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Tijd voor een nieuwe accounTanT? 

De burgemeester hield zijn traditione-
le nieuwjaarstoespraak en voorzitter 
Marius van den Bosch van de stich-
ting 900 jaar De Bilt vertelde een en 
ander over de voorbereidingen van de 
jubileumviering. Leerlingen van de 
Julianaschool zongen onder leiding 
van Ignace de Jong het door Maas van 
Apeldoorn geschreven en gecompo-
neerde jubileumlied voor 2013. Om-
dat De Bilt nu Fairtrade Gemeente is, 
waren De Wereldwinkel De Bilt en de 
Stichting Ontwikkelingssamenwer-
king Gakpé ieder met een stand bij de 
receptie aanwezig. 

Onacceptabel
De burgemeester gaat bij zijn nieuw-
jaarstoespraak in op wat er tijdens 
de jaarwisseling in de gemeente is 
gebeurd. ‘Je ziet en hoort nogal eens 
van geweld tegen hulpverleners. Dat 
gebeurt dan meestal in een grote stad. 
Afgelopen oudejaarsnacht gebeurde 
het hier. Zonder enige aanleiding 
werden onze brandweer en politie 
doelgericht bekogeld met bierles-
sen en vuurwerk van de zwaarste 
soort. Een politieman liep derde-
graads brandwonden aan zijn been 
op, een brandweerman kreeg, door-

dat hij werd bekogeld met glas, een 
forse snee in zijn arm en een andere 
brandweerman liep een permanente 
gehoorbeschadiging op doordat een 
zware bom naast zijn hoofd ontplof-
te.’ Gerritsen vindt het onacceptabel 
dat hulpverleners en beveiligers ge-
welddadig bejegend worden. Vijf 

personen uit een grote groep van rel-
schoppers zijn aangehouden. ‘Het is 
hoog tijd dat we in Nederland onze 
verontwaardiging over het gedrag 
van deze mensen in daden omzetten. 
Als je niet aan je plichten te houden 
bent, wordt het tijd dat je ook maar 
eens wat rechten inlevert.’

Waardering
‘Oud en nieuw moet een feest zijn 
en gelukkig was het dat ook elders in 
de gemeente.’ De burgemeester com-
plimenteert Westbroek, waar op een 
voorbeeldige manier feestgevierd is. 
‘Ja, ook met vuurtjes, maar wel veilig 
en gemoedelijk. Dat is een compli-
ment voor het hele dorp waard. Naar 
de brandweer en de politie toe mogen 
we ons dankbaar tonen. Hun beschik-
baarheid is niet vanzelfsprekend en 
hun inzet evenmin. Ik heb door mijn 
functie een goed beeld van wat er no-
dig is om de publieke hulpverlening 
en de veiligheidszorg in onze ge-
meente gestalte te geven. Uiteraard is 
dat geld en materieel, maar bovenal 
zijn het de mensen. De brandweer-
mannen en brandweervrouwen, de 
politiemensen, het ambulanceperso-
neel. Vaak vrijwillig, maar ook van-
uit hun beroep, zijn zij het die zich 
oefenen, die zich laten opleiden en 
die zich bij nacht en ontij beschik-
baar houden voor onze veiligheid en 
dat verdient grote waardering.’ De 
aanwezigen onderstrepen deze woor-
den met daverend applaus.

Stappen
Burgemeester blikt in zijn toespraak 
terug op de ingrijpende stappen die 
vorig jaar zijn gezet bij nieuwe ont-
wikkelingen. Hij noemt de tunnel in 
de Soestdijkseweg en de inanciering 
van een tunnel onder de spoorweg-

overgang in de Leijenseweg die rond 
kwam. Verder de start van het Cul-
tuur en Educatief Centrum tussen de 
Melkweg en de Planetenbaan. De 
realisatie van het woningbouwpro-
ject bij het voormalige gemeentehuis 
Maartensdijk en de woningbouw aan 
de Holsblokkenweg in Westbroek. 
‘In beide gevallen zorgen we er daar-
mee voor dat de dorpen beheerst kun-
nen groeien en dat dorpsbewoners 
dorpsbewoners kunnen blijven.’ De 
doelstelling voor 2011 om Fairtrade 
Gemeente te worden is gerealiseerd. 

Financiële positie
In 2012 wil de gemeente plannen 
maken voor een nieuwe toekomst 
van De Vierstee in Maartensdijk, de 
vernieuwbouw van het dorpshuis in 
Westbroek afronden en een start ma-
ken met een dorpshuis in Hollandsche 

Rading. ‘In 2012 komen we ook voor 
de vraag wat de toekomst is van het 
zwembad in Bilthoven. De ontwik-
keling van het centrum van Biltho-
ven zal niet stilstaan. Het zand komt 
op de straten en dat is goed, want dat 
betekent dat er gewerkt wordt, dat er 
gebouwd wordt, dat er beweging is.’ 
De burgemeester gaat ook nog in op 
het aanstaande vertrek van het RIVM 
naar de Uithof. ‘Dat levert een scala 
van herontwikkelingsmogelijkhe-
den op voor aan zorg en wetenschap 
gelieerde bedrijven. We doen dat al-
lemaal tegen een allerminst treurige 
inanciële situatie. Natuurlijk, ook 
voor het gemeentebestuur groeien 
de bomen niet tot in de hemel. Ook 
het gemeentebestuur kan niet zomaar 
uitgeven wat het wil, maar het inan-
ciële meerjarenperspectief is zonder 
meer goed.’

Applaus voor brandweer en politie
bij nieuwjaarsreceptie

door Guus Geebel

Inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en politieke 
partijen kwamen donderdag 5 januari in de Mathildezaal van het gemeentehuis burgemeester

Arjen Gerritsen en zijn echtgenote een gelukkig 2012 toewensen. De drukbezochte receptie
werd muzikaal opgeluisterd door Ignace de Jong. 

Leerlingen van de Julianaschool zingen het Jubileumlied 2013.

Prinses Carpo I van De Weergodden kwam met haar hofhouding.

Het burgemeestersechtpaar ontvangt nieuwjaarswensen van gemeenteraadslid 
Jaap Nieuwenhuize. 

Vanaf 1 januari 2012 zijn de wandelkaarten voor het landgoed ‘Noord 
Houdringe’, gelegen in Bilthoven verkrijgbaar bij de Bibliotheek 
in De Kwinkelier te Bilthoven. De prijs van de jaarkaart is € 16,-. 
De ingangen tot het landgoed bevinden zich aan de Boslaan,  
De Noord Houdringelaan en aan de Soestdijkseweg Zuid bij nr. 152. 
Wandelaars op ‘Noord Houdringe’ dienen in het bezit te zijn van een 
geldige wandelkaart.
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

15/1	•	10.30u	-	Ds.	P.L.	Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
15/1	•	9.00u	-	

Ds.	T.C.	de	Leeuw,	Kockengen
15/1	•	18.30u	-	Dr.	W.	Verboom,	Harderwijk

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
15/1	•	10.30u	-	Mw.	Ds.	I.M.	Kool,	Utrecht

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’

15/1	•	10.00u	-	Dhr.	Peter	Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
15/1	•	10.30u	-	

Dhr.	J.	Ham	en	Dhr.	M.	Meijer

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

15/1	•	9.30	-	Ds.	G.	Roorda	(Zeist)
15/1	•	10.15	-	Ds.	H.	Hoksbergen,	

Spakenburg	(Amandelboom)
15/1	•	16.30	-	Ds.	M.J.C.	Blok,	Bunschoten	

(Immanuëlkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
15/1	•	10.00u	-	

Ds.	C.	van	Andel,	Amsterdam
15/1	•	19.00u	-	Ds.	A.	Markus,	Utrecht

Pr. Gem. Immanuelkerk
15/1	•	10.00u	-	Ds.	G.M.	Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
15/1	•	10.00u	-	Ds.	P.	Pannekoek,	Odijk

R.K. St. Michaelkerk
15/1	•	10.30u	-	Woord-	en	

Communieviering

Volle Evangelie Gemeente
15/1	•	10.00u	-	Dhr.	Frank	van	den	Akker

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

15/1	•	10.30u	-	Drs.	J.	Bouma,	Bilthoven

PKN - Herv. Kerk
15/1	•	10.00u	-	

Ds.	M.	van	der	Zwan,	Westbroek
15/1	•	18.30u	-	

Kand.	G.A.	van	Ginkel,	Maartensdijk

Herst. Herv. Kerk
15/1	•	10.30	en	18.00u	-	

Dhr.	L.	Stuurman,	Rotterdam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

15/1	•	11.00	uur	-	Ds.	Rene	Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

15/1	•	10.00u	-	Ds.	G.H.	Kruijmer
15/1	•	18.30u	-	Ds.	L.	Kruijmer,	Veenendaal

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk

15/1	•	9.30	uur	-	Ds.	Rene	Alkema

St. Maartenskerk
14/1	•	19.00u	-	Woord-	en	

Communieviering
15/1	•	10.30u	-	Woord-	en	

Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

15/1	•	10.00	en	18.30u	-	Ds.	J.F.	Ezinga

PKN - Herv. Kerk
15/1	•	10.00u	-	Ds.	J.	Westland,	Putten
15/1	•	18.30u	-	Ds.	M.	van	der	Zwan,	

Westbroek

Cursus voor begeleiders  
van leesgroepen

Op	 donderdagochtend	 12	 januari	
van	 10.00	 tot	 12.00	 uur	 start	 een	
cursus	 voor	 (toekomstige)	 lees-
groepbegeleiders	 in	 Bibliotheek	
Bilthoven.	 In	 vier	 bijeenkomsten	
van	 twee	 uur	 komen	 onder	 meer	
de	samenstelling	van	een	leesgroep	
aan	de	orde,	de	keuze	van	een	boek,	
structuuranalyse,	 de	 leesverwach-
ting	 en	 informatie	 over	 auteurs	 en	
boeken.	

Ook	 krijgen	 de	 deelnemers	 een	
aantal	opdrachten.	Zo	gaan	zij	zelf	
op	zoek	naar	informatie	over	schrij-
vers	en	boeken	en	worden	er	 twee	
boeken	gelezen.	De	opdrachten	en	
de	 gelezen	 boeken	 worden	 met	
elkaar	besproken	en	er	 is	gelegen-
heid	 om	 ervaringen	 en	 tips	 uit	 te	
wisselen.	

Belangstellenden	 kunnen	 zich	
aanmelden	 bij	 Bibliotheek	 Biltho-
ven:	 telefoon	030	2285803,	e-mail	
c.heerschop@bibliotheekdebilt.nl.

Soefibijeenkomst

Op	 woensdag	 18	 januari	 verzorgt	
het	 Soefi	 Centrum	 Utrecht/Biltho-
ven	een	open	avond	met	als	thema	
‘het	volmaakte	midden’.		Woudka-
pel,	 Beethovenlaan	 21,	 Bilthoven.	
Aanvang	 20.00	 uur.	 Het	 Soefisme	
is	een	religieuze	levensbenadering,	
gebaseerd	 op	 geestelijke	 vrijheid,	
respect	 voor	 alle	 religies	 en	 het	
bewust	 ervaren	 van	 het	 dagelijks	
leven	als	bron	van	spirituele	groei.	
www.soefi.nl	

‘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
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Daniel van Utrecht
werkend vanuit 

christelijke 
levensovertuiging 

Dorpsweg	20,	Maartensdijk
0346-210700	

(dag	en	nacht	bereikbaar)

www.adcura.nl

Verbijsterd en intens verdrietig moeten wij nu afscheid nemen van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader, broer, zwager en oom

Fredericus Hubertus Maria Jansen
- Frits -

Utrecht, 20 januari 1945  Utrecht, 6 januari 2012

Anneke Jansen - Kersten

Vincent

Daniëlle

en verdere familie

Prinses Beatrixlaan 8
3738 VH  Maartensdijk

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op donderdag 
12 januari van 19.00 tot 20.00 uur in Uitvaartcentrum Agterberg, 
Wolter Heukelslaan 50 te Utrecht (bij de Maliebaan / Oudwijk).

De afscheidsbijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 13 januari om 
11.00 uur in de kapel op de begraafplaats St. Barbara, Prinsesselaan 2 
te Utrecht, waarna de begrafenis plaatsvindt.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in de ontvangkamer.

Oud papier
Groenekan
Op	 zaterdag	 14	 januari	 haalt	 het	
Rode	 Kruis	 afdeling	 Maartensdijk	
weer	oud	papier	op	 in	Groenekan,	
inclusief	 Nieuwe	 Weteringseweg,	
Voordorpsedijk,	 Ruigenhoeksedijk	
en	Achterweteringseweg.	 U	 wordt	
verzocht	 het	 papier	 (gebundeld	 of	
in	 dozen)	 of	 de	 papierkliko	 vóór	
9.00	uur	aan	de	weg	te	zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging	“Tweemaal	Zes”	
haalt	zaterdag	14	januari	oud	papier	
op	 in	 Maartensdijk.	 De	 papierwa-
gens	gaan	zaterdagmorgen	om	9.00	
uur	 rijden.	 U	 wordt	 verzocht	 uw	
papierkliko	of	het	goed	gebundelde	
papier	tijdig	aan	de	weg	te	zetten.

Dank en wederzijds
Op	velerlei	wijzen	ontving	deze	krant	 ‘de	beste	wensen’	voor	2012.	Van	
adverteerder	tot	lezer,	van	gemeenteraadslid	tot	clubscribent,	van	drukker	
tot	rondbrenger:	velen	dichtten	uitgever,	redactie,	freelancers,	opmakers	en	
rondbrengers	alle	goeds	toe	voor	het	aangevangen	jaar	en	de	jaren	daarna.
Van	verrassend	tot	vertederend	was	ook	de	wijze	waarop	ons	al	die	wensen	
bereikten;	zoals	in	het	‘geval’	van	die	85	jarige	lezeres	uit	De	Bilt:	

Deze	foto	inclusief	het	onderschrift	was	aan	een	kaart	bevestigd,	waarop	ge-
schreven;	‘Dat is nog eens een leuke dorpskrant: positief nieuws!! Gelukkig 
Nieuwjaar en ik hoop nog jaren zo’n beste buurtkrant te mogen ontvangen. 
k ben niet de enige die drie sterren bij De Vierklank uitdeelt: Felicitaties!’

Om	er	bijna	vermakelijk	–	voor	de	nootjesrubriek	-	aan	toe	te	voegen:	‘Ik 
heb geen e-mail, maar een Gazelle goede damesiets voor … euro, omdat ik 
een lage instap moest’.

Het	is	ons	ondoenlijk	al	die	wensen	persoonlijk	te	beantwoorden.	Daarom:	
Langs	deze	weg	namens	uitgever,	redactie,	opmakers,	freelancers,	distribu-
teurs	en	bezorgers:	‘Dank	voor	en	wederzijds	ook	de	allerbeste	wensen’.

Henk van de Bunt

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

RTV	Utrecht	maakte	opnamen	van	de	
nieuwjaarsbijeenkomst	en	had	na	af-
loop	een	interview	met	de	burgemees-
ter.	 ‘De	 verslaggever	 zei	 me	 daarna	
dat	 ik	het	de	volgende	dag	druk	zou	
krijgen	 en	 dat	 klopte	 wel.	 Vrijdag	
om	negen	uur	had	ik	de	NOS	al	aan	
de	lijn.	Verder	heb	ik	gesproken	met	
onder	andere	de	Volkskrant,	De	Tele-
graaf	en	De	Pers.’	De	burgemeester	is	
vooral	 verontwaardigd	 omdat	 politie	
en	brandweer	slachtoffer	werden.	‘Zij	
zijn	mij	zeer	lief	en	dat	heeft		alles	te	
maken	met	het	feit	dat	het	vaak	vrij-
willigers	zijn.	Het	zijn	mensen	die	uit	
de	samenleving	komen	en	zich	inzet-
ten	 voor	 onze	 veiligheid.	 Zij	 dragen	
risico	 zodat	 andere	 mensen	 geen	 ri-
sico’s	hoeven	te	lopen.	Daar	neem	ik	
mijn	petje	voor	af.	Als	zulke	mensen,	
die	dat	feitelijk	belangeloos	doen,	op	

deze	manier	door	eigen	dorpsgenoten	
te	grazen	worden	genomen,	zijn	daar	
geen	woorden	voor.’		

Verontwaardiging
‘Als	 je	 je	 zo	 gewelddadig	 tegen	 po-
litie	 en	 brandweer	 opstelt,	 dan	 zeg	
je	eigenlijk	dat	je	lak	hebt	aan	de	sa-
menleving’,	aldus	Gerritsen.	‘Je	moet	
dan	niet	verbaasd	zijn	dat	die	samen-
leving	dan	tegen	jou	zegt	dat	je	voor	
de	 dingen	 die	 je	 nodig	 hebt	 niet	 je	
hand	 kan	 ophouden.	 De	 mensen	 die	
het	 gedaan	 hebben	 verdienen	 straf	
en	daar	hebben	we	rechters	voor.	De	
daders	zullen	dan	ook	voor	de	rechter	
gebracht	worden,	maar	ik	vind	dat	de	
samenleving	ook	wel	een	signaal	mag	
afgeven.	Als	jij	niet	bij	ons	wilt	horen,	
dan	 moet	 je	 ook	 maar	 voelen	 dat	 je	
niet	bij	ons	wilt	horen.’		

Signalen
Gerritsen	 vindt	 dat	 door	 landelijke	
politici	 wat	 halfhartig	 is	 gereageerd	
op	 zijn	 boodschap.	 ‘Als	 burgemees-
ter,	maar	zeker	als	brandweerman	en	
politieagent,	zie	je	wat	er	in	je	eigen	
werkomgeving	gebeurt.	Je	ziet	ook	op	
welke	manier	dat	gebeurt.	Daarom	zei	
ik	in	mijn	nieuwjaarstoespraak	dat	de	
beslissers	in	Den	Haag	zich	wat	meer	
van	de	signalen	uit	de	praktijk	moe-
ten	 aantrekken.	Op	dezelfde	 dag	dat	
ik	mijn	toespraak	hield	kreeg	iemand	
die	 een	 agent	 geslagen	 had	 twintig	
uur	taakstraf.	De	mensen	die	dit	doen	
raken	hiervan	niet	onder	de	indruk.	Ik	
maak	de	strafwetten	niet,	dat	doet	de	
landelijke	overheid,	maar	ik	denk	dat	
het	reguliere	strafrecht	op	deze	men-
sen	helemaal	geen	invloed	heeft.’	

Aanpak
‘Het	 pasklare	 antwoord	 heb	 ik	 niet,	
maar	ik	heb	als	eindverantwoordelij-
ke	voor	de	veiligheid	in	de	gemeente	
De	 Bilt	 wel	 te	 maken	 met	 dit	 soort	
lieden	die	het	gewoon	verpesten	voor	
de	 hele	 samenleving.’	 Burgemeester	
Gerritsen	 weet	 dat	 de	 verontwaar-
diging	 in	 de	 week	 na	 oud	 en	 nieuw	
wordt	 gecomprimeerd,	 maar	 dat	 het	
daarna	weer	gauw	wegebt.	‘We	mau-
wen	 met	 elkaar	 dat	 het	 heel	 erg	 is,	
maar	ik	vind	dat	we	het	nu	ook	eens	
structureel	moeten	aanpakken	en	met	
elkaar	 instrumentarium	moeten	 gaan	
ontwikkelen	 om	 dit	 soort	 mensen	 te	
treffen.	Ik	ga	er	op	lokaal	niveau	niet	
over,	 want	 het	 is	 landelijke	 politiek.	
Het	nadeel	is	echter	dat	de	landelijke	
politiek	mijlenver	staat	van	de	dage-
lijkse	veiligheidspraktijken.’	

Nieuwjaarstoespraak burgemeester 
klinkt landelijk door

door Guus Geebel 

De verontwaardiging die burgemeester Arjen Gerritsen in zijn nieuwjaarsrede uitsprak over de 
afschuwelijke gebeurtenissen tijdens de nieuwjaarsnacht in het Burgemeester van Heemstrakwartier 
in De Bilt is duidelijk overgekomen. De burgemeester staat vierkant achter zijn uitspraak dat mensen 

die zich onttrekken aan de gemeenschap ook niet moeten gaan leunen op de gemeenschap.

Burgemeester Arjen Gerritsen tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

Voor	het	betreden	van	het	pand	werd,	
zoals	 gebruikelijk,	 ook	 ditmaal	 de	
hulp	 van	 de	 Maartensdijkse	 brand-
weer	 ingeroepen	 en	 dat	 was	 nodig	
want	 de	 illegale	 stokerij	 was	 volop	
in	 bedrijf.	 Bij	 aankomst	 van	 de	 ge-
waarschuwde	 politie	 is	 al	 direct	 een	
der	 daders,	 een	 man	 van	 25	 jaar	 uit	
Utrecht	 op	 het	 station	 van	 Holland-
sche	 Rading	 aangehouden.	 Hij	 nam	
alle	schuld	op	zich	en	was	niet	bereid	
om	 te	 vertellen	 wie	 de	 drie	 anderen	
zijn.	Deze	drie	waren	al	direct	bij	aan-
komst	van	de	politie	het	naastgelegen	
uitgestrekte	 bos	 ingedoken	 maar	 het	
zoeken	 naar	 sporen	 door	 de	 meege-
komen	 leden	 van	 de	 Verkeerspolitie	
en	de	Koninklijke	Marechaussee	had	
geen	 enkel	 resultaat.	 Er	 is	 niemand	
meer	gevonden.

Plaats delict
Omwonenden	vertellen	dat	er	al	twee-
maal	 eerder	 een	 inval	 in	het	pand	 is	

gedaan.	Het	is	even	zoeken	want	het	
betreft	een	drassig	pad	dat	uitkomt	op	
de	Graaf	 Floris	V	weg.	Er	 staat	 een	
bord	 met	 ‘Eigen	 weg’	 en	 ‘verboden	
toegang’.	Aan	 dat	 pad	 staat	 een	 vrij	
grote,	 uit	 steen	 opgetrokken	 loods	

met	 een	 Grieks	 aandoende	 sierrand	
en	voorheen	gebruikt	voor	opslag	van	
uitheemse	 vruchten.	 Een	 stevig	 ver-
grendeld	hekwerk	en	een	dichtgespij-
kerde	deur	voorkomen	dat	nieuwsgie-
rigen	er	een	kijkje	nemen.	

Wietvangst in Hollandsche Rading
door Kees Pijpers

De politie kreeg op vrijdagochtend 30 december rond 8.15 uur een melding, 
dat vier personen aan de Graaf Floris V weg in Hollandsche Rading verdacht bezig waren.

Ze liepen af en aan van een auto met open achterklep naar een daar gelegen pand.
De politie besloot het pand te controleren en trof er een hennipplantage aan.

De politie had een ‘heterdaadje’ bij de hennipplantage in dit pand.

Burgerinitiatief voor 
betere communicatie:

Hermie	Engelbertink	is	met	een	groep	bewoners	een	burgerinitiatief	gestart	
om	betere	communicatie	rond	het	Centrumplan	Bilthoven	op	de	agenda	van	
de	gemeenteraad	 te	krijgen.	Zij	nodigt	 alle	betrokken	 inwoners	van	Bilt-
hoven	 uit	 dit	 initiatief	 te	 steunen	 door	 hun	 handtekening	 te	 zetten.	Voor	
een	burgerinitiatief	zijn	minimaal	100	geldige	handtekeningen	nodig.	En-
gelbertink	meldt	dat	de	actie	al	breed	ondersteund	wordt	door	winkeliers	
en	publiek	en	dat	inmiddels	ruim	300	handtekeningen	zijn	opgehaald.	Bij	
diverse	winkels	in	De	Kwinkelier	liggen	handtekeningenlijsten.	

Op	 26	 januari	 worden	 de	 handtekeningen	 aangeboden	 aan	 B	 en	 W.	 De	
handtekeningenactie	heeft	ook	tot	doel	de	negatieve	berichtgeving	over	De	
Kwinkelier	te	stoppen.	De	organiserende	groep	verwacht	van	B	en	W	regie	
en	wil	graag	weten	wat	het	college	onderneemt.	Engelbertink:	‘Wij	vragen	
een	maandelijkse	update	over	de	voortgang,	zodat	iedereen	goed	geïnfor-
meerd	is.	Geruchten	en	berichten	op	internet	over	zich	terugtrekkende	in-
vesteerders	en	vertraging	van	de	plannen	zorgen	voor	grote	onrust	onder	de	
inwoners	en	winkeliers	met	betrekking	tot	de	herinrichting	van	het	centrum	
van	Bilthoven.	Veel	vragen	krijgen	geen	duidelijk	antwoord:	zijn	de	ca	350	
appartementen	in	deze	tijd	nog	wel	verkoopbaar,	kan	hoogbouw	niet	beter	
veranderd	worden	in	laagbouw	en	moet	het	niet	wat	soberder	in	deze	crisis-
tijd?	En	worden	de	inwoners	mogelijk	geconfronteerd	met	hogere	gemeen-
telijke	belastingen	als	de	inanciering	spaak	loopt?	Wat	is	de	haalbaarheid	
van	de	plannen.’	

Oudejaarsnacht en straatterreur
De	 gemeenteraad	 van	 De	 Bilt	 spreekt	 zijn	 intense	 afkeuring	 uit	 over	
de	 gebeurtenissen	 in	 de	 kern	 De	 Bilt	 gedurende	 de	 oudejaarsviering.		
In	deze	krant	is	uitgebreid	bericht	over	de	calamiteiten	op	de	Hessenweg	en	
het	Heemstrakwartier.	Tijdens	zijn	nieuwjaarstoespraak	heeft	burgemeester	
Gerritsen	zijn	afkeer	over	de	gebeurtenissen	uitgesproken.	De	gemeente-
raad	 steunt	 onze	 burgemeester	 voor	 100%	 in	 zijn	 stellingname	 dat	 deze	
zaken	niet	getolereerd	mogen	worden.	Nergens,	en	helemaal	niet	 in	onze	
gemeente.
-	 	De	raad	vindt	het	onaanvaardbaar	dat	leden	van	de	politie	en	de	hulp-

diensten	in	hun	werk	gehinderd	en	zelfs	bedreigd	worden.
-	 	De	 raad	 vindt	 het	 onaanvaardbaar	 dat	 de	 mensen	 die	 onze	 veiligheid	

moeten	 bewaken	 lichamelijk	 letsel	 is	 toegebracht.	 In	 enkele	 gevallen	
zelfs	van	blijvende	aard.	

-	 	De	raad	vindt	het	onaanvaardbaar	dat	wat	een	feest	kan	zijn,	ontaardt	in	
een	veldslag	waar	ook	omwonenden	gevaar	lopen.

De	 gemeenteraad	 neemt,	 als	 volksvertegenwoordigend	 orgaan,	 af-
stand	van	een	gedrag	dat	 in	een	beschaafde	samenleving	niet	 thuishoort.	
	De	gemeenteraad	wil	met	deze	verklaring	een	signaal	afgeven	dat	geweld-
dadig	gedrag	van	relschoppers	en	vandalen	in	onze	gemeente	niet	getole-
reerd	wordt.	

De gemeenteraad van De Bilt

SP: orde handhaven,
maar burgerrechten ook

Tijdens	de	jaarwisseling	leek	het	wel	oorlog	in	het	Van	Heemstrakwartier	in	
De	Bilt.	Het	ging	er	heftig	aan	toe	en	hulpverleners	hebben	zware,	blijvende	
verwondingen	opgelopen.	In	zijn	nieuwjaarstoespraak	ging	de	burgemees-
ter	terecht	in	op	deze	zeer	kwalijke	situatie	en	hij	sprak	zijn	zorg,	steun	en	
medeleven	uit	en	hij	riep	op	tot	strenge	handhaving.	De	SP	steunt	hem	daar	
in.	De	SP	steunt	echter	niet	de	oproep	van	de	burgemeester	om	de	relschop-
pers	hun	recht	op	zorg	en	een	uitkering	te	ontnemen.
Fractievoorzitter	Etiënne	van	Buren:	‘Uiteraard,	hoe	kan	het	anders,	deelt	
de	SP	de	diepe	verontwaardiging	en	woede	van	de	burgemeester	over	de	
gebeurtenissen	van	oudjaarsnacht.	Wij	voelen	evenzeer	enorm	mee	met	de	
mannen	en	vrouwen	van	de	hulpdiensten	die	zich	met	deze	blinde	agres-
sie	geconfronteerd	zagen.	Wij	begrijpen	én	ondersteunen	de	roep	om	harde	
maatregelen.	Dit	kan	de	samenleving	niet	accepteren.	Maar	burgemeester	
Gerritsen	ging	een	stap	verder.	Hij	ging	voor	de	gelegenheid	op	de	stoel	
van	de	rechter	zitten.	Daar	kunnen	wij	-	en	dat	zou	ook	voor	andere	partijen	
moeten	gelden	-	niet	mee	instemmen.	Het	is	niet	de	taak	van	het	gemeente-
bestuur	om	zich	over	eventuele	sancties	uit	te	laten.	En	al	helemaal	niet	om	
te	suggereren	dat	vandalen	hun	(mensen-)rechten	zouden	moeten	worden	
ontnomen.	Vanuit	zijn	woede	en	frustratie	als	mens	kunnen	wij	dergelijke	
uitspraken	nog	begrijpen	maar	als	burgemeester	dien	je	dergelijke	uitspra-
ken	niet	te	doen’.



VOORDEEL HELE WEEK

per
stuk 5.98

500
gram 3.98

500
gram 5.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 12 januari
t/m woensdag 18 januari

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Hamburgers

Tartaartjes

Rundergehaktstaven

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Eigengemaakte schouderham 

Procureurrollade

Kiprollade

Sellerysalade
Filet Americain
Hammousse

Half om half gehakt 1 Kg.  | 4.50

Rundergehakt 1 Kg.  | 4.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

500
gram 5.50

Kipfilet  
Naturel of gemarineerd

Kipfilet  
gevuld met brie 

Heerlijke kip 
in braadzak, ovenklaar

3x 100
gram 3.98

LANDGOEDKAAS 
GEIT

6 halen / 
   5 betalen

VERSGEBRANDE 
PINDA-ROZIJNENMIX 

VERSGEBRANDE 
MACADAMIA’S

250
gram 1.99

100
gram 2.49

100
gram 1.98

  DONDERDAG

Diverse
 vleesw

aren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

HOLLANDSE BIEFSTUK
500

gram 8.98

STOMPETOREN  
BELEGEN 

op=op

Vers gesneden

Snijboontjes
400 gram

1,39

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Nieuwe oogst

Kiwi’s
500 gram

•  Kapucijnersschotel
 _____________________100 GRAM  0,89

•  Hongaarse goulash
MET GROENTERIJST ________100 GRAM  0,99

LEKKER LIGHT

•  Spaghetti 
MET SCAMPI EN RUCOLA ____100 GRAM  0,99

Mooie Hollandse

Prei
Héél kilo

0,59 0,79

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
Alle rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

MAANDAG 16 JANUARI, DINSDAG 17 JANUARI 

EN WOENSDAG 18 JANUARI

Vers gesneden

Bietjes ________________ 500 GRAM 0,99
De lekkerste

Navelsinaasappels

_________________________ HÉÉL KILO  1,25
Met gebakken aardappels en gegrilde groente

Heerlijke kippenpoot
_________________________ 100 GRAM  0,99

Sap..sap..sap..
De allerbeste
Perssinaasappels _ 2 KILO  1,99
Vers gesneden
Soepgroente ___ 250 GRAM  0,59
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advertentie

Het	 Heemstrakwartier	 ligt	 tussen	 de	
Looydijk,	 de	 Hessenweg,	 de	 Groen	
van	 Prinstererweg	 en	 de	 Waterweg.	
Hier	 staan	 190	 huurwoningen	 en	 43	
koophuizen.	 De	 huurwoningen	 zijn	
eigendom	 van	 woonstichting	 SSW,	
waarvan	 directeur	 Ad	 van	 Zijl	 ook	
aanwezig	was	tijdens	de	Nieuwjaars-
borrel.	Er	 is	 hier	 ook	 een	wijkexpo-
sitie	ingericht,	Kunstenaars	uit	Eigen	
Wijk	 geheten.	Ellie	Hulst,	 voorzitter	
van	 de	 bewonerscommissie,	 licht	
toe:	‘Onze	wijk	telt	heel	veel	kunste-
naars.	Niet	alleen	schilders,	maar	ook	
fotografen	 en	 zangers.’	 Het	 Heem-
strakwartier	 is	 heel	 gevarieerd	 qua	
populatie,	 vervolgt	 Hust.	 ‘Er	 wonen	
een	 vuilnisman,	 een	 schilder,	 een	
dakdekker,	 maar	 ook	 advocaten	 en	
zelfs	een	professor.	En	er	wonen	zo’n	
negentien	nationaliteiten.’	 In	 ’t	Hoe-
kie	zijn	deze	avond	een	kleine	 twin-
tig	man	aanwezig.	Hulst:	‘We	hadden	
het	wat	drukker	verwacht.	Misschien	
omdat	 we	 de	 borrel	 iets	 verder	 van	
het	 Heemstrakwartier	 houden.	 We	
hebben	 die	 ook	 wel	 eens	 buiten	 in	
de	 speeltuin	 gehouden.	 Daar	 komen	
meer	 mensen,	 maar	 dan	 blijven	 ze	
ook	 korter	 vanwege	 de	 kou.’	 Hulst	

blikt	terug	op	2011:	‘We	hebben	een	
hectisch	 jaar	 achter	 de	 rug	 en	 gaan	
een	bewogen	jaar	tegemoet	vanwege	
de	 renovatie	 van	 de	 wijk.’	 Kunste-
naars	uit	Eigen	Wijk	oogst	veel	waar-
dering	bij	de	wijkgenoten.	Hulst	stelt	
voor:	‘Laten	we	dit	elk	jaar	doen.	Er	
wonen	nog	veel	meer	kunstenaars	in	
de	wijk.’	Over	 de	 bewonerscommis-
sie	heeft	 ze	goed	nieuws:	 ‘Die	heeft	
zich	al	vele	jaren	ingezet	voor	veilig-
heid	en	 leefbaarheid	en	hard	gewekt	
om	 de	 renovatie	 te	 bewerkstelligen.	
De	commissie	blijft	ook	na	de	 reno-
vatie	bestaan.	Ik	blijf	mensen	om	me	
heen	vinden	die	het	avontuur	met	me	
willen	aangaan.’	

Incident jaarwisseling
Bewoners	 vertellen	 dat	 de	 rellen	 tij-
dens	 de	 jaarwisseling	 alle	 bewoners	
hebben	 verbijsterd.	 ‘Ik	 woon	 hier	 al	
een	 jaar	 of	 dertien.	 Dit	 heb	 ik	 nog	
nooit	 eerder	 meegemaakt,’	 vertelt	
iemand.	De	 verhalen	 komen	 los.	De	
rellen	 werden	 veroorzaakt	 door	 een	
groep	 die	 allereerst	 bestond	 uit	 een	
man	en	een	vrouw	die	een	relatie	heb-
ben,	bijna	altijd	bij	 elkaar	 zijn	 in	de	
woning	 van	 de	 vrouw	 in	 het	 Heem-

strakwartier	 en	 die	 een	 alcoholpro-
bleem	hebben,	verzekeren	de	aanwe-
zigen.	 ‘De	vrouw	 is	 een	 jaar	 of	 vier	
geleden	 met	 haar	 kinderen	 naar	 de	
wijk	verhuisd.	De	moeder	van	de	man	
woont	 al	 heel	 lang	 in	 het	Heemstra-
kwartier.	Hij	is	hier	opgegroeid.’	Het	
samengestelde	gezin	had	mensen	uit-
genodigd	om	de	jaarwisseling	bij	hen	
te	vieren,	merkten	de	andere	wijkbe-
woners.	Een	bewoner	 vervolgt:	 ‘Die	
middag	 arriveerde	 op	 het	 plein	 een	
VW-busje	met	pallets,	plastic	en	twee	
enorme	 olievaten.	 Ze	 deponeerden	
alles	 op	 het	 hoekje.	 De	 man	 sleepte	
drank	 aan.	 Ze	 begonnen	 vanaf	 dat	
moment	 al	 te	 drinken.’	 Toen	 werd	
de	 inhoud	van	de	olievaten	 in	brand	
gestoken.	Een	buurtgenoot:	‘Er	ston-
den	allemaal	kleine	kinderen	omheen	
zonder	een	volwassene	erbij	die	ver-
antwoordelijk	was.	Ik	dacht:	dit	gaat	
fout.’	De	brandweer	was	al	een	keer	
komen	blussen.	‘Dat	ging	vrij	rustig.	
Later	op	de	avond	kwamen	ze	terug.	
Ik	ben	ernaar	toe	gelopen.	De	politie	
kwam	 er	 ook	 bij	 met	 honden.	 Toen	
is	 het	 geëscaleerd.’	 Er	 werd	 illegaal	
vuurwerk	afgestoken.	Buurtbewoners	
zagen	 dat	 de	 man	 vanuit	 de	 woning	

met	een	laserlamp	de	mensen	van	de	
hulpdiensten	 verblindde	 en	 dat	 hij	
vuurwerk	naar	hen	gooide.	‘Hij	hitste	
de	jongeren	op:	“Je	moet	gooien,	gooi	
nou!”	Dat	hebben	ze	toen	gedaan.	Er	
werd	ook	gevochten.’	Buurtbewoners	
die	er	getuige	van	waren,	hebben	dat	
doorgegeven.	Er	heerst	behalve	boos-
heid	 ook	 angst	 in	 de	 wijk.	 ‘Als	 de	
daders	 erachter	 komen	 wie	 dat	 heb-
ben	doorverteld,	moeten	die	mensen	
vrezen	 voor	 hun	 ruiten.’	 De	 vrouw,	
de	man	en	hun	kinderen	veroorzaken	
al	 langere	 tijd	 overlast.	 ‘Als	 je	 met	
ze	meepraat,	 is	er	niets	aan	de	hand,	
maar	 geef	 je	 tegengas,	 dan	 zijn	 de	
poppen	 aan	 het	 dansen.’	 De	 man	 en	
de	vrouw	zijn	niet	bepaald	goede	op-
voeders,	vinden	andere	bewoners.	‘Ze	
hebben	weinig	grip	op	hun	kinderen	
en	geven	ze	het	verkeerde	voorbeeld.	

Die	 kinderen	 hebben	 overal	 maling	
aan	en	als	je	er	iets	van	zegt,	krijgt	je	
een	grote	bek	of	ze	jouwen	je	uit.	Ze	
lappen	alle	regels	aan	hun	laars.’	Be-
woners	van	het	Heemstrakwartier	zijn	
verontwaardigd	 en	 verdrietig.	 Een	
van	hen	legt	uit:	‘De	wijk	is	de	laatste	
jaren	 ontzettend	 opgebloeid	 en	 aan-
trekkelijk	geworden	om	te	wonen.	Nu	
kunnen	we	weer	van	voor	af	aan	be-
ginnen.’	De	buurt	hoopt	de	komende	
jaarwisseling	geen	overlast	meer	van	
het	samengestelde	gezin	te	ondervin-
den.	‘Die	mensen	zouden	een	verbod	
moeten	krijgen	om	met	de	jaarwisse-
ling	naar	buiten	te	gaan.	Als	ze	ruzie	
willen	maken	doen	 ze	het	maar	 lek-
ker	binnen	met	elkaar	en	niet	met	de	
medewerkers	 van	 de	 hulpdiensten.’	
Iemand	 anders	 voegt	 nog	 toe:	 ‘Ze	
moeten	dit	gezin	gericht	aanpakken.’

Bewoners boos en teleurgesteld tijdens 
Nieuwjaarsborrel Heemstrakwartier

door Lilian van Dijk

Jarenlang heeft de bewonerscommissie van het Burgemeester van Heemstrakwartier 
in De Bilt is er alles aan gedaan om dit stukje De Bilt aangenaam om te wonen en veilig te maken. 

De ongeregeldheden met de jaarwisseling gooiden roet in het eten. En dat alles door het wangedrag 
van één familie, blijkt tijdens de Nieuwjaars borrel op 7 januari in ‘t Hoekie.

Op de Nieuwjaarsborrel van het Heemstrakwartier werd druk nagepraat over 
de jaarwisseling, maar ook een glaasje gedronken op een goed 2012.

‘Terrein	en	huis	hier	achter,	zijn	van	
de	Hersteld	Hervormde	Kerk,	vertelt	
Marijke	Oudhof	(63).	‘De	kerk	heeft	
vijf	 jaar	 geleden	 na	 het	 vertrek	 van	
de	bewoners,	het	twee	onder	èèn	kap-
pand’	 onbewoonbaar	 gemaakt	 met	
de	bedoeling	om	het	een	nieuwe	be-
stemming	te	geven	maar	daar	is	tot	nu	
niets	van	terecht	gekomen.	Rond	het	

gebied	waar	het	huis	staat	is	een	af-
scherming	gemaakt	maar	dat	is	voor	
de	 jeugd	geen	probleem.	Bovendien	
kun	 je	 er	 vanaf	 de	 Dorpsweg	 langs	
ons	huis	zo	naar	toe	lopen.	Ze	breken	
in	en	stichten	brandjes	in	en	rond	het	
pand.	We	worden	al	vanaf	2006	ge-
confronteerd	met	dit	probleem.	Op	5	
december	jl.	heeft	de	brandweer	nog	

een	uur	geblust,	maar	nauwelijks	wa-
ren	de	mannen	weg	of	de	jeugd	was	
er	al	weer.’	

Neergeslagen 
‘Toen	 ben	 ik	 er	 naar	 toe	 gegaan’,	
vervolgt	 Marijke.	 ‘Ik	 wilde	 waar-
schuwen	en	vertellen	hoe	gevaarlijk	
ze	bezig	waren.	Ik	wilde	voorkomen	

dat	 kinderen	 in	 dat	 huis	 omkomen	
door	 brand,	 maar	 het	 gevolg	 was	
dat	 ik	 voor	mijn	 huis	 door	 een	 jon-
gen	 werd	 aangevallen	 en	 neergesla-
gen,	met	nog	een	trap	toe.	Die	gasten	
komen	 van	 het	 Groenhorst	 College.	
Het	 gebeurt	 altijd	 op	 tijden	 dat	 de	
schooljeugd	 vrij	 is	 of	 onderweg	 is	
van	 school	 naar	 De	 Vierstee	 om	 te	
sporten.	Weet	 je,	als	gevolg	van	die	
gebeurtenis	 heb	 ik	 slaapproblemen,	
ben	bij	slachtofferhulp	en	slik	pillen,	
maar	 niemand	van	de	 eigenaren	die	
eens	 komt	 vragen	 hoe	 het	 met	 me	
gaat’.	De	Hersteld	Hervormde	Kerk	
heeft	hierbij	een	andere	 lezing:	 ‘Di-
rect	na	het	incident,	toen	de	politie	er	
nog	was,	is	er	iemand	van	de	diaconie	
geweest,	 om	met	 het	 echtpaar	Oud-
hof	 mee	 te	 leven.	 In	 dezelfde	 week	
is	er	nog	een	diaken	bij	de	heer	Oud-
hof	 geweest.	Mevrouw	Oudhof	was	
toen	 helaas	 niet	 aanwezig.	 Volgens	
mevrouw	 Oudhof	 zijn	 betrokkenen	
dus	wel	op	de	hoogte,	maar	gebeurt	
er	aan	de	oorzaak	van	het	probleem	
onvoldoende:	‘Er	zijn	na	die	aanslag	
op	mij	wel	drie	leerkrachten	van	het	
Goenhorst	College	gekomen	met	een	
bloemstuk	als	troost.	Dat	was	aardig.’	

Sporen
We	 zijn	 samen	 met	 Marijke	 eens	
gaan	 kijken.	 Tussen	 de	 achterkant	
van	twee	bedrijven,	naast	de	nieuw-
bouwwijk	 en	 achter	 de	 woning	 van	
Marijke	en	haar	man,	groeit	de	lora	

welig	en	er	gaan	duidelijke	loopspo-
ren	door	het	hoge	gras	vanaf	het	hek-
werk	 naar	 het	 huis.	 Daar	 moet	 heel	
wat	overheen	gelopen	zijn.	We	zien	
een	link	gat	in	de	muur	van	de	kel-
der	en	beschadigde	planken	en	platen	
voor	ramen	en	deuren.	Maar	die	be-
dekking	is	niet	afdoende.	Voor	jonge	
gasten	 zijn	 het	 eenvoudige	 versper-
ringen.

Opnieuw bouwen
Een	 paar	 dagen	 na	 het	 vervelende	
incident	zijn	volgens	de	heer	Hoog-
endijk	 van	 de	 Hersteld	 Hervormde	
Kerk	de	huizen	zo	goed	als	mogelijk	
door	 een	 aannemer	 dichtgemaakt.	
Onlangs,	 is	er	een	steviger	hekwerk	
rondom	 het	 terrein	 geplaatst.	 Maar	
het	gat	bij	de	kelder	van	het	pand	is	
er	nog.	In	het	Groenhorst	College	ho-
ren	we	dat	de	daders	zijn	toegespro-
ken.	Hoewel	de	aanval	op	Marijke	op	
die	vijfde	december	na	 schooltijd	 is	
gebeurd,	zijn	er	toch	maatregelen	ge-
nomen	om	herhaling	 te	 voorkomen.	
De	 jongen	 die	 Marijke	 aangevallen	
heeft,	 valt	 intussen	 via	 de	 politie	
onder	 de	 zorg	 van	 justitie.	 Woord-
voerder	 Hoogendijk	 vertelt	 nog	 dat	
er	 al	 geruime	 tijd	 contact	 is	met	 de	
gemeente	 op	 ambtelijk	 niveau.	 On-
danks	 de	 hoge	 kosten	 is	 het	 de	 be-
doeling	 om	 de	 panden	 af	 te	 breken	
en	 opnieuw	 op	 te	 bouwen.	 Marijke	
Oudhof	is	er	blij	mee	al	vindt	ze	dat	
het	wel	erg	lang	duurt.

Trammelant aan
de Maartensdijkse Dorpsweg

door Kees Pijpers

Achter de woningen naast de Hervormde Kerk aan de Dorpsweg staat een leeg dubbel pand, 
de nummers 32 en 34, waar vooral jongeren warme belangstelling voor hebben. 

In en rond het gehavende huis worden brandjes gesticht. De dichts bijzijnde bewoners 
hebben meermalen gewaarschuwd voor het gevaar. Het resultaat was onlangs dat de vrouw

voor haar huis werd neergeslagen. 

Het dubbele woonhuis aan de Dorpsweg te Maartensdijk.  
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Oud-burgemeester Tchernoff geeft 
eerst een correctie op een historisch 
gebeuren. De plaquette op de herden-
kingssteen vermeldt dat hij op 1 sep-
tember 2000 de centenboom bij de 
steen heeft geplant. Op die dag heb-

ben de burgemeester en zijn vrouw 
echter af moeten zeggen vanwege 
zware koorts. ‘Toen heeft wijlen me-
vrouw Slok de boom geplant. Op de 
steen staat dus wel mijn naam, maar 
op de dag zelf was ik er niet. Alles 

was van tevoren echter al besteld, 
maar nu komt het toch weer goed.’

Mooie plek
‘Toen ik een mailtje van begraaf-
plaatsbeheerder Sjon Bos kreeg dat 
er het een en ander moest gebeuren 
met het terugplaatsen dacht ik, nu 
kan ik alsnog iets corrigeren. Eigen-
lijk vond ik het niet mijn taak, maar 
die van de huidige burgemeester. Die 
was weer zo aardig om te zeggen dat 
hij er wel bij zou zijn, maar dat ik het 
moest doen.’ Het monument heeft nu 
een mooie plek op het oude gedeelte 
van de begraafplaats met keldergra-
ven uit begin 1900. Daar ligt ook 
burgemeester De Blocq van Haersma 
de With begraven. Hij was mede ver-
antwoordelijk voor de aanleg en inge-
bruikname van de begraafplaats. Sjon 
Bos vertelt dat de donkerroodbladige 
treurbeuk die nu bij de steen is geplant 
het heel goed doet op de zandgrond 
die we hier hebben. Hij verwacht dat 
de boom wel 200 jaar meegaat. 

Gestileerde vlinder
Begraafplaats Brandenburg ligt bin-
nen de bebouwde kom en is een mooi 
wandelpark. Het ontwerp is een gesti-
leerde vlinder. Niet duidelijk is wie de 

grondlegger is. De vroegst gevonden 
tekening van de begraafplaats stamt 
uit 1926. Daarop staat de indeling 
van de paden van de begraafplaats. 
De tekening is ondertekend door P.J. 
Vermaak, gemeentearchitect van De 
Bilt. Er staat ook nog een bijzonder 
lijkenhuisje dat oorspronkelijk voor 
de begraafplaats werd gebouwd. Na 
de Tweede Wereldoorlog werd het 
uitgebreid met een obductieruimte en 
toiletten. De originele snijtafel staat 
er nog in. 

Onderduikplaats
Sjon Bos vertelt dat in de oorlog in 
de aula van de begraafplaats onder-
duikers hebben gezeten. Één daarvan 
was de beroemde variétéartiest Hein-
tje Davids. Het was een veilige plek 
omdat de Duitsers toch wel respect 
voor begraafplaatsen hadden, dus 

daar kwamen ze niet. Oude Biltena-
ren vertellen dat in de oorlog in de 
oude keldergraven illegaal werd ge-
slacht. Op de begraafplaats bevinden 
zich ook enkele oorlogsgraven. Sjon 
Bos is consul van de Oorlogsgraven-
stichting. Maatschappelijke ontwik-
kelingen en de komst van andere 
culturen hebben begrafenissen een 
heel ander karakter gegeven. Van een 
stille plechtigheid tot gebeurtenissen 
met veel muziek. 
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Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

advertentie

De nu 74-jarige Kersten kwam al 
vanaf zijn achtste in contact met de 
bewoners van het toenmalige woon-
wagenkamp. ‘Dat was gelegen aan 
de loswal aan de Jacobssteeg, waar 
vroeger schepen werden gelost die 
bouwmaterialen en kolen vervoer-
den over de Biltse Grift.  Die steeg 
is er nog wel, maar als je niet weet 
waar die losplaats en het kamp vroe-
ger hebben gelegen, kun je de plek 
niet meer vinden.’ In die tijd trok-
ken veel woonwagenbewoners van 
de ene standplaats naar de andere. 
‘Toen ik met het kamp in aanraking 
kwam, stonden er tien vaste wagens 
en meestal zo’n tien trekkers.’ Ker-
sten groeide op in het Oude Dorp. 
‘Toen ik acht jaar was, werd ik mis-
dienaar. De vaste bewoners van het 
kamp kochten vlak na de Tweede 
Wereldoorlog een extra wagen die als 
kapelletje werd ingericht. Ik ging daar 
’s zondags met een andere misdienaar 
en met een kapelaan of een andere 
katholieke geestelijke naartoe om een 
mis op te dragen. Ik heb er tot mijn 
achttiende geassisteerd. Toen heb ik 
de bewoners leren kennen, want na de 
mis werd de geestelijke met de twee 

misdienaars uitgenodigd om in een 
van de wagens koffi e te drinken. Wij 
kregen dan limonade. Ik heb dus een 
heleboel wagens van binnen gezien.’

Woonwagenschap
Na zijn periode als misdienaar had 
Kersten vele jaren geen contact meer 
met het woonwagenkamp, totdat hij in 
1976 in de gemeenteraad kwam voor 
D66. In 1980 werd de gemeenschap-
pelijke regeling Woonwagenschap 
Regio Zeist en omstreken in het le-
ven geroepen door de toenmalige ge-
meenten Cothen, De Bilt, Driebergen, 
Maarn en Zeist voor het beheer en de 
exploitatie van de woonwagenstand-
plaatsen in deze gemeenten. Voor de 
toenmalige gemeente De Bilt ging 
het om de woonwagenlocatie Welte-
vreden in De Bilt. ‘In het bestuur za-
ten per gemeente één raadslid en een 
wethouder. Ik heb er vier jaar in ge-
zeten en de laatste zes jaar, van 2006 
tot en met 2011 nog een keer.’ Dat het 
Woonwagenschap werd opgericht, 
had te maken met een wetswijziging. 
‘In de jaren tachtig was het een roe-
rende tijd, omdat de Woonwagenwet 
in 1977 was veranderd. Vroeger wer-

den de woonwagens zo ver mogelijk 
weggestopt, vaak in grote kampen. 
Maar nu mochten de mensen niet 
meer in het buitengebied staan, maar 
in de bebouwde kom.’ 

Verhuizing
De gemeente De Bilt besloot in 1979 
het woonwagenkamp verplaatsen van 
de loswal naar Weltevreden. ‘Dat gaf 
veel commotie in Weltevreden’, her-
innert Kersten zich. ‘Vooral vanwege 
het fi etstunneltje, dat deze locatie een 
korte verbinding met het centrum 
bood.’ De bewoners van het kamp 
stonden ook niet te springen om naar 
het nieuwe woonwagencentrum, zo-
als het ging heten, te verhuizen. ‘De 
gemeente besloot met jeeps en trek-
kers de woonwagens te verslepen. Er 
waren toen nog veel wagens die door 
paarden werden getrokken. Van die 
wagens werd de dissel afgetrokken en 
daarna werden ze door een trekker of 
jeep versleept met de paarden achter 
de wagen gespannen.’ De stoet ging 
over de Hessenweg. ‘Dat gaf veel 
bekijks’, weet Kersten nog. Maar de 
gemeentelijke inspanning bleek ver-
geefs: ‘De volgende morgen stonden 

alle wagens weer op de loswal.’ De 
gemeente gaf het niet op. ‘Na een 
dag of wat herhaalde de gemeente de 
operatie. Toen de wagens weg waren, 
werd met twee shovels de loswal ge-

amoveerd, dat betekent dat de grond 
ongeschikt werd gemaakt voor de wa-
gens. De locatie werd ook niet meer 
gebruikt voor de scheepvaart, dus het 
terrein kon worden opgedoekt.’

Rens Kersten vertelt over 
woonwagengeschiedenis De Bilt – deel 1

door Lilian van Dijk
 

D66-gemeenteraadslid Rens Kersten is vele jaren lid geweest van het Woonwagenschap, 
een overkoepelende organisatie van oorspronkelijk vijf gemeenten die zich bezig hield met het 

woonwagenbeleid. Op 8 november 2011 werd dit bestuursorgaan opgeheven. De Vierklank blikt met 
Kersten in twee afl everingen terug op de geschiedenis van het woonwagenbeleid van De Bilt.

Rens Kersten heeft zijn medewerking verleend aan de totstandkoming van het 
boek over Beukenburg, het grote woonwagenkamp in Zeist.

Nieuwe plek voor monument 
begraafplaats Brandenburg

door Guus Geebel

In 2000 bestond begraafplaats Brandenburg honderd jaar. 
Ter gelegenheid daarvan werd toen bij een herdenkingssteen een centenboom geplant. 

Bij de uitbreiding van de begraafplaats in 2009 kreeg de steen tijdelijk een andere plek.
De boom bleek echter niet te behouden. Woensdag 4 januari kreeg het monument 

met hulp van oud-burgemeester Tchernoff en burgemeester Gerritsen een defi nitieve 
nieuwe plek bij een nieuw geplante roodbladige treurbeuk.

Oud-burgemeester Tchernoff plaatst behendig de herdenkingssteen op de 
juiste plek.

Burgemeester Arjen Gerritsen, begraafplaatsbeheerder Sjon Bos en de heer 
Tchernoff.
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NU OP DE HELE 
DAMES COLLECTIE TOT

70% KORTING
*

Kijk op www.nagelfashion.nl 

voor de laatste trends.

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

30% 50%

70%
Fashion for eve ry age

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

AANBIEDING:
L'Oréal Revitalift 

dag/nachtcrème VOOR € 10,-

Revitalift oogcrème 

van € 17,99 NU VOOR € 10,-

Vindt u het product niet 
bij ons in de winkel kijk dan op:

vanrossum.diodrogist.nl

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

06 - 53 14 67 33

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

TULPEN
2 bossen € 3,95

Per bos € 2,50

 

 

Maertensplein 26 a, Maartensdijk 
Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

Oostenrijkse 
Appelstrudel  nu

Waldkornpuntjes

6,25

4+1
gratis

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Op alle grote A4 en 
XL fotoboeken!
Bestel voor 31 januari 2012

25% korting!

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

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

AUTO VAN DE WEEK

VOLVO V70 2.4

2006, 153.651, D BLAUW MET, ABS, 

AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB, LM, 

LEER, ST VERW, PDC/A, ES, ASR, 

TREKHAAK

€ 13.500

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C3 1.1 LIGNE PRESTIGE 2003 82.000 ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB, AIRBAGS, RAD/CD, ABS,  € 5.950,00 

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

PARKEERHULP, ESP, ABS,  € 12.500,00 

PEUGEOT 206 1.4 XR 5DRS 2003 63.000 GOUD MET, LMV, ER, CV, SB  € 6.250,00 

PEUGEOT 206 1.4 SW HDI 2007 145.000 GRIJS MET, AIRCO, ABS, RAD/CD, ER, CV, SB, TREKH  € 6.500,00 

PEUGEOT 307 SW 1.6 16V PACK 2005 131.000 ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, SB, 

ABS, RAD/CD, REGENS,  € 5.950,00 

PEUGEOT 407 1.6 HDIF 110PK 2005 156.000 GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, LMV, ABS, ER,  

CV, SB, RAD/CD, REGENS, AIRBAGS, RAD/CD, MLV,  € 7.250,00 

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

RENAULT MEGANE 1.6 16V 5DRS 2003 170.000 WIT, CRUISE C, AIRCO, ABS, RAD/CD, ER, CV, SB, ESP,  € 3.750,00 

PEUGEOT 607 2.2 HDIF PACK 2004 142.000 ZILV GRIJS MET, ZWART LEDER, RAD/CD/NAV, 

CLIMATE C, CRUISE C, REGENS, LMV, ABS, ER, CV, SB,  € 7.750,00 
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Nicaragua	 ligt	 in	 Midden-Amerika,	
tussen	Honduras	en	Costa	Rica.	Be-
halve	 een	 mooi	 land	 is	 Nicaragua	
ook	een	arm	land:	na	Haïti	het	arm-
ste	land	van	het	noordelijk	halfrond.	
Toch	 heeft	 de	 Nederlandse	 regering	
Nicaragua	onlangs	geschrapt	van	de	
lijst	 van	 landen	 die	 ontwikkelings-
hulp	vanuit	Nederland	krijgen.
Claudia	 Geluk	 (gemeentelid	 van	 de	
Dorpskerk)	is	daar	geboren	en	opge-
groeid	en	ook	altijd	 lid	geweest	van	
de	te	bezoeken	kerkelijke	gemeente.	
Kees	 Geluk	 ontmoette	 haar	 daar	 en	
na	hun	huwelijk	is	Claudia	naar	Ne-
derland	gekomen	en	woont	nu	alweer	
enkele	jaren	in	Nederland.	In	februari	
2012	zullen	Kees	en	Claudia	samen	
met	hun	zoontjes	voor	 een	half	 jaar	
naar	Nicaragua	gaan.	

Doen
Tijdens	de	diaconale	reis	zal	de	groep	
zich	met	 verschillende	 zaken	bezig-
houden.	 Voor	 een	 deel	 zal	 de	 tijd	
worden	besteed	aan	bouwwerkzaam-
heden.	 In	Nicaragua	 zie	 je	 vaak	dat	
hele	families	van	oma	tot	kleinkinde-
ren	in	één	huisje	wonen.	Daar	slapen	
ze	dan	in	één	ruimte,	soms	ook	met	
mensen	van	buiten	de	directe	familie,	
waardoor	 er	 weinig	 privacy	 is.	 Tie-

ners	kunnen	vaak	niet	 tot	ontwikke-
ling	en	ontplooiing	komen.	Ook	zijn	
er	 veel	 jonge	 ongehuwde	 moeders;	
moeders	 van	 14	 jaar	 zijn	 geen	 uit-
zondering.	De	bouwwerkzaamheden	
zullen	 bestaan	 uit	 het	 bouwen	 van	
nieuwe	huisjes	en	het	uitbreiden	van	
bestaande	 huisjes	 met	 nieuwe	 ka-
mers.	

Kamp en workshops 
Naast	 de	 bouwwerkzaamheden	 zul-
len	 er	 tijdens	 de	 diaconale	 reis	 ook	
een	 jeugdkamp	 en	 workshops	 wor-
den	 georganiseerd	 voor	 Nicaragu-
aanse	 (straat-)jongeren.	 Tijdens	 dit	
soort	 jeugdkampen	 en	 workshops	
is	er	de	gelegenheid	tot	uitwisseling	
tussen	 Nederlanders	 en	 Nicaragua-
nen.	Daarbij	 zal	geprobeerd	worden	
speciieke	 kennis	 en	 vaardigheden	
van	deelnemers	aan	de	reis,	bijvoor-
beeld	op	creatief	gebied,	in	te	zetten.	
Mogelijk	 kunnen	 de	 jongeren	 hier-
door	iets	leren	of	talenten	ontdekken	
die	 hen	 helpen	 om	 een	 inkomen	 te	
krijgen.

Inzet
Er	zijn	deelnemers	afkomstig	uit	de	
Biltse	Dorps-,	Immanuël-	en	Opstan-
dingskerk,	de	Bilthovense	Zuiderka-

pel	en	de	Hervormde	Kerk	uit	Groe-
nekan.	 Voor	 deelnemers	 aan	 deze	
reis	wordt	 een	minimumleeftijd	 van	
16	jaar	gehanteerd	en	wordt	een	inzet	
verwacht	 in	 de	 aanloopperiode	 naar	
de	reis	toe.	Voor	de	bouwwerkzaam-
heden	is	het	belangrijker	dat	iemand	
de	handen	uit	de	mouwen	wil	steken,	
dan	dat	zij/hij	een	volleerd	bouwvak-
ker	is.	Ook	niet	-	deelnemers	kunnen	
meedenken	 aan	 organisatie	 en	 uit-
voerende	 voorbereiding	 of	 concrete	
invulling	bij	de	reis.	

Doelen
Naast	 concrete	 resultaten	 die	 je	 tij-
dens	 zo’n	 diaconale	 reis	 kunt	 boe-
ken	 vindt	 de	Diaconie	 van	 de	 PKN	
De	 Bilt	 het	 belangrijk	 dat	 mensen	
betrokken	 zijn	 bij	 het	 diaconale	
werk.	 Niets	 heeft	 zoveel	 impact	 als	
zelf	mee	 te	maken	wat	het	 is	om	in	
armoede	 te	 leven.	 Op	 deze	 manier	
wordt	 de	 deelnemers	 de	 kans	 gege-
ven	dit	te	ervaren	en	deze	ervaringen	
ook	 te	 delen	met	 de	 gemeenteleden	
die	 achterblijven.	 Verder	 wordt	 ge-
hoopt	door	één	en	ander	te	koppelen	
aan	een	concreet	doel,	 de	diaconale	
missie	van	de	kerk	wat	dichterbij	 te	
krijgen,	ook	in	de	betrokkenheid	bij	
dit	 project	 vóór,	 tijdens	 en	 na	 deze	

reis.	Uiteraard	hopen	de	deelnemers	
ook	van	veel	van	Nicaraguanen	te	le-
ren,	bijvoorbeeld	hoe	zij	het	Christe-
lijke	geloof	ervaren.

Inzamelingen
In	de	eerste	maanden	van	2012	zul-
len	er	allerlei	acties	zijn	om	geld	 in	
te	zamelen	voor	de	benodigde	mate-
rialen	kopen.	Concreet	ingevuld	zijn	
hierbij:	
-		Vrijdag	 10	 februari	 2012,	 aanvang	

18.00	 uur	 een	 Eetcafé	 Nicaragua	
in	 De	 Schakel	 behorende	 bij	 de	
Immanuëlkerk.	 Aanmelden	 voor	
deze	maaltijd	kan	nog	t/m	14	janu-
ari	 2012	 via	 maaltijd.nicaragua@
gmail.com

-		Zaterdag	11	februari	2012,	aanvang	
19.30	 uur	 een	 veilingavond	 waar	
producten	en	diensten	geveild	zul-
len	 gaan	 worden	 in	 De	 Voorhof	

(naast	 de	 Dorpskerk).	 Weet	 u	 dat	
u	binnenkort	een	oppas	of	schoon-
maker	nodig	heeft	of	heeft	uw	auto	
dringend	een	wasbeurt	nodig?	Kom	
en	 wie	 weet	 wordt	 deze	 dienst	
straks	verricht	voor	het	goede	doel.	
Tevens	 is	 er	 ook	 een	 groep	 actief	
die	graag	uw	tuin	komt	opknappen.	
Daarnaast	worden	er	nog	een	aantal	
unieke	items	geveild.	

-		Zaterdag	 21	 april	 2012	 zal	 er	 een	
Beneietconcert	 plaatsvinden,	 de	
deelnemers	zijn	nog	in	onderhande-
ling	 over	 de	 locatie.	Verder	 zal	 er	
waarschijnlijk	 op	 zaterdag	 12	 mei	
2012	een	sponsorloop	plaatsvinden.	
Hierbij	 zullen	 ook	 leerlingen	 van	
basisscholen	gaan	mee	rennen.	

Tot	slot	zijn	er	bij	de	kerken	bakken	
komen	 te	 staan,	 waar	 statiegeldles-
sen	in	kunnen	worden	gedaan.	

Diaconale reis naar Nicaragua
door Henk van de Bunt

In de zomervakantie van 2012 - van 14 juli tot en met 2 augustus 2012 - organiseert de diaconie van 
drie wijkgemeenten in De Bilt van de Protestante Kerk Nederland een reis naar Nicaragua.

Er zullen o.a. bouwwerkzaamheden worden verricht in Masaya. In de eerste maanden van 2012
staan er allerlei acties op stapel om geld voor de benodigde materialen in te zamelen.

advertentie

Een deel van de groep met op de achterste rij: Ellen de Weger, Rianne Buddingh, Lydia Timmer, Jeroen van der Kuil, 
Els Firet, Lieneke de Geest, Gerrit van Esterik en op de voorste rij: Ary van Rhijn, Henny van Ginkel, Ingeborg 
Sandman, Leon van der Kuil, Mariska Sandman, Joke Brink, Gerard van Ginkel.

Blijf zorgen voor ouderen
Moniek van Jaarsveld, bestuurder van Warande Schutsmantel 
in Bilthoven, pleitte in haar nieuwjaarstoespraak op dinsdag 
10 januari voor het behoud van de goede voorzieningen voor 
ouderen in deze gemeente. Van Jaarsveld ziet dat er steeds 

meer aandacht komt voor kwaliteit van zorg. ‘We willen naar 
een grotere rol voor de zorgprofessional en er is een enorme 

toename aan kwaliteitsmetingen’.

De	zorg	buiten	de	muren	van	De	Schutsmantel	in	Bilthoven	gaat	eind	dit	
jaar	vallen	onder	de	verantwoordelijkheid	van	de	gemeente	in	plaats	van	de	
overheid.	Vooral	voor	ouderen	met	geheugenproblemen	en	hun	partners	en	
kinderen	is	de	dagbegeleiding	in	gespecialiseerde	centra,	zoals	in	De	Bos-
rank	in	Bilthoven,	erg	waardevol.	

Moniek	van	Jaarsveld:	‘Wij	zijn	wel	voorstander	van	het	meten	van	resul-
taten	en	beoordelen	niet	alleen	processen.	Wat	is	de	werkelijke	verbetering	
voor	de	patiënt	of	cliënt?’	De	bestuurder	van	de	aanbieder	van	ouderenzorg	
in	Bilthoven	denkt	dat	de	herordening	van	de	zorg	geld	moet	gaan	besparen	
en	in	het	teken	staat	van	kwaliteitswinst.	De	herordening	betekent	volgens	
haar	voor	de	ziekenhuizen	specialisatie	en	het	overhevelen	van	taken	naar	
de	eerste	 lijn.	Voor	Warande	betekent	het	de	komende	jaren	de	overgang	
van	de	revalidatie	naar	de	verzekeraars	en	van	de	extramurale	begeleiding	
naar	de	WMO	(lees	de	gemeenten).	Hoewel	het	achterliggende	doel	van	
deze	verschuivingen	is	om	de	zorg	betaalbaar	te	houden	wordt	er	ook	een	
kwaliteitsslag	beoogd.	Waarbij	Van	Jaarsveld	vooral	bij	de	overgang	van	de	
extramurale	begeleiding	naar	de	gemeenten	wel	grote	risico’s	ziet.	

Vraagtekens
Van	 Jaarsveld	 zet	 hier	 nog	 wel	 vraagtekens	 bij:	 ‘Hebben	 de	 gemeenten	
genoeg	zicht	op	de	bestaande	kwaliteit	 en	het	 enorme	belang	van	goede	
dagbegeleiding	voor	mensen	met	geheugenproblemen	die	zo	lang	mogelijk	
met	de	partner	thuis	willen	blijven	wonen?	Zien	ze	in	dat	het	werken	met	
mensen	 met	 aanzienlijke	 beperkingen	 meer	 professionele	 deskundigheid	
vraagt	 dan	 een	 doorsnee	 welzijnsvoorziening	 en	 hebben	 ze	 oog	 voor	 de	
vernieuwingen	die	 de	 sector	 al	 heeft	 doorgevoerd?’	Uit	 de	 artikelenserie	
die	de	NRC	afgelopen	zomer	over	Sociëteit	de	Boulevard	in	Zeist	heeft	ge-
maakt	(na	te	lezen	op	de	website	van	Warande),	komt	de	werkelijkheid	van	
deze	doelgroep	volgens	haar	heel	goed	naar	voren.	‘Laten	we	vooral	niet	
het	kind	met	het	badwater	weggooien.	Het	gaat	hier	om	mensen	die	zonder	
deze	voorzieningen	aangewezen	zijn	op	intramurale	zorg,	die	vele	malen	
duurder	is.	We	hebben	overigens	alle	vertrouwen	in	onze	eigen	gemeente	
De	Bilt	 en	 denken	 graag	mee	 over	 een	 goede	 invulling	 van	 hun	 nieuwe	
taken	op	dit	gebied’,	aldus	Moniek	van	Jaarsveld.	[HvdB]

Moniek van Jaarsveld pleit voor behoud van ouderenvoorzieningen.

<<<900JAARDEBILT<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Koos KolenbranderMAARTENSDIJK

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Voor de rubriek ‘Oud-Maartensdijk Belicht’ 

in de voormalige Stichtse Post verzorgde ik 

met dorpsbarbier Hans Stevens vanaf 1990 

oude foto’s van Maartensdijk van onder-

schrift. 

Naast verhalen in De Vierklank (vanaf 1995) 

schrijf ik vanaf de oprichting van de His-

torische Vereniging Maartensdijk (1987) 

en maart 1992 voor de Historische Kring 

D’Oude School in De Bilt. Tot en met de 

eigenlijke viering in 2013 wil ik thema’s in 

het kader van 900 jaar De Bilt in publicaties 

en berichten verder uitdiepen. Opvallend 

is dat ook na de samenvoeging van De Bilt 

en Maartensdijk de menselijkheid en het 

enthousiasme waarmee de verhalen wor-

den verteld dezelfde zijn gebleven. 

Er bestaat een sterke overeenkomst in het 

ontstaan van de afzonderlijke kernen: in ie-

dere kern is de agrarische oorsprong nog 

duidelijk zichtbaar evenals een religieuze 

en bestuurlijke richting.
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P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Het adres voor al uw maatwerk!

Lekker buiten wandelen of � etsen

én De Vierklank bezorgen

SLA 2 VLIEGEN

IN ÉÉN KLAP!

Per direct zijn wij op zoek naar een Vierklankbezorger 

voor de volgende wijk in Bilthoven: 

-  Koekoeklaan, Merellaan, Nachtegaallaan, Plein Vogelzang - 

Totaal 94 adressen

MELD JE AAN!

Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

AL MEER DAN 45 JAAR

EEN BEGRIP IN DE BILT

Onze openingstijden:

ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur

zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt

tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl

www.slagerijvanloo.nl

TAFELTJE DEKJE

Wij bereiden dagelijks diverse maaltijden 

voor in de winkel maar ook speciaal 

eenpersoonsmaaltijden  op maat voor u! 

Geef aan wat u precies wilt hebben en 

wij gaan deze precies zo voor u bereiden. 

Behalve winterse stamppotten ook de 

traditionele maaltijden van aardappelen 

groenten en vlees natuurlijk. U hoeft 

deze alleen nog maar op te warmen. 

Informeer eens naar de mogelijkheden, u 

zult versteld staan!

UIT ONZE TRAITEURHOEK:
Alleen opwarmen. Met mals hazenachterbouten 

vlees, kruiden, groenten, ontbijtkoek…

KANT EN KLARE HAZENPEPER

 100 GRAM 1,95

Om stevig te wokken; met malse gemarineerde 

stukjes biefstuk, groenten…

BIEFSTUKPUNTJES

 100 GRAM 1,85

Met het goud bekroonde recept! 

Grof of fijn; u mag het zeggen

ROOKWORSTEN

 3 STUKS NU 6,00

Uit onze specialiteitenhoek, met o.a. katenspek, 

varkenshaas en een zachte mosterdmarinade

KATENHAASJES 100 GRAM 1,95

Iets aparts; met o.a. een varkensfiletlapje, 

mosterd, uiringen en mager rookspek

ZWIEBELSTEAKS 100 GRAM 1,35

Uit onze poelierhoek; op een bedje van groente, 

lekker gekruid; compleet in een braadzak; 

ca. 45 min. op 175°C

OVENKLARE KIPPENPOTEN

 100 GRAM 0,60

Alleen nog ballen van draaien, rund/varkensvlees, 

kruiden, groenten, eitje, paneermeel

BOERENGEHAKT 500 GRAM 4,75

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 14 januari
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Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

Dieren Kunst

15 kaarten voor € 5,95
Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

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

www.parelpromotie.nl

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor verzoling van uw Meindl schoenen

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

Van zaterdag 14 t/m 
donderdag 19 januari 2012

krijgt onze salon een grondige 

opknapbeurt, daarom werken wij 

deze dagen op een andere locatie: 

Kometenlaan 2 
in Maartensdijk. 
Telefoon blijft 
ongewijzigd 
0346-213711

HELAAS KUNT U OP 
DEZE LOCATIE NIET PINNEN!

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Nieuws / Agenda / Informatie / 
Kanaal 45 / www.rtvdebilt.nl
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Een	mooi	moment	voor	Marcel	Kerk-
meester,	 sinds	 drie	 jaar	 algemeen	
directeur	 van	 het	 miljoenenbedrijf.	
‘Het	is	een	stuk	erkenning’,	zegt	hij.	
‘Een	 bevestiging	 dat	 we	 de	 juiste	
route	 hebben	 gekozen	 als	 bedrijf.’	
Daarnaast	 noemt	 Kerkmeester	 de	
‘exposure’	 naar	 de	 omgeving.	 ‘We	
doen	 zaken	 op	 landelijk	 niveau,	 dus	
ik	denk	dat	veel	mensen	in	gemeente	
De	Bilt	ons	nu	pas	hebben	leren	ken-
nen,	dankzij	deze	prijs.’	En	niet	alleen	
in	Nederland	leverde	de	uitverkiezing	
erkenning	op,	ook	in	Zuid-Amerika	is	
de	Biltse	Ondernemersprijs	inmiddels	
bekend.	‘We	hebben	het	gebruikt	als	
een	mooie	PR-gelegenheid	naar	onze	
buitenlandse	 leveranciers’,	 vertelt	
Kerkmeester.	 ‘We	 hebben	 een	 pers-
bericht	 verstuurd	 met	 een	 foto	 erbij	
van	de	verkiezing	en	we	kregen	er	di-

rect	leuke	reacties	op.	Vanuit	de	hele	
wereld,	 van	 Chili	 en	 Argentinië	 tot	
Nieuw	Zeeland	en	Australie,	werden	
we	 hartelijk	 gefeliciteerd	 met	 onze	
prijs.’

Maartensdijk
Kerkmeester	 woont	 zelf	 in	 Amstel-
veen,	 maar	 is	 uiterst	 tevreden	 over	
standplaats	Maartensdijk.	‘Het	is	een	
prettige	omgeving’,	weet	hij.	‘Als	ik	
langs	de	velden	en	door	het	dorp	van	
Groenekan	 rijd,	 besef	 ik	 altijd	 weer	
hoe	ijn	het	is	om	hier	te	werken.	Een	
rustieke	 omgeving,	 die	 goed	 is	 voor	
het	bedrijf.’	Kerkmeester	is	inmiddels	
aardig	ingeburgerd:	‘Ik	ga	altijd	naar	
kapper	 Hans	 Stevens,	 hier	 in	 Maar-
tensdijk,	en	daar	word	ik	goed	op	de	
hoogte	gehouden	wat	er	in	de	omge-
ving	 speelt’,	 lacht	 hij.	 Ondanks	 de	

economisch	lastige	tijden	heeft	Kerk-
meester	 met	 Groupe	 LFE	 toch	 een	
gunstige	 uitgangspositie	 voor	 2012	
ingenomen.	‘2011	was	inancieel	niet	
makkelijk’,	vertelt	hij.	‘Door	de	prij-
zenoorlog	van	de	supermarkten	staan	
onze	marges	ernstig	onder	druk.’

Overname
Om	 kosten	 te	 besparen	 werd	 afge-
lopen	 zomer	 dan	 ook	 een	 magazijn	
van	Groupe	LFE	in	Utrecht	gesloten	
en	de	inhoud	ervan	naar	het	goedko-
pere	Moerdijk	verhuist.	‘Het	is	nood-
zakelijk	 de	 kosten	 zo	 laag	 mogelijk	
te	 houden	 en	 in	 volume	 te	 blijven	
groeien.	En	dat	laatste	is	Groupe	LFE	
de	afgelopen	jaren	gelukt	en	zal	zeer	
zeker	 ook	 in	 2012	 gaan	 lukken.	We	
hebben	 net	 voor	 de	 kerst	 een	 acqui-
sitie	 afgerond	 en	 een	groot	 deel	 van	

de	wijnactiviteiten	van	een	bedrijf	uit	
Schiedam	overgenomen.	Dat	 is	voor	
het	 eerst	 sinds	 jaren	 dat	 we	 ook	 op	
deze	manier	verder	kunnen	groeien’,	
zegt	 Kerkmeester.	 ‘Een	 mooie	 stap	
voorwaarts.’

Posters
Groupe	LFE	is	de	op	twee	na	groot-
ste	wijndistributeur	van	ons	land	en	is	
onderdeel	van	het	Franse	wijnbedrijf	
Castel	Frères.	Op	het	hoofdkantoor	in	
Maartensdijk	 werken	 45	 mensen	 en	

een	dochteronderneming	van	Groupe	
LFE	in	Zuid-Afrika	telt	vier	werkne-
mers.	
Toch	 is	 het	 bedrijf	 niet	 minder	 trots	
op	 de	 Biltse	Ondernemersprijs.	 ‘Het	
beeldje	 dat	 we	 hebben	 gekregen	
pronkt	 bij	 de	 receptie’,	 zegt	 Kerk-
meester.	‘De	oorkonde	hangt	in	mijn	
kantoor	 en	 in	 het	 bedrijf	 hebben	we	
de	 twee	 gekregen	 posters	 opgehan-
gen.	We	zijn	blij	dat	we	ons	de	Biltse	
Ondernemer	van	het	jaar	mogen	noe-
men.’

Groupe LFE trots op prijs
Verkiezing internationaal bekend dankzij wijnimporteur

door Raphael Klees

Vanuit Maartensdijk importeert en distribueert Groupe LFE jaarlijks zo‘n 25 miljoen 
 lessen wijn. Eind november werd het bedrijf uitgeroepen tot Biltse Ondernemer van  

het jaar 2011 in de categorie bestaande bedrijven.

Marcel Kerkmeester nam op 30 november de prijs in ontvangst voor Biltse 
Ondernemer van het jaar 2011.

Het	jaar	rond	is	Pieter	de	Koning	ac-
tief	als	ontwerper	en	uitvoerend	hove-
nier.	Maar	1	maal	per	jaar	stapt	hij	in	
de	rol	van	docent,	want	hij	deelt	graag	
zijn	 vakkennis	 en	 ervaring	 met	 zijn	
cursisten.	 ‘Dit	 is	 het	 11e	 jaar	 dat	 ik	
de	cursussen	geef,	en	de	deelnemers	
blijken	 een	 zeer	 gevarieerde	 tuin-
achtergrond	 te	hebben.	Bezitters	van	
kleine	en	grote	tuinen	en	mensen	met	
weinig	en	veel	ervaring	komen	er	op	
af.	Wanneer	 iedereen	 een	 open	 hou-
ding	heeft	en	actief	deelneemt,	blijkt	
die	 combinatie	heel	goed	 te	werken’	
,	vertelt	hij.	‘Ik	vind	het	ijn	om	veel	
informatie	 over	 te	 dragen,	maar	 niet	
op	 een	 droge	 manier.	 Een	 informele	
sfeer	werkt	veel	plezieriger.	En	 juist	
door	 veel	 vraag	 &	 antwoord	 komen	
we	tot	levendige	cursusavonden’.	Dat	
cursisten	 elkaar	 regelmatig	 het	 cur-
susplezier	 gunnen,	 dat	 blijkt	 wel	 uit	

het	aantal	mensen	dat	een	partner	of	
vriend(in)	deze	cursus	cadeau	doet.	

Praktijk
De	praktijkcursus	tuinontwerpen	legt	
de	basis.	‘Omdat	een	goed	doordacht	
tuinontwerp	de	kern	voor	een	mooie	
tuin	 blijft’,	 is	 de	 Konings	 overtui-
ging.	Tijdens	de	cursus	komen	onder	
andere	 aan	 de	 orde:	 plattegrond,	 de	
inventarisatie	 van	 wensen,	 tuinstij-
len,	 vormgeving,	 optische	 effecten,	
kleuren	 in	 de	 tuin	 en	 beplanting.	Al	
deze	onderwerpen	worden	met	voor-
beelden	toegelicht.	Maar	minstens	zo	
belangrijk	 is	dat	de	deelnemers	 zelf,	
in	de	cursus	en	met	begeleiding	van	
de	Koning,	aan	de	slag	gaan	met	het	
ontwerpen.	Veelal	werkt	men	aan	het	
ontwerp	van	de	eigen	tuin,	maar	men	
kan	uiteraard	ook	met	de	tuin	van	ie-
mand	anders	aan	de	slag.	

Onderhoud
Veel	behoefte	blijkt	er	ook	te	zijn	aan	
de	cursus	Tuinonderhoud.	Dit	is	geen	
buiten-snoeicursus,	 maar	 gewoon	
binnen.	 Met	 de	 kachel	 aan	 en	 kof-
ie	erbij	 en	dat	blijkt	bijzonder	goed	
te	 gaan.	 ‘In	 een	 binnen-cursus	 kan	
ik	 veel	 geconcentreerder	 werken	 en	
meer	vertellen	dan	buiten.	‘Snoeien	is	
uiteraard	het	onderwerp	dat	de	meeste	
aandacht	 krijgt,	 maar	 ook	 water	 ge-
ven,	een	beetje	bodemkunde,	bemes-
ten,	plantwerk	etc.;	het	komt	allemaal	
aan	de	orde.	Vanuit	de	invalshoek	dat	
werken	 in	 de	 tuin	 plezierig	 is,	 maar	
ook	niet	uit	de	hand	moet	lopen.	Ar-
beidsbesparende	 adviezen	 horen	 er	
daarom	zeker	bij.	

Belangstelling?	Kijk	op	de	site	www.
koningtuinen.nl	 of	 bel	 0346	 -	 28	 21	
40	voor	meer	informatie.

Tuincursussen Pieter de Koning 
starten binnenkort

Eind januari start de cursus tuinontwerpen van Pieter de Koning weer, in maart gevolgd  
door plantenkennis en tuinonderhoud. Op zijn sfeervolle locatie in Westbroek biedt hij 

 u de gelegenheid om uw tuinkennis te vergroten. 

In de tuincursussen van Pieter de Koning komen o.a. stijl, vormgeving, optische effecten en kleur aan bod.

Kopen zonder grond
Karin	van	der	Willigen	Makelaardij	o.z.	brengt	dit	jaar	een	nieuwe	manier	
van	 huizen	 verkopen	 op	 de	markt.	 In	Westbroek	 en	Maartensdijk	 zijn	 al	
projecten	op	erfpachtgrond	bekend,	maar	door	haar	samenwerking	met	De	
Molenaers	is	het	nu	ook	voor	andere	woningen	mogelijk	om	het	huis	en	de	
grond	apart	te	waarderen	en	de	koopsom	te	laten	bestaan	uit	een	koopsom	
voor	het	huis	en	een	erfpachtsom	voor	de	grond.	De	koper	krijgt	in	een	ad-
viesgesprek	beide	opties	voorgerekend	en	kan	dan	zelf	kiezen	wat	het	beste	
past	bij	de	persoonlijke	situatie.	

De	 woning	 wordt	 aangeboden	 i.c.m.	 het	 BijZonderPlan	 –	 Kopen	 zonder	
grond.	Voor	de	koper	biedt	dat	een	scherpe	koopsom,	inanciële	voordelen,	
verbeterde	 inanciële	 haalbaarheid	 en	 gegarandeerde	 vermogensopbouw.	
De	keuze	om	met	of	zonder	grond	te	kopen	ligt	bij	de	koper.
	
Elders	in	deze	krant	vindt	u	de	advertentie	van	de	woning	Kerkdijk	142	te	
Westbroek	waar	u	ziet	dat	het	in	dit	geval	voor	deze	woning	€	105.000,--	
scheelt	 in	vraagprijs	met	of	 zonder	het	BijZonderPlan.	Voor	vragen	over	
deze	opzet	kunt	u	uiteraard	terecht	bij	Karin	van	der	Willigen.

Diverse soorten.

Hoogte ca. 60 cm.

Potmaat 17 cm. Per stuk

van 6,99Dvoor 

3,99

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Last van uw voeten?
Ook zo’n last van die vervelende pijntjes in de 
voet? En nooit echt de i jd ervoor genomen 
om er vakkundig naar te laten kijken?

Kom dan nu op 14 januari bij ons in de winkel, 
dan komt een orthopedisch schoentechnicus 
die grai s een voetanalyse van uw voet maakt, 
om te kijken waar die klachten vandaan 
komen. En daarna kunt u, onder het genot 
van een kop koffi  e, een paar leuke schoenen 
passen die de juiste breedtemaat hebben en 
waarin ook uw steunzolen passen.

Kom langs bij de George In der Maur 
Beterlopenwinkel voor een goed lopend 
advies!

GIdM beterlopenwinkel
Koningin Wilhelminaweg 497
Groenekan / 030 - 2040612

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

Als u 'm koopt, denkt u er meestal niet 
over na dat hij er op een dag de brui aan 

kan geven. Dan zit u met de handen in het 
haar! De webshop failliet en een reparateur

ver te zoeken.

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

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

 
repareert

uw apparatuur
deskundig?

Wie

Deze woning wordt u aangeboden i.c.m. het BijZonderPlan – Kopen 

zonder grond. Bij koop i.c.m. het BijZonderPlan is de vraagprijs 

van deze woning € 154.000,-- kosten koper.

 

Goed onderhouden en aan een rustig 

‘laantje’ gelegen tussenwoning met 

voortuin, achtertuin en een houten 

berging. De woning is in 1998 geheel 

nieuw gebouwd. Een moderne keuken en 

badkamer, dus u hoeft niet gelijk te klussen. 

Westbroek is landelijk gelegen tussen 

Utrecht en Hilversum en goed bereikbaar via 

de snelwegen A27 en A2. Dichtbij het Bert 

Bospad, de Maarsseveense plassen en de 

Loosdrechtse plassen.

Te koop: Kerkdijk 142 te Westbroek

Vraagprijs zonder 

BijZonderPlan

 € 259.000,--

kosten koper

Tuincursussen 
Pieter de Koning, specialist in het ontwerpen en 

aanleggen van heel mooie tuinen, helpt uw tuinseizoen 

op weg met de cursussen:

• Tuinontwerpen 

• Tuinonderhoud

• Plantenkennis

Pieter de Koning Tuinen BV, Dr. Welfferweg 11 B, 3615 AK  Westbroek (Utr.)

tel. 0346 - 28 21 40, www.koningtuinen.nl

Tijdens de praktijkcursus tuinontwerpen 

komt alles aan de orde wat nodig is om 

een goed ontwerp te kunnen maken en 

gaat u zelf aan de slag, naar keuze met uw 

eigen tuin of die van een ander. De cursus 

wordt gegeven op 4 maandagavonden: 

23 en 30 januari en 6 en 13 februari en 

kost € 180,-.

In de cursus tuinonderhoud komen 

vele aspecten van het tuinwerk aan de 

orde. De cursus is binnen en dat lijkt 

minder praktisch. Maar met veel ruimte 

voor uw vragen leert de ervaring dat 

we 3 afwisselende, leerzame avonden 

beleven. Dit jaar is de planning: de 

maandagavonden 5, 12 en 19 maart. De 

kosten zijn € 90,-.

 

De plantencursus geeft veel informatie 

over ca. 140 mooie soorten. De plus- en 

ook de minpunten komen aan de orde, 

misverstanden worden verhelderd en uw 

vragen beantwoord. Deze cursus kunt 

u volgen op de 3 dinsdagavonden 13, 

20 en 27 maart. Kosten € 90,-.

Alle cursussen zijn incl. koffi e/thee en 

cursusboek. Belangstelling of inschrijven? 

Bel ons of kijk op de site.

P I E T E R  D E  K O N I N G

T U I N E N

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Voor geboorte-*,
jubileum-,
trouw- en
andere 

uitnodigingskaarten

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

www.parelpromotie.nl

*incl. gratis advertentie in De Vierklank

Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k
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Slechts	 zeven	 van	 de	 137	 stemmers	
vond	het	een	prachtig	monument	dat	
het	 waard	 is	 om	 te	 handhaven.	 Een	
paar	formulieren	werden	neutraal	in-
gevuld	 of	 ongeldig	 verklaard,	 maar	
ruim	 de	 meerderheid	 (80%)	 koos	
voor	optie	E:	Een	lelijk	ding,	dat	ver-
vangen	 moet	 worden	 door	 een	 echt	
kunstwerk.	Nog	eens	15%	omcirkel-
de	de	iets	vriendelijkere	optie	D:	Een	
niet	 functioneel	 kunstwerk	 dat	 beter	
vervangen	 kan	 worden.	 95%	 van	 de	
stemmers	ziet	de	zuil	dus	 liever	ver-
dwijnen	van	het	Maertensplein.

Boven verwachting
Het	 comité	 ter	 opwaardering	 van	
het	 Maertensplein	 nam	 drie	 weken	
geleden	 het	 initiatief	 door	 de	 stem-
ming	 te	 organiseren	 en	 is	 uiterst	 te-
vreden	 over	 de	 uitkomst	 ervan.	 ‘De	

uitslag	 is	 boven	 verwachting’,	 zegt	
Anne	 Doedens.	 ‘We	 wisten	 dat	 het	
huidige	 monument	 niet	 geliefd	 was,	
maar	 dit	 is	 wel	 heel	 duidelijk’,	 zegt	
Gert-Jan	Weierink,	die	op	een	derge-
lijke	 uitslag	 had	 gehoopt.	 Ook	 over	
de	 opkomst	 waren	 de	 comitéleden	
te	 spreken.	 Doedens:	 ‘De	 opkomst	
in	 het	 dorp	 is	 gelijk	 aan	 een	 eerder	
gehouden	 burgerinitiatief	 en	 dat	 is	
opvallend	 goed	 voor	 een	 informele	
stemming	waar	we	niet	 veel	 promo-
tie	voor	hebben	gedaan.	Daarnaast	is	
de	stemming	ook	representatief	voor	
Maartensdijk,	 want	 met	 5000	 inwo-
ners	en	een	opkomst	van	137	hebben	
we	dat	vereiste	ook	gehaald.’
Op	veel	van	de	stembiljetten	werden	
nog	 extra	 commentaren	 opgeschre-
ven.	Zo	opperde	iemand	om	het	oude	
monument	naar	de	begraafplaats	over	

te	 plaatsen,	 omdat	 het	 daar	 beter	 tot	
zijn	 recht	 zou	 komen.	 ‘De	 meesten	
schreven	dat	ze	iets	concreets	wilden’,	
zegt	Arie	van	der	Vlies,	 die	 onlangs	
aan	het	comité	werd	toegevoegd.	‘De	
mensen	 willen	 een	 monument	 dat	
echt	 iets	met	Maartensdijk	 te	maken	
heeft,	iets	waar	ze	zich	in	herkennen.	
Geen	 onbegrijpelijk	 kunstwerk.	 Iets	
dat	duidelijk	 is,	 zoals	de	groene	kan	
van	 Groenekan.	 Ook	 werd	 er	 opge-
schreven	dat	het	monument	best	 iets	
functioneels	 mag	 zijn,	 waar	 de	 kin-
deren	mee	kunnen	 spelen	 en	dat	 het	
geen	aanstoot	mag	geven.’

Kunstenaar
‘Het	 leeft	 echt’,	 zegt	 Hans	 Stevens.	
‘In	mijn	kapsalon	worden	uitgebreid	
discussies	 gevoerd	 over	 een	 betere	
oplossing’,	weet	hij.	‘Ik	heb	ook	geen	

enkele	 winkelier	 horen	 klagen	 over	
ons	initiatief,	dus	die	zijn	volgens	mij	
ook	niet	zo	gehecht	aan	dat	ding.’
Het	 comité	 nam	uit	 beleefdheid	 ook	
contact	op	met	de	maker	van	het	hui-
dige	monument.	‘Ik	heb	meneer	Hed-
da	Buijs	gebeld	om	te	vertellen	welk	
initiatief	we	hebben	genomen	en	heb	
hem	gevraagd	wat	hij	ervan	vond.	Hij	
zei	dat	hij	 zich	minder	 in	het	kunst-
werk	 herkent	 sinds	 de	 functie	 van	
stromend	water	is	weggevallen.’

Stap
De	 volgende	 stap	 van	 het	 comité	 is	
de	 stemmen	 te	 overhandigen	 aan	
wethouder	 Bert	 Kamminga.	 Voor	
zaterdag	 21	 januari	 is	 de	 wethouder	
in	 Maartensdijk	 uitgenodigd	 om	 het	
houten	 koffertje	 met	 stembiljetten	
in	ontvangst	 te	nemen	en	daarbij	zal	
het	comité	hem	nog	eens	op	het	hart	
drukken	dat	 ze	het	monument	 liever	
vandaag	dan	morgen	vervangen	zien	
worden.

Maartensdijk wil nieuw monument
Bewoners stemmen eensgezind over zuil

door Raphael Klees

Afgelopen zaterdag werden de stemmen geteld in de kapsalon van Hans Stevens in Maartensdijk 
en de conclusie is duidelijk: de kunstige zuil op het Maertensplein mag van de stemmende 

bewoners zo snel mogelijk verdwijnen.

Arie van der Vlies, Anne Doedens, Hans Stevens en Gert Jan Weierink bij het 
kunstwerk op het Maertensplein.

Zeemansliederen in Schutsmantel

Zondag 8 januari was het eerste muzikale programma van het nieuwe jaar in 
de Bechsteinzaal van woonzorgcentrum Schutsmantel te Bilthoven. Dit keer 
geen klassieke muziek maar de vrolijke klanken van het Shantykoor ‘Krakend 
Tuig’ uit Breukelen. Begeleid door 3 accordeonisten en een slagwerker 
werden enthousiast onbekende en bekende zeemansliederen gezongen. Met 
name het lied van Ameland werd met veel plezier meegezongen door de 
volle zaal.

Plokker	kreeg	zijn	opleiding	tot	car-
dioloog	 in	 het	 St.	Antonius	 Zieken-
huis.	In	1978,	drie	maanden	voordat	
hij	die	afrondde,	promoveerde	hij	op	
de	automatisering	van	het	electrocar-
diogram,	 in	 het	 bijzonder	 de	 diag-
nostiek	van	hartritmestoornissen.	Na	
zijn	promotie	bleef	hij	werken	in	het	
St.	Antonius,	Daarnaast	had	Plokker	
interesse	 in	 de	 congenitale	 en	 kin-
dercardiologie.	 Later	 legde	 hij	 zich	
steeds	meer	 toe	op	het	dotteren.	Hij	
is	het	St.	Antonius	Ziekenhuis	altijd	
trouw	 gebleven,	 met	 uitzondering	
van	een	periode	tijdens	zijn	opleiding	
in	een	ziekenhuis	in	Londen,	toen	hij	
en	zijn	echtgenote	in	Zuid-Engeland	
woonden.	‘Ik	ben	er	heel	trots	op	dat	
ik	altijd		in	het	St.	Antonius	heb	mo-
gen	werken.	Dat	heeft	ook	te	maken	
met	een	bepaalde	ilosoie,	die	 er	 al	
was	 toen	 ik	er	begon:	dat	 je	niet	al-
leen	 heel	 netjes	 en	 zorgvuldig	 je	
werk	deed,	maar	dat	je	ook	met	zijn	
allen	 het	 beste	 van	 het	 beste	 wilde	
bieden.	 Die	 ilosoie	 heeft	 geleide-
lijk	 aan	 ook	 andere	 specialismen	 in	
ons	 ziekenhuis	 besmet.	 Die	 sfeer	
heb	ik	altijd	zeer	gewaardeerd.	Mede	
daarom	blijf	ik	er	nog	graag	iets	aan	
onderwijs	doen.	Ik	beleef	veel	plezier	
aan	het	doorgeven	van	kennis.’	

Aangeboren hartafwijkingen
Plokker	 omschrijft	 zichzelf	 nu	 als	
algemeen	 cardioloog	 met	 een	 bij-
zondere	 interesse	 voor	 aangeboren	
hartafwijkingen.	 ‘Vroeger	 was	 het	
St.	 Antonius	 Ziekenhuis	 dé	 kliniek	
die	 alle	 kinderen	 met	 aangeboren	
hartafwijkingen	in	de	Utrechtse	regio	
opereerde.	Maar	 geleidelijk	werd	 in	
Nederland	de	kinderhartchirurgie	te-
veel	versnipperd.	Wij	hebben	relatief	
lang	geleden	al	gezegd	dat	dat	geen	

goede	zaak	was,	en	zijn	er	toen	zelf	
mee	gestopt.	Ik	heb	er	ook	nadien	in	
de	Gezondheidsraad	voor	gepleit	om	
de	 kinderhartchirurgie	 te	 concentre-
ren	in	twee	à	drie	centra,	dat	is	meer	
dan	 genoeg.	 Inmiddels	 is	 dat	 gere-
aliseerd.	 Maar	 die	 kinderen	 die	 na	
hun	operatie	onder	controle	moesten	
blijven,	moeten	vanaf	hun	veertiende	
of	hooguit		achttiende	weg	bij	de	kin-
dercardioloog	en	naar	een	cardioloog	
voor	volwassenen.’	Er	zijn	maar	wei-
nig	cardiologen	in	Nederland	die	zich	
bezig	 houden	 met	 die	 volwassenen	
met	aangeboren	hartafwijkingen.	‘Ik	
heb	me	er	met	veel	genoegen	en	en-
thousiasme	over	ontfermd.	Het	is	een	
leuke	en	aparte	groep,	vaak	met	een	
wat	 individuelere	 afwijking	 die	 een	
individuelere	 behandeling	 vraagt,’	
verklaart	Plokker.

Hartinfarcten
In	 de	 loop	 van	 zijn	 carrière	 heeft	
Plokker	het	aantal	mensen	met	hart-

problemen	geweldig	zien	 toenemen.	
‘De	cijfers	worden	verstrekt	door	de	
Hartstichting.	 Bij	 mannen	 zie	 je	 nu	
minder	doden	door	hartziekten,	maar	
bij	vrouwen	zijn	hart-	en	vaatziekten	
nu	doodsoorzaak	nummer	één.’	Toch	
is	 er	 een	 verschil	 met	 vroeger.	 ‘De	
toestroom	 van	 nieuwe	 patiënten	 is	
enorm,	 maar	 het	 aantal	 recidivisten	
–	 mensen	 die	 opnieuw	 hartproble-
men	krijgen	–	is	enorm	afgenomen.’	
Dat	komt	door	secundaire	preventie,	
stelt	Plokker.	‘Vroeger	werden	men-
sen	 alleen	 van	 het	 roken	 afgepraat.	
Er	was	nog	maar	weinig	goede	of	 -	
voor	 sommige	 aandoeningen	 -	 zelfs	
géén	medicatie.	Patiënten	waren	met	
het	ziekenhuis	getrouwd:	ze	moesten	
regelmatig	 terugkomen	 voor	 con-
trole.	Nu	is	er	vooral	dankzij	vooral	
de	 cholesterolverlagers	 een	 giganti-
sche	winst	geboekt.	Als	je	met	zulke	
medicijnen	 de	 ideale	 streefwaarden	
haalt,	komen	die	mensen	nooit	meer	
in	de	problemen.’	Ook	bypassopera-
ties	 hoeven	 daardoor	 tegenwoordig	
meestal	 maar	 ééns	 in	 het	 leven	 te	
worden	verricht	en	niet	bij	herhaling	
zoals	 vroeger.	 ‘Fijn	 dat	 er	 vandaag	
de	dag	zo	veel	mogelijk	is,	omdat	er	
goede	 medicijnen	 bestaan	 om	 hoge	
bloeddruk,	suikerziekte	en	een	hoog	
cholesterol	aan	te	pakken.’	Wel	heeft	
hij	ervaren	dat	er	meer	weerstand	bij	
mensen	is	om	cholesterolverlagers	te	
slikken	dan	bloeddrukverlagers.

Cholesterolverlagers
Plokker	is	voorstander	van	preventief	
cholesterolverlagers	 gebruiken	 als	
een	hoog	cholesterol	erfelijk	bepaald	
is.	‘Het	is	niet	waar	dat	bij	veel	men-
sen	 nauwelijks	 iets	 aan	 een	 te	 hoog	
cholesterol	kan	worden	gedaan.’	Hij	
geeft	een	indrukwekkend	voorbeeld.	

‘In	januari	2011,	toen	er	veel	sneeuw	
lag,	 deed	 ik	weekenddienst.	Op	 één	
middag	 kregen	 we	 zeven	 mannen	
binnen	 met	 een	 hartinfarct	 die	 aan	
het	 sneeuwruimen	 waren	 geweest.	
Zes	van	de	zeven	wisten	dat	 ze	een	
familiair	 bepaald	 hoog	 cholesterol	
hadden,	 soms	 zelfs	 griezelig	 hoog,	
maar	 ze	 hadden	 er	 geen	 van	 allen	
iets	aan	gedaan,	of	laten	doen.	Zij	en	
hun	 huisartsen	 dachten	 dat	 het	 hen	
niet	zou	overkomen	omdat	ze	gezond	
leefden.’	 Pas	 na	 het	 infarct	 gingen	
deze	 mannen	 cholesterolverlagers	
slikken.	 Dat	 had	 eerder	 moeten	 ge-
beuren,	 vindt	 Plokker.	 ‘Hier	 zit	 een	
merkwaardige	 kloof.	Welke	 mensen	
hebben	 die	 medicijnen	 nodig?	 Bij	
een	 hoog	 cholesterolgehalte	 neemt	
de	 kans	 op	 een	 infarct	 toe.	 Het	 is	
dan	 niet	 logisch	 om	 pas	 achteraf	 te	
behandelen.’	 Het	 zou	 zelfs	 kunnen	
dat	 cholesterolverlagers	 meer	 doen.	
‘Op	dit	moment	wordt	onderzocht	in	
hoeverre	cholesterolverlagers	ook	de	
kans	op	de	ziekte	van	Alzheimer	en	
op	bepaalde	vormen	van	kanker	kun-
nen	verlagen’,	meldt	Plokker.	

Reizen
Dat	 hij	 nu	 meer	 vrije	 tijd	 krijgt,	 is	
zowel	 voor	 Plokker	 als	 zijn	 echtge-

note	even	wennen.	‘Maar	we	zijn	er	
wel	blij	mee.	We	hebben	drie	doch-
ters.	 Een	 van	 hen	 is	 getrouwd	 met	
een	 Noor	 en	 woont	 in	 Bergen	 met	
onze	drie	kleindochters.	Mijn	oudste	
dochter	woont	al	een	aantal	 jaren	in	
Hong	Kong	en	werkt	voor	een	groot	
Amerikaans	 bedrijf.	 Dat	 zijn	 onze	
voornaamste	 reisdoelen	 uiteraard.’	
Het	echtpaar	Plokker	houdt	veel	van	
kunst	 en	 cultuur.	 ‘We	 hebben	 ons	
georiënteerd	 op	 Europa.	 Door	 ons	
verblijf	 in	 Groot	 Brittannië	 zijn	 we	
angloiel	 geworden.	 Vooral	 Schot-
ten,	 Ieren	 en	 Welshmen	 vinden	 we	
aardig.	We	hebben	veel	vakanties	in	
Schotland	 en	 Wales	 doorgebracht,	
evenals	 in	 Ierland,	 zowel	 in	Noord-
Ierland	als	in	de	Ierse	Republiek.’	De	
Plokkers	 zijn	 enthousiaste	 golfers:	
‘We	 vinden	 het	 leuk	 om	 onderweg	
een	 balletje	 te	 slaan.’	 Ook	 in	 Italië	
hebben	de	Plokkers	menige	vakantie	
doorgebracht.	 ‘Mijn	 schoonouders	
hadden	ooit	een	huis	in	Noord-Italië.	
Daar	gingen	we	jaarlijks	met	de	kin-
deren	naartoe.’	Plokker	zelf	ging	als	
kind	 vaak	 met	 zijn	 ouders	 met	 va-
kantie	naar	Frankrijk.	‘Daar	gaan	we	
zeker	weer	heen	nu	we	meer	tijd	heb-
ben.	Dat	 land	heeft	een	schitterende	
cultuurgeschiedenis.’

Cardioloog Plokker blijft ook na zijn 
pensioen op vele vlakken actief

door Lilian van Dijk

Op 2 december 2011 werd cardioloog doctor H.W.M. Plokker Oficier in de Orde van Oranje-Nassau. 
Hoewel hij nog een onderwijstaak blijft vervullen in het St. Antonius Ziekenhuis,

gaat hij een groot deel van zijn tijd genieten van zijn pensioen. De Vierklank sprak
met hem over zijn beroep en zijn toekomstplannen.

Cardioloog Plokker gaat na zijn 
pensionering meer tijd besteden aan 
familie, reizen en golfen.



Wij zijn een bouwbedrijf gevestigd in Maartensdijk met een jong enthousiast team.
Voor al uw timmer- en verbouwwerkzaamheden maken wij graag een vrijblijvende
offerte.
Zoals: Nieuwbouw
 Verbouw 
 Renovatie
Ook voor een totaalpakket bent u bij ons aan het goede adres. Wij hebben voor elk
vakgebied de juiste onderaannemer, zoals elektrawerk, tegelwerk, loodgieterwerk,
stucwerk, metselwerk enz.

Voor een afspraak kunt u ons bellen en/of mailen.
info@bouwbedrijfdegraaff.nl

www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Bouwbedrijf
D. de Graaff B.V.

Industrieweg 5
3738 JW  Maartensdijk

Tel: 0346-213003
Mob: 06-20500049

Bibliotheek aan huis 
Voor degenen die niet meer zelf naar de bibliotheek kunnen komen, is er een 
oplossing: Bibliotheek aan Huis. Wie zich aanmeldt voor deze dienst, krijgt 
zijn boeken thuisbezorgd. Smaak en behoefte van de lezer zijn daarbij natuur-
lijk het uitgangspunt. Het is ook mogelijk om tijdelijk gebruik te maken van 
Bibliotheek aan Huis, bijvoorbeeld bij ziekte of bij een gladde periode in de 
winter. Leden met een standaard abonnement kunnen kosteloos van de service 
gebruik maken, voor zolang het nodig is. In Bilthoven wordt de dienst uitge-

voerd samen met de Unie van Vrij-
willigers, in Maartensdijk wordt zij 
geheel verzorgd door  bibliotheekme-
dewerkers. Aanmeldingen en vragen 
over de Bibliotheek aan Huisdienst 
zijn welkom bij de contactpersoon 
van de bibliotheek. Voor leden van 
Bibliotheek Bilthoven is dit mevr. 
A. Weerdenburg, 030 2285803 / 
a.weerdenburg@bibliotheekdebilt.nl. 
Leden van Bibliotheek Maartensdijk 
kunnen contact opnemen met mevr. 
T. van Ginkel, 0346 212073 t.a.v.  
van.ginkelassen@freeler.nl.

De nieuwe praktijk heeft geen en-
kele relatie heeft met de voorheen 
op deze locatie gevestigde tandart-
senpraktijk. Tandarts Roks: ‘Wij 
spannen ons uiteraard wel in om 
alle behandelingen van patiënten 
die voor de start van onze nieuwe 
praktijk zijn begonnen, zo goed 
mogelijk voort te zetten en af te 
ronden. Tevens nemen wij weer 
nieuwe patiënten aan’. De nieuwe 
praktijk telt naast Albert Roks nog 
twee tandartsen, Wibien Heetman 
en Rutger Baerends, twee preven-
tieassistentes, twee tandartsassis-
tentes en een baliemedewerkster. 

Verzekerde tandheelkunde
Bestaande en nieuwe patiënten 
kunnen bij Brandenburg Tandart-
sen terecht voor algemene (verze-

kerde) tandheelkunde en mondzorg 
in de breedste zin van het woord. 
Kwaliteit, duurzaamheid en esthe-
tiek staan daarin centraal. Albert 
Roks hierover: “onder het motto 
‘voorkomen is nog steeds beter 
dan genezen’, besteden wij vooral 
veel aandacht aan preventieve 
tandheelkunde. Wij behandelen 
volgens de nieuwste technieken en 
behandelmethoden. Angstige pati-
enten en kinderen krijgen speciale 
aandacht en begeleiding. Men kan 
bij ons - onder één dak - terecht 
voor parodontologie (tandvlees-

behandelingen), endodontologie 
(wortelkanaalbehandelingen), klei-
ne kaakchirurgie, implantologie, 
kroon- en brugwerk en esthetische 
tandheelkunde.”

Kwaliteit in eigen hand
Brandenburg Tandartsen maakt 
deel uit van een mondzorgorgani-
satie met een eigen tandtechnisch 
laboratorium en een eigen frees-
centrum voor tandheelkundige 
restauraties, beide in Veenendaal. 
Hierdoor kan Brandenburg Tand-
artsen op alle fronten tegemoet ko-
men aan de tandheelkundige wen-
sen en eisen van patiënten en de 
kwaliteit daarvan volledig in eigen 
hand houden. 
Kijk voor meer informatie op 
www.brandenburgtandartsen.nl

Brandenburg Tandartsen 
De tandheelkundige activiteiten van Tandartspraktijk Brandenburg aan de Tweede 
Brandenburgerweg 1 in Bilthoven zijn per 1 oktober jl. overgenomen door tandarts/

implantoloog Albert Roks. Deze zijn ondergebracht in een nieuwe praktijk op dezelfde locatie: 
Brandenburg Tandartsen. Daarmee is voor patiënten een einde gekomen aan onder meer de 

vele wisselingen binnen het behandelende team. 

V.l.n.r. de tandartsen Albert Roks, Wibien Heetman en Rutger Baerends.

Warme winter met Neerland
Sinds enige tijd is Neerland BV gevestigd in Westbroek. 

Het bedrijf dat al 18 jaar bestaat is gespecialiseerd in verwarming 
& airconditioning en heeft tevens vestigingen in Utrecht, 

Amersfoort en Hilversum.

Het oorspronkelijke familiebedrijf startte ooit als eenmanszaak, maar groeide 
in rap tempo. Inmiddels is er een gemotiveerd team medewerkers met een schat 
aan ervaring dat zich bezighoudt met montage, service, onderhoud en repara-
tie. Neerland is als erkend installatiebedrijf aangesloten bij branchevereniging 
UNETO-VNI, SEI en STEK.

Snel
Neerland probeert zich door snelheid en service te onderscheiden. Storingen 
die voor 20.00 uur doorgebeld worden, krijgen nog dezelfde dag aandacht. De 
service gaat 24 uur per dag door, 365 dagen per jaar. Nieuwe CV-ketels worden 
binnen 24 uur geplaatst. Neerland richt zich met haar service op zowel particu-
lieren, bedrijven, winkels, kantoren, hotels, recreatie/vakantieparken, campings 
als overheidsinstellingen. Daarnaast zijn er uitgebreide mogelijkheden voor het 
afsluiten van collectieve onderhoudscontracten, aanleg van gebouwen-beheer-
systemen en voorzieningen voor utiliteitsbouw. Kijk voor meer informatie op 
www.neerlandverwarming.nl

Ariaan weet uit eigen ervaring hoe 
het is om bij een organisatie weg 
te moeten, terwijl je liever zou blij-
ven. Zij beseft ook heel goed dat 
steun vragen een hele stap is, maar 
wil dat toch graag aanbieden. ‘Ga 
juist in een lastige situatie goed 
naar jezelf kijken, de diepte in, nu 
je toch al op een dieptepunt staat.’ 
In een tweedaagse workshop leert 
zij cursisten middels een werk-
vorm met Opstellingen er echt ster-
ker uit te komen. Je leert meer over 
jezelf, waardoor je het heft in eigen 
handen kan gaan nemen.

Handig worden
Cursisten leren zichzelf te ontmas-
keren en ontdekken waar ze zich 
achter verschuilen. Oude patro-
nen, die je in de loop van je leven 
hebt opgebouwd, werken vaak niet 
meer. Daarvan kan je stapje voor 
stapje dingen loslaten. Als voor-
beeld haalt Ariaan aan: ‘Ik heb de 
neiging om bij slecht nieuws, me 
eerst terug te trekken en laat me 
daardoor te weinig horen. Vooral 

bij ontslag is dat gedrag niet han-
dig. Ik wil mensen erbij helpen om 
juist wel meteen voor zichzelf op 
te komen.’
 
Opstellingen
In de workshop wordt gewerkt met 
Opstellingen. ‘Deelnemers kun-
nen hun eigen vraag inbrengen en 
die situatie wordt dan uitgebeeld. 

Daarmee krijg je zicht op hoe oude 
patronen zijn ingeslten en hoe die 
je huidige ontwikkeling in de weg 
staan. Het is een krachtige werk-
vorm waarbij je niet om jezelf heen 
kunt en veel van kan leren.’
De workshop wordt gehouden in 
Doorn op vrijdag 20 en zaterdag 
21 januari. Kijk op www.ariaan.nu 
voor meer informatie. 

‘Ontslag ontmaskerd’
Een workshop waar je meer over jezelf leert, zodat je sterker uit een ontslagsituatie komt.

Ontslag overkomt je. Je hebt er geen invloed op. Mensen worden erdoor overvallen en het 
roept nog veel schaamte op. Ariaan van Sandick, trainer/coach uit Groenekan wil mensen 

steunen om de draad weer op te pakken.

Ariaan van Sandick: grijp je ontslag aan om er sterker uit te komen!
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Het	is	een	mooie	zaal	geworden,	daar	
in	Toutenburg.	Er	 is	 een	 schuifwand	
geplaatst	die	het	mogelijk	maakt	om	
de	 ruimte	 in	 twee	gedeelten	 te	 split-
sen	voor	verschillende	activiteiten.	Er	
is	in	de	afgelopen	periode	geschilderd	
en	 de	 vloerbedekking	 is	 vernieuwd.	
Heel	 veel	 mensen	 zijn	 daar	 behoor-
lijk	druk	mee	geweest.	Burgemeester	
Gerritsen	 verrichtte	 de	 opening.	 Hij	
deed	 dat	 door	 in	 een	 dienstvoertuig,	
door	de	Rode	Kruismensen	liefdevol	
aangeduid	 als	 	 ‘het	 oude	 Fordje’,	 te	
arriveren	bij	Toutenburg.		Daar	werd	
hij	opgewacht	door	voorzitter	Douwe	
Tijsma.	 De	 volgende	 handeling	 was	
het	 hijsen	 van	 de	 Rode	 Kruisvlag.	
Hierna	 spoedden	 de	 twee	 zich	 weer	
snel	naar	de	warmte	van	de	zaal.	De	
Rode	Kruis	medewerkers	hadden	het	
allemaal	achter	de	ramen	van	de	nieu-
we	accommodatie	gevolgd.

Intensief gebruik
Voorzitter	 Douwe	 Tijsma	 gaf	 in	 het	
kort	 weer	 hoe	 het	 allemaal	 gelopen	
was.	Vertelde	dat	de	 toenmalige	afd.	
Maartensdijk	in	1981	een	gebouw	be-
trok	 achter	 het	 gemeentehuis.	Dat	 is	
enorm	intensief	gebruikt.	Niet	alleen	
door	het	Rode	Kruis	zelf.	De	bloed-
transfusiedienst	 heeft	 er	 gezeten.	 Er	
was	ook	een	schooltje	voor	de	kinde-
ren	van	asielzoekerscentrum	Beuken-
burg.	 Het	 Rode	 Kruis	 wilde	 na	 vele	
jaren	graag	verhuizen.	Het	liefst	naar	
het	nieuwbouwgedeelte	van	het	voor-
malige	gemeentehuis	maar	dat	bleek	
niet	mogelijk.	Na	het	nodige	overleg	
met	 de	 gemeente	 is	 het	 uiteindelijk	
Toutenburg	geworden.	Dit	werd	mo-
gelijk	 nadat	 de	 gemeente	 het	 oude	
onderkomen	 had	 overgenomen.	 Met	
medewerking	 van	 SSW,	 de	 huidige	
eigenaar	van	Toutenburg,	kon	de	aan-
wezige	recreatiezaal	voor	twintig	jaar	
worden	 gehuurd	 De	 nieuwe	 ruimte	
zal	 intensief	 worden	 gebruikt.	 Door	
het	 Rode	 Kruis	 zelf	 voor	 het	 geven	
van	 cursussen,	 voor	 het	 Jeugd	 Rode	
Kruis	 en	 voor	 welfare	 activiteiten.	
Maar	 ook	 is	 er	 plaats	 voor	 buurt-
werk	 voor	 ouderen,	 zoals	 de	 soos	
en	de	kofieochtenden.	Daarvoor	 zal	
worden	 samengewerkt	 met	 SWO	 en	

SSW.	Tijsma	was	erg	 tevreden	zoals	
het	allemaal	is	gelopen.	‘Dit	gebouw	
is	voor	ons	heel	belangrijk’,	vertelde	
hij.	‘Maar	de	vrijwilligers	zijn	het	be-
langrijkst.	Zonder	hen	begint	een	or-
ganisatie	als	het	Rode	Kruis	helemaal	
niets.’
Burgemeester	Gerritsen	was	het	hier	
helemaal	 mee	 eens.	 Hij	 benadrukte	
dat	ook	het	gemeentebestuur	het	be-
langrijk	vindt	 dat	 er	 zo	veel	 vrijwil-
ligers	 in	 de	 gemeente	 De	 Bilt	 actief	
zijn.	‘Zonder	vrijwilligers	draait	onze	
gemeente	niet’,	hield	hij	zijn	gehoor	
voor.	 ‘De	vrijwilligers	van	het	Rode	
Kruis	 zijn	 extra	belangrijk.	Zij	 leve-
ren	begeleiding,	hulp	en	zorg.	Dat	is	
van	 onschatbare	 waarde.’	 Hij	 vond	
het	een	eer	om	de	jubilarissen	van	het	
Rode	Kruis	deze	middag	hun	onder-

scheiding	 te	 kunnen	 uitreiken.	 ‘Dat	
doet	er	heel	veel	toe’,	meende	hij.	‘U	
heeft	met	uw	inzet	in	uw	eentje	de	sa-
menleving	een	stukje	beter	gemaakt!’

Acht jubilarissen
Toen	was	het	de	beurt	aan	de	jubila-
rissen	om	één	voor	één	naar	voren	te	
komen.	Tom	Dunki	Jacobs	is	10	jaar	
vrijwilliger.	Hij	is	de	gebouwbeheer-
der	 in	De	Bilt.	Dat	 is	een	hele	grote	
klus.	 Het	 is	 de	 afgelopen	 jaren	 daar	
veel	drukker	geworden	omdat	er	bij-

voorbeeld	veel	belangstelling	is	voor	
de	 aangeboden	 reanimatiecursussen.	
Ook	gebruiken	de	bovenburen	van	de	
Rinnebeek	 steeds	vaker	de	beneden-
verdieping	 als	 uitwijkmogelijkheid	
voor	hun	activiteiten.	Het	bestuur	van	
het	 Rode	 Kruis	 vindt	 het	 belangrijk	
om	een	sociale	functie	te	hebben	in	de	
buurt.	 Dat	 betekent	wel	 dat	 er	 altijd	
iemand	moet	zijn	die	opdraaft	als	er	
wat	te	doen	is	in	het	gebouw.	De	deur	
openmaken,	kofie	 zetten,	 opruimen.	
Dat	doet	Tom	dus.	Hij	is	heel	dienst-
baar	en	kan	altijd	gebeld	worden.	Als	
hij	er	niet	 is,	merken	ze	pas	hoeveel	
kleine	 en	 grote	 zaken	 hij	 in	 het	 ge-
bouw	regelt.
Willem	 du	 Mortier	 is	 eveneens	 10	
jaar	in	touw.	Hij	is	in	1999	al	met	zijn	
Jeugd	 EHBO	 A	 diploma	 begonnen,	

en	nu	nog	steeds	actief	bij	de	jonge-
rengroep.	 Willem	 onderscheidt	 zich	
doordat	 hij	 altijd	 aanwezig	 is,	 maar	
nooit	 met	 veel	 woorden.	 Een	 stille,	
maar	onmisbare	kracht	voor	de	groep.	
Ook	is	Willem	een	zeer	gewaardeerd	
lid	van	het	Maartensdijks	Mobieltjes	
team:	 jongeren	 die	 ouderen	wegwijs	
maken	met	de	mobiele	 telefoon.	Ui-
teraard	doet	hij	ook	altijd	met	de	les-
sen	mee!	De	rol	van	slachtoffer	speelt	
hij	ook	graag	voor	de	jonge	generatie	
Jeugd	EHBO-ers.	Hij	 is	 een	binden-
de	 factor	 binnen	 deze	 groep	 en	 een	
voorbeeld	voor	de	jongsten	onder	de	
jeugd.

Bekend gezicht
Cisca	Jansen	behoort	ook	tot	de	leden	
die	 al	 10	 jaar	 vrijwilliger	 zijn.	Ze	 is	
een	 heel	 gezellig	 mens.	 Zij	 laat	 het	
echt	 nooit	 afweten	 bij	 de	 kofieoch-
tenden	in	Maartensdijk.	Ze	speelt	dan	
graag	een	spelletje	Rummikub	met	de	
aanwezige	ouderen.	Cisca	is	één	van	
de	 vaste	 vrijwilligers	 voor	 de	 Rode	
Kruis	 activiteiten	 in	 Maartensdijk	
en	een	bekend	gezicht	voor	veel	ou-
deren.	Men	kan	altijd	een	beroep	op	
haar	doen,	als	er	hulp	nodig	is	bij	één	
van	de	activiteiten.	Zij	helpt	bijvoor-
beeld	 altijd	mee	 als	 er	 een	verkoop-
markt	is	in	de	hal	van	Dijckstate.	Als	
er	eenmaal	per	maand	door	de	Rode	

Kruis	 vrijwilligers	 oud	 papier	 wordt	
opgehaald	in	Groenekan,	staat	zij	om	
half	11	klaar	met	de	kofie.	Weer	of	
geen	weer!	Ciska	Jansen	is	ook	al	ja-
ren	actief	als	collectant	voor	het	Rode	
Kruis.	

Ella	 van	 Montfoort	 is	 eveneens	 10	
jaar	vrijwilliger.	Zij	is	op	verschillen-
de	gebieden	van	het	Rode	kruis	actief	
geweest.	Zo	heeft	zij	de	telefonische	
oproepdienst	van	de	‘opvang	en	ver-
zorging’	 gedaan.	 Dat	 betekende	 dat	
zij	de	vrijwilligers	opriep	als	er	hulp	
nodig	 was	 bij	 een	 calamiteit,	 zoals	
een	brand	of	een	ontruiming	van	een	
appartementengebouw.	 Ze	 is	 nu	 nog	
actief	 bij	 de	 telefooncirkel.	 Ella	 van	
Montfoort	 is	 daarnaast	 heel	 creatief,	
ze	 komt	 af	 en	 toe	 naar	 de	 creatieve	
middagen	 in	De	Bilt.	Ze	 is	 zelf	 ook	
enigszins	gehandicapt	en	heeft	moei-
te	om	zich	te	verplaatsen.	Dat	maakt	
haar	aanwezigheid	bij	zo’n	creatieve	
middag	 tot	 een	 grote	 inspanning.	
Maar	ze	kan	een	waardevolle	bijdrage	
bieden	aan	de	denktank	voor	de	crea-
tieve	middagen.
	
Historisch erfgoed
Arjan	 Bolding	 was	 de	 volgende	 die	
naar	 voren	 werd	 gehaald.	 Hij	 is	 al	
20	 jaar	 vrijwilliger	 en	 begonnen	 in	
Doorn	waar	hij	 stalid	hulpverlening	
was.	 Sinds	 1997/1998	 is	 hij	 bij	 de	
afdeling	De	Bilt.	Arjan	is	na	zijn	mi-
litaire	 diensttijd	 overgehaald	 bij	 het	
Rode	Kruis	te	komen.	Arjan	heeft	ge-
werkt	als	ziekenverzorger	in	de	Biltse	
Hof.	 Momenteel	 is	 hij	 verpleegkun-
dige	 in	 het	 BovenIJ	 ziekenhuis.	Als	
hobby	heeft	hij	onder	meer	de	Rode	
Kruis	 historie.	 Daarvoor	 is	 een	 spe-
ciale	 stichting	opgericht	die	de	oude	
spullen	 verzamelt,	 opknapt	 en	 be-
schikbaar	stelt	voor	tentoonstellingen	
en	 evenementen.	 Samen	 met	 Harry	
van	Oest	bewaart	hij	het	grootste	deel	
van	 het	 historische	 erfgoed	 van	 het	
Nederlandse	 Rode	 Kruis.	 De	 verza-
meling	 bestaat	 uit	 voertuigen,	 bran-
cards,	 bedden,	 verpleegmateriaal,	
rolstoelen,	uniformen	en	prullaria.	Zij	
zorgen	 er	 voor	 dat	 het	 netjes	 blijft,	
dat	het	af	en	 toe	aan	de	buitenwacht	
getoond	kan	worden.	Een	museum	en	
een	nieuwe	plek	om	dit	unieke	mate-
riaal	op	 te	slaan;	 is	zijn	wens!	Arjan	
loopt	 elk	 jaar	 ook	 nog	 als	 vanzelf-
sprekend	 met	 de	 collectebus	 in	 zijn	
eigen	 wijk.	Arjan	 is	 een	 veelzijdige	
vrijwilliger!
Net	als	Arjan	is	Leonie	Drenth	20	jaar	
bij	het	Rode	Kruis.	Ze	 is	 regelmatig	
present	bij	de	Maartensdijkse	kofie-
ochtenden	in	Dijckstate.	Ze	doet	dan	
spelletjes	met	de	aanwezige	ouderen.	
Ze	 is	 een	 kei	 in	 Woord	 Rummikub,	
dus	 de	 liefhebbers	 van	 dat	 spel	 ver-

heugen	zich	erop	als	zij	aanwezig	is!	
Nu	 het	 Rode	 Kruis	 in	 Maartensdijk	
verhuisd	 is	 naar	 Toutenburg	 kunnen	
de	 liefhebbers	 van	 woordspelletjes	
misschien	 wat	 vaker	 met	 haar	 de	
strijd	 aangaan!	Ook	 is	 ze	heel	 actief	
in	de	katholieke	kerkgemeenschap	in	
Maartensdijk.	Ze	is	een	sociaal	bewo-
gen	mens.

Luisterend oor 
Maria	Oosterlaken	die	al	30	jaar	vrij-
williger	 is	 was	 op	 deze	 middag	 zelf	
niet	 aanwezig.	 Zij	 is	 een	 ‘zorgend	
persoon’.	Eigenlijk	 altijd	 op	 de	 ach-
tergrond	aanwezig.	Eén	van	de	Rode	
Kruis	collega’s	vertelde	over	haar	dat	
zij	 ‘een	soort	molletje’	 is.	Ze	 is	heel	
actief,	 maar	 men	 ziet	 haar	 eigenlijk	
niet.	Zij	is	als	vrijwilligster	actief	ge-
weest	in	Huize	Weltevreden	en	vanaf	
1988	 in	 Schutsmantel	 bij	 de	 hobby-
club	op	donderdagmiddag.	Daar	was	
een	handwerkclub,	waar	ze	met	veel	
plezier	 samen	met	de	ouderen	hand-
werkte.	Ze	heeft	ook	veel	huisbezoe-
ken	gedaan.	Daarbij	 is	ze	een	luiste-
rend	oor	voor	mensen	die	alleen	zijn.
Bert	Koops	tenslotte	is	maar	liefst	40	
jaar	 vrijwilliger.	 Hij	 kwam	 in	 1971	
bij	 het	 Rode	 Kruis	 in	 Maartensdijk.	
Hij	 heeft	 van	 alles	 gedaan.	Was	 bij-
voorbeeld	 chauffeur	 op	 de	 snelweg-
ambulance.	 Hij	 heeft	 het	 diploma	
kaderinstructeur	 gehaald,	 waarmee	
hij	 EHBO	 instructielessen	 kon	 ge-
ven.	Als	instructeur	zat	hij	in	de	staf	
van	wat	vroeger	de	‘colonne’	heette,	
de	EHBO	hulpverlening.	Deelnemen	
aan	wedstrijden	 in	Zwitserland	 deed	
het	Maartensdijkse	 Rode	Kruis	 ooit,	
en	het	ging	lang	niet	slecht.	Bert	was	
er	 bij.	 Tijdens	 de	 ‘watersnood’	 in	
1995,	toen	in	een	deel	van	de	provin-
cie	Utrecht	de	dijken	het	dreigden	te	
begeven,	 was	 hij	 dagen	 en	 nachten	
op	pad	met	het	Rode	Kruis	voertuig.	
Hij	was	één	van	de	Rode	Kruis	vrij-
willigers	 die	 werden	 ingezet.	 Na	 40	
jaar	is	Bert	gelukkig	nog	steeds	actief	
voor	de	Biltse	afdeling	en	een	veelzij-
dige	vrijwilliger,	die	graag	zijn	kennis	
overdraagt.

Alle	 aanwezige	 jubilarissen	 kregen	
door	de	burgemeester,	naast	 lovende	
woorden,	 de	 bijbehorende	 versierse-
len	en	het	diploma	uitgereikt.	Daarbij	
een	 grote	 bos	 bloemen.	Aansluitend	
werd	 door	 iedereen	 een	 glas	 cham-
pagne	 geheven	 om	 de	 opening	 van	
het	 nieuwe	 onderkomen	 te	 vieren.	
Toen	was	ook	de	 tijd	gekomen	voor	
de	 jubilarissen	 om	met	 elkaar	 op	 de	
foto	 te	 gaan.	Voor	 deze	 gelegenheid	
bij	 ‘het	 oude	 Fordje’	 dat	 nog	 steeds	
buiten	 voor	 Toutenburg	 stond.	 De	
nieuwjaarsbijeenkomst	 werd	 daarna	
nog	heel	wat	uurtjes	voortgezet.

Nieuwjaarsreceptie Rode Kruis
voor het eerst in Toutenburg

door Marijn Nekkers

Op zaterdag 7 januari hield het Rode Kruis afd. De Bilt-Maartensdijk haar nieuwjaarsreceptie. 
Voor de eerste keer vond deze plaats in de nieuwe ruimte van het Rode Kruis in het complex 

Toutenburg. De voormalige recreatiezaal is aangepast aan de nieuwe huurders. Maar ook de oude 
gebruikers zijn nog steeds welkom. Burgemeester Gerritse had op deze middag dus een dubbele taak. 
Hij mocht niet alleen het nieuwe onderkomen oficieel openen, daarnaast kon hij ook de jubilarissen 

van het Rode Kruis huldigen. Dat waren er dit jaar maar liefst acht!

Burgemeester Gerritsen arriveert bij de Toutenburg met ‘het oude Fordje’. 
Hij wordt opgewacht door voorzitter Douwe Tijsma.

Burgemeester Gerritsen, voorzitter Douwe Tijsma en secretaris Annemieke 
Roestenberg.

De jubilarissen. Staand v.l.n.r. Bert Koops, Cisca Jansen, Leonie Drenth, Els 
van Montfoort, Tom Dunki Jacobs, burgemeester Gerritsen. Zittend: Arjan 
Bolding (l) en Willem du Mortier. Maria Oosterlaken ontbreekt op deze foto.
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Vanaf	1860	begon	de	Nederlandsche	
Centraal	 Spoorwegmaatschappij	
met	 de	 aanleg	 van	 de	 lijn	 Utrecht-
Amersfoort-Hattemerbroek	over	Bilts	
grondgebied.	De	toenmalige	bewoner	
en	eigenaar	van	Jagtlust,	Jhr.	Hendrik	
van	 den	Bosch,	 eiste	 bij	 de	 verkoop	
van	 enkele	 van	 zijn	 percelen	 grond	
t.b.v.	 de	 aanleg	 van	 deze	 spoorlijn	
dat	 de	 Spoorwegmaatschappij	 een	
halteplaats	in	De	Bilt	zou	openen.	De	
spoorlijn	 werd	 aangelegd	 door	 een	
gedeelte	 van	 de	 zgn.	 Riddervenen,	
een	 vrijwel	 woest	 en	 onontgonnen	
heidegebied.	 Vanaf	 1863	 stopte	 de	
eerste	 treinen	 bij	 het	 station	De	Bilt	
Vuursche,	zoals	de	landmeter	van	het	
kadaster	C.W.	Soutendijk	het	in	1876	
op	 zijn	 kaart	 van	 het	 landgoed	Eyc-
kenstein	noemde.	

Onbebouwd
De	 halte	 lag	 nog	 in	 een	 vrijwel	 on-
bebouwd	 gebied.	 Ter	 hoogte	 van	 de	
huidige	 Boslaan	 stond	 de	 boerderij	
van	 Huibert	 Vogelzang,	 die	 een	 ge-
deelte	 van	 de	 heidegrond	 succesvol	
had	ontgonnen.	De	inwoners	van	De	
Bilt	woonden	 zeker	 een	kwartier	 lo-
pen	 van	 de	 halteplaats	 van	 de	 trein.	
In	 1862	werden	 de	 eerste	woningen	
voor	het	spoorwegpersoneel	nabij	de	
halte	 gebouwd.	De	 rond	1900	opge-

richte	 Maatschappij	 tot	 Exploitatie	
van	 Bouwterreinen	 nabij	 station	 De	
Bilt	 probeerde	 met	 een	 landelijke	
campagne	mensen	te	interesseren	om	
in	 De	 Bilt	 in	 de	 omgeving	 van	 het	
spoor	te	komen	wonen.	Vooral	gepen-
sioneerde	 Nederlanders	 vanuit	 Ned.	
Indië	lieten	de	eerste	grote	huizen	aan	
de	 Soestdijkseweg	 bouwen.	 Namen	
van	nog	bestaande	huizen	zoals	Ban-
tam	herinneren	hier	nog	aan.	

Bilthoven
In	1917	bedacht	huisarts	en	gemeen-
teraadslid	dr.	Melchior	de	naam	Bilt-
hoven	voor	deze	nieuwe	kern	van	de	
gemeente	De	Bilt.	Vanaf	1903	raakte	
de	bouw	in	een	stroomversnelling	en	
ontstond	 de	 huidige	 kern	 Bilthoven	
aan	 beide	 zijden	 van	 de	 spoorlijn.	
Burgemeester	F.N.M	Eijck	van	Zuy-
lichem	(1764	1853)	van	Maartensdijk	
die	 op	 Eyckenstein	 woonde	 had	 al	
de	 3	 km.	 lange	 Gezichtslaan	 tussen	
de	 Maartensdijkse	 Dorpsweg	 en	 de	
Soestdijkseweg	 Noord	 door	 de	 Rid-
deroordse	 bossen	 aan	 laten	 leggen.	
Aan	 beide	 zijden	 hiervan	 werden	
vanaf	1900	ook	huizen	gebouwd.	

Al	in	1886	werden	er	al	in	een	kerkge-
bouwtje	met	een	vloeroppervlak	van	
64	 vierkante	 meter,	 in	 de	 omgeving	
van	 het	 huidige	 winkelcentrum	 De	
Kwinkelier,	 waarschijnlijk	 gesticht	
door	 de	 Biltsche	Tapijt-	 en	Touwfa-
briek,	 evangelisatiebijeenkomsten	
gehouden.

Hollandsche Rading
In	1871	begon	de	Hollandsche	 IJze-
ren	 Spoorweg	 Maatschappij	 van	 de	
lijn	 Hilversum-Utrecht	 Maliebaan-
station.	 Met	 haltes	 in	 Hollandsche	
Rading,	 Maartensdijk,	 Nieuwe	 We-
tering,	 Groenekan	 en	 Blauwkapel.	
In	 1874	 is	 de	 lijn	 als	 enkelspoor	 in	
gebruik	genomen	en	nog	in	datzelfde	
jaar	verdubbeld.	Dagelijks	reden	er	9	
treinen.	De	halte	in	Hollandsche	Ra-
ding	is	 in	1885	in	gebruik	genomen.	
De	 bereikbaarheid	 met	 de	 trein	 van	
deze	kern	vergrootte	de	interesse	om	
er	te	gaan	wonen.

De	naam	van	deze	woonkern	komt	in	
1581	voor	dit	gebied	ten	noorden	van	
het	 dorp	 Maartensdijk	 voor.	 Rading	
of	raai	betekent	grens.	Dus	Holland-
sche	 Rading	 betekent	 de	 grens	 tus-
sen	de	provincies	Noord	Holland	 en	
Utrecht.	Voor	1581	heette	dit	gebied	
Trenschoten	 of	 Drijnscote,	 hetgeen	
verwijst	 naar	 een	 bos	 aan	 de	 rand	
van	een	moeras.	Tot	de	aanleg	van	de	
spoorlijn	Utrecht-Hilversum	 stonden	
er	 maar	 een	 paar	 schaapskooien	 en	
enkele	daggeldershuisjes	op	de	hei	in	
Hollandsche	Rading.	Na	1915	kwam,	
mede	doordat	de	trein	er	stopte	waar-
door	 de	 bereikbaarheid	 werd	 ver-
groot,	de	 interesse	van	de	welgestel-
den	om	er	te	wonen	op	gang.	In	1920	
waren	er	zo’n	20	huizen	in	Holland-
sche	Rading	en	 in	1927	woonden	er	
al	187	mensen	in	57	huizen.	Net	zoals	
in	Bilthoven	was	de	interesse	bij	Oud	

Indië-gangers	 groot	 om	 in	 Holland-
sche	 Rading	 te	 wonen.	 Dit	 was	 net	
zoals	in	Bilthoven	nog	te	zien	aan	de	
namen	 van	 sommige	 huizen	 aan	 de	
Tolakkerweg,	 zoals	 Senang	 Hatti	 (=	
Maleis	voor	altijd	blijde).	Vanaf	1927	
werd	er	ook	begonnen	met	de	bouw	
van	huizen	 ten	oosten	van	de	 spoor-
lijn	 Utrecht-Hilversum	 en	 ontston-
den	 de	 Spoorlaan,	Ooster	 Spoorlaan	
en	Sparrelaan.	 In	1935	werd	de	Ver-

eeniging	 tot	 Evangelisatie	 opgericht	
welke	 in	 1938	 het	 Evangelisatiege-
bouw	(thans	De	Adventkapel),	aan	de	
Tolakkerweg	liet	bouwen.

Spoor verbinding tussen Bilthoven en 
Hollandsche Rading

door Koos Kolenbrander

Na het samenvoegen van De Bilt en Maartensdijk vormen de afzonderlijke kernen van deze 
voormalige gemeenten een nieuwe eenheid van zes kernen met ieder een eigen ontstaansgeschiedenis. 
Opvallend is dat Bilthoven en Hollandsche Rading beide vanaf hetzelfde moment ontstaan dan wel 

uitgebreid zijn na de aanleg van het spoor in 1860.

De heer Johan Grimm en mevr. Paula Grimm-van ‘t Pad kwamen in 1934 
met hun zeven kinderen vanuit  Ned. Indië in dit huis wonen. De heer Grimm 
werkte van 1916 tot zijn pensionering in 1934 als onderwijzer in Oost Batavia. 
In Hollandsche Rading is hun achtste kind geboren. De heer Grimm is in 1966 
overleden en mevr. Grimm op 106-jarige leeftijd in 2008.

Dit huis aan de Soestdijkseweg in Bilthoven maakt deel uit van een serie van 
5 dubbele villa’s, die omstreeks 1900 zijn gebouwd naar een ontwerp van 
J.H. Welsenaar. De enige villa waarvan de oorspronkelijke huisnaam op de 
voorgevel bewaard is gebleven. Bandoeng refereert waarschijnlijk aan het 
verleden van de eerste bewoners in Ned. Indië. (bron: De Biltse Grift juni 
2000: Bouwactiviteit in De Bilt rond 1900 door Hans de Groot).

De	Sabeldans	van	Chatsjatoerjan	zal	
dienen	als	afsluiting	van	de	muzikale	
promenade.	

Onder	leiding	van	Reinout	Godschalk	
wil	 Samuze	 de	 door	 deze	 dirigent	
vakkundig	 aangeleerde	 en	 vaak	 ver-
eenvoudigde	 passages	 met	 veel	 ple-
zier	uit	de	instrumenten	toveren.

Moessorgski
De	 componist	Moessorgski	 is	 gebo-
ren	in	Karevo,	ten	zuiden	van	St.	Pe-

tersburg	en	van	adellijke	afkomst.	Hij	
is	ook	bekend	van	zijn	alcoholversla-
ving	 die	 hem	 zijn	 hele	 leven	 parten	
speelde	en	wellicht	ook	zijn	dood	ver-
oorzaakt	 op	 42-jarige	 leeftijd.	 Naast	
vele	opera’s	schreef	Moessorgski	‘De	
Schilderijententoonstelling’	naar	aan-
leiding	 van	 zijn	 bezoek	 in	 1874	 aan	
een	tentoonstelling	van	het	werk	van	
Viktor	 Hartmann,	 een	 goede	 vriend	
van	 de	 componist	 en	 ook	 deel	 uit-
makend	van	een	groep	van	vrienden-
kunstenaars	 die	 streefden	 naar	 een	

pure	Russische	kunst	zonder	westerse	
invloeden.

Schilderijen
Het	 werk	 bestaat	 uit	 schilderijen	 op	
muziek,	 afgewisseld	 met	 een	 thema	
dat	 ‘Promenade’	 heet	 en	 als	 ‘Leid-
motiv’	 gebruikt	 wordt	 dat	 eenheid	
geeft	aan	de	serie	losse	stukken.	Ook	
wordt	 daarmee	 uitgedrukt	 hoe	 men	
langzaam	naar	het	volgende	schilderij	
kuiert.	Van	de	zestien	delen	hebben	er	
tien	betrekking	op	de	schilderijen.	Te	
beginnen	met	‘Gnomus’,	een	kreupe-
le	groteske	gnoom.	Dan	wacht	‘Il	vec-
chio	castello’,	dan	kuieren	we	naar	de	
‘Tuilerieën’	 waar	 geluiden	 van	 spe-
lende	kinderen	 in	de	 tuinen	 te	horen	
zijn,	 dan	 ‘Bydlo’	 met	 de	 draaiende	
wielen	 van	 de	 Poolse	 ossenwagen.	
Een	van	de	meest	opvallende	stukken	
is	het	Ballet	van	de	kuikens	in	de	dop’,	
en	het	traject	wordt	vervolgd	met	‘Sa-
muel	 Goldenberg	 en	 Schmuÿle’	 en	
‘Limoges’	tot	‘Catacombae’,	van	‘De	
hut	op	kippenpoten’	tot	het	meer	ern-
stige	‘Cum	mortuis	in	lingua	mortua’	
over	de	overleden	schilder	Hartmann	

en	daarna	als	sluitstuk	‘De	grote	poort	
van	Kiev.’	Ravel	maakte	als	vele	an-
deren	een	orchestratie	van	de	Schilde-
rijententoostelling,	 welke	 uitvoering	
gelijk	de	bekendste	werd.

Gelegenheid
Samuze	 biedt	 liefhebbers	 gelegen-
heid	deze	uitdaging	aan	 te	gaan	met	
hun	 instrument	 en	 inzet	 en	 denkt	
daarbij	 aan	 bespelers	 van	 blokluit,	
dwarsluit,	hobo,	accordeon,	althobo,	

klarinet,	 fagot,	 hoorn,	 trombone,	 vi-
ool,	altviool,	cello	en	contrabas.	Het	
gewenste	 speelniveau	 is	 drie	 op	 de	
schaal	van	de	Huismuziek.	
Het	 spel	 gaat	 door	 wanneer	 dertig	
mensen	zich	voor	15	februari	hebben	
aangemeld	 op	 schilderijententoon-
stelling@xs4all.nl	 De	 muziek	 wordt	
later	digitaal	of	per	post	toegestuurd.	
Evt.	 inlichtingen:	 tel.	 030	 2719275	
(Erna	 Tuerlings)	 of	 	 030	 2287660	
(Inge	Gorris)

Een tentoonstelling van schilderijen op muziek
door Henk van de Bunt

Samuze, huismuziekorkest De Bilt gaat een wandeling maken door de schilderijententoonstelling van 
de Russische componist Modest Moessorgski. Op de zondagen 1 en 22 april a.s. van 11.00 tot 17.00 

uur organiseert Samuze een muziekproject waar amateurmusici van harte aan mee mogen doen in de 
Biltse locatie van SWO De Zes Kernen De Bilt aan de Jasmijnstraat 6 in De Bilt.

Samuze oefent tweewekelijks onder de bezielende leiding van Ward van 
Woerkum.

Gratis proeles 
medische qigong

Wil	je	preventief	aan	je	gezondheid	werken?	Probeer	dan	qigong	eens.	Dit	
zijn	energie-oefeningen	die	direct	op	je	meridianen	werken.	Emile	Weesie	
van	Yin	 in	Yang	 geeft	 op	 dinsdag	 17	 januari	 een	 gratis	 proeles	 (19.45-
20.45u).	De	lessen	starten	op	dinsdag	22	januari	en	worden	gegeven	in	De	
Duiventil,	 Jasmijnstraat	6	 in	De	Bilt.	Aanmeldingen	en	 informatie:	 les@
yininyang.nl.

Qigong	 behoort	met	 acupunctuur,	 kruidengeneeskunde	 en	 tuina-massage	
tot	de	Chinese	gezondheidskunde.	Het	regelmatig	beoefenen	van	de	qigong-
oefeningen	heeft	een	positieve	invloed	op	de	doorstroming	van	de	energie	
door	je	lichaam.	Hoe	beter	die	energie	stroomt,	hoe	beter	de	energie	je	or-
ganen	bereikt,	en	hoe	gezonder	je	blijft.	Qigong	helpt	je	ook	om	eventuele	
verstoorde	doorstroming	te	verbeteren.	Het	effect	van	de	oefeningen	merk	
je	 aan	grotere	 alertheid,	 betere	 lichaamsrelexen,	grotere	beweeglijkheid,	
beter	slapen,	meer	rust,	warmere	handen	en	voeten,	betere	spijsvertering.	
Door	 al	 deze	 effecten	 helpt	 qigong	 je	 ook	 bij	 je	 persoonlijke	 ontwikke-
ling,	omdat	je	bewuster	wordt	van	je	lichaam	als	belangrijk	onderdeel	van	
jouzelf.

Dit artikel, waarin in het kort de 
ontstaansgeschiedenis van beide 
kernen wordt belicht en waarin 
een frappante overeenkomst in het 
ontstaan van beide plaatsen wordt 
opgemerkt is ook te vinden op 
www.900jaardebilt.nl 
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In	 1990	 werd	 de	 Stichting	 Model	
European	 Parliament	 Nederland	 op-
gericht	 met	 als	 doel	 jonge	 mensen	
inzicht	te	geven	in	het	proces	van	de	
Europese	eenwording.	Als	middel	om	
dit	 te	 bereiken	 werd	 gekozen	 voor	
simulatie-zittingen	van	 het	Europees	
Parlement.	 In	 de	 afgelopen	 jaren	 is	
het	 idee	 van	 Europese	 Parlementen	
voor	 de	 jeugd	 buitengewoon	 goed	
aangeslagen	in	Nederland.	

Het	 enthousiasme	 van	 de	 betrokke-
nen	heeft	ertoe	geleid	dat	thans	in	alle	
twaalf	provincies	en	de	regio	Rotter-
dam	conferenties	worden	gehouden.	

Elk	 jaar	 nemen	 op	 deze	 wijze	 ruim	
2000	 scholieren	uit	 de	hoogste	klas-
sen	VWO	en	HAVO	als	“Europarle-
mentariërs”	direct	deel	aan	dit	project.

Het	is	alweer	de	22ste	editie	van	het	
Model	 European	 Parliament	 in	 het	
provinciehuis	van	Utrecht.	Tijdens	het	
drie	dagen	durende	evenement	spelen	
scholen	uit	de	provincie	het	Europees	
Parlement	na.	Er	komen	dan	uiteenlo-
pende	onderwerpen	aan	bod,	van	wat	
de	 EU	 kan	 doen	 om	 de	 afstand	 tus-
sen	burgers	 en	het	Europees	 bestuur	
te	verkleinen	tot	wat	de	EU	kan	doen	
om	 ontwikkelingslanden	 te	 helpen	

als	het	gaat	om	watervoorziening	en	
duurzame	ontwikkeling	te	stimuleren.	
De	scholieren	moeten	niet	alleen	goe-
de	 informatiebronnen	 aanboren	 om	
veel	 over	 het	 onderwerp	 te	weten	 te	
komen,	 maar	 ook	 samenwerken	 met	
leerlingen	van	andere	scholen	om	tot	
een	 gezamenlijk	 voorstel	 te	 komen,	
dat	 tijdens	 de	 plenaire	 sessies	 op	 de	
laatste	dag	verdedigd	moet	worden.	

De	Werkplaatsgroep	bestaat	uit	totaal	
12	 personen:	 1	 voorzitter,	 6	 parle-
mentariërs,	 2	 journalisten,	 1	 foto-
graaf	 en	 2	 leden	 van	 een	 ilmploeg.	
De	 samenstelling	 en	 gevarieerdheid	

per	school	kan	verschillend	zijn.	Er	is	
maar	1	school	met	(de	luxe	van)	een	
ilmploeg.	
De	 provincie	 Utrecht	 is	 vertegen-
woordigd	door	het	Utrechts	Stedelijk	
Gymnasium,	de	Stichtse	Vrije	School	
in	Zeist,	het	Revius	Lyceum	te	Doorn,	

het	 Niftarlake	 College	 in	 Maarssen,	
het	Corderius	College	in	Amersfoort,	
het	Anna	van	Rijn	College	te	Nieuwe-
gein,	 De	 Werkplaats	 Kindergemeen-
schap	 te	 Bilthoven,	 Guido	 de	 Brès	
GSG	te	Amersfoort	en	RSG	Broklede	
in	Breukelen.

Werkplaats naar European Parliament
door Henk van de Bunt

Marjolein Kerstjens is leerlinge van VWO4 Werkplaats Kindergemeenschap. Zij meldde ons een 
bezoek met een aantal leerlingen aan het Model European Parliament op 11, 12 en 13 januari 2012  

in het Provinciehuis van Utrecht.

De Werkplaatsploeg.

Aanvankelijk	 was	 het	 de	 bedoeling	
dat	het	festijn	zou	plaatsvinden	in	de	
Kees	 Boeke	 sporthal	 in	 Bilthoven,	
maar	door	een	misverstand	werd	het	
uiteindelijk	 de	 sporthal	 van	 het	H.F.	
Witte	Centrum	 in	De	Bilt.	 ‘In	 totaal	
zijn	 er	 vanmiddag	 vijfentwintig	 kin-
deren	op	het	veld,	vertelt	Bertien	van	
de	 Kerk	 van	 Badminton	 S.V.	 Irene.	
‘Voornamelijk	 basisscholieren	 die	
geen	 lid	 van	 onze	 badmintonvereni-
ging	 zijn,	maar	 ook	 een	 stuk	 of	wat	
jeugdleden.’

Ballonnen
Badminton	S.V.	Irene	had	bij	de	kin-
deren	 al	 interesse	 gewekt	 via	 sport-
clinics	voor	de	groepen	3	 tot	en	met	
5	 van	 een	 aantal	 basisscholen	 in	 de	
gemeente	De	Bilt.	‘Ze	zijn	begonnen	
met	 een	 conditietraining.	 Ze	 hebben	
gerend,	oefeningen	gedaan,	een	esta-
fette	 gelopen	 en	 zonder	 racket	 maar	
met	 een	 shuttle	 geoefend.	 Toen	 zijn	
ze	wedstrijdjes	gaan	doen.’	Elke	vijf	
minuten	 werd	 er	 gerouleerd,	 zodat	
uiteindelijk	 iedereen	 met	 alle	 deel-
nemers	had	gespeeld.	Halverwege	de	
middag	 werd	 pauze	 gehouden.	 ‘De	
kinderen	 krijgen	 nu	 wat	 te	 drinken	
en	daarna	gaan	ze	Yonex	Kids	Games	
doen,	 een	 badmintonactiviteit	 speci-
aal	 voor	 jeugdspelers	 van	 de	 lande-
lijke	 badmintonbond.	 Ze	 worden	 in	
groepjes	 verdeeld	 en	 dan	 gaan	 ze	 al	

die	 spelletjes	 af	 en	 ook	 ballonnen	
overslaan	met	badmintonrackets.’

Nieuwe leden
De	 tienjarige	 Tip,	 lid	 van	 Badmin-
ton	 S.V.	 Irene	 en	 leerling	 van	 groep	
7	 van	 de	 St.	 Michael	 School	 heeft	
haar	 schoolvriendin	 Melissa	 meege-
nomen.	Melissa	is	ook	tien.	Tip	is	bij	
de	badmintonvereniging	gekomen	via	
haar	 oudere	 broer.	 ‘Ik	 ben	 een	 keer	
met	hem	mee	geweest	en	ik	vond	het	
leuk.	Hij	speelt	al	wedstrijden,	ik	nog	
niet.’	Melissa	heeft	het	goed	naar	de	
zin	 deze	middag,	maar	 of	 ze	 lid	wil	

worden	 van	 Badminton	 S.V.	 Irene?	
‘Ik	 zit	 al	 op	 paardrijden	 en	 korfbal-
len.’	 Tip	 heeft	 het	 ook	 druk	 in	 haar	
vrije	tijd,	zij	zit	ook	op	Scouting	Ben	
Labre.	‘Dat	is	achter	onze	school.’	

Voordat	de	Yonex	Kids	Games	begin-
nen,	geeft	Eric	Matherus,	gymnastie-
kleraar,	badmintoncoach	en	organisa-
tor	voor	schoolsportwedstrijden	voor	
Doe	 Mee	 De	 Bilt,	 een	 badminton-
demonstratie	 samen	 met	 een	 andere	
badmintonspeler.	 De	 kinderen	 zitten	
op	 de	 grond	 en	 kijken	 geboeid	 toe.	
[LvD]

Badminton Irene enthousiasmeert 
basisscholieren met instuif

Op vrijdagmiddag 6 januari 2012, organiseerde de Jeugdcommissie van Badminton S.V. Irene 
uit Bilthoven een badmintoninstuif voor alle basisscholieren uit de groepen 3 tot en met 8.

De basisscholieren speelden wedstrijdjes van vijf minuten tegen elkaar tijdens 
de badmintoninstuif van S.V. Irene.

Drs.	Maria	van	Groenestijn	is	docent	
Grieks/Latijn	 en	 daarnaast	 coach,	
gespecialiseerd	 in	 leerprocessen	 van	
(hoog)begaafden.	 In	 haar	 praktijk	
MPG	 coaching	 –	 (Hoog)begaafd	 le-
ren	presteren	coacht	zij	ouders	en	hun	
(hoog)begaafde,	 maar	 onderpreste-
rende	 kind	 in	 gezins-	 en	 groepsver-

band.	De	eerstvolgende	cursus	“Help	
Onderpresteerders!”	start	op	27	janu-
ari	2012	in	Bilthoven.	De	cursus	biedt	
plaats	aan	zeven	gezinnen.	Een	gezin	
bestaat	uit	één	of	beide	ouders	en	hun	
(hoog)begaafde,	 onderpresterende	
kind.	De	cursus	telt	vijf	zittingen	van	
90	minuten,	op	de	vrijdagmiddag	na	

schooltijd	en	gespreid	over	een	peri-
ode	van	circa	acht	schoolweken.	

Kinderen	 leren	 hoe	 ze	 beter	 kunnen	
presteren,	 ouders	 leren	 hoe	 ze	 hun	
kind	daarbij	effectiever	kunnen	bege-
leiden.	 Zie	 ook	 www.mpgcoaching.
nl.

Slim, maar toch lage cijfers op school?
In het VWO zitten kinderen die op grond van hun prestaties en het advies van de basisschool  

in het Gymnasium of Atheneum terecht zijn gekomen. Deze kinderen presteerden op de basisschool 
bovengemiddeld. Ze zijn slim: begaafd of zelfs hoogbegaafd. Vaak blíjven (hoog)begaafde kinderen  

in het voortgezet onderwijs naar verwachting goed presteren. Toch komt het geregeld voor dat  
ze al in hun eerste leerjaar of op enig later moment onverwacht lage cijfers gaan halen in 

één of meer vakken. Dan kan er sprake zijn van onderpresteren. 

Op ’t bankje
Een	 opa	 komt	 met	 zijn	 kleinzoontje	 op	 het	
bankje	zitten.	Ze	zijn	met	de	bus	naar	Utrecht	
geweest	 en	 hebben	 daar	 van	 alles	 bekeken.	
Hoewel	de	jongen	graag	de	domtoren	beklom-
men	 had,	 vond	 opa	 dat	 toch	 wat	 teveel	 ge-

vraagd.	Nu	werd	het	hoogtepunt	een		bezoek	aan	het	spoorwegmuseum.	De	
kleine	Daan	heeft	daar	heel	veel	gezien	en	wil	nu	wat	meer	achtergrond	van	
opa	horen.	Vooral	de	stoomlocomotieven	intrigeren	hem.	‘Opa,	ben	jij	ook	
wel	eens	met	een	stoomtrein	mee	geweest?’	vraagt	de	jongen.	Opa	weet	nog	
dat	er	wel	eens	een	stoomlocomotief	langskwam,	maar	veel	meer	weet	hij	
er	niet	van.	‘Toen	ik	zo	oud	was	als	jij	gingen	we	bijna	nooit	met	de	trein.	
Ik	herinner	me	wel	dat	we	een	keer	met	de	trein	naar	Artis	in	Amsterdam	
geweest	 zijn,	 maar	 toen	 reden	 er	 al	 geen	 stoomtreinen	 meer.’	 Dat	 opent	
voor	de	jongen	meteen	perspectief	voor	een	volgend	reisje.	‘Gaan	we	ook	
een	keer	naar	Artis	en	gaan	we	dan	ook	met	de	trein?’	Opa	geniet	duidelijk	
van	het	enthousiasme	van	zijn	kleinzoon.	‘Ja	hoor,	eerst	met	de	trein	naar	
Amsterdam	en	dan	met	de	tram	‘,	belooft	hij.	De	tram	is	voor	de	leergierige	
jongen	ook	weer	een	dankbaar	onderwerp.	Enthousiast	vertelt	hij	dat	hij	al	
een	keer	in	een	tram	heeft	gezeten	toen	hij	met	zijn	vader,	moeder	en	zusje	
in	Madurodam	en	Scheveningen	is	geweest.	‘Waarom	is	er	in	Utrecht	geen	
tram,	opa?’	Geduldig	vertelt	de	man	dat	er	vroeger	 in	Utrecht	ook	 trams	
reden,	maar	dat	er	nu	alleen	nog	een	sneltram	naar	Nieuwegein	is.	De	jon-
gen	neemt	genoegen	met	deze	informatie	en	komt	weer	bij	Artis	terecht.	‘Is	
Artis	net	zo	groot	als	de	dierentuin	in	Amersfoort’,	vraagt	hij,	want	daar	is	
hij	wel	eens	geweest.	Opa	denkt	van	wel,	maar	weet	het	niet	zeker.	Hij	kan	
niet	alles	weten.	Ik	vraag	Daan	of	hij	van	dieren	houdt	en	of	hij	zelf	ook	een	
huisdier	heeft.	Zijn	ogen	beginnen	 te	glimmen.	‘Ja,	we	hebben	een	hond	
en	een	konijn.	Het	konijn	is	eigenlijk	van	mijn	zusje,	maar	ik	verzorg	hem	
ook	vaak.	Ik	heb	hem	een	keer	los	in	de	tuin	laten	lopen	en	toen	kon	ik	hem	
niet	meer	vinden.	Hij	had	zich	in	de	bosjes	verstopt,	maar	opeens	was	hij	
weer	terug.	Onze	hond	heet	Toby	en	ik	ga	iedere	dag	met	hem	lopen.	Als	
we	met	vakantie	gaan	gaat	hij	altijd	naar	mijn	tante	in	Leusden.	Dan	mis	ik	
hem	wel	hoor.	Ik	zou	het	veel	leuker	vinden	als	hij	meeging	op	vakantie,	
maar	dat	vindt	mijn	vader	niet	goed.	Die	is	bang	dat	hij	dan	wegloopt.’	Daan	
woont	niet	zo	ver	weg	van	opa	en	oma,	maar	toch	blijft	hij	er	net	als	zijn	
zusje	af	en	toe	een	nachtje	slapen.	Opeens	ziet	hij	zijn	zusje	met	Toby	en	
oma	aankomen.	Als	de	hond	de	jongen	ziet	begint	hij	te	blaffen	en	is	bijna	
niet	meer	te	houden.	Daan	holt	op	het	tweetal	af.	Dat	de	hond	gek	op	hem	
is	lijdt	geen	twijfel.	Opa	ziet	het	tafereel	lachend	aan.	‘Mijn	kleindochter	is	
graag	bij	mijn	vrouw.	Die	neemt	haar	ook	wel	eens	een	dagje	mee	uit	als	ze	
gaat	shoppen.	Dat	is	niets	voor	Daan.	Trouwens	om	ze	allebei	mee	te	nemen	
vind	ik	wat	bezwaarlijk.	Eentje	kan	ik	nog	wel	in	de	gaten	houden,	maar	
vooral	Daan	is	zo	watervlug,	die	verantwoordelijkheid	wil	ik	niet	nemen.’	
Als	oma	erbij	komt	zitten	wordt	Toby	ook	weer	rustig.	Daan	vertelt	hon-
derduit	wat	hij	allemaal	gezien	heeft	en	dat	hij	met	opa	een	keer	naar	Artis	
gaat.	‘Nou	Suus,	dan	gaan	wij	ook	mee	naar	Amsterdam,	maar	dan	gaan	
wij	 lekker	naar	de	Bijenkorf’,	zegt	oma	 tegen	haar	kleindochter	die	zich	
duidelijk	niet	achtergesteld	voelt.

Maerten    

Kidsdisco in WVT
Zaterdag	14	januari	is	de	eerste	kidsdisco	van	het	nieuwe	jaar.	Van	19.00-
21.30	uur	kunnen	kinderen	van	8-12	 jaar	uit	hun	dak	gaan	op	de	 leukste	
muziek.	Entree	is	1	euro!



Te koop aangeboden
Super mooie tijdloze strap-
less, champagnekleurige 
TROUWJURK met afneem-
bare sleep, maat 36, incl. 
hoepel, sluier, br. slippers 
en bustier mt. 75C is gerei-
nigd. Vraagprijs n.o.t.k. Tel. 
06-23756555

Oude POTKACHEL bestemd 
voor hout en dergelijk, ziet er 
netjes uit. € 100,-. Tel. 0346-
214084

Stereokast, kersenkleu-
rig, ongetint glas, lade 
en cd rack, buitenmaten: 
97x33x41 (hxbxd). € 50,-. Tel. 
06-45953595

Inklapbare pedicure beensteen. 
€ 30,-. Tel. 030-2287410

Rollator nieuw. € 35,-. Tel. 
030-2204183

Setje van het merk lief! 
Bestaande uit een wit jurkje en 
een witte legging. Setje is nog 
nieuw, kaartjes zitten er nog 
aan. Nieuwprijs € 35,90 nu 
voor € 25,-. Tel. 06-50602672

Babyuitzet Winnie the Pooh. 
Zeepdoos, wattenpot, oortip-
doos, kam en borstel, krui-
kenzak, babybadje. In nieuwe 
staat. Nieuwprijs € 71,70 
nu voor € 32,50. Tel. 0346-
214065 / 06-29506849

TomTom Go 510. Compleet 
met thuislader, autolader, bui-
tenlandse stekkers, bluetooth, 
draagtasje, boekjes, cd-rom. 
€ 50,-. Tel. 06-50602672

4 Metalen VW Kevers. Schaal 
1:18. Z.g.st. Hebben altijd in 
de vitrinekast gestaan. €12,50 
per stuk. Tel. 06-50602672

Grote houten wissellijst / foto-
lijst. Kleur beuken. Gemaakt 
door een echte lijstenmaker. 60 
x 80 cm. Nieuwprijs was € 80,- 
nu € 40,-. Tel. 06-50602672

Gratis af te halen: B&O tv 
10 jaar oud maar nog goed. 
Eenpersoonsbed 7-slaper met 
2 pootjes en 2 wieltjes. Tel. 
030-2210160

Gratis af te halen: schoolbank-
je metaal met formica blad en 
kastje. Keukentrapje metaal 3 
treden. Tel. 030-2210160

Gratis af te halen: bovenkast-
jes wit voor keuken of schuur. 
Strijkplank metaal. Tel. 030-
2210160

Tweedehands boeken te koop: 
thrillers, romans en diversen. 
Ca. € 2,50 3 voor € 6,-. Tel. 
0346-213038 / 06-30693144

2 x Bolbuxussen. Flink for-
maat. € 40,- 2 stuks. 1 Blender, 
Bestron. Nieuw. € 20,-. Tel. 
06-40631382

Voor de kleine paardenfan: 
posters, dekbed, penny's enz. 
kom kijken wat je er voor over 
hebt. Tel. 0346-281082

sneeuwkettingen ANWB (1x 
keer gebruikt) voor 15 en 16 
inch banden. € 30,-. Originele 
dakdragers voor auto's met 
railing. € 45,-. Coltkap voor 
houthaard. € 40,-. Expansievat 
voor cv ketel nieuw. € 35,-. 
Tel. 06-10699765
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Nootjes Koedootjes: Nieuw! 
Koeiensoepkom 1 voor € 3,-, 
4 voor € 10,-. Melkkannetje 
€ 3,- suikerpot. € 3,- samen 
€ 5,-. Peper/zout/mosterdset. 
€ 3,- (gratis bij complete set.). 
Westbroek Tel. 0346-281082

PC desktop, AMD Sempron 
Processor 2600+, 1.6 GHz, 
512 MB. Met 17 inch TFT 
flat screen. Windows XP. Incl. 
toetsenbord en geluidsboxen. 
€ 35,-. Tel. 0346-211678

Binnendeur (opdekuitvoering) 
buitenmaat: 95 x 232 cm. 
Geheel gesloten vlak, gelakt. 
Kleur: gebroken wit. Excl. 
sluitwerk. € 35,-. Tel 0346-
211678

Wilson tennistas, rood, zwart, 
goud, in zeer goede staat. 
€ 20,- Overcompleet wegens 
nieuwe tennistas cadeau. 
Hollandsche Rading 035-
6550995

Div. spellen: Paniek in de 
wei, Castello del Drago, Lego 
RoboChamp, kwartet Lillifee, 
2 puzzelballen (K3,Cars). 
Tussen € 5,- en € 10,-. 
06-21872124

Kunststof Meccano bouwpak-
ket met motortje. Kan o.a. een 
robot, vrachtwagen of bulldo-
zer worden  in goede staat met 
instructieboekje. € 15,-. Tel. 
06-21872124

Antieke Bascule (Besselink) + 
1 gewicht 5 kg, 2 gewichten 2 
kg. € 45,-. Tel. 030-2204636

Ecco dames schoen maat 
42. € 7,50. 1 paar Greenwy. 
€ 7,50. Tel. 06-24685841

1 Jaargang ‘Bloemen en 
Planten’ 2009. € 3,-. Tel. 0346-
212492

Houten Sesamstraat puzzel 
leeftijd ± 2 jaar. Ziet er net-
jes uit. Iets apart. € 4,50. Tel. 
0346-214084

Goed uitziende moderne kin-
derledikantje 60x120 cm. 
Kleur Beige met matras. 
€ 30,-. Tel. 0346-214084

Luie stoel draaibaar geheel 
donkerbruin leer, in prima 
staat. € 45,-. Tel. 0346-212492

Prima werkend ijskastje met 
vriesvak merk Frigidaire tafel-
model. € 15,- Tel. 06-20289200

Gasbarbecue, Sunbeam, dub-
bele branders, piëzo ontste-
king. Verrijdbaar. € 40,-. Tel. 
06-20289200

15 katoenen peutertasjes blan-
co beige katoen. € 3,- per 5 
stuks en 9 katoenen tassen, 
lang hengsel, blanco rood , 
€ 8,-. Allen leuk om te bordu-
ren, textielverven of applice-
ren. Tel. 0346-211514

5 katoenen tassen, lang heng-
sel, blanco diverse kleuren 
blauw. € 4,- en 4 katoenen tas-
sen, zwart, blauw, licht blauw 
en rood blanco. € 4,-. Allen 
leuk om te borduren, textiel-
verven of appliceren. Tel. 
0346-211514

Engelse kinderboeken: Puppy 
puzzle van Lucy Daniels, 
Sophie's Lucky van Dick King-
Smith en Sky the blue fairy 
van Daisy Meadows. € 3,- per 
stuk. Tel. 0346-211514

U zoekt 
-

U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Adverteren in 
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92

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

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

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

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

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

Gele retro keukenstoel uit 
1960 als nieuw. € 10,-. 
Kunstkerstboom 1,55m. hoog, 
compleet met zilverkleurige 
ballen, slingers en Philips 
kaarsverlichting. € 40,-. Tel. 
030-2202996

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

Tweedehands boeken romans, 
Anne Frank, koningshuis e.d. 
± 125 stuks. € 0,60 per stuk, 
4 voor € 2,-, alles € 40,00 en 
± 200 stripboeken 10 stuks 
€ 2,50, alles € 45,-. Tel. 030-
2204636

Groot formaat z.g.a.n. reis-
boeken, stedenbeschrijvingen, 
sportboeken e.d. ± 50 stuks. 
€ 1,50 per stuk, 4 stuks € 5,-, 
alles € 45,-. Tel. 030-2204636

Fietsen/brommers
Goede Gazelle fiets. € 50,-. 
Tel. 030-2200565

Personeel gevraagd
Gezocht: vrijwillige 
CHAUFFEURS, u bent woon-
achtig in Maartensdijk of 
Groenekan.Hoge kilometer-
vergoeding!! Meer info: www.
bethshamar.nl

Zoekt u een fijne HULP in 
de huishouding met net een 
beetje meer? Aangenaam! 
Mijn naam is Rachelle Kusters 
en ik stel mij graag ten dienste 
op voor allerhande huishoud-
werkzaamheden, evt. oppassen 
en kleine klussen in en om 

het huis. Ik ben flexibel  in 
vervoer en tijden. Belt u mij 
vrijblijvend, 06-28042649 met 
vriendelijke groet, Rachelle

Kringloopwinkel Emmaus 
Bilthoven zoekt een 
CHAUFFEUR met rijbewijs 
BE voor 32 uur. Info/reacties: 
030-2290252 of emmausbilt-
hoven@hetnet.nl

SSW de Bilt zoekt 3 leden voor 
de Raad van Commissarissen, 
zie pag. 12

Beth Shamar te Groenekan 
zoekt Helpende zorg of 
Zorgassistente dagverzorging, 
zie advertentie op deze pagina.

Personeel aangeboden
ZONNESCHERMEN / rol-
luiken reparatie onderhouds-
beurt nu € 35,-. Elektra motor 
€ 150,- aanbieding inbou-
wen motor € 125,-. Hans 
06-26604779 Groenekan

De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk binnen 
en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 
06-42417376

Diversen
Nieuw jaar nieuwe coupe! 
Kom naar BETTY'S 
CORNER! Bel voor een 
afspraak: 06-33722022 Zorg 
voor uw haar!

Te huur/koop RECR.
BUNGALOW in Holl. Rading 
3 kamers, badkamer met lig-
bad. Huur € 650,- p/m excl. 
Info: 06-21711187

Anca v.d. Straatkant zit ver-
legen om schoenen voor haar 
kinderen maat 30 Jongen en 
38 Meisje. Lies v. Esterik. Tel. 
212436 B.V.D.

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

Behaal uw doelen met 
HERBALIFE. Neem: 2 shakes 
F1 per dag voor gewichtsbe-
heersing. 1 shake F1 per dag 
voor een evenwichtig voe-
dingspatroon. Begin de dag 
met een Herbalife ontbijt in 
verschillende smaken, ook 
zeer geschikt voor kinderen. 
Vink voor verantwoorde voe-
ding. Tel. 0346-571377. www.
vinkvoorvoeding.nl

OPENHUIS 14 januari i.v.m. 
emigratie. Inboedelverkoop 
met o.a. elektronica, meubels, 
kleding etc. Vredesteinlaan 16, 
Maartensdijk 11.00-14.00 uur.

Cafe- Bistro de Egel

BIEDT U EEN 

UITSTEKENDE 

OMGEVING VOOR AL 

UW FESTIVITEITEN. 

ARRANGEMENTEN 

OP MAAT EN NAAR 

IEDERS BUDGET

Café-Bistro “De Egel” 

Bungalowpark “De Egelshoek”

035-8873430 en 06-55853123

Raaijen 
Interieurs

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

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

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

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

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

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

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

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

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl. Mooi 
en stralend het nieuwe jaar in. Een goed voornemen met een 
complete gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. Spoorlaan 
66, 3721 PC Bilthoven. Tel: 06-10666673

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.
Door inzet van onze gladheidbestrijding minimaliseren wij 
voor u de overlast van sneeuw en gladheid. Tevens verkoop en
bezorging van strooizout. Voor meer informatie kunt u bellen
naar 06-27480128 of kijken op www.green-man.nl.

Uw voeten spreken lichaamstaal! Voetreflextherapeute, 
60 minuten intens ontspannen d.m.v. een drukpuntmassage 
op de voeten bij o.a. slecht slapen, overgangsklachten, onrust, 
maag/darmproblemen, stress, hoofdpijn of gewoon een uur 
ontspanning voor uzelf. www.praktijkpost.nl Christiane Post 
030-2213821 ~ 06-29234560, ‘s avonds mogelijk. Veel 
verzekeringen vergoeden uw consult vanuit de aanvullende 
verzekering.

Mediation met u voor conflicten van nu. Uw Mediation: 
Karin van der Willigen. Tel. 0346-281444/06-36142989 www.
mediationmetu.nl

Gezond 2012! “Weet hoe je eet®” is meer dan een zgn. dieet! 
Met “weet hoe je eet®”-programma leert u hoe u een gezonder 
en vitaler lichaam in balans kunt verkrijgen. Bereik en behoud 
optimaal gewicht! Het programma heeft gunstige invloed op 
veel lichamelijke klachten. Dagelijkse coaching: u doet het 
dus niet alleen! Zie www.weethoejeeet.nl; Kenm. begeleider: 
enny.boogaard. Info/afspr.: Enny Doornenbal-Boogaard, 0346-
212687; em.boogaard@planet.nl.

Cursussen
Pilates in Maartensdijk. Met Pilates wordt u bewust van uw 
houding en maakt u een sterker en flexibeler lichaam. Pilates 
is interessant voor mensen met weinig sportervaring, ervaren 
sporters en ouderen. De lessen worden elke woensdag gegeven 
om 19:30 en 20:30 uur op de Kon. Julianalaan 26. Meldt u aan 
voor een gratis proefles. Ook privé-trainingen zijn mogelijk. 
Voor meer informatie en/of vragen, bel naar 06 30 44 34 85 of 
surf naar www.drbm.nl. 

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

Stichting Mezzo Forte Piano organiseert de cursus 
"Herkennen van Stijlperiodes in de Klassieke Muziek" Luistert 
u graag naar klassieke muziek, maar vraagt u zich wel eens af 
waar u precies naar luistert? Locatie: Oude Boekeschool, Frans 
Halslaan 68 Bilthoven-Nrd. Donderdag:19.30 tot 22.00 (9,16 
febr-1,8,15,19 mrt- 5,12,19 apr). Docenten: Hans Dammers & 
Annelies Breen. Info: www.mfpiano.nl Inschrijven: mezzofor-
tepiano@gmail.com / 030 2280908

Cursus Buikdans bij De Werkschuit in De Bilt. Op zoek 
naar leuke, gezonde hobby? Doe de cursus Buikdansen bij het 
Kunstenhuis in De Bilt onder leiding van buikdanseres Sulena! 
Leer in 15 lessen de basis van de buikdans en een mooie cho-
reografie! Geniet van de prachtige Arabische ritmes. Voor jong 
en oud, dik en dun! Prijs: 135 euro. Start: woensdag 11-01-2012 
om 20:00 uur. Aanmelden via www.kunstenhuis.nl. Meer infor-
matie: sulenadans@gmail.com. 

Algemeen christelijk dagverzorgingscentrum 

Beth Shamar verzorgt professionele, 

kleinschalige en gastvrije dagopvang

voor ouderen!

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Ons adres: Grothelaan 1a, 3737 RK in Groenekan. 

Wij maken graag kennis met u!

Zorg en begeleiding gericht op zo lang mogelijk

thuis blijven wonen van mensen.

Mantelzorgers worden ontlast: even ademruimte.

Kleinschaligheid: er heerst geen instellingsklimaat.

BIG-geregistreerde verpleegkundige zorg.

Groene ligging met een grote bostuin.

Gezelligheid, persoonlijke aandacht en eigen 

inbreng staan bij ons voorop.

Kijk op www.bethshamar.nl of bel 0346 - 211755

Dagverzorgingscentrum Beth Shamar 

verzorgt professionele, kleinschalige 

en gastvrije dagopvang voor ouderen!

Wij zoeken een:

Helpende zorg
of

Zorgassistente dagverzorging

min – max contract

14 – 21 uur per week

Heb je interesse? Bekijk de volledige vacature op 

www.bethshamar.nl en neem contact met ons op!

Ga naar www.bethshamar.nl of bel 0346 - 211755

Cadeautip!

Foto op canvas

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl
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De	 eerste	 wedstrijd	 van	 2012	 stond	
na	de	kerstvakantie	weer	te	wachten.	
In	de	sfeervolle	ambiance	in	Lelystad	
was	 het	 Exakwa	 waar	 tegen	 gekorf-
bald	 mocht	 worden.	 Exakwa	 werd	
gezien	 als	 een	 goede	 tegenstander,	
gedegradeerd	 uit	 de	 eerste	 klasse,	
dus	 Nova	 1	 mocht	 aan	 de	 bak.	 Na	
het	luitsignaal	wist	Nova	de	score	te	
openen	 en	 kon	 daarna	 uitlopen	 naar	
een	 2-5	 voorsprong.	 Nova	 wist	 de	
kansen	goed	te	benutten	en	eigenlijk	
onverwacht	stond	er	bij	rust	een	6-10	
stand	op	het	scorebord.	
De	 tweede	 helft	 begon	 goed	 voor	
Exakwa,	 binnen	 minuten	 was	 de	
achterstand	omgebogen	in	een	11-11	
stand.	 De	 afronding	 van	 Nova	 liet	
hierbij	te	wensen	over	en	door	slordig	
verdedigen	ging	Exakwa	uiteindelijk	

met	de	winst	aan	de	haal.	
De	eindstand	was	16-15.	Nova	weet	
zo	wederom	 tegen	 een	 sterke	 tegen-
stander	 goed	 partij	 te	 bieden,	 maar	
staat	uiteindelijk	weer	met	 lege	han-

den.	 In	de	 tweede	helft	van	de	com-
petitie	zal	Nova	moeten	laten	zien	dat	
we	het	onze	 tegenstander	niet	 alleen	
moeilijk	 kunnen	 maken,	 maar	 ook	
kunnen	winnen!

Nova laat in Lelystad mooie kans liggen

Nova 1 is genomineerd voor het Biltse Sportgala.

We	citeren	enkele	commentaren:	‘DBC	
heeft	 een	 prachtige	 speelruimte	 ge-
vonden:	geschikt,	ruim	genoeg	en	zeer	
sfeervol’	 en	 ‘Dit	 alles	 op	 de	 nieuwe	
speellokatie	van	DBC.	Een	mooie	zaal	
en	 een	 gezellige	 Bar.	 Zo	 was	 het	 dus	
een	lekker	vrijdag	avondje	schaken’.	

Buiten
Een	 ruime	 helft	 (27)	 van	 die	 deelne-
mers	 was	 van	 buiten	 DBC	 afkom-
stig.	Er	werd	gespeeld	in	zes	groepen,	
waarna	 een	 herindeling	 volgde	 met	
8	spelers	 in	de	hoofdgroep.	Van	deze	
groep	werd	Eric	de	Haan	(schaakclub	

SSC	1922	uit	Soest)	winnaar	en	dus	de	
snelschaakkampioen	van	De	Bilt.	Eric	
won	het	toernooi	ook	in	2007.	Tweede	
met	6	uit	7	werd	Paul	van	der	Klein,	
het	 enige	 lid	 van	 DBC	 in	 de	 hoofd-
groep.	Een	mooi	 succes.	De	winnaar	
van	 vorig	 jaar,	 Jan	 Jaap	 Jansse	 van	
schaakclub	 Paul	 Keres	 uit	 Utrecht,	
werd	dit	jaar	derde	met	5	uit	7.	

Herindeling
In	 de	 tweede	 groep	 na	 herindeling	
kwamen	de	DBC-leden	Ben	van	der	
Laan	 en	 Rein	 Escher	 terecht	 maar	
zij	vielen	buiten	de	prijzen.	Winnaar	

werd	hier	R.	Krouwel	uit	Barneveld.	
In	 groep	 C	 was	 er	 wel	 succes	 voor	
DBC:	 Ron	 Smit	 werd	 eerste,	 Thijs	
Dam	 derde.	 In	 groep	 E	 werd	 Nolan	
Wijenberg	 tweede	 evenals	 Jesse	 van	
der	 Spek	 in	 groep	F.	Nog	 een	 enkel	
citaat:	‘Inderdaad	een	prima	toernooi	
,	 tegen	 zeer	 behoorlijke	 tegenstand.	
Complimenten’	en	‘Gezellig	avondje	
achter	de	rug’.	
DBC	 speelt	 sinds	 september	 vorig	
jaar	niet	meer	in	de	Voorhof	maar	in	
het	HF	Witte	Centrum,	Henri	Dunant-
plein	4	 in	De	Bilt.	De	speelavond	 is	
de	vrijdagavond	vanaf	19.30	uur.	

Open Snelschaakkampioenschap 
Het traditionele snelschaakkampioenschap van De Bilt, georganiseerd door de schaakvereniging  

De Biltse Combinatie (DBC) werd nu voor het eerst gespeeld in een mooie grote zaal in het  
HF Witte centrum in De Bilt. Dat beviel goed, de 46 deelnemers pasten er meer dan ruim in. 

Belangrijke winst 
Tweemaal Zes

In de tweede helft van de zaalcompetitie trad Tweemaal Zes aan 
tegen Excelsior in Delft. Beide ploegen met twee punten aan de 

onderkant van de ranglijst. Derhalve een  belangrijk duel.

Het	 team	van	Tweemaal	Zes	 liet	direct	zien	waarvoor	het	gekomen	was:	
winnen.	Het	 team	speelde	sterk	als	collectief	en	richtte	zich	helemaal	op	
de	wedstrijd:	geen	commentaar	op	de	leiding	en	niet	op	elkaar.		Alleen	in	
de	eerste	5	minuten	kon	Excelsior	bij	blijven	maar	toen	was	het	betere	spel	
van	TZ	al	zichtbaar.	Tot	4-4	ging	de	score	gelijk	op.	Daarna	maakte	TZ	vier	
doelpunten	op	rij		en	liep	uit	naar	een	voorsprong	van	4-8.	Even	stokte	het	
aanvalsspel	bij	TZ	zoals	vaker	deze	competitie	en	was	de	concentratie	weg.	
Excelsior	kon	daardoor	weer	gelijk	komen	kort	voor	de	rust.	In	tegenstel-
ling	 tot	 eerdere	wedstrijden	bleef	TZ	vol	vertrouwen	doorgaan,	herpakte	
zich	en	nam	opnieuw	een	voorsprong.	Door	onder	meer	een	fraai	afgeronde	
doorbraak	van	Maarten	van	Brenk	werd	een	ruststand	van	10-13	bereikt.	
Direct	na	de	rust	ging	TZ	door	en	wist	de	voorsprong	uit	te	breiden	naar	
10-15.	Excelsior	geloofde	er	niet	meer	in	en	ging	onder	druk	van	TZ	steeds	
meer	fouten	maken.	
TZ	bleef	goed	spelen	en	bouwde	de	voorsprong	uit.	Opvallend	was	dat	het	
hele	team	deze	wedstrijd	wist	te	scoren.	Kort	voor	tijd	mochten	Bob	Ger-
ritsen	en	Michelle	van	Breda	bij	een	veilige	voorsprong	invallen	en	enkele	
minuten	ervaring	opdoen	in	de	hoofdklasse.	De	einduitslag	werd	18-24	in	
het	voordeel	van	TZ.	Door	deze	overwinning	neemt	de	ploeg	afstand	van	de	
onderste	plaatsen.	Belangrijker	is	echter	dat	na	een	aantal	kleine	nederlagen	
deze	overwinning	vertrouwen	geeft	voor	de	komende	wedstrijden.
Het	tweede	team	van	TZ	verloor	in	de	strijd	om	de	bovenste	plaatsen	van	
de	 reserves	 van	 Pernix	 en	 heeft	 nu	 een	 achterstand	 van	 4	 punten	 op	 de	
koploper.	

Sportman
Koen	Brink	(Kyokushin	Karate,	Mas	
Oyama).	Koen	is	derde	geworden	bij	
het	 Europees	 Kampioenschap	 Kyo-
kushin	karate	(één	van	de	hardste	vor-
men	van	karate)	bij	de	senioren,	nadat	
hij	vorig	jaar	nog	tot	de	junioren	be-
hoorde	in	deze	tak	van	de	karatesport	
Johan	de	Gier	(Jiu	jitsu,	Judokan).	De	
winnaar	van	de	prijs	sportman	van	het	
jaar	 2010	 van	 De	 Bilt	 is	 in	 oktober	
2011	 in	Cali,	Colombia,	wereldkam-
pioen	 jiu	 jitsu	 geworden	 in	 het	 Duo	
Systeem,	en	solo	won	hij	de	bronzen	
plak	in	de	ighting	klasse	tot	77	kg.
Harry	 Sikkema	 (Triathlon,	 TV	 De	
Schieter,	Soest).	In	zijn	leeftijdscate-
gorie	(40+)	eindigde	Harry	bij	de	be-
roemde	Hawaii	Ironman	triathlon	als	
62ste.	De	40-jarige	Bilthovenaar	was	
al	8ste	bij	de	Ironman	in	Zürich	(Zw).	
Hij	 behaalde	 verder	 onder	 meer	 2	
bronzen	plakken,	1	bij	het	NK	duath-
lon	Powerman	(lopen,	ietsen,	lopen)	
en	1	bij	het	NK	triathlon	 in	Veenen-
daal.	

Sportvrouw
Nadia	 van	 Beerschoten	 (voetbal,	
Saestum).	De	net	18-jarige	Maartens-
dijkse,	afkomstig	van	SVM,	brak	dit	
jaar	op	jonge	leeftijd	door	bij	de	vrou-

wen	 hoofdklasseploeg	 van	 Saestum,	
en	kreeg	haar	eerste	speelminuten	in	
het	vrouwenteam	van	FC	Utrecht.
Carlien	Dirkse	van	den	Heuvel	(hoc-
key,	 SCHC).	 De	 gevaarlijke	 aan-
valster	en	vice-captaine	van	het	eerste	
vrouwen	 hockeyteam	 van	 SCHC	 is	
een	vaste	kracht	bij	haar	club	en	in	de	
nationale	ploeg.	Ze	werd	daarmee	Eu-
ropees	kampioen	en	won	de	Champi-
ons	Trophy	met	het	Nederlands	elftal,	
waarvoor	ze	regelmatig	scoort.
Eva	Voortman	(softbal,	Centrals).	uit-
geroepen	 tot	 beste	 juniorpitcher	 van	
Nederland	(	januari	2011	),	vaste	1ste	
pitcher	van	Jong	Oranje,	ging	met	het	
Ned.	team	op	trainingskamp	in	maart	
2011,	was	de	jongste	pitcher	van	Cen-
trals	ooit,	hield	tijdens	de	competitie	
voor	J.	Oranje	landskampioen	Sparks	
7	innings	op	de	nul,	kreeg	contract	bij	
de	 Chipola	 Indians	 in	 Florida,	 USA	
(op	1	na	hoogste	niveau	in	de	VS).

Sporttalent
Nerida	 Drewes	 (waterpolo,	 BZC	
Brandenburg).	De	16-jarige	Nerida	is	
speelster	 van	 de	 hoofdklasse	 dames	
waterpoloploeg	 van	 Brandenburg,	
waarmee	ze	5e	van	Nederland	werd.	
Ze	speelde	in	het	NK	Aspiranten,	en	
met	 het	 talentencentrum	 O17	 van	

Midden-Nederland	werd	ze	nationaal	
kampioen.	Ze	is	lid	van	Jong	Oranje,	
waarmee	 ze	 afgelopen	 zomer	 deel-
nam	aan	het	EJK	in	Madrid,	waar	ze	
uitstekend	presteerde.

Bas	 de	 Jong	 (korfbal	 DOS/	 shortt-
track,	SVU).	Is	actief	op	hoog	niveau	
in	 2	 sporten,	 shortttrack	 en	 korfbal.	
Bij	 het	 shorttrack	 werd	 Bas	 geko-
zen	om	aan	de	Olympic	Youth	 trials	
mee	te	doen.	Hij	scherpte	al	zijn	vier	
persoonlijke	records	dit	 jaar	aan.	Bij	
korfbal	speelt	hij	in	de	B1	van	DOS,	
dat	 nog	 meedoet	 om	 het	 zaalkampi-
oenschap.	

Luc	Reij	(atletiek,	AV	Phoenix).	Zijn	
prestaties	op	de	horden	 in	2011	vor-
men	 de	 volgende	 erelijst:	 goud	 60	
m.	 horden	 op	 nationale	 C-spelen	 in	
Apeldoorn	 (1e	 jaars	 C),	 3e	 100	 m.	
horden	C-spelen	in	Amsterdam	(geen	
onderscheid	1e	en	2e	jaars),	3e	300	m.	
horden	 C-spelen	Amsterdam	 (idem),	
clubrecords	60	m	horden,	200	m.	vlak	
en	 hoogspringen	 indoor,	 3x	 verbete-
ring	 clubrecord	 100	 m.	 horden,	 2x	
clubrecord	 verbetering	 300	 m.	 hor-
den,	 deelname	 met	 Ned.	 Jeugdteam	
tegen	Noordrijn	Westfalen	100	en	300	
m.	horden.	Verbeterde	vaak	zijn	p.r.’s.

Sportploeg
BZC	Brandenburg	heren	1	(waterpo-
lo).	De	ploeg	promoveerde	afgelopen	
seizoen	na	3	 jaar	 eerste	 klasse	 terug	
naar	de	hoofdklasse,	 en	 is	 tevens	de	
drijvende	 kracht	 achter	 vele	 evene-
menten	(o.m.	oud	papier	ophalen)	bij	
de	Bilthovense	waterpoloclub.
NOVA	 1	 (korfbal).	 De	 korfbalploeg	
van	NOVA	leverde	een	dubbele	pres-
tatie	door	zowel	op	het	veld	als	in	de	
zaal	naar	de	2e	klasse	te	promoveren.	
En	dat	na	het	overlijden	van	 trainer/

coach	 Jan	 van	 Leerdam	 in	 januari	
2011.
Voordaan	 dames	 1	 (hockey).	 In	 een	
ver	 verleden	 (jaren’60)	 speelden	 de	
Voordaan-dames	 op	 hoog	 niveau.	
In	2011	promoveerde	de	ploeg	o.l.v.	
Lotte	 Smets	 met	 slechts	 één	 neder-
laag	naar	de	op-een-na-hoogste	klas-
se	(Overgangsklasse)	van	het	Neder-
landse	hockey,	waarin	de	ploeg	bij	de	
herindeling	in	2	poules	maar	net	een	
plaats	in	de	hoogste	groep	misliep.

Ingrid van der Elst
	

Twaalf genomineerden Bilts sportgala
Afgelopen week heeft de jury van het Bilts Sportgala uit de 25 voordachten voor de Biltse 

sportverkiezingen over 2011 haar keuze voor de drie genomineerden per categorie (sportman, -vrouw, 
-talent en -ploeg) bekendgemaakt. Het gaat om sporters die hetzij in de gemeente De Bilt wonen, 

hetzij uitkomen voor een Biltse sportvereniging. Op het Bilts Sportgala op vrijdag 3 februari 2012 in 
het H.F. Witte Centrum te De Bilt zullen de winnaars worden bekendgemaakt. 

DOS stijgt door winst 
naar derde plek

Tegenstander Atlantis uit Mijdrecht was de laatste ploeg 
waartegen DOS nog niet had gespeeld in de zaalcompetitie. 
Winst was noodzakelijk om bovenin mee te blijven draaien. 

DOS had de hele wedstrijd het betere van het spel,  
maar kon pas in de tweede helft het verschil echt  

maken en won verdiend met 17-11.

Van	Atlantis	 is	bekend	dat,	ook	al	 staan	zij	 laatste,	het	zeker	geen	slecht	
team	heeft.	Een	team	dat	bovendien	veel	strijd	levert,	zodat	de	ploeg	voor-
al	 zelf	 een	 goede	 prestatie	 moest	 neerzetten.	 In	 het	 eerste	 wedstrijddeel	
had	DOS	het	 toch	lastig	met	de	 tegenstander.	Verdedigend	werden	teveel	
(kleine)	overtredingen	gemaakt.	Bovendien	vonden	de	Westbroekers	dat	de	
scheidsrechter	wel	erg	gemakkelijk	naar	de	stip	wees	(9-2	in	het	voordeel	
van	Atlantis).	Atlantis	benutte	gelukkig	maar	weinig	van	deze	kansen.	Aan-
vallend	speelde	DOS	gevarieerd	en	creëerde	over	veel	schijven	meerdere	
kansen	die	ook	nog	goed	werden	afgerond	waardoor	halverwege	een	kleine	
voorsprong	van	8-6	op	het	scorebord	stond.

Veldoverwicht
De	tweede	helft	lukte	het	DOS	meer	om	het	veldoverwicht	ook	in	de	stand	
tot	uitdrukking	te	brengen.	Het	aanvalsspel	kwam	goed	uit	de	verf.	De	ploeg	
bleef	 scoren	met	 een	 aantal	mooie	 afstandsschoten	 en	 enkele	 zeer	 fraaie	
doorbraakacties	waarbij	het	goede	spel	van	Tim	Nap	opviel.	Bij	een	16-10	
voorsprong	vijf	minuten	voor	tijd,	mochten	de	vier	reserves	om	nog	enkele	
speelminuten	 mee	 te	 pakken.	 Beide	 teams	 scoorden	 hierna	 nog	 éénmaal	
waarmee	de	eindstand	van	17-11	was	bereikt.
DOS	staat	halverwege	de	zaalcompetitie	op	plek	drie	met	nog	uitzicht	op	
één	van	de	twee	promotieplaatsen.	Voorafgaand	aan	de	wedstrijd	speelden	
beide	reserveteams	tegen	elkaar	met	voor	DOS2	een	minieme	(13-12)	over-
winning.
Aanstaande	 zaterdag	 14	 januari	 speelt	DOS	weer	 een	 thuiswedstrijd.	De	
tegenstander	is	dan	het	Alkmaarse	DSO.	De	aanvang	is	om	20.25	uur	in	een	
hopelijk	weer	volle	Vierstee.
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

De	 moeder	 zet	 haar	 dochter	 op	 de	
trein	 en	 slentert	 terug	 naar	 de	 uit-
gang.	 De	 stoptrein	 richting	 Amers-
foort	 houdt	 stil.	 Drie	 Service-	 en	
Veiligheidsmedewerkers	 van	 de	 NS	
stappen	 uit	 en	 snellen	 richting	 de	
wachtkamer.	Een	stuk	of	vijf	jongens	
schieten	 weg	 op	 de	 iets	 of	 rennen	
zo	 hard	 ze	 kunnen	 de	 kant	 van	 de	

overweg	 op.	 De	 Service	 en	 Veilig-
heidsmedewerkers	 gaan	 even	 naar	
binnen	 en	 lopen	 dan	 onverrichter	
zake	terug.	Wat	is	er	aan	de	hand?	De	
moeder	besluit	het	te	vragen.	‘U	zag	
wel,	 ze	 gingen	 er	 als	 een	 haas	 van-
door.	We	zijn	naar	binnen	gegaan	om	
poolshoogte	 te	nemen.	Er	zaten	ook	
jongeren	bij	die	gewoon	op	de	 trein	

zaten	 te	 wachten.	 We	 konden	 niets	
doen,	 omdat	 op	het	moment	dat	we	
in	de	wachtruimte	kwamen	niemand	
meer	 blowde	 of	 rookte.	 Ze	 hadden	
hun	sigaretten	haastig	uitgetrapt,	dat	
konden	we	zien	aan	de	peuken	op	de	
grond’,	vertelt	een	van	de	drie	mede-
werkers.	Een	blik	op	het	Emmaplein	
onthult	waar	de	jongeren	zijn	geble-
ven.	Kennelijk	willen	ze	 later	op	de	
avond	naar	 het	 plaatselijk	 jongeren-
café,	maar	eerst	willen	ze	buiten	nog	
verder	indrinken	en	roken.	

Melding
De	 Service	 en	 Veiligheidsmedewer-
kers	 vertellen	 dat	 conducteurs	 van	
passerende	 treinen	 in	 dergelijke	 ge-
vallen	een	melding	doen	aan	de	post	
van	Service	en	Veiligheid	op	station	
Utrecht.	 ‘Wij	 hebben	 daar	 namelijk	
onze	eigen	ruimte.	Na	zo’n	melding	
gaan	 we	 er	 meteen	 op	 af.	 Het	 lukt	
ons	af	en	toe	jongeren	aan	te	houden,	
maar	gemakkelijk	is	het	niet.	Dat	kan	
namelijk	alleen	als	je	ze	op	heterdaad	
betrapt	op	roken/blowen	in	de	wacht-
ruimte.’	 Zou	 cameratoezicht	 geen	
optie	 zijn?	 ‘Dat	 heeft	 weinig	 zin,’	
legt	 een	 van	 de	 veiligheidsmensen	
uit.	 ‘Aanvankelijk	 wel,	 dan	 zien	 ze	
die	camera	en	verdwijnen.	Maar	een	
tweede	 keer	 blijven	 ze	 nog	 even	 en	

merken	dat	er	zo	snel	niemand	komt,	
dus	een	derde	keer	trekken	ze	zich	er	
niets	meer	van	aan	en	blijven	gewoon	
zitten,	omdat	ze	beseffen	dat	er	geen	
bliksemactie	 op	 kan	 worden	 onder-
nomen.	Dat	komt	door	onze	 reistijd	
vanaf	Utrecht	CS.’	In	dit	geval	visten	
de	NS-beveiligers	dus	achter	het	net	
en	veel	kunnen	ze	verder	niet	doen.	
‘We	 gaan	 dit	 incident	 wel	 doorge-
ven	aan	de	nachtploeg.	Die	komt	zo	
direct	 in	dienst	en	zal	de	zaak	 in	de	
gaten	houden.’	

Onbetaalbaar
De	NS	zet	dagelijks	circa	105	bevei-
ligers	in	op	stations	en	voor	stations-
surveillance.	 Deze	 mensen	 hebben	
de	 opleiding	 tot	 buitengewoon	 op-
sporingsambtenaar	gevolgd.	Tot	hun	
taken	behoort	het	verbeteren	van	de	
veiligheid	in	de	publieke	ruimte.	Het	
probleem	van	wachtruimtes	die	in	het	
weekend	door	 jongeren	 als	 ontmoe-
tingsplaats	 worden	 gebruikt	 speelt	
door	heel	Nederland,	vertellen	de	drie	

Service	 en	Veiligheidsmedewerkers.	
Maar	het	 lukt	de	NS	 tot	nu	 toe	niet	
om	het	grondig	aan	te	pakken	en	de	
jongeren	deinitief	van	de	stations	te	
verjagen.	‘Ja,	je	kunt	de	wachtkamer	
afsluiten,	 maar	 dan	 hebben	 de	 pas-
sagiers	geen	overdekte	ruimte	meer.’	
Eigenlijk	 is	 een	 inzet	 bij	 overlast	
niet	meer	dan	dweilen	met	de	kraan	
open,	lijkt	het	dus.	‘Alleen	in	Gouda	
is	het	probleem	van	blowen	en	drin-
ken	in	de	wachtruimte	opgelost	door	
permanente	 surveillance,	 maar	 het	
is	 onbetaalbaar	 om	 die	 formule	 op	
heel	 Nederland	 toe	 te	 passen,’	 weet	
het	 beveiligingstrio.	Als	 de	 mannen	
weer	 met	 de	 trein	 naar	 Utrecht	 zijn	
vertrokken,	 zitten	 er	 al	 weer	 twee	
jongens	in	de	wachtruimte	een	blow-
tje	te	draaien.	De	een	heeft	zijn	iets	
bij	 het	 gebouwtje	 klaarstaan.	Op	de	
Rembrandtlaan	bij	 de	 entree	van	de	
stationsparkeerplaats	 staan	 een	 jon-
gen	en	twee	meisjes.	Als	de	moeder	
passeert,	roepen	ze	haar	iets	onvrien-
delijks	na.

NS kampt met jongerenoverlast in 
wachtkamer station Bilthoven

door Lilian van Dijk

Zaterdagavond 7 januari, half negen. Een moeder brengt haar dochter naar het station. Lopend over 
het perron werpt ze een blik op de wachtkamer. Daar maar niet gaan zitten, denkt ze: die ziet blauw 
van de rook. Binnen zitten een stuk of acht jongeren te blowen en er liggen plastic zakken, lessen en 

blikjes op de bank en de grond. Er staan ook ietsen langs de muur van de wachtruimte gestald.

De Service en Veiligheidsmedewerkers wilden wel poseren, maar alleen op de 
rug, vanwege hun herkenbaarheid. 

De beveiliging had de wachtruimte nog niet schoongeveegd, of er waren al 
weer twee jongens teruggekeerd die duidelijk niet met de trein hoefden, gezien 
de klaarstaande iets.

Het	 Groot	 Harmonieorkest	 van	 de	
Koninklijke	Biltse	Harmonie	 (KBH)	
gaf	 in	het	H.F.	Witte	Centrum	in	De	
Bilt	voor	een	vrijwel	uitverkochte	zaal	
haar	 traditionele	 nieuwjaarsconcert	
ten	 beste.	 De	 toehoorders	 kwamen	
niets	te	kort:	na	het	concert	werden	zij	
ook	nog	onthaald	op	een	optreden	van	
de	boerenkapel	De	IJsbrekers,	een	op-
treden	van	de	Weathertown	Big	Band	
en	overheerlijke	hapjes	van	het	H.F.	
Witte	 Centrum.	 Het	 concert	 bestond	
uit	zeven	onderdelen,	die	uiteenliepen	
van	Capriccio	Italien	van	Tschaikovs-
ky	 tot	 Cliff	 (Richard)	 in	 Concert	 in	
een	 arrangement	 van	 dirigent	 Peter	
Kleine	Schaars.	Bij	Paris	Montmartre	
in	een	arrangement	van	Toshiho	Ma-
shima	 werd	 het	 accordeon	 bespeeld	
door	Petra	van	de	Wijngaard,	docent	
van	de	SuperKids,	de	jeugdopleiding	
van	de	KBH.	Het	publiek	kreeg	alle	
gelegenheid	om	mee	te	zingen	en	mee	
te	klappen.	Kleine	Schaars,	die	sinds	

2010	het	Groot	Harmonieorkest	aan-
voert,	had	er	al	evenveel	plezier	in	als	
de	 toehoorders.	 Nadat	 de	 voorzitter	
van	 de	 stichting	 Peter	 een	 prachtig	
boeket	 bloemen	 had	 uitgereikt	 aan	
de	 dirigent	 en	 aan	 de	 presentatrice	
van	 deze	 middag,	 Loes	 Drieënhui-
zen,	 werd	 ter	 afsluiting	 nog	 de	 bij	
nieuwjaarsconcerten	 onontbeerlijke	

Radetsky	 Mars	 gespeeld.	 De	 KBH	
heeft	 voor	 het	 komende	 jaar	 al	 vier	
optredens	 bekend	gemaakt,	 te	weten	
28	 januari:	 Weathertown	 Bigband	 -	
bigbandfestival	 Lelystad,	 31	 maart:	
Voorjaarsconcert	2012;	15	juni,	Mar-
chingband	 -	 avondvierdaagse	 Doorn	
en	 16	 juni:	 Klein	 Harmonieorkest	 -	
zomerfestival	Westbroek.	[LvD]

Bezoekers genieten van spetterend 
Nieuwjaarsconcert KBH

Nog nooit was de zaal zo goed gevuld tijdens het Nieuwjaarsconcert van de 
Koninklijke Biltse Harmonie als op zondag 8 januari 2012.

Politie	en	brandweer	belagen
het	lijkt	wel	of	normen	vervagen
je	bent	toch	een	malloot
als	je	bij	redders	in	nood
je	op	zo’n	manier	weet	te	misdragen

Guus Geebel Limerick

Woe.
11-1 Geconijte eendenbout  

met brie en lensje
of

Fisherman`s pie

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
12-1

Vrij.
13-1

Woe.
18-1

Thaise visschotel
of

Kipschotel van Jan en Tanja

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
19-1

Vrij.
20-1
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