
De burgemeester kan in zijn nieuw-
jaarstoespraak meedelen dat de jaar-
wisseling in de gemeente De Bilt 
relatief rustig was. ‘Op een bepaald 
moment zelfs zo rustig, dat brand-
weerlieden bezorgd naar de kazerne 
belden of hun pieper soms kapot was, 
omdat er geen meldingen binnen-
kwamen.’  Er waren zo goed als geen 
vervelende dingen, geen overdreven 
brandjes, geen opstootjes en naar het 
zich nu laat aanzien weinig schade. 
De burgemeester dankt de mannen 
en vrouwen van brandweer en politie 
die de gemeente met Oud en Nieuw 
beveiligden. ‘We nemen hun beschik-
baarheid en het gemak waarmee ze 

hun werk doen heel vaak als vanzelf-
sprekend aan. Er wordt veel van hen 
gevergd op het gebied van opleiding, 
oefening en inzet.’

Onze gemeente
Gerritsen gaat in op tien jaar gemeen-
te De Bilt. ‘Op 1 januari 2001 gingen 
de voormalige gemeenten Maartens-
dijk en De Bilt samen van start in 
de nieuwe gemeente die we heden 
ten dage met elkaar vormen.’ Hij 
noemt het knap dat inwoners, bedrij-
ven en gemeente erin geslaagd zijn 
om nu één gemeente De Bilt te vor-
men, met zes prachtige dorpen die 
ieder hun eigenheid hebben. ‘Of we 
nou in Westbroek, De Bilt, Holland-
sche Rading, Groenekan, Bilthoven 
of Maartensdijk wonen. Het is onze 
gemeente.’

Economie
‘Economisch gezien lijkt het lang-
zaamaan beter te gaan. De tijden zijn 
nog steeds niet gemakkelijk voor veel 
ondernemers, maar er is een toename 
van het vertrouwen in de economie 
merkbaar. Als er al reden tot klagen 
is; we hebben het hier aanzienlijk 
beter dan elders in de wereld.’ De 
burgemeester gaat in op de betrok-
kenheid van burgers bij de wereld om 
ons heen, maar ook bij onze directe 
leefomgeving. In dit verband noemt 
hij het initiatief om van de gemeente 
De Bilt een Fairtrade Gemeente te 
maken, maar ook de zeer succesvolle 
publieksactie voor de Biltse Duinen. 

Handen uit de mouwen 
Fantastisch vindt Gerritsen het dat 
mensen in de gemeente elkaar vin-

den in het vele vrijwilligerswerk. 
Hij noemt het een belevenis om bij 
bedrijfsbezoeken in de gemeente te 
zien hoe ondernemers hun nering 
doen, innovaties aanbrengen in de 
manier waarop ze werken en werk-

gelegenheid bieden. ‘De gemeente 
De Bilt staat niet stil en op tal van 
gebieden worden de handen uit de 
mouwen gestoken.’
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Start sloopwerkzaamheden 
stationsgebied 

Donderdag 6 januari 2011 gaf wethouder Arie-Jan Ditewig het 
startsein voor de sloopwerkzaamheden in het stationsgebied. Hij deed 

dit door persoonlijk een eerste sloophandeling te verrichten.

De panden aan de Jan Steenlaan 1, Soestdijkseweg Noord 305 en 
Emmaplein 3-5-7 moeten op termijn plaatsmaken voor de vernieuwing van 
het stationsgebied en de ondertunneling van het spoor. De panden staan leeg 
en vormen een makkelijk doelwit voor inbraak en vandalisme. Dat is de 
reden dat de gemeente de sloop niet langer wil uitstellen. 

Uitvoering
De sloop wordt uitgevoerd door Dolmans de Jong Milieutechniek. Tijdens 
de werkzaamheden worden de locaties afgezet met bouwhekken. Na de 
sloop wordt op het terrein aan het Emmaplein een bouwschutting met 
sfeerbeelden van het toekomstige centrum geplaatst. Op de locatie van de 
panden aan de Jan Steenlaan 1 en Soestdijkseweg Noord 305 is reeds een 
bouwkeet geplaatst voor Avezaat, de aannemer die het riool verlegt. Zodra 
het terrein vrijkomt, wordt het ingezaaid met gras en afgezet met paaltjes. 

Wijk- en Dorpsgericht Werken 

en Buurtberichten op pagina 12

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

Filmfestival “Die Zauber� öte”
Jan Steenlaan 25, 3723 BT Bilthoven

vrijdag 14 jan. 19:00 uur

Kenneth Branagh: “Magic Flute”

zaterdag 15 jan. 19:00 uur

Ingmar Bergman: “Die Zauberflöte”

zondag 16 jan. 14:00 uur

lezing “Die Zauberflöte” dr Tjeu vd Berk

Kijk op  www.laatjeinspireren.nu

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Voor al uw

Print & drukwerk
www.parelpromotie.nl

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

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

Na een korte toespraak van de wethouder werden de speciale ‘Bilthoven 
Bouwt bouwhelmen’ uitgereikt en kon de sloop een aanvang nemen. [foto 
Reyn Schuurman]

Positieve geluiden op
nieuwjaarsreceptie gemeente

door Guus Geebel

Op donderdag 6 januari vond in de Mathildezaal van het gemeentehuis in een gezellige en ongedwongen 
sfeer de nieuwjaarsreceptie van de gemeente plaats. Politici, vertegenwoordigers van verenigingen en 

bedrijven, maar ook veel gewone burgers kwamen het burgemeestersechtpaar Arjen en Coby Gerritsen en 
elkaar een gelukkig 2011 toewensen. Het saxofoonensemble XASAXA van de Biltse Muziekschool trad op en 

Maarten Wiegant verzorgde op de piano de muzikale omlijsting. 

Burgemeester Arjen Gerritsen houdt zijn nieuwjaarstoespraak.

Saxofoonensemble XASAXA van de 
Biltse Muziekschool.

Lees verder op pagina 3
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Bilthoven
Pr. Gem. Zuiderkapel Wijkgemeente 

Oost/West
16/1 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel Wijkgemeente
De Ark

16/1 • 9.00u - Dr. R.W. de Koeijer, Putten
16/1 • 18.30u - Ds. P. van Duijvenboden, 

Apeldoorn

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
16/1 • 10.30u - Mw. ds. C.M. Geels

Evangelische Gemeenschap ‘De 
Koperwiek’

16/1 • 10.00u - Dhr. Ron de Graaff

R.K. Kerk O.L. Vrouw
16/1 • 10.00 en 11.30u - Pastor G. Weersink

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

16/1 • 9.30 - Ds. J.J. Poutsma (Schakel)
16/1 • 16.30 - Ds. T. Blok (Immanuelkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
16/1 • 10.00u - Ds. W. Gorissen, 

Voorthuizen
16/1 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk
16/1 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
16/1 • 10.00u - Ds. M.C.E. Oskam-van 

Zwol
16/1 • 19.00u - Ds. M.C.E. Oskam-van 

Zwol. 
Thema ‘Wilhelmus’.

R.K. St. Michaelkerk
16/1 • 10.00u - Eucharistieviering
16/1 • 12.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
16/1 • start week van gebed

17/1 t/m 21/1 • 19.00-20.00u - 
gebedsbijeenkomst

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

16/1 • 10.30u - Drs. E.M. de Kam, 
Driebergen

PKN - Herv. Kerk
16/1 • 10.00u - Ds. M.A. Kuijt, Huizen
16/1 • 18.30u - Kand. Mr. J.P. de Man, 

Rosmalen

Herst. Herv. Kerk
16/1 • 10.30  en 18.00u - Dhr. J. de Boer

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

16/1 • 11.00 uur - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

16/1 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
16/1 • 18.30u - Drs. G.A. van Ginkel, 

Maartensdijk

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

16/1 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
15/1 • 19.00u - Pastor de Wit, 

Eucharistieviering
16/1 • 10.30u - Pastor de Wit, 

Gezinsviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

16/1 • 10.00u - Hr. A. van Hilten, Uithoorn
16/1 • 18.30u - Ds. A.J. Krol, Gorinchem

PKN - Herv. Kerk
16/1 • 10.00 en 18.30u - Ds. M. van der 

Zwan

Daniel van Utrecht
werkend vanuit 

christelijke 
levensovertuiging 

Dorpsweg 20, Maartensdijk
0346-210700 

(dag en nacht bereikbaar)

www.adcura.nl

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

‘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

Youth Alpha cursus
 
Vrijdag 14 januari start de Youth Alpha Cursus, georganiseerd door PKN 
Bilthoven. De cursus is bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar die 
meer willen leren over geloof. 
In de cursus van 10 bijeenkomsten en een weekendje weg kun je meer horen 
en vragen stellen over het leven en het geloof. Je doet dit op een relaxte 
manier door eerst samen te eten en dan na een inleiding het onderwerp in 
kleine groepjes na te bespreken.

Interesse? Kom vrijblijvend naar de open inloopavond op 14 januari vanaf 
19.30 uur in de Julianakerk te Bilthoven. Mail naar yabilthoven@gmail.
com voor meer informatie.

Opruiming in Wereldwinkel
De Wereldwinkel ziet u graag a.s. zaterdag 15 januari tussen 10.00 en 16.00 
uur in de hal van Dijckstate aan het Maertensplein in Maartensdijk. Er is 
opruiming. Alle sieraden, sjaals, keramiek, huisvlijtproducten, kettingen, 
metaalfiguraties, beeldjes en nog heel veel meer cadeau ideeën worden 
aangeboden met een prijskorting van minstens 25%. Een unieke kans om 
jezelf of iemand anders met iets origineels te verrassen.

Themadienst in de Boskapel
Op zondag 16 januari is drs. Edward de Kam, directeur van Youth for Christ 
Nederland, gastvoorganger in de ochtenddienst (aanvang 10.30 uur) in de 
Boskapel te Groenekan. Voor zijn overweging in deze dienst koos hij als 
thema: Nederlanders somber het nieuwe jaar is. 
In deze dienst zal ook een en ander verteld worden over het werk van Youth 
for Christ, een organisatie die zich richt op jongeren van 10 tot 23 jaar en 
actief is op drie werkvelden: school, kerk en straat. Zo verzorgt YfC|Switch 
theater, maatschappelijke stages en jongerenwerkers op school.

Thea Poortenaar bij de PvdA
De verkiezingen voor de Provinciale Staten op 2 maart a.s. staan voor de 
deur. Deze zijn dit jaar uiterst belangrijk. Thea Poortenaar, oud-gedeputeer-
de (PvdA) komt bij de PvdA –overdag dit nader toelichten met als onder-
werp: ‘De betekenis van de Provinciale Statenverkiezingen van 2011’. 
Ook brengt Jaap Nieuwenhuize, fractievoorzitter GL/PvdA Nieuws uit de 
Gemeenteraad. De overdagbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 18 januari, 
9.45 u. bij de fam. van Rest, Park Arenberg 119, De Bilt. Niet-leden zijn 
van harte welkom. Informatie: 030 2286903, 030 2282813 of 030 2201295.

Lezing apocriefe boeken
Donderdag 13 januari zal dr. Eduard Verhoef een lezing verzorgen over de 
apocriefe  boeken. De avond in de Ontmoetingskerk (Julianalaan te Maar-
tensdijk) begint om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur en de koffie, 
etc. staat dan klaar.
Naast de canonieke boeken die in het Oude en Nieuwe Testament zijn opge-
nomen en samen de Bijbel vormen, zijn er de zogenaamde apocriefe boe-
ken. Deze apocriefe boeken zijn globaal in dezelfde tijd en ook in hetzelfde 
milieu ontstaan als de canonieke boeken, maar hebben het niet ‘gehaald’ om 
in Bijbel zoals wij die kennen, opgenomen te worden. 
Eerst zal dr. Verhoef vertellen welke boeken tot de apocriefe boeken beho-
ren en daarna de veel boeiender vraag aan de orde stellen waarom sommige 
boeken wel en andere boeken niet in de canon van Oude en Nieuwe Testa-
ment werden opgenomen.

Collectanten 
gevraagd

Door 1 keer per jaar een uurtje of 
twee te collecteren voor de Hersen-
stichting helpt u vier miljoen mensen 
met een hersenaandoening. U kunt 
zelf aangeven in welke straat of wijk 
of hoeveel uur, u wilt lopen. Meld u 
aan als collectant voor de komende 
collecteperiode van 31 januari t/m 
5 februari bij mevr. J. van Gerwen-
Resink te De Bilt, tel.: 030-2202181.

Bijeenkomst 
PCOB

Dinsdag 18 januari 2011 om 14.30 
uur organiseert PCOB een mid-
dag in de Ontmoetingskerk aan 
de Julianalaan 28 te Maartensdijk. 
De Heer Weeber komt met een 
PowerPointpresentatie over Jorda-
nië. Heel veel gebeurtenissen uit 
de Bijbel vonden daar plaats. Hij 
neemt u mee vanaf Aqaba aan de 
Rode zee naar het noorden tot aan 
Petra. 

Heden overleed onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder 
en oma

Frederika Mechtild Schoen - Beukkers
Freddy

weduwe van Simon Schoen

op 95-jarige leeftijd.  
 

 Vught, Jaap Schoen
  Daniëlle Schoen - Hulsebos
  Anna en Raoul
  Karel
  Olaf
 
 Maartensdijk, Arnoud Schoen

 Utrecht, Noor Schoen

9 januari 2011
Correspondentieadres:
Graspieper 34
3738 SC  Maartensdijk

Freddy is overgebracht naar rouwcentrum Tap, Soestdijkseweg-Zuid 265 
te Bilthoven, alwaar geen bezoek.

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 14 januari om                        
14.00 uur in de parochiekerk Sint Maarten, Nachtegaallaan 40 te   
Maartensdijk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraaf-
plaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Na aloop bent u welkom op de Mr. J.M.M. Hamersplantsoen 3 te Utrecht.
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De burgemeester noemt de ontwikkeling van het Centrumplan Bilthoven, 
de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis in Maartensdijk, het 
Cultuur-Educatief Centrum aan de Melkweg, de reconstructie van de 1e 
Brandenburgerweg en de Groenekanseweg, de herijking van het welzijns-
werk en de toenemende samenwerking van wijk- en dorpsraden. 

Allemaal
De burgemeester schetst het belang van de provincie voor de gemeente. ‘Er 
is daarom alle reden de statenverkiezingen serieus te nemen, u te verdiepen 
in wat de politieke partijen voor de provincie Utrecht willen en natuurlijk 
op 2 maart te gaan stemmen.’ Hij noemt de namen van tien kandidaten voor 
deze verkiezingen uit de gemeente De Bilt. 

Daarbij zijn twee lijsttrekkers. ‘De gemeente De Bilt is geen gemeente 
van bestuurders, raadsleden en politieke partijen. Dit gemeentehuis is geen 
kaasstolp’, aldus Gerritsen. ‘De gemeente De Bilt is een gemeente van 
mensen, ondernemers, kunstenaars, vrijwilligers,  jeugdwerkers, sporters, 
cultuurminnaars, boeren, recreanten. Het is een gemeente van ons allemaal 
waar we allemaal voor te zorgen hebben.’ 

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

GRATIS BEZORGSERVICE

Gezellige drukte in de Mathildezaal.

Voorzitter Marius van den Bosch van de Stichting 900 jaar De Bilt doet een 
oproep om initiatieven en ideeën voor het jubileum aan te dragen.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Han IJssennagger tweede op PVV-Lijst (De Vierklank d.d. 5 januari 2011)
 
Als burger word je dus ook op gemeentelijk niveau bij de benen genomen. 
Mede door mijn stem werd Bilts Belang in maart vorig jaar de grote win-
naar. Als ik en ik denk velen met mij, had geweten dat IJssennagger het 
gedachtengoed van de PVV aanhangt had ik nimmer mijn stem op Bilts 
Belang uitgebracht en velen met mij veronderstel ik.
 
Het valt overigens ook deze plaatselijke partij kwalijk te nemen het (wel-
licht) te gedogen (!) IJssennagger als haar representant in de raad te laten 
functioneren. Geluk bij een ongeluk is dat de man (hopelijk) verdwijnt 
naar de provincie; daar zullen we weinig tot niets meer van hem vernemen. 
Opgeruimd staat......
 
Johan J. Vermaak, De Bilt

Weer strijden heel veel kandidaten
voor een plek in de Utrechtse Staten
waar het vooral over gaat
blijkt toch de Senaat
want daar hoor je het meest over praten

Guus Geebel Limerick

Als officieel Seniorweb leercentrum 
is er afgelopen jaar aan ruim honderd-
vijftig 55plussers van de gemeende 
De Bilt computerles gegeven. Het 
aanbod is zeer gevarieerd en bevat 
zowel Kennismakings- en Basiscur-
sussen Vista en XP tot cursussen voor 
het opzetten van een Website of het 
maken van een Digitaal fotoboek. Het 
aanbod wordt nu uitgebreid met cur-
sussen Windows7 op nieuwe snelle 
computers.

De vraag blijft
Jaren geleden werd er gestart met het 
geven van computerles aan senioren. 
Het leek toen een kwestie van tijd. 
Men verwachtte dat die senioren die 
interesse hadden in het gebruik van 
een computer wel cursussen zouden 
volgen en dat de volgende groep 
senioren wel bekend zou zijn met 
computers. Gerard Mulder is mede-
werker van de SWO in Maartensdijk: 
‘Het tegendeel blijkt: nog steeds; er 
is vraag naar beginnerscursussen. In 
totaal zijn er vorig jaar 30 verschil-
lende computercursussen gegeven 
aan meer dan 150 cursisten door 17 
docenten en hun rechterhanden’. Het 
aanbod is groot, de docenten zijn zelf 
veelal ook 55 plus, zij houden reke-
ning met de leeftijd van de cursisten 
door niet te snel door de stof heen 
te willen. De oudste cursist was 82 
jaar oud. Ze had al ervaring met het 
gebruik van de computer maar wilde 
middels een cursus graag ook leren 
hoe ze zelf het beheer en onderhoud 
kon uitvoeren. 

Seniorweb
Elisabeth Weinberger is werkzaam bij 
Seniorweb en benadrukt het belang 
van het gebruik van computers door 
ouderen. ‘Steeds meer consumenten-
organisaties hebben websites waar 

alle informatie over hun organisatie 
te vinden is. De papieren brochures 
worden kleiner en vaak verwijzen zij 
voor meer informatie naar die websi-
tes. Ook in de kranten en op televisie 
worden steeds meer woorden gebruikt 
die direct of indirect te maken hebben 
met computer: facebook en e-mailen 
zijn daar voorbeelden van. Om bij 
te blijven en mee te kunnen praten 
met kinderen en kleinkinderen is het 
fijn als deze woorden ook begrepen 
worden. Contacten onderhouden met 
kinderen en kleinkinderen die verder 
weg wonen is ook een mogelijkheid 
die internet biedt. Daarnaast is het fijn 
als, bijvoorbeeld door mobiliteitspro-
blemen, er toch zelf gebankierd kan 
worden. Via internet bankieren kun-
nen de financiële zaken vanachter de 
computer geregeld worden zonder 
tussenkomst van kinderen of klein-
kinderen. Computergebruik kan dus 
voor veel mensen echt het verschil 
maken’. 

Djoke Haven
Als nieuwe directeur is op ad interim 
basis Djoke Haven aangesteld. Al 
jaren is zij werkzaam als tijdelijke lei-
dinggevende binnen non-profit orga-
nisaties. De functieomschrijving voor 
directeur bij SWO De Zes Kernen De 
Bilt sprak haar aan, mede vanwege 
het feit dat er gewerkt wordt met, 
intern, het bestuur, de medewerkers 
en de grote groep vrijwilligers maar 
ook extern met meerdere partijen. 
Binnen de gemeente De Bilt wordt 
er gekeken naar de toekomst van de 
gehele welzijnssector. 

‘Ik heb begrepen dat de wethouder 
een voorstander is van het bundelen 
van organisaties. Wellicht biedt het 
een mooie kans om eens stil te staan 
bij de doelstellingen van deze organi-
satie, te kijken naar eventuele overlap 
en samen met de mensen die het 
betreft het die richting te geven die 
wenselijk is’.

Computerleslokaal voldoet 
aan nieuwste opleidingseisen

door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen maandag is het computerleslokaal van SWO in Dijckstate, in het bijzijn van 
wethouder Kamminga, officieel heropend. Dankzij een gift van de Stichting Steunfonds SWOM 
Maartensdijk konden zes nieuwe computers worden aangeschaft die draaien met het nieuwste 

besturingssysteem Windows 7. Tevens is er een nieuwe beamer en bijbehorend scherm aangeschaft. 
Onder de aanwezigen was ook de nieuwe directeur Djoke Haven.

Ebbe Rost 
van Tonningen 

tijdelijk uit de Raad
Raadslid Ebbe Rost van Tonningen 
schort tijdelijk zijn medewerking 
aan de fractie van Bilts Belang op 
totdat duidelijkheid ontstaat over 
de positie van Han IJssennagger, 
na de komende verkiezingen van 
Provinciale Staten. 

IJssennagger is fractievoorzitter 
van Bilts Belang, en staat op nr 2 
van de PVV-lijst voor de komende 
verkiezingen op 2 maart a.s. van de 
Utrechtse Provinciale Staten. 

Van Tonningen acht de combinatie 
van deze twee functies onjuist en 
schadelijk voor de geloofwaardig-
heid van Bilts Belang dat zich 
tijdens de verkiezingscampagne als 
lokale partij die los staat van lande-
lijke politieke partijen profileerde.

(vlnr) Hella van Schaik, Jo Buitenhuis en Sjaan Feenstra vormen samen het 
bestuur van de Stichting Steunfonds SWOM Maartensdijk. Zij hebben de 
aanschaf van nieuwe computers mogelijk gemaakt en verrichtten de officiële 
handeling voor de heropening van het cususlokaal door de deur te ontsluiten. 

Djoke Haven is, op ad interim basis, aangesteld als nieuwe directeur SWO 
De Zes Kernen De Bilt. 



Heerlijke

Clementines
De allerbeste - kilo

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

1,99

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

De allerbeste

Navelsinaasappels
Héél kilo

Vers gekookte

Bietjes ______________ 500 GRAM  0,69

Superstunt

Perssinaasappels _ DOOS  9,95

Spaghetti Bolognese
_________________________ 100 GRAM  0,89

1,25

Alléén DONDERDAG

MAANDAG 17 JANUARI, DINSDAG 18 JANUARI 

EN WOENSDAG 19 JANUARI

• Alle lasagnes
_____________________ 100 GRAM 0,99

• Capucijnerschotel
_____________________ 100 GRAM 0,89

• Japanse kip
MET RIJST OF NOEDELS _______ 100 GRAM 0,99

• Japanse biefstuk
MET RIJST OF NOEDELS _______ 100 GRAM 1,25

Verse

Pluksla _________ ZAK 150 GRAM  0,99

Bistro-krieltjes _ 500 GRAM  0,99

Mooie

Broccoli
500 gram

0,99

Alle stamppotten - O.a. hutspot, 
zuurkool en boerenkool

Alle rauwkostsalades

_________________________ 100 GRAM  0,60

VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

500
gram 3.98

500
gram 4.98

500
gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 13 januari
t/m woensdag 19 januari

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

  DONDERDAG

3 x 100
gram 3.98

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Gerookte ossenworst
Beenham van ’t huis
Boterhamworst

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3,98
Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-TRIO

Grillworstsalade
Hammousse
Filet Americain

3 x 100
gram 3.49

Filetlapjes 
naturel of 
gemarineerd 

Filetrollade 

Been-
hammetjes

STOMPETOREN  
BELEGEN 

500
gram 4.75

kippenbouten
2 kg..........voor 7,-

1 KG 4.50

  EXTRA DONDERDAG-AANBIEDING

COMTÉ GRUYERE
500

gram 4.98

op = op!

Diverse v
leeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!! 6 halen/ 5 betalen

Lekker voor fondue 
of kaassaus

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten) Slavinken

Rundervinken
Baconvinken

SCHERPE AANBIEDING!



Gerrit van Esterik is opgegroeid in 
Woerden waar hij medeoprichter 
was van de Woerdense kunstenaars-
vereniging. Hij exposeerde diverse 
keren, o.a. in Woerden, Vleuten, 
Maarssen, Utrecht, Bilthoven, De 
Bilt, Gorkum, Steinhagen en Montre-
al. Het gemeentemuseum van Woer-
den heeft een drieluik van hem in 
haar collectie. In de Oranje Nassau 
School in Bilthoven bevindt zich een 
muurschildering van zijn hand.

Pasteltinten
Zijn Surrealistische ‘Untergang des 
Abendlandes’ dat zo van de hand 
van een grootheid als Dali zou kun-
nen zijn, is bijna beangstigend mooi 
en in schril contrast met de tedere 
pasteltinten, die hij in zijn aquarellen 
toepast. Donkere olieverfschilderijen 
met kubistische trekjes hangen onge-
geneerd in dezelfde ruimte als zijn 
heldere winterlandschappen, prach-
tig expressief werk dat straks weer 

zijn eigen huiskamer gaat opsieren. 
Recenter zijn van Esteriks (veelal 
Italiaanse) landschappen, waar je 
uren naar kunt kijken om rust te vin-
den, weg te dromen. Hij schildert ze 
uit zijn hoofd of aquarelleert ergens 
gezeten in de natuur om er later thuis 
toch weer wat aan toe te voegen, 
waardoor bijzondere kunstwerken 
ontstaan. Niet de exacte weergave is 
van belang, maar de emotie van de 
beleving. 

Abstract
Hierin vinden Wilhelmina Thijssen 
en Gerrit van Esterik elkaar. Hoewel 
het abstracte werk van Wilhelmina 
Thijssen dat we in de vitrines van de 
Beekkgalerie aantreffen, onvergelijk-
baar is, hebben ze beiden een sterke 
drang om hun eigen werkelijkheid 
onder de aandacht te brengen. Thijs-
sen doet er zelfs alles aan om iedere 
vorm van beeld of herkenning uit te 
sluiten, behalve in haar impressies 
van historische gebouwen uit onze 
omgeving. Haar werk ademt ver-
vreemding, die bereikt wordt door 
opzettelijk chaotische lijnen en vor-
men neer te zetten, waarin harmonie 
ontbreekt. Voor haar computerwerk 
gebruikt zij in het oog springende 
kleuren, waardoor haar werk ken-
merken vertoont van glas in lood 

ramen. Ze tekent de grafische figuren 
met de muis, continu zoekend naar 
de mooiste compositie. Dan weer 
kleurt ze de vlakken met een schil-
derprogramma op de pc, dan weer 
vult ze de vlakken met kleurpot-
lood of viltstift met eindeloos geduld, 
wikkend en wegend. Ook verknipt 
ze haar werk en maakt er vervolgens 

boeiende collages van. Wilhelmina 
Thijssen is autodidact en was voor-
heen aangesloten bij het kunstgilde te 
Leersum. Naast haar creatieve werk 
assisteert zij de expositiecommissie 
van de kunstkring Beekk. De ten-
toonstelling is van 6 januari t/m 14 
februari te bezichtigen in de Biblio-
theek van Bilthoven.
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Aeolusweg 133  •  3731 XE De Bilt  •  06 55 15 19 81  •  elly@woudpartners.nl 

Als uw eigen oplossingen niet meer werken:

u hoeft het niet alleen te doen, u moet het wel zélf doen.

Deels vergoeding mogelijk via ziektekostenverzekering. 

Lid NVPA (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapeuten, Psychologen en Agogen)

Praktijk voor familie- en relatietherapie De Bilt 

Elly van der Woude 

Secretaris Theo van Sprundel van De 
Ster in het Oosten is nauw betrokken 
bij de organisatie van deze dagen. Hij 
stelt nadrukkelijk dat het festival niet 
wordt gehouden om de vrijmetsela-
rij te promoten. ‘Wij zijn alleen de 
initiatiefnemers en willen dat zoveel 
mogelijk mensen uit de gemeente 
hier naartoe komen. We denken heel 
laagdrempelig iets unieks te kunnen 
aanbieden. Veel cultuur voor weinig 
geld.’ De Ster in het Oosten orga-
niseert veel openbare lezingen over 
cultuur, wetenschappen en ethiek. De 
loge nodigt daarvoor inleiders uit 
die vaak geen vrijmetselaren zijn. 
Van Sprundel noemt als voorbeeld de 
directeur van de Triodos Bank, die 
verhaal over ethisch bankieren hield. 
Zelf is hij via deze openbare bijeen-
komsten bij De Ster in het Oosten 
terechtgekomen. 

Films
Het festival begint vrijdag 14 janu-
ari met de film The Magic Flute van 
Kenneth Branagh uit 2006. Branagh 
plaatst de opera in de loopgraven aan 
het front tijdens de Eerste Wereld-
oorlog. De Koningin van de Nacht, 
de kwade geest, verschijnt boven-
op een tank. Sarastro, het menselijk 

geweten, vangt vluchtelingen op in 
een veldhospitaal en Papageno, de 
vogelhandelaar, test met duiven de 
luchtkwaliteit in de loopgraven. Deze 
magisch-realistische verbeelding past 
perfect bij de muziek van Mozart. 
Zaterdag 15 januari wordt de film 
Trollflöjten van Ingmar Bergmann uit 
1975 vertoond. Bergmann verfilmt de 
opera als een theateropvoering in een 
origineel 18e-eeuws theater. Dat doet 
hij met een schwung en feestelijkheid 
die ongeëvenaard is. Hij betrekt in 
de film het publiek in het theater zo 
bij de opera, dat de kijker erin mee-
gezogen wordt. Beide films worden 
ingeleid door deskundigen van het 
Nederlands Filminstituut. Op vrijdag 
en zaterdag worden bezoekers om 
18.30 uur verwelkomdt met koffie of 
thee. De inleiding start om 19.00 uur 
en de films om 20.00 uur. Na de film 
is er Ein letztes Glas im Stehen.

Lezing
De derde dag van het festival start 
zondag 16 januari om 14.00 uur met 
koffie of thee. De voordracht met 
muziekfragmenten van dr. Tjeu van 
den Berk begint om 14.30 uur en na 
afloop is ook hier Ein letztes Glas im 
Stehen. Het boek van Van den Berk: 

Die Zauberflöte, een alchemistische 
allegorie, beleefde in korte tijd vijf 
drukken. Van den Berk deed inten-
sief onderzoek en kwam op basis 
hiervan tot een nieuwe visie op het 
operaverhaal. Hij concludeert dat Die 
Zauberflöte helemaal geen willekeu-
rige klucht is, maar een tot in details 
perfecte enscenering van een bood-
schap. ‘Van den Berk heeft er min of 
meer zijn levenswerk van gemaakt 
om allerlei stukken te achterhalen’, 
aldus Theo van Sprundel. Hij vertelt 
dat Mozart zelf vrijmetselaar was 
en dat er in 1790 in Wenen rond de 
vrijmetselarij allerlei gedoe ontstond. 
De première van Die Zauberflöte was 
in 1791. ‘Er was ruzie tussen twee 
stromingen. Er waren er die zich spi-
ritueel ontwikkelden en er waren er 
die zich met alchemie bezig hielden. 
Er werd met allerlei stoffen geëxpe-
rimenteerd en in laboratoria vonden 
explosies plaats. De keizer verbood 
de vrijmetselarij. Wat Tjeu van den 
Berk aantoont is dat Mozart door 
hier een verhaal van te maken, onder 
de neus van de keizer, een puur vrij-
metselaarsverhaal neerzet. Met een 
kracht van muziek en meeslepend-
heid, die opeens zo meeslepend was 
dat er geen houden meer aan was. 

Eigenlijk zou het volstrekt verboden 
moeten zijn. Van den Berk heeft een 
prachtige sfeerschildering gemaakt 
van de politieke verhoudingen die 
daar waren. Het heeft mijn kijk op 
Mozart veranderd, want het blijkt dat 
hij ook nog een behoorlijke geleerde 
was. Een filosoof die de klassieken 
goed kende’, vertelt Van Sprundel. 

Eerste keer
‘Met Die Zauberflöte als thema waren 
wij erg ingenomen, juist omdat er 
rond Mozart en Die Zauberflöte heel 
wat te vertellen bleek te zijn’ vertelt 
Van Sprundel. ‘Die Zauberflöte is 
ook nog heel direct te linken met 
allerlei zaken die met de vrijmetse-
larij te maken hebben. De twee films 
hebben allebei een andere invalshoek. 
Op het libretto van de opera wordt 
altijd wat neergekeken. Mozart heeft 
mooie muziek geschreven, maar van 
het verhaal kun je niets bakken, wordt 
dikwijls gezegd. Het is een klucht 
maar er klopt eigenlijk niets van.’  
Voor De Ster in het Oosten is het de  
eerste keer dat er iets met film gedaan 

wordt. ‘Als het aanslaat willen we 
dat nog wel eens herhalen. We heb-
ben er een speciale geluidsinstallatie 
voor neergezet, zodat de geluidsef-
fecten voldoende overeind blijven. 
Het Nederlands Filminstituut levert 
de films en geeft ook een inleiding. 
De muziek blijkt goed te functioneren 
bij wat hardere beelden.’ Van Sprun-
del heeft in Zuid-Afrika ook een live 
opera-uitvoering van Die Zauberflöte 
bijgewoond, uitgevoerd met traditi-
onele Afrikaanse instrumenten. ‘Het 
verhaal is in een Afrikaanse enscene-
ring gezet, het ritme is op een aantal 
plekken aangepast, maar het is nog 
steeds Die Zauberflöte. Dan zie je 
wat een kracht erin zit en dat het in 
een heel andere cultuur toch overeind 
blijft.’ 
De toegangsprijs voor het festival 
bedraagt vijf euro. Op de website 
www.laatjeinspireren.nu (nu en niet 
nl) is een coupon in te vullen voor 
gratis toegang. Het Open Maçon-
niek Filmfestival vindt plaats in de 
Logezalen van Huize het Oosten, Jan 
Steenlaan 25 Bilthoven.

Mozarts Zauberflöte 
centraal in driedaags festival

door Guus Geebel

Met twee bijzondere films van Die Zauberflöte en een lezing over het geheim achter het operaverhaal, vindt 
op 14, 15 en 16 januari in de Logezalen van Huize het Oosten in Bilthoven het Open Maçonniek Filmfestival 
plaats. Het festival wordt georganiseerd door de Bilthovense Vrijmetselaarsloge De Ster in het Oosten en is 

voor iedereen toegankelijk.

Theo van Sprundel verwacht heel veel van het festival.

Beekk blijft verbazen
door Annemieke van Zanten

‘Veelzijdigheid’ is het eerste woord dat in je opkomt, als je het werk van Gerrit van Esterik onder ogen 
krijgt. Veelzijdig in techniek, in kleurstelling en in thema, eveneens veelzijdig in stijl. Bij van Esterik, die bij 
velen bekend is als docent aquarelleren in Dijckstate val je van de ene verbazing in de andere. Nu exposeert 

hij samen met Wilhelmina Thijssen in de Beekkgalerie in de bibliotheek te Bilthoven.

Wilhelmina Thijssen ontwijkt ook bij de fotosessie eventuele beeldvorming. 
Zij wil absoluut niet geportretteerd worden, maar haar werk mag uiteraard 
worden gezien. Hier grafisch computerwerk met ‘encre coloré’ zoals dat in 
kunstkringen zo prachtig genoemd wordt.

Gerrit van Esterik bij een van zijnlandschapsschilderijen. 
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De prijs is een initiatief van Archie-
ven.nl en het Historisch Nieuwsblad. 
In vier aparte categorieën - archief-
diensten, historische verenigingen, 
musea en themawebsites - wordt 
elk een winnaar aangewezen. Uit 
deze vier groepswinnaars zal ver-
volgens op maandag 24 januari a.s. 
in het Stadsarchief Amsterdam één 
website worden aangewezen voor 
de Geschiedenis Online Prijs 2010, 
bestaande uit een sculptuur. Daar-
naast is er een aanmoedigingsprijs 
van 2500 euro voor het meest veelbe-
lovende initiatief op het gebied van 
geschiedenis en internet. De prijzen 
worden door de historicus/columnist 
Thomas van der Dunk uitgereikt.

Gezellig en boeiend
De website van de Historische Kring 
in de Bilt is 11 jaar geleden op ini-
tiatief van Rob Herber gemaakt en 
wordt thans door vier leden van de 

vereniging beheerd. De andere drie 
zijn Lies Haan, Ton Ockhuijsen en 
Frans Hoogeweg. In het verleden 
hebben ook Ellen Drees, Hans de 
Groot, Fred Meijer en Hugo Heina 
veel bijgedragen. Rob vertelt dat de 
site dagelijks door 80 tot 100 geïn-
teresseerden wordt bezocht. Opval-
lend veel van de bezoekers zijn vol-
gens Rob geïnteresseerd in gegevens 
over bodemkunde. De website wordt 
regelmatig aangevuld met nieuwe 
gegevens. Het laatste grote project, 
dat vorig jaar is afgerond, was het 
plaatsen van alle verschenen num-
mers t/m 2000 van De Biltse Grift, 
het tijdschrift de Historische Kring. 
Rob vertelt enthousiast over een 
nieuw initiatief dat dit jaar wordt uit-
gevoerd. Iedereen kan vanaf heden in 
maximaal 400 woorden een al of niet 
persoonlijk verhaal schrijven met 
interessante geschiedkundige feiten 
uit de Bilt of omgeving en dit ter 

plaatsing op de website aanbieden. 
Plaatsing wordt door de webcommis-
sie beoordeeld. 

Toegankelijk
Dit laatste initiatief illustreert de 
toegankelijkheid van de website. 
Wanneer je historischekringdebilt.nl 
intikt, verschijnt er de homepage met 
duidelijk informatie over de activitei-
ten en overige (mail-)adressen van de 
Historische Kring. Een overzicht van 
groot aantal onderwerpen waarop je 
kunt surfen of hulp kunt inroepen 
bij het zoeken. Informatie over een 
breed scala van onderwerpen vanaf 
de oudste historie van De Bilt t/m 
de jongste geschiedenis, zoals de 
nieuwe centrumplannen in Biltho-
ven. Eenmaal bezig maak je via de 
website een gezellige en boeiende 
reis door de tijd. 
Te hopen is dat de nominatie voor de 
Geschiedenis Online Prijs 2010 op 

24 januari a.s. ook werkelijk een prijs 
voor de Historische Kring oplevert. 
Gezien de professionele kwaliteiten 
van een aantal van de genomineer-

den, is het volgens Rob Herber nog 
een flinke dobber om bij de laatste 
vier te behoren en de prijs te bemach-
tigen.

Gezelligheid en 
regelmaat
zoals het vroeger was…

Dagverzorging Dijckstate
Voor informatie kunt u 

bellen met zorgregisseur 

Erna Knecht 0346 217300
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Zijn vrouw Jolanda was al enkele 
weken op de hoogte, maar had het 
goed geheim weten te houden. ‘Dat 
viel absoluut niet mee.’ Frits van den 
Heuvel vertelt dat ze net een heerlijk 
weekend in een hotel achter de rug 
hadden en een receptie de zaterdag 
erna zag hij eigenlijk niet zo zitten. 
‘Moeten we echt wel gaan, zei ik nog 
om half vier terwijl de receptie om 
vier uur zou beginnen. Jolanda kreeg 
me zover om in pak te gaan door te 
zeggen dat ze ook wat moois aan-
deed. Bij de brandweerkazerne had 
ik nog steeds niets in de gaten. Ik ben 
ruim twintig jaar bij de brandweer en 
had de onderscheiding voor twintig 
jaar nog niet gehad, dus dacht ik 
dat die uitgereikt ging worden. Ook 
toen ik de rest van de familie zag 
had ik nog steeds niets door. Ik vond 
wel dat Jolanda er voor twintig jaar 
bij de brandweer erg veel werk van 
had gemaakt. Toen de burgemeester 
zei dat hij een aantal koninklijke 
onderscheidingen ging uitreiken, en 
onderscheidingen voor jubilarissen, 
was ik ervan overtuigd bij die laatste 
groep te horen.’

Brandweercarrière
De brandweercarrière van Frits van 
den Heuvel begon bij de bedrijfs-
brandweer van het RIVM, waar hij 
werkt. Hij kreeg er alle opleidingen, 
maar vond niet waar hij voor geleerd 
had. Eind jaren tachtig meldde hij 
zich aan bij de vrijwillige brandweer 
van De Bilt. Omdat hij de opleidingen 
al bij het RIVM had gevolgd was hij 
direct inzetbaar. Van den Heuvel is 
nog steeds bij de vrijwillige brand-

weer van De Bilt. In Zeist werd in 
2004 overgegaan op het zogenaamde 
kazerneringsmodel. Zeist had daar-
voor onvoldoende mensen, dus vond 
er regionaal werving plaats. Van den 
Heuvel meldde zich toen aan als 
bevelvoerder. ‘Er werden tien ploe-
gen van acht mensen samengesteld, 
met ieder twee bevelvoerders. Die 
wisselen per toerbeurt. We hebben 
om de tien dagen een overnachting op 
een doordeweekse dag, dat betekent 
om half zeven aanwezig zijn tot de 
volgende ochtend zeven uur. In een 
weekend is dat 24 uur. Het is dan wel 
vrijwillig, maar niet vrijblijvend.’ 

Rustgevende factor
Als bevelvoerder heeft Frits van den 
Heuvel een aantal spectaculaire bran-
den meegemaakt. ‘We waren bij een 

grote brand in de wasstraat bij Con-
nexxion als eerste ploeg aanwezig.’ 
Hij is ook betrokken bij de Milieuon-
gevallendienst. ‘Daarvoor moet ik net 
als bij de brandweer zomaar bij mijn 
werkgever het RIVM weg kunnen.’ 
Burgemeester Janssen ging bij de 
uitreiking van de koninklijke onder-
scheiding in op wat van zijn activi-
teiten. ‘Frits is een fanatieke sporter, 
maar dan alleen in de sauna.’ Hij 
noemde ook zijn hobby, spelen in een 
band waarmee geregeld wordt opge-
treden. ‘Laten we zeggen dat ze leef-
tijdsrock spelen.’ Janssen  heeft het 
verder over zijn vakanties in Kroatië. 
‘Frits is de rust zelve en je ziet hem 
dan ook niet zomaar bewegen als het 
niet nodig is. Hij is een rustgevende 
factor en een stabiele persoonlijk-
heid.’

Biltse brandweerman geridderd in Zeist
door Guus Geebel

‘Zweetdruppels parelden op mijn voorhoofd toen ik op het podium in de brandweerkazerne van Zeist stond 
en mijn naam viel’, vertelt Frits van den Heuvel uit Bilthoven. Hij ontving zaterdag 8 januari met tien 

anderen uit handen van burgemeester Koos Janssen van Zeist een koninklijke onderscheiding. De benoeming 
tot lid in de Orde van Oranje Nassau was voor Van den Heuvel een complete verrassing. ‘Maar ik vond het 

een heel mooi moment met alle familie erbij.’

Behalve een koninklijke onderscheiding ontving Frits van den Heuvel (links 
boven) ook de vrijwilligersmedaille voor twintig jaar brandweer. [foto Reyn 
Schuurman]

Nieuwe uitgave De Biltse Grift
door Henk van de Bunt

Deze maand verscheen het decembernummer van De Biltse Grift, 
het tijdschrift van de Biltse Historische Kring ‘Oude School. 

De redactie wist weer een aantal interessante items op te nemen.

In De Waag: Geschiedenis van een 
boerderij en haar bewoners geeft 
Michiel Valkenburcht een beschrij-
ving van de boerderij die tot het 
midden van de jaren 70 heeft gestaan 
aan de Burgemeester de Withstraat. 
In 1918 kocht Gijsbertus de Pijper 
deze boerderij en ook aan hem wordt 
ruime aandacht geschonken.

Werkplaats
Vervolgens wordt aan vier twee-
deklassers van de Werkplaats Kin-
dergemeenschap de gelegenheid 
geboden verslag te doen van hun 
project over de geschiedenis van de 
gemeente De Bilt. Zij schrijven over het landgoed Sandwijck. In Opnieuw 
Phaedo doet de redactie verslag van de reacties die zij heeft ontvangen 
naar aanleiding van het artikel over Phaedo van Jitte Roosendaal in het 
septembernummer.

Voortgezet en afgesloten
In dit nummer van De Biltse Grift wordt wederom een serie voortgezet 
en afgesloten. Het artikel Biografie Günther Prang van Gerrit van Ginkel 
betreft het Biltse deel uit het leven van Günther Prang die in onze gemeente 
woonde gedurende de oorlog. Het Monument in dit nummer is het station 
in Bilthoven dat binnenkort grondig verbouwd gaat worden. In Kent u de 
gemeente De Bilt goed? tenslotte, kunt u uw kennis van onze gemeente 
wederom testen.

Verkrijgbaar
De Biltse Grift is een uitgave van de Vereniging Historische Kring D’Oude 
School en verschijnt viermaal per jaar in een oplage van 650 stuks. De 
leden van de vereniging ontvangen het gratis thuis in maart, juni, september 
en december. Voor niet-leden is het voor 5 euro te koop bij de volgende 
adressen:
• Bouwman, Hessenweg 168, De Bilt
• The Readshop, Hessenweg 133, De Bilt
• Bilthovense Boekhandel, Emmaplein 20, Bilthoven
• Tobaccoshop Henk Hillen, Planetenbaan 17/21, Bilthoven

Gijs de Pijper, zittend op het  
achtererf van boerderij De Waag in 
mei 1969.

Website Historische Kring van de Bilt 
genomineerd 

door Koos Kolenbrander

Door de lezers van het Historisch Nieuwsblad zijn twaalf websites genomineerd, waaronder die van de 
Historische Kring D’Oude School in de Bilt, voor de Geschiedenis Online Prijs 2010.

Initiatiefnemer Rob Herber.



WIJ GAAN VERHUIZEN
NAAR HET MAERTENSPLEIN

Let op!!
De vaste

klantenkaart
gaat NIET mee.

lever hem NU in en
ontvang EXTRA

voordeel

Klein vak
uitlopende artikelen
o.a. kant-knopen-lint 

enz.

Nu halve prijs

Nachtkleding
voor dames,

heren en kinderen
Nu 2e artikelen

voor € 1,-

Nu 70% KORTING
op de HELE collectie
van dames-, heren-,

kinder-, en
babykleding

Super
aanbieding NU

5 halen
2 betalen

geldt voor uitlopende

artikelen van:

*ondergoed

*kinder + herensokken

*  Dames + kinder

maillots en panty's

Vrijdag

koopavond

tot 20.00 uur

Raaijen Interieurs
Specialist in zitcomfort
Dorpsstraat 45
3732 HH DE BIlT
Tel 030-2202012 www.raaijeninterieurs.nl

�  Bezorgen bij u in de buurt

�  Flexibele werktijden

�  Zelfstandig werken

�  Aantrekkelijke bijverdienste

Word postbezorger!

Meld u aan: www.dhlpost.nl 

of 0800 - dhlpost (3457678)

DHL Global Mail zoekt bezorgers in:

Hollandsche Rading, Maartensdijk, 

Loosdrecht en Hilversum

DE LEUKSTE BIJBAAN 

MET LEUK  WERK IN DE BUURT

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

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

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

Dorpsweg 118 en Maertensplein 23 in Maartensdijk, Tel.: 0346 - 211 235

Spaar nu voor gratis

Broodtrommel
Bij aankoop van
2 waddenbroden

Mueslikoek
2e pakje halve prijs

1 zegel. Met 8 zegels heeft u

al een mooie broodtrommel

 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.

Lente!
Bolletjes in pot 3 voor 5,-

Mini cyclamen  2,95

Bos narcissen  3,95

Bos tulpen  4,95-

06 - 53 14 67 33

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP  Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk
Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk
Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Kapsalon
Hot & Hair 

Kerkdijk 118 - 3615 BJ  Westbroek - tel: 0346-281479

Bel voor een afspraak.

Nieuw jaar!
Nieuw haar!

Garage Van der Meij

AUTO VAN DE WEEK
CITROËN PICASSO 2.0 16V AUT, `05, 76.000KM, D BLAUW MET, ABS, ER, CV, SB, 
CLIMATE C, CRUISE C, SCHUIFD, PARKEERS, .............................................................  €. 12.950,-

PEUGEOT & VOLVO
206 2.0 GTI, `99, 110.000KM, GRIS ICELAND, ER, CV, SB, CLIMATE C, RAD/CD, .........  €. 3.950,-
206 SW 1.6 16V QUICKSILV, `06, 99.000KM, ZILV GRIJS, ABS, AIRCO, RAD/CD, 
MLV, ESP, ER, CV, SB, LMV, ...........................................................................................  €. 8.500,-
207 1.4 5DRS, `08, 42.000KM, D GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, ABS, RAD/CD, 
CRUISE C, AIRBAGS, .....................................................................................................  €. 12.500,-
307 CC 2.0 16V, `04, 168.000KM, GRIJS MET, LEDER INT, CLIMATE C, ABS, ER, CV, 
SB, TREKH, PARKEERS, REGENS, LMV, RAD/CD, AIRBAGS, .......................................  €. 8.900,-
307 SW 1.6 16V, `03, 99.000KM, GRIJS/BEIGE MET, CLIMATE C, ABS, 
 ER, CV, SB, ESP, RAD/CD, PANORAMADAK, AIRBAGS, CRUISE, AFN TREKH, ...........  €. 7.500,-
308 X-LINE 1.4 VTI, `08, 63.000KM,  GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, ABS, 
RAD/CD, AIRBAGS, FABRIEKS GARANTIE T/M 2011 .....................................................  €. 12.950,-
308 X-LINE 1.6 16V HDIF, `08, 86.000KM, D BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, SB, ABS, 
RAD/CD, CRUISE C, AIRBAGS, FABRIEKS GARANTIE, .................................................  €. 12.500,-
407 SW 1.6 16V HDIF, `05, ZILV GRIJS MET, 97.000KM, ABS, CRUISE C, ER, CV, SB, 
RAD/CD, TREKH, CLIMATE C, REGENS, ........................................................................  €. 12.950,-
607 2.7 V6 HDI AUT, `05, 175.000KM, ZWART MET, BRUIN LEDER, RAD/CD/NAV, 
CRUISE C, CLIMATE C, LMV, REGENS, PARKEERS, ER, CV, SB, .................................  €. 12.950,-
VOLVO S70 2.4 AUT EXCL, `00, 250.000KM, ER, CV, SB, CLIMATE C, LMV, RAD/CD, 
CRUISE C, LEDER INT, ABS, AIRBAGS, ESP, ................................................................  €. 4.250,-
VOLVO S 60 2.4 COMFORT LINE 5CIL, `01, 183.000KM, BLAUW MET, 183000KM, 
HALF LEDER, CRUISE C, CLIMATE C, LMV, RAD/CD, ESP, ABS, ..................................  €. 6.250,-

CITROËN & RENAULT 
CITROËN C1 1.0 12V 5DRS AUT, `07, 51.000KM, ROOD, ER, CV, SB, RAD/CD, ABS,.....  €. 8.250,-
RENAULT CLIO 1.4 16V AUT, `02, 81.000KM, GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, 
RAD/CD, ABS, .................................................................................................................  €. 5.950,-
FORD KA 1.3, 02, 90.000KM, ZLIV GRIJS MET, SB, AIRBAG, RAD/CASS, .....................  €. 2.250,-
HYUNDAI MATRIX 1.6 AUT, `07, 64.000KM, ZWART , AIRCO, ABS, SB, ER, CV, MLV, ....  €. 9.500,-
MINI ONE, `03, ZILV GRIJS, 123.000KM, AIRCO, LMV, ER, CV, SB, RAD/CD, ABS, .......  €. 8.950,-
MITSUBISHI SPACE STAR 1.8 AUT, `03, 78.000KM, ZILV GRIJS MET, AIRCO, 
RAD/CD/NAV, SCHUIFDAK, ESP, AIRBAGS, ...................................................................  €. 8.750,-

BUDGET CARS
PEUGEOT 205 1.4 GENERATION, `98, 89.000KM, BLAUW MET, ER, CV, ......................  €. 2.250,-
VOLVO V40 1.8, `98, 218.000KM, BRUIN MET, ER, CV, SB,
TREKH, AIRCO, LMV, ABS, .............................................................................................  €. 2.250,-

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

Industrieweg 34,  Maartensdijk,  tel. (0346) 214540

spaar je
rijk bij Primera

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Bij iedere besteding van 
€ 5,-- ontvangt u een 
Primera spaarzegel. 
Tegen inlevering van 
een volle spaarkaart 
ontvangt u GRATIS 
een 1/5 Staatslot!



Rompelman groeide op in een fami-
lie van cavalerieofficieren waar tucht 
en discipline een belangrijke plaats 
innamen. ‘Mijn ouders waren best 
streng en er werd streng gestraft. 
Van mij werd verwacht dat ik een 
bepaalde houding aannam en ik leer-
de paardrijden.’ Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat hij met zijn kaars-
rechte postuur en strenge oogopslag 
een typisch militaire uitstraling heeft. 
‘Mensen zeggen me altijd dat de 
soldatenrol me op het lijf is geschre-
ven. Toen ik mijn dienstplicht moest 
vervullen, ben ik bij de marechaussee 
terecht gekomen. Daar heb ik gezag 
en handhaving geleerd.’ Rompelman 
heeft psychologie gestudeerd: ‘Ik heb 
me verdiept in het thema leidingge-
ven, hoe je dat doet en hoe je die rol 
speelt, en het verschil tussen macht 
en gezag.’ Toen Rompelman mee 
ging doen aan re-enactments, kreeg 
hij vanwege zijn uitstraling automa-
tisch de rol van officier toebedeeld, 
maar hij heeft ook als majoor aan 
veldslagen en parades deelgenomen.

Napoleontische tijd
‘Toen ik dertig was, ben ik naar de 
re-enactment van de Slag bij Water-
loo geweest,’ gaat Rompelman terug 
in de tijd. ‘Ik ben erheen gegaan 
vanwege het grote spektakel: er 
deden duizenden acteurs aan mee 
met echte paarden en kanonnen.’ De 
Slag bij Waterloo was een veldslag 
bij Waterloo, dat sinds 13 febru-
ari 1815 deel uitmaakte van het Ver-
enigd Koninkrijk der Nederlanden, 
en tegenwoordig van België. Napo-
leon Bonaparte werd hier op 18 juni 

1815 definitief verslagen door een 
combinatie van Britse, Nederlandse, 
Hannoveraanse en Pruisische eenhe-
den, onder leiding van respectievelijk 
de Engelse hertog van Wellington en 
de Pruisische generaal Blücher. ‘Tot 
mijn verbazing deden er helemaal 
geen Nederlanders mee aan die re-
enactment, hoewel bekend is dat de 
jonge Prins Willem van Oranje, de 
zoon van Koning Willem I, er een 
grote rol heeft gespeeld. Hij voerde 
de cavalerie aan, samen met Wel-
lington. Maar in die tijd was het 
fenomeen re-enactment in ons land 
nog niet bekend. Ik sprak met mijn 
vrienden af om vijf jaar later de Hol-
landers te vertegenwoordigen.’ Rom-
pelman richtte daartoe in 1982 de 
Napoleontische Cavalerievereniging 
op. De vereniging bleef een aantal 
jaren actief en de leden deden mee 
aan re-enactments in heel Europa. 
‘De Nederlandse media kregen er 
lucht van.’ Tempelman toont aller-
lei krantenartikelen uit die tijd, met 
krijgshaftige foto’s erbij van hemzelf 
en andere leden van de vereniging. 
‘We droegen schitterende uniformen, 
die met de hand waren nagemaakt 
naar voorbeelden uit musea. Zelfs de 
knopen werden in tin gegoten. Dat 
alles was dus heel kostbaar, net als de 
tuigage voor de paarden.’ 

Tweede Wereldoorlog
Na tien jaar te hebben meegedaan 
aan shows en spektakels, besloot 
Rompelman het over een andere 
boeg te gooien. ‘ Ik heb een tijd 
met een veteraan uit de marechaus-
see, die ik kende uit mijn dienst-

tijd, meegedaan aan parades als lid 
van de Engelse Militaire Politie.’ In 
1994 kwam hij in contact met regis-
seur Raymond van Rijn. ‘ Zeker in 
onze streek is hij bekend geworden 
door zijn levenswerk In het Vuur 
van de Storm, een tien-uur-durend 
epos over de Tweede Wereldoorlog, 
waar hij tien jaar aan heeft gewerkt. 
De serie wordt op dit moment her-
haald bij RTV-Utrecht.’ Rompelman 
werkte als organisator en figurant 
mee aan deze serie. ‘Ik deed mee als 
Duitse officier en ook, met mijn oude 
Volkswagen Kever, als Herr Doktor, 
een Duitse legerarts. Mede hierdoor 
ben ik die laatste rol ook gaan ver-
vullen bij re-enactments en parades 
die met de Tweede Wereldoorlog 
verband houden. Inmiddels doen een 
paar duizend mensen in Nederland 
mee aan dit soort historische uitbeel-
dingen. Ik heb meegedaan bij eve-
nementen als De Slag om Arnhem, 
de Slag bij Overloon, de Slag bij 

Bastogne en D-Day in Normandië. 
Alles wordt precies zo afgebeeld als 
het toen was, met tenten, vliegtui-
gen, tanks, jeeps en GMC’s, dat zijn 
enorme vrachtwagens.’ 

Inmiddels is de re-enactmentwereld 
gestructureerd tot een goed-geoliede 
organisatie, vertelt Rompelman. 
‘Het is niet meer zo vrijblijvend als 
vroeger. Alles is aan strenge regels 
gebonden. Wie ergens aan mee wil 
doen, moet lid zijn van een officiële 
vereniging, die zich heeft aangemeld 
bij het Landelijk Platform Levende 
Geschiedenis. Het bestuur van dit 
platform moet verantwoording afleg-
gen aan de overheid, omdat tijdens 
de uitbeeldingen met de wapens uit 
die tijd wordt gewerkt, van bajonet-
ten tot kanonnen, en iedereen moet 
hiervoor persoonlijk verlof aanvra-
gen bij justitie.’ Rompelmans vol-
gende optreden zal plaatsvinden bij 
Malmédie in België. ‘Daar wordt 
het Ardennenoffensief herdacht met 
een grote optocht waar honderden 
soldaten uit heel Europa aan deelne-
men.’ In Nederland doet hij op 5 mei 
mee in Wageningen. ‘Daar zijn de 
herdenkingsoptocht en -ceremonie 
de laatste jaren steeds meer op het 
thema gericht hoe we de vrede kun-
nen bevorderen.’ Rompelman vindt 

dat heel belangrijk. ‘We laten men-
sen zien hoe de geschiedenis heeft 
plaatsgevonden. Re-enactments zijn 
geen verheerlijking van het solda-
tenleven, maar een uitbeelding van 
hoe onze westerse cultuur tot stand 
is gekomen.’ Wie nog een oude helm 
uit de Tweede Wereldoorlog bezit 
en die aan de Dutch Re-enactment 
Group (zie www.dutchre-enactment-
group.nl) wil schenken, graag con-
tact opnemen met Jim Rompelman, 
06-27311511.

 De Vierklank 9 12 januari 2011

advertentie

Gerard en Wil Ekelenkamp komen 
nog regelmatig in het Groenekan-
se. Van 1978 tot 2001 woonden zij 
op twee verschillende adressen en 
namen actief aan het culturele en 
verenigingsleven deel. Zo was Gerard 
10 jaar voorzitter van tennisvereni-
ging Voordaan en eenzelfde periode 
betrokken bij het Groenekans Land-
schap, waar hij zes jaar de voor-
zittershamer hanteerde. Daarna is 
hij meer dan twintig jaar betrokken 
geweest bij diverse instellingen in de 
zorgsector, laatstelijk als voorzitter 
van de Raad van Toezicht van het 
Hofpoortziekenhuis in Woerden en 
vice-voorzitter van de thuiszorgorga-
nisatie Zuwe/Aveant in Utrecht. 

Gepensioneerd en gepassioneerd
Naast deze bestuurlijke activiteiten is 
Gerard al jaren gepassioneerd bezig 
op het gebied van kunst en cultuur. 
In zijn comfortabele appartement aan 
de rand van het Griftpark in Utrecht-
vertelt hij: ’In het millenniumjaar 
2000 nam ik afscheid als hoofd ruim-
telijke ordening en volkshuisvesting 
bij het provinciebestuur van Utrecht. 

Adviesfuncties in die sfeer wilde ik 
niet meer bekleden; mijn hart ging 
al jaren uit naar de beeldende kunst 
en in dat kader heb ik in een vlaag 
van enthousiasme 65 schilderijen uit 
de kelder van een museum gekocht. 
Mijn vrouw Wil zei nog: ‘Wat moet 
je daar in vredesnaam mee’. Ik heb 
die schilderijen vervolgens in het 
fraaie gemeentehuis van Tubbergen 
tentoongesteld, omdat veel van die 
werken betrekking hadden op loca-
ties in die omgeving. Deze expositie 
werd een groot succes. Honderden 
mensen bezochten de expositie en 
meer dan twintig schilderijen werden 
verkocht’. 

Hobby
Dat was in feite het begin van een 
hobby, die inmiddels zo uit de hand 
gelopen is dat de zaak is gepro-
fessionaliseerd met een bescheiden 
vestiging in Utrecht en een fraaie 
kunstgalerie in het Overijsselse Nij-
verdal. Tussen de bedrijven door was 
er in 2010 ook nog tijdelijk een 
galerie op de Hessenweg in De Bilt. 
Met de opbrengst van die galerie is 

door de kunstenaar Gerard van Loon 
een prachtig tweeluik gemaakt met 
de titel ‘Nadering’. Dat tweeluik is 
geschonken aan het hospice in De 
Bilt omdat Wil en Gerard diep onder 
de indruk zijn van al die vrijwil-
ligers die belangeloos en liefdevol 
hun energie en tijd besteden aan hen 
die de laatste dagen van hun leven 
doorbrengen in deze kleinschalige 
zorginstelling. 

Kunststukjes
In de afgelopen jaren heeft Gerard 
zoveel meegemaakt in de kunst-
sfeer, dat hij de meest opmerkelijke 
gebeurtenissen heeft beschreven in 
het boekje Kunststukjes, dat in 2009 
door uitgeverij Solo is uitgebracht. In 
dat boekje staan korte verhalen die 
uit het leven gegrepen zijn. Het gaat 
om vijfentwintig kunstwerken waar-
bij ingegaan wordt op de maker van 
het kunstwerk en de koper. Dat klinkt 
simpel maar wie het boekje leest 
bemerkt dat het gaat om vaak inge-
wikkelde, boeiende processen waarin 
passie, liefde en kunst soms heftig 
met elkaar verbonden zijn. 

Verhuizen
De kunstcollectie van Gerard is 
inmiddels zo omvangrijk gewor-
den dat er een ruimteprobleem is. 
Momenteel zoeken Gerard en Wil 
in Gerards geboortedorp Nijverdal 
naar een pand dat voldoende ruimte 
biedt om te wonen en alle kunst op 
te bergen én te exposeren. Gerard: 
‘In dat van oudsher betrekkelijk arme 
textieldorp wil ik kunst op de kaart 
zetten. Mensen die geen geld hebben 

om te kopen kunnen een kunstwerk 
huren voor een gering bedrag. Ik heb 
plannen om in de galerie lezingen 
en huiskamerconcerten te organiseren 
naast de exposities die periodiek wis-
selen’. ‘Eén ding staat vast: we zullen 
Utrecht, De Bilt (Groenekan) en al 
die mensen, die ons dierbaar gewor-
den zijn in de afgelopen vijftig jaar, 
missen. Maar het nabije oosten lonkt 
en zal ons hopelijk brengen wat we er 
van verwachten.’

Oud Groenekanner schonk ‘Nadering’ in 2010
door Henk van de Bunt

Zo’n vijfentwintig jaar geleden gaf ik bridgeles in Maartensdijk aan o.a. Gerard Ekelenkamp, 
toen woonachtig in Groenekan.In het net voorbije jaar ontmoette ik hen weer.

Omdat Wil en Gerard Ekelenkamp diep onder de indruk zijn van al die vrij-
willigers die belangeloos en liefdevol hun energie en tijd besteden aan hen, 
die de laatste dagen van hun leven doorbrengen in Demeter, schonken zij dit 
prachtige tweeluik getiteld: ‘Nadering’. 

Jim Rompelman, soldaat van Groenekan
door Lilian van Dijk

Een vriend attendeerde hem tien jaar geleden erop dat bij Waterloo om de vijf jaar de Slag bij Waterloo 
werd nagespeeld. Jim Rompelman uit Groenekan ging een keer kijken en was meteen verkocht. 

Sindsdien is hij actief als deelnemer bij re-enactments (heropvoeringen van veldslagen) in heel Europa.

Jim Rompelman heeft aan re-enact-
ments meegedaan in heel Europa, 
altijd vergezeld door zijn trouwe Jack 
Russell Charley. 



Munten

Ringen

Zilver

Familie Juwelen

Tandheelkundig Goud

        (ook met tanden)

Gebroken Goud

Platina

Kettingen

Contante uitbetaling

Gratis advies

Uw Adviseur
komt langs !

19 t/m 21 januari
9:30-15:30 uur

OUD GOUD & TANDHEELKUNDIG GOUD

Contante inkoop van Goud & Zilver

Voor meer informatie zie 

www.kelimidor.nl Legitimatie verplicht

Voordorpsedijk 35

3737 BL Groenekan

Boerderij Fortzicht

 

P.C. Hooftstraat 29 
 

3601 ST Maarssen 

 

Tel: 0346 - 56 11 11 

 

Mob: 06 - 52 34 15 31 

 

   E: fmdebruijn@casema.nl 

 

 

 

       Het adres voor al uw maatwerk ! 

 

 

 * kantoor- & winkelinrichtingen 

  

 * radiatorbetimmeringen 

 

 * keukens 

 

* kasten 

 

* vensterbanken 

 

* tafels 

 

* schouwen 

 

  

* kantoor- &
 winkelinrichtingen

* radiatorbetimmeringen

* keukens

* kasten

* vensterbanken

* tafels

* schouwen

P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Het adres voor al uw maatwerk!

Hessenweg 121 • 3731 JG  De Bilt

Tel: 030 22 030 11 • info@kooklust121.nl

www.kooklust121.nl

Wüsthof 7-Delig messenblok

Gran Prix II serie

Normaal € 299,-

nu voor € 199,-

Wüsthof 7-Delig messenblok
Gran Prix II serie

- koksmes

- vleesmes

- broodmes

- schilmes

- tomatenmes

- schaar

- aanzetstaal

- houten blok

 
krijgt die

koelkast wel
ingebouwd?

Wie

Wat wàs u blij met uw nieuwe inbouw-
koelkast! Voordelige webshop, eenvoudig 

bestellen en de maten invullen. 
Bij a evering blijkt dat u toch niet zo

handig bent als u dacht…

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

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

Afvallen door gedragsverandering

U zou graag op een GEZONDE manier willen afvallen,

maar het lukt niet zonder hulp?

La Couronne verzorgt een persoonlijk op

maat gesneden stappenplan.

Een kennismakingsgesprek is geheel gratis.

NEEM EINDELIJK DIE STAP IN 2011!

Meer informatie bij Els van der Lans  

Telefoon: 030-2213820

Website: www.gewichtenhuid.nl

Vestigingen in De Bilt,
Arnhem, Apeldoorn, Lochem, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 030 - 2203800
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Ruimtelijke Ordening

Pachtzaken

indermaur-beterlopenwinkel.nl

Restantenverkoop
booties in wijdtematen

George In der Maur
Beterlopenwinkel

Kon. Wilhelminaweg 497 - Groenekan

030-2040612

Fa. van Reenen & Co.
g a s -  e n  l a s t e c h n i e k

De firma is gevestigd in Loosdrecht en houdt zich bezig met 
distributie en verkoop van gascilinders, heftruckgas, lasapparatuur,

brandstoffen als antraciet, briketten en het vullen van propaanflessen.

Per direct zoeken wij een

Terreinmedewerker
de werkzaamheden zullen bestaan uit:

het uitsorteren van binnenkomende gascilinders
het mbv. heftruck klaarzetten van bestellingen 

het helpen van afhaalklanten
het afvullen van caravanflesjes en heftrucktanken

het bezorgen van bestellingen

functie eisen:
flexibele/klantvriendelijk instelling
fysieke arbeid kunnen verrichten

in bezit van rijbewijs B
zelfstandig kunnen werken

wij bieden:
een prettige werksfeer

salariëring volgens CAO brandstoffen

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
R. vd Greijn 035 - 582 32 38

Schrijf of mail naar: info@vanreenengas.nl 
Fa. van Reenen & Co.

Nw. Loosdrechtsedijk 120, 1231 LB Loosdrecht, www.vanreenengas.nl

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS

VOOR ONDERNEMERS

Al jaren vertrouwd en prettig dichtbij

•  geboortekaarten

•  trouwkaarten

•  gelegenheidskaarten

•  kerstkaarten

•  visitekaartjes

•  huisstijl

en natuurlijk voor al uw overige drukwerk

hoeft u niet verder dan Groenekan!!!

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

www.parelpromotie.nl
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Katten Kunst

15 kaarten voor € 5,95
Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst
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In 2001 startte een inwoner van 
Garstang (Engeland) het initiatief 
om in zijn woonplaats meer fair-
trade producten te gaan verkopen. 
Hij slaagde erin bedrijven en inwo-
ners hiervoor enthousiast te maken 
en benoemde zijn woonplaats als 
de eerste Fairtrade Gemeente. Vele 
gemeenten in Engeland volgden dit 
voorbeeld. In 2007 nam een aan-
tal organisaties dit idee voor onder 
andere Nederlandse gemeenten over. 
In 2009 kregen Goes, Groningen 
en Het Bildt als eerste de titel Fair-
trade Gemeente. Inmiddels zijn er 13 
gemeenten, die de titel in ontvangst 
hebben mogen nemen en zijn er 63 
gemeenten, waaronder De Bilt, actief 
om de titel te verkrijgen. Wereld-
wijd zijn er inmiddels 800 Fairtrade 
gemeenten verspreid over 18 landen. 

Een betere wereld
Henk Zandvliet is van jongs af aan 
geïnteresseerd in ontwikkelingssa-
menwerking. ‘Een oudere neef werk-
te als missionaris in Afrika. Met 
enige regelmaat kwam hij even terug 
naar Nederland en liet ons dan vele 
dia’s zien. Het maakte veel indruk 
en boeide mij enorm. Daardoor werd 
ik gemotiveerd om mij in te zetten 
voor anderen, onder andere via de 
Wereldwinkel. Het heeft altijd deel 
uitgemaakt van mijn leven en toen ik 
las over Fairtrade Gemeenten wilde 
ik mij inzetten om, samen met ande-
ren, deze titel voor de gemeente De 
Bilt te verkrijgen’. 

De werkgroep heeft zich ten doel 
gesteld om snel de titel te behalen. 

Begin september moet alles klaar 
zijn om de titel in de Fairtrade Week 
in oktober in ontvangst te kunnen 
nemen. ‘Dat gaat ons lukken’, zegt 
Henk Zandvliet. ‘Het inventariseren 
van fairtrade binnen onze gemeente 
is veel werk. We zijn daarom in 
gesprek gegaan met een middelbare 
school om leerlingen, als onderdeel 
van de verplichte maatschappelijke 
stage, fairtrade in onze gemeente 
te laten inventariseren. Dat scheelt 
ons veel werk en het is mooi als 
jongeren zich hiervoor inzetten. Ook 
zij kunnen zo hun steentje bijdragen 
aan dit initiatief. Wellicht worden ze 
daardoor ook geraakt door alles wat 
met fairtrade te maken heeft en de 
daaruit voortvloeiende kansen voor 
een betere wereld’. 

Fairtrade
Fairtrade producten worden onder 
eerlijke en duurzame voorwaarden 
verhandeld. Voorbeelden zijn koffie, 
thee, rietsuiker, wijn, vruchtensap, 
broodbeleg, chocolade, noten, is, 
rijst, noedels, olie, azijn en kruiden. 
Maar ook katoen, speelgoed, siera-
den, vazen, serviesgoed, glaswerk, 
tassen, sjaals en kleding. 

Henk Zandvliet: ‘Fairtrade boeren, 
boerinnen en producenten hebben 
recht op vakbonden en er geldt een 
verbod op gedwongen- en kinder-
arbeid. De boeren en producenten 
ontvangen een eerlijke beloning voor 
hun werk en produceren volgens 
strenge milieueisen. Fairtrade zorgt 
verder voor langdurige handelsrela-
ties, waardoor boeren en producenten 

kunnen investeren in zichzelf, hun 
familie en de gemeenschap waar ze 
deel van uit maken. De tijd dat deze 
producten vrijwel alleen in wereld-
winkels verkrijgbaar waren, ligt ver 
achter ons: je komt ze steeds vaker 
tegen in onder andere supermarkten 
en restaurants’. 

Naast fairtrade zijn er nog meer initi-
atieven die bijdragen aan een betere 
wereld. Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen is zo’n initiatief. 
Daarin krijgen organisaties en bedrij-
ven een plek die een bijdrage leveren 
aan de oplossing van het klimaatpro-
bleem, die kiezen voor biologische 
producten of bijvoorbeeld via micro-
kredieten investeren in ondernemers 
in ontwikkelingslanden.

Criteria
Een gemeente moet om de titel Fair-
trade te verkrijgen voldoen aan zes 
criteria. Zo moet er een werkgroep 
worden geformeerd waar mensen 
uit verschillende werkterreinen aan 
deelnemen, waaronder een vertegen-
woordiger van de gemeente. Zij zet-
ten zich in om de titel te behalen 
en dragen vervolgens zorg voor het 
behoud van deze titel. Een volgend 
criterium is dat de gemeente fairtrade 
omarmt. 

De gemeente De Bilt heeft zich in het 
verleden uitgesproken voor fairtrade. 
In het eerste kwartaal van dit jaar 
zal een nota duurzaamheid worden 
gepresenteerd waarin ook fairtrade 
specifiek zal worden benoemd. Daar-
naast moet een vooraf vastgesteld 

aantal winkels en horecagelegenhe-
den duidelijk zichtbaar eerlijke pro-
ducten aanbieden. Ook dienen een 
aantal lokale organisaties, zoals ker-
ken, sportverenigingen en scholen 
en bedrijven fairtrade producten te 
gebruiken en zullen zij tevens acties 
moeten ondernemen om de kennis 
over en de betrokkenheid bij fair-
trade te vergroten. Over fairtrade 
moet ook met regelmaat in lokale 
kranten worden gepubliceerd om het 
draagvlak te vergroten. Als laatste 
moet het Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen worden gesti-
muleerd. 

Meer informatie
De werkgroep wil graag in contact 
komen met mensen die ideeën heb-
ben over hoe eerlijke handel in de 
gemeente De Bilt nog beter onder het 
voetlicht kan worden gebracht. Daar-
naast wil ze ook in contact komen 
met organisaties en individuen die 
nu al een bijdrage daaraan leveren 
of dat in de directe toekomst willen 
gaan doen. 
Ook voor meer informatie over deze 
campagne kan men contact opnemen 
met Fieke Faber. Ze is bereikbaar 
op telefoonnummer 030 2201360 of 

via de e-mail: fiekefaber@planet.nl. 
Om zelf op de hoogte te blijven van 
de activiteiten die worden verricht 
door de landelijke organisatie van 
Fairtrade Gemeente en die van plaat-
selijke werkgroepen waaronder ook 
die van De Bilt is het mogelijk om 
de website www.fairtradegemeente.
nl te bezoeken.
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advertentie

Het was de grootvader van Paul en 
Jeanette Raaijen die als meubelmaker 
in 1931 zijn eigen bedrijf begon. Paul 
Raaijen vertelt: ‘Mijn opa werkte 
alleen voor winkels, maar mijn vader, 
die na de oorlog in de zaak kwam, 
legde zich toe op particulieren. Daar 
kwam ook stoffeerwerk bij en een 
stukje woninginrichting.’ Het bedrijf 
was gevestigd in de Mintstraat, niet 
ver van het Diaconessenhuis. Vader 
Raaijen had het geluk dat er in die 
tijd een nieuwe flat werd gebouwd 
voor de diaconessen, de protestantse 
vrouwen die als liefdewerk in het 
Diaconessenhuis verpleegkundige 
taken verrichtten. ‘De kamertjes in 
die flat waren erg klein. Mijn vader 
kon meubels vervaardigen die waren 
aangepast aan de wensen van de dia-
conessen.’ Als gevolg van de enthou-
siaste verhalen over zijn meubelen 
kreeg hij ook onder de artsen veel 

klanten. In de jaren zestig werd de 
Mintstraat gesloopt. ‘Tegen die tijd 
was onze klantenkring zo groot, dat 
we ons in het pand aan de Dorpsstraat 
in De Bilt konden vestigen’, aldus 
Paul Raaijen. 

Kwaliteitsfauteuils
Raaijen Interieurs beschikt over een 
winkel, een showroom van ongeveer 
300 vierkante meter en een eigen 
meubelmakerij en stoffeerderij. Paul 
Raaijen doet de winkel en houdt zich 
daarnaast bezig met meubelmaken en 
stofferen. Zijn zuster Jeanette doet 
de rest: ‘Ik houd me bezig met de 
administratie en ik verricht hand- en 
spandiensten waar dat nodig is.’ Sinds 
een aantal jaren is Raaijen Interieurs 
gespecialiseerd in zitcomfort en meu-
bels op maat. 
‘Voor ouderen, maar ook voor men-
sen met rugklachten en verder voor 

alle mensen die een goede fauteuil 
of bank willen waarop ze zo gezond 
mogelijk kunnen zitten.’ Een stoel op 

maat kan veel problemen voorkomen: 
wie altijd in een stoel zit die te hoog, 
te diep of te zacht is, kan problemen 
krijgen met de rug en/of de bloeds-
omloop in de benen. Raaijen ver-
volgt: ‘Wij proberen meubels te leve-
ren van goede kwaliteit waar mensen 
jarenlang plezier van hebben, daarom 
geven we tien jaar garantie op de con-
structie van de fauteuils.’ 

De goedkope meubelketens kunnen 
die kwaliteit niet bieden: ‘Dertig pro-
cent uit het lage segment komt uit 
China en dat zijn slechte meubels’, 
weet Paul Raaijen. Raaijen interi-
eurs kan ook zelf meubels vervaar-
digen, vertelt Jeanette Raaijen. ‘Toen 
er meer stoelen nodig waren voor de 
trouwzaal in het gemeentehuis van 
De Bilt, hebben Paul en mijn vader 
de oude stoelen zo goed nagemaakt, 
dat de nieuwe niet van de oude te 
onderscheiden zijn.’

CZone
De nieuwe collectie relax fauteuils 
onder de naam CZone is afkomstig 
van meubelfabriek De Toekomst in 
het Brabantse Beesd. ‘Deze collec-
tie wordt door twintig winkeliers in 
Nederland gevoerd’, vertelt Raaijen. 
De ergonomische eigenschappen van 
deze meubels zijn verpakt in stijlvolle 

ontwerpen en leverbaar als vaste of 
draaibare fauteuils met houten voe-
ten, een RVS-frame of in geborsteld 
chroom. De klant kan kiezen uit stof-
fen of lederen bekleding in iedere 
gewenste kleur. Deze relaxfauteuils 
zijn verkrijgbaar met en zonder elek-
trische verstellingen. In de showroom 
achter de winkel staat een keur aan 
relaxfauteuils, banken en sta-op-fau-
teuils van het Friese merk EasySit, 
en de Deense merken Farstup en 
Skalma. Ook de koopjeshoek met 
afgeprijsde meubelen is de moeite 
waard om eens te verkennen. 

Tot 15 februari heeft Raaijen Interi-
eurs een speciale actie: Ontwerp uw 
eigen bank en ontvang 15% korting. 
De zithoogte en zitdiepte van de 
fauteuil wordt voor iedere klant per-
soonlijk opgemeten en aangepast aan 
diens wensen. Voor meer informa-
tie kunnen klanten kijken op www.
raaijeninterieurs.com, informatie vra-
gen via info@raaijeninterieurs.com, 
of 030-2202012 bellen. Iedereen is 
van harte welkom in de winkel en 
de showroom in de Dorpsstraat 45 in 
De Bilt. 
Openingstijden: dinsdag tot en met 
vrijdag: 10.00-12.30 uur en 13.30-
17.30 uur; zaterdag: 10.00- 12.30 uur 
en 13.30-16.00 uur.

Raaijen Interieurs presenteert 
het nieuwe zitcomfort

door Lilian van Dijk

Al vele jaren is Raaijen Interieurs aan de Dorpsstraat in De Bilt hét vertrouwde adres voor zitcomfort op 
maat. Het loont absoluut om een kijkje te nemen in de winkel en de showroom, en kennis te maken met de 
nieuwe collectie van 2011: relaxfauteuils van Nederlands makelij, ontworpen door Nederlandse designers.

Paul Raaijen levert zitcomfort op 
maat in diverse stijlen, kleuren, mate-
rialen en afmetingen.

Enthousiaste burgers gaan voor titel 
Fairtrade Gemeente De Bilt

door Marijke Drieenhuizen

Henk Zandvliet las enige tijd geleden een artikel over Fairtrade Gemeenten, waarin zowel de gemeente als 
haar inwoners gaan voor eerlijke handel. Het sprak hem aan. Inmiddels is er een werkgroep en het streven is 

om oktober 2011 de titel Fairtrade Gemeente in ontvangst te kunnen nemen.

Henk Zandvliet gaat zich, samen met 
anderen, inzetten om in oktober van 
dit jaar de titel Fairtrade Gemeente 
De Bilt te behalen. 



Kennismaken met de computer
Voor het volgen van deze korte cursus 
van 3 lessen is geen computer voor-
kennis of ervaring vereist. U hoeft 
zelfs geen computer te hebben. De 
vraag die centraal staat is: Wat is 
een computer en hoe werkt deze? U 
leert een aantal begrippen kennen en 
het toetsenbord en muis gebruiken, 
ook leert u hoe u een programma 
moet openen en sluiten. Voor deze 
cursus wordt gebruik gemaakt van 
computers met het besturingssysteem 
Windows XP, Windows Vista en Win-
dows 7. Er starten weer 2 nieuwe 
cursussen: een op dinsdagmiddag 11 
januari en een op donderdagmiddag 
13 januari beiden om 14.00 uur en 
een cursus kost 30,00 Euro. 

Het maken van een digitaal fotoboek
Heeft u digitale foto’s en u wilt altijd 
al een digitaal fotoboek maken maar 
u weet niet precies hoe u dit moet 
doen of moet aanpakken, dan is deze 
cursus een goed begin. U leert in deze 
cursus het downloaden van het beno-
digde programma, het bewerken van 
de foto’s, het maken van het fotoboek 
tot en met het plaatsen van de bestel-
ling. Voor het volgen van deze cursus 
is het noodzakelijk dat u de computer 
kunt bedienen en dat uw computer 
aangesloten is op het internet. Deze 
cursus van 3 lessen begint op don-
derdag 13 januari 2011 van 10.00 tot 
12.15 uur en kost 30,00 Euro (inclu-
sief cursusboek). 

Word 2007
In deze Word-cursus worden de cur-
sisten de basis beginselen geleerd om 
met, dit veel gebruikte, tekstverwer-
kingsprogramma te kunnen werken.

Aan bod komen o.a.:
 -  het intypen, indelen en opmaken 

van teksten,
 -  het verplaatsen en verwijderen van 

tekstgedeelten,
 -  het maken van tabellen en kolom-

men,
 - het invoegen van plaatjes, foto’s,
 - uw eigen briefhoofd maken.
Voor deze cursus wordt gebruik 
gemaakt van computers met Windows 
XP, Windows Vista en Windows 7 en 
Word 2007. Voor het volgen van 
deze cursus is basiscomputerkennis 
vereist.

Deze cursus van 7 lessen begint op 
vrijdag 14 januari 2011 om 10.00 en 
kost 70,00 Euro (inclusief cursus-
boek).

Basiscomputercursus voor compu-
ters met Windows XP, Windows 
Vista of Windows 7
Als u nog niet alles van computers 
weet, of u bent er niet (meer) zo in 
bedreven, of als u gewoon alles nog 
eens wilt herhalen, dan is deze basis-
cursus geknipt voor u. Voor het volgen 
van deze cursus is het noodzakelijk 
dat u een computer (of Laptop) heeft 
met het besturingssysteem Windows 
XP, Windows Vista of Windows 7.
Voor computers met het besturingssy-
steem Windows XP start deze cursus 
van 7 lessen op dinsdag 15 februari 
2011 van 10.00 tot 12.15 uur.
Voor computers met het besturings-
systeem met Windows Vista of Win-
dows 7 start deze cursus van 7 lessen 
op woensdag 2 maart 2011 van 14.00 
tot 16.15 uur. De cursus kost 70,00 
Euro (inclusief cursusboek).

Internet en E-mail
In deze cursus leert u surfen op Inter-
net en het ontvangen en verzenden 
van e-mail. Het is een boeiende 
wereld van snelle communicatie en 
informatie. Moeilijk is het niet als 

u eenmaal weet hoe het werkt. Voor 
het volgen van deze cursus dient u 
een PC te hebben die op internet is 
aangesloten, basiscomputerkennis te 
hebben en enige vaardigheid in het 
bedienen van de PC en de muis is 
vereist.
Voor computers met het besturingssy-
steem Windows XP start deze cursus 
van 4 lessen op woensdag 12 januari 
2011 om 14.00 uur.
Voor computers met het besturings-
systeem met Windows Vista en Win-
dows 7 start deze cursus van 4 lessen 
op donderdag 3 maart om 10.00 uur. 
De cursus kost 40 Euro (inclusief 
cursusboek).

Beheer en Onderhoud van Win-
dows XP computers
Heeft u een computer en u weet niet 
precies hoe u de computer in een 
goede conditie moet houden en te 
voorkomen dat deze steeds trager 
gaat reageren. Heeft u problemen om 
uw gegevens en bestanden te structu-
reren, de veiligheid van uw computer 
zo goed mogelijk te waarborgen en 
heeft u een computer met het bestu-
ringssysteem Windows XP, dan is 
deze cursus van 3 lessen geschikt 
voor u. Voor het volgen van deze 
cursus is het noodzakelijk dat u de 
computer kunt bedienen en dat u in 
het bezit bent van een USB geheu-
genstick.

De cursus start op maandag 17 janu-
ari om 14.00 uur en kost 30,00 Euro 
(inclusief cursusboek)

Excel 2007
Excel is een veel gebruikt reken-
programma (spreadsheet) en is een 
uitstekend hulpmiddel voor reken- en 
administratief werk. Wanneer u een 
beetje kunt werken in Excel dan kan 
dit u veel werk (en tijd) besparen en 
ziet uw werk er ook “professioneel” 
uit. Voor deze cursus wordt gebruik 

gemaakt van Excel 2007. Voor het 
volgen van deze cursus dient u in het 
bezit te zijn van een computer en is 
basiscomputerkennis vereist.
Deze cursus van 7 lessen begint op 
woensdag 23 februari 2011 om 10.00 
uur en kost 70,00 Euro (incl. cursus-
boek). 

Movie Maker
U leert met, het gratis programma 
Movie Maker van Windows, een 
videofilmpje vervaardigen van (digi-
tale)foto’s op de computer. De video-
filmpjes worden verfraaid met tek-
sten, overgangen, zoomeffecten en 
achtergrondmuziek en zijn dan op 
de computer te bekijken. Voor deze 
cursus van 4 lessen wordt gebruik 
gemaakt van computers met Win-
dows XP, Windows Vista of Windows 

7. Voor het volgen van deze cursus is 
basiscomputerkennis en enige vaar-
digheid in het bedienen van de PC en 
de muis vereist.

Voor computers met het besturings-
systeem Windows XP en Windows 
Vista start de cursus op dinsdag 18 
januari 2011 om 14.00 uur.
Voor computers met het besturings-
systeem Windows 7 start de cursus op 
dinsdag 8 maart 2011 om 14.00 uur.
De kosten van een cursus is 40,00 
Euro (inclusief cursusboek). 

Deze computercursussen worden 
gegeven in het computerleslokaal van 
de SWO in Dijckstate te Maartens-
dijk. Voor informatie en aanmeldin-
gen: SWO-centrum Maertensplein 96 
Maartensdijk, (tel. 0346 214161)
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Conceptontwerp Vuurse Dreef ter inzage

De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen hun eigen berichten uit de wijken 
en dorpen kunnen plaatsen. 

Bij gemeente De Bilt zijn verschillende klachten 
binnen gekomen over de verkeerssituatie aan 
de Vuurse Dreef. Dit betreffen onder andere 
klachten over de snelheid van het verkeer en de 
inrichting van de weg.

De omwonenden van de Vuurse Dreef  zijn 
gevraagd om goede ideeën over de inrichting of  
mogelijke oplossingen op te sturen. Deze zijn 
besproken in een werkgroep waarin enkele bewo-
ners van de Vuurse Dreef  vertegenwoordigd zijn. 
De werkgroep bestaat uit de volgende bewoners:
Mevrouw J. Siebesma(secretaris van het Wijk- en 
Dorpsgericht Werken Hollandsche Rading) en de 
heren F. Nijnens, W. de Mol en E. Dalmeijer.
Iedere meter van de Vuurse Dreef  is besproken 
om de voorgestelde oplossingen/ideeën te ver-
talen in maatregelen om het woongenot en de 
verkeersveiligheid te vergroten.

Deze maatregelen hebben geresulteerd in een 
conceptontwerp dat op dinsdag 18 januari 2011 
vanaf  20.00 uur ter inzage ligt in het dorpshuis. 
Dan zijn ook de leden van de werkgroep en de 
verkeersdeskundige de heer R. van der Westen 
en wijkcontactambtenaar mevrouw A. Vos aanwe-
zig om een toelichting te geven over de mogelijk- 
en onmogelijkheden voor snelheidsbeperkende 
maatregelen voor de Vuurse Dreef.  

U wordt van harte uitgenodigd om u op de 
hoogte te stellen van het bovengenoemde con-
ceptontwerp op dinsdag 18 januari 2011, vanaf  
20:00 uur in dorpshuis te Hollandsche Rading.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Wijk- en Dorpsgericht Werken Hollandsche 
Rading via (035) 57 71 839 of
wdwhollandscherading@gmail.com.

De Dorpsraad Groenekan heeft een nieuwe werkwijze 
geadopteerd. Daarnaast heeft ze per 1 januari afscheid 
genomen van een drietal dorpsraadsleden en is per die-
zelfde datum een nieuwe secretaris aangesteld.

Thema-avonden
De Dorpsraad Groenekan heeft in vervolg op een eerder 
gehouden enquête onder de bevolking van Groenekan haar 
werkwijze voor 2011 ingrijpend gewijzigd. Naast periodieke 
vergaderingen, waarin de voortgang van een breed scala 
aan lopende zaken wordt gevolgd, is het streven erop gericht 
voortaan majeure zaken die in het dorp leven in zogenaamde 
thema-avonden te gaan behandelen. Een eerste vingeroefe-
ning voor die nieuwe aanpak was de avond over inbraakbe-
veiliging, eind november 2010. De volgende thema-avond, die 
nu op de rol staat, is er een over het Levensloopbestendig 
maken van Groenekan. Die thema-avond staat gepland voor 
maandagavond 28 maart. Via de lokale pers en op de website 
van het Dorpsplein Groenekan zult u tijdig over het definitieve 
programma geïnformeerd worden.

Afscheid
De dorpsraad heeft tijdens een geanimeerd etentje, ook 
afscheid genomen van een drietal dorpsraadsleden. De dames 
Jet Buisman en Nel Hollander, beide reeds lang betrokken bij 
het werk van de Dorpsraad (Nel zelfs al vanaf  de oprichting) 
en Frank Klok, sinds 3 jaar lid en secretaris, hebben te kennen 
gegeven om hen moverende redenen hun lidmaatschap per 1 
januari 2011 te beëindigen. Voorzitter, Marius van den Bosch 
bedankt de terugtredende leden voor hun niet aflatende inzet 
en toewijding bij het opbouwen van een ‘voorbeeldige’, levens-
vatbare en levendige dorpsraad in het Groenekanse. 
Als nieuwe secretaris is, eveneens per 1 januari, mevrouw 
Nicolien Curiëre geïnstalleerd. Zij was al lid van de dorpsraad 
met als aandachtsgebieden de Ruigenhoeksedijk, het Rode 
dorp en het Noorderpark. 

De Dorpsraad Groenekan 
bestaat nu verder nog uit Jel-
tje van Dijk, Tonny Groen, 
Trudie Siegerink, Alexander 
Beyleveldt, Stephan Noss-
baum en Wim van Schaik. De 
activiteiten van de Dorpsraad 
kunt u verder volgen op
www.dorpsraadgroenekan.nl.

Dorpsraad Groenekan wijzigt 

werkwijze en samenstelling

Nicolien Curiëre, de nieuwe 
secretaris van de dorpsraad.

Computercursussen bij SWO



Op de vorige bijeenkomst in 2010 
had hij al laten weten ook op de 
receptie in 2011 weer graag aanwe-
zig te willen zijn. ‘Ik kom dan met 
mijn ambtsketen om’, zegde hij de 
aanwezigen toe als reactie op één van 
de vrijwilligsters die toen bekende 
dat ze haar burgemeester toch het 
liefst in vol ornaat wilde aanschou-
wen. Burgemeester Gerritsen was 
er dus weer maar wel zonder ambts-
keten. In een keurig donker pak met 
een stemmige das weliswaar maar 
toch…. Het scheen de aanwezigen op 
de bijeenkomst overigens nauwelijks 
te deren. Wat hij wel had meege-
nomen was een fikse verkoudheid, 
zo bekende hij de aanwezige Rode 
Kruisers. ‘Maar in uw midden voel 
ik me daarmee toch wel in goede 
handen’, voegde hij er aan toe.

Taakvelden
In een snel tempo liet voorzitter 
Douwe Tijsma het jaar 2010 de revue 
passeren. Uit zijn verslag kwam naar 
voren dat de afdeling weer enorm 
veel heeft gedaan. Op vele (gelukkig 
wel vreedzame) fronten heeft De Bilt 
veel gepresteerd. De inzet van de 
vrijwilligers op allerlei taakvelden, 
zoals ze dat bij het Rode Kruis noe-
men, is groot geweest. Nog een ver-
heugende mededeling: Op 31 januari 
wordt de nieuwe rolstoelbus, met lift, 
afgeleverd, geschikt voor alle soorten 
rolstoelen. Hij wordt in 2011 ingezet 
op 10.000 kilometer sociaal vervoer. 
De vergrijzing van de afdeling baart 
echter wel zorgen. Tijsma: ‘Het is 
een fenomeen dat zich momenteel 
ook voordoet bij vele andere orga-
nisaties. Het is beslist noodzakelijk 
dat meer jongeren uit de leeftijds-
groep 15 tot 55 vrijwilligerswerk 
gaan doen.’ Hij hoopt dat de invoe-
ring van het systeem van maatschap-
pelijke stages daarbij een stap in de 
goede richting zal betekenen. ‘Maar 
we moeten echt proberen om zelf 
ook nieuwe vrijwilligers te werven.’ 
Een vernieuwde website moet daar-
bij helpen.

Huisvesting Maartensdijk
Een probleem blijft de huisvesting op 
de locatie Maartensdijk. Het huidige 
gebouw staat op het terrein bij het 
voormalige gemeentehuis. Door de 

werkzaamheden die daar momenteel 
plaatvinden bleek onlangs dat het 
gebouw door de bouwhekken niet 
meer bereikbaar was. Dat is inmid-
dels weer opgelost. Tijsma: ‘We vin-
den het jammer dat we er met de 
gemeente De Bilt nog niet uitgeko-
men zijn. Op korte termijn gaan we 
het gebouw herstellen en weer in 
gebruik nemen. Nieuwbouwplannen 
voor achter het voormalige gemeen-
tehuis zullen de komende jaren in 
de ijskast moeten. We blijven wel 
met de gemeente in gesprek.’ Een 
teleurstellende conclusie terwijl bur-
gemeester Gerritsen een jaar geleden 
op de nieuwjaarsbijeenkomst nog als 
zijn mening had gegeven dat het er 
goed uit zag voor de nieuwbouw. 
‘We komen daar wel uit!’, vertelde 
hij toen. Nu beperkte Gerritsen zich 
in een eerste reactie tot de opmerking 
er niets over te kunnen zeggen omdat 
hij geen portefeuillehouder over het 
onderwerp huisvesting is. 

Afscheid werd genomen van vice-
voorzitter Ru van Meeteren. Deze 
kon zijn werkzaamheden voor het 
Rode Kruis niet langer combine-
ren met het runnen van zijn eigen 
bedrijf. Het goede nieuws is dat 
beoogd opvolger Harry Dielemans 
zich al aan het warm lopen is. Toen 
was het de tijd om de jubilarissen in 
het zonnetje te zetten. Burgemeester 
Gerritsen deed dat met overgave en 
gevoel voor details, hierbij weer uit-
gebreid geïnstrueerd door secretaris 
Annemieke Roestenberg. 

Jubilarissen
Anneke Griffioen is al 10 jaar actief 
voor het Rode Kruis. Ze is begon-
nen bij het het Jeugd Rode Kruis in 
Maartsensdijk in 2000. Anneke is 
afkomstig uit een echte Rode Kruis 
familie waarvan veel familieleden 
lid zijn of waren. Ze heeft diverse 
EHBO diploma’s behaald en is uit-
gegroeid tot een volwaardige Rode 
Kruis vrijwilliger. Ze weet waar haar 
grenzen liggen en weet ook prima 
wat ze wil. Een Gouden kracht!
Cora Lam, uit Westbroek is ook 
al afkomstig uit een echte Rode 
Kruis familie. Ook zij is al 10 jaar 
actief voor de afdeling. Ze is in het 
dagelijkse leven verpleegkundige in 
revalidatiecentrum De Hoogstraat in 
Utrecht. Die achtergrond maakt haar 
natuurlijk heel waardevol voor de 
afdeling waar ze een veelheid aan 
taken vervult. Zo geeft onder meer 
EHBO lessen op de basisschool maar 
ze is ook docent bij de Jeugd EHBO 
cursussen. Indien nodig is ze ook 
beschikbaar voor EHBO diensten bij 
evenementen.

Joke Mackaay wordt onderscheiden 
voor 10 jaar trouwe dienst als vrij-
williger. Eigenlijk is dat niet correct, 
het zijn maar liefst 18 jaren. Door 
een administratieve misser is deze 
situatie ontstaan. Het mooie is dat 
ze, als alles goed gaat, over twee jaar 
opnieuw kan worden gehuldigd voor 
20 jaar trouwe dienst. Joke is vooral 
goed in het onderhouden van contact 
met mensen die in tehuizen verblij-
ven. Zo is ze vooral actief in ‘De 
Bremhorst’. Ze draagt er toe bij dat 
mensen niet in een sociaal isolement 
raken. Daarnaast is Joke ook heel 
goed in het inzamelen van spullen 
die gewonnen kunnen worden op de 
verkoopdagen bij het Rad van Avon-
tuur. Ze is in die functie bekend bij 
vele winkeliers. 
Gerald van Laar wordt geëerd voor 
40 jaar trouwe dienst. Hij is ooit 
als vrijwilliger begonnen in Doorn. 
Gerald heeft een brede ervaring in de 
zorg en is daarnaast van oorsprong 
ook nog eens automonteur. Die kun-
digheden, gekoppeld aan een paar 
gouden handen, maken hem zeer 
waardevol bij technische mankemen-
ten die kunnen ontstaan aan rolstoe-

len of in de rolstoelbus. Hij levert 
daarnaast een veelheid van diensten 
aan de afdeling, zoals assistentie bij 
de bloedtransfusieavonden, de snel-
wegambulance, de papier ophaal-
dienst, materiaalbeheer, het coördi-
neren van de chauffeursinzet op de 
rolstoelbus en inzet bij allerlei eve-
nementen. Een gedreven vrijwilliger!
Freek van Ee kan in 40 jaar bij 
het Rode Kruis terugkijken op een 
gevarieerde loopbaan. Hij heeft zich 
bezig gehouden met verbindingen, 
les geven, speurtochten door de bos-
sen, oefeningen opvang en verzorgen 
bij rampen, om maar een paar acti-
viteiten te noemen. Maar ook was 

hij jaren lang coördinator opvang en 
verzorging in de provincie. Momen-
teel is hij de vaste coördinator van 
de afdeling De Bilt. Dat betekent 
zorg voor de mensen, materialen, 
scholing, teamvorming, vacatures en 
meedraaien in het bestuur. Daarnaast 
zien we hem ook nog regelmatig 
meelopen achter de wagen om papier 
op te halen in Groenekan. De afde-
ling hoopt dan ook dat hij nog vele 
jaren zijn krachten zal blijven beste-
den aan de afdeling De Bilt. Na de 
huldiging bleven de vrijwilligers nog 
een geruime tijd bij elkaar om in 
een gezellige sfeer het begin van het 
nieuwe jaar te vieren.
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advertentie

Schilderen in het Koetshuis op landgoed Eyckenstein,
Maartensdijk (naast de Mauritshoeve)

Op dinsdag 18 januari begint de 
volgende cyclus van 10 lessen voor 
beginners en gevorderden. 

Individuele begeleiding. 
Keuze uit middag of avond.

Info bij Hanneke Vermeulen
Tel: 0346 212 630 of 0652 161 981
E-mail : info@topworkshops.nl

Rode Kruis De Bilt: ‘Probleem rond onze 
huisvesting in Maartensdijk nog niet opgelost’

door Martijn Nekkers

Op 8 januari hield het Rode Kruis afd. De Bilt weer haar traditionele nieuwjaarsreceptie op haar 
hoofdkwartier in De Bilt. Net als de voorgaande jaren was hierbij ook burgemeester Gerritsen aanwezig 

om de jubilarissen van de afdeling hun onderscheiding uit te reiken.

Problemen huisvesting Maartensdijk
Het ontbreken van een oplossing voor het Rode Kruis gebouw in Maar-
tensdijk baart het bestuur grote zorgen. Dat moet, zoals bekend, verdwijnen 
voor de nieuwbouw bij het voormalige gemeentehuis. Secretaris Annemiek 
Roestenburg hierover: ‘Wij komen daardoor, ondanks twee jaar van inten-
sieve contacten met de gemeente, zonder alternatief te staan. Een ruimte in 
het nieuwe gezondheidscentrum dat in het voormalige gemeentehuis komt, 
was voor ons onbetaalbaar; daar moeten we een hoog commercieel huurbe-
drag opbrengen. Het Rode Kruis wil uiteraard niet zomaar haar gebouw in 
Maartensdijk opgeven en wil vervangende ruimte in het dorp vanwege de 
vele vrijwilligers die hier werkzaam zijn en de bloeiende jeugdgroep die in 
Maartensdijk actief is. ’De cursussen voor de jeugd vinden op dit moment 
plaats in Dijckstate. De ruimte daar is eigenlijk te klein en er is geen berg-
ruimte. Vandaar het voornemen om in 2011 toch het afdelingsgebouw bij 
het voormalig gemeentehuis weer geschikt te maken. Het bestuur blijft in 
gesprek met de gemeente. Het is de bedoeling, vertelt voorzitter Douwe 
Tijsma, om op dinsdag 18 januari zichtbaar aanwezig te zijn bij een bijeen-
komst in dat voormalige gemeentehuis. Daar zal men worden bijgepraat 
over de recente ontwikkelingen daar. [MN]

Het huidige krakkemikkelige onderkomen.

Burgemeester Gerritsen te gast op de nieuwjaarbijeenkomst van het Rode 
Kruis afd. De Bilt.

De jubilarissen. V.l.n.r.: Freek van Ee, Joke Mackaay, burgemeester Arjen 
Gerritsen, Gerald van Laar, Cora van de Bunt-Lam, Anneke Griffioen.

Nieuwe Start Mannenclub 55 plus Maartensdijk 
Vrijdag 13 januari 14.00 uur

Vorig jaar vrijdag 10 september werd er in Dijckstate Maartensdijk om 
14.00 uur voor het eerst een mannenmiddag voor 55 plussers georgani-
seerd. Bewoner Wout van den Brink vertelde toen enthousiast over het 
nieuwe plan: ‘Ik wil gezellige middagen met mannen onder elkaar. Om te 
beginnen praten we onder het genot van een drankje, voor eigen rekening 
natuurlijk, over van alles en nog wat en bespreken wat we als mannenclub 
verder kunnen organiseren. Je hoeft geen lid te worden. Er is geen contribu-
tie. Het is geheel vrijblijvend.’ Zo is toen de mannenclub van start gegaan.  
Door onvoorziene omstandigheden zoals ziekte, werd na het begin besloten 
de start van de mannenclub op te schuiven naar het nieuwe jaar en elke 2de 
vrijdag van de maand bijeen te komen. Nu is het dan zover. Op vrijdag 13 
januari begint om 14.00 uur de club opnieuw met leuke dingen doen. Dat 
kunnen spelletjes zijn als kaarten, sjoelen, puzzelen en foto- of diavoor-
stellingen over vakanties en andere ervaringen. Maar ze gaan ook mensen 
van buiten vragen om hun verhaal te vertellen over spannende ervaringen 
en bijzondere gebeurtenissen. Een lezing over een interessant onderwerp 
of iemand die op een bijzonder muziekinstrument speelt of samen met de 
deelnemers goochelt. Leuk om aan te schuiven en mee te denken.
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Het	 was	 vooral	 een	 gedurfd	 con-
cert,	met	werken	op	het	programma,	
die	bepaald	niet	kinderachtig	 te	noe-
men	zijn,	zoals	de	Ouverture	Leichte	
Kavallerie,	 filmmuziek	uit	Pirates	of	
the	 Caribbean	 en	 een	 potpourri	 van	
muziek	van	Rob	de	Nijs,	naast	schit-
terend	 eenvoudiger	 werk.	 ‘Journey	
through	the	Desert’	werd	speciaal	met	
het	 oog	 op	 jeugdleden	 uitgevoerd,	
maar	 voor	 ‘Yellow	Mountains’	 geldt	
dat,	 in	 al	 zijn	 eenvoud,	 dit	 werk	 zo	
doorzichtig	is,	dat	alles	wat	mis	gaat	
ook	 onmiddellijk	 opvalt.	 En	 ‘een-
voudige’	muziek	mooi	spelen	is	vaak	
wel	moeilijk,	maar	het	ging	nagenoeg	
perfect.

Klarinet
Het	 concert	 begon	 daverend	 met	 de	
Ouverture	 Leichte	 Kavallerie.	 Een	
ouverture	 is	 eigenlijk	 openingsmu-
ziek	voor	een	opera,	operette	of	musi-
cal	en	dus	ook	uitstekend	geschikt	om	
een	concert	mee	te	beginnen.	Voor	de	
onzekerheden	in	de	klarinetsolo	nam	
de	‘soloklarinettist’	revanche	door	de	
solo	in	‘Banger	Hart’	uit	de	potpourri	
van	Rob	de	Nijs	met	veel	overtuiging	
te	 spelen.	 Er	 waren	 meer	 solo’s,	 op	
diverse	 instrumenten:	 de	 nog	 jonge	
Anouk	 Dijkkamp	 waagde	 het,	 vóór	

het	 orkest	 solo	 te	 spelen	 in	 ‘Sugar	
Blues’,	een	stuk	uit	1932,	waarvan	de	
spreekstalmeester	 na	 afloop	 zei	 dat	
het	hem	deed	denken	aan	paaldansen.	
Wat	 niet	 zo	 vreemd	 is,	 gezien	 de	
klank	van	een	tenorsaxofoon	in	lang-
zame,	jazzy	stukken.

Slagwerk
Ook	de	 slagwerkgroep	moet	worden	
genoemd.	Deze	bracht	zowel	vóór	als	
na	 de	 pauze	 een	 drietal	 stukken	 ten	
gehore	en	ook	dit	‘team’	uit	de	vereni-
ging	is	hoorbaar	vooruit	gegaan	onder	

de	 deskundige	 leiding	 van	 Jan	 van	
Lienden	 uit	 Elst.	 De	 slagwerkgroep	
had	 eerder	 goede	 instructeurs,	 maar	
Jan	heeft	de	groep	tot	een	aanmerke-
lijk	 hoger	 peil	 op	 weten	 te	 krikken.	
Hij	was,	 hoewel	 enigszins	 grieperig,	
de	spreekstalmeester,	wat	hij	al	jaren	
op	geheel	eigen	wijze	doet	bij	Kunst	
&	Genoegen.	De	goed	gevulde	 zaal,	
met	 o.a.	wethouder	Bert	Kamminga,	
kon	vaststellen,	dat	‘geknetter’	defini-
tief	voorbij	is	bij	een	orkest,	dat	enkel	
en	alleen	voor	hun	en	ons	‘Genoegen’	
speelt.

Kunst & Genoegen geeft mooi nieuwjaarsconcert
door Henk van de Bunt

Soms werd er in Maartensdijk, als het over de muziekvereniging ging in het verleden wel eens gesproken 
over ‘Kunst & Geknetter’, maar die toen toch ook veelal ludiek bedoelde kwalificatie is dit orkest inmiddels 
al lang ontgroeid. Een groei, die begon met de komst van Frans de Graaf als dirigent en die zich geleidelijk 

aan heeft doorgezet tot een niveau, dat in de bijna 90 jaar dat Kunst & Genoegen nu ‘oud’ is, niet vaak 
werd behaald. In ieder geval mondde die groei afgelopen zondag uit in een sfeervol nieuwjaarsconcert onder 

leiding van John Leenders uit Almere.

Kunst en Genoegen bracht afgelopen weekend een sfeervol nieuwjaars-
concert ten gehore.

Er	is	dit	jaar	sprake	van	een	lustrum:	
in	1991	werd	voor	het	eerst	door	een	
uit	 docenten	 samengesteld	 ensemble	
een	 nieuwjaarsconcert	 gegeven.	 Het	
salonorkest	 zal	 een	 gevarieerd	 en	
onderhoudend	 muzikaal	 programma	
presenteren	 met	 licht	 klassieke	 wer-
ken	uit	het	populaire	genre.	

Programma
Op	het	programma	staan	werken	van	
o.a.	 von	 Weber,	 Schubert	 (Marche	

Militaire),	Piazolla,	het	Allegretto	uit	
het	 bekende	 Ballet	 Égyptien	 van	A.	
Luigini,	 de	 evergreenklassieker	Pour	
un	Baiser	van	Paolo	Tosti	en	de	wel-
bekende	 Colonel	 Bogey	 mars	 van	
Kenneth	 Alford.(gebruikt	 in	 diverse	
films,	 waaronder	 “Bridge	 over	 the	
River	 Kwai”).	 Verder	 zijn	 er	 bijdra-
gen	 voor	 kleinere	 samenstellingen:	
liederen	 Viardot,	 Schubert,	 Vaughan	
Williams	en	een	trio	voor	fluit,	cello	
en	piano	van	Von	Weber	

Het	 concert	 wordt	 georganiseerd	
door	 Muziekpodium	 De	 Bilt	 en	
wordt	 mede	 mogelijk	 gemaakt	 door	
de	 Stichting	 Vrienden	 van	 de	 Biltse	
Muziekschool.	Kaarten	voor	dit	con-
cert	à	12,50	euro	(inclusief	een	hapje	
en	 een	 drankje)	 zijn	 verkrijgbaar	 bij	
de	Biltse	Muziekschool.

Voor	 nadere	 inlichtingen	 en	 reserve-
ringen:	 tel	 030	 228	 3026	 of	 www.
biltsemuziekschool.nl

Nieuwjaarsconcert Muziekschool
Op vrijdag 14 januari 2011 wordt in zaal ‘De Bunte’ van de Biltse Muziekschool door een salonorkest het 

traditionele nieuwjaarsconcert gegeven. Het salonorkest bestaat uit docenten en enkele bevriende collega’s en 
staat onder leiding van Rob Goorhuis. De aanvang is om 20.00 uur. De Biltse Muziekschool is gevestigd aan 

de Henrica van Erpweg 2 te De Bilt.

Vele	 ouderen	 krijgen	 al	 zorg,	 bv.	
huishoudelijke	hulp,	maar	er	zijn	ook	
nog	veel	ouderen	die	heel	goed	voor	
zich	 zelf	 kunnen	 zorgen.	 Toch	 kan	
er	 een	 dag	 komen	 dat	 men	 er	 wel	
aan	 toe	 is,	 en	weet	men	dan	de	weg	
om	 zorg	 aan	 te	 vragen.	 Over	 dit	
en	 andere	 onderwerpen	 van	 zorg	 en	
wonen	 organiseert	 de	 KBO-De	 Bilt/
Maartensdijk	op	woensdag	19	januari	
a.s.	een	themamiddag.

Ook	 het	 onderwerp	 ‘wonen’	 is	
geagendeerd.	 De	 vraag	 is	 nog	 wel	
eens	:	mijn	huis	wordt	langzamerhand	
te	 groot.	 Welke	 mogelijkheden	 zijn	
er	 dan	om	naar	 een	kleinere	woning	
te	verhuizen,	bv.	een	gerieflijke	aan-
leunwoning	waar,	als	de	nood	aan	de	
man	komt,	de	hulp	vlakbij	is.	Regeren	

is	 vooruitzien,	 dat	 geldt	 ook	 voor	
ouderen,	zeg	maar	als	de	65+	leeftijd	
gepasseerd	 is.	Bij	wie	kan	men	aan-
kloppen	om	raad	?
Gemeenteraadslid	 Rens	 Kersten	 zal	
deze	 middag	 met	 de	 aanwezigen	 in	
gesprek	 gaan	 over	 onderwerpen	 van	
zorg	 en	 wonen.	 Hij	 wil	 graag	 van	
de	 aanwezigen	 horen	 wat	 bv.	 hun	
ervaringen	zijn	wanneer	men	al	zorg	
krijgt,	 Hij	 wil	 ook	 -	 waar	 mogelijk	
-	 antwoord	 geven	 op	 vragen,	 die	 bij	
ouderen	leven	
Deze	 themamiddag	 van	 de	 KBO-De	
Bilt/Maartensdijk	 op	 woensdag	 19	
januari	a.s.	is	in	het	parochiecentrum	
De	Mantel,	naast	de	St.Maartenskerk	
in	 Maartensdijk,	 aanvang	 14.00	 uur.	
Ook	niet-leden	zijn	welkom.	(Streek-
bus	58	heeft	daar	een	tijdelijke	halte)

K.B.O. - themamiddag zorg en wonen

Gemeenteraadslid Rens Kersten voor 
‘Jagtlust’. 

Hoe rustig was Oud en Nieuw?
De	politie	meldt	 het	 en	 de	 burgemeester	 haalt	 het	 in	 zijn	 nieuwjaarstoe-
spraak	ook	aan:	‘Het	was	relatief	rustig	in	De	Bilt	tijdens	de	jaarwisseling’.	
Het	is	een	kwestie	van	‘beleving’;	wij	hoorden	uit	diverse	kernen	toch	nog	
wat	andere	geluiden.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Als	je	drinken	wilt	met	oud-	en	nieuwjaar,	moet	je	zelf	weten,	maar	blijf	
dan	van	onze	brievenbus	af!	Breng	hem	a.u.b.	terug!!	

Groetend B. J. Huiden, Maartensdijk, tel. 06 22812357.

‘Behalve veel vuurwerk is er met de jaarwisseling blijkbaar ook aardig 
wat geestrijk vocht doorheen gegaan’, Luuk Draaijer - dinsdagochtend 4 
januari

Bijna traditiegetrouw moest de informatiezuil onder het viaduct in Groene-
kan het weer ontgelden.

In De Bilt werd er van alles aangesleept voor het vreugdevuur inclusief 
schuttingdelen van omwonenden.
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Centraal	 staat	 het	 boek	Fiet	wil	 ren-
nen	 van	 Bibi	 Dumon	 Tak	 &	 Noëlle	
Smit,	 dat	 is	 dit	 jaar	 uitgekozen	 tot	
prentenboek	 van	 het	 jaar.	 Een	 gega-
randeerd	 leuke	 titel	 om	 met	 peuters	
en	kleuters	aan	de	slag	te	gaan.	

Traktatie
Dit	 jaar	 bezoeken	 de	 peuters	 en	
kleuters	 van	 de	 peuterspeelzaal	 en	
basisscholen	 uit	 Maartensdijk	 en	
Westbroek	 de	 bibliotheek	 en	 wor-
den	 getrakteerd	 op	 een	 feestje	 met	
als	 thema	 Fiet	 wil	 rennen.	 Peuters	
en	 kleuters	 kunnen	 samen	 met	 een	
ouder/begeleider	 in	 de	 bibliotheken	
in	 Bilthoven	 en	 Maartensdijk	 een	
kant-en-klare	quiz	maken.	Ook	zijn	er	
leuke	acties	voor	kinderen	en	volwas-
senen	 die	 lid	 worden	 van	 de	 biblio-
theek.	 En	 alle	 kinderen	 krijgen	 een	
cadeautje	 als	 ze	 de	 kleurplaat	 Van	
Fiet	inleveren	bij	de	bibliotheek.

Rennen
Fiet	 is	 een	 struisvogel	 die	 het	 liefst	
altijd	rent,	soms	zelfs	’s	nachts.	En	dat	
doet	hij	ook.	Niets	houdt	hem	tegen.	
Of	toch?	Op	een	dag	waait	de	wind	zo	
hard	 dat	 alle	 dieren	 haast	 omvallen:	
de	beer,	een	groep	eendjes,	een	slak,	

een	 snoek.	Maar	Fiet	wil	 rennen,	 en	
dus	probeert	hij	uit	 alle	macht	 tegen	
de	 wind	 in	 te	 gaan.	 Het	 lukt	 hem	
niet.	 De	 dieren	 die	 hij	 op	 zijn	 weg	
tegenkomt,	 proberen	 hem	 te	 helpen.	
“’Haal	 diep	 adem,’	 roept	 een	 snoek,	
‘en	zwem,	want	onder	water	waait	het	
niet.’”	Maar	Fiet	wil	niet	zwemmen,	
hij	 wil	 rennen.	 Op	 iedere	 bladzijde	
krijgt	 Fiet	 een	 nieuwe	 oplossing	 om	
tegen	de	wind	in	te	gaan.	Zal	hij	het	
winnen	van	de	wind?

Quiz
In	 de	 bibliotheken	 in	 Bilthoven	 en	
Maartensdijk	 is	 een	 tentoonstelling	
van	 de	 tien	 mooiste	 prentenboeken	
van	het	jaar.	Rond	deze	boeken	is	een	
eenvoudige	 quiz	 samengesteld	 die	 u	
als	 	 (groot)	 ouder/begeleider	 samen	
met	uw	(klein)kind	in	de	bibliotheek	
kunt	maken.	Deelnemers	maken	kans	
op	een	leuke	prijs.	Kinderen	tot	6	jaar	
kunnen	 tijdens	 de	 Nationale	 Voor-
leesdagen	 gratis	 lid	 worden	 van	 de	
bibliotheek.	 Bovendien	 ligt	 er	 voor		
deze	kinderen	een	bijzonder	 cadeau-
tje	 klaar.	Baby’s,	 peuters	 en	kleuters	
(van	0	t/m	6	jaar)	die	lid	worden	van	
de	 bibliotheek	 ontvangen	 een	 leuk	
vingerpopje	 van	 Fiet	 cadeau	 (op	 =	

op).	Voor	het	inschrijven	van	een	kind	
is	legitimatie	van	de	ouder	verplicht.	
Volwassenen	 die	 lid	 worden	 van	
de	 bibliotheek	 krijgen	 het	 mini-
atuur	 boekje	 van	 Fiet	 wil	 rennen	
gratis,	 met	 dvd.	 Op	 de	 dvd	 is	 een	
animatie	 van	 het	 boek	 te	 zien.		
En	 ook	 voor	 alle	 andere	 kinderen	
is	 er	 een	 actie.	 Iedereen	 die	 Fiet	 en	
zijn	 vrienden	 inkleurt	 en	 hem	 weer	
inlevert	 bij	 de	 bibliotheek	 krijgt	 een	
leuk	cadeautje	van	Fiet.	De	kleurplaat	
ligt	 klaar	 in	 de	 bibliotheek,	 maar	
downloaden	kan	ook	via	www.bibli-
otheekdebilt.nl.

Prikkels
Deze	 Nationale	 Voorleesdagen,	 ook	
wel	de	‘Kinderboekenweek	voor	peu-
ters	 en	 kleuters’	 genoemd,	 is	 een	
initiatief	 van	 Stichting	 Lezen.	 Het	
doel	van	De	Nationale	Voorleesdagen	
is	 om	 het	 voorlezen	 aan	 kinderen	
die	 zelf	 nog	 niet	 kunnen	 lezen	 te	
bevorderen.	 Voorlezen	 aan	 kinderen	
is	belangrijk.	Het	prikkelt	de	fantasie,	
ontwikkelt	het	taalgevoel	en	vergroot	
de	 woordenschat.	 Maar	 vooral:	 het	
bezorgt	ze	heel	veel	plezier!	Zo	wor-
den	kleintjes	grote	lezers.	Kijk	ook	op	
www.nationalevoorleesdagen.nl

Voorleesdagen bij de bibliotheek

Fiet Wil Rennen is het prentenboek van het jaar 
Elf dagen voorleesfeest! De Nationale Voorleesdagen, van 19 t/m 29 januari 2010, worden gevierd in de 

bibliotheken, boekwinkels, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, en in de eerste twee groepen van het 
basisonderwijs. Tijdens deze dagen wordt er speciaal aandacht besteed aan het voorlezen voor kinderen die 

zelf nog niet kunnen lezen.

Peuters en kleuters uit Maartensdijk en Westbroek worden in de Maartens-
dijkse bibliotheek getrakteerd op een feestje met als thema Fiet wil rennen. 
(foto Querido)

Het	 was	 een	 jeugddroom	 van	 de	
schrijfster	om	ooit	nog	eens	een	kin-
derboek	te	publiceren.	Om	wat	los	te	
komen	van	de	‘serieuze’	journalistiek	
schreef	zij	onder	pseudoniem	een	aan-
tal	 tijdschriftromans	 en	 enkele	 korte	
verhalen	 voor	 een	 puzzelmagazine.	
‘Deze	 manier	 van	 schrijven	 bleek	
prima	 om	bijvoorbeeld	 het	 schrijven	
van	dialogen	eens	flink	te	oefenen.’	

Op zoek
Pica	 Educatief,	 de	 uitgever	 van	 de	
serie	 De	 Gestreepte	 Boekjes,	 was	
op	 zoek	 naar	 verhalen	 voor	 groep	
zes.	 ‘Er	 zijn	 natuurlijk	 al	 heel	 veel	
kinderboeken	 over	 bijvoorbeeld	 dol-
fijnen,	 honden	 en	 poezen,’	 zegt	 de	
schrijfster.	‘Ik	besefte	dat	ik	met	een	
ander	 soort	 verhaal	 moest	 komen	
om	 op	 te	 vallen	 in	 de	 stroom	 van	
aangeboden	 manuscripten.’	 Toen	 zij	
een	nieuwsbericht	las	over	een	tiener	
die	 in	 Canada	 een	 nacht	 op	 een	 ijs-
schots	 met	 drie	 ijsberen	 overleefde,	
koos	 zij	 dit	 als	 invalshoek.	 ‘Nacht	
tussen	de	ijsberen’	is	een	verhaal	over	
overleven	in	de	ijzige	kou,’	vertelt	de	
schrijfster.	 ‘Het	 onderwerp	 liet	 me	
niet	los,	ik	bleef	erop	kauwen.	Hoe	is	
dat,	als	je	op	een	ijsschots	zit	waarop	
ook	nog	eens	 ijsberen	 rondlopen?	 Ik	
liet	mijn	fantasie	los	op	de	werkelijk-
heid	 en	maakte	 de	 hoofdpersoon,	 in	
werkelijkheid	17	jaar,	een	aantal	jaren	
jonger.	 En	 om	 het	 verhaal	 ook	 nog	

een	 beetje	 romantisch	 te	maken,	 liet	
ik	de	hoofdpersoon	dromen	over	een	
meisje	in	zijn	klas.	Voor	een	educatie-
ve	uitgeverij	moeten	de	details	en	de	
natuurbeschrijvingen	 helemaal	 klop-
pen.	 Ik	 zocht	 uit	 hoe	de	 Inuit	 leven,	
hoe	ijsvissen	in	zijn	werk	gaat	en	hoe	
je	je	verplaatst	in	een	sneeuwscooter.	
Zo	 ontstond	 een	 spannend	 kinder-
verhaal	voor	 jongens	en	meisjes	van	
ongeveer	10	jaar.’	

Meer
De	schrijfster	laat	het	niet	bij	dit	ene	
kinderboek.	 Inmiddels	 heeft	 zij	 een	

boek	 voor	 groep	 zeven	 geschreven,	
dat	in	het	schooljaar	2011/2012	wordt	
uitgegeven	bij	Pica	Educatief.	

‘Ik	moet	nog	wel	even	geduld	hebben	
omdat	 het	 boek	 in	 een	 reeks	 ver-
schijnt,	maar	ik	kijk	er	nu	al	naar	uit.’
‘Nacht	 tussen	de	ijsberen’	door	Cora	
de	 Vos,	 met	 illustraties	 van	 Chuck	
Groenink.	

Het	boek	is	opgenomen	in	een	abon-
nement	 op	 de	 serie	 De	 Gestreepte	
Boekjes,	maar	kan	los	besteld	worden	
via	www.degestreepteboekjes.nl.

Cora de Vos schrijft kinderboek 
‘Nacht tussen de ijsberen’

De in Bilthoven wonende auteur en journalist Cora de Vos schreef ‘Nacht tussen de ijsberen’, een spannend 
kinderboek voor groep zes. Cora de Vos schreef al eerder circa dertig informatieve boeken op het gebied 

van zwangerschap, gezondheid en opvoeding. Van ‘De negen maanden van de zwangerschap’ tot ‘De nieuwe 
menopauze’, en van ‘ADHD’ en ‘Dyslexie’ tot ‘1000 vragen over gezondheid.’ 

Cora de Vos las een nieuwsbericht over een tiener die een nacht op een 
ijsschots met drie ijsberen overleefde en schreef daarna ‘Nacht tussen de 
ijsberen’. 

Open dagen bij 
Groenhorst College

Ook dit jaar opent het Groenhorst College Maartensdijk haar deuren 
voor geïnteresseerden en omwonenden. Er is een Doedag speciaal 

voor alle basisscholen die zich hier voor hebben opgegeven en er zijn 
Open Dagen voor alle geïnteresseerden en Open Lesmiddagen.

Doe-Dag 
Vrijdag	21	januari	2011	van	9.00	uur	tot	16.00	uur	ga	je	met	de	hele	klas	in	
de	Groenhorst	bus	richting	het	Groenhorst	College.	In	twee	uur	krijg	je	een	
rondleiding	door	de	school	en	volg	je	verschillende	lessen.

Open Huis 
Vrijdag	21	januari	2011	van	18.30		uur	tot	21.00	uur,	zaterdag	22	januari	
2011	van	10.00	uur	tot	12.00	uur	en	woensdag	16	februari	2011	van	14.00	
uur	tot	16.00	uur	kan	je	met	je	ouders	nog	eens	even	komen	kijken.

Hanen Kraaien
Tijdens	de	Open	Dag	van	zaterdag	22	januari	2011	organiseert	het	Groen-
horst	tussen	10	en	11	uur	Hanen	Kraaien.	Dit	is	een	wedstrijd	waarbij	ver-
schillende	hanen	naast	elkaar	worden	geplaatst	en	10	minuten	lang	zoveel	
mogelijk	moeten	kraaien.	Wil	je	meedoen?	Je	hoeft	je	nergens	voor	aan	te	
melden:	neem	je	haan	mee	(maximaal	2	per	persoon)	en	laat	hem	kraaien!

Open Lesmiddag 
Dinsdag	25	januari	2011	van	13.30	uur	tot	15.30	uur	worden	er	drie	lessen	
van	30	minuten	in	verschillende	vakken	gegeven.	Een	prima	manier	om	het	
Groenhorst	College	kennen!

Toernooien van 
basisschoolverlaters

Op	18,	19,	20	en	21	januari	2011	wordt	het	lijn-	en	basketbaltoernooi	geor-
ganiseerd	voor	de	leerlingen	uit	groep	8	van	de	basisschool	in	de	gemeente	
De	Bilt	door	de	gemeentelijke	commissie	voor	de	lichamelijke	opvoeding	
in	 schoolverband.	 De	wedstrijden	worden	weer	 gehouden	 in	 de	 sporthal	
aan	het	Henri	Dunantplein	 te	De	Bilt.	De	 ingeschreven	 teams	 spelen	 elk	
drie	basketbal-	en	drie	 lijnbalwedstrijden.	De	wedstrijden	duren	van	8.30	
tot	12.45	uur.	Publiek	is	van	harte	welkom	om	de	teams	aan	te	moedigen.
De	scholen	zijn	als	volgt	over	de	vier	dagen	verdeeld.
dinsdag	18	januari:	 	Theresiaschool,	Van	Dijckschool,	

Montessorischool,	Groen	van	Prinsterer.
woensdag	19	januari:	 	Theresiaschool,	Patioschool,	Julianaschool,		

De	Poolster,	De	Nijepoort.
donderdag	20	januari:	 	Julianaschool,	Laurensschool,	Rudolf	Steiner,		

De	Rietakker.
vrijdag	21	januari:	 	Martin	Luther	Kingschool,	Van	Everdingenschool	

+	Jan	Ligthart,	Michaëlschool,	Van	Dijckschool,	
De	Kievit.

Kidsdisco bij WVT
Zaterdag	15	januari	a.s.	vindt	de	eerste	kidsdisco	van	het	nieuwe	jaar	plaats.	
Kinderen	van	8-12	jaar	zijn	welkom	van	19.00	tot	21.30	uur.	Entree	€	1,-	
Voor	meer	informatie	en	inschrijven:	030	2284973	of	www.vvsowvt.nl



In eerdere uitgaven van De Vierklank 
werd hier al aandacht aan besteed. 
Op 19 februari 2009 werd al een 
samenwerkingsovereenkomst voor de 
herontwikkeling van het nieuwbouw-
gedeelte van het gemeentehuis en de 
omgeving getekend. In de genoemde 
Nieuwsbrief werden de omwonenden 
verder geïnformeerd over de a.s. uit-
voering van het project. Vrijdag 10 
november 2010 tekenden gemeente 
De Bilt, Ten Brinke Projectontwik-
keling en Woningstichting SSW de 
uitwerkingsovereenkomsten. 

Nieuwbouwgedeelte
Een deel van het nieuwbouwgedeel-
te van het voormalig gemeentehuis 
wordt omgebouwd tot een kantoor 
voor Total Compliance & Outsource 
b.v., dat nu in de twee lokalen van de 
voormalige Lagere Landbouwschool 
aan Dorpsweg 3 is gehuisvest. De 
schoollokalen worden afgebroken om 
appartementen op het vrijkomende 
terrein te kunnen bouwen. Het tweede 
gedeelte (o.a. de voormalige nieuwe 
raadszaal) van het nieuwbouwgedeel-
te van het voormalig gemeentehuis 
wordt omgebouwd tot Gezondheids-
centrum en verhuurd door de Woon-
stichting SSW.

Vrijstaande woningen
Aan de Dorpsweg tussen de bodewo-
ning en de directeurswoning van de 
voormalige landbouwschool wor-
den twee vrijstaande koopwoningen 
gebouwd die door de SSW worden 
verkocht. Ten noorden van het nieuw-
bouwgedeelte van het voormalig 
gemeentehuis (gezondheidscentrum) 
aan de Tolakkerweg en de Industrie-

weg worden de woningen en de oude 
grasdrogerij afgebroken en worden 
op het terrein 18 seniorenapparte-
menten gebouwd die door de SSW 
worden verhuurd. Op de hoek van dit 
gebouw (Tolakkerweg/Industrieweg) 
komt een commerciële ruimte van ca. 
300 vierkante meter.

Starters
Op de terreinen van de voormali-
ge grasdrogerij aan de Industrieweg 
en de twee lokalen van de voor-
malige landbouwschool komen 24 

starterappartementen van elk ca. 65 
vierkante meter die door de SSW 
worden verhuurd. Tussen de te reali-
seren genoemde nieuwbouw gaan de 
ontwikkelaar en de gemeente De Bilt 
samen het openbaar gebied opnieuw 
inrichten. Er zal een openbaar groen 
binnenterrein komen. De bestaande 
bebouwing aan de Dorpsweg, Tolak-
kerweg, Industrieweg en het fietspad 

van de Dorpsweg naar de Industrie-
weg zal vanaf begin 2012 worden 
gesloopt c.q. opgeheven worden. Ver-
wacht wordt dat de oplevering van de 
te realiseren nieuwbouw medio 2013 
zal plaatsvinden

Herinneringen
In deze krant is al vaker aandacht 
besteed aan de geschiedenis van het 
voormalig gemeentehuis en de oude 
grasdrogerij. De oude gemeentewo-
ningen aan de Tolakkerweg en de 
Industrieweg zijn begin jaren vijftig 
van de vorige eeuw gebouwd. De 
inmiddels 86 jaar oude Mevr. M. Kos-
ter - Bruin (thans Ede) was samen met 
haar man Theo Koster één van de eer-
ste bewoners van de woningen aan de 
Tolakkerweg. Ze zijn na de bevrijding 
getrouwd. Er was woningnood en 
hebben eerst een tijdje bij de familie 
Drijfhout aan de Spoorlaan (het huis 
links van de winkel van drogisterij 
Jonker) ingewoond. Dat kwam voor 
jonge echtparen in de tijd net na de 
oorlog dikwijls voor Ze kregen begin 
jaren vijftig als eerste bewoners een 
huis aan de Tolakkerweg toegewezen 
en waren de koning te rijk. Beneden 
een grote woonkamer, keuken en hal 
met een kelder onder de trap, Voor en 
achter een tuintje met een schuur in 
achtertuin. Boven waren drie slaap-
kamers en een badkamer met een 
granieten lavet plus douche. Op de 
tweede verdieping een lage zolder-
ruimte met steektrap. Theo Koster 
was als zelfstandige werkzaam in de 
woninginrichting en huurde de garage 
naast de woning van de fam. De Nooy 

aan de overzijde van de Tolakker-
weg 248 als werkplaats. De familie 
Koster heeft ongeveer 4 jaar aan de 
Tolakkerweg gewoond, waarna ze 
een woonhuis annex winkel aan de 
Molenweg betrokken. Mevr. Koster 
herinnert zich nog goed de heimwee 
die ze voelde naar de Tolakkerweg 
toen ze pas aan de Molenweg woon-
de. Vooral zo kort na de bevrijding, 
net getrouwd, een nieuw gebouwd 
huis en een kinderrijke buurt met alle-
maal jonge en ondernemende gezin-
nen. De buurtbewoners trokken veel 
met elkaar op, de meeste winkeliers 
kwamen nog dagelijks aan de deur en 
de Tolakkerweg was nog niet zo druk 
met verkeer als nu. Voor de huizen 
was de huidige ventweg er nog niet. 

Mevr. Koster herinnert zich nog dat 
hun huis alleen door het voortuin-
tje van autoweg was gescheiden en 
dat begin jaren vijftig de Tol bij het 
gemeentehuis nog in bedrijf was. 

Volgend 
In een volgend artikel zullen we 
aandacht besteden aan het ontstaan 
van de voormalige lagere landbouw-
school waarvan de twee lokalen plus 
het nog bestaande technieklokaal 
(later gebruikt door het Rode Kruis) 
t.b.v. het te realiseren nieuwbouw-
project ook afgebroken zullen wor-
den. Herinneringen en verhalen van 
oud-leerlingen en leerkrachten zijn 
welkom. S.v.p. contact opnemen met 
Koos Kolenbrander, 0346-211675.
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Nieuwbouw achter voormalig gemeentehuis 
Maartensdijk

door Koos Kolenbrander

Vorig jaar december ontvingen de bewoners van de huizen rond het voormalig gemeentehuis van 
Maartensdijk een brief van de gemeente met informatie over de herontwikkeling van het oude pand en 

het omliggende terrein. Er werd gemeld , dat overeengekomen was, dat het monumentale gedeelte van het 
voormalig gemeentehuis en de bodewoning geen onderdeel waren van de herontwikkeling. De gemeente blijft 
eigenaar van het monumentale gedeelte en liet dit inmiddels renoveren. De bodewoning is door de gemeente 

verkocht en blijft als woning in gebruik.

Luchtfoto van het terrein waarop begin jaren vijftig de gemeentewoningen 
zijn gebouwd.

De (voormalige) gemeentewoningen aan Industrieweg en de Tolakkerweg.

Overzicht van het gehele nieuwbouwproject (bron: Gemeentelijke Nieuwsbrief december 2010).

De voormalige Lagere Landbouwschool met aan de horizon de achterzijde 
van de huizen aan de Industrieweg.

Vragen over toewijzing 
huurwoningen 

In de gemeenteraadsvergadering van 27 januari a.s. gaat Anne de Boer 
(GroenLinks&PvdA) B en W vragen stellen over de toewijzing van sociale 
huurwoningen. Per 1 januari mag nog maar maximaal 10 procent hiervan 
aan huishoudens uit lagere middeninkomens worden toegewezen. Over 
2009 was dat zo'n 15 procent van de toen 300 beschikbaar gekomen wonin-
gen. De Boer denkt dat door deze nieuwe regelgeving jaarlijks 15 Biltse 
huishoudens niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. 
Hij baseert dit op gegevens van het Bestuur Regio Utrecht. Dat paste per 
1 januari 2011 de regels aan op grond van Nederlandse en Europese regel-
geving.
 
Voor huishoudens met een bruto inkomen tussen de 33.614 en de 45.000 
euro wordt het per 1 januari moeilijk voor een sociale huurwoning in 
aanmerking te komen, aldus De Boer. Omdat de toewijzing aan deze cate-
gorie inkomens al erg beperkt is wil hij van het college weten of de cijfers 
kloppen en wat de gevolgen zijn voor deze groep woningzoekenden in de 
gemeente De Bilt. Kwalitatief goede koopwoningen zijn hier voor lagere 
middeninkomens moeilijk te vinden. De Boer ondersteunt de opstelling 
van Woningstichting SSW die zich tegen de nieuwe regeling uitspreekt. Hij 
waardeert dat er snel overleg tussen B en W en SSW op gang is gekomen, 
maar wil graag geïnformeerd worden over de voortgang en de resultaten. 
[GG]
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SV Irene 1 start nieuwe jaar met 2 overwinningen
Op	 vrijdag	 7	 januari	 moest	 het	 1e	
team	van	SV	Irene	het	in	een	inhaal-
wedstrijd	 opnemen	 tegen	 het	 op	 de	
laatste	 plaats	 bivakkerende	 BECA	
2000	uit	Arnhem.	Voor	deze	gelegen-
heid	 hadden	 de	Arnhemmers	 een	 op	
papier	 sterke	dame	meegenomen	die	
normaal	 gesproken	 uitkomt	 in	 de	 1e	
divisie	 van	 de	 landelijke	 competitie.	
Uit	het	wedstrijdverloop	bleek	echter	
dat	deze	tactische	zet	niet	het	gewens-
te	resultaat	opleverde.	Zowel	de	man-
nen-	als	vrouwendubbel	werd	in	Bilt-
hovens	 voordeel	 beslist,	 al	 moesten	
de	 vrouwen	 er	 hard	 voor	 knokken.	
Hierna	 werden	 de	 enkelspelen	 afge-
werkt	waarin	Ramon	Wijgmans,	niet	
geheel	 fit	 aan	 dit	 duel	 gestart,	 in	 2	
games	 won	 waarin	 hij	 beide	 keren	
een	 achterstand	 van	 6	 punten	 goed-
maakte.	René	Underberg	had	het	een	
stuk	gemakkelijker	en	won	met	21-6	
en	 21-10	 van	 zijn	 opponent.	 Isa-
bel	Agterberg	moest	 het	 in	 haar	 sin-
gle	opnemen	 tegen	de	 sterkste	dame	
en	 ging	 strijdend	 ten	 onder	 in	 drie	
knappe	 games.	 Maaike	Weerdesteijn	

poetste	 dit	 vlekje	 gelijk	 weg	 door	
overtuigend	 haar	 single	 in	 2	 games	
te	 winnen.	 Het	 wedstrijdverloop	 in	
de	gemengddubbels	was	niet	 anders.	
Ramon	Wijgmans	won	met	zijn	part-
ner	Ilse	Agterberg,	die	wegens	ziekte	
maar	één	partij	afwerkte,	relatief	een-
voudig	 in	 2	 games.	René	Underberg	
en	 Isabel	Agterberg	 deden	 hetzelfde	
in	 de	 partij	 ernaast.	 Derhalve	 ein-
digde	 de	 wedstrijd	 in	 een	 ruime	 7-1	
overwinning	voor	SV	Irene.

Met	nog	hier	en	daar	wat	(spier)pijn-
tjes	 ging	 het	 vlaggenschip	 van	 SV	
Irene	zondag	9	januari	op	bezoek	bij	
BC	Amersfoort	om	daar	de	degens	te	
kruisen	 met	 het	 5e	 team,	 bestaande	
uit	enkel	jeugdige	spelers.	Na	een	wat	
stroeve	start	en	een	17-12	achterstand	
in	 de	 eerste	 game	 werd	 het	 man-
nendubbel	 toch	 in	 2	 games	 gewon-
nen	door	Ramon	Wijgmans	 en	René	
Underberg	 na	 een	 degelijke	 partij	
met	 enkele	 spectaculaire	 slagenwis-
selingen.	Isabel	Agterberg	en	Maaike	
Weerdesteijn	 wonnen	 hun	 dubbel-

partij	overtuigend	in	2	games.	In	zijn	
mannenenkel	 moest	 Ramon	 Wijg-
mans	 helaas	 opgeven	 met	 een	 over-
belaste	 achillespees.	 Een	 vermoeide	
René	Underberg	won	hierna	zijn	sin-
gle	in	2	slopende	games.	De	damesen-
kels	werden	eerlijk	verdeeld.	Maaike	
Weerdesteijn	kwam	niet	goed	in	haar	
spel	en	verloor	haar	partij,	terwijl	Ilse	
Agterberg	 haar	 partij	 eenvoudig	 in	
winst	 wist	 om	 te	 zetten.	 Ook	 beide	
gemengddubbels	 werden	 vervolgens	
relatief	 eenvoudig	 in	 winst	 omge-
zet	waardoor	deze	wedstrijd	met	6-2	
werd	gewonnen	door	SV	Irene,	dat	in	
de	competitie	nu	op	een	zeer	verdien-
stelijke	3e	plaats	staat.
Wil	 je	 het	 1e	 team	 ook	 eens	 zien	
spelen?	 Kom	 dan	 vrijdag	 14	 janu-
ari	langs	in	de	Kees	Boekehal.	Naast	
mooie	 wedstrijden	 houdt	 SV	 Irene	
dan	een	Instuif	voor	iedereen	vanaf	6	
jaar.	Een	mooie	mogelijkheid	om	zelf	
eens	te	ervaren	hoe	mooi	Badminton	
kan	zijn.
Voor	meer	informatie	kijk	op	komba-
dmintonnen.sv-irene.nl

Jules Verne opnieuw
bij Het Postmerk

De lezing over Jules Verne vindt opnieuw plaats op de bijeenkomst 
van donderdag 13 januari bij postzegelvereniging Het Postmerk. 

Aan	de	hand	van	filatelistische	beelden	wordt	het	leven	en	werk	van	deze	
Franse	schrijver	en	toekomstvoorspeller	boeiend	verteld.	Deze	bijeenkomst	
vindt	plaats	in	het	H.F.	Witte	Centrum,	Henri	Dunantplein	4,	De	Bilt.	

Postzegels
Op	deze	avond	worden	mooie	postzegel	prijzen	uitgereikt	voor	de	leden-
werfactie	en	de	snelle	betalers	en	 tevens	wordt	er	een	aanwezigheidsver-
loting	 gehouden.	 De	 maandelijkse	 veiling	 bestaat	 uit	 interessante	 kavels	
waaronder	 zegels,	 series,	 brieven	 poststukken,	 albums	 en	 stockboeken,	
waarbij	de	biedprijs	laag	is	gehouden.	Wellicht	zit	er	iets	voor	u	bij	waar-
mee	u	uw	verzameling	kunt	vergroten.	

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

BC	Reflex	heeft	3	januari	een	thuis-
wedstrijd	 tegen	Houten	2	gespeeld.	
Heren	dubbel,	Erwin	en	Eric,	waren	
het	spel	de	baas.	Zij	hebben	zelf	het	
spel	bepaald	en	dat	was	genoeg	om	
overtuigend	 met	 21-9	 en	 21-10	 te	
winnen.

Toen	 waren	 de	 dames	 Karin	 en		
Dragana	 aan	 de	 beurt.	 Zij	 hebben	
voor	 een	 heel	 spannende	 wedstrijd	
gezorgd.	De	eerste	set	was	snel	klaar	
en	 die	 punt	 ging	 naar	 BC	 Reflex.	
In	 de	 tweede	 set	 kwam	 Houten	

terug	en	haalde	de	tweede	punt	bin-
nen,	 dus	 moest	 er	 nog	 een	 derde	
set	 gespeeld	worden.	Deze	 set	was	
heel	erg	spannend.	BC	Reflex	stond	
16-20	 achter,	maar	 de	 dames	 zorg-
den	voor	sensatie	en	wisten	toch	met	
26-24	 te	 winnen.	 De	 andere	 leden	
van	BC	Reflex,	die	 aan	het	 trainen	
waren,	 hebben	 hun	 spel	 stilgelegd	
om	getuigen	 te	 zijn	van	deze	over-
winning.	
De	 singles	 Erwin	 en	 Eric	 hebben	
gewonnen.	Ondanks	het	goede	spel		
van	Karin	verloor	zij	toch	met	11-21	

en	15-21.	Dragana	won	terecht	met	
21-14	 en	 21-13.	BC	Reflex	had	de	
tactiek	voor	deze	 avond	veranderd,	
door	de	mix	eens	anders	op	te	stel-
len.	Karin	speelde	met	Erwin	en	dat	
was	niet	onverdienstelijk!	Zij	won-
nen	deze	partij.	De	mix,	Dragana	en	
Eric,	 haalden	 het	 laatste	 punt	 naar	
zich	toe.	BC	Reflex	speelde	goed	en	
was	te	sterk	voor	Houten	2.	Op	het	
formulier	kon	een	eindstand	van	7-1	
winst	genoteerd	worden.
Er	 zijn	 nu	nog	2	uit	wedstrijden	 te	
spelen	19	en	29	januari.	

Eerste inzameling
In	2012	bestaat	CSV	Fraternitas	95	jaar.	In	2007	is	er	bij	het	90	jaar	bestaan	
een	jubileumshow	uitgevoerd	door	de	leden.	Deze	voorstelling	is	door	de	
bezoekers	zeer	goed	ontvangen.	Voor	november	2012	staat	er	daarom	weer	
een	jubileumshow	op	het	programma,	die	wederom	verzorgd	gaat	worden	
door	 de	 leden	 vanuit	 de	 verschillende	 groepen	 (kleutergym,	 jazzdance,	
Body-fit	en	dance,	keep-fit,	recreatie	gymnastiek	vanaf	18	jaar,	turnen,	55+	
beweging	GALM,	recreatief	hardlopen	en	Body-fit	45+).	
Om	een	en	ander	te	bekostigen	wordt	er	dit	jaar	op	3	september	2011	een	
markt-	demonstratiedag	gehouden	in	en	rond	de	Gymzaal	aan	Marie	Curie-
weg	1	te	De	Bilt.	Voor	deze	markt	wordt	er	kleding	(kind,	man	en	vrouw),	
speelgoed,	boeken	en	huishoudelijk	gezocht.	

Inzameling
De	 eerste	 inzameling	 voor	 deze	 rommelmarkt	 wordt	 is	 op	 zaterdag	 15	
januari	2011	tussen	09.30	en	12.30	uur	aan	de	Marie	Curieweg	1	De	Bilt.	
Wilt	u	eerder	inleveren	bel	Trudy	Swart	tussen	18.00	en	19.00	uur	(tel.	030	
2202345).	De	volgende	inzameling	zal	nog	nader	bekend	gemaakt	worden.

De	 Heren	 van	 Voordaan	 hebben	
slechts	 1	 punt	 over	 gehouden	 aan	
het	eerste	weekend	in	de	hoofdklasse	
in	 de	 zaal.	 Het	 vorig	 jaar	 verassend	
gepromoveerde	Voordaan	 kon	 alleen	
in	 de	 eerste	 wedstrijd	 tegen	 Rotter-
dam	 een	 punt	 pakken	 door	 met	 4-4.	
Voordaan	 startte	 sterk	 en	 wist	 zelfs	
met	 4-1	 voor	 te	 komen	 maar	 gaf	
toch	 nog	 in	 de	 slotfase	 de	 winst	 uit	
handen.	 De	 andere	 drie	 wedstrijden	
werden	verloren	tegen	respectievelijk	
Hurley	 (5-6),	HDM	(5-8)	 en	Amers-
foort	(3-4).	De	laatste	wedstrijd	tegen	
Amersfoort	 kende	 een	 tumultueu-
ze	 slotfase.	 Voordaan	 claimde	 een	

strafbal	 in	de	 slotminuut	maar	kreeg	
slechts	 een	 strafcorner.	Een	 overver-
hitte	 Pieter	 Woudenberg	 ontving	 in	
de	discussie	met	de	scheidsrechter	de	
rode	kaart.	De	toegekende	corner	wist	
Voordaan	niet	te	verzilveren.
Door	dit	 resultaat	bezet	Voordaan	de	
zesde	en	laatste	plaats	in	de	poule.	In	
de	zaalcompetitie	wordt	een	dubbele	
competitie	gespeeld	waarbij	nummer	
6	 rechtstreeks	 degradeert,	 nummer	
5	 play	 out	 wedstrijden	 speelt	 en	 de	
nummers	1	en	2	in	de	play	offs	voor	
het	 landskampioenschap	 spelen.	 De	
doelstelling	van	coach	Peter	Kalfster-
man	 is	 niet	 degraderen	 wat	 inhoudt	

dat	Voordaan	twee	ploegen	onder	zich	
moet	 houden.	 Met	 deze	 start	 wordt	
dat	een	zeer	zware	opgave.
Voordaan	 speler	 Maarten	 Groenen:	
‘We	 kwamen	 dit	 weekend	 steeds	 te	
net	 kort	 en	 hebben	 een	 aantal	 keer	
een	voorsprong	niet	kunnen	vasthou-
den	of	kregen	tegentreffers	vlak	voor	
tijd	 om	 de	 oren.	 Bij	 vlagen	 hebben	
we	goed	gespeeld.	Volgend	weekend	
moeten	 we	 punten	 pakken!’.	 	 Aan-
staand	 weekend	 speelt	 Voordaan	 op	
zaterdag	 in	Arnhem	 tegen	 Kampong	
en	 Amersfoort	 en	 zondag	 in	 Delft	
tegen	 Rotterdam	 en	 nogmaals	 Kam-
pong.	

Mitch Vermeij in de drukke Amersfoortse cirkel. (foto Guido van der Burg)

Moeizame start Voordaan 

Dertiende seizoen 
seniorenreisclub 55+ van start

door Kees Pijpers

Afgelopen zaterdagochtend waren Henk en Hennie Broekhuizen - de 
organisatoren van de seniorenreisclub 55+ Maartensdijk/ De Bilt - in 
Dijckstate Maartensdijk. Het nieuwe programmaboekje 2011 werd 
tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst gepresenteerd en kon worden 

meegenomen. 

Er	zijn	voor	het	net	aangevangen	jaar	weer	een	flink	aantal	mooie	reizen	
opgezet.	 Niet	 enkel	 dagtochten	 maar	 ook	 drie-	 en	 vijfdaagse	 reizen.	 De	
bezoekers	kwamen	uit	de	gehele	gemeente	en	werden	ontvangen	met	kof-
fie,	oliebollen,	appelflappen	en	hartelijke	wensen	voor	het	nieuwe	jaar.	

Propvol
Er	 waren	 niet	 alleen	 donateurs,	 maar	 ook	 nieuwelingen	 op	 het	 reispro-
gramma	afgekomen.	De	bijeenkomst	was	gepland	van	tien	tot	twaalf	uur,	
maar	vóór	die	tijd	begonnen	de	meer	dan	honderd	reislustigen	al	binnen	te	
stromen.	Dat	wil	toch	wel	wat	zeggen.	De	cursusruimte	was	propvol	toen	
Henk	Broekhuizen	nog	even	het	woord	nam	voor	de	uitleg	van	wat	regels.	
Wie	deze	bijeenkomst	heeft	gemist	 en	daarmee	ook	de	nieuwe	planning,	
weet	de	reisclub	alsnog	wel	te	vinden.

Uitleg voor een zaal vol reislustigen.

Goede start voor BC Reflex



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

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN v. DIJK 
Gruttolaan 18. Tel. 0346-212267. Ma. t/m Vr. 16.00- 20.00 uur 
Za. 10.00-17.00 uur. Onderdelen uit voorraad leverbaar 90%  
reparaties in een dag klaar. 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

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

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

Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751296. 
Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. Ook voor al uw tuinwerk/
tuinveranderingen! Weghalen van bomen etc. Verkoop: fruit-, 
sier-, laanbomen en tuinplanten, coniferen, beukenhaag, etc. 

Verwarming & service bedrijf P. Jansen. Met 17,5 jaar erva-
ring de specialist in de regio voor reparatie en onderhoud. Aan 
alle merken ketels, geiser`s , kachels en boiler`s. Tevens ook voor 
vervanging van uw oude ketel, al vanaf € 1450,-
Telefoon nr. 06-19979642

Voor Opvoedingsondersteuning kunt u bellen met Marianne 
Linschoten. Vindt u opvoeden ook zoveel energie kosten? Wilt 
u een meer ontspannen ouder zijn? Of heeft u problemen met 
uw kind? Ik kan u helpen. Neem dan contact op met Marianne 
Linschoten: 06-15095379

Gezond 2011! U bent de belangrijkste; geef uzelf preventief 
de beste zorg. Op prettige wijze leert u in 6 weken hoe u kunt 
werken aan een gezonder, slanker en vitaler lichaam in balans. 
Wij coachen u daarbij graag. Gezondheidsprogramma met 
gunstige invloed op veel lichamelijke klachten. www.weethoe-
jeeet.nl, kenmerk enny.boogaard. Info/afspr.: Enny Doornenbal-
Boogaard, 0346 212687; em.boogaard@planet.nl

CURSUSSEN

Slim, maar toch lage cijfers op school? Groepsursus voor 
ouders en hun (hoog)begaafde, onderpresterende kind. Start 14 
januari 2011 in Bilthoven, o.l.v. gespecialiseerde (hoog)begaafd-
heidscoach. Vijf zittingen van 90 minuten in een periode van 
8 schoolweken. Kinderen leren hoe ze beter kunnen presteren, 
ouders leren hoe ze hun kind daarbij effectiever kunnen bege-
leiden. Info en aanmelding: www.MPGcoaching.nl - (Hoog)
begaafd leren presteren.

Stichting Casa Latina biedt in het nieuwe jaar Spaanse lessen 
aan. De cursussen bestaan steeds uit 10 lessen van 1,5 uur per 
week. De lessen zijn geschikt voor iedere leeftijd en ieder niveau. 
In De Bilt beginnen de lessen op 2 februari voor beginners en 
half-gevorderden in Buurthuis 't Hoekie op de Dr. Asserweg 2. 
Voor meer informatie bel 06-22627767 of mail: spaansopmaat@
casalatina.nl Bekijkt u ook onze website: www.casalatina.nl

Maak van uw longen een rookvrije ruimte! Volgende cursus 
woensdagavond 19 januari in Maarssen. Laat 2011 niet in rook 
opgaan. Kijk op www.debrevoordmethode.nl of bel 020-6102401 of 
06-16310545. Kom fijner aan Uw trekken als een (rook)vrij mens!

Pilatesschool AndersBeter verzorgt al 5 jaar lessen in De Bilt 
en Groenekan. Versterk uw spieren en verbeter uw houding. 
Goede training na een bevalling of voor mensen die niet mogen 
rennen of springen. Les op ma. wo. do. (gratis proefles). Info 
www.andersbeter.nl of bij docente Jeanine van Rhenen tel. 
0620137957.

Er starten vanaf januari weer diverse korte cursussen bij de 
Werkschuit in Zeist. Zo kunnen volwassenen mee doen aan een 
schildercursus of de Argentijnse Tango komen dansen op donder-
dagavond. Ook kinderen kunnen kennis maken met het aanbod 
van de Werkschuit d.m.v. een korte cursus kinderatelier, circus, 

Te Koop: 6 cd set gesealed, 
Arthur Grumiaux, Philips 
Recordings. Nieuw: € 25,-. Tel 
035 - 7852 090 ( na 18.00 uur)

Te koop: 2 kaarten Xtra Cold 
Ice Café te Amsterdam (4D 
film + drankje). Samen voor 
20,-. Tel. 06 16 276 013.

Te koop: Groot vierkant (can-
vas?) doek, wit, met print van 
Oosterse dame € 20,-. Tel 06 
16 276 013

Te koop: groen grijze sportstep, 
in hoogte verstelbaar € 17,50. 
Tel 06-16 276 013.

Te koop: 2cd Knuffelduets 
(oa Lionel Richie) gesealed, 
€ 7,50. Tel 035-7852090 (na 
18.00 uur).

Te koop: Tri Yann 3cd’s The 
Best of...mystieke muziek. 
Gesealed. € 12,50 Tel 035-
7852090 ( na 18.00 uur).

Te koop: 2 cd’s : Anthology 
Vol. 1 Pierre Rapsat, beste van 
zijn 36 chansons, gesealed. € 
12,50. Tel 035-78 52 090 (na 
18.00 uur)

Te Koop: cd placido Domingo/  
Luisa Fernanda van Spaanse 
Musical gesealed in mooi boxje 
met boekje. € 15,-. Tel 035-78 
52 090 (na 18.00 uur)

Gratis af te halen bladmuziek 
voor beginnend en gevorder-
de blokfluit speler, tel 035-
5772137

Nieuwe ovale rieten mand wit 
met bekleding 55x40. € 10,-. 
Nieuwe attachékoffer zwart 
met codeslot 45x32x11 cm. € 
15,-. Tel. 030-2202996

Keukentafel met formica blad 
80x50x74 cm. € 15,-. Winkler 
Prins (de kleine) nieuwe 
20-delig. € 49,-. Tel. 030-
2202996

Nieuwe romans en streekro-
mans. € 4,- p.s. ± 40 Stuks 
poppenkleertjes in alle maten. 
In één koop € 20,-. Tel. 030-
2202996
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Essen houten TAFEL 130x130 
i.g.st. mooie belijning, € 250,-. 
Slaap/zitbank, losse futon 2jr.
oud bedmaat 120x 200. € 195,-. 
Tel. 030-2203657

SALONTAFEL koloniale stijl 
(d. bruin) met 2 laatjes. € 75,-. 
Tel. 06-12836119

3 kratten Knexx en 3 kratten 
LEGO. Prijs n.o.t.k. Interesse 
bel 06-53451230

Te koop aangeboden

Nootjes

Cursussen

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

5

6

7

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
Bilthoven 030 copy- en printservice, Vinkenlaan 10 (inleveren vóór woensdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

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

Luxe rond salontafeltje op 4 
pootjes. Hout licht essen zware 
kwaliteit Ø 60 cm. van € 95,- 
voor € 20,-. Glazen accubak 
45x29x28. € 10,-. Tel. 030-
2202996 

Het complete wenskaartenboek 
voor alle seizoenen (nieuw). € 
6,-. Tel. 030-2202996

Kunstkerstboom 1.55 hoog 
met ballen/slingers en Philips 
kaarsverlichting (nieuw) opge-
tuigd te zien. € 45,-. Tel. 030-
2202996

Zwaar dekzeil 9x6m vracht-
wagen kap. € 50,-. Whiteboard 
180x120 cm. € 50,-. Tel. 035-
5771208 ’s avonds

Scheidingsrek (tussen cabine 
en laadruimte) voor Peugeot 
partner. Als nieuw. € 35,-. Tel. 
030-2250423

TE KOOP GEVRAAGD

Gezocht ter overname: 
NINTENDO DS. Enige voor-
waarde: dat ie goed werkt. Tel. 
0346-218022 

BUITENBRIEVENBUS don-
kergroen plastic van de PTT. 
Tel. 0346-212339

Te koop gevraagd loop/sloop 
en schade AUTO’S, busjes, 
vrachtwagens, bedrijfswagen 
en pick-ups, tractoren, hef-
trucks, caravans en aanhangers. 
Tel. 06-27500115

PERSONEEL AANGEBODEN

Huishoudelijke HULP aange-
boden in Westbroek bel gerust 
voor informatie, referenties 
aanwezig 06-40677635

DIVERSEN

Feestdagen voorbij. Tijd 
voor een sportieve voorjaars-
coupe! Kom naar BETTY’S 
CORNER! Bel voor een 
afspraak: 06-33722022. Zorg 
voor uw haar!

goed idee! HERBALIFE voor 
beter welzijn en gewichtbe-
heersing. Tel. 0346-571377 
www.vinkvoorvoeding.nl

Te HUUR gevraagd pand, 
hal of bedrijfsruimte eventu-
eel grote nishut of stuk grond, 
voor stalling auto’s voor export 
buitenland. Voor inlichtingen 
06-27500115

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

Gratis af te halen! 
PAARDENMEST, iedere 
gewenste hoeveelheid. We heb-
ben er bergen van. Stal Arends, 
Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 
Tel 06-54753516

Te koop gevraagd

Personeel aangeboden

Diversen

dans of keramiek. Kijk voor een volledig overzicht van het aan-
bod, meer informatie en inschrijvingen op www.werkschuit.nl 

Cursussen bij V.V.S.O. WVT. Het zijn o.a. computercursussen, 
aquarelleren, beeldhouwen, djembe, oriëntaals koken, mandala 
tekenen, sieraden maken en tekenen/schilderen voor de jeugd. 
Voorts een cursus ‘mooie rommel’ waarbij bierdoppen, kof-
fiecupjes en colablikjes omgetoverd worden in bijv. sieraden of 
theelichthouders. Op wo 19 febr. aanvang 19.30 uur, wordt door 
Irene Dieker een workshop gegeven, voor meer info: tel 030-
2284973 en www.vvsowvt.nl

Voor kinderen van 5 t/m 8 jaar cursus Zelfvertrouwen. 
Start ma 24 of do 27 januari. Tijd 16.15 tot 17.10. Locatie Sira 
Kindercoaching, Akker 123 de Bilt. Kosten € 195,- (10 lessen). 
Onderwerpen: o.a. Complimenten geven en ontvangen, omgaan 
met succes en tegenvallers, manieren om vrienden te maken en 
te houden, opkomen voor jezelf. Voor info of aanmelding kijk 
op www.SiraKindercoaching.nl of bel Eva Haazen 06-42073357

Cursus intuitieve ontwikkeling. Je maakt kennis met energie, 
aura en chakra's. Je eigen ruimte innemen, gronden, aanwezig 
zijn. Wat zijn invloeden van anderen en hoe herken je deze? 
Ook het vergroten van je vitaliteit en stromen van je levensener-
gie. Op 10 dinsdagen van 19.30-22.00 uur. Start 18 januari. 
Vervolgcursus start maandag 17 januari. Nieuw Licht, centrum 
voor Inspiratie & Intuïtie in Bilthoven. Info: www.nieuw-licht.
nl of 06-46736993.

Italiaans 
eten

Zondag 30 januari is 
er weer een heerlijke 
maaltijd in buurthuis `t 
Hoekie. Er wordt Itali-
aans gegeten. 

Aanmelden s.v.p. voor 
vrijdag 28 januari bij 
buurthuis `t Hoekie, 
Prof. dr. Asserweg 1, de 
Bilt. De kosten bedra-
gen voor volwassenen 
5,50 euro en voor kin-
deren tot 11 jaar 2,75 
euro. 

Het telefoonnummer 
is 030 2201702 en het 
e-mailadres luidt info@
animowerkt.nl.

Winterkampioenschappen tennis in Groenekan
Van 22 t/m 30 januari a.s. organiseert Tenniscentrum Groenekan alweer 

haar 32ste winterkampioenschappen (sinds 1980!). Dit indoortoernooi 
heeft altijd een groot en sterk deelnemersveld.

In de onderdelen dames-, heren- en gemengd dubbelspel wordt in een viertal 
speelsterktes (van beginners t/m speelsterkte 3 volgens KNLTB-norm) - in 
poules en daarna in een afvalschema - gespeeld.
Traditioneel worden na de laatste finales aan de winnaars en verliezend fina-
listen entreekaartjes voor het ABN AMRO-tennistoernooi in Rotterdam uitge-
reikt. Op de website van Tenniscentrum Groenekan (www.tcgroenekan.nl) staat 
alle informatie en natuurlijk ook het inschrijfformulier.

Dierenfysiotherapie
revalidatiehulp bij o.a. paarden en honden

Hinke de Man 06-50807942

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

De Nieuwe Bakker
Nieuw Loosdrechtsedijk 117

tegen over Sypesteyn

035-5823651

Slagroomstam
Van 8,95 voor 6,95
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Tijdens	 een	 plezierig	 gesprek	 vertelt	
de	 bestuurder	 over	 het	 verleden	 en	
de	toekomst:	‘Ik	heb	mij	al	die	jaren	
met	veel	energie	en	plezier	ingezet	als	
vrijwilliger	en	daar	waren	zware	jaren	
bij.	 Maar	 de	 functies	 bij	 SVM	 en	
Het	Andere	 Oranje	 samen,	 gaat	 niet	
meer.	 Dat	 is	 teveel.	 Ik	 heb	 afscheid	
genomen	 van	 SVM	 maar	 hoop	 die	
vrienden	 nog	 vaak	 in	 de	 kantine	 en	
langs	 het	 veld	 te	 ontmoeten.	 Ik	 ben	
en	 blijf	 SVM-er	 in	 hart	 en	 nieren.‘	
Dan	is	de	vraag	natuurlijk	hoe	 je	als	
teammanager	 bij	 Het	Andere	 Oranje	
terecht	 komt,	 want	 voor	 zo’n	 taak	
moet	je	specialist	zijn.	

Uitbouwen
De	van	oorsprong	Oosterbeeker	Hans	
Nauta	heeft	na	de	kweekschool	voor	
een	 school	 met	 praktijkonderwijs	
in	 Utrecht	 gewerkt	 en	 was	 daarna	
oprichter	en	directeur	van	een	school	

voor	praktijkonderwijs	in	Zeist.	Een-
maal	 gepensioneerd	 en	 (	 al	 eerder)	
verhuisd	 naar	 Maartensdijk	 werd	 hij	
al	snel	in	het	bestuur	van	SVM	opge-
nomen	 en	 startte	 onder	 meer	 met	
anderen	 het	 zaalvoetbal.	 Na	 38	 jaar	
in	 het	 onderwijs	 bij	 praktijkscho-
len	 heeft	 hij	 de	 ervaring	 opgedaan	
om	 met	 jongens	 om	 te	 gaan	 die	 nu	
eenmaal	 door	 hun	 achterstand	 wat	
meer	begeleiding	en	zorg	nodig	heb-
ben.	 Het	 logische	 gevolg	 was	 dat	
hij	 daarna	 in	 2008	 terecht	 kwam	 bij	
Het	Andere	Oranje	als	teammanager,	
de	 Stichting	 ID	 voetbal	 die	 sinds	
1997	 voetbaltoernooien	 organiseert	
voor	jongens	met	een	beperking.	Die	
organisatie	vraagt	heel	veel	aandacht	
en	tijd,	vooral	nu	ze	gaan	uitbouwen.

Mooi werk
‘Die	jongens	hebben	iets	meer	moeite	
met	 begrijpen,	 maar	 er	 is	 niets	 mis	

met	 die	 gasten’,	 zegt	 Hans	 Nauta.	
‘Ze	spelen	 individueel	hoog	 in	com-
petitieverband	 in	 het	 professionele	
voetbal	 bij	 verenigingen	 en	 worden	
door	scouts	gezocht	en	gekozen	voor	
opname	 in	 Het	 Andere	 Oranje.	 Ze	
hebben	 nu	 in	 de	 voorbereiding	 ook	
2	 jaar	 achtereen	 oefenwedstrijden	
gespeeld	tegen	SVM	Na	het	Europese	
kampioenschap	in	2008	zijn	ze	2	jaar	
later	 in	 2010	 tijdens	 de	 wereldkam-
pioenschappen	 In	 Zuid	 Afrika	 voor	
de	derde	maal	2e	geworden.	Ze	wer-
den	dus	driemaal	achtereen	Europees	
kampioen	en	daarna	driemaal	achter-
een	 tweede	 bij	 de	 wereldkampioen-
schappen.	Jammer,	maar	het	kan	nog	
beter.’	
Mooi	 werk	 dat	 Hans	 Nauta	 doet	 en	
zo	 zie	 je	 ook	 nog	 eens	 wat	 van	 de	
wereld.	 We	 wensen	 hem	 veel	 suc-
ces	met	 de	 uitbouw	van	Het	Andere	
Oranje.	

Hans Nauta gaat nieuwe uitdaging aan
Teammanager van Het Andere Oranje

door Kees Pijpers

Hans Nauta was als vrijwilliger 30 jaar actief in tal van (bestuurs-)functies bij Sport Vereniging Maartendijk 
SVM Hij gaat als teammanager van Het Andere Oranje meer uren werken om de selectie verder uit te 

bouwen met 2 nieuwe selecties en de Europese en Wereldkampioenschappen coördineren. 

Teammanager van Het Andere Oranje Hans Nauta.

Atlantis	 uit	 Mijdrecht	 was	 voor	 het	
duel	 nog	 puntloos	 en	 aan	 DOS	 de	
opgave	dit	zo	 te	houden.	 In	de	basis	
was	 een	 plaats	 voor	 Tim	 Nap	 inge-
ruimd,	 die	 zijn	 geschorste	 broer	 Rik	
verving.	Het	duurde	even	voordat	dit	
vak	 elkaar	 goed	 kon	 vinden.	 In	 de	
2de	 helft	 ging	 dit	 veel	 soepeler	 dan	
voor	rust.	

Helaas	lukte	het	DOS	niet	het	niveau	
van	 de	 laatste	 wedstrijd	 tegen	 De	
Vinken	 te	 halen.	 Er	 waren	 teveel	
plaatsfouten	en	onzorgvuldigheden	in	
de	 aanval.	 Ook	 het	 afronden	 van	 de	
kansen	 was	 onvoldoende	 scherp.	 In	
de	 verdediging	 speelde	 DOS	 ook	 te	
slordig	en	ongeconcentreerd.	Er	werd	
veel	 te	 weinig	 druk	 gegeven	 op	 de	
schutters	 van	 de	 tegenstanders	 zodat	

Atlantis	te	gemakkelijk	kon	combine-
ren	in	de	aanval.

Eerste doelpunt
Het	 eerste	 doelpunt	 kwam	 van	 de	
zijde	van	Atlantis,	maar	DOS	scoorde	
snel	 de	 gelijkmaker.	 Hierna	 was	 het	
steeds	 DOS	 dat	 als	 eerste	 scoorde,	
maar	 waar	 DOS	 dacht	 afstand	 te	
nemen,	 lukte	 dit	 niet.	 Atlantis	 rook	
dat	DOS	er	te	gemakkelijk	over	dacht	
en	 gooide	 er	 nog	 een	 schepje	 inzet	
bovenop.	 De	 duels	 werden	 fysieker	
en	DOS	maakte	de	fout	hierin	mee	te	
gaan.	Gevolg	was	dat	er	zich	qua	sco-
reverloop	een	spannend	duel	ontspon.	
Groter	dan	twee	doelpunten	kon	DOS	
de	voorsprong	niet	pakken,	want	dan	
was	het	weer	Atlantis	dat	de	aanslui-
ting	scoorde.

Tweede helft
Na	 een	 6-7	 ruststand,	 ging	 in	 de	
tweede	 helft	 het	 tweede	 aanvalsvak	
-	onder	aanvoering	van	Marcella	van	
Dijk-	 ook	 beter	 draaien.	 Toen	 bij	
10-12	 door	 een	 doelpunt	 van	 Robin	
de	 Rooij	 voor	 het	 eerst	 in	 de	 wed-
strijd	DOS	op	drie	punten	kwam	was	
Atantis	 gebroken.	 Zeker	 toen	 DOS	
hierna	 ook	 nog	 de	 10-14	 scoorde,	
was	 de	 wedstrijd	 zes	 minuten	 voor	
tijd	 eigenlijk	 gespeeld.	 Het	 gat	 van	
vier	doelpunten	bleef	tot	het	einde	toe	
in	 tact	 en	 DOS	 klom	 door	 de	 12-16	
overwinning	naar	 de	3de	plek	op	de	
ranglijst.
	 Volgende	 week	 speelt	 DOS	 een	
thuiswedstrijd.	Tegenstander	is	Argus	
uit	 Weesp.	 De	 wedstrijd	 begint	 om	
19.30	uur	in	De	Vierstee.

Moeizame overwinning DOS
Het was vier weken geleden, dat DOS voor het laatst in competitieverband uitkwam. 

DOS had zichtbaar moeite om in het ritme te komen en de overwinning op rode lantaarndrager 
Atlantis kwam moeizaam tot stand, maar was wel verdiend. 

Helaas	 liep	 dit	 niet	 zoals	 verwacht.	
Deze	 wedstrijd	 werd	 begonnen	 zon-
der	 Lianne	 en	Thijs	 door	 een	 schor-
sing	en	een	blessure.	Voor	hen	deden	
Lisa	en	Steven	mee.
De	score	werd	geopend	door	Hemu-
rEnge.	 Gelukkig	 had	 Vincent	 snel	
een	 antwoord	 en	 maakte	 met	 een	
mooi	afstandschot	de	1-1.	Het	tweede	
aanvalsvak	benutte	de	mooie	kansen,	
waardoor	 de	 voorsprong	 naar	 1-3	
kon	 uitlopen.	 Verder	 uitlopen	 ging	
niet	en	de	ploeg	uit	Amerongen	bleef	
bij.	 Niet	 omdat	 zij	 de	 beste	 kan-
sen	 kregen,	 maar	 meer	 omdat	 Nova	
verschrikkelijk	 veel	 kansen	 nodig	

had	 om	 tot	 scoren	 te	 komen.	 Vele	
uitgespeelde	 aanvallen	 zonder	 goal	
zorgden	ervoor	dat	Nova	het	zichzelf	
onnodig	moeilijk	maakte.

Rust
De	ruststand	was	4-6.	Nova	moest	na	
de	thee	scherper	worden	in	de	afron-
ding.	Dit	lukte.	Vlak	na	rust	scoorden	
Inge	 en	 Iwan	 en	was	 er	 een	 gat	 van	
4	 punten	 geslagen,	 dat	 lang	 bleef	
bestaan.	 Het	 eerste	 aanvalsvak	 bleef	
moeizaam	 tot	 score	 komen,	maar	 de	
verdediging	hield	het	knap	dicht.	Uit-
eindelijk	gooide	de	Iwan	de	wedstrijd	
10	minuten	voor	tijd	helemaal	op	slot	

door	de	5-10	en	de	5-11	te	maken.	De	
eindstand	werd	11-6.	

Weinig
11	goals	maken	 is	 te	weinig,	maar	6	
goals	 doorlaten	betekent	 dat	 er	 goed	
verdedigd	is.	Het	was	een	moeizame	
eerste	 wedstrijd	 in	 het	 jaar,	 toch	 is	
Nova	 geen	 moment	 echt	 in	 gevaar	
gekomen	en	werden	de	2	punten	weer	
mee	 naar	 huis	 genomen.	 Volgende	
week	 staat	 de	 topper	 tegen	 RDZ	 op	
het	 programma.	 RDZ	 heeft	 1	 punt	
meer	met	1	wedstrijd	meer	gespeeld.	
Winnen	is	het	enige	dat	telt	om	weer	
boven	aan	de	ranglijst	te	komen.

Nova start nieuwe jaar 
met degelijke overwinning

Nova moest afgelopen zaterdag aantreden tegen HemurEnge uit Amerongen. 
Die ploeg staat laatste in de poule maar blijft voor Nova altijd een gevaarlijke tegenstander. 

Scherp beginnen en meteen op een ruime voorsprong komen was de doelstelling. 

Tweemaal Zes geeft in laatste 
seconden de volle winst weg

Voor de korfballers uit Maartensdijk was het van belang om in de 
laatste speelronde van de eerste helft van de zaalkorfbalcompetitie 

2010-2011 de positie op de ranglijst alsnog te verbeteren om daarmee 
de aansluiting met de overige teams in deze poule te behouden.

De laatste wedstrijd dateerde alweer van 18 december jl. en de vraag 
was dan ook hoe de ploeg van coach Maarten van Ginkel na deze 

korte winterstop de draad weer zou oppakken.

Na	de	 tussentijds	 ingelaste	en	met	25-26	gewonnen	oefenwedstrijd	 tegen	
GKV	werd	al	 duidelijk	dat	de	blik	gericht	was	op	de	 eerste	wedstrijd	 in	
dit	nieuwe	jaar	thuis	tegen	één	van	de	titelkandidaten	te	weten	Tempo	uit	
Alphen	a/d	Rijn.	Helaas	hebben	de	Maartensdijkers	de	volle	buit	niet	bin-
nen	kunnen	halen	en	zagen	zij	9	seconden	voor	tijd	hun	tegenstander	in	een	
laatste	 ultieme	 poging	 de	 gelijkmaker	 (20-20)	 scoren.	 Opvallend	 daarbij	
was	dat	de	dames	van	Tempo	maar	liefst	13	van	de	20	doelpunten	voor	hun	
rekening	namen.

Matig
In	 een	 matig	 gevulde	 sporthal	 de	 Vierstee	 was	 het	 Tempo	 dat	 de	 score	
opende.	Tweemaal	Zes,	met	Miranda	Burger	weer	terug	van	een	blessure	
antwoordde	direct	met	een	afstandgoal	van	Anouk	(1-1).	Tot	3-3	ging	het	
redelijk	gelijk	op.	Daarna	wist	de	thuisploeg	een	gaatje	te	slaan.	Net	als	in	
de	afgelopen	wedstrijden	kon	 in	de	eerste	helft	de	 tegenstander	een	ach-
terstand	 (5-3)	 in	 een	mindere	 periode	van	Tweemaal	Zes	 ombuigen	naar	
een	voorsprong	(6-8).	Deze	keer	wist	de	thuisploeg	zich	in	de	1e	helft	al	te	
herstellen	en	dit	zelfs	weer	in	haar	voordeel	(10-8)	te	veranderen	bij	rust.	
De	2e	helft	was	het	Tempo	dat	snel	de	gelijkmaker	liet	aantekenen.	Na	een	
stand	van	14-14	lukte	het	Tweemaal	Zes	om	met	3	doelpunten	op	rij	(17-14)	
weer	afstand	 te	nemen.	Tempo	wist	door	het	benutten	van	kleine	kansjes	
aan	te	sluiten	(17-17),	maar	het	was	opnieuw	de	thuisploeg	die	weer	afstand	
kon	nemen.	Met	nog	zo’n	3	minuten	op	de	klok	dacht	Maarten	met	zijn	6e	
treffer	Tempo	definitief	met	lege	handen	huiswaarts	te	laten	keren	(20-17),	
maar	helaas	was	de	realiteit	anders.	Tempo	wist	in	de	resterende	minuten	
nog	snel	de	aansluiting	tot	stand	te	brengen	(20-19)	en	nadat	Tweemaal	Zes	
in	haar	laatste	aanval	de	bal	verspeelde	met	nog	slechts	9	seconden	op	de	
klok	zelfs	ook	nog	de	gelijkmaker	(20-20)	te	verzilveren.	

De	ranglijst	ziet	er	als	volgt	uit:	
Deetos	6-10,	SKF	6-10,	Tempo	6-9,	KCC/Hijbeko	6-6,	Unitas/Perspectief	
6-6,	Die	Haghe	6-4,	Tweemaal	Zes	7-3,	Antilopen	7-2.

Zaterdag	15	januari	a.s.	speelt	Tweemaal	Zes	alweer	de	eerste	return	uit	in	
Veenendaal	tegen	SKF.	aanvang	19.40	uur.	Deze	thuiswedstrijd	tegen	deze	
ploeg	werd	verloren	met	20-25.

Tineke Bartels 
bij Bilts Sportgala

Tot	 grote	 teleurstelling	 van	 de	 organisatie	 heeft	 NOC*NSF-voorzitter	
André	 Bolhuis	 moeten	 afzeggen	 voor	 het	 Bilts	 Sportgala	 op	 vrijdag	 28	
januari	aanstaande.	Bolhuis	had	in	eerste	instantie	positief	gereageerd	op	de	
uitnodiging	om	bij	het	Sportgala	aanwezig	te	zijn	en	een	openingswoordje	
te	verzorgen.	Echter,	het	NOC*NSF	ontving	 tevens	een	 invitatie	voor	de	
voorzitter	 om	 aanwezig	 te	 zijn	 bij	 een	 bobslee	 World	 Cup	 wedstrijd	 in	
Schotland	op	dezelfde	datum,	uiteraard	voor	de	internationale	betrekkingen	
van	het	NOC*NSF	zeer	belangrijk.
Vanuit	de	sportorganisatie	komt	nu	oud-dressuurkampioene	Tineke	Bartels	
(o.a.	2x	zilver	op	Olympische	Spelen)	die	in	november	is	gekozen	als	lid	in	
het	NOC*NSF	bestuur.		Komende	week	worden	de	twaalf	(drie	per	catego-
rie)	nominaties	bekendgemaakt	uit	maar	liefst	33	aanmeldingen	in	totaal.
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Leuke schimmenvoorstelling op Beerschoten
door Henk van de Bunt

Een schimmenvoorstelling is een belevenis, een ontmoeting met verstilde tijd. Prachtige papieren schimmen,  
levende muziek en de kleinschaligheid roepen een sfeer van intimiteit op waarin de verhalen tot leven komen. 

Zaterdag 8 januari was er bij het Utrechts Landschap een schimmenvoorstelling over Driekoningen op de 
zolder van Paviljoen Beerschoten in De Bilt. Er was goede belangstelling en de deelnemertjes

waren razend enthousiast. 

De	 kindervoorstelling	 over	 Drieko-
ningen	 wordt	 gespeeld	 door	 Schim-
mentheater	 Licht	 in	 het	 Donker,	
bestaande	 uit	 een	 zevental	 mensen,	
die	 zich	 wisselend	 inzetten	 voor	
het	 theater.	Voor	 het	 spelen	 van	 een	
voorstelling	zijn	meestal	vier	mensen	
nodig,	die	goed	op	elkaar	 afgestemd	
(moeten)	 zijn:	 twee	 schimmenschui-
vers	 achter	 het	 theater,	 een	 verteller	
en	een	muzikant.	Bij	kindervoorstel-
lingen	worden	er	mensen	ingezet	om	
de	workshop	te	begeleiden.

Muziek
Vooral	 de	 muzikale	 omlijsting	 viel	
op.	 De	 muzikante	 was	 een	 ‘mees-
ter’	 op	 het	 gebied	 van	 de	 bamboe-
fluit	 en	 wist	 met	 diverse	 fluiten	 en	
andere	 instrumenten	 de	 geheimzin-
nige	 wereld	 van	 de	 schimmen	 vorm	
te	geven.	Haar	improvisaties	volgden,	
versterkten	en	verdiepten	de	verhaal-
lijn	zodat	de	voorstelling	ook	met	het	
oor	 beleefd	 werd;	 iets	 wat	 door	 de	
vooral	 uit	 jonge	 kinderen	 bestaande	
groep	ook	zo	werd	ervaren.		

Het verhaal
Het	verhaal	ging	over	de	twaalf	dagen	
van	 Kerstmis	 tot	 Driekoningen:	 de	
reis	van	Caspar,	Balthasar	en	Melchi-
or,	 de	 drie	 koningen	die	 een	heldere	
ster	 volgen,	 om	 de	 nieuwe	 Koning	
te	 vinden.	 Poele	 (de	 beer)	 droomt-	
twaalf	dagen	na	kerst-	op	Driekonin-

gen,	 dat	 hij	 ook	 de	 nieuwe	 koning	
gaat	zoeken.	
Na	 de	 voorstelling	 kregen	 kinderen	
een	cakeje	en	maakten	een	ster	waarin	
een	eigen	wens	vorm	werd	gegeven.	
Diegene,	die	de	boon	vond	in	zijn	of	
haar	 cakeje	 werd	 koning(in)	 waarna	
een	optocht	volgde.

Een optocht met de zelfgemaakte sterren en het Driekoningenlied zorgde voor 
een feestelijke afsluiting.

Nieuwjaarswandeling GroenLinks 
Op	 15	 januari	 organiseert	 GroenLinks	 een	 Nieuwjaarswandeling	 in	 de	
Biltse	 Duinen.	 De	 wandeling	 wordt	 begeleid	 door	 boswachter	 Aalt	 van	
den	Hoorn	van	het	Utrechts	Landschap	en	start	om	14.00	uur	aan	het	eind	
van	de	Bosuillaan	te	Bilthoven,	waar	de	laan	overgaat	in	fietspad.	Mariëtte	
Pennaerts,	 Groenlinks	 lijsttrekker	 bij	 de	 komende	 verkiezingen	 voor	 de	
Provinciale	Staten,	zal	aanwezig	zijn.

GroenLinks	vraagt	hiermee	aandacht	voor	de	actie	van	het	Utrechts	Land-
schap	voor	de	aankoop	van	de	laatste	7,5	hectare	bos	in	de	Biltse	Duinen	en	
het	zo	veilig	te	stellen	als	natuurgebied.		Dit	stuk	bos	is	nu	nog	in	eigendom	
van	een	verzekeringsmaatschappij.	Het	Utrechts	Landschap	heeft	drie	par-
tijen	bereid	gevonden	om	een	financiële	bijdrage	te	leveren	aan	de	aankoop	
van	het	bos:	De	provincie	Utrecht,	De	gemeente	de	Bilt	en	stichting	‘mens	
en	zijn	natuur’.	Om	het	bos	aan	te	kopen,	is	300.000	euro	nodig.	

Vrienden zijn echte vrienden
door Henk van de Bunt

In de persoon van Marco Glastra (directeur en rentmeester) heeft het Utrechts Landschap, 
vrijdag 7 januari jl. symbolisch een bedrag van 2500 euro in ontvangst genomen van de vereniging 

‘Vrienden van de Biltse Duinen’. Voorzitter Kees van Leeuwen overhandigde daartoe op verzoek van Glastra 
de cheque aan Aalt van den Hoorn, de boswachter van het Landschap, die het gebied onder zijn beheer heeft. 

Met de donatie willen de Vrienden benadrukken dat ‘natuur dicht bij huis’ 
voor omwonenden heel veel waard is. 

De	Vrienden	van	de	Biltse	Duinen	is	
de	vereniging	die	zich	al	drieëntwin-
tig	jaar	inzet	voor	het	behoud	van	de	
openluchtrecreatie	en	de	natuur	in	dit	
gebied.	 De	 stichting	 “Het	 Utrechts	
Landschap”,	die	hier	sinds	2009	veer-
tien	ha	onder	haar	hoede	heeft,	hoopt	
met	de	breed	opgezette	publieksactie	
de	overblijvende	acht	hectare	te	kun-

nen	 kopen	 die	 nu	 nog	 het	 eigendom	
zijn	van	Fortis	ASR.

Van ganser harte
De	Vrienden	steunen	de	actie	van	het	
Landschap	van	ganser	harte.	De	actie	
heeft	tot	doel	om	de	nog	ontbrekende		
75.000	euro	bijeen	te	krijgen.	Bewo-
ners	kunnen	voor	1	euro	zich	eigenaar	

noemen	 van	 1	 vierkante	 meter.	 Bij	
elke	particuliere	gift	van	1	euro	 leg-
gen	gemeente,	provincie	en	de	stich-
ting	‘Mens	en	zijn	Natuur’	elk	1	euro	
erbij.	Samen	zijn	dat	vier	euro’s	voor	
een	vierkante	meter	Biltse	Duinen.

Nieuwjaarsrede
In	vervolg	op	de	gift	gaan	de		Vrien-
den	 ook	 vier	 basisscholen	 en	 vier	
serviceclubs	 in	Bilthoven	vragen	om	
deel	te	nemen.	Zij	verwachten	dat	dit	
verzoek	 positief	 zal	 worden	 ontvan-
gen	omdat	de	actie	reeds	een	gunstig	
onthaal	 krijgt	 bij	 een	 breed	 publiek.	
Burgemeester	 Gerritsen	 sprak	 over	
deze	 actie	 in	 zijn	 nieuwjaarsrede.	
Volgens	 hem	 laat	 het	 voorspoedige	
verloop	 -	 vanaf	 de	 start	 -	 zien	 dat	
veel	 inwoners	 van	 onze	 gemeente	
de	Biltse	Duinen	 in	hun	hart	hebben	
gesloten.

V.l.n.r.: Miep Bluemink (buurtbewoner); Wim Burbach (buurtbewoner); Aalt 
van den Hoorn (boswachter HUL); Marco Glastra (directeur en rentmeester 
HUL); John Bluemink (secretaris); Christiaan van Nispen (VVD raadslid); 
Peter van Puijenbroek (penningmeester); Mw. Burbach (buurtbewoner en 
Kees van Leeuwen (voorzitter).

De 'Vrienden van de Biltse Duinen' stuurden deze foto van een winterse 
Beukenlaan. Deze bevindt zich tussen de Biltse Duinen en de weilanden van 
de Manege de Molshoop aan de Julianalaan/Biltseweg in Bilthoven. ln het 
midden loopt een beukenlaan door de lengte van het gebied. Aan de noord-
zijde van deze beukenlaan bestaat het gebied voornamelijk uit oude grove 
dennen afgewisseld met enkele zandverstuivingen. Ten zuiden van de beu-
kenlaan is het een gemengd loof- en naaldbos. In de loop van de jaren zijn 
verschillende beuken dood gegaan of omgewaaid. Het Utrechts Landschap 
gaat binnenkort weer nieuwe beuken aanplanten en de karakteristieke laan 
versterken.[HvdB]

De beukenlaan

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Gevaarlijke situatie op fort Ruigenhoek

Op	het	fort	aan	de	Ruigenhoeksedijk	staat	een	hek	dat	belangrijk	is	voor	de	
veiligheid	van	de	bezoekers	(met	name	kleine	kinderen),	de	bescherming	
van	de	natuurwaarden	(oevers)	en	dat		voorkomt	dat	mensen	over	het	water	
of	het	ijs	op	het	fort	komen.	De	natuurwaarden	betreffen	onder	andere	de	
aanwezige	 ijsvogels,	 ringslangen,	 dassen,	 vossen	 en	 vleermuizen.	 Vorig	
jaar	werd	ineens	op	een	zaterdag	aan	de	oostzijde	van	het	fort	begonnen	met	
het	slopen	van	dit	hek.	Dit	werk	is	toen	door	de	afdeling	openbare	veilig-
heid	van	de	gemeente	De	Bilt	stilgelegd.				
Vorige	week	is	Staatsbosbeheer	begonnen	om	op	de	brug	en	aan	de	west-
zijde	van	fort	het	hek	verder	te	slopen.	Hier	ligt	het	open	water	onder	steile	
oevers	 van	 soms	wel	 5	meter	 hoog.	Het	 zal	 duidelijk	 zijn	 dat	 er	 nu	 een	
gevaarlijke	situatie	is	ontstaan	op	fort	Ruigenhoek.	Als	kleine	kinderen	al	
stoeiend	 en	 spelend	 over	 de	 zandbulten	 gaan	 kunnen	 zij	 zo	 via	 de	 steile	
oevers	in	het	open	water	belanden.	Een	reddingsoperatie	is	door	de	steile	
oevers	heel	moeilijk	zo	niet	onmogelijk.	Aan	de	Gemeente	De	Bilt	zal	daar-
om	 gevraagd	 worden	 voorlopig	 geen	 bijeenkomsten	 op	 fort	 Ruigenhoek		
meer	toe	te	staan	zolang	het	hek	en	de	veiligheidssituatie	niet	zijn	hersteld.

Familie Smits 

Korte cursus muziek- en kunstgeschiedenis
Vanaf	maandag	7	februari	start	bij	het	Kunstenhuis	de	Bilt/Zeist	een	korte	
theoretische	 cursus	 Muziek	 en	 Beeldende	 kunst.	 De	 cursus	 concentreert	
zich	op	de	periode	1900-1930,	toen	er	een	reeks	van	revolutionaire	ontwik-
kelingen	plaats	vonden	in	de	kunsten.	
De	cursus	bestaat	uit	7	lessen	en	wordt	verzorgd	door	een	docent	muziek	
en	een	docent	kunstgeschiedenis.	Zij	verzorgen	samen	een	drietal	algemene	
lessen	en	gaan	individueel	in	de	andere	lessen	dieper	in	op	hun	specialiteit.	
De	cursus	vindt	plaats	op	maandagavond	van	19.30	tot	21.00	in	het	gebouw	
van	de	Biltse	Muziekschool	aan	de	Henrica	van	Erpweg	2.	Aanmelden	kan	
via	www.werkschuit.nl	

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl
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