
De Mathildezaal wordt steeds meer 
een ontmoetingspunt binnen de 
gemeente. Dit keer vormde de zaal 
het decor van heel veel gemotiveerde 
jongeren. Het thema van de middag 
was de olievervuiling in de Niger 
Delta, die al vijftig jaar aan de gang 
is. Oliemaatschappijen als Shell, 
maar ook de Nigeriaanse overheid 
maken het leven van de mensen in 
deze olierijke maar ook vruchtbare 
landbouwdelta steeds moeilijker. Een 
en ander was te zien op een aantal 
tentoongestelde foto's van Kadir van 
Lohuizen.

Programma
Rowan Lodder presenteerde het mid-
dagprogramma dat begon met 'All 
senses Experience'. Verder traden op: 
de zangeres Butet Tamba, dansgroep 
Lucia Martas, dichter Marius, rap-
per Akke en de dansgroep Sandra de 
Groot uit de Bilt. Begeleid door trom-
melaars van Jambo Afrika ging het 
in optocht met fakkels naar Jagtlust 
waar de fakkelwakke werd gehou-
den en burgemeester Arjen Gerritsen 
een toespraak hield. ‘De dag van 
de Rechten van de Mens heeft een 
plusje gekregen omdat door Amnesty 

International De Bilt, met steun van 
de Hogeschool Utrecht, deze dag in 
een bijzonder daglicht is geplaatst. 
De jaarlijkse fakkeloptocht, waarmee 
u de vlam van de Rechten van de 
Mens brandend houdt, heeft u van-
daag ook in verband gebracht met de 
leefomgeving. Niet alleen onze eigen 
leefomgeving, maar vooral de leef-
omgeving in landen waar het milieu 
het slachtoffer van commercie kan 
worden’, aldus de burgemeester.

Leefmilieu
‘Waar commercie ongereguleerd is, 
zoals in heel veel landen in Afrika en 
Azië het geval is, heeft dat ook conse-
quenties. Mensenrechten hebben niet 
alleen te maken met het vrije woord, 
vrij zijn en niet gevangen gezet wor-
den door een overheid. Het heeft 
ook te maken met het leefmilieu van 
mensen die niet kunnen opgroeien in 
een wereld waarin ze gezond kun-
nen zijn. Een leefomgeving waarin 
de gezondheid van hun vee en de 
ontwikkeling voortdurend bedreigd 
worden door rokende schoorstenen, 
vervuilde stranden en het wegnemen 
van de natuurlijke omgeving die het 
oerwoud voor heel veel stammen die 
daar leven is’, aldus de burgemeester. 
Hij denkt dat we op deze manier op 
de langere termijn ook ons eigen 
leefmilieu ook op het spel zetten. ‘Het 

initiatief dat Amnesty International 
De Bilt heeft genomen door het thema 
van de dag zo te verbreden, kan denk 
ik alleen maar op heel veel waarde-
ring rekenen. Het zou eigenlijk nog 
breder moeten zijn dan deze al grote 

groep van Biltenaren die betrokken is 
bij Amnesty International.’ Gerritsen 
complimenteert de studenten van de 
Hogeschool Utrecht die de Biltse Dag 
van de Rechten van de Mens zo heb-
ben verfraaid.
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 Restaurant

Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

1ste en 2de
kerstdag geopend!

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

                Hessenweg 154, 3731 JM  De Bilt
Tel.: 030 - 220 33 44, www.decohomejochem.nl

10 jaar
vuurwerk

bij
Folder en voorverkoop in de winkel

Hessenweg 154, 3731 JM De Bilt
Tel.:030 - 220 33 44 www.decohomejochem.nl

HOME
deco

Nog 2 weken.
Kerst- of nieuwjaarskaarten.

Het kan nog!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
T 0346 - 21 12 15

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

Geef je nu op!
Bel 0346 211992

of mail naar info@vierklank.nl

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

Pleisterwerk Schuurwerk
Sauswerk Spuitwerk
VOOR U WANDEN EN PLAFONDS

Stukadoorsbedrijf J.vd.Visch

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Muziek, dans, gedichten en fakkels
door Guus Geebel

De Dag van de Rechten van de Mens werd in De Bilt op 11 december gehouden en had dit keer een heel 
bijzonder karakter. De Amnesty International groep uit De Bilt verzorgde samen met vijf tweedejaars 

studenten Cultureel Maatschappelijke Vorming van de Hogeschool Utrecht een uitbundige themamiddag in 
de Mathildezaal van het gemeentehuis. Een fakkelwake voor het bordes van Jagtlust sloot het programma af. 

Het uitbundige programma gaf de dag iets heel speciaals.

Burgemeester Gerritsen tijdens zijn 
toespraak bij de fakkelwake

Marijke den Dikken, voorzitter van de Biltse groep van Amnesty International, 
bedankt de vijf studenten van de Hogeschool Utrecht.

S T A L

Prinsenburg

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

www.stalprinsenburg.nl
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

20/12 • 10.30u - Ds. R. van den Beld, 
Baarn

Pr. Gem. Zuiderkapel
20/12 • 9.00u - Prof. dr. A. de Reuver, 

Delft
20/12 • 18.30u - Ds.  W.C. Meeuse

Pr. Gem. Julianakerk
20/12 • 10.30u - Mw. ds. B.L. Bos

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
20/12 • 10.30u - Mw. A.B. traas-

Hageman
Evangelische Gemeenschap

20/12 • 10.00u - Dhr. P. Kerkhove

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

20/12 • 10.00u - Kand. P.J. Verhagen, 
Harderwijk

20/12 • 17.00u - Kinderkerstfeest
Pr. Gem. Immanuelkerk

20/12 • 10.00u - Ds. M.C.E. Oskam-
van Zwol

Pr. Gem. Opstandingskerk
20/12 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Volle Evangelie Gemeente
20/12 • 10.00u - Dhr. B. van der 

Molen

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

20/12 • 10.30u - Drs. P.D.D. 
Steegman, Bilthoven
PKN - Herv. Kerk

20/12 • 10.00u - Ds. P.C. van Keulen, 
Hoog Blokland

20/12 • 18.30u - Ds. Ds. G. Mulder, 
Haaften

Herst. Herv. Kerk
20/12 • 10.30  en 18.00u - Ds. J.D. 

Heikamp, Staphorst
Onderwegkerkje Blauwkapel

20/12 • 15.00u - Drs. D. Werkman

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

20/12 • 11.00 uur - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

20/12 • 10.00u - Ds. W. van den Hul, 
Amersfoort

20/12 • 18.30u - Ds. J. den Dikken, 
Nijkerk

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

20/12 • 9.30u - Ds. R. Alkema

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

20/12 • 10.00u - Ds. G.D. 
Hanemaayer, IJsselstein

20/12 • 18.30u - Hr. C. Hoogendoorn, 
Amersfoort

Sint  Maartenskerk
20/12 • 10.30u - Pastor de Wit

21/12 • 19.30u - Volkskerstzang
PKN - Herv. Kerk

20/12 • 10.00u - Ds. J.J. Tigchelaar, 
Putten

20/12 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar
Tel. 035 - 577 12 82

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

42 ste Volkskerstzang
Traditiegetrouw vindt in de dagen voor kerstmis de Volkskerstzang plaats. 
Dit jaar in het Maartensdijkse op maandag 21 december. De Maartenskerk 
aan de Nachtegaallaan zal hopelijk, sfeervol versierd, weer tot de laatste 
stoel gevuld zijn met iedereen die zich zingend en luisterend wil voorberei-
den op het kerstfeest.
Medewerkenden zijn dit jaar o.a. de Cantorij en het Kinderkoor van de 
Protestantse Gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading, Muziekvereni-
ging Kunst en Genoegen, het St. Maartenskoor en organist Jochem van der 
Waals.
De kerk gaat open om 19.00 uur, de Volkskerstzang begint om 19.30 uur. 
Wanneer alle zitplaatsen zijn bezet is de kerk vol. Om veiligheidsredenen 
zijn er absoluut geen staanplaatsen. 

Volkskerstzang De Bilt
Op zondag 20 december om 17.00 uur is er in de Opstandingskerk de 47ste 
uitvoering van de Volkskerstzang met medewerking van het Chr. Kerke-
boschkoor uit Zeist o.l.v. Jelte Veenhoven, de Vrijwillige Brandweerhar-
monie Bilthoven en Gerard van der Zijden (orgel). De Opstandingskerk is 
gelegen aan de Eerste Brandenburgerweg 34 te Bilthoven. Zaal open om 
16.15 uur, toegang is gratis en na afloop is er een deurcollecte. Tel. info 
030 2205525. 

Oud papier Hollandsche Rading
Zaterdag 19 december wordt door muziekvereniging Kunst & Genoegen 
oud papier in Hollandsche Rading ingezameld. De wagen vertrekt om 9.00 
uur vanaf ‘Het Rondje’. U wordt vriendelijk verzocht de papiercontainers 
en/of het goed gebundelde papier tijdig aan de weg te zetten.

Opbrengst collecte
De collecte ten bate van het MS Fonds heeft in de Bilt, Bilthoven en Groe-
nekan een bedrag van € 4.338,- opgebracht. De collecte werd gehouden 
van 23 t/m 29 november. Multiple Sclerose is de meest invaliderende aan-
doening onder jonge mensen in Nederland. Helaas is het nog niet mogelijk 
om MS te genezen. Het MS Fonds helpt mensen die Multiple Sclerose 
hebben met coaching, voorlichting en financiering van wetenschappelijk 
onderzoek.

Nog één keer wereldwinkelen in 2009
Zaterdag 19 december a.s. staan voor het laatst in 2009 de tafels van de 
Wereldwinkel in Dijckstate opgesteld. Een goed moment om van harte 
dankjewel te zeggen tegen al die trouwe klanten, die er voor zorgen dat deze 
activiteit in dit deel van het dorp zijn plekje gevonden heeft. Het is al vaker 
gezegd: Wereldwinkelen is de meest faire vorm van ontwikkelingshulp. 
De verkooptafels zijn nog een keer goed gevuld met ideetjes voor een laat-
ste kerstinkoop. Dat geldt zowel de unieke collectie cadeau's, alsook het 
kwaliteitsaanbod van gebruiksartikelen. Onze vrijwillg(st)ers ontmoeten u 
zaterdag graag in de hal van Dijckstate aan het Maertensplein in Maartens-
dijk tussen 10.00 en 16.00 uur.

Kinderkerstnachtdienst
 In de Opstandingskerk aan de Brandenburgerweg 34, wordt op 24 december 
de traditionele Kinderkerstnachtdienst gehouden. Deze begint om 19.00 uur.
Als het donker geworden is, komen de figuren uit de kerststal tot leven. De 
herder besluit de stal te verlaten om ‘het verhaal’ aan de mensen te vertellen. 
Onderweg komt hij allerlei mensen tegen. Hoe de herder het uiteindelijk voor 
elkaar krijgt om zijn verhaal te vertellen, kun je meemaken als jij ook komt! 
Een koperensemble van de KBH verzorgt de muzikale omlijsting. Iedereen is 
van harte welkom!

Kerstzangavond Westbroek
Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd voor de Kerstzangavond op dinsdag 
22 december in de Hervormde Kerk, aan de Kerkdijk; aanvang 19.30 uur. 
Muziekvereniging Vriendenkring, het kinderkoor van Basisschool Het Kom-
pas en Gospelkoor Sparks of Joy zullen oude en nieuwe kerstliederen spelen 
en zingen. Ook samenzang staat op het programma. Het orgel zal bespeeld 
worden door Fia Lam en de hervormde predikant ds. van der Zwan zal een 
korte meditatie houden. 
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van kof-
fie, thee of chocolademelk. 

Kerstvieringen 
U bent van harte welkom bij de kerstpraise in de Volle Evangelie Gemeente 
aan de Nieuwstraat 47 op woensdag 23 december a.s. De avond begint om 
19.30 uur en zal een feestelijke avond zijn met zang, muziek en een korte 
kerstoverdenking door Joost Bijl. Na afloop is er nog een moment van ont-
moeting. 
Op Kerstochtend is er een rijk gevulde gezinsdienst, met veel zang, optredens 
en een korte kerstboodschap door Adri van der Mast. Na afloop bent u ook 
hartelijk welkom bij de speciale kerstlunch. De ochtend begint om 10.00 uur. 
Voor informatie kunt u bellen naar 030-6969667.

Jeugdkerstviering Dorpskerk
Ook dit jaar zal er weer een jeugdkerstviering worden gehouden in de 
Dorpskerk in De Bilt. Het thema is ‘De Koning komt’. Het wordt een echt 
kerstfeest vol met licht, mooie liederen en nog veel meer. Alle kinder- en 
jeugdclubs zullen meewerken. Aan het einde is er weer tijd voor choco-
lademelk en krentenbollen! De viering is op zondag 20 december a.s. en 
begint om 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom om het een bijzonder 
feest te maken.

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heeren hand;

moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.

Verdrietig om haar heengaan, maar met een bevrijdend gevoel dat haar 
lijden nu voorbij is, geven wij u kennis van het overlijden van onze 
zorgzame moeder, lieve oma en overgrootoma 

Fransje van Schaik - Oostenbruggen
op de leeftijd van 90 jaar.

 Wim en Thea
 Ilse en Robert
  Anne Eva
 Jeroen en Ria
  Sophie

 Frank en Martha
 Saskia
 Hester en Niels

 Kees en Lily
 Jurre 
 Heike
 Melle

8 december 2009
Correspondentieadres:
Hoofdweg 96
9698 TE  Wedde

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op maandag 14 december op 
de Hervormde begraafplaats te Maartensdijk.

De Kwinkelier 20
3722 AP Bilthoven
Tel. 030 – 2287799

info@meldpuntdebilt.nl
www.meldpuntdebilt.nl

U wilt vrijwilligerswerk gaan doen.
Bel het Meldpunt of bezoek de website.
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Gispen heeft van huis uit wel gevoel 
voor taal meegekregen en kreeg op 
de middelbare school hoge cijfers 
voor opstellen: ‘Maar voor een eni-
germate woordblinde hersenweten-
schapper als ik, blijft de taal toch een 
vak apart’, zo licht hij zijn verwonde-
ring nog eens toe. ‘Ik heb wel altijd 
cabaret geschreven en gespeeld, 
maar mijn echte schrijven kreeg pas 
vorm tijdens mijn Rectoraat van de 
Utrechtse universiteit. Een bewust 
gekozen middel om op gezette tijden 
mijn hoofd schoon te vegen. Mijn 
boekjes worden in eigen beheer uit-
gegeven en vinden, in oplages vari-
erend van 300 tot 700, hun weg naar 
vrienden en bekenden. Slechts één 
boek was in de vrije verkoop, maar is 
al een paar jaar niet meer leverbaar.

Uniek
De schrijversmarkt is een unieke 
gelegenheid voor lezers om auteurs 
‘in levende lijve’ te ontmoeten en 
voor auteurs om in contact te komen 
met hun publiek. Gedurende de ope-
ningstijden, van 12.00 tot 17.00 uur, 
zal een groot aantal schrijvers uit 
de regio De Bilt het eigen materiaal 
verkopen en signeren in ‘kraampjes’ 
die in de bibliotheek staan. Daarnaast 
worden er de gehele middag door 
auteurs lezingen gehouden over zeer 
diverse onderwerpen.

Gispen
Willem Hendrik Gispen (1943) stu-
deerde biologie in Utrecht en pro-
moveerde daar in 1970 in de neu-
rowetenschappen. Na postdoctoraal 
onderzoek in de Verenigde Staten, 
Italië en Zweden werd hij in 1980 
hoogleraar en van 1996 tot 1999 was 
hij decaan van de Faculteit Genees-
kunde en vicevoorzitter van het 
UMC Utrecht. Gispen is lid van de 
Koninklijke Nederlandse Academie 
van Wetenschappen. Gispen ontving 
voor zijn wetenschappelijk werk 
diverse onderscheidingen waaronder 
vijf eredoctoraten.

Boottocht
Gispen zegt meestal naar aanleiding 
van een lezing die hij moet houden te 
schrijven: ‘Het begon met een Cul-
turele Boottocht door de Utrechtse 
grachten en singels die ik onlangs 
omwerkte tot Tuindorp en Utrecht: 
decor van een jeugd. Als geboren en 
getogen Utrechter schrijf ik vaak over 
Utrechtse gebouwen, hun geschiede-
nis en mijn eigen leven. Ik weef daar 
graag gedichten doorheen. Poëzie is 
de taal van de dichter, die preciezer 
de beelden die ik oproep verwoordt. 
Bilthoven, waar ik nu bijna 25 jaar 
woon, heb ik nog nooit bezongen. 
Wel de vogels die er in overvloed op 
de voedertafels te vinden zijn’. 

Ademloos
Op verzoek maakte hij een verhaal 
met de titel Het ademloze uit de 
verrukkingen van eens over wat de 
dichter Achterberg met hem doet. 
In een serie lezingen in De Bilt-
Bilthoven over de hoofdzonden vroe-
gen ze hem als wetenschapper te 
spreken over Hoogmoed. Gispen: 
’Wetenschappers wordt vaker enige 
hoogmoed toegeschreven en helaas 
niet altijd onterecht. Het werd echter 
een verhaal over Hoogmoed en zijn 
val. Het ontstond tijdens gesprek-
ken met collega-hoogleraren van ver-
schillende wetenschapsgebieden op 
lunches en in wandelgangen. Ik was 
aangenaam getroffen toen ik hoorde 
dat mijn boekje ook in leeskringen 
de ronde deed.

Ezels en vogels
Want zelfs ezels hebben uiterst com-
plexe hersenen is de uitgewerkte 
Nieuwjaarslezing die Gispen in janu-

ari 2008 in de Aula van de universi-
teit hield voor een leergierig publiek 
van ouderen. Het beschrijft in vogel-
vlucht de neurobiologie van leren en 
geheugen in historisch perspectief. 
In dat boekje komt maar één gedicht 
voor, maar wel veel anekdotes. Waar-
om dacht Aristoteles dat de hersenen 
slechts een koelaggregaat van het 
hart zijn en waarom dacht men in de 
middeleeuwen dat je je hoofd moest 
buigen om beter te kunnen denken? 
Bij vogels komt Gispen tot rust en 
krijgen grijze zaken kleur of ver-

liest de dag zijn waan: ‘Ik maakte 
deze gevleugelde vrienden tweemaal 
tot onderwerp. Citeer dan bijvoor-
beeld J.P.Thijsse die ergens zegt:[..] 
klaar beseffen wat het vogelleven te 
beteekenen heeft voor het mensche-
lijk geluk. 

Of dat prachtige kleinood van Ida 
Gerhardt: Wanneer de zwaluw aan 
de balken bouwt, de ooievaar zijn 
breedste vlucht ontvouwt, de koe-
koek in de wilgen niet kan zwijgen… 
Kus het geluk dat u is toevertrouwd!

Schrijven om het hoofd schoon te vegen
door Henk van de Bunt

Bibliotheek Bilthoven is voor het eerst op een (koop-)zondag open. Ter gelegenheid hiervan 
houdt de bibliotheek een Schrijversmarkt, waarop lokale schrijvers hun werk presenteren. 

Ook Willem Hendrik Gispen ‘staat’ op deze markt in de Bibliotheek in de Kwinkelier. 
‘Met zekere verwondering’, zegt de honorair hoogleraar.

Willem Hendrik Gispen zal er 20 december ’s middags zijn. ‘Om’, zoals hij 
zelf zegt, ‘uit eigen werk te verhalen of met bezoekers te spreken over wat ons 
dan belangrijk voorkomt. Een experiment’.  

‘Normaal geeft AZM ieder jaar een 
kerstconcert, maar vorig jaar moes-
ten we het helaas een keertje laten 
afweten’ aldus Peter van der Krogt, 
lid van de werkgroep van AZM die 
het kerstconcert voorbereidt. Dat 
hield verband met het feit dat het 
koor halverwege 2008 een nieuwe 
dirigent kreeg. ‘Het is nu eenmaal 
gebruikelijk dat dirigent en koor een 
tijdje nodig hebben om op elkaar 
ingespeeld te raken. Bovendien had-
den we de tijd hard nodig voor het 
instuderen van de Johannes Passion, 
welke AZM dit voorjaar heeft uitge-
voerd. Dit jaar was er gelukkig weer 
tijd voor een kerstconcert. We heb-
ben er erg veel zin in en zijn druk aan 
het repeteren om van de avond een 
succes te maken’.

Hedendaags
Voor dit kerstconcert is in over-
leg met dirigent Hans Matla en de 

muziekcommissie een programma 
samengesteld variërend van stukken 
van het Weihnachtsoratorium van 
J.S.Bach en The Messiah van Händel 
tot meer hedendaagse kerstliederen 
uit diverse landen. 

De begeleiding wordt verzorgd door 
het Haagse ensemble Escapade en 
de vaste pianist van AZM, Arjen 
Berends. Het programma wordt 
afgewisseld met het uitspreken van 
gedichten en een kerstverhaal.

Sfeervol
Het concert begint om 20.30 uur en 
duurt tot ongeveer 21.45 uur. Na 
afloop wordt de gasten een consump-
tie aangeboden onder begeleiding 
van sfeervolle muziek. 

Kaarten voor dit concert (10 euro, 
inclusief consumptie) zijn verkrijg-
baar in Maartensdijk bij de Primera 

en Kapper Stevens (Maertensplein), 
in Bilthoven bij Boekhandel Jon-
gerius op het Emmaplein en de Pri-
mera in de Kwinkelier, in De Bilt 
bij Huussen Euronics (hoek Looy-
dijk Hessenweg) en bij boekhandel 
Bouwman (Hessenweg). Kaarten 
zijn op 19 december ook verkrijgbaar 
voor aanvang van het concert in de 
Michaëlkerk.

Kerstconcert in de Michaëlkerk 
Het Algemeen Zangkoor Maartensdijk geeft dit jaar weer een kerstconcert in de Michaëlkerk 

onder het motto ‘Op weg naar kerst met AZM’ . Het concert vindt plaats op zaterdag 19 december 
onder leiding van dirigent Hans Matla.

AZM repeteert voor het kerstconcert onder leiding van dirigent Hans Matla en pianist Arjen Berends. 

Kandidatenlijst 
D66 De Bilt bekend 

De leden van D66 afdeling De Bilt hebben de kandidatenlijst voor 
de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Frans Poot, 
lijsttrekker en lid van de huidige fractie, voert de lijst aan. Het 

verkiezingsmotto is: duurzaam, betrouwbaar en betrokken.

Anneke van Heertum, de huidige fractievoorzitter, is tweede op de lijst. 
Ruud Woutersen en Rens Kersten, die eveneens deel uitmaken van de hui-
dige fractie staan op de plaatsen drie en vier. Nieuwe namen op de lijst zijn 
Ellen Thier op plaats vijf, Wil Roelofsen en Bertus Voortman op de plaatsen 
zes en zeven. Ralph de Vries en Marcel Engeringh staan op acht en negen. 

Kernen
De kandidatenlijst omvat in totaal 25 mensen, waarbij uit alle kernen 
bekende namen op de lijst staan. Frans Poot: ‘met deze lijst laten we zien 
dat D66 enthousiaste kandidaten heeft. Met elkaar hebben we een breed 
palet aan kennis en ervaring dat we willen inzetten voor De Bilt. We gaan 
als D66 De Bilt toekomstgericht de verkiezingen in met als motto: duur-
zaam, betrouwbaar en betrokken’. 

V.l.n.r. Rens Kersten, Ralph de Vries, Anneke van Heertum, Marcel Enge-
ringh, Frans Poot, Bertus Voortman, Ellen Thier, Ruud Woutersen en Wil 
Roelofsen
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Bilts Belang, (jo)uw Belang
vóór particulier initiatief

Zie www.biltsbelang.nl
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VRIJDAG- ZATERDAG AANBIEDING:

Filetrollades

Varkenshaas 

Shoarma

500
gram 7.98

500
gram 4.98

1 Kg. 6.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 17 december
t/m woensdag 23 december

Boerenham
Rauwe ham van ’t huis

2 x 100
gram 2.98

We hebben weer lekkere 
wildpaté’s!

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

Geeft u uw kerstbestelling 
tijdig door?

VLEESWAREN-DUO

SPECIAAL VOOR DE FEESTDAGEN

WOENSDAG 23 DECEMBERKalkoen-drumsticks
Kalkoen-dijen
1 Kg. 5.981 Kg. 4.98

             EXTRA DONDERDAG AANBIEDING!

in verband met kerstdrukte geen 
gehaktdag op woensdag

             EXTRA DONDERDAG AANBIEDING!

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

             EXTRA DONDERDAG AANBIEDING!
             EXTRA DONDERDAG AANBIEDING!
             EXTRA DONDERDAG AANBIEDING!
             EXTRA DONDERDAG AANBIEDING!

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.70

(minimaal 10 soorten)

op=op!

BOEREN BELEGEN

500
gram 4.98 BLUE STILTON MET PORT

kaas-kerstspecialiteit:

op=op!

kaas-kerstspecialiteit:

Diverse vleeswaren 
LAATSTE VOORDEEL-
DONDERDAG VAN ’T JAAR!

Mooie

Witlof
500 gram

Extra rode

Goudrenetten
1½ kilo

Zoete
Navel hand-
sinaasappels
kilo

Volop specialiteiten voor de 
kerst. Doe tijdig uw bestelling!!! 

Kistje
Clementines ____________ NÚ  2,99
Voorgekookte
Bistro-krieltjes _ 500 GRAM  0,79

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

0,39 0,99
0,99

Wij bedanken iedereen voor alle 
gelukwensen, die ons bereikten 
via e-mail, kaarten, telefoon en/
of persoonlijk contact t.g.v. de 
aanwijzing als 
Ondernemer van het jaar.
Wij wensen iedereen � jne 
feestdagen en een voorspoedig 
Nieuwjaar.Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades

 _______________________ 200 GRAM  1,00

Vers van de Traiteur
Wildpasta
met abrikozen______________100 GRAM  0,99
Varkenshaas
in champignon-roomsaus _100 GRAM  0,99
Kip in Strogano� 
met groente rijst ___________100 GRAM  0,99

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

De lekkerste!
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De 54-jarige Leo Fijen doet dat graag, 
want hij vindt het belangrijk zijn 
leven te delen. Daarom schreef hij 
over het lijden en sterven van zijn 
ouders, daarom gebruikte hij zijn 
ervaringen in het kloosterleven om 
leefregels te maken voor het bestaan 
van alledag, daarom ook hechtte hij er 
aan om de verhalen van Volendamse 
ouders die een kind hadden verloren 
bij de nieuwjaarsbrand in 2001 door 
te geven aan andere ouders die hun 
verdriet met niemand konden delen. 
Fijen is al 25 jaar een bevlogen tele-
visiejournalist en maakt derhalve veel 
mee in zijn werk. Hij wil die levens-
lessen niet voor zichzelf houden en 
communiceren met de wereld om 
hem heen.

Groeien
Daarom komt Leo Fijen ook naar de 
schrijversmarkt op 20 december. Hij 
verheugt zich daarop. ‘Ik wil mijn 
ervaringen toetsen aan het leven van 
anderen. Ik wil ook luisteren en zo de 
ruimte benutten om zelf door te kun-

nen groeien. Dat wens ik ook mijn 
lezers toe: dat ze voordeel hebben 
aan mijn boeken en daardoor kunnen 
groeien in hun eigen leven. Dan voel 
ik me een rijk mens: om anderen te 
mogen inspireren’, aldus Fijen die op 
de schrijversmarkt over zijn laatste 
boek zal vertellen.

Populair 
Dat boek is nog geen maand geleden 
verschenen en bijna al weer uitver-
kocht. Fijen beschrijft daarin zijn 
afhankelijkheid na een lelijke val op 
het ijs. Hij schrok zelf van de beper-
kingen na de operatie aan zijn arm 
en moest leren alles los te laten en 
zich over te geven aan zijn naasten 
en collega’s. ‘Het heeft me verbaasd 
dat er zoveel belangstelling voor dit 
thema is. Ik heb mijn verhaal mogen 
doen in het bekende radioprogramma 
‘Met het oog op morgen’, maar ook 
op televisie in ‘Het elfde uur’. En 
het Leger des Heils wilde voor het 
kerstnummer van de Strijdkreet een 
groot interview met mij over het 

thema van afhankelijkheid. Begin van 
het nieuwe jaar kom ik nog eens op 
televisie, nu bij de NCRV, het pro-
gramma Schepper en Co. Ik sta ervan 
te kijken: afhankelijkheid is geen 
populair thema, maar de media willen 
wel mijn verhaal horen en de mensen 
willen het lezen, want de eerste druk 
van 2000 exemplaren is al bijna weg’, 
zo vertelt Fijen.

Bagatelliseren
De Maartensdijker wil afhankelijk-
heid niet bagatelliseren, hij wil niets 
zeggen over mensen die een leven 
lang afhankelijk zijn, maar hij heeft 
wel een boodschap voor de mensen 
die korte tijd uit de running zijn. 
‘Durf de ander tot last te zijn, durf 
om hulp te vragen, durf je ego opzij 
te zetten, want dan kan de ander bij 
jou komen, dan kan er verbondenheid 
ontstaan”, zo weet Leo Fijen nu uit 
eigen ervaring. Want in de periode dat 
hij niets kon en was aangewezen op 
de hulp van anderen, was er eigenlijk 
meer verbondenheid in zijn leven. 

Verbondenheid met zijn eigen ziel, 
met zijn naasten, met zijn collega’s. 
Die verbondenheid wenst hij ieder-
een toe, zeker met Kerstmis en in het 
nieuwe jaar. 

Kwetsbaarheid
Leo Fijen zal veel concrete voorbeel-
den geven uit de periode van zijn 
afhankelijkheid, hij wil daarmee de 
weg wijzen naar een nieuwe verbon-
denheid met iedereen. Hij zal ook 
tijdens zijn lezing zijn eigen kwets-

baarheid laten zien, bijvoorbeeld in 
de verbondenheid met zijn overleden 
ouders. ‘Want juist op het nulpunt 
van mijn zwakheid voelde ik me ver-
bonden met mijn ouders. Ze waren 
er echt, ze stonden aan mijn bed 
terwijl ze al een paar jaar dood zijn. 
Dat gebeurt allemaal als een mens 
weerloos op bed ligt. Dan komen de 
fundamenten van het leven bloot te 
liggen en weet je weer wie je bent en 
waar je thuishoort’, aldus Fijen.

 De Vierklank 5 16 december 2009

advertentie

Leo Fijen op schrijversmarkt over zijn 
nieuwste boek

door Henk van de Bunt

Het is alweer zijn achtste boek in acht jaar tijd, maar geen boek was zo persoonlijk als dit laatste 
werk. Maartensdijker Leo Fijen geeft in zijn vorige maand verschenen boek veel prijs over zijn eigen 

kwetsbaarheid en zal dat ook doen op de Schrijversmarkt van de Bilthovense bibliotheek op 20 december. 
Van 12.00 tot 14.30 uur is deze televisiejournalist aanwezig om een lezing te houden, in gesprek te gaan met 

zijn publiek en boeken te verkopen en te signeren.

Leo Fijen, hier dit weekeinde op pad als programmamaker televisie voor de 
KRO, schrijft ook graag boeken (foto Arie van der Steen).

Opgestoken duim weer terug
Na een korte onderbreking wil de Stichting Welzijn Bewoners Lage Vuur-
sche weer een gouden ‘opgestoken duim’ uitreiken aan een Vuurschenaar. 
Dit zal gebeuren tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2010 in dorps-
huis De Furs. 

De gouden ‘opgestoken duim’ wordt voor de 6e keer uitgereikt aan een 
bewoner die zich op een bijzonder wijze heeft ingezet voor het welzijn van 
de bewoners van Lage Vuursche. Weet u iemand die in aanmerking komt, 
laat het ons dan weten. Dit kan door in te spreken op het infonummer 035 
6669647 of door het even te vertellen aan een van de bestuursleden.

Nieuwjaarsreceptie
Woensdag 6 januari 2010 zal de nieuwjaarsreceptie plaatsvinden. Deze zal 
net als voorgaande jaren, worden gehouden in het dorpshuis De Furs. De 
receptie vangt aan om 20.00 uur. De Contactcommissie Lage Vuursche en 
alle stichtingen en verenigingen in Lage Vuursche nodigen u van harte uit 
om deze receptie bij te wonen. Voor informatie over aanstaande activiteiten 
en nieuwtjes uit het dorp de Lage Vuursche kijkt u op de vernieuwde web-
site: www.welzijnbewonerslagevuursche.nl

Terra Madre misser day
door Kees Pijpers

De vorige week donderdag geplande Terra Madre Day bij Zuivelboerderij Boom en Bosch aan de Nieuwe 
Weteringseweg in Groenekan is mislukt. Het bestuur van Slow Food convivium Utrecht meldde als 

organisator op dinsdagmiddag, dat de geplande activiteit door onvoorziene omstandigheden niet kon 
doorgaan. De aankondiging in De Vierklank kon toen niet meer uit de krant worden gehaald.

Toen vorige week donderdag een 
achttal belangstellenden tegen 12 uur 
vol verwachting bij Zuivelboerderij 
Boom en Bosch arriveerden om deel 
te nemen aan de maaltijd, was er 
een aardige mevrouw aanwezig om 
namens Slow Food afdeling Utrecht 
te vertellen dat het feest niet door-
ging. De organisatie zelf had eerder 
al een tiental mensen afgebeld, waar-

van tevoren bekend was dat ze zou-
den komen. Nadat drie deelnemers 
bij het horen van de mislukking al 
direct waren vertrokken, werd met 
de overige bezoekers toch een kleine, 
maar interessante rondleiding gehou-
den met uitleg van de boerin. Om de 
teleurstelling enigszins te verzachten 
werd de gasten in de leuke winkel 
door de organisatie als troost een stuk 

kaas aangeboden dat dankbaar werd 
aanvaard.

Overleg   
Die donderdag werd Terra Madre 
Day wereldwijd gevierd t.g.v. het 
20 jarig bestaan van Slow Food, dat 
met Terra Madre Day de aandacht 
wil vestigen op het belang van duur-
zame voedselproductie, biodiversiteit 
en voedselsoevereiniteit. Voor Slow 
Food Nederland afdeling Utrecht was 
het de eerste Terra Madre Day. Zowel 
Slow Food als boer Boogaard had-
den al voorbereidingen getroffen. Bij 
goed luisteren naar de organisatie 
en de boer blijken de onvoorziene 
omstandigheden tweeledig te zijn. De 
organisatie had beter overleg en con-
trole kunnen toepassen en de boer had 
door problemen eerder moeten afzien 
van het evenement. Jammer dat het 
niet is doorgegaan zoals was bedoeld. 
Maar het winkeltje is een ontdekking. 
Volgend jaar maar beter doen.De eerste bezoeker wordt door een aardige mevrouw opgevangen.

Oliebollenactie 2009
Ook dit jaar organiseert Korfbalvereniging Tweemaal Zes weer een 
grote oliebollenactie. Zowel de oliebollen als de appelbeignets worden 
ook dit jaar weer gebakken door de plaatselijke warme bakker Bert Bos.
Vijf oliebollen kosten € 3,50 en de relatief grote appelbeignets kosten  
€ 1,50 per stuk.
U kunt de oliebollen en appelbeignets bestellen via de bestellijsten, die deze 
week huis aan huis in het dorp worden verspreid. Bestellen kan ook door te 
bellen naar 0346 212267 (Fam. van Dijk) of 0346 213696 (Fam. Broekhui-
zen) dan wel via e-mail: oliebollen@tweemaalzes.nl.
De bestellijsten worden door TZ-leden op maandag 28 december 2009 
tussen 17.00 en 19.00 uur huis aan huis opgehaald. De oliebollen en appel-
beignets worden rondgebracht of 
kunnen worden opgehaald in 
de TZ-kantine op donderdag 31 
december 2009 tussen 10.00 en 
12.00 uur.

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

Ongeveer 10 jaar geleden werd door 
het missionaire team (voorheen Evan-
gelisatiecommissie) van de Dorps-
kerk in De Bilt voor het eerst een 
kerstnachtdienst georganiseerd. De 
bedoeling was om een laagdrempelige 
dienst te organiseren speciaal bedoeld 
voor mensen, die niet of nauwelijks in 
de kerk kwamen. Daarom worden er 
oude kerstliederen gezongen, wisse-

lend begeleid door een muziekgroep, 
orgel en/of  trompet en er wordt een 
Kerstboodschap gebracht die duide-
lijk is. 

In de eerste jaren kwamen er heel 
weinig mensen, waarop de organi-
satie besloot huis aan huis te gaan 
folderen. Dat leidde ertoe dat al weer 
gedurende een aantal jaren de kerk 

vol is, kennelijk weet men nu dat 
er in de Dorpskerk in De Bilt een 
kerstnachtdienst is. Dit jaar op don-
derdag 24 december om 22.00 uur 
in de Dorpskerk te De Bilt. Aan de 
dienst wordt medewerking verleend 
door kandidaat Lennart Aangeenbrug 
(meditatie), organist Jan Bulk en de 
muziekgroep van de Dorpskerk.

Kerstnachtdienst Biltse Dorpskerk
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ZAK 5 KILO
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bekroond in de 
Wijnalmanak 2010

KILO

gevuld met
amandelspijs

Plaats hier de adresgegevens (bij voorkeur in ceaccillia bold)

Week 51 2009
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 14 t/m zaterdag 19 december 2009. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij 
OP=OP staat vermeld, is onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. Schuitema n.v., Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort. Kijk voor onze aanbiedingen ook op: www.c1000.nl

voordeelKerst

Jean Balmont Franse wijn
wit, rosé of rood
alle varianten*
fl es 750 ml
*m.u.v. premium

C1000
keukenpapier
met kerstbeertjes
2-laags
pak 4 rollen

C1000 kerststol
per stuk 750 gram

Zeeland’s Roem 
Hollandse garnalen
OP=OP
bak 500 gram

Bonne Maman 
confiture
alle varianten
pot 370 gram

Nescafé koffie 
of chocomel
alle varianten
koffi epads en oploskoffi e
3 stuks naar keuze

C1000 nicola 
aardappelen
vastkokend

C1000 jonagold 
handappelen

** Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 50% korting op de totaalprijs.  *** Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 33,34% korting op de totaalprijs.

© Disney

Ola viennetta 
ijsstam
alle varianten
2 pakken à 650 ml 
naar keuze

Mona 
gezinspudding
alle varianten
2 bakken à 450 ml of 
500 gram naar keuze

C1000
ovenschotels
alle varianten
uit het koelvak
bak 1 of 
1,6 kilo 

C1000 kipfilet

Amstel bier
krat 24 fl esjes 
à 300 ml 

Appelsientje 
sinaasappelsap of 
dubbeldrank
alle varianten
2 pakken
à 1 liter naar 
keuze

Lekker genieten 
met de feestdagen
Kijk voor het C1000 kerst-
assortiment in de folder en op 
www.c1000.nl/kerstassortiment

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

•   Verzamel alle 9 Disneyland kerstballen.

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

*Kijk voor de actievoorwaarden op www.c1000.nl/disneyland

C1000 Johan de Zeeuw • Maertensplein 31 • 3738 GM Maartensdijk • tel. 0346-211212 
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Emmastraat 38 | Hilversum
Telefoon (035) 621 20 72

Gijsbrecht van Amstelstraat 109 | Hilversum
Telefoon (035) 624 51 25

www.vangestel.nl

Koop nog dit jaar een trendy
montuur bij Van Gestel Optiek
In 2010 veranderen bij veel zorgverzekeraars de 

voorwaarden. Kijk op www.vangestel.nl wat dit 

voor u betekent.

Wij weten
er alles van

‘Hand in hand met Boeddha’ is een 
herziene uitgave, in twee delen, 
van het boek ‘Inzicht in de grond-
gedachten van het boeddhisme.’ In 
de nieuwe boeken komen dezelfde 
boeddhistisch filosofische onderwer-
pen ter sprake en door ze te splitsen 
in ‘boeddhisme voor het dagelijks 
leven’ en in ‘boeddhisme ten tijde van 
grote veranderingen’ komt de rijkdom 
van deze levensfilosofie nog meer tot 
zijn recht. Het boek ‘Inzicht in de 
grondgedachten van het boeddhisme’ 
is uitverkocht. 

Denken
Dorien verbindt de Oosterse wijsheid 
met onze Westerse manier van den-
ken. En omdat denken en mediteren 
sterk bijdragen aan innerlijke ont-
spanning, nodigt het boek de lezer uit 
tot verdere geestelijke ontwikkeling. 
Daarbij vormt de vrije wil, samen met 
authenticiteit, het hoogste goed dat 
een mens kan bereiken

Levensfilosofie
Zeventien jaar geleden, na haar doc-
toraal studie biologie, raakte Dorien 
geïnteresseerd in het boeddhisme. 
Daarbij werd zij vooral aangetrok-
ken het denken en het mediteren. 
Naast een aantal boeddhistische stu-
dies volgde zij eveneens een studie 
westerse filosofie.
Zij is medeoprichter van de Stichting 
Bodhisattva. Deze stichting, geves-
tigd in Bilthoven, heeft tot ideëel doel 
het boeddhisme als levensfilosofie 
onder de aandacht te brengen. Hiertoe 
begeleidt zij filosofie- en medita-
tiegroepen en geeft zij cursussen en 
themadagen.

Hand in hand
In het eerste deel van ‘Hand in hand 
met Boeddha’ maakt de auteur com-
plexe thema’s vanuit de boeddhisti-
sche filosofie voor de lezer toegan-

kelijk. Zij gaat in op de belangrijkste 
onderwerpen van het boeddhisme, 
zoals de Boeddha van Mededogen, de 
vier Edele Waarheden, het Achtvou-
dige Pad, de mantra van mededogen 
en de leegte. Ook komen de werking 
en het transformerend vermogen van 
de geest aan bod en de mandala van 
de vijf Boeddha’s van Wijsheid.
In het tweede deel van ‘Hand in hand 
met Boeddha’ worden grote veran-
deringen in het leven, waarvan de 
dood het meest ingrijpende is, belicht. 
Hierin komen onderwerpen zoals de 
werking van de geest tijdens het leven 
en ten tijde van de dood aan de orde. 
Daarnaast wordt het ontstaan van 
de persoonlijkheid, het concept van 
‘zelfloosheid’, het levenswiel en het 
Tibetaans Dodenboek behandeld.
Op de eerste schrijversmarkt in Bilt-
hoven verkoopt en signeert Dorien 
het eerste deel van het boek ‘Hand 
in hand met Boeddha’ en zal zij van 
15.30 tot 15.50 uur een lezing verzor-
gen. De lezing gaat over het ‘mede-
dogen’ binnen de boeddhistische filo-
sofie omdat dit de kern verwoord 
van deze oosterse wijsheid. Zij zal 

tevens het verschil tussen medelijden 
en mededogen uitleggen aan de hand 
van het boeddhisme en dagelijkse 
gebeurtenissen. 

Bodhisattva
De Stichting Bodhisattva, in 2004 
opgericht door Dorien Quik en Peter 
Schuh, beschikt over een uitgebrei-
de bibliotheek met ruim 3000 boe-
ken over boeddhistische filosofie en 
meditatie, over andere oosterse en 
westerse filosofieën en christelijke 
spirituele denkwijzen. De stichting 
verzorgt eveneens lezingen en ‘in 
dialoog’-avonden waar een uitspraak 
van Boeddha Shakyamoeni wordt 
vergeleken met een uitspraak van 
een westerse filosoof. Bovendien is 
er een afdeling metamorfosemassa-
ge. Door cursisten worden yogales-
sen en leesgroepen georganiseerd. 
Verdere informatie is te vinden op 
website: www.stichtingbodhisattva.
eu. De opbrengsten van de verkoop 
van het boek worden geschonken aan 
Stichting Bodhisattva, Deze Stichting 
zet zich in voor kansarme kinderen in 
Cambodja en Oost Tibet.

Hand in hand met Boeddha
door Henk van de Bunt

Ook Dorien Quik is zondag 20 december a.s. van de partij op de Schrijversmarkt in de bibliotheek 
in de Kwinkelier in Bilthoven. Ze gaf graag gehoor aan de uitnodiging deel te nemen aan dit prachtige 

initiatief. Voor haar een goed moment aan de kandidaat-lezer iets meer over het ontstaan 
en de achtergrond van haar jongste productie te vertellen. 

Op de eerste schrijversmarkt in Bilthoven verkoopt en signeert Dorien Quik 
het eerste deel van het boek ‘Hand in hand met Boeddha’ en zal zij om 15.30 
uur een lezing verzorgen.

Zorgcentrum Complexcare 
behaalt status leerbedrijf

Zorgcentrum Complexcare heeft op 3 december de status van 
leerbedrijf voor de thuiszorg behaald. Dit mag best opmerkelijk 

worden genoemd omdat de erkenning slechts drie maanden na de 
start van deze thuiszorgorganisatie plaatsvindt.

Zorgcentrum Complexcare is hiermee bevoegd om interne stages te bege-
leiden voor de functie helpende, verzorgende (IG) en verpleegkundige. Ook 
mag er opgeleid worden voor SPW (sociaal pedagogisch werker). MBO-
leerlingen komen alleen in aanmerking voor een diploma wanneer hun 
beroepspraktijkvorming plaatsvindt in een erkend leerbedrijf. Als kennis-
centrum voor leren in Zorg, Welzijn en Sport is Calibris verantwoordelijk 
voor erkenning van leerbedrijven en vaststelling van kwalificaties. Het doel 
is meer balans en dynamiek op de arbeidsmarkt.

Stimuleren
Directeur Henri van de Langenberg vindt het van groot belang dat er kwa-
liteit geleverd wordt in de zorg en is trots op het zo snel behalen van deze 
erkenning: ‘We nemen niet alleen mensen met bepaalde kwalificaties aan, 
maar willen intern ook de mensen trainen, samen met erkende onderwijsin-
stellingen. Wij kunnen met deze erkenning als leerbedrijf in samenwerking 
met Calibris en met bijvoorbeeld het ROC zelf mensen stimuleren en bege-
leiding bieden in een studie. Wij bieden als jong bedrijf onze mensen ook 
de mogelijkheden om te gaan studeren’. 
Zeker in deze snel veranderende maatschappij is het van groot belang om 
bij te zijn en bij te blijven. Op korte termijn wordt het wettelijk verplicht 
gesteld dat bijvoorbeeld iemand die helpt in de huishouding een diploma 
helpende behaalt. Zorgcentrum Complexcare loopt op deze zaken vooruit 
en hun mensen worden nu al gestimuleerd om op verzorgende (IG) niveau 
of hoger te gaan studeren. Met de erkenning is het ook toegestaan herin-
treders intern te begeleiden. Van de Langenberg: ‘We willen mensen graag 
kansen bieden’.

Jeugdwerkeloosheid
Deze week was Henri van de Langenberg nog bij een congres in Utrecht 
waar overheid, onderwijsinstellingen en ondernemers bij elkaar kwamen. 
Thema was jeugdwerkeloosheid en de aansluiting van opleiding naar werk. 
Hij geeft aan dat hij het van groot belang vindt dat de jongeren een goede 
kans krijgen op de arbeidsmarkt: ‘De jeugd is tenslotte onze toekomst. Als 
leerbedrijf kunnen we hier ons steentje aan bijdragen. Ik beveel het andere 
ondernemers aan om op deze wijze mee te bouwen aan de toekomst. Dit 
doe ik niet alleen als ondernemer maar ook als voorzitter van de Kring 
Ondernemers Maartensdijk (KOM)’.

HKZ certificering
Naast de erkenning als leerbedrijf is Zorgcentrum Complexcare druk bezig 
om ook andere zaken op een hoog niveau te brengen; o.a. door te trachten 
binnen een half jaar de fel begeerde HKZ erkenning te behalen. Het HKZ 
is de ISO normering binnen de zorg. Met het HKZ-keurmerk kunnen zor-
ginstelling laten zien dat ze serieus werk maken van kwaliteit van zorg 
en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld door klanten, 
professionals en financiers. Een organisatie met een HKZ-keurmerk heeft 
intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voordurend 
aan verbetering van de zorg en dienstverlening.
Zo snel dit keurmerk willen behalen is best een prestigieus plan dat daar-
naast ook aangeeft hoezeer Complexcare vanaf het eerste uur kwaliteit wil 
aanbieden. Henri van de Langenberg hierover: ‘Wij zijn gestart met een 
zeer goed planningsysteem wat ons direct een grote voorsprong geeft in het 
behalen van dit keurmerk. Vele zaken zijn van meet af aan geautomatiseerd. 
We streven naar goede kwaliteit en klantgericht werken. Dat willen we laten 
zien ook. Het snel behalen van het certificaat leerbedrijf en het HKZ zijn 
daar onlosmakelijk mee verbonden. We lopen hiermee voorop binnen de 
thuiszorgorganisaties die PGB (persoonsgebonden budget) en particuliere 
zorg verlenen en laten daarmee zien dat het beter kan’! [HvdB]
Logo-complexcare

Directeur Henri van de Langenberg vindt het van groot belang dat er 
kwaliteit geleverd wordt in de zorg en is trots op het zo snel behalen van 
deze erkenning.



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

U hoeft niet verder dan Groenekan voor
kopieerpapier
 pinrollen
  kassarollen
drumkits
 tonercartridges
  inktpatronen 

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

 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

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

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

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

 

 
 
 
 
 

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

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

 
Kers(t)VersPakket® 

 
5-GANGEN MENU,  

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

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

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

sturen wij graag uitgebreide informatie naar u toe.  
 
 

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

 
Dorpsstraat 2 – 3749 AD Lage Vuursche 

035 – 666 83 51 – info@vuursche.nl  

 

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

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

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

‘Als de dood in het leven komt’ is het thema van 
een winterretraite over verlies, rouw, afscheid en 
angst voor de dood. 
‘Nadenken over je eigen dood heeft een 
ongelofelijke impact op je leven NU’, zegt 
Chahat, die de retraite leidt. 
Elke dag leven alsof het je laatste is, dat kán.

Praktisch: van woensdagavond 6 tot en met zondag 10 januari op 
Centrum Venwoude, Vuurse steeg 1, 3749 AN Lage Vuursche.

Meer informatie op www.chahat.nl
Mail: info@chahat.nl

 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.

Romantische
 mistletoe bos 4,95

Bos amaryllis  4,95

Ministerren 3 voor 5,-

Kerstbomen
Gratis bezorgd in Maartensdijk

ROSSUM

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Aanbieding
Lancôme Absolue 
serie premium BX 

nu met
25% korting

Renergie refill
25% korting

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

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

Volop
kerststaven,

kransen, stollen,
tulbanden,

schuimkransjes en 
koekkransjes

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



advertentie
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Kerst & (Gotische)Kerk kaarsen
Geboorte/Doopkaarsen, etc.
Schilderijen
Bovano wanddecoraties
Etherische Olie (CHI)
Voedingssupplementen (AOV)

U kunt ook bestellen via onze webwinkel.

 
Koperwieklaan 1, 3722 CA, Bilthoven, T. 030-2283739, 

E. info@het-persje.com, I. www.het-persje.com 

Cadeau artikelen en (kinder)feesten
Atelier “Het Persje”

Hans Brugman, geboren in 1925 te 
Dordrecht, ontleent zijn passie voor de 
geschiedenis van de Tweede Wereld-
oorlog aan zijn ervaringen uit die 
periode. Op 10 mei 1940 sprongen de 
Duitse parachutisten 's morgens vroeg 
boven zijn hoofd uit de Junkers 52 
transportvliegtuigen en hij zat daar-
mee direct midden in de gevechten 
om Dordrecht. Later maakte hij een 
aantal bombardementen en beschie-
tingen mee door Engelse vliegtuigen. 

Bezet en Verzet
In zijn eerste boek ‘Bezet en Verzet’, 
beschreef hij een aantal facetten van 
de oorlog in de Gemeente De Bilt. In 
‘Vergeten Bunkers’ behandelt hij alle 
relevante kazematten bunkers en for-
ten in en om De Bilt. Een belangrijk 
deel van zijn boek wordt ingeruimd 
voor de geschiedenis van het Duitse 
88ste Armeekorps, dat onder meer 
belast was met de gehele kustverde-
diging van de Dollard tot Walcheren. 
Het hoofdkwartier was in Biltho-
ven Noord gevestigd en er zijn toen 
bijna tachtig bunkers gebouwd, die 
verscholen zijn in de bosschages en 
tuinen. Ze zijn allen beschreven. Er 
is ook veel aandacht gegeven aan de 
menselijke aspecten van die periode. 
Hij kon beschikken over verklaringen 
en rapporten van een aantal functio-
narissen uit die tijd, zoals documen-
ten uit het familiearchief van Gene-
raal Reinhard. 

Bunkers
Wanneer we hem jl. zaterdag bezoe-
ken vallen direct die eerder genoemde 
passie voor de geschiedenis van de 
periode 1940 - 1945 op en zijn wens 
om zijn jaren terug aangekochte bun-
ker in zijn achtertuin te laten zien. 
Brugman: ‘Weinigen weten dat in de 
jaren 1943 –1945 het hoofdkwartier 
van bijna alle in Nederland geves-
tigde Duitse troepen gevestigd was 
in Bilthoven Noord tussen de Bilder-
dijklaan, Hasebroeklaan en Tollens-
laan. Dit omvatte 3 divisies met staf, 
totaal ongeveer 50.000 man sterk en 
omvatte bijna alle Duitse troepen in 
Nederland. Deze troepenmacht stond 
onder commando van General der 
Infanterie Wolfgang Reinhard. Zijn 
bureau stond in de villa ‘Zonneheu-
vel’ aan de Bilderdijklaan. Deze is in 
de jaren zeventig van de vorige eeuw 
afgebroken. Hij woonde in de villa 
‘Bremhorst’ aan de Rubenslaan, waar 

nu het gebouw van de Vrijmetselaars 
is verrezen’. 
En over het ontstaan van de bunkers 
vertelt hij enthousiast verder: ‘Hij 
gaf in 1943 opdracht om een aantal 
bunkers te bouwen aan de Bilder-
dijklaan en bracht in de eerste week 
van 1944 zijn hoofdkwartier over 
naar Bilthoven. De afdeling Logis-
tiek werd gevestigd in Jagtlust en 
voor de Verbindingsafdeling werd 
een tiental bunkers gebouwd aan de 
Gerard Doulaan. Er zijn toen voor het 
hoofdkwartier aan de Bilderdijklaan 
ongeveer 36 bunkers gebouwd, plus 
nog 20 a 30 voor de luchtafweer op 
het Heidepark. De meeste bunkers 
zijn nog steeds aanwezig, maar zijn 
verborgen in de tuinen. De comman-
dobunker is 32 bij 16 m met muren en 
dak van 2 m dik beton’.

Verzet
Brugman vertelt gedreven verder; iets 
wat hij ongetwijfeld ook zal doen tij-
dens de lezing, die hij verzorgt op de 
Schrijversmarkt. Over het verzet: ‘Op 
9 november 1944 wilde het verzet de 
spoorlijn onklaar maken. Ze gingen 
met 3 man op pad om de explosieven 
aan te brengen, een paar honderd 
meter verwijderd van de overweg bij 
Groenekan. Zij werden betrapt door 
een Duitse patrouille die Mach Balk 
verwondde. Hij werd gearresteerd en 
de andere dag op fort De Bilt dood-
geschoten’. En even later vervolgt hij 
met: ‘Het verzet roerde zich van tijd 
tot tijd. Bij hun acties is een aantal 

verzetsmensen omgekomen. Een van 
die acties vond plaats kort voor het 
einde van de oorlog op de weg naar 
Soestdijk ter hoogte van de camping. 
Een afdeling van het Biltse verzet lag 
op 4 april 1945 daar in hinderlaag, 
toen er een Duitse patrouille van 2 
man op de fiets naderde. Er werd hier-
bij een Duitse soldaat doodgeschoten, 
waarna de S.D. als represaille 10 man 
uit de gevangenis in Utrecht haalde 
en hen ter plaatse doodschoot. Er 
staat nog een monument bij de ingang 
van de camping’.

Forten
In zijn boek vertelt Brugman over de 
forten in deze contreien, evenals over 
de groepsschuilplaatsen en over de 
particuliere schuilbunkers. Een groot 
gedeelte van het boek gaat daarnaast 
over het Duitse leger in de gemeente 
De Bilt als gevolg van het besluit van 
generaal Reinhard om zijn hoofd-
kwartier te verplaatsen van Utrecht 
naar Bilthoven. Het General Kom-
mando werd over meerdere locaties 
verspreid: Het commando zelf aan 
de Bilderdijklaan, het logistieke deel 
in en om Jagtlust aan de Soestdijkse-
weg, een ander deel Gerard Doulaan 
en de commandant van de korpsartil-
lerie kreeg domicilie aan de Beetho-
venlaan, hoek Soestdijkseweg. Brug-
man zal er op de Schrijversmarkt veel 
over vertellen en daarnaast natuurlijk 
constant verwijzen naar zijn boek, dat 
voor de geïnteresseerde toehoorder 
inderdaad een aanrader is. 

Betonnen kolossen in het Biltse geboomte
door Henk van de Bunt

Hans Brugman schreef twee boeken welke beiden met de geschiedenis van Wereldoorlog II te maken hebben. 
Het eerste is uitverkocht en van het tweede over de ‘Vergeten Bunkers’ zijn er nog een honderdtal 
in voorraad. Over de bezetting door de Duitsers met name in de jaren 1943 tot 1945 in deze regio 

en over het Duitse 88ste legerkorps in burgerlijk De Bilt gaat hij op de Schrijversmarkt op 
zondag 20 december a.s. in de Bilthovense vestiging van de Bibliotheek in de Kwinkelier 

het nodige vertellen en natuurlijk ook over dat laatste boek.

In ‘zijn’ bunker, gelegen in zijn achtertuin heeft Hans Brugman een heus 
museum ingericht over - hoe kan het anders - Wereldoorlog II. 

Iris Bleeker is dol op 
columns schrijven

door  Lilian van Dijk

Op haar zeventiende raakte Iris Bleeker al verslaafd aan het 
schrijven. Zo kwam ze erachter dat ze columns maken erg leuk vond. 

Haar eerste boekje, Schatten van het Gezinsleven, kwam eind 2008 
uit. Op 20 december 2009 neemt zij deel aan de Schrijversmarkt in de 

bibliotheek van Bilthoven.

De ruim vierduizend leden van de Vereniging voor Samenlevingsopbouw 
WVT, een organisatie in de gemeente De Bilt die sport- en culturele activitei-
ten aanbiedt, kennen de columns van Iris uit het verenigingsblad De Prikkel. 
Ze gaan over haar belevenissen als bewoonster van Bilthoven, vooral over 
wat ze meemaakt met haar gezin: haar man Timo en haar twee dochters, Oli-
via en Isabelle. ‘Nu mijn dochters wat ouder worden, betrek ik ze meer bij 
wat ik schrijf. Ze mogen reageren en zeggen of ze het ermee eens zijn, want 
ik spaar mijn man en kinderen niet in mijn columns.’ Een voorbeeld: ‘Toen 
de kinderen nog klein waren, wilde ik een keer ’s avonds iets leuks onderne-
men met een vriendin van me. Zij woont in Den Haag, dus we spraken ergens 
af halverwege Utrecht en Den Haag. Mijn man had me beloofd dat hij op 
tijd thuis zou zijn, maar hij kwam te laat en mijn vriendin zat inmiddels al in 
de trein. Dat gaf uiteraard veel stress. Ik heb er een column over geschreven 
en veel mensen die hem lazen, vonden het heel herkenbaar. Mijn man werd 
zelfs op het schoolplein door moeders erop aangesproken, als hij de kinderen 
kwam ophalen.’ 

Werkwijze
Iris werkt samen met tekenaar Walter Smits, die ze via de school van haar 
dochters heeft leren kennen. ‘Hij maakt cartoonachtige illustraties, die goed 
bij mijn columns passen.’ Meestal borrelt een column ’s nachts bij haar op, 
vertelt ze. ‘Om een uur of zes word ik onrustig en dan moet ik het van me 
afschrijven. Meestal heb ik in een halfuurtje de column op papier staan.’ Man 
Timo is niet zo gecharmeerd van deze werkwijze. ‘Dan moppert hij: ‘Niet 
alweer zo’n stukje…’ Als een column 
af is, stuurt Iris hem eerst door naar 
twee mensen die heel belangrijk voor 
haar zijn. De eerste is haar vader, die 
al jaren met pensioen is. ‘Hij heeft de 
School voor Journalistiek gedaan en 
schreef ook columns. Hij houdt niet 
zo van computers, dus hij print mijn 
column uit, streept van alles door 
en verbetert hem. Daarna stuurt hij 
hem via de post terug. Wat ik pas-
send vind, gebruik ik. De rest van 
zijn goede raad laat ik voor wat hij is.’ De column gaat ook naar Ko Melief. 
‘Hij is mijn coach op mijn werk. Ik heb ook veel aan zijn commentaar.’ 
Daarna stuurt Iris haar nieuwste werk naar familie en vrienden. ‘Ze vertellen 
me of een column wat te scherp is, of niet leuk genoeg.’ Haar eerste boek 
met columns is uitgegeven door internetuitgever Boekscout. ‘Een tip voor 
iedereen die een boek wil uitgeven. Het moet wel commercieel interessant 
voor ze zijn.’ Iris’ belangrijkste redenen waarom ze schrijft en haar columns 
heeft laten uitgeven zijn: ‘Dat ze gelezen worden, dat mensen ze herkenbaar 
vinden. Ze zijn ook een soort dagboek; een leidraad voor mijn leven.’ 

Werk en gezin
Iris groeide op in Den Haag, maar ze vindt het heerlijk om in Bilthoven te 
wonen. ‘Het is er zo relaxed en groen. In onze tuin komen allerlei soorten 
vogels en ook eekhoorns en egels. De kinderen kunnen hier veilig buiten 
spelen. Je merkt wel dat je in een dorp woont, met zijn voor- en zijn nadelen, 
maar ik zou niet meer terug willen naar Den Haag.’ Na de middelbare school 
deed ze een eenjarige hostessopleiding en vertrok toen naar Parijs om een 
jaar Frans te studeren. Na terugkomst kreeg ze een baan bij een afdeling van 
de Franse ambassade in Den Haag. ‘Eerst als secretaresse en toen, nadat ik 
een opleiding Public Relations had gevolgd, in de PR'. Toen ze ruim tien jaar 
geleden vanwege het werk van haar man naar Bilthoven moest verhuizen, 
vond ze een baan bij de Universiteit van Utrecht. 'Ik werk bij het Interfacul-
tair Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaar-
digheden (IVLOS), dat nascholing verzorgt voor docenten in het voortgezet 
onderwijs. Samen met een collega organiseer ik cursussen en studiedagen. 
De universitaire docenten geven de scholing; wij regelen de uitvoering en 
ondersteuning. Wij leggen bijvoorbeeld de contacten met de docenten die 
de nascholingslessen willen volgen, sturen mailingen naar alle scholen in 
Nederland en organiseren de catering en al het andere noodzakelijke op de 
lesdagen.’ Iris kan werk en gezinsleven goed combineren: ‘Ik werk 24 uur, 
verdeeld over vier dagen. Dat is prettig: we hebben maar één dag per week 
oppas nodig voor de kinderen.’ Het is wel aanpoten voor haar: ‘Mensen den-
ken soms dat je bij de universiteit een luizenleventje leidt, maar het is best 
een drukke baan.’ Toch vindt ze nog tijd om vrijwilligerswerk te doen. ‘Ik 
doe veel voor de kerk en ik lees voor, zowel aan kinderen als aan ouderen.’ 
Iris is dol op lezen. ‘Daar maak ik gewoon tijd voor. Ik houd van Engelstalige 
boeken en ik lees ook graag columns van anderen. Ik ben een fan van Martin 
Bril. Vooral de columns die hij over zijn dochters schreef, vind ik leuk. Net 
als sommige columns van Heleen van Royen en Anita Witzier. Die gaan ook 
vaak over hun kinderen.’

Iris Bleeker



Als u voor een robuuste aanpak kiest ben u bij ons aan het juiste adres voor o.a.: 
Beschoeiing - Damwand - Bestrating - Sierbestrating - Tuinaanleg - Etc.

bel gerust voor  vrijblijvend advies, of een offerte !! 

Dillenburg 6, 3738 VN  Maartensdijk  •  06-22369773  •  info@dewerkverzetter.nl  •  www.dewerkverzetter.nl

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

MERCEDES-BENZ A-KLASSE AUT, ZILV GRIJS MET, ABS, ER, CV, CLIMATE C, CRUISE C,
RAD/CD, AIRBAGS, MLV, 45.000 KM ...................................................................................  '05 € 14.950,-

PEUGEOT/VOLVO
107 1.0 12V 3DRS, GEEL, RAD/CD, SB, AIRBAGS, 52.000 KM ............................................  '06 € 6.950,-
206 1.4 5DRS, GRIJS MET, RAD/CD, ER, CV, SB, TREKH, ESP, 93.000 KM........................  '00 € 4.250,-
207 XS PACK 1.4 16V, GRIJS MET, ABS, AIRBAGS, LMV, REGENS, ER, RAD/CD, 
CRUISE C, CLIMATE C, CV, SB, 43.000 KM ........................................................................  '06 € 11.350,-
307 CC 2.0 16V, ZILVERGRIJS, LEDER INT, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, MLV,
CRUISE C, PARKEERS, RAD/CD, 101.000 KM .....................................................................  '06 € 17.500,-
407 SW 2.0 XS HDIF AUT, ZILV GRIJS, ZWART LEDER, ABS, LMV, CLIMATE C,
CRUISE C, RAD/CD/TEL/NAV, PARKEERS, REGENS, 170.000 KM .....................................  '05 € 11.750,- 
VOLVO V40 1.8 EUROPA, BEIGE MET, CRUISE C, CLIMATE C, RAD/CD/NAV, LMV,
MLV, HALF LEDER, 120.000 KM ..........................................................................................  '03 € 10.950,-
VOLVO V70 XC AWD, GROEN MET, ABS, CRUISE CLMV, MLV, CLIMATE C, LEDER INT,
AIRBAGS, TREKH, TRACT CONTR, RAD/CD, 218.000 KM ..................................................  '01 € 11.750,-

CITROËN/RENAULT
CITROËN BERLINGO MULTISPACE 1.6 16V, ZILV GRIJS MET, ER, CV, 2X SCHUIFDEUR,
AIRBAGS, RAD/CD, CRUISE C, 175.000 KM .......................................................................  '03 € 5.950,-
CITROËN XSARA 1.6 16V 5DRS, GRIS ICELAND, CRUISE C, ABS, ER, CV, SB, RAD/CD,
AIRBAGS, CLIMATE C, 122.000 KM .....................................................................................  '03 € 6.250,-
CITROËN C5 2.0 HDIF TOURER AUT, ZILV GRIJS MET, ABS, CRUISE C, ER, CV, SN,
RAD/CD/TEL/NAV, LMV, REGENS, PARKSENS V/A, AIRBAGS, 26.000 KM .........................  '08 € 33.950,-
CITROËN PICASSO 1.8 16V, GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, ABS, ER, CV, SB,
RAD/CD, ESP, AIRBAGS, 166.000 KM ..................................................................................  '03 € 6.950,-
CITROËN C3 1.4I, D BLAUW MET, CR C, AIRCO, ER, CV, SB, TREKH, 170.000 KM ...........  '03 € 6.750,-
RENAULT MEGANE CC 1.6 16V, LPG G3, GRIJS MET, AIRCO, ER, ABS, LMV, CRUISE C,
RAD/CD, REGENS, ESP, AIRB, 133.000 KM ........................................................................  '04 € 10.950,-
RENAULT SCENIC 2.0 16V 4X4, D GROEN MET, LEDER INT, ER, CV, SB, ABS,
CLIMATE C, MLV, ESP, LMV, STOEL VERW, RAD/CD WISS, 128.000 KM ............................  '00 € 6.950,-
VOLKSWAGEN GOLF 1.9TDI EASYLINE, D BLAUW MET, AIRCO, LMV, ABS, RAD/CD,
ER, ESP, CV, SB, TREKH, 223.000 KM ................................................................................  '00 € 4.950,-

BUDGET CARS
PEUGEOT 106 SKETCH, ROOD, NIEUWE APK, 121.000 KM ...............................................  '96 € 1.950,-
PEUGEOT 406 1.8 16V XT, GROEN MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD,180.000 KM ..........   € 2.950,-

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

Industrieweg 34,  Maartensdijk,  tel. (0346) 214540

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht
Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk
Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk
Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Wij zijn een dynamisch bedrijf, gevestigd in Groenekan, 
gespecialiseerd in het plaatsen van BEVEILIGINGSROLLUIKEN in 
heel Nederland en zijn op zoek naar nieuwe collega’s. Het betreft 

afwisselend, verantwoordelijk werk.

Wij willen heel graag in contact komen met een
ERVAREN ROLLUIKMONTEUR

Ervaring met zware rolluiken, brandwerende rolluiken,
zonweringbranche rolluiken of overheaddeuren is belangrijk.

Tevens hebben wij nog plaats voor een
HULPMONTEUR

waarbij een interne opleiding tot de mogelijkheid behoort.

Bekijk onze site eens voor een indruk: www.fl oorrolluiken.nl.
Wij horen graag van je.

Bel, mail of schrijf naar:
Floor Rolluiken, Postbus 23, 3738 ZL  Maartensdijk

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

VANAF DONDERDAG 17 DECEMBER
STARTEN WIJ MET ONZE

OP DE COLLECTIE VAN
DAMES- HEREN- KINDER EN BABY KLEDING.

*M.U.V. BASIS ARTIKELEN.

LET OP!! WOENSDAG 23 DECEMBER
HELE DAG GEOPEND!

KORTINGSACTIE*
VAN 20%

its sportits sport

its sport
industrieweg 11a tel: 06 46 10 46 00
maartensdijk email: itsfarida@hotmail.com

nieuw  nieuw  nieuw
its sport start vanaf 1 januari met 

Streetdance 
en

Fat burning
1,5 uur trainen onder begeleiding

train je slank, meld je nu aan
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Karel denkt dat zijn liefhebberij om 
te schrijven voortkomt uit de boei-
ende wijze van lesgeven van zijn 
toenmalige leraar De Rover op de 
Christelijke Mulo te Wageningen. De 
heer de Rover was destijds in Chris-
telijke kringen een bekend schrij-
ver van jongensboeken en kerkelijke 
bronnen. 'Het kwam af en toe voor dat 
mijn opstellen ook in andere klassen 
werden voorgelezen en dat was heel 
inspirerend', zegt Karel. 

Hoe heette ik ook alweer?
Het nieuwe boek van Karel Beesemer 
draagt de titel: 'Hoe heette ik ook 
alweer?' en is volgens de auteur van 
een geheel andere orde dan zijn voor-
gaande boeken. Zijn boek handelt 
over zijn jeugdjaren toen de Tweede 
Wereldoorlog woedde. Hij beschrijft 
zijn herinneringen aan de jaren 1940 
- 1945 toen ook hij als Joods jongetje 
het doelwit was van de genadeloze 
jacht op Joden van de door rassen-
waan bezeten Duitse bezetter. Dat de 
auteur nog maar een jochie was van 
ongeveer zes jaar oud, speelde voor 
de heersers van het 'Duizendjarig 

Rijk' geen enkele rol. Zij boek bevat, 
zoals hij zelf zegt, 'slechts flarden 
van herinneringen'. In zijn boek trekt 
hij op meerdere plaatsen lijnen van-
uit het verleden naar het heden. Het 
heden dat tijdens het verschijnen van 
dit boek, vijfenzestig jaar ligt na de 
beëindiging van de oorlog. Die denk-
beeldige brug van die niet te bevat-
ten gebeurtenissen toen, naar het nu 
brengt het verleden erg dicht bij. 
Zijn ervaringen aan de oorlogsjaren, 
bezien door enigszins naïeve kinder-
ogen, zijn onlosmakelijk verbonden 
met de toenmalige wereldgebeurte-
nissen. De auteur legt daarom op 
essentiële momenten, door middel 
van voetnoten, de link naar die his-
torische feiten. Tevens worden in het 
boek vele foto's en documenten die 
verband houden met het gezin Bees-
emer opgenomen. Eén van zijn vele 
onderduikadressen was bij Kees en 
Betty Boeke van de Werkplaats Kin-
dergemeenschap in Bilthoven. Ook 
aan die periode wordt de nodige aan-
dacht gegeven. Zijn laatste onderduik-
adres was in Renkum. Daar belandde 
hij midden in de Slag om Arnhem en 

de evacuatie naar Veenendaal, samen 
met zijn beschermster 'tante Truus'.

Rijkelijk laat
Op de vraag waarom dit boek nu pas 
verschijnt antwoordt Karel: 'In het 
besef dat het nu of nooit was begon 
ik op rijkelijk late leeftijd (74) mijn 
herinneringen op te schrijven. Een 
probleem daarbij was dat ik mij niet 
zelden nog wel de gebeurtenissen uit 
die vroege jeugdjaren wist te herin-
neren, maar dat ik van een chronolo-
gische volgorde daarvan, vaak geen 
weet meer had. Immers, als jochie 
van vijf, zes jaar maak je geen aan-
tekeningen.
Als ik als volwassene terugkijk op 
mijn jaren als kind gedurende de 
oorlog en kort daarna, zie ik de din-
gen natuurlijk volstrekt anders dan 
waartoe ik als kind in staat was. Mijn 
verhaal, geschreven ongeveer vie-
renzestig jaar na de beëindiging van 
de oorlog, dwong mij er toe dat ik 
mij, in verschillende opzichten, moest 
verdiepen in hetgeen toen is gebeurd. 
Dat raakte mij op mijn leeftijd van nu 
vaak intens. Ik was toen te jong om te 

beseffen wat er allemaal gaande was 
omdat ik als een kind keek naar alles 
wat er om mij heen gebeurde. Enige 
invloed op de wereld om mij heen 
had ik niet. Ik onderging simpelweg 
de gebeurtenissen. Daarbij werd mijn 
lot bepaald door volwassenen die, om 
wat voor reden dan ook, begaan waren 
met het jochie dat ik toen was’. 

Tijdstip 
Het precies tijdstip van presentatie is 
nog niet bekend, maar dat zal ergens 
in maart/april 2010 zijn, vijfenzestig 
jaar na de beëindiging van de oorlog. 
Voor zijn pleegmoeder Truus van 

Dijk heeft Karel postuum de hoog-
ste Israelische onderscheiding Yad 
Vashem aangevraagd. 
Die onderscheiding is voor niet-
Joden, die met gevaar voor eigen 
leven Joden hebben gered. De schrij-
ver streeft er naar de presentatie te 
laten samenvallen met het moment 
van uitreiking van die onderschei-
ding. Tijdens de Schrijversmarkt zal 
een flyer gereed zijn met bijzon-
derheden over bestelmogelijkheden, 
prijs, voorintekenprijs etc. Wil men 
het boek tegen een voorintekenprijs 
reserveren, dan kan dat per mail: 
k.beesemer@planet.nl .

Hoe heette ik ook alweer? Joods jongetje in oorlogstijd

Voor Karel Beesemer komt de schrijversmarkt op het juiste moment

door Henk van de Bunt

'De komende Schrijversmarkt in de bibliotheek Bilthoven op koopzondag 20 december is een prachtig 
initiatief. Die happening zal beslist de levendigheid in het winkelgebied extra impulsen geven. Wie weet, 
groeit dit evenement uit tot een regelmatig terugkerende happening. Voor mij is dit het juiste moment 

om de komende verschijning van mijn vijfde boek aan te kondigen', aldus Karel Beesemer.   

Voor de te maken foto togen auteur en fotograaf naar de Frans Halslaan in 
het Bilthovense om als achtergrond de oude Werkplaats Kindergemeenschap 
vast te kunnen leggen.

Een aantal jaar heeft ze toen enthousi-
ast met de expositie meegedaan. Toen 
sloeg ze haar vleugels uit en heeft 
ze op meerdere plaatsen in het land 
geëxposeerd. Haar inspiratie haalde 
ze oorspronkelijk voornamelijk uit de 
symboliek van de Oosterse culturen, 
wat haar niet vreemd was aangezien 
haar vader altijd al veel met het boed-
dhisme bezig was. Toch raakte haar 
inspiratie op en beleefde ze een stilte 
die zo’n tien jaar zou duren. 

Levenswiel
Ellen Molijn: ‘In 1999 maakte ik 
een rondreis door Tibet en een jaar 
daarop door Nepal. De kleurenpracht 
van eeuwenoude kloosters die op 
onherbergzame plaatsen hoog in het 
Hymalayagebergte gebouwd zijn, 
waren met al hun oude symboliek 
een inspiratiebron waar ik vele jaren 
op kon teren. Symboliek is van alle 
eeuwen en wordt in alle culturen op 
een eigen manier weergegeven. In 
één van de kloosters in Tibet hing een 
mandala van het levenswiel, waarop 
ik astrologische symboliek herkende. 
Dit gegeven en de daarmee samen-
hangende levensvragen bleven mij 
bezig houden waarop ik jaren later 
besloot een opleiding astrologie te 
gaan doen. Na vier jaar heb ik nu 
genoeg basiskennis om de symboliek 
van het levenswiel enigszins te kun-
nen begrijpen’.

Wandkleed
In februari van dit bijna voorbije 
jaar kreeg Ellen de opdracht om een 
wandkleed te maken voor een astro-
logisch centrum. Deze opdracht was 
een stimulans om weer aan de slag 
te gaan, het begon weer ‘te kriebe-
len’: ‘Het plezier om je gedachten en 
gevoelens via kleurige stoffen weer te 
geven is weer helemaal terug. Ik pro-
beer harmonie te scheppen tussen de 
innerlijke wereld en de zichtbare bui-
tenkant en dat te verwerken tot doe-

ken. Deze wandkleden weerspiegelen 
ook mijn eigen innerlijke zijn, deze 
doeken ben ik. Mijn gevoelswereld is 
voor een deel mijn inspiratiebron’. 

Tulen
Ellen werkt met zijdedoek en tulen 
die ze in meerdere laagjes over elkaar 
‘sluiert’. Hierna naait ze er met minu-
tieuze precisie symbolen en droomfi-
guren overheen, waardoor er een fan-
tasiebeeld ontstaat waarbij je gemak-
kelijk kunt wegdromen.

Ellen Molijn: ‘Deze doeken ben ik’
door Jorinde Brandligt

In 2009 wordt van 16 december tot en met 1 januari 2010 bij WVT aan de Talinglaan in Bilthoven 
de tentoonstelling ‘Kunst uit eigen provincie’ gehouden. Plaatsgenoot Ellen Molijn was er bij eerdere 

jaargangen ook al bij. In 1978 was ze ook al van de partij, toen de tentoonstelling nog ‘Kunst uit eigen 
woonplaats’ heette.

In februari kreeg Ellen Molijn de opdracht om een wandkleed te maken voor 
een astrologisch centrum.

Mode tussen kunst 
in De Bilt

 
Tot 1 januari 2010 vindt een verkoopexpositie van schilderijen en 
bronzen beelden plaats in het pand Hessenweg 111 in De Bilt. Een 

deel van de opbrengst is bestemd voor het hospice Demeter in De Bilt. 
De schilderijen zijn van Nederlandse en Belgische kunstenaars en de 

beelden zijn van de hand van Peter Petersen. 

Op zaterdag 19 december om 15.45 uur zullen drie jonge ontwerpsters hun 
kleding tonen in de expositieruimte. De toegang is gratis. Expositiehouders 
Wil en Gerard Ekelenkamp hopen dat het mes aan twee kanten snijdt: 
enerzijds natuurlijk belangstelling voor de spectaculaire modeshow onder 
leiding van Melissa en anderzijds belangstelling voor de schilderijen en 
beelden. 

Lust
Tot nu toe is de belangstelling en het enthousiasme voor de aanwezige 
kunstcollectie groter dan de kooplust. Gehoopt wordt dat in de laatste 
weken van dit jaar toch nog wat kopers de weg naar de Hessenweg 111 
vinden, opdat een donatie aan het hospice nadrukkelijker in beeld komt. 
De kunstwerken in de koopjeshoek worden de laatste twee weken extra 
afgeprijsd.
De expositieruimte, normaal geopend op donderdagmiddag, vrijdagmid-
dag- en avond en zaterdagmiddag is ook op zondag 20 december a.s. van 
12.00 tot 17.00 uur geopend. Alle bezoekers wordt een kopje koffie of thee 
aangeboden.

Op zaterdag 19 december (15.45 uur) zullen drie jonge ontwerpsters hun 
kleding tonen in de expositieruimte Hessenweg 111 te De Bilt.



Bel 0346 211992

of mail naar

info@vierklank.nl
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advertentie

De samenwerkende apotheken delen 
hun automatiseringsysteem. Dat heeft 
grote voordelen, aldus Van Laar: ‘Als 
mensen bij een van de drie apo-
theken een recept inleveren, is het 
ook bekend bij de twee andere. Wij 
hebben dus altijd een volledig medi-
catieoverzicht van al onze cliënten.’ 
Dat overzicht is heel belangrijk om te 
zorgen dat mensen geen geneesmid-

delen meekrijgen die niet samengaan 
met de medicijnen die de cliënt al 
gebruikt.’ Een nieuw verschijnsel in 
Nederland is het Digitale Medicatie 
Dossier (DMD). ‘Onze drie apothe-
ken maken daarvan al gebruik. Het 
voordeel van het DMD is, dat je waar 
ook ter wereld je medicatieoverzicht 
kunt raadplegen. Dat is bijvoorbeeld 
handig als je je medicijnen vergeten 

hebt mee te nemen op vakantie. Het 
enige wat je nodig hebt, is een inter-
netverbinding en je mobiele telefoon.’ 
Cliënten die een dergelijk dossier wil-
len aanleggen, moeten zich eenmalig 
legitimeren bij een van de drie apo-
theken. ‘Je geeft toestemming voor 
de aanleg van het dossier en dan kun 
je je aanmelden voor het systeem. Het 
DMD is volledig beveiligd: de cliënt 
is de enige die het mag inzien. Je logt 
in via het internet, dan krijg je een 
code op je mobiele telefoon, die toets 
je in en zo verschaf je jezelf toegang’, 
somt Van Laar op.

Internetmedicijnen
De drie apotheken geven hun cliën-
ten de mogelijkheid via het internet 
herhaalrecepten in te dienen. ‘Dat 
doet de cliënt zelf. De medicijnen 
kunnen aan huis worden bezorgd. 
Verder kan iedereen vrij verkrijgbare 
artikelen via onze websites bestellen. 
Ook die kunnen aan huis worden 
bezorgd. Wij hebben voor onze drie 
apotheken twee bezorgauto’s rijden.’ 
Wie een herhaalrecept indient, moet 
wel al eerder geneesmiddelen hebben 
afgehaald bij een van de drie apothe-
ken en het ook via de website van die 

apotheek indienen. ‘We moeten een 
goed beeld hebben van wat de cliënt 
gebruikt en het herhalingsrecept moet 
voorgeschreven zijn door de huis-
arts. Bij aflevering van de medicijnen 
moet dat recept worden getoond,’ 
benadrukt Van Laar.
In de avonduren en de weekends is 
de cliënt die acuut medicijnen nodig 
heeft aangewezen op de zogeheten 
dienstapotheek. Welke dat is, kan 
voor de verschillende woonkernen 
van de gemeente De Bilt en andere 
gemeenten in de omgeving verschil-
len. Wie een huisarts in De Bilt of 
Bilthoven heeft, gaat naar het zie-
kenhuis in Zeist, waar ook de huis-
artsenpost gevestigd is. Voor andere 
kernen en gemeenten in de omgeving 
van De Bilt is de situatie nog wat 
ingewikkelder. ‘Het is zinvol om bij 
een bezoek aan de huisarts een keer 
te informeren waar de dienstapotheek 
en de dienstdoende huisartsenpost 
gevestigd zijn’, adviseert Van Laar.

Zorgstelsel
De apotheken zijn op bepaalde pun-
ten niet zo blij met het huidige zorg-
stelsel, meldt Van Laar. ‘De zorg-
verzekeraars hanteren verschillende 
contracten met apotheken. Vandaag, 
op 9 december, is het nog onzeker 
met welke zorgverzekeraars wij welk 
contract zullen hebben in 2010. De 
onderhandelingen zijn nog gaande. 
Dat is vervelend voor de cliënten. 
Die krijgen van hun zorgverzekeraar 
een polis toegestuurd. Het is dan 
nog niet duidelijk of hun apotheek 
nog wel hetzelfde contract met de 
zorgverzekeraar heeft als in 2009. Is 
er helemaal geen contract meer met 

de apotheek, dan moeten cliënten 
alle medicijnen eerst voor honderd 
procent zelf betalen en ze krijgen 
slechts tachtig procent van de verze-
keraar terug.’ Een ander nadeel is, dat 
je er nooit zeker van kan zijn of een 
cliënt hetzelfde merk medicijn over 
een langere periode mag gebruiken. 
De zorgverzekeraar bepaalt het merk. 
‘Dat komt door het preferente zorg-
stelsel. Dat houdt in, dat de verzeke-
raar alleen het goedkoopste medicijn 
honderd procent vergoedt. Na zes 
maanden krijgen de leveranciers van 
medicijnen een nieuwe kans om met 
de zorgverzekeraar te onderhandelen 
over de prijs. Het is dus mogelijk dat 
een cliënt eerst zes maanden merk A 
krijgt, dan zes maanden merk B, dan 
weer zes maanden merk A, of het 
merk C.’ Dat kan heel vervelend zijn 
voor de cliënt. ‘Mensen raken door al 
die verschillende merken in de war. 
Ze nemen hun medicijnen niet meer 
in, of ze gaan ze per ongeluk dub-
bel gebruiken. Bovendien bevat elk 
medicijn een werkzame stof waaraan 
hulpstoffen zijn toegevoegd. Per merk 
kunnen dat verschillende hulpstoffen 
zijn. Het kan dus zijn dat je wel tegen 
merk A kunt, maar bij merk B en 
C bijwerkingen ondervindt.’ Apothe-
ken ervaren die merkenoorlog als 
een enorme belasting. ‘Je bent heel 
vaak meer tijd kwijt met uitzoeken 
welk middel vergoed wordt, dan met 
onderzoeken of het samengaat met 
andere aandoeningen of geneesmid-
delen die de cliënt gebruikt.’
Voor meer informatie en internetbe-
stellingen: zie www.apotheekbiltho-
ven.nl, www.kring-apotheekhessen.
nl, www.apotheekplanetenbaan.nl. 

Samenwerkende apotheken delen 
automatiseringsysteem

door Lilian van Dijk

Drie apotheken in de gemeente De Bilt, de Hessen Apotheek, Apotheek Planetenbaan en Apotheek Bilthoven 
werken nauw met elkaar samen. Woordvoerder apotheker Bob van Laar legt uit wat de voordelen voor hun 

cliënten zijn. Ook gaat hij in op medicijnen bestellen via internet, dienstapotheken en het zorgstelsel.

Bob van Laar stipt de voordelen aan van het medicatiedossier.

Apotheek Bilthoven beschikt over een medicijnenrobot. De robot pakt razend-
snel het benodigde medicijn en legt het in een buizenstelsel, dat uitmondt op 
de balie.

Al na korte tijd staat het volk opeen-
gepakt rondom de pomp die pikant 
wordt beschenen door de vele lam-
pen. De bekende tekst ‘Als ge het 
water drinkt’ wordt genegeerd. De 
uitgedeelde koffie met koek bij bin-
nenkomst in de gang, smaakt beter. 
Bezoekers nemen direct plaats op 
de lange banken en de vele stoelen. 
De stemming is vrolijk. Wethou-
der Kamminga opent de happening 
met een hartelijk welkom en feli-
citeert de middenstandsvereniging, 
die voor het eerst na drie jaar weer 
een Kerstfair organiseert en dat deze 
avond doet met een modeshow, een 
voor Maartensdijk eigenlijk gedurfd 
programma. 

Modeshow
Annemarie Plug van de firma Nagel 
neemt, staande voor de pomp, het 
initiatief over en presenteert profes-
sioneel een modeshow die nog lang 
op het netvlies blijft staan. Bekende 
dorpsgenoten van diverse leeftijden 
in steeds weer andere kledij, schrei-
den afwisselend een uur lang over 
de rode loper. Het lijkt wel of ze er 
voor hebben getraind. De variatie 
van jumpers, jurken, broeken en 
ander outfit is enorm. Maar Anne-
marie Plug kent alle prijzen. De 
samengepakte menigte heeft groot 
applaus voor de acteurs, vooral als 
die gaandeweg zich ook nog gedeel-
telijk ontkleden. Maar de kinderen 

vangen het meeste applaus. Geheel 
alleen en in kleine groepjes presen-
teren zij zich zonder plankenkoorts, 
zoals hun volwassen voorgangers. 
Getrokken in bakjes, rijdend op een 
fietsje en op de arm van een trotse 
vader en moeder nemen zij de loper. 
Ja, het was een mooie avond. 

Prijswinnaars
Daarna werden de prijswinnaars 
bekend gemaakt van de Sinterklaas-
actie van de winkeliers en die van de 
Dio-actie de Gigaweken. De hoofd-
prijs ging naar mevrouw de Rooij 
uit Westbroek die heel blij was met 
de geheel verzorgde reis naar de 
Dominicaanse Republiek [KP]. 

Kerstfair op Maertensplein
Vorige week donderdagavond 10 december begon op het Maertensplein de Kerstfair, georganiseerd door 
de plaatselijke middenstandsvereniging. Om half acht loopt de grote tent, die een fors deel van het plein 

overspant, vol. Niet gewoon vol, maar stampvol. 

Maar de kinderen vangen het meeste applaus.

Mevrouw de Rooij (rechts) was heel 
blij met haar prijs.

GroenRijk Hollandsche Rading
Tolakkerweg 138
035-5771425 • www.groenrijk.nl
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Binnenkort is het weer 
zover, de jaarwisse-
ling. Dit betekent dat 
de (voor)verkoop van 

vuurwerk op  29, 30 en 31 december 
2009 weer start. 
In dit artikel vindt u de verkoopadres-
sen met een verkoopvergunning voor 
vuurwerk en wordt u geïnformeerd 
over telefoonnummers die u kunt 
bellen als u onregelmatigheden con-
stateert die op vuurwerk betrekking 
hebben. Wij geven u enkele aanwij-
zingen en tips voor het afsteken van 
vuurwerk. Gemeente De Bilt wenst u 
alvast een plezierige en vooral veilige 
jaarwisseling toe.

Verkoopadressen met een verkoop-
vergunning
De gemeente De Bilt heeft aan de 
onderstaande verkoopadressen een 
verkoopvergunning verleend:

•  Bilthoven, Van den Akker BV, 
Oude Brandenburgerweg 45-47, 
3721 DT

•  De Bilt, Deco Home Jochem, Hes-
senweg 154, 3731JM

•  Groenekan, Fa. van der Neut & 
Zn, Groenekanseweg 5/13, 3737 
AA

•  Hollandsche Rading, GroenRijk, 
Tolakkerweg 138, 3739 JS

Data verkoop vuurwerk en tijd van 
afsteken
Op bovenstaande locaties kunt u 
terecht voor uw aankopen van legaal 
consumentenvuurwerk.
De minimumleeftijd om vuurwerk 
te kopen is 16 jaar. Het vuurwerk 
mag uitsluitend worden verkocht 
en worden opgehaald op 29, 30 en 
31 december 2009. Houdt er reke-
ning mee dat u vuurwerk uitsluitend 
mag afsteken tussen 10.00 uur op 
31 december 2009 en 02.00 uur op 1 
januari 2010.

Onregelmatigheid 1: verkoop vuur-
werk buiten de verkoopadressen om
Let op: in het kader van het Vuur-
werkbesluit mag vuurwerk uitsluitend 
worden gekocht of worden afgehaald 
op één van de bovenstaande verkoop-
punten. Wordt er vuurwerk aan de 
deur verkocht of afgeleverd, dan is 
dat in strijd met de wetgeving en kan 
niet worden ingestaan voor uw veilig-
heid. Ziet u dat er vuurwerk buiten de 
verkoopadressen om wordt verkocht 
of afgeleverd, neem dan voor uw vei-
ligheid en die van anderen contact op 
de politie via telefoonnummer (0900) 
8844; u kunt ook anoniem informatie 
achterlaten bij de politie via telefoon-
nummer (0800) 7000. 

Onregelmatigheid 2: parkeren 
voertuig met vuurwerk erin
De gemeente heeft een artikel in de 
Algemeen Plaatselijke Verordening 
opgenomen waardoor het verboden is 
om een voertuig binnen de gemeente 
te parkeren als er meer dan tien kilo-
gram vuurwerk in het voertuig aan-
wezig is én er binnen een straal van 
250 meter gebouwen zijn waar perso-
nen zich plegen op te houden. Denk 
hierbij dus aan woningen maar ook 
aan bedrijfsruimten. Het artikel geldt 
niet voor voertuigen die tijdelijk staan 
geparkeerd om de verkooppunten te 
voorzien van vuurwerk; zij beschik-
ken over de benodigde papieren om 
dat te mogen doen.

Vermoedt u dat er een voertuig staat 
geparkeerd dat voldoet aan de boven-
staande omschrijving, neem dan voor 
uw veiligheid en die van anderen 
contact op met de politie via (0900) 
8844 of anoniem met de politie via 
(0800) 7000.

Tips en aanwijzingen afsteken 
vuurwerk
Ten slotte geven wij u graag enkele 
tips en aanwijzingen bij het afsteken 
van vuurwerk:
1  lees altijd goed de gebruiksaan-

wijzing
2  steek vuurwerk alleen aan met 

een speciale lont of sigaret
3  steek vuurwerk nooit in je hand 

aan
4  gebruik voor het afsteken van 

vuurpijlen een fles gevuld met 
zand of water

5  draag geen nylon kleding en denk 
aan uw capuchon

6  steek weigerachtig vuurwerk niet 
opnieuw aan maar dompel dit 
onder in water

7  houd een afstand van minimaal 6 
meter aan tot anderen

8  let op de windrichting (vanwe-
ge omstanders en omliggende 
gebouwen)

9  blijf uit de buurt van rieten daken 
en dieren

10  maak vuurwerk nooit open en 
maak het niet aan elkaar vast 

11  steek maximaal 1 stuk vuurwerk 
tegelijk af

12  houd huisdieren ruim van tevoren 
binnen 

Voorkom brandstichting: 
Sluit containers goed af tijdens de 
jaarwisseling!

Tijdens de jaarwisseling komen helaas 
ook in onze gemeente regelmatig ver-
nielingen en kleine brandstichtingen 
voor. Met name (bouw)containers en 
aanverwanten zijn hiervan het slacht-
offer. Wij vragen u de containers rond 
de feestdagen goed af te sluiten of, 
indien mogelijk, te verwijderen.
Ook is het raadzaam om aanwezige 
bouwmaterialen goed op te bergen en 
papierverzamelpunten
tijdig te legen. Dit voorkomt overlast 
voor u én uw woon-/werkomgeving.

Verleende Aanlegvergunning
•  Groenekan, het kappen van bomen 

en herstel watergangen van het 
beheersplan Bos Voordaan, ter 
hoogte van de Vijverlaan (08-12-
2009) 

De besluiten inclusief de bijbe-
horende stukken liggen gedurende 
zes weken na verzenddatum in het 
gemeentehuis bij de afdeling Ver-
gunningen en Toezicht ter inzage 
op werkdagen van 8.30 tot 12.30 
uur.

Bezwaarschrift
Vindt u dat u door bovenstaand 
besluit rechtstreeks in uw belang 
bent getroffen? Dan kunt u op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van B&W 
van De Bilt (Postbus 300, 3720 
AH Bilthoven). U moet dat doen 
binnen zes weken na de verzend-
datum (=datum achter de verleende 
vergunning) van de besluiten. In het 
bezwaarschrift moet in elk geval 
worden vermeld naam, adres, de 
dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar 
is gericht en de redenen waarom 
bezwaar wordt gemaakt. 

Ook al dient u een bezwaarschrift 
in, dan mag toch van de verleende 
vergunning en (eventueel onthef-

fing op grond van artikel 3.6, eerste 
lid, sub c van de Wet op de Ruim-
telijke ordening) gebruik worden 
gemaakt. Als u dat wilt voorkomen, 
dan kunt u tegelijk met het indie-
nen van een bezwaarschrift een 
voorlopige voorziening aanvragen 
bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. 
U moet voor een dergelijke voor-
ziening griffierecht betalen. Voor 
meer informatie over de hoogte 
daarvan kunt u contact opnemen 
met de griffier van de rechtbank, 
tel. 030 – 2233000.

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

Vergadering Welstandscommis-
sie

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

De eerstvolgende vergadering van 
de welstandscommissie is op maan-
dagmiddag 28 december 2009. De 
gegevens zoals vergaderlocatie en 
agenda zijn vanaf vrijdag vooraf-
gaand aan de vergadering te raad-
plegen op de gemeentelijke website 
www.debilt.nl.   

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

Openbare kennisgeving kapver-
gunning
Het college van burgemeester en 
wethouders van gemeente De Bilt 
heeft op basis van artikel 4.3.2. 
van de Algemene plaatselijke ver-
ordening 2007 t/m 2e wijziging 
gemeente De Bilt een kapvergun-
ning verleend voor:

Westbroek:
•  Kerkdijk 174, 1 conifeer (9-12-

2009)

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

Bilthoven, 16 december 2009
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Werk in uitvoering
•  Bilthoven: Gregoriuslaan, reconstructie riolering en bestrating, van 19 

oktober tot en met 18 december 2009;
•  Bilthoven: Paltzerweg, vervangen riolering, tussen september en decem-

ber wordt het verkeer omgeleid;
•  Bilthoven: Vervangen van rioolaansluiting bij Soestdijkseweg zuid 205 

in de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 december tussen 22.00 en 
06.00 uur. Weg is afgesloten tussen de Leyenseweg en de Prins Hen-
driklaan. Verkeer wordt omgeleid;

•  Bilthoven: Omleggen voet- en fietspad Kees Boekelaan van 17 tot en 
met 24 december.

•  De Bilt: La Plata, Waterweg, Buys Ballotweg, Eurusweg, Aeolusweg, 
wegreconstructie en rioolrenovatie tot 23 december;

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

ring kruispunt Dorpsstraat/ Zorgvliet. Verkeer wordt omgeleid;
•  De Bilt: Alfred Nobellaan/Prof.Dr.J.Tinbergenweg: aanleg drempels van 

3 tot en met 11 december;
•  De Bilt: Afred Nobelaan/Albert Einsteinweg: aanleg drempels van 10 tot 

18 december. Alfred Nobellaan is afgesloten van 3 tot en met 18 decem-
ber;

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

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

Vergunningen en Toezicht Kapvergunningen

Vervolg op pagina 15

Verkoop consumentenvuurwerk

Tijdens de feestdagen in decem-
ber hebben het gemeentehuis, de 
Milieustraat en het servicepunt in 
Maartensdijk gewijzigde openings-
tijden.

Het gemeentehuis is gesloten op:
-  Woensdag 16 december 

vanaf 15.00 uur
-  Donderdag 24 december 

vanaf 15.00 uur
- Vrijdag 25 december hele dag
-  Donderdag 31 december 

vanaf 15.00 uur
- Vrijdag 1 januari hele dag
- Maandag 4 januari tot 10.30 uur

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

De milieustraat is gesloten op:
-  Donderdag 24 december 

vanaf 15.00 uur
- Vrijdag 25 december hele dag
-  Zaterdag 26 december hele dag
-  Donderdag 31 december vanaf 

15.00 uur
- Vrijdag 01 januari hele dag
- Zaterdag 02 januari 

De afdeling Vergunningen en Toe-
zicht (o.a. loket bouwen en wonen) 
is gesloten op dinsdag 15 decem-
ber. 

Gemeente heeft gewijzigde 
openingstijden in december
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Raad vergadert op
donderdag 17 december

De raad van de gemeente De Bilt vergadert op donderdag 17 december 
2009, aanvang 20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis te Bilt-
hoven. 

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Vaststelling agenda raad 
2. Vragenuurtje raadsleden 
3. Lijst ingekomen stukken 
4. Spreekrecht burgers 

VOORSTELLEN

5 Regionalisering Brandweer
6. Geheimhouding stukken inzake plan Melkweg e.o.
7. Grondexploitatie project Melkweg e.o.
8. Podiumaccommodatie in project Melkweg e.o.
9. Onderhoud huisvesting Het Nieuwe Lyceum, Bilthoven
10. Herinrichting Dorpsstraat en omgeving in De Bilt

11. Impuls brede scholen, sport en cultuur
12. Actualisering algemene plaatselijke verordening
13. Inzameling van afvalstoffen
14. Voormalig gemeentehuis te Maartensdijk
15. Inrichting openbare ruimte
16. Heffing en invordering van leges
17. Controleprotocol 2009
18. Verzamelvoorstel begrotingswijzigingen

Toelichting raadsagenda 
De boven de streep genoemde agendapunten zijn bespreekpunten, de onder 
de streep genoemde agendapunten zogenoemde hamerstukken: daarover 
vindt in principe geen nadere bespreking plaats. 
M.b.t. agendapunt 4 “spreekrecht burgers”: op grond van het Reglement 
van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad bestaat er geen 
spreekrecht ten aanzien van onderwerpen op de agenda waarover in een 
commissievergadering gesproken kon worden. Dit geldt met betrekking tot 
de onder agendapunten 5 t/m 10 geagendeerde onderwerpen. Deze onder-
werpen zijn besproken in de commissievergaderingen Burger & Bestuur 
en Openbare Ruimte van 10 december 2009. Het vorengaande geldt tevens 
voor de onderwerpen onder de streep, welke onderwerpen als hamerstuk-
ken zijn geagendeerd. 

Ter inzage legging 
De raadsagenda en de achterliggende stukken zijn via de gemeentelijke 
website te raadplegen (www.debilt.nl, doorklikken op Bestuur en Organisa-
tie, vergaderkalender en dan de datum van de vergadering). De raadsagenda 
ligt verder met ingang van 15 december 2009 ter inzage in het gemeente-
huis (informatiebalie), de Openbare leeszaal en de bibliotheek in het win-
kelcentrum De Kwinkelier te Bilthoven, de dependance van de bibliotheek 
De Bilt en de bibliotheek in de Vierstee te Maartensdijk, het servicepunt te 
Maartensdijk, woon-, zorg- en dienstencentrum Dijckstate te Maartensdijk, 
VVSO WVT a/d Talinglaan te Bilthoven, Buurthuis ’t Hoekie a/d Prof. 
Dr. Asserweg te De Bilt, Stichting Welzijn Ouderen a/d Jasmijnstraat te 
De Bilt. De bijlagen bij de raadsvoorstellen liggen allen ter inzage in het 
fractiehuis.

Alle Utrechtse gemeenten zijn de 
gezamenlijke campagne ‘Doe meer 
met afval’ gestart om het scheiden 
van het huishoudelijk afval te sti-
muleren. Het gescheiden afval, zoals 
glas, papier, GFT, textiel en plastic 
verpakkingen, is namelijk nog prima 
herbruikbaar. Bovendien is het veel 
goedkoper te verwerken dan het rest-
afval, levert steeds vaker ook geld op 
en is beter voor het milieu.    

Op 10 december is gestart met de eer-
ste campagne-etappe over het onder-
werp glas. Via krantenartikelen, pos-
ters, stickers op de vuilnisauto’s en 
glasinzamelcontainers, de gemeen-
tepagina en gemeentelijke website 
vraagt de gemeente De Bilt uw aan-
dacht voor het scheiden van afval!

Er is ook een speciale campagne-
website: www.doemeermetafval.nl. 
Daarnaast krijgt iedere inwoner van 
de gemeente De Bilt eind december 
een afvalnieuwsbrief over glas thuis-
gestuurd.

Zakjes hondenhaltes
Maartensdijk tijdelijk verwijderd

In het kader van Oud en Nieuw en de ervaringen in het verleden met het in 
brand steken van de hondenpoepzakjes worden de zakjes uit de hondenhaltes 
verwijderd. Deze voorzorgsmaatregel betreft alle hondenhaltes in Maartens-
dijk. Eind week 51 verwijderen medewerkers van de gemeente de honden-
poepzakjes tijdelijk uit de hondenhaltes. Zorgt u ervoor dat u extra zakjes 
in huis heeft. Uiteraard kunt u ze gratis afhalen bij de Dierenspeciaalzaak, 
gevestigd aan het Maertensplein en bij het servicepunt van de gemeente in 
Dijckstate. In het nieuwe jaar worden de zakjes weer aangevuld.

U heeft waarschijnlijk in de media 
veel gelezen en gehoord over 
Q-koorts. In de gemeente De Bilt zijn 
geen besmette bedrijven. Maatrege-
len tegen Q-koorts worden door Het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit genomen. 

Wat is Q-koorts?
Q-koorts is een dierziekte die al heel 
lang in Nederland voorkomt en die 
wordt veroorzaakt door de bacterie 
Coxiella burnetii. Bijna alle gang-
bare boerderijdieren kunnen de ziekte 
oplopen. Maar ook huisdieren, knaag-
dieren en vogels kunnen besmet raken. 
Besmetting van dier naar mens kan 
plaatsvinden. De genomen maatrege-
len richten zich vooralsnog vooral op 

geiten en schapen. Daarnaast wordt 
geïnvesteerd in verder onderzoek 
naar Q-koorts.

Symptomen
De meeste besmettingen met Q-koorts 
bij de mens verlopen zonder dat je het 
merkt of als een lichte griep. Bij een 
ernstiger verloop begint de ziekte 
meestal acuut met heftige hoofdpijn 
en hoge koorts. Wij adviseren u om 
bij deze symptomen contact op te 
nemen met uw huisarts. Omdat de 
ziekte niet van mens op mens kan 
worden overgedragen, kunnen patiën-
ten met Q-koorts of mensen die in 
aanraking zijn geweest met patiënten 
gewoon naar werk of school.

Meer informatie
Voor informatie over Q-koorts kunt 
u terecht op de website het RIVM, 
www.rivm.nl. U kunt ook bellen met 
Postbus 51, telefoonnummer: 0800- 
8051.

Informatie over de maatregelen van 
de overheid kunt u vinden op www.
minlnv.nl . Voor meer informatie over 
Q-koorts en de meest actuele situ-
atie in de regio kijkt u op de site van 
de GGD Midden Nederland www.
ggdmn.nl. Heeft u daarna nog vra-
gen? Neem dan telefonisch contact op 
met het team infectieziektebestrijding 
van de GGD Midden-Nederland via 
telefoonnummer 030- 6086086 (tij-
dens kantooruren).

Q-koorts

Mededeling: Het gemeentenieuws is 

volledig in deze rubriek opgenomen. 

Alleen voor de bekendmakingen 

en vergunningen is een selectie 

opgenomen, waarbij in ieder geval 

alle informatie over de dorpskernen 

wordt vermeld. Volledige vermelding 

van de bekendmakingen voor de 

kernen De Bilt en Bilthoven staan 

wekelijks in de BiltBuis/BC en op 

de website van de gemeente De Bilt 

www.debilt.nl.

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

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

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Start provinciebrede
campagne ‘Doe meer met afval’
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Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Donderdag 7 januari 2010

Wij nodigen alle inwoners en besturen van verenigingen, instellingen en stichtingen uit om samen met het 
gemeentebestuur nieuwjaarswensen uit te wisselen op donderdag 7 januari 2010.

Het doet ons genoegen dat een ensemble van de Koninklijke Biltse Harmonie tijdens onze receptie een kort 
intermezzo zal verzorgen. Op de piano verzorgt Maarten Wiegant de muzikale omlijsting.

De receptie vindt plaats
in de Mathildezaal van het gemeentehuis in Bilthoven

van 19.30 – 21.00 uur
Ingang via Jagtlust

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling.

Het college van burgemeester en wethouders van De Bilt,
 de secretaris de burgemeester,
 R.A.K. Huijbregts A.J. Gerritsen
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Kantoor Gemeentelijke 
Ombudsman gesloten tijdens 

kerstreces
 Het kantoor van de Gemeentelijke Ombudsman is vanaf 19 december 2009 
tot en met 3 januari 2010 gesloten. Er wordt in deze periode géén spreekuur 
gehouden en ook is er geen telefonische en schriftelijke antwoorddienst. 
Uiteraard kunt u poststukken per post verzenden. Deze worden echter pas 
ontvangen op 4 januari, als de medewerkers en de ombudsman weer voor 
u klaarstaan. E-mails kunnen ook pas vanaf 4 januari 2010 weer worden 
beantwoord.
 
Gemeentelijke Ombudsman, Postbus 1307, 3500 BH Utrecht, www.
ombudsman-utrecht.nl, ombudsman@utrecht.nl

Ex-crisismanager en de uit 
de hand gelopen hobby

door Henk van de Bunt

Het eerste boek van Bilthovenaar Rienk Miedema, dat hij samen 
schreef met Henk Seerden betrof een verzameling van 800 oude 

bijnamen uit hun geboorteplaats Franeker, een prachtig oud 
universiteitsstadje in Friesland. Het verzamelen van boeken, 

ansichtkaarten en allerlei informatie is overgeslagen naar De Bilt 
waar hij alweer vanaf 1964 woont.

De eerste Biltse schrijversmarkt in 
de Openbare Bibliotheek op zondag 
20 december ervaart de ex-crisisma-
nager als een leuk initiatief. Hij ziet 
het o.a. als een unieke gelegenheid 
het belangstellende publiek kennis te 
laten nemen van de inmiddels alweer 
7 boeken, die van zijn (soms met 
anderen gedeelde) hand verschenen 
zijn. Zijn eerste boeken gaan over 
Franeker: in 1999 verscheen: ‘Fra-
neker Bij- en scheldnamen’ in een 
oplage van 2000 stuks. Het boek is 
inmiddels uitverkocht. Hoewel Mie-
dema al weer 45 jaar in Bilthoven 
woont, bleef indertijd zijn geboorte-
grond trekken. In die tijd reisde hij 

een keer in de week naar Franeker om 
met winkelier Henk Seerden te zoe-
ken naar bij -, spot - en scheldnamen 
van Franekers.

Buurvrouw
Beiden hadden geen notie op hoeveel 
bijnamen ze uit zouden komen. In 
het begin putten ze vooral uit eigen 
geheugen. Maar nadat ze van een 
vroegere buurvrouw van Rienk Mie-
dema een scheurkalender uit 1955 
kregen met een kleine 100 bij- en 
gewone namen en van weer een ander 
een schrift vol namen, keurig op alfa-
bet, was het hek van de dam. Ruim 
800 namen verder, blijven ze met 
dezelfde geestdrift verder speuren. 
Ze hebben hun zoekterrein zelfs ver-
breed en verzamelden ook anekdotes 
van de personen en fotomateriaal. Zo 
gingen de personen ook leven voor de 
mensen die hen niet hebben gekend 
en nooit zullen leren kennen.

Tussendoortje
Het verzamelen van boeken, ansicht-
kaarten en allerlei informatie over 
zijn geboorteplaats is het begin van 
alles geweest. Later is die hobby uit-
gegroeid naar gemeente De Bilt, maar 
voordat zijn eerste ‘Stichtse’ produc-
ten op de markt verschenen was daar 
ook nog in 2001 ‘Een rondje Franeker 
in de vijftiger- en zestiger jaren’. De 
oplage van 1500 is bijna uitverkocht. 
Twee jaren nadien verscheen: ‘Een 
rondje De Bilt - Bilthoven in de jaren 
50, 60 en 70. De Oplage van 2500 
stuks is inmiddels ook al uitverkocht. 
In 2006 weer even een Fries tussen-
doortje met ‘Franeker in oude prent-
briefkaarten’, dat in een oplage van 
1250 is verschenen.
Rienk Miedema blijkt zeker niet al 
zijn tijd te hebben gestoken in het 
verzamelen en het samenstellen en 

schrijven van boeken. Integendeel 
is bijna de conclusie. Rienk blijkt 
in het verleden actief betrokken te 
zijn geweest bij de fusie van de drie 
plaatselijke voetbalclubs en bij de 
inmiddels opgeheven stichting Beel-
dentuin. Hij levert thans nog een 
meer dan grote bijdrage aan het Plat-
vorm Respectvol Samenleven en vult 
jaarlijks meerdere dagen in met het 
organiseren van de Ewijckdag bij ver-
pleeg- en verzorgingshuizen. En dat 
is een aselecte opsomming van een 
veel langere reeks van activiteiten.

Alle kernen
Toen Rienk Miedema voor zijn kijk-
boek 'De Bilt-Bilthoven in oude prent-
briefkaarten', dat in 2007 op Open 
Monumentendag is verschenen, bij 
de gemeente een subsidie aanvroeg, 
werd hem gevraagd waarom hij niet 
alle zes de kernen in zijn boek wilde 
behandelen. Dat was op dat moment 
onmogelijk, omdat hij geen ansicht-
kaarten van de overige vier kernen 
bezat en het boek zou bovendien 
veel te lijvig en te duur worden. Toch 
bleef deze vraag hem bezighouden en 
dankzij zijn contacten met Lous de 
Raadt, (voormalig) voorzitter van de 
Historische Vereniging Maartensdijk 
en de Maartensdijkse dorpshistoricus 
Koos Kolenbrander gelukte het hem 
‘Groenekan, Hollandsche Rading, 
Maartensdijk en Westbroek in oude 
prentbriefkaarten’ samen te stellen. 
Het bevat per kern gemiddeld vier- à 
vijfhonderd oude ansichtkaarten en 
ook foto’s.
Van Lous de Raadt en Koos Kolen-
brander kreeg hij alle adressen van 
verzamelaars van oude ansichtkaar-

ten. En dat waren er heel wat! Miede-
ma: 'Twee van hen hebben me enorm 
geholpen: Anton Kooy uit Holland-
sche Rading en Theo Schouten uit 
Tienhoven. Schouten wilde al een tijd 
lang een boekje samenstellen over 

Westbroek, met foto’s van 'toen en 
nu'. In eendrachtelijke samenwerking 
is toen dit jaar ‘Groeten uit Westbroek 
en Achttienhoven Toen en nu' in een 
oplage van 850 exemplaren versche-
nen.'

Rienk Miedema ziet de Schrijvers-
markt als een unieke gelegenheid om 
mensen kennis te laten maken met zijn 
boeken.

St. Maerten belicht eigen geschiedenis
De zojuist verschenen wintereditie van St. Maerten, het tijdschrift van de Historische Vereniging 
Maartensdijk, besteedt ruim aandacht aan het vertrek van haar voorzitter Lous de Raadt. Lous 

droeg op 24 november jl. tijdens de algemene ledenvergadering na ruim twintig jaar trouwe dienst de 
voorzittershamer over aan Joost de Weerd.

Trouw aan de doelstelling - het onder-
zoeken van de geschiedenis van Maar-
tensdijk en omstreken - opent het tijd-
schrift met een interview door Koos 
Kolenbrander en Maurits Schmidt van 
haar grote roerganger. Lous de Raadt 
steunde en stimuleerde als voorzitter 
vanaf de oprichting van de vereniging 
op 7 oktober 1987 de activiteiten van 
de leden om de geschiedenis van de 
stokoude gemeente Maartensdijk te 
beschrijven. Ook was en is zij zelf 
met veel enthousiasme actief in het 
historisch onderzoek naar de wortels 
van het ontstaan van de vier kernen 
waaruit Maartensdijk bestaat. Een 
activiteit die zij ondanks haar vertrek 
uit Westbroek naar Amsterdam trouw 
blijft. 

Van Hengst
Als blijk hiervan zijn twee bijdragen 
van haar in deze wintereditie opge-
nomen. Lous schrijft over het wel en 
wee van de familie Van Hengst die 
vanaf 1721 de van oorsprong boeren-
hofstede Persijn aan de Achterwete-
ring bewoonde en verbouwde tot bui-
tenplaats. De familie Van Hengst was 
vele jaren bestuurlijk actief in de stad, 
de gemeente en de provincie. Ook 
waren zij als eigenaar van verschil-
lende boerderijen in het dorp actief 
betrokken bij de verbetering van de 
agrarische bedrijfsvoering, hetgeen 
Lous in haar tweede bijdrage belicht.

Eijck
De onderwerpen die Anne Doedens in 
zijn twee bijdragen behandelt, sluiten 
prachtig aan bij die van Lous. Anne 
beschrijft in zijn eerste artikel het 
leven en werk van Adriaan Hendrik 
Eijck en Maurits Jacobus Eijck van 
Zuijlichem. Beiden waren zoals de 
fam. Van Hengst bestuurlijk actief in 
politieke -, kerkelijke - en maatschap-
pelijke bewegingen. Verschillende 
leden van de familie Eijck van Zuijli-
chem waren burgemeester van Maar-
tensdijk. Adriaan Hendrik Eijck was 
vanaf 1777 eigenaar van het landgoed 
Eyckenstein. In zijn tweede bijdrage 
beschrijft Anne het leven en werken 
van Johan Gideon Loten die in 1710 

op de Schade’s Hoeve te Groenekan 
is geboren. Johan verwierf veel aan-
zien in Engeland en Nederland.

Waar
De leden van de historische ver-
eniging ontvangen het blad thuis. 
Belangstellenden kunnen het blad 
voor zeven euro kopen bij kapper 
Hans Stevens aan het Maertensplein 
in Maartensdijk, in de winkel van 
Van der Neut aan de Groenekan-
seweg 5 te Groenekan, boekhandel 
Bouwman, Hessenweg 118 te De Bilt 
en in de winkel van molen De Kraai 
aan de Westbroekse Molenweg in 
Westbroek.

Landgoed Persijn. De tekening uit 1828 laat de zijgevel van het herenhuis 
zien. Het huidige buiten werd in 1878 door architect Wentink gebouwd op de 
kelders van het oude huis.

De Wmo Advies Raad van De Bilt 
start deze week een onderzoek onder 
gebruikers van scootmobielen. Een 
aantal gebruikers krijgt het enque-
teformulier thuis gestuurd, anderen 
kunnen het formulier - invullen via 
internet - thuis gestuurd krijgen. 

De scootmobiel is in opmars. Steeds 
meer van dit soort vervoermid-
delen worden aangevraagd bij de 
gemeente, of zelf aangeschaft. Maar 
hoe gebruiken mensen, met name 
ouderen, de scootmobiel? Durven 
ze er overal mee te komen, of zijn 
bepaalde delen van het dorp min-
der makkelijk bereikbaar met een 
scootmobiel. Hoe gaat het met het 
onderhoud, met reparaties als er 
onderdelen kapot zijn?

Onderzoek
De Wmo Advies Raad De Bilt is 
een onderzoek gestart naar de erva-

ringen van scootmobiel-gebruikers. 
De mensen die in 2008 en 2009 
een dergelijk voertuig aangevraagd 
hebben bij de gemeente, krijgen 
een enqueteformulier thuis bezorgd. 
Maar ook van mensen die zelf een 
scootmobiel hebben aangevraagd, 
wil de Wmo Advies Raad graag 
de ervaringen horen. Daarom ver-
zoek de Raad iedereen die in een 
scootmobiel rijdt en geen enquete-
formulier krijgt thuis gestuurd, mee 
te werken aan het onderzoek en een 
formulier aan te vragen. Dat kan 
door te bellen naar mevrouw Corry 
den Ouden, telefoon (030) 2286029. 
Een e-mail sturen kan ook, richt 
deze aan info@WmoAdviesRaad-
DeBilt.nl
Op de website www.wmoadvies-
raaddebilt.nl is het formulier ook te 
downloaden. Ook vindt u hier meer 
informatie over het werk van de 
Wmo Advies Raad De Bilt.

Onderzoek onder
gebruikers scootmobiel
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Op de vraag naar het waarom van een 
verhuis- en Opruimservice antwoordt 
de Bilthovense: ‘Toen ik mijn eigen 
moeder verhuisde van haar huis in 
Kennemerland naar een verzorgings-
huis hier in de buurt, bleek er een 
dergelijke service in Bloemendaal 
te bestaan. Omdat het organiseren 
van de verhuizing van mijn moeder 
mij op het lijf geschreven was, heb 
ik besloten iets soortgelijks in deze 
omgeving te gaan doen’.

Kinderen
In 99% van de gevallen blijkt het 
verhuizen van de ouders bijna een 
voorrecht van de kinderen te zijn. 
Liesbeth: ‘Uiteraard doe je dat als 
kind voor je ouders, maar hoe vaak 
hoor je niet dat de verhuizing onder 

een zodanige tijdsdruk gaat dat het 
meer stress oplevert dan nodig! Ter-
wijl een verhuizing best leuk kan 
zijn! Wanneer je je alleen hoeft bezig 
te houden met het samen herinnerin-
gen ophalen of samen bepalen wat er 
wel en niet meegaat, wordt het zelfs 
een bijzondere gebeurtenis. Ik neem 
datgene uit handen wat de ouders en/
of de kinderen graag uitbesteden’. 

Voorbeeld
‘Geen enkele opdracht is hetzelfde: 
Ik kan voor van alles ingeschakeld 
worden. Als een oudere bijvoorbeeld 
het gevoel heeft het in zijn of haar 
eengezinswoning niet meer te kunnen 
redden, kan ik helpen met het zoeken 
naar een nieuwe woning. Dat kan een 
gewone flat zijn, een serviceflat of 

een verzorgingshuis. Maar als ik denk 
dat wat meer thuishulp of een traplift 
de oplossing kan zijn, dan stel ik dat 
ook voor. Wanneer iemand alleen 
de zolder of garage eens wil ruimen 
word ik ingeschakeld; dan kom ik 
bijvoorbeeld 2 keer per week om 
daarmee te helpen. Andere keren is er 
al een nieuw appartement gevonden 
en bekijk ik samen met de oudere en 
soms de kinderen wat voor zaken ik 
uit handen kan nemen om het ver-
huisproces zo soepel mogelijk te laten 
verlopen’. 

Uitbesteden
Liesbeth Evers bepaalt samen met de 
oudere wat er wel en niet meekan naar 
het nieuwe appartement. Wanneer de 
opdrachtgever de nieuwe woning met 

een binnenhuisarchitect in wil richten 
benadert zij iemand. Ook voor het 
uitzoeken van gordijnen, vloerbedek-
king en behang gaat ze graag mee op 
pad. Als uitvoering van de opdracht 
besteedt Liesbeth de daadwerkelijke 
verhuizing uit, maar helpt met in- en 
uitpakken. Voor de spullen die over-
blijven in de oude woning wordt door 
haar een goede bestemming gevon-
den. Eerst wanneer al het waardevolle 
veilig is gesteld laat zij in overleg 
alles weghalen. Ook de eindschoon-
maak wordt uitbesteed. Voor het in 
elkaar zetten van kasten en ophangen 
van schilderijen regelt zij studenten 
of een klusbedrijf.

Oude spullen
Bij alles wat niet mee gaat wordt 
allereerst gekeken wat de kinderen en 
eventueel goede bekenden nog kun-
nen gebruiken. De rest wordt afhan-
kelijk van de waarde aan veiling- 
of venduhuizen, antiquariaten en op 
internet aangeboden. Door eventuele 
verkoop van zulke zaken worden de 
kosten van Sans Souci vaak terugver-
diend. Maar de opdrachtgevers willen 

graag ook vaak ‘goede doelen geden-
ken’, zoals kleding voor Roemenië of 
het Rode Kruis. Liesbeth: ‘Laatst had 
ik een tegeltje van de geboorte van 
prinses Margriet waar de conserva-
tor van Paleis het Loo heel blij mee 
was! Wat er dan nog overblijft breng 
ik vaak zelf naar kringloopzaken of 
naar het grof vuil, maar als het veel is 
schakel ik studenten in’.

Kosten
Het eerste gesprek is uiteraard gra-
tis, want de kennismaking is van 
groot belang: de opdrachtgever gaat 
vaak een vertrouwelijke relatie aan 
en daarvoor moet vrijblijvend de tijd 
genomen kunnen worden. Clientèle 
moeten vaak nog erg wennen aan 
het idee. Wanneer het vertrouwen er 
is wordt er op een enigszins zake-
lijke basis verder gegaan. Sans Souci 
hanteert een redelijk uurtarief. Voor 
informatie kan contact worden opge-
nomen met of gemaild worden naar 
Liesbeth Evers, Verhuis- en opruim-
service Ouderen, tel. 030 2250724, 
verhuisservice@planet.nl. Zie ook 
www.verhuisserviceouderen.nl.

Concept Verhuis- en Opruimservice slaat aan
door Henk van de Bunt

Na vier jaar ervaring kijkt Liesbeth Evers van Sans Souci met een tevreden gevoel terug. De formule van 
‘Stand-In’-dochter slaat goed aan bij ouderen. Door deze verhuisservice in te schakelen kunnen de ouderen 
zonder zorgen en stress verhuizen. Maar ook voor het opruimen van bijvoorbeeld zolders is Liesbeth in te 

schakelen. Vele ouderen hebben al dankbaar gebruik gemaakt van haar service.

Liesbeth Evers bepaalt samen met de oudere wat er wel en niet meekan naar 
het nieuwe appartement.

Het evenement, dat in feite gelegen-
heid biedt tot optredens ‘tussen de 
schuifdeuren’ was vorig jaar een 
ongelofelijk groot succes waaraan 
velen plezier hebben beleefd. Het 
voortouw wordt ook dit jaar weer 
genomen door de Stichting Kunst en 
Cultuur, maar wat doet deze stich-
ting precies en voor wie?
Voorzitter Peter van der Horst (ad-
interim voorzitter en langjarig pen-
ningmeester) vertelt samen met de 
bestuursleden Emke Teitsma en 
Ankie Ruth enthousiast: ‘Stichting 
Kunst en Cultuur’, meestal aange-
duid met de afkorting SKC, klinkt 
weliswaar een beetje hoogdravend, 
maar de doelstelling van de stichting 
is ongecompliceerd en laagdrempe-
lig: zoveel mogelijk mensen in aan-
raking brengen met kunst en cultuur 
in al zijn vormen en gradaties. Het 
bestuur, bestaande uit zes kunstzin-
nige vrijwilligers, wil het plezier dat 
zij aan kunst beleeft, overbrengen 
op iedere inwoner van de gemeente 
De Bilt. Jong en oud, amateur of 
professional moet de gelegenheid 
krijgen om op grote of kleine schaal 
te genieten van kunst.  Dat kan 
musiceren zijn, schrijven, schilde-
ren, fotograferen, toneelspelen of 
zingen; het valt allemaal onder de 
noemer ‘Kunst en Cultuur’. 

Themagroepen
Er zijn bij de stichting op dit moment 
vijf themagroepen en een dertigtal 
vrijwilligers, die allemaal iets met 
kunst en cultuur te maken hebben. 
De themagroepen zijn de Traver-
segroep, het Schrijverspodium, het 
Muziekpodium, het Toneelpodium 
en de Week van de Geschiedenis-
groep. In de themagroepen wordt 
samengewerkt met bevriende cul-
turele organisaties, zoals kunstkring 
BeeKk, Fotoclub Bilthoven en de 
bibliotheek. 

Historie
Lang voor het samengaan van de 
voormalige gemeenten Maartens-
dijk en De Bilt in 2001 besloot het 
gemeentebestuur dat er een onaf-
hankelijke stichting moest komen 
om op laagdrempelige wijze invul-
ling te geven aan het voorgenomen 
cultuurbeleid. Een aantal kunste-
naars en docenten werd gevraagd 
leiding te geven aan een nieuw op 
te richten stichting. In 1992 was de 
Stichting Kunst en Cultuur een feit. 
Al snel zocht de stichting contact 
met andere vrijwilligers en met cul-
turele organisaties in de gemeente. 
Dit leidde ertoe dat de organisatie, 
geworteld in De Bilt en Bilthoven, 
groeide. 

Gemeentebreed 
Maar de stichting wil, net als De 
Vierklank, gemeentebreed zijn. 
Daarom richt de stichting zijn pijlen 
nu ook op vrijwilligers en cultu-
rele organisaties uit de voormalige 
gemeente Maartensdijk. Meedoen 

is het devies. Vrijwilligers, die in 
projecten of commissies willen par-
ticiperen, op welke wijze dan ook, 
eenmalig of jarenlang, alles kan. Of 
u nu een locatie aanbiedt voor het 
festival Gluren bij de Buren, of u 
zich als koffieschenkende vrijwil-
liger bij bepaalde activiteiten ter 
beschikking stelt, u bent absoluut 
van harte welkom. Koren die zich 
willen aanmelden voor het koren-
festival over twee jaar (volgend jaar 
is al volgeboekt) van harte welkom, 
artiesten die zich voor een optreden 
willen aanmelden in maart bij De 
Buren: van harte welkom. Stichting 
Kunst en Cultuur is er voor ons 
allemaal. Laten we er vooral iets 
gezelligs van maken. 
Aanmelden als vrijwillig(st)er kan 
bij de secretaris van de stichting 
Emke Teitsma uit Hollandsche 
Rading: e-mail e.teitsma@planet.nl 
of telefonisch: 035 5771241. Neem 
voor meer informatie gerust een 
kijkje op de website www.kunstde-
bilt.nl 

Kunstzinnig bestuur roept op tot meedoen
door Annemieke van Zanten

In nummer 48 van De Vierklank heeft men een oproep kunnen lezen voor artiesten of kunstenaars die 
aan het culturele festival ‘Gluren bij de buren’ mee zouden willen doen. Dit festival komt tot stand door 

samenwerking van de Stichting Kunst en Cultuur met De Werkschuit en de Muziekschool.

Bestuursleden van de Stichting Kunst en Cultuur: v.l.n.r.: Peter van der 
Horst, penningmeester en tijdelijk voorzitter na het afscheid van Karel 
Jongtien, Emke Teitsma, secretaris en Ankie Ruth, algemeen bestuurslid. 
Bestuursleden Marjan Nagtegaal, Jan Ketelaars en Tonneke Stamps waren 
verhinderd.

Hoeveel belasting gaat u in 2009 nog besparen? 
door Houwing en van Beek notarissen

De belasting op het schenken en erven komt er vanaf 2010 geheel anders uit 
te zien en heeft voor bijna iedereen gevolgen. Tijd om voor het einde van 
het jaar nog uw schenking bij een notaris te regelen, voordat het te laat is! 
Want wie gaat er nu niet graag met belastingvoordeel het nieuwe jaar in?
Schenken is gunstig voor een ieder die zijn toekomstige erfgenamen suc-
cessierecht wil besparen. U verkleint immers uw erfenis voor bijvoorbeeld 
uw kinderen en kleinkinderen. 

Voorbeeld
Een kind dat van zijn ouders een bedrag geschonken krijgt van bijvoorbeeld 
€ 10.000,00 betaalt in 2010 twee keer zoveel belasting als bij een schenking 
van hetzelfde bedrag in 2009. Een rekenvoorbeeld: 
Schenking aan kind van  € 10.000,00
Schenkbelasting 2009:  € 272,00 
Schenkbelasting 2010:  € 500,00
Besparing  € 228,00 

U kunt ook het vrijgestelde bedrag schenken; dit is in 2009 € 4.556,00. 
Hierover hoeft geen schenkbelasting te worden betaald. 

Voorbeeld
Het bedrag dat u zonder schenkbelasting aan uw kleinkinderen kunt geven, 
wordt in 2010 verlaagd. Het is dus gunstig nog in 2009 een schenking aan 
uw kleinkind te doen. Een rekenvoorbeeld:
Schenking aan kleinkind van  € 10.000,00
Schenkbelasting 2009: € 800,00
Schenkbelasting 2010: € 1.440,00
Besparing  € 640,00

Belastingvoordeel 
U hoeft niet per se geld te schenken, u kunt ook gebruik maken van de 
'papieren schenking'. Dan houdt u het geschonken bedrag in uw portemon-
nee, maar u profiteert wel van de vrijstellingen van de schenkbelasting. De 
wet stelt aan de papieren schenking meerdere eisen, waaronder het vastleg-
gen ervan in een notariële akte en het jaarlijks betalen van een rente over 
het geschonken bedrag. 



Volgens de Maartensdijker is ‘His-
torisch bewustzijn’ wat ons onder-
scheidt van de andere levende 
wezens. Je kunt pas iets willen, als je 
ergens weet van hebt. Geschiedenis 
zet vluchtige zaken van alledag in 
perspectief. Daarom moet geschie-
denis moet volgens hem verteld en 
moet er over geschreven worden.

Mathildedag
Doedens zal op zondag 20 december 
een aantal van zijn vroegere publi-
caties meenemen; publicaties zoals: 
‘de Geschiedenis van Nederland’, 
‘Een Spoor van Verandering (over 
de komst van het spoor in ons land)’ 
en een boek over Oceaanreizen (de 
grote Nederlandse passagiersvaart), 
over Spaans Zilver, de Twintigste 
Eeuw, Witte de With en het voor-
werk van het nieuwe boek dat op 
Mathildedag 2010 het licht zal zien 
over de Biltse abdis Henrica van 
Erp.

Kroniekje
Doedens zal zijn laptop meenemen 
om tekst en platen van het laatstge-
noemde boekje te tonen. Het boekje 
krijgt als titel ‘Het Kroniekje van 
Henrica van Erp, Abdis van Bilts 
Vrouwenklooster’. Anne Doedens 

schrijft het samen met dr. Henk 
Looijestein; een oud-student van 
de emeritus historicus. Tussen haar 
verkiezing in 1503 en haar dood in 
1548 schreef Henrica van Erp, abdis 
van Vrouwenklooster in De Bilt 
bij Utrecht, een beknopt kroniekje 
van haar wederwaardigheden en de 
wederwaardigheden van het klooster 
waarover zij de kromstaf zwaaide. 
Er zijn nauwelijks kronieken van 
vrouwenkloosters bewaard gebleven 
– dat van Henrica van Erp is een van 
de weinige en tot nu toe het enige 
van boven de grote rivieren. Vrou-
wen schreven maar hoogst zelden 
kronieken. Dat maakt het kroniekje 
van Vrouwenklooster dan ook heel 
bijzonder. 

Thrillers
Anne Doedens zal in zijn lezing tij-
dens de schrijversmarkt ook ingaan 
op het belang van deugdelijke histo-
rische onderbouwing bij historische 
thrillers en zal informatie geven over 
een moordthriller in middeleeuws 
Italië, getiteld: ‘Dood op de rots’. 
De hierbij behorende ondertitel is: 
‘Onderzoek naar een sterfgeval te 
veel in een door pest getroffen Ita-
liaanse stad in de veertiende eeuw’. 
Het boekje is gebaseerd op betrouw-

bare historische gegevens.
Tenslotte zal hij wijzen op het belang 
van schrijven over lokale geschiede-
nis. Wanneer alles volgens schema 
verloopt, is in het voorafgaande 
weekeinde ‘St. Maerten’ (blad van 
de Historische Vereniging Maartens-
dijk) uitgekomen. In dit blad zijn 
twee bijdragen van de Maartens-
dijker opgenomen en hierover wil 
Doedens een toelichting geven. Het 
betreft een artikel over de Groene-
kanner Gideon Loten en een verhaal 
over de patriottische vluchteling ten 
tijde van de Franse Revolutie Van 
Eijk (van Eyckenstein). 

Loten
Over ‘Loten’ vertelt Anne Doedens: 
‘Ik kwam Lotens naam voor het 
eerst tegen toen ik onderzoek deed 
naar de tweede man van de Ver-
enigde Oost Indische Compagnie 
in de late achttiende eeuw, Hendrik 
Breton in 2001 en 2002. Ik werd 
nieuwsgierig en ging op zoek: wie 
was deze Loten? Zo kwam ik er ach-
ter, dat op dinsdag 16 mei 1710 - 299 
jaar geleden - er op een Groenekanse 
boerderij een jongen werd geboren: 
Joan Gideon Loten. De vader, Joan 
Carel Loten, behoorde tot de voor-
aanstaande regentenfamilie Loten, 

die behalve in Utrecht en Wijk bij 
Duurstede in Amsterdam vertegen-
woordigers had in stadsbestuur en 
handelscompagnieën als de VOC 
en WIC. Joan Carel was secretaris 
van de Lekdijk Benedendams. De 
moeder van het kind was Arnoudina 
Maria Aerssen van Juchem. En de 
rest van het verhaal staat in het 
tijdschrift en mogelijk zal ik er die 
zondag iets over verftellen’. 

Eyckenstein 
Tenslotte vertelt Anne Doedens 
nog iets over een van de vroegere 
bewoners van Eyckenstein: ‘Aan 
deze Bataafse Revolutie was in de 
jaren 1780/1787 een patriotse revo-
lutie vooraf gegaan. De strijd om 
politieke en democratische rechten 
door een gelegenheidsverbond van 
de burgers uit de middenklasse en 

rijke regenten mislukte echter door 
buitenlands ingrijpen. De Pruisische 
koning Frederik Willem II kwam 
immers in 1787 zijn zuster Wil-
helmina en haar man, stadhouder 
Willem V gewapenderhand te hulp 
tegen de patriotse vrijkorpsen. Deze 
waren militair gezien geen partij 
voor de goed gedrilde Pruisen. Dui-
zenden Nederlanders vluchtten weg, 
naar het buitenland. Hun bezittingen 
werden vaak kort en klein geslagen, 
een tijd van politieke vervolging 
brak aan in Nederland.
Tot de vluchtelingen behoorden twee 
aanzienlijke ‘Maartensdijkers’: de 
bewoners van het oude Eycken-
stein’. In het artikel en mogelijk ook 
op de schrijversmarkt volgt dr. Anne 
Doedens hun bewegingen in het land 
en in de tijd van de Franse Revolutie, 
maar vertelt hij ook wie zij waren.

Geschiedenis moet verteld en
geschreven worden

door Henk van de Bunt

Dr. Anne Doedens is een historicus die zich met veel passie al bijna een halve eeuw met geschiedenis 
bezighoudt. Hij publiceert over de Nederlandse geschiedenis van de 16de tot de 20ste eeuw en houdt zich 
bezig met de politiek. Op zondag 20 december is hij een van de deelnemers van de Schrijversmarkt, die 

de Biltse bibliotheek in de vestiging in de Kwinkelier op deze koopzondag aldaar organiseert.

Anne Doedens heeft iets met boeken.

Samen voor Zeist: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties Samenwerken • Verbinden • Inspireren

Onderstaande founders dragen Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en De Bilt een warm hart toe. Zij zorgen ervoor dat onze werkzaamheden mogelijk zijn. Voor meer informatie: www.samenvoordebilt.nl

Deelnemende bedrijven:
Bilthovense Bouwgroep De Jong, Accon avm adviseurs & accountants,  Woonstichting SSW, 
De Vierklank (Vario Pers), Gemeente De Bilt, Fortis Bank Bilthoven, Tap Uitvaartzorg Bilthoven, 
Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland en Rabobank Utrechtse Heuvelrug

Deelnemende maatschappelijke organisaties: 
Reinaerde, Berg & Boschschool, Stichting Animo, Jan Ligthartschool, VVSO WVT, 
Wereldwinkel, VTZ De Bilt-Bilthoven, SWO De Zes Kernen, Stichting De Bilthuysen, Stichting 
Ontwikkelingssamenwerking De Bilt, De Werkplaats Kindergemeenschap en Stichting Warande 
(Schutsmantel)

Bedankt!

Samen voor De Bilt: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties Samenwerken • Verbinden • Inspireren

Het Bestuur, de Raad van Advies en het team van Samen voor De Bilt, bedanken de betrokken partners 
en alle andere deelnemende organisaties en personen voor de prettige samenwerking van het afgelopen jaar.
We wensen u allen een gezond en betrokken 2010 toe! 

Met meer dan 175 matches hebben we in 2009 met elkaar veel mooie en leerzame ontmoetingen tot stand gebracht en daarmee ingespeeld op diverse actuele 
maatschappelijke thema’s. Wij hopen natuurlijk, dat er in het nieuwe jaar weer veel goede en inspirerende matches gemaakt zullen worden tussen bedrijf en samenleving.

Uitstapje Spoorwegmuseum:“Niet alleen de gids wist veel te vertellen, ook bij de 
mensen zelf kwamen 

herinneringen en anekdotes
 boven. Prachtige en 

indrukwekkende verhalen 
passeerden”.

en alle andere deelnemende organisaties en personen voor de prettige samenwerking van het afgelopen jaar.

Uitstapje Spoorwegmuseum:

veel te vertellen, ook bij de 

herinneringen en anekdotes

indrukwekkende verhalen 
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Na het succes van de blokfluitlessen 
vorig jaar, is de Brandweerharmonie 
in september begonnen met een 2de 
blokfluitgroep. De blokfluitlessen zijn 
een eerste kennismaking met muziek 
en het samen musiceren. Het eerste 
blok van de lessen werd afgelopen 
vrijdag succesvol afgesloten. Samen 
met het leerlingenorkest van de ver-
eniging gaven de kinderen een klein 
concert waarbij veel ouders, familie-

leden en vrienden aanwezig waren.  
‘De introductiecursus muziek slaat 
goed aan’, aldus Mariëlle Haan. Zij 
heeft samen met Rina Kruis de les-
sen voor de kinderen verzorgd. ‘Alle 
kinderen die het 1ste blok gevolgd 
hebben, gaan in januari door met 
muzieklessen. En daar is de vereni-
ging vanzelfsprekend blij mee’. 
Naast de blokfluitleerlingen namen 
ook leerlingen van de blokfluitgroep 

van vorig jaar deel aan het concert. 
Naar aanleiding van de introductie-
cursus zijn zij enthousiast gewor-
den voor het maken van muziek. 
In september zijn zij daarom bij de 
muziekschool gestart. Ook zij hebben 
afgelopen vrijdag kunnen laten horen 
wat ze in een paar maanden op hun 
nieuwe instrument hebben geleerd. 
En dat was heel verrassend! 

Enthousiaste blokfluitleerlingen 
Brandweerharmonie

Het eerste blok van de blokfluitlessen werd afgelopen vrijdag succesvol afgesloten met een diplomauitreiking.

Lezingen worden gehouden door o.a. 
Leo Fijen, Hans Brugman, Marie-
ke Henselmans, Bernard Schut en 
Dorien Quik. De lezingen duren elk 
30 minuten en vol = vol. Hiernaast 
geven nog veel meer schrijvers acte 
de présence. Zo toont Karel Bees-
emer zijn boek in wording ‘Hoe 
heette ik ook alweer’ en geeft Anne 
Doedens een voorproefje van zijn 
nieuwe boek. 

Er staan verschillende jeugdboeken-
schrijvers op de markt, waaronder 
Beatrice Keunen, Petra Cremers, 
Karin Bos en Pauline Oud. De laat-

ste is een bekende illustratrice van 
peuter- en kleuterboeken. Kinderen 
kunnen nu al een kleurplaat van 
haar ophalen bij de bibliotheek, die 
ze weer kunnen inleveren op de 
Schrijversmarkt. Karin Bos schreef 
de tekst voor één van de 25 mooiste 
inzendingen van de wedstrijd ‘Open 
je eigen boek’. 
Sabine Vlietstra en Chiara Soldati 
verkopen hun recent verschenen 
boek ‘Vier vorstinnen en een prin-
ses’. Dit schitterend geïllustreerde 
boek bevat veel fotomateriaal uit het 
dagelijks leven van Emma, Wilhel-
mina, Juliana, Beatrix en Máxima. 

In de categorie informatieve boe-
ken valt het werk van o.a. Hans 
Versnel (management), Rienk Mie-
dema (oude ansichten), Nico Kus-
sendrager (journalistiek) en Cora de 
Vos (zwangerschap en opvoeding). 
Ook de poëzie is vertegenwoordigd: 
hiervoor kunt u terecht bij Koen 
Vergeer en Inge Gorris. 
Raadpleeg de website (www.biblio-
theekdebilt.nl) voor een totaalover-
zicht, de tijden van de lezingen 
en achtergrondinformatie over de 
schrijvers of haal de programma-
folder in de bibliotheek (De Kwin-
kelier 20). 

Schrijversmarkt in Bibliotheek Bilthoven
Zondag 20 december opent de bibliotheek aan De Kwinkelier haar deuren gedurende de openingstijden 

van de winkels. Van 12.00 tot 17.00 uur kan men terecht voor alle normale bibliotheekdiensten, maar 
daarnaast is er ook een grote schrijversmarkt waar een veelvoud aan (ex)lokale schrijvers zich presenteert. 

Klankbord
Lang leve de snelweg!

De kogel is (bijna?) door de kerk: het aantal snelwegen 
rond Utrecht wordt stevig uitgebreid. De A27 wordt 
een achtbaansweg en de ringweg N230 krijgt de status van snelweg. Dat 
betekent dat de bewoners van Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche 
Rading omringd worden door snelwegverkeer. Dat betekent meer fijnstof, 
meer kooldioxide en meer geluid. 

Tegen die geluidsoverlast is de Stichting Stop Geluidshinder Maartensdijk 
al jaren geleden in het leven geroepen. Zij ijveren voor geluidsschermen en 
met meer toekomstige snelwegen voor nog meer geluidwerende middelen. 
Als SSGM zijn zin krijgt, worden de dorpen straks omringd door snelwegen 
met grote groene geluidwerende schermen ervoor. Die groene schermen 
geven de illusie dat de bewoners nog steeds in een landelijke omgeving 
wonen. 

Er zijn natuurlijk veel goede redenen te bedenken waarom de snelwegen 
uitgebreid moeten worden, maar waar het om gaat is dat mensen nu een-
maal het liefst allemaal in hun eigen auto in een behoorlijke vaart over de 
snelweg willen rijden. Het liefst in een aangenaam groot model auto met 
stoelverwarming binnen twee minuten vanaf huis de autoweg op kunnen 
zoeven. Niet wachten op de bus of trein, niet nat worden op de fiets. Dat 
wordt over een aantal jaren allemaal mogelijk. Lekker buiten wonen, direct 
aan de snelwegen, een groot groen scherm ervoor. Fijnstof en kooldioxide-
uitstoot nemen we op de koop toe; dat schuiven we af naar de landelijke 
bestuurders. 

Op het digitale Dorpsplein Groenekan blijkt uit een enquête dat de helft 
van de stemmers denkt dat het zo’n vaart niet loopt met de uitbreiding van 
de snelwegen. Dit doemscenario lijkt te onwaarschijnlijk voor mensen om 
waar te worden. En toch wordt dat realiteit, als we de bestuurders van de 
gemeente en het land mogen geloven. Want we willen toch met z’n allen 
comfortabel en fileloos kunnen rijden? En dan is het hypocriet om die snel-
wegen, waar we zo graag gebruik van maken, te verstoppen achter groene 
schermen, die een vermogen kosten. 
Dus: wees een vent, of een stoer wijf, stap in die grote SUV, race de auto-
weg op, geniet van het uitzicht op de weg en snuif de CO2 met volle teugen 
op!

Sylvia van der Laan

Slapen op school

Afgelopen donderdag 10 december brandde het licht tot ’s avonds laat op de 
Laurensschool. Groep 5 bleef namelijk logeren op de school. Ter gelegen-
heid van het afscheid van meester Jefke was deze festiviteit ingepland. Met 
25 kinderen en 6 leerkrachten werden er de gehele avond allerlei spelletjes 
op het plein en in de school gedaan. Levend Stratego en verstoppertje door 
de school waren de hoogtepunten van de avond. Alle kinderen sliepen laat 
maar goed die nacht. De volgende ochtend werd er heerlijk ontbeten met 
z’n allen! Een geweldige aftrap voor een laatste week!

Het is ruim twee maanden geleden, 
de brand. In ons huis is het nu leeg en 
koud, maar de eerste klus - het stuken 
van de muren en het plafond in de 
woonkamer - is alweer gedaan. 
We wonen tijdelijk in een gemeubi-
leerde flat. Dat is handig, want alles 
wat we kwijt zijn, is er. Een heel 
huishouden. Het is ook raar. Alles is 
gehuurd, ook de hand- en theedoeken 
en het beddengoed. Niets is van ons-
zelf (behalve onze kleren). We maken 
het dus gezellig met een gekleurd 
gordijn en een warm dekentje op de 
bank. Heel voorzichtig branden we 
weer een kaarsje.
Alles went en dus hebben we nu 
tijd om eens rustig stil te staan bij 

wat er toen gebeurde, de dag dat er 
brand was in ons huis. Ik ben nog 
nooit zo geschrokken als toen ik dat 
telefoontje kreeg: ’Je huis staat in 
brand’. Mijn hart stond even stil. 
Maar eigenlijk is het nog heel goed 
afgelopen. Jochum is heelhuids uit 
het huis gekomen. Dat is te danken 
aan Rick, onze buurman. Hij zag rook 
komen uit de ventilatieroosters en hij 
kwam meteen in actie. Hij heeft net 
zo lang op ramen en deuren gebonsd 
tot Jochum naar buiten kwam. Daar-
voor wil ik hem nogmaals enorm 
bedanken. Ook Meike wil ik bedan-
ken, voor haar doortastende optreden 
en haar aanbod van keukenstoelen. 
Mijn dank gaat uit naar de brandweer 

van Westbroek (al was de vloer wel 
erg nat, heren).
Dank ook aan Ruud en Ineke voor 
het opvangen van Jochum, Henry en 
de kat en aan Sarah en Richard dat ze 
Catto nog een nachtje wilden verzor-
gen. Dank aan de Dierenambulance, 
die kwam om de kat te onderzoe-
ken en zuurstof toe te dienen. Dank 
aan Brigitte, Judith en Patrick voor 
hun belangstelling en bemoedigende 
woorden. Dank aan Koos en Helma 
voor hun goede zorgen, voor de vissen 
en de post. We hebben ons door jullie 
allemaal heel erg gesteund gevoeld, 
maar Rick verdient een lintje!

Marieke Thoomes, Westbroek.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt… Een Lintje! 



Op zaterdag 19 december a.s. staan 
daarnaast ook nog van 10.00 tot 16.00 
uur de verkooptafels van de Wereld-
winkel in Dijckstate opgesteld, welke 
nog weer eens goed gevuld zullen zijn 
met ideetjes voor een laatste kerstin-
koop. Dat geldt zowel de unieke col-
lectie cadeau's, alsook het kwaliteits-
aanbod van gebruiksartikelen.

In Hessenhof
De kerststalletjes uit veel verschil-
lende landen zijn echt bijzonder. Er is 
ook een hele collectie kaarsen onder 
andere van Amnesty International. 
Samen met de andere artikelen in 
de Wereldwinkel en de (h)eerlijke 
levensmiddelen zijn mooie cadeaus 
samen te stellen, naar ieders smaak en 
in elke prijsklasse. 

Fairmail
Ook voor de kerstkaarten van Unicef, 
Novib en Amnesty International kan 
men terecht in de Wereldwinkel. Daar 
zijn dit jaar ook de kerstkaarten van 
FairMail bij. FairMail is een bedrijf 
dat wenskaarten produceert in Peru 
en India. De foto's op de FairMail 
kaarten zijn genomen door kansarme 
tieners. Zij krijgen gratis fotogra-
fieles en parttimewerk bij FairMail. 
Daarvoor ontvangen zij een eerlijk 
loon, ziektekostenverzekering en 
vergoeding van hun transportkosten. 
Daarnaast krijgen deze tieners 50% 
van de winst van de verkoop van 
hun eigen kaarten. Daarmee kunnen 
zij hun huisvesting en hun school of 
vervolgopleiding betalen. Met een 
FairMail kaart maak je een verschil, 

je stuurt een bijzondere kaart en je 
helpt een jongere aan werk en een 
opleiding.

 De Vierklank 20 16 december 2009

Een dagje uit voor het hele gezin 
betekent dat niet alleen de kinderen 
maar ook de ouders aan hun trekken 
moeten komen. De braderie, de ter-
rassen en de diverse attracties maken 
het voor de ouders ook mogelijk 
om zelf actief aan Kerstland Utrecht 
deel te nemen. Na het betalen van 
een vast entreebedrag kan iedereen 
gebruik maken van alles wat Kerst-
land Utrecht te bieden heeft.

Familie
Het is een echt familie-evenement. 
Mensen die het evenement een keer 
bezocht hebben blijven terug komen. 
Ouders die vroeger met de kinderen 
kwamen, komen nu met de kleinkin-
deren. Het pretpark is helemaal in 
kerstsfeer gebracht. Op een podium 
treden regionaal bekende artiesten op 
en er worden spelletjes gedaan. Wie 
hiervan wil genieten, kan neerstrijken 
op het gezellige terras bij het podium. 
Voor de mensen die even bij wil-
len komen van alle drukte is er een 
‘rustig’ terras. Uiteraard kunnen de 

bezoekers aan Kerstland Utrecht er 
terecht voor lekkere lunch, een har-
tige snack of koffie met gebak. Zelf 
een broodje meenemen kan ook, er 
zijn genoeg plekken waar de bezoe-
kers even kunnen zitten om te eten.

Feiten
Kerstland Utrecht wordt gehouden in 
de Veemarkthallen te Utrecht, start op 

25 december en iedere dag open tot 
en met 30 december van 's ochtends 
10.00 uur tot 's avonds 18.00 uur. Na 
betaling van de toegangsprijs zijn alle 
attracties gratis. Dat geldt ook voor de 
voorstellingen van het circus. 

Meer informatie over Kerstland 
Utrecht kunt u vinden op www.kerst-
land.com.

Kerstland Utrecht immens populair
Alweer voor de veertiende maal op rij wordt het jaar afgesloten met het populaire indoorpretpark 

‘Kerstland Utrecht’. Een grote kermis, een circus, een podium met artiesten en spelletjes 
en een braderie. Alles onder één dak, voor één prijs en helemaal in kerstsfeer. 

Al met al 12.000 vierkante meter spektakel en plezier voor het hele gezin.

Weihnachtsmarkt Munster
De Weihnachtsmarkt in Munster is heel uniek. In de historische middel-
eeuwse binnenstad zijn vijf markten, die allen te voet te bereiken zijn. 
Een schittererende verlichting van de middeleeuwse gebouwen en kerken 
zorgt voor de romantische kerstsfeer. Er zijn meer dan 250 kraampjes voor 
o.a. sieraden, ambachtskunst, speelgoed en kerstartikelen en een kerstdorp 
rondom het Kiepenkerlmonument met Westfaalsche specialiteiten en sier-
kunst. De kosten voor deze busreis bedragen 22,00 euro incl. reservering. 
Vertering is voor eigen rekening. De opstapplaats is aan het Emmaplein te 
Bilthoven om 7.00 uur. Aanmelden s.v.p. via  06 36044271. 

Kerstsamenzang met 
Sparks of Joy

De Kerstdagen zijn weer in aantocht. De Chr. Muziekvereniging Soli Deo 
Gloria organiseert in samenwerking met Protestantse Gemeente te Tienho-
ven ook dit jaar weer een Kerstsamenzang in De Kerk te Tienhoven.
Dit jaar zal aan de Kerstsamenzang medewerking verleend worden door 
Gospelkoor Sparks of Joy uit Westbroek. Een bekend koor uit de regio, dat 
al vele jaren haar medewerking verleent aan de diverse Kerstzangdiensten 
in de regio. Samen met Soli Deo Gloria zal Sparks of Joy een extra muzi-
kale bijdrage leveren aan de Kerstsamenzang.
De werkgroep Kerstsamenzang heeft voor dit jaar een gevarieerd program-
ma samengesteld waarin de Kerstgedachte en de sfeer van Kerst uitstekend 
tot zijn recht zal komen. Daarom ook zal De Kerk mooi in Kerstsfeer 
versierd zijn.
De Kerstsamenzang is op vrijdag 18 december 2009 in de Kerk te Tienho-
ven. Aanvang 20.15 uur.

Kaarsen maken bij Het Persje
Dit jaar organiseert ‘Atelier Het Persje’ weer verschillende kerstinlopen 
om kaarsen te maken of te versieren. Er zijn mogelijkheden om een eigen 
kerstkaars te maken al dan niet met uw kinderen op zaterdag 19 december, 
woensdag 23 december en donderdag 24 december van 10.00 tot 15.30 uur. 
Het geheel duurt ongeveer een uur en er is keus uit de volgende technieken: 
Een mini bolkaars, een glazen windlichtje versieren of een setje tafelkaar-
sen versieren. De kosten zijn € 4,95 per techniek en is mogelijk voor kinde-
ren vanaf 4 jaar. Een leuk cadeautje voor de kerstdagen. Wilt u een andere 
techniek informeer dan even naar de mogelijkheden. 
Het adres is  Atelier Het Persje, Koperwieklaan 1 in Bilthoven. Tel.  030 
2283739 of 06 24645128 of kijk op website www.het-persje.com.

Fairmail en Kerstcadeaus in de Wereldwinkel
Wereldwinkel De Bilt heeft een groot assortiment originele kerstartikelen en cadeaus 

in de Wereldwinkel aan de Hessenhof 9 in De Bilt. Op 18 december is de Wereldwinkel 
ook te vinden op de Kerstmarkt op de Hessenweg/Looydijk.

(foto Rinus Alberti)

Kerstconcert met operaster
Op vrijdagavond 18 december zal de internationaal bekende basbariton 
Jacques-Greg Belobo sfeervolle kerstmuziek ten gehore brengen in de N.H. 
Kerk in LageVuursche (de Stulpkerk). Hij wordt daarbij begeleid door 
pianist/componist Jean van Vugt. Kerstmuziek en klassieke muziek zullen 
weer voor een prachtige kerstsfeer zorgen.
Het concert duurt van 20.15 tot 21.30 uur. De toegangsprijs is 18, resp. 12 
euro voor volwassenen of jongeren tot en met 16 jaar inclusief een con-
sumptie na afloop. Kaartverkoop bij CultuurPuntSoest (tel. 035 6095829) 
en/of reserveren: tel. 035 6012657,e-mail info@sfeerconcerten.nl of web-
site: www.sfeerconcerten.nl. 
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www.kleinoostenrijk.nl  tel: 030 - 2250812  Emmaplein 7a/9 
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Oorspronkelijk is hij begonnen in De 
Bilt in een werkplaats en werd daar 
bedrijfsleider. In 1985 startte hij ver-
volgens zijn eigen zaak ‘Klein Oos-
tenrijk’ en bouwde dat uit tot begrip 
in de wijde omtrek. 

Hartelijk
De sfeer is warm en de ontvangst 
is hartelijk. En over het assortiment 
raakt van Dijk niet uitgesproken: 
‘Nou… die is ruim kan ik je vertellen. 
Merken als Ripzone, Powderroom 
en veel andere bekende merken als 
Tenson, Oxbow en O’Neill zijn volop 
aanwezig. 
Niet voor niets komen de klanten uit 
het hele land naar Klein Oostenrijk; 
zelfs uit Antwerpen’. Vakmanschap, 
kwaliteit en kennis zijn kenmerkend 
en daar draait het om bij Klein Oos-
tenrijk, waar men gespecialiseerd is 
in slijpen en waxen. Een mooie nieu-
we machine siert de werkplaats. Ski-
schoenen? Zelfs voor de meest lastige 
voeten heeft Ries een schoen. 

Wintersport
Zelf is Ries ook een vervent win-
tersporter. Samen met zijn vrouw 
en kinderen zoekt hij graag de daar-
bij behorende rust op. Ondertussen 
kijken zij naar nieuw assortiment 

en natuurlijk testen zij het nieuwe 
materiaal. Snowboards bijvoorbeeld. 
In de verkoop van snowboards zit 
een stijgende lijn. Op een snowboard 
sta je met twee benen dwars op het 
board. Het aantrekkelijke van snow-
boarden? Volgens Ries geeft het een 
heerlijk vrij gevoel. Je leert het heel 
gemakkelijk en snel, skiën vraagt wat 
meer techniek. 

Veiligheid is ook een onderwerp van 
gesprek in wintersportland. Er wordt 
zelfs gesproken over een helmplicht. 
In Oostenrijk is de helm al verplicht 
voor kinderen tot 15 jaar. 

Klein Oostenrijk is 8 maanden per 
jaar open, van september tot eind 
april. In de zomer geniet Ries samen 
met zijn vrouw van de rust maar zelfs 
dan gaan ze tussendoor weer op zoek 
naar nieuw assortiment. Wij snappen 
wel waarom men van heinde en ver 
naar Klein Oostenrijk in Bilthoven 
komt!

Paradijs voor wintersporters 
door Inge Pont

Al 24 jaar is de ‘skihut’ Klein Oostenrijk op het Emmaplein een begrip in Bilthoven: hét paradijs voor 
wintersporters. Ries van Dijk zwaait daar al een even lange periode de skiscepter.

Ries van Dijk buffelt 8 maanden per jaar in de skihut aan het Emmaplein.

Zelfs voor de meest lastige voeten heeft Ries een schoen…

Kerstmarkt Utrechts 
Landschap

Op zaterdag 12 december was de traditionele kerstmarkt van het Utrechts 
Landschap op het landgoed Oostbroek. Dit jaar had de markt een Noors 
tintje met Noorse verhalen en muziek. 

Er was weer van alles te koop: cadeau artikelen, kaarsen, kunstvoorwerpen 
maar ook fruit en kerstbomen. Kinderen konden hun eigen kaars rollen 
maar ze konden ook brood bakken aan een stok en kerstversiering maken. 
Het was weer een gezellige drukte. De stemming werd nog verhoogd door 
de glühwein, het krentenbrood en de erwtensoep die weer in ruime mate 
beschikbaar was. Het geheel werd beschenen door een vrolijk december-
zonnetje. [MN]

O.15 wint moeilijk van De Robben
Na een moeilijke wedstrijd heeft BZC Brandenburg O.15 gewonnen van De 
Robben. De eerste periode begon Brandenburg sterk. Maar daarna kwamen 
De Robben steeds terug. 
De laatste periode was Brandenburg beter en hebben laten zien dat zij de 
winnaars waren.  De eindstand was 9-7 in het voordeel van Brandenburg.
Brandenburg O.15 heeft door bij de beste vier van de competitie te eindigen 
een plek op de Nederlands Kampioenschap afgedwongen.

Kinderen knutselen versieringen.

Erwtensoep op de vuurkorf.

Brandenburg Heren 3 gelijk
Afgelopen weekend kwam KZC 2 op bezoek, op papier een mooie wed-
strijd aangezien Brandenburg 2de staat en KZC 3de. Het bleek ook een 
mooie wedstrijd te worden. Na een vlugge 1-0 van Owen Kolvoort kwam 
KZC langszij en kwamen 2-3 voor na het einde van de eerste periode. De 
teams waren erg gewaagd aan elkaar bleek na het gelijke spel in de tweede 
periode. Na de 5-5 werd er in de laatste minuut nog gescoord door KZC, 
maar een mooi doelpunt van Brandenburg voorkwam een nederlaag voor 
de thuisclub. In de slotseconde werd zelfs een doelpunt van de Bilthovense 
club onterecht afgekeurd waardoor de uiteindelijke zege werd afgenomen. 
Maar 6-6 eindstand was over de gehele wedstrijd wel een terechte uitslag.

BC Reflex 
gelijkspel

Maandag 7 december ontmoette BC 
Reflex 1 Just Us 1 als tegenstander. 
De singels van Eric Duivesteijn en 
Dragana Boshuis werden in winst 
omgezet. 
Ook de herendubbel werd verzil-
verd in het voordeel van de Maar-
tensdijkers evenals de mix van 
Erwin Drent en Karin van den 
Berg. Aangezien de andere partijen 
verloren gingen, werd de terechte 
eindstand bepaald op 4 - 4. 

Kunst in de 
bibliotheek

Nog tot en met 4 januari 2010 zijn 
in de BEEKk-ruimte van de biblio-
theek Bilthoven schilderijen te zien 
van Ine de Charro en keramiek van 
Rosine Weenink. Kijk voor meer 
informatie over beide kunstenaars 
op www.kunstkringbeeKk.nl
De expositie is te bezichtigen tij-
dens de openingsuren van de bibli-
otheek en gratis toegankelijk.

Jaarlijkse Sportinstuif
Ook dit jaar is er weer de jaarlijkse sportinstuif van de verschillende sport-
verenigingen in de sporthal van De Vierstee te Maartensdijk. Alle kinderen 
uit Maartensdijk en omgeving worden uitgenodigd om deze dag mee te 
komen doen. 

Op maandag 28 december 2009 gaan de deuren van de Vierstee open om 
9.30 uur voor kinderen vanaf 7 t/m 12 jaar. De verschillende sportvereni-
gingen laten de kinderen kennis maken met hun sport. Elk drie kwartier 
wordt er gewisseld, zodat ieder kind alle sporten kan uitproberen. Om met 
deze dag mee te willen doen hoef je geen lid te zijn van een vereniging, ook 
achteraf lid worden is niet nodig, deze dag is gewoon gezellig en vrijblij-
vend voor ieder kind dat zin heeft om mee te doen. Dus haal je sportkleren 
uit de kast en kom met vrienden en vriendinnen naar de Vierstee voor  een 
dag sportplezier.

De dag duurt tot 15.00 uur. De kosten zijn € 2,- per kind. En natuurlijk is 
er, zoals elk jaar na afloop, voor iedereen die alle sporten gedaan heeft, een 
oliebol.

Voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar is er door Juf José en tante 
Bep een apart spelprogramma in elkaar gezet. Dit spellencircuit wordt in de  
kleine sportzaal van 13.30 uur tot 15.00 uur gehouden. De kosten hiervoor 
zijn € 1,-. Ook hier is er na afloop voor iedereen een oliebol.

Na een jaar lang intensief bomen
is het Bilts Manifest er gekomen
het is nog wel een concept
maar met hetgeen je nu hebt
is het mogelijk verder te dromen

Guus Geebel Limerick



Stal RUIGENHOEK zoekt 
zaterdaghulp vanaf 16 jr. en 
uitmesthulp voor maandagoch-
tend. Tel. 06-20415198

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

Tuinliefhebber zoekt 
TUINONDERHOUD groot 
of klein tegen een betaalbare 
prijs. Interesse? Bel voor ken-
nismaking, info of wensen: 
06-53793823

Gevonden op 1 dec. par-
keerplaats Dijckstate rose + 
zwart etui. Voor info bel 035-
5771529

Voor de zomer de FRANSE taal 
leren of opfrissen in een kleine 
groep. Tel. 0346-211667

Thuis KAPSTER Karine reser-
veer nu vast voor de feestdagen. 
Bel voor info 0346-211141

OPRUIMING   bij   Contour, 
Burg. de Withstraat 9, De Bilt. 
Woensd. t/m zaterd. v.a. 10 u.

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

zelfstandige WOONRUIMTE 
gezocht in de omgeving van 
Bilthoven. Tel. 06-23852633

BETTY’S CORNER is voor de 
feestdagen geopend op woens-
dag 23 december.
Tussen kerst en oud en nieuw 
op woensdag 30 december.
Zaterdag 2 januari 2010 geslo-
ten. Bel voor info. of een 
afspraak: 06-33722022
Zorg voor uw haar!

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

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel.: 030-2710913.
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Voor de winter nog nodig? 
Jongens skibroek mt. 146/152 
(merk Spex) z.g.a.n. € 10,-. 
Jongens winterjack (merk 
Timberland) 10/12 jr. € 10,-. 
Berg/wandelschoenen mt. 42 
nog helemaal nieuw. €10,-. Tel. 
06-25204057.

Miele nieuwe turbo stofzuiger-
borstel. € 25,-. Miele nieuwe 
verstelbare zuigmond borstel. € 
20,-. Tel. 06-29506849

1x gedragen zwart leren kuit-
laarsjes maat 6,5 met klein 
hakje. € 20,-. Tiffany met koper 
hang schemerlampje. € 15,-. 
Tel. 06-29506849

Gratis af te halen: 3 raskippen + 
voer. Tel. 06-22759878.

Gevoerd bruin winterjack 
z.g.a.n. 2 x gedragen heren- 
of damesmaat M. € 50,-. 
Houthakkeshemd blauw/zwart 
nieuw (nog in verpakking) maat 
M. € 10,-. Tel. 0346-211940

Gratis af te halen: Elektrische 
schrijfmachine merk Brother. 
Zwarte 5 liter kampeerpan met 
hengsel + deksel. Tel. 0346-
211940

Zwart pak, maat 152 met wit 
overhemd en gilet. € 30,-. Tel. 
0346-212874

Z.g.a.n. startkabel voor TV 
DVD. € 30,-. Tel. 06-29506849

Hoogslaper incl. Auping spiraal 
beuken/blauw i.z.g.s. € 35,-. 
Tel. 0346-211609

Skipak donker-/lichtblauw kan 
voor jongen of meisje mt. 164 
valt klein. € 15,-. Tel. 0346-
211609

Z.g.a.n. centrifuge AEG. € 49,-. 
Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. leren fauteuil, ecru.  
€ 35,-. Tel. 030-2202996

CHAUFFEUR gezocht! Oudere 
dame zoekt een vriendelijke, 
betrouwbare chauffeur die haar 
in de omgeving Groenekan wil 
rijden. 2 ochtenden per week 
en af en toe ‘s avonds. Ze heeft 
een eigen auto. Perfect voor 
student of iemand met pensi-
oen. Reageer graag met infor-
matie over uzelf: just336@
hotmail.com

Te koop aangeboden

Nootjes

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

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

1. niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels, 
 de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.
2. 1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 € 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,00.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.

Adverteren met een Nootje

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verhuis- en opruimservice voor ouderen. Voor hèn die gaan 
verhuizen of orde willen scheppen in hun woning. Liesbeth 
Evers, verhuisserviceouderen.nl, tel. 030-2250724, € 20/uur.

"NOOIT EEN SAAI MOMENT"
Onder deze naam komt er binnenkort een leuk boekje uit,
met leuke,ondeugende verhalen over 65 jaar Maartensdijk.
Geschreven door een rasechte Maartensdijker.
De presentatie van dit boekje is op DV Zaterdag 9 Januari
vanaf 11.00 uur in Dijckstate.
Daarna te koop bij diverse winkels in de gemeente.
Opbrengst is geheel bestemd voor de VOKK
Vereniging Ouders Kinderen en Kanker.
inl. tel. 0346 - 212288

Zaterdag 19/12 kerstverkoop bij Blooming business van 
10.00-13.00 uur Beukenburgerlaan 62 (voormalig boswachters-
huis in bos de Leyen); alleen bereikbaar via woonwijk De Leyen 
te B’hoven. Met bezoek van kerstman!!

Dinsdag 23/12 kerstverkoop bij Blooming business van 18.30-
20.00 uur met kerstman! Beukenburgerlaan 62 (voormalig bos-
wachtershuis in bos de Leyen); alleen bereikbaar via woonwijk 
De Leyen te B’hoven.

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

Gevonden

Diversen

Nootjes  per e-mail*

Adverteren in De Vierklank! 

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

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

Op nieuwjaarsnacht is 
iedereen weer van harte 
welkom op het jaarlijks 
terugkerende Oud en 
Nieuw feest. Al sinds 
jaar en dag is het een 
grote happening om met 
zijn allen samen te zijn 
en elkaar daar een geluk-
kig Nieuwjaar te wensen. 
Prettige bijkomstigheid: 
Kom je al je bekenden 
en vrienden uit het oude 
Sojos weer tegen!

Het is alweer 15 jaar gele-
den dat het eerste Oud en 
Nieuw feest in Sojos werd 
georganiseerd. In 2009 is 
de vaste groep vrijwilli-
gers al weken bezig met 
de voorbereidingen. ‘De 
organisatie van het feest 
is een behoorlijke klus’, 
vertellen twee leden van 
die voorbereidingsgroep 
Martijn Roose en Wouter 
van der Horst. Veel werk 
als portiers, licht, lasers, 
geluid en drank moet 
geregeld worden. Voor 
de opbouw van het feest 

wordt drie dagen tot in de 
nachtelijke uurtjes door-
gewerkt om alles perfect 
in orde te maken.

Overgangsnacht
De ‘overgangsnacht’ zal 
beginnen met de nieuwste 
housetracks en daarna zal 
worden over gegaan op 
de oude hits uit de tach-
tiger en negentiger jaren 
van de voorbije eeuw. 
Martijn en Wouter vertel-
len: ‘Leuk om te weten is 
het feit dat Kapper Hans 
er dit jaar voor de 15de 
keer bij zal zijn. Hij zal 
de gehele nacht aanwezig 
zijn en de verkoop van de 
munten voor zijn reke-
ning nemen. Niet alleen 
die taken neemt Kapper 
Hans op zich, maar ook 
bij de voorbereidende 
werkzaamheden helpt 
hij volop mee. Ook zal 
de winkeliersvereniging 
Maertensplein dit jaar een 
bijdrage leveren aan het 
feest’.
Op 1 januari 2010 om 

1.00 uur zullen de deuren 
open gaan. Dit jaar is er 
gezorgd voor extra toilet-

voorzieningen en zal de 
garderobe veranderd zijn. 
Er is geen voorverkoop 

dus kom op tijd. (vol = 
vol) Zorg dat je er alle-
maal weer bij bent!

Organisatie en vrijwilligers: v.l.n.r. Wouter van der Horst, Kelly van Haren, Frank 
Nauta, Daniel van Esterik, Stephan Schuller, Peter Kemp, Martijn Roose, Niels de 
Graaf, Marnix Kraamer, Eric Poelman en Hans Stevens.

Voorbereidingen Oud en Nieuw feest
Sojos in volle gang

Geef je nu op!
Bel 0346 211992

of mail naar info@vierklank.nl
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Opnieuw was Anouk van Breda in de 
ploeg opgenomen voor de nog altijd 
geblesseerde Anita Broekhuizen en 
voor de tweede keer in dit seizoen 
had een Engelse arbiter de leiding 
over een wedstrijd van Tweemaal Zes 
(eerder al thuis tegen KVS). Tempo 
begon met aanvoerder Martin Steen-
beek op de bank en een minuut later 
bleek waarom. De Tempo-aanvoerder 
kwam na één minuut binnen de lij-
nen, omdat hij Wouter van Brenk 
moest gaan verdedigen. Zodoende 
had Tempo met deze actie wat het 
wilde. 
Nadat Tempo de score had geopend, 
maakte Tweemaal Zes gelijk (1-1) en 
de wedstrijd was ‘op de wagen’. Al 
snel bleek dat Tweemaal Zes goed de 
duels aan kon gaan en in de 1-1 situa-
ties werd er behoorlijk wat druk gezet 
door de Tweemaal Zes-defensie. Dit 
resulteerde voor Tempo in veel kan-
sen onder zware druk. De gevreesde 
schotkracht van de thuisploeg ging 
hierdoor aanzienlijk achteruit. Mede 
door dit collectief goede verdedigen 

wist Tweemaal Zes een lichte voor-
sprong op te bouwen (5-6). Vlak 
voor de rust kende Tweemaal Zes een 
sterke fase met een aantal treffers op 
rij. Hierdoor werd er met een goede 
8-12 stand gerust.

De tweede helft wilde Tweemaal Zes 
uiteraard dit niveau vasthouden, maar 
een ploeg als Tempo heeft de capa-
citeiten om snel een gat te dichten. 
Tempo opende de score in de tweede 
helft, maar Tweemaal Zes scoorde 
direct tegen: 9-13. Daarna brak er een 
fase aan waarin Tempo duidelijk gas 
begon te geven. Tweemaal Zes begon 
iets onrustiger te spelen in de aanval, 
waardoor er meer balverlies geleden 
werd. Het publiek in Alphen ging er 
eens goed voor zitten en Tempo begon 
het gat te dichten (15-17). Opvallend 
was het feit dat Tempo hierbij veel 
vrije ballen kreeg toegekend, terwijl 
aan Tweemaal Zes zijde dit aanzien-
lijk minder het geval was. Bij 18-19 
in het voordeel van Tweemaal Zes 
kwam Tempo langszij. De thuisploeg 

wilde doordrukken, maar door een 
staaltje veerkracht van de gehele ploeg 
behield Tweemaal Zes toch weer het 
initiatief (19-21). Inmiddels was ook 
duidelijk geworden dat de ingeval-
len Tempo-aanvoerder verdedigend 
niet zijn leukste avond had. Twee-
maal Zes behield op sterke wijze de 
voorsprong. Geconcentreerd werd de 
wedstrijd uitgespeeld en verdedigend 
bleef de druk erop. Tempo scoorde 
in de laatste minuten nog enkele hele 
verre schoten. De overwinning kwam 
hiermee echter niet meer in gevaar. 
Eindstand 23-26.

Een prachtige overwinning voor 
Tweemaal Zes, dat met de verdiende 
winst een groter gat (4 punten) slaat 
met de nummer zeven en acht op de 
ranglijst. Volgende week komt KCC/
Hijbeko uit Capelle a/d IJssel op 
bezoek in de Vierstee. Deze ploeg 
speelde knap gelijk tegen koploper 
KVS (18-18) en Tweemaal Zes zal 
dus wederom vol aan de bak moeten. 
Aanvang: 17.20 uur.

Tweemaal Zes is Tempo 
gehele wedstrijd de baas

Vorige week werd er door de Maartensdijkse korfbalclub Tweemaal Zes een belangrijke overwinning 
geboekt op OA/Hotel Warnsborn. Tweemaal Zes speelde ook nu weer een uitstekende wedstrijd waarin 

de aanvalsdrift van Tempo werd getemd en er veel veerkracht werd getoond. De gehele wedstrijd lag het 
initiatief bij Tweemaal Zes en dit resulteerde in een dikverdiende 23-26 overwinning.

Wouter van Brenk scoort één van zijn twaalf doelpunten.

DOS opende met een mooi afstands-
schot van Michael van Bemmel, die 
deze wedstrijd weer heerlijk fel was 
en mede de aanjager van de ploeg 
was, maar hierop wist SKV gelijk te 
antwoorden. Shanna Versteeg wist 
echter een vrije bal te benutten, maar 
ook SKV kon vrije ballen benutten, 
waardoor de stand weer gelijk werd. 

DOS nam opnieuw tweemaal de 
voorsprong, maar iedere keer wist 
de tegenstander hierop te antwoor-
den. Bij de stand van 4-4 wist SKV 
de voorsprong te nemen, maar Rik 
Nap en Michael van Bemmel wisten 
opnieuw tot scoren te komen, zodat 
DOS weer op een voorsprong kwam. 

Ruststand werd daardoor 7-6 in het 
voordeel van DOS. 
In de rust werd gesproken dat de 
kansen op een overwinning duidelijk 
aanwezig waren en het geloof was 
dan ook zeker aanwezig bij de spelers 
en de coach. Na de rust werd dit dan 
ook gelijk verzegeld met een mooi 
afstandschot door Kees van Barne-
veld, die deze wedstrijd verdedigend 
weer zijn mannetje stond en ook 
veel ballen wist te onderscheppen. 
SKV wist een kwartier voor tijd toch 
weer terug te komen in de wedstrijd 
en wist zelfs op een voorsprong te 
komen. Toch was DOS hierdoor niet 
gekraakt, want het wist de stand weer 
gelijk te trekken en zelfs weer op 

voorsprong te komen. Hierna braken 
zeer spannende minuten aan, want 
5 minuten voor tijd was er weer 
een gelijke stand. Good old Rowdy 
Hennipman, die overigens zeer sterk 
speelde deze wedstrijd, wist even 
later de voorsprong te bewerkstel-
ligen door een kans achter de korf. 
Hierna werd het helemaal nagelbij-
ten, omdat DOS niet de rust had om 
het rustig uit te spelen. Gelukkig hield 
de verdediging het goed dicht en 
werd de eindstand 12 – 11 bereikt met 
als gevolg een enorme ontlading bij 
DOS. DOS bekleedt nu de koppositie. 
In Nijmegen wacht zaterdag een oude 
bekende Skunk, die vorig seizoen ook 
al tegenstander van DOS was.

DOS koploper
Afgelopen zaterdag moest de Westbroekse korfbalclub DOS in De Vierstee aantreden tegen koploper SKV, 

welke nog geen punten had verspeeld. DOS had deze week gasttrainingen gekregen van Bart Drost, van wie 
veel aanwijzingen kwamen met betrekking tot de rebound. Ook werd er woensdag getraind door Serge Valk, 

zodat DOS scherp aan de wedstrijd kon beginnen.

De Maartensdijkse dames stonden 
vanaf het eerste tot aan het laatste 
punt van de wedstrijd hun mannetje. 
De opdracht was simpel: attent, scherp 
en verzorg het eigen spel. De indivi-
duele klasse van de Maartensdijkse 
dames gaven wederom de doorslag in 
de wedstrijd. Het werd dan ook een 
gemakkelijke eerste setoverwinning 
(25-13). Met een scherpe en strakke 
service kon stevige druk gezet wor-
den op de moeizame service pass 
van Leos. Het gevolg was dat de bal 
regelmatig gemakkelijk over het net 

kwam. Door netjes het spel te verzor-
gen en snel te spelen konden de aan-
valsters van Salvo de aanvallen prima 
scoren. Het ging vaak te snel voor 
de dames van Leos die het antwoord 
schuldig moesten blijven. Ook in de 
tweede set was Salvo de sterkste (25-
17). In de derde set werd een wissel 
bij Salvo toegepast. Nienke van der 
Burg, spelend in het tweede dames 
team van Salvo, heeft met een goede 
derde en vierde set een verdienste-
lijke wedstrijd gespeeld. Salvo heeft 
met goed en verzorgd spel zowel de 

derde als de vierde set gewonnen met 
respectievelijk 25-17 en 25-18.

Met deze belangrijke zege handhaaft 
het eerste damesteam van Salvo zich 
op een verdienstelijke tweede plaats 
op de ranglijst in de eerste klas-
se. Aankomende vrijdag spelen de 
Maartensdijkse dames van Salvo een 
moeilijke uitwedstrijd tegen de dames 
uit Huizen. Dit zal een spannende 
wedstrijd worden want het wordt een 
wedstrijd van de nummer een tegen 
de nummer twee van de poule.

Salvo dames zetten de zegereeks voort
Na de 3-1 uitzege op SVU uit Amstelveen, vorig weekend, boekte het eerste damesteam van Salvo 

wederom een belangrijke overwinning. Het afgelopen weekend speelden de Salvo dames 
een thuiswedstrijd tegen Leos uit Leusden. Met een afgetekende 4-0 overwinning behoudt 

Salvo een uitstekende tweede plek op de ranglijst.

Winterkampioen

De jongens B1 van Hockeyclub Voordaan hadden stilletjes gerekend op 
inter-district (IDC) hockey maar er moest genoegen worden genomen met 
Topklasseniveau. Hier heeft het team de draai inmiddels gevonden en is met 
15 punten uit 5 wedstrijden Winterkampioen.Op de site www.thekey.nu is 
meer achtergrondinformatie vinden over het team. 

Sportagenda
Badminton

18/12 - 19.30u SV Irene 1 - BC Tilburg 2

Korfbal
19/12 - 15.35u Tweemaal Zes 2 - Unitas 2

19/12 - 17.20u Tweemaal Zes 1 - KCC/Hijbeko1

Klaverjassen bij SVM
Aanstaande vrijdagavond 18 december kunt u weer klaverjassen bij SVM. 
In de kantine van deze sportvereniging aan de Dierenriem in Maartensdijk 
bent u van harte welkom. Het klaverjassen begint om 20.00 uur en meedoen 
kost 3 euro. Er is ook een loterij, voor € 0,25 kunt u een lot kopen.

Rabobank sponsort K&G

Muziekvereniging Kunst en Genoegen heeft van de Rabobank een donatie 
van 6000 euro gekregen voor de aanschaf van nieuwe instrumenten voor de 
jeugdleden. De vorstelijke bijdrage werd in de vorm van een cheque vooraf-
gaand aan het Kerstconcert in de tent op het Maertensplein op 12 december 
jl. door de heer Treur van de Rabobank overhandigd.



Een trotse Albert Agterberg wil graag 
vertellen waarom juist zijn bedrijf 
als winnaar uit de bus gekomen is. 
Daarbij maakt hij direct duidelijk 
dat niet hij, maar juist het bedrijf als 
totaal, tot de winnaars behoort. ‘Vori-
ge week belde een van de mensen 
van een zusterbedrijf. Gefeliciteerd 
met je prijs, zei hij. Ik heb hem direct 
uitgelegd dat niet ik, maar wij samen, 
de prijs gewonnen hebben’. Die aan-
gehaalde samenwerking blijkt als een 
rode draad door de hele organisatie te 
lopen. Met diverse praktijkvoorbeel-
den geeft Agterberg een overzicht van 
de activiteiten. 

Historie
De vader van Albert, Ton en Frank, 
die nu de leiding van het bedrijf vor-
men, startte al in de groenvoorziening 
in 1952. In 1958 kocht hij de eerste 
handploeg voor 4500 gulden. Voor 
toen een forse investering. Samen 
met twee medewerkers zette Agter-
berg Sr. de eerste spaden in de grond 
van een bedrijf, dat later uit zou 
groeien tot een bloeiende organisatie. 
Nu bestaat Agterberg BV bedrijven 
uit vijf bedrijven: Aannemingsbedrijf 
Agterberg BV (grond-, weg- en water-
bouw, grootgroenvoorziening en cul-
tuurtechnische werken), Groenewe-
gen BV (ontwerp en aanleg, renovatie 
en onderhoud van tuinen), Groenre-
cycling Utrecht BV (verwerking van 
alle soorten groenafval), Lekzicht BV 
(groothandel in zand en grind) en 
Maarssen Groen BV(onderhoud van 
openbaar groen).

Projecten
Het kantoor aan de Voordorpsedijk 34 
kijkt uit over de weilanden richting 
De Bilt en Groenekan. Logisch dat de 
aanleg van Sportpark Weltevreden als 
eerste genoemd wordt als Agterberg 
gevraagd wordt naar projecten, die 
door het bedrijf uitgevoerd zijn. Maar 
de mensen en machines van Agter-
berg waren ook te vinden bij de reno-
vatie van het winkelgebied Hessen-
weg, de herinrichting van het gebied 
rondom fort Blaucapel en bij de vele 
wijken die Maartensdijk kent. Op dit 
moment is in De Bilt de herinrichting 
van de Tuinstraat en de Burgemeester 
De Withstraat in volle gang. 
Na een oplevering van een project is 
Agterberg meestal niet klaar. Met een 

groot aantal specialistische machines 
wordt het totaal onderhoud van de 
projecten vervolgd. Dat geldt voor de 
grasmat van Weltevreden, maar ook 
voor die in het PSV-stadion ligt. Zo 
wordt duidelijk dat Agterberg naast 
regionaal, ook ver buiten de gemeen-
te- en provinciegrenzen, actief is. 

Specialisatie 
Op het gebied van sportaccommo-
daties en natuur- en kunstgras heeft 
Agterberg een nationale reputatie. Dit 
mag gerust één van de specialiteiten 
genoemd worden. Met name de laat-
ste jaren heeft het sporten op kunst-
gras een enorme vlucht genomen. 
Het gegeven dat leidingwater een 
duur en schaars product wordt, leidt 
nog tot verdere productinnovaties. 
Zo vertelt Agterberg over vervangers 
voor gravel en speciale samenstel-
lingen van de ondergrond voor gras-
velden, welke veel water vast kan 
houden zodat uiteindelijk kosten en 
het milieu gespaard worden.
Grote bekendheid geniet Agterberg 
ook door de activiteiten voor de 
paardensport. Het aanleggen van een 
goede binnen- of buitenbodem waar-
op optimaal gepresteerd kan worden 
is typisch specialistenwerk en daarom 
aan Agterberg wel toevertrouwd.

Gladheidbestrijding
Nu de temperaturen serieus gaan 
dalen, begint het bij velen al weer te 
kriebelen. Sneeuw en ijs behoren bij 

het Hollandse klimaat. Toch is het 
wel fijn als we straks weer veilig en 
schoon de weg op kunnen. Deze taak 
is de mensen van Agterberg op het lijf 
geschreven. Bij sneeuw of ijzel ruk-
ken ze uit met schuivers, strooiers en 
trekkers. Een blik op de indrukwek-
kende vloot materieel in de loodsen 
aan de Utrechtseweg geeft vertrou-
wen dat we ook straks weer alleen de 
lusten van de winter kunnen ervaren 
en niet de lasten. Dat zo’n indrukwek-
kende en vaak onverwachte klus een 
geolied draaiboek en gemotiveerde en 
enthousiaste mensen vereist, behoeft 
geen nadere uitleg. 

Cultuur
Bij Agterberg bedrijven is het goed 
werken voor de ruim 170 eigen men-
sen. Albert Agterberg: ‘We vinden 
het heel belangrijk de sfeer van een 
familiebedrijf te behouden. We moe-
ten snel in kunnen spelen op veran-
deringen en daarbij kunnen rekenen 
op de loyale inzet van onze mensen. 
Daarom vinden wij het belangrijk 
dat onze mensen ook op ons kunnen 
rekenen als het thuis even tegen zit. 
Ook dan moeten we er voor ze staan’. 
Dat Agterberg samenwerking binnen 
het bedrijf ook letterlijk invult blijkt, 
als hij aangeeft: ‘Iedereen die bij 
ons werkt - ook wij als broers - heb-
ben het vak in de praktijk geleerd. 
En als het nodig is steken wij graag 
ook de handen uit de mouwen. En 
geloof me, daarbij wordt er niet op 
een uurtje gekeken’. Heel concreet 
zet Agterberg bedrijven zich in voor 
minder valide mensen. Daarin bena-
drukt Agterberg dat samenwerking 
met anderen van groot belang is. Dat 
geldt aan de kant van projecten (door 
samenwerking met andere bedrijven 
kunnen grotere en complexere pro-
jecten gerealiseerd worden), maar 
ook op het vlak van kansen creëren 
voor mensen, die anders aan de kant 
zouden blijven staan. Dit moet een 
samenspel zijn van sociale diensten, 
gemeente en bedrijven. 
Een ander staaltje van samenwerking 
kwam naar voren na een grote brand 
in 2007. Voor het bedrijf een rampza-
lige gebeurtenis. Toch heeft Agterberg 
er iets positiefs uit kunnen halen: ‘Als 
je ziet hoe mensen gewerkt hebben 
om het bedrijf weer op te bouwen…., 
die betrokkenheid en inzet is hartver-
warmend. De hulp kwam overigens 
ook van andere bedrijven. In goede 
tijden ben je elkaars concurrent, maar 
in tijden van nood help je elkaar. Nu 
staat er weer een bedrijf waar we mee 
verder kunnen’.

Ondernemer van het jaar 
Agterberg is trots op de prijs. In 
eerste instantie werd de nominatie al 
een hele eer gevonden. Als je dan van 
de genomineerden ook nog als win-
naar uit de bus komt, is dat wel een 
bevestiging van de kwaliteiten. Het 
juryrapport spreekt over rijke histo-
rie, vernieuwingskracht, internatio-
nale naam en faam, doenermentaliteit 
en sponsoring. Verder zijn er lovende 
woorden voor het voortdurend werken 
aan een hogere kwaliteit, maar met 

oog voor de steeds hogere milieu- en 
duurzaamheideisen. Genoeg pijlers 
voor een ambitieuze en verantwoorde 
toekomst! 

Nog een foto van de broers Agterberg? 
‘Ach, Agterberg is mensenwerk, laten 
we maar een aantal actiefoto’s pak-
ken, veel leuker’. [MP]

 De Vierklank 24 16 december 2009

Agterberg bedrijven: 
samen werken en samenwerken

Agterberg BV is een unieke combinatie van bedrijven die gezamenlijk grond-, weg- en waterbouw, groen- en 
sportvoorzieningen levert. Agterberg heeft al vele tientallen jaren een prominente en bijzondere plaats in 

onze gemeente. Reden waarom zij dit jaar verkozen zijn tot Biltse ondernemer van het jaar.

Dankzij Agterberg glibberen we straks niet over de Biltse wegen.

Het materieel van Agterberg aan het werk bij een herinrichting.

Bestratingen blijft mensenwerk.

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Feestelijk het nieuwe jaar inluiden bij
Dorpsbistro Naast de Buren

Op 31 december 2009
vieren wij het oudejaarsfeest van 22.00 uur tot 2.00 uur.
Drankjes, hapjes, lol en oliebollen en natuurlijk knallend 

vuurwerk vergezellen u naar het jaar 2010.

Kaarten à € 50,00 p.p.
zijn verkrijgbaar aan de bar in de dorpsbistro of

telefonisch te reserveren via 06-12368755.
Op = Op

Do.
17-12

Woe.
16-12

Vrij.
18-12

Eendenborstfilet met
sinaasappelsaus

of
wildstoofschotel met
gekruide aardappels

9,95

€ 0,65
p. st.

Do.
24-12

Woe.
23-12 "Kliekjesdagen"

gesloten van 26-12 t/m 29-12

Op woensdag 30 en
donderdag 31 december
bakken wij weer verse oliebollen.

Beide dagen 
kunt u vanaf 12.00 uur oliebollen afhalen.
Bestellen kan al eerder via 0346-218821

of 06-12368755
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