
‘Toen ik het prachtige aanbod kreeg 
geestelijk verzorger te worden heb ik 
natuurlijk geaarzeld, maar ik heb ja 
gezegd toen Saskia Teunissen bereid 
was mij op te volgen. Het hospice 
staat stevig, we hebben een prachtig 
team van professionals en vrijwilli-
gers en het bloeit. Ik krijg een uitste-
kende opvolger dus ik kan het goed 
achterlaten.’ Inge Jansen blijft wel lid 
van het bestuur van de stichting Aca-
demisch Hospice Demeter. Dr. Saskia 
Teunissen (oncologieverpleegkun-
dige en gezondheidswetenschapper) 
is nu nog hoofd zorg van het cluster 
Medische Oncologie in het UMC en 
hoofd van het Kenniscentrum Pallia-
tieve Zorg Utrecht. 

Kenniscentrum
Saskia Teunissen blijft naast direc-
teur van Demeter ook verbonden aan 
het UMC omdat ze verantwoordelijk 
blijft voor het samenwerkingsverband 
UMC Utrecht, Integraal Kankercen-
trum Midden Nederland (IKMN) en 
Demeter, op het gebied van onder-
zoek en ontwikkeling van palliatieve 
zorg in de regio. Medio 2008 stelde 
Staatssecretaris Jet Bussemaker vier 
kenniscentra voor palliatieve zorg in. 
Dat zijn academische centra die de 
opdracht kregen patiëntenzorg, onder-
wijs, onderzoek en maatschappelijke 
ontwikkelingen in de palliatieve zorg 
vorm te geven. De afdeling Medische 
Oncologie in Utrecht werd penvoer-
der van het Kenniscentrum Utrecht. 
Daarvoor worden in Demeter men-

sen gevolgd in hun lichamelijke en 
psychische klachten, de symptomen 
die ze dagelijks hebben. ‘We vragen 
de mensen die hier verblijven, maar 
ook de mensen die op de dagzorg 
komen, verschillende keren per week 
hun klachten in een dagboek weer te 
geven. Daarmee krijgen we op een-
zelfde manier inzicht in de klachten, 
maar wel heel persoonlijk. Daarvan 
leren we wat de meest voorkomende 
klachten zijn. Als je goed inventari-
seert hoe vaak bepaalde problemen 
voorkomen, kun je die veel beter en 
gerichter aanpakken.’

Samenwerking
Inge Jansen had zich geen betere 
opvolger kunnen wensen dan Sas-
kia Teunissen. ‘We hebben destijds 
samen de ideeën voor het hospice 
ontwikkeld. Saskia zat daarbij meer 
aan de wetenschappelijke kant en ik 
meer aan de praktische kant. Maar 
Saskia staat ook met beide voeten in 
de praktijk en zal daar zeker op een 
heel goede manier inhoud aan geven.’ 
Voor Saskia is Demeter overigens 
geen onbekend terrein, want ze is lid 
van het bestuur van de stichting. Dat 
zorgt ervoor dat de overgang soepel 
verloopt. Inge Jansen leerde Saskia 
kennen toen zij het hospice ging 
opzetten. Saskia zei haar toen dat ze 
wel wilde samenwerken, maar alleen 
in relatie met een academisch zieken-
huis. ‘Ik heb zelf lang in het UMC 
gewerkt en ben daar een aantal men-
sen gaan benaderen. Die zeiden me, 
als je wat wilt bereiken, moet je met 
Saskia gaan praten. Bij het eerste tele-

fonische contact zei Saskia dat als ik 
een zelfstandig hospice wilde begin-
nen het gesprek afgelopen was, want 
daar geloofde zij helemaal niet in. 
En ik wilde een zelfstandig hospice. 
Toch wilde ik wel in gesprek komen 
en toen dat tot stand kwam bleek na 
enkele zinnen dat we op dezelfde lijn 
zaten en dat we hetzelfde over deze 
vorm van zorg dachten; met name 
hoe je die moet inbedden in de totali-
teit van de zorg.’

Uitbreiding
‘Toen mij werd gevraagd of ik direc-
teur van Demeter wilde worden, wilde 
ik dat emotioneel meteen, maar ik 
had eerst enige tijd nodig om aan de 
beslissing van Inge te wennen. Na een 
dag of tien begon het gevoel te komen 
dat ik er misschien toch maar serieus 
over na moest denken. We zijn gaan 
praten en het bleek mogelijk het Ken-
niscentrum Palliatieve Zorg, zoals 
dat samen met het Integraal Kanker-
centrum Midden Nederland en het 
UMC in de regio vorm heeft gekre-
gen, te combineren met Demeter’, 
vertelt de in Bilthoven woonachtige 

Saskia Teunissen. Zij gaat haar func-
tie bij het hospice enerzijds vanuit 
de wetenschappelijke kant invullen, 
anderzijds vanuit haar betrokkenheid 
bij de zorg zelf. 
De wens om een begin te maken met 
het verbouwen van de schuur op het 
terrein is nog steeds niet gerealiseerd. 
‘We willen daar de dagzorg verder 
gaan uitbreiden en zijn nog steeds 
bezig geld te werven, maar door de 
crisis loopt dat moeilijk. Er is nog 
veel geld nodig, maar de schuur is 
erg belangrijk omdat de ruimte die 

we nu voor de palliatieve dagzorg 
hebben veel te klein is. We hebben 
een wachtlijst en met de schuur erbij 
kunnen we ook het hospice met twee 
bedden uitbreiden. We hopen dat veel 
mensen geld willen geven om het 
mogelijk te maken. Daar zullen we 
ze heel dankbaar voor zijn. Hospice 
Demeter wil de aanwezige specifieke 
kennis graag uitdragen naar andere 
hospices in de regio en ook daarvoor 
is de schuur van belang. Nu moeten 
we mensen in de huiskamer prop-
pen.’
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OOK BEZORGSERVICE
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur

Gewijzigde openingstijden:
don. 31/12  08.30 - 16.00 uur
zat. 2/1 gesloten

Tel.: 0346-210605

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

 Restaurant

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

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

Pleisterwerk Schuurwerk
Sauswerk Spuitwerk
VOOR U WANDEN EN PLAFONDS

Stukadoorsbedrijf J.vd.Visch

VUURWERK
VERKOOPTIJDEN 2009

dinsdag 29 dec.
7:00 - 20:00 uur

woensdag 30 dec.
7:00 - 20:00 uur

donderdag 31 dec.
7:00 - 18:00 uur Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

Dorpsbistro Naast de Buren 

Wenst iedereen
een voorspoedig 2010

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90een combinatie die werkt
wenst De Bilt een goede 

jaarwisseling en
een duurzaam en
sociaal nieuwjaar

Directeurswisseling bij hospice Demeter
door Guus Geebel

‘Terugkijkend kan ik zeggen dat wat ik had durven denken dankzij de hulp van heel veel mensen allemaal 
gelukt is. Het is eigenlijk nog mooier geworden en dat komt omdat die mensen daar ook hun eigen kleur en 
ideeën aan toegevoegd hebben.’ Inge Jansen vertrekt per 1 januari als directeur van Academisch Hospice 

Demeter. Zij wordt geestelijk verzorger bij het Apostolisch Genootschap. Dr. Saskia Teunissen
volgt haar als directeur op.

Saskia Teunissen en Inge Jansen (rechts), de nieuwe en scheidende directeur 
van hospice Demeter.

Academisch Hospice Demeter gele-
gen in Weltevreden aan de rand van 
De Bilt.



Klankbord
De rust van 2010

De afgelopen week werd Nederland 
overvallen door de winter. Auto’s 
bleven op hun plek en op de weg 
speelden kinderen met hun slee. Het 
sneeuwde zoals we dat eigenlijk alleen 
nog maar van wintersportlanden ken-
nen. Een dik pak sneeuw zorgde voor 
opwinding en plezier, maar na de 
eerste opwinding begon het gemop-
per dat zo heel erg bij Holland lijkt te 
horen. Files, stilstaande treinen, bus-
sen met onregelmatige rijschema’s, 
vliegvelden met reizigers die niet 
weg konden. In de media konden we 
het uitgebreid volgen: iedereen had er 
natuurlijk een mening over. Belache-
lijk dat de vervoersmaatschappijen 
bij de eerste de beste sneeuwbui het 
loodje legden, waarom is dat in Zwit-
serland en Oostenrijk niet zo, waarom 
worden reizigers niet beter geïnfor-
meerd? De politiek werd er ook met-
een bijgehaald. De sneeuwpret werd 
ineens een enorm probleem dat direct 
opgelost moest worden. Want zo wor-
den we opgevoed in Nederland: als 
zich iets onaangenaams voordoet, dan 
willen we daar direct vanaf geholpen 
worden. Instantoplossingen, daar hou-

den wij Nederlanders van. Afwachten 
doen we daarentegen niet graag. Zijn 
we zestig en willen we een baby, hup 
naar Italië. Is ons kind niet zo’n bol-
leboos op school, dan brengen we 
het naar allerlei bijspijkerclubjes om 
toch mee te kunnen met vriendjes 
naar het vwo. Kopen we een huis en 
is de keuken twee jaar oud, dan wordt 
hij vervangen. Geen sneeuw op de 
wintersport, we zetten gewoon een 
kanon op de piste. Schaatsen bij 40 
graden boven nul? Dat kan gewoon. 
We kunnen alles naar onze hand zet-
ten en alles kopen wat we willen. 
Totdat zoiets oncontroleerbaars als 
het weer optreedt. Dan raken we in 
paniek omdat we het overzicht kwijt 
dreigen te raken. Onze planning loopt 
in het honderd en tot overmaat van 
ramp weten we ook niet hoelang die 
onzekerheid duurt. Dan realiseren we 
ons dat onze maakbaarheid van de 
realiteit maar beperkt is. En verande-
ren we van volwassenen in driejarige 
stampvoetende peuters die hun zin 
niet krijgen. We gaan schreeuwen 
en als het dan nog niet lukt, zoeken 
we iemand die we de schuld kunnen 
geven. Iedereen weet wat het beste 
helpt bij driftige peuters: negeren, 
gewoon ‘nee’ zeggen en wachten tot 
de bui weer overwaait. Want peuters 
zoeken hun grenzen op en creëren 
daarmee veiligheid in hun bestaan. 
Dus ons land met onbegrensde moge-
lijkheden zorgt alleen maar voor 
onveiligheid en onrust. Als je mensen 
vraagt wat ze wensen voor het nieuwe 
jaar, zegt acht op de tien mensen 
‘rust, niet meer zo gehaast leven’. En 
dus storten we ons op yoga, medita-
tie, mindfulness en andere lichaam- 
en geestverruimende methoden om 
kalm te worden. Maar de rust ligt veel 
dichterbij dan we denken. Gewoon 
door ‘nee’ te zeggen tegen alles wat 
meer is, rustig afwachten en gewoon 
verwonderd om je heen kijken naar 
alles wat er gebeurt. Wat zal 2010 dan 
een vredig jaar worden!

Sylvia van der Laan
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Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

31/12 • 19.00u - Mw. ds. B.L. Bos
Pr. Gem. Zuiderkapel

31/12 • 18.30u - Ds. W.C. Meeuse
1/1 • 10.00u - Ds. W.C. Meeuse

3/1 • 09.00u - Kand. L. Hak, Nieuw 
Lekkerland

3/1 • 10.30u - Mw. ds. B.L. Bos
3/1 • 18.30u - Ds. A.L. van Zwet, 

Woudenberg
Vrijz. gel. gem. Woudkapel

3/1 • 10.30u - Mw. M.H. Kersjes-De 
Muinck Keizer, Zeist

Evangelische Gemeenschap
3/1 • 10.00u - Dhr. P. Kerkhove

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
31/12 • 19.30u - Ds. J. den Dikken

3/1 • 10.00u - ds. L.W. Smelt, 
Bodegraven

3/1 • 19.00u - Ds. R. de Koning Gans, 
Zeist

Pr. Gem. Immanuelkerk
31/12 • 19.30u - Ds. M.C.E. Oskam-

van Zwol
1/1 • 10.30u - Ds. M.C.E. Oskam-van 

Zwol
Pr. Gem. Opstandingskerk

1/1 • 10.30u - Ds. J.H. Hoekert
R.K. St. Michaelkerk

1/1 • 10.30u - Eucharistieviering
3/1 • 10.00u - Eucharistieviering
3/1 • 12.00u - Eucharistieviering

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

31/12 • 19.00u - Ds. P. Pannekoek
PKN - Herv. Kerk

31/12 • 19.30u - Ds. J. Vis, Meerkerk
1/1 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer, Lage 

Vuursche
3/1 • 10.00u - Kand. G.A. van Ginkel, 

Maartensdijk
3/1 • 18.30u - Ds. M. Baan, Nijkerk

Herst. Herv. Kerk
31/12 • 19.00u - Eerwaarde hr. C. 

Klok, Rijnsburg
1/1 • 10.00u - Eerwaarde hr. C. Klok, 

Katwijk aan Zee
3/1 • 10.30  en 18.00u - Ds. A.T. van 

Andel, Montfoort

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

31/12 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer
3/1 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer

3/1 • 18.30u - Ds. Joz. A. de Koeijer, 
Ermelo

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

31/12 • 19.00u - Oecumenische 
Oudejaarsviering

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

3/1 • 10.30u - Eucharistieviering, 
Pastor de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

31/12 • 19.30u - Ds. J.F. Ezinga
1/1 • 10.00u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
31/12 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan
1/1 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
3/1 • 10.00u - Ds. M. van der Zwam
3/1 • 18.30u - Ds. M. van der Zwam

Vergadering Ouderenraad
De Ouderenraad voor Advies en Overleg De Bilt vergadert op woensdag 6 
januari a.s. om 14.00 uur in het gemeentehuis, Soestdijkseweg Zuid 173, 
Bilthoven, in de Coesfeldzaal. De ontwikkelingen rond de thuiszorg en 
rond het centrumgebied Bilthoven zullen ook ditmaal aan de orde komen, 
naast andere punten die voor de ouderen in de gemeente De Bilt van belang 
zijn. 
De vergaderingen van de Ouderenraad zijn openbaar. Belangstellenden zijn 
van harte welkom. Voor nadere informatie kan men terecht op de website: 
www.ouderenraad-debilt.nl. In de week voorafgaand aan de vergadering 
wordt daar de agenda gepubliceerd.

De Kwinkelier 20
3722 AP Bilthoven
Tel. 030 – 2287799

info@meldpuntdebilt.nl
www.meldpuntdebilt.nl

U wilt vrijwilligerswerk gaan doen.
Bel het Meldpunt of bezoek de website.

En dat vind ik ervan….
In de laatste Vierklank, die wij nu ook in Bilthoven ontvangen en waarvan 
ik vind dat  de inhoud heel goed is (compliment daarvoor) stond een lime-
rick van Guus Geebel. Ik wil daar graag één van mij op laten volgen als dat 
kan en mag van de redactie:
 
de tunnel die ze gaan boren
zal wandel- en fietsplezier verstoren
en als de tunnel er eenmaal ligt
verliest het dorp zijn gezicht
en is ook het winkelpubliek verloren.

Maria Limborgh

Een goed begin met 
Transition Town De Bilt

Heeft u ook goede voornemens om in 2010 een steentje bij te gaan dragen 
aan een duurzame wereld? Transition Town De Bilt is een netwerk van 
inwoners in de gemeente De Bilt die samen aan de slag gaan om duurzamer 
te leven. 
Op 5 januari om 19.30 uur is er weer een bijeenkomst van Transition Town 
De Bilt in buurthuis ’t Hoekie aan de Prof. Dr. Asserweg 2 in De Bilt. U 
bent van harte uitgenodigd om kennis te komen maken en uw ideeën te 
delen.
Voelt u de noodzaak om zelf aan de slag te gaan nog niet helemaal? Ook 
dan bent u van harte welkom. Deze avond zal de prachtige film ‘Home’ om 
19.30 uur vertoond worden. Een wonderschone en indringende natuurdo-
cumentaire van de Franse filmer/fotograaf Yann Arthus-Bertrand, met veel 
informatie over milieuproblemen en de opwarming van de aarde. Maar ook: 
de schoonheid van de aarde liefdevol in beeld gebracht. 
Hierna is er gelegenheid tot nabespreken, ideeënuitwisseling en opstart van 
nieuwe activiteiten. Informatie bij Erna Klaasse-van Maaren: ttdebilt@
gmail.com, tel. 030 2205946 of kijk op www.transitiontowns.nl

Veel geluk en veel heil en zegen

hoor je deze tijd weer allerwegen

nu een nieuw jaar verschijnt

is er ook een ten eind

Vaarwel tweeduizend negen!

Guus Geebel Limerick

Bouwen zonder vergunning

Op de Dorpsweg in Maartensdijk bouwde deze aardige vader voor zijn 
kinderen, neefjes en nichtjes deze imposante iglo. De bouwwerkzaamheden 
gingen tot in de late avonduurtjes door omdat hij de volgende dag weg 
moest. ‘De omtrek buitenwaarts gemeten was bijna 11 meter. De blokken 
werden door de jeugdigen zelf gemaakt, door gewoon kratjes vol sneeuw 
te stampen. Schoonvader en opa was er zo van onder de indruk, dat hij De 
Vierklank belde, vanwege het unieke en de authenticiteit van een dergelijk 
winters bouwwerk. [HvdB] 



Na haar afstuderen had ds. van 
Egmond  (87) verschillende func-
ties in de kerkelijke wereld. Zo was 
ze onder meer predikantsassistente 
in Hengelo, deed ze jeugdwerk in 
Amsterdam en was ze geestelijk ver-
zorgster in Zuid Laren. Steeds ‘baan-
tjes’ in de schaduw van de ‘echte’ pre-
dikanten die met dezelfde opleiding 
een aanmerkelijk betere salariëring 
genoten. Een deel van de taken die 
een dominee had kon ze uitvoeren, 
een groot gedeelte ook niet. Zo kon 
ze geen huwelijken sluiten, niet in 
avondmaalsvieringen voorgaan en 
evenmin in doopdiensten. Zelfs een 
preek houden was niet mogelijk. Dat 

bleef allemaal voorbehouden aan de 
mannelijke collega’s. Ze is er ech-
ter altijd van overtuigd gebleven dat 
haar tijd zou komen. Werd zij in de 
functies die ze in die periode had wel 
serieus genomen? Ds. van Egmond: 
‘soms wel en soms niet’. 

Aarzeling
‘Je wist dat het nu eenmaal zo was. 
In het begin was over en weer sprake 
van een aarzeling. Ik wist vaak niet 
hoe de mensen in de gemeente hier 
tegenover stonden. Er waren genoeg 
mensen in de Gereformeerde Kerk die 
het er eigenlijk niet mee eens waren. 
Anderen vonden het de gewoonste 

zaak van de wereld. Zij hadden een 
houding van: Waarom moeten die 
vrouwen toch zo nodig? Wees blij 
dat je dit werk kunt doen! Ik had daar 
vaak enorm veel last van’. 
‘Veel hing ook af van de predikant 
waar je mee moest samenwerken. 
Dat was erg wisselend. Een dominee 
stond in die tijd nog op een hoog 
voetstuk. Als ik ergens verscheen 
namens de kerk werd er toch vaak 
gevraagd: ’Waarom komt dominee 
zelf niet?’ Ik voelde me echter toch 
ook vaak gesteund door de mensen 
voor wie ik werkte, je kreeg daar een 
band mee’. Ze herinnert zich met 
zichtbaar genoegen de reactie van 

een ouder gemeentelid in Hengelo 
met zo op het oog nogal traditionele 
opvattingen. Toen daar een nieuwe 
predikant moest worden aangesteld 
zei deze oude man: ‘Wat jammer dat 
we u niet kunnen beroepen’. Dat ont-
roerde haar toen zeer.

Vrouw op de kansel
Later werd het anders na het besluit 
van 28 november 1969. Ds. van 
Egmond werd al op 18 januari 1970 
als predikante bevestigd. Zij kreeg 
deze functie bij het Evangelisatie 
Centrum van de Gereformeerde Kerk 
waar ze al sinds 1965 staflid was. 
Omdat ze op dat moment geen eigen 
gemeente had ging ze voor door het 
hele land. Mensen konden zo ken-
nis maken met het fenomeen 'vrouw 
op de kansel’. Ze keken hun ogen 
uit. In 1974 werd ze wijkpredikant 
in Amstelveen en nog later, in 1981, 
geestelijk verzorgster in Berg en 
Bosch en enkele psychogeriatrische 
inrichtingen waaronder Beukenburg. 
Sinds dat jaar is ze ook woonachtig in 
De Bilt. In 1986 ging zij met emeri-

taat. Daarna is ze vanaf 1988 nog vele 
jaren voorzitter van de kerkenraad 
van De Bilt geweest. Daarbij kon ze 
putten uit de ervaringen die zij als 
predikante had opgedaan.

Geen spijt
Terugkijkend op de manier waarop 
zij haar plaats als predikante uitein-
delijk heeft moeten verwerven komt 
de vraag boven: zou u het nu weer zo 
doen? Ds. van Egmond: ‘Ik denk het 
wel. Ik heb er geen spijt van dat ik 
het zo gedaan heb. Ik vond het altijd 

vreemd dat vrouwen werden uitgeslo-
ten bij de verkondiging van het evan-
gelie. Ik heb me dan ook wel geremd 
gevoeld in het begin maar merkte 
ook dat dit maar tijdelijk was. En 
uiteindelijk is het toch allemaal goed 
gekomen. Mijn manier om in het 
ambt te komen was wel een andere 
dan gebruikelijk. Normaal was het zo 
dat de afgestudeerde predikant beroe-
pen werd in een klein dorp, na enige 
tijd terecht kwam in een groter dorp, 
dan in de stad en zo verder. Die ont-
wikkeling heb ik niet gehad. Ik denk 
echter niet dat dit verder zo bepalend 
voor me is geweest’.

Kentering?
Ondanks de ontkerkelijking zijn er 
nog steeds predikanten nodig. Wat 
maakt je eigenlijk geschikt voor het 
ambt? Na enig nadenken geeft Ds. 
van Egmond als haar mening dat pre-
dikanten geen luchtkastelen moeten 
bouwen. Ze moeten er tegen kunnen 
dat het bewust gelovige deel van de 
bevolking nog verder zal afkalven 
en dat de kerken nog leger zullen 

worden. Een belangrijke voorwaarde 
is ook dat ze echt van mensen hou-
den. ‘En misschien’, zo formuleert 
zij voorzichtig, ‘misschien komt er 
toch ook weer een kentering in het 
aantal gelovigen. We moeten als 
kerk niet wanhopen maar openstaan 
voor veranderingen. Er zijn geluk-
kig een heleboel manieren waarop 
we ons, naast het op zondag naar 
de kerk gaan, kunnen bezig houden 
met ons geloof’. Ze noemt zaken als 
gesprekskringen, leerhuizen, bijbel-
kringen en zelfs de mogelijkheden 
via radio en TV. Belangrijk is dat de 
kerk zich openstelt naar de mensen 
toe. Neem de mensen serieus in hun 
twijfel. Pastoraat blijft, zeker in deze 
tijd, heel erg belangrijk voor kerk en 
samenleving. De rol van de vrouw 
hierin acht zij van groot belang.

17 januari 2010
Op zondag 17 januari is dan het 
moment om stil te staan bij de 40 jaar 
dat zij predikante is. Ds. van Egmond 
is niet van plan die dag zelf iets te 
doen. Hoewel nog erg energiek laat 
haar gezichtsvermogen haar op dit 
moment toch wat in de steek. 
De plaatselijke predikant ds. Gert 
Landman zal in de dienst op 17 janu-
ari de voorganger zijn in de Imma-
nuëlkerk in De Bilt. Hoogleraar aan 
de theologische faculteit van de Vrije 
Universiteit te Amsterdam en plaats-
genoot Martien E. Brinkman vertelt 
iets over haar weg naar het pre-
dikantschap. Ds. Geertien Morsink 
(wijkpredikant in Zeist, die tegelijk 
met ds. Van Egmond in Amstelveen 
werkzaam is geweest, vanaf 1974 als 
predikant in het VU-ziekenhuis) en 
ds. Louise Blok (als geestelijk ver-
zorger werkzaam bij verpleeghuis ‘de 
Biltse Hof’ in Bilthoven) zullen als 
collegae van ds. van Egmond een rol 
in deze dienst hebben.

Voor jongere predikanten is het vol-
komen geaccepteerd om een vrou-
welijke dominee te zijn, zo weet ds. 
van Egmond. Ze vindt dat prachtig en 
wijst er op dat dit in veertig jaar heeft 
plaatsgevonden. Dat is toch een rela-
tief korte periode. Er is dan ook wel 
heel veel gebeurd in de kerk.

 De Vierklank 3 30 december 2009
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Nora van Egmond: predikante
van het eerste uur

door Martijn Nekkers

In 1947 studeerde de toen nog jonge Nora van Egmond, geboren en opgegroeid in Haarlem, af aan de 
Theologische Faculteit van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze wilde graag predikant worden. Geen 

kans. In die tijd was het niet mogelijk dat vrouwen in het ambt bevestigd werden. Pas op 28 november 1969 
nam de Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland het besluit dat ook vrouwen als predikant 

bevestigd konden worden. Nora van Egmond zou in 1970 de eerste vrouwelijke gereformeerde dominee van 
Nederland worden. Dat bijzondere feit wordt op zondag 17 januari 2010 om 10.00 uur samen met ds. van 

Egmond herdacht in de Immanuëlkerk in De Bilt.

Ds. Nora van Egmond: ‘Uiteindelijk is het toch allemaal goed gekomen’.

Nora van Egmond zou in 1970 de eerste vrouwelijke gereformeerde dominee 
van Nederland worden. Dat bijzondere feit wordt op zondag 17 januari 2010 
om 10.00 uur herdacht in de Immanuëlkerk in De Bilt.

SGP: Als de inhoud telt!
De SGP in De Bilt presenteert haar verkiezingsprogramma onder het 
motto ‘Als de inhoud telt’. De partij wil zich met deze titel  duidelijk 
afstand nemen van populistische politiek van veel geschreeuw, maar 

weinig wol. Bij de SGP gaat het wel om de inhoud, om het maken van 
keuzes. Keuzes in het belang van de Biltse bevolking.

Het doel van elke politieke partij is meetellen in de politieke arena. Ertoe 
doen. Invloed uitoefenen. Idealen verwezenlijken. Hoe meer, hoe beter. Dat 
doel nastreven kan op verschillende manieren. De ene partij doet dat door 
zich met name op één of een klein aantal doelen te richten, de zogenaamde 
one-issuepartij. De andere partij propageert haar doel met de vreemdste 
bewoordingen en de wildste ideeën. Vaak veel geschreeuw, maar weinig 
wol. Veel woorden, maar weinig daden. Uit op populariteit. Weer een 
andere partij zoekt het beste voor elke burger. 

Thema’s
Oorspronkelijk wilde de lokale vertegenwoordiging van de SGP het verkie-
zingsprogramma voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen eerst begin janu-
ari 2010 presenteren. Inmiddels is het door anderen op een lokale website 
gepubliceerd; reden voor het afdelingsbestuur het in de laatste afdelingsver-
gadering goedgekeurde programma eerder in de publiciteit te brengen.
De SGP heeft op elk politiek item een inhoudelijke visie. Veel van deze 
zaken heeft de SGP bij elkaar gebracht in vier thema’s waarmee de partij 
de verkiezingen ingaat. De thema’s zijn veiligheid, samenleving, economie 
en leefomgeving. De SGP wil keuzes maken in deze thema’s in het belang 
van het welbevinden van alle inwoners van De Bilt. Daarbij baseert de par-
tij zich op de Bijbel. De thema’s staan centraal op een verkiezingswebsite, 
waar op dit moment aan gewerkt wordt. Zolang de verkiezingsite www.
alsdeinhoudtelt.nl niet in de lucht is, kan het verkiezingsprogramma gevon-
den worden op www.debilt.sgp.nl.

18 jaar op plaats 8
Al eerder werd door de SGP de kandidatenlijst gepresenteerd. Lijsttrek-
ker is opnieuw het ervaren raadslid Johan Slootweg uit Maartensdijk. Op 
de tweede en derde plaats staan Arie van der Vlies  uit Maartensdijk en 
Wijnand Hennipman uit Westbroek. De jongste kandidaat voor de SGP is 
de 18-jarige Arie Vonk Noordegraaf op plaats 8 [HvdB].

De top drie van de SGP, breed overleggend langs de waterkant: v.l.n.r. Arie 
van der Vlies, Johan Slootweg en Wijnand Hennipman.



Heerlijk wandelen door het besneeuwde Houdringebos

21 december 2009,
landgoed Houdringe.

(foto: Inge Port)

Landgoed Houdringe werd 
in de 17e eeuw gesticht 
door een rijke koopman, 
Jan Frederik Mamuchet 
uit Amsterdam. Veel 
Bilthovenaren wandelen 
graag in het Houdringebos, 
zoals het landgoed nu 
in de volksmond wordt 
genoemd. 

De Grontmij is nu eige-
naar van het landgoed 
en heeft er zijn kantoren. 
Het Zuidelijke deel van 
het park behoort aan de 
stichting Het Utrechts 
Landschap. Het noorde-
lijke deel is in particulier 
bezit. Om te kunnen wan-
delen in het particuliere 
deel heb je een wandel-
kaart nodig. De kaart is te 
koop bij The Read Shop 
aan de Hessenweg in De 
Bilt.

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

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Speciaal voor Oud en Nieuw

MAANDAG 4 JAN., DINSDAG 5 JAN. en
WOENSDAG 6 JAN.

Verse geschrapte

Bospeentjes
500 gram

Bredase

Spruitjes
héél kilo

0,49 0,99
Grote Gieser

Wildeman-
roodstovers

0,99

Wij wensen u een gezond 2010 toe!!

Alle complete

Maaltijden
Nú

3,95
Let op zaterdag 2 januari

zijn wij GESLOTEN!!

Volop hapjes, salades en verse vis van superkwaliteit!!

max 5 per klant

kilo



Een tweede project van de stichting is 
sinds 2008 geopend in Fort Lunet 1 in 
Utrecht. Dit project, het ‘Fort van de 
Democratie’, is speciaal voor leerlin-
gen in het voorgezet onderwijs vanaf 
14 jaar. Op een koude decemberoch-
tend volgen we een groepje bezoekers 
die te gast zijn in het fort. Het zijn 
medewerkers van Pauw Bedrijven uit 
IJsselstein afdeling verpakken, vroe-
ger beter bekend als de ‘sociale werk-
plaats’. Ze zijn gekomen met hun 
begeleider Karim Bouabbas. Hij is als 
docent sociale vaardigheden en maat-
schappijleer verbonden aan de ROC 
Midden Nederland en ziet de groep 
als coach twee uur per week. Van-
daag zijn ze samen naar het Fort van 
de Democratie gekomen. Ze krijgen 
eerst een film te zien over de geschie-
denis van het fort. Lunet 1 maakt 
deel uit van de Hollandse Waterlinie. 
Het gedeelte van de expositie is als 
atoomvrij commandocentrum voor 
de dienst Burger Bescherming (BB) 
ingericht tijdens de koude oorlog. 
Sinds 1980 is het vrij gekomen nadat 
de BB werd opgeheven. Hier is een 
expositie samengesteld waarin aller-
lei aspecten verband houdend met 
begrippen als democratie, vrijheid, 
respect, gerechtigheid en burgerschap 
worden gepresenteerd. Het is een 
interactieve presentatie. De deelne-
mers maken in groepjes een tocht 
door de zalen en gangen van de voor-
malige commandobunker. Ze worden 
steeds geconfronteerd met vragen, 
stellingen en situaties waarop ze een 
standpunt of mening moeten vormen. 
In de meegegeven lijst moeten ze hun 
antwoord noteren.

Fraai vormgegeven
Het concept is bedacht door sociaal 
pedagoog Jan Durk Tuinier en zijn 
collega Geu Visser. Samen vormen 
ze ‘de directie’ van het Fort van de 
Democratie zoals ze het zelf noemen. 
Het ontwerp en de uitvoering van het 
geheel is van Hayo van Gemerden. 
Het is een zeer fraai vormgegeven 
expositie geworden. Confronterend, 
afwisselend en vooral verrassend. Er 
zijn op ingenieuze wijze elementen 
uit de voormalige bunker ingepast. 

Zoals de telefoon- en telexcentrale 
en de fietsopstelling. Op deze laat-
ste hometrainerachtige constructie 
kon men, wanneer de stroom was 
uitgevallen, door middel van ‘fiets-
kracht’ toch de luchtverversing van 
het complex in stand houden. Voor 
het gedeelte over de Tweede Wereld-
oorlog kreeg men de beschikking 
over decorstukken uit de Paul Ver-
hoeven’s film ‘Zwartboek’. Het is 
een tentoonstelling geworden die, zo 
blijkt uit de reacties, de deelnemers 
intensief bezig houdt. Er komt een 
veelheid van soms heftige en con-
fronterende vragen aan de orde. Er 
moeten voortdurend keuzes worden 
gemaakt. Over vrijheid van menings-
uiting, over rechten van homosek-
suelen, vrijheid van godsdienst, het 

recht op beledigen en respect voor de 
ander. Niet zelden wordt men daar-
bij voor lastige dilemma’s geplaatst. 
Adolf Hitler komt voorbij maar ook 
Bin Laden, Lonsdale kleding en die-
renrechten activisme. De antwoorden 
op vragen en stellingen zijn nooit 
goed of fout vertelt Dirk Tuinier. We 
zijn niet moralistisch, gaan uit van het 
recht van vrije meningsuiting. Maar 
we willen wel de argumenten horen. 
We willen de mensen aan het einde 
confronteren met de consequenties 

van hun opstelling. Daarin zijn we 
zeker niet neutraal. We hebben, vin-
den we, een pedagogische taak. 

Confronterend
Jongeren snakken, zo is zijn erva-
ring naar reflexie in deze fase van 
hun leven. De volwassenen laten het 
daarbij toch vaak afweten, geven de 
jeugd geen houvast mee. De jongeren 
vinden het een verademing als ze zien 
hoe ze staan in het leven. De confron-
tatie komt aan het einde van hun tocht 
langs de objecten en opstellingen en 
is heel duidelijk. De antwoordformu-
lieren worden verwerkt in de compu-
ter en dat leidt tot een samenvatting 
in de vorm van een certificaat. Dit 
geeft een confronterende kijk op de 
keuzes die ze hebben gemaakt. Ook 

hier weer: niet moralistisch maar wel 
consequent. Een paar voorbeelden 
uit zo’n certificaat: ‘Jij vindt jongens 
belangrijker dan meisjes. Dat lijkt 
op discriminatie en dat is verboden’. 
En: ‘Jij vindt dat mensen niet kinder-
achtig moeten zijn en dat beledigen 
nu eenmaal hoort bij vrijheid van 
meningsuiting. Maar bedenk dat bele-
digen tot ruzie kan leiden’. Tuinier: 
'Sommige deelnemers schrikken van 
het resultaat als ze lezen wat er dan 
staat'.

Inburgeren
Het project is bedoeld voor leerlingen 
uit het voortgezet onderwijs maar 
is ook aantrekkelijk voor volwas-
senen. Regelmatig zijn personeels-
verenigingen en serviceclubs te gast. 
Ook de Pedagogische Academie is al 
geweest en onlangs nog een complete 
gemeenteraad. Beroering ontstond bij 
het onderdeel ‘inburgeren’, bestaande 
uit 8 vragen overgenomen uit de vra-
genlijsten die kandidaat inburgeraars 
moeten invullen voordat ze inwoner 
van dit land kunnen worden. Wie van 
de acht minder dan zes vragen goed 
had was gezakt. Een aanmerkelijk 
gedeelte van de gemeenteraadsleden 
haalde de toets niet….
De gasten uit IJsselstein zijn in ieder 
geval druk bezig op deze morgen. 
Ze hebben duidelijk hun mening en 

bespreken luid de zaken die aan de 
orde komen. Precies zoals het ook 
bedoeld is.

Kijkdagen
Democratie, zo zegt Tuinier, bouw 
je zelf op. Je moet wel leren hoe dat 
dan moet, hoe je je als mens op moet 
stellen. Wat daarbij wel en niet kan 
want regels zullen er altijd moeten 
zijn en we moeten met elkaar het 
begrip ‘democratie’ ook onderhou-
den. De tentoonstelling in het Fort 
draagt op een originele en verras-
sende manier daar zeker aan bij. Het 
is, zo staat in het rapport van een 
evaluatieonderzoek, ‘een effectieve 

manier om jonge mensen actief bur-
gerschap bij te brengen’. De stichting 
Vredeseducatie heeft ook nog twee 
reizende tentoonstellingen waarvan 
er één in Nederland en één in Vlaan-
deren toert.

Voor alle belangstellenden die ook 
een kijkje in het Fort van de Demo-
cratie willen nemen zijn er binnenkort 
kijkmiddagen en wel op14 januari, 
9 februari en 17 maart. De rond-
leidingen beginnen om 14.00 uur 
en om 15.00 uur. Opgave vooraf is 
wel noodzakelijk op vrede@xs4all.
nl. Meer informatie op www.fort-
vandedemocratie.nl.

Heropening bibliotheek 
Maartensdijk

Er is de afgelopen weken hard gewerkt aan de herinrichting van de biblio-
theekvestiging in Maartensdijk. Op maandag 4 januari om 14.30 uur wordt 
de bibliotheek heropend door de voorzitter van het bestuur in aanwezigheid 
van de directeur van de bibliotheek, de vestigingscoördinator en de mede-
werkers. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn en het resultaat te 
bewonderen.

De grootste verandering heeft plaatsgevonden op de jeugdafdeling: deze 
ziet er nu erg vrolijk uit. Bovendien is er een Makkelijk Lezen Plein bij 
gekomen, met materiaal dat afgestemd is op kinderen die lezen niet zo 
gemakkelijk vinden. Daarnaast is het overzicht in de bibliotheek verbeterd 
door hoge kasten te vervangen door lagere meubels. Er is een nieuwe lees-
tafel geplaatst en een prachtige tijdschriftenwand. Ook de balie is geheel 
vernieuwd. 

Medewerksters en vrijwilligers zijn erg blij met het resultaat en hopen dat 
de ‘bezoekers' deze vreugde zullen delen. Iedereen is van harte welkom bij 
de heropening of tijdens de gewone openingstijden: maandag, woensdag en 
vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en dinsdag van 
10.00 tot 11.30 uur. Het adres is Nachtegaallaan 30 te Maartensdijk. Tel. 
0346 213883. Zie ook de website: www.bibliotheekdebilt.nl
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Fort van de Democratie: verrassend project
door Martijn Nekkers

Het Herinneringscentrum over de Tweede Wereldoorlog in Fort De Bilt is tot nu toe het meest bekende 
project van de Stichting Vredeseducatie. Hier krijgen leerlingen van basisscholen voorlichting over alles 

wat er tussen 1940 en 1945 in Nederland is gebeurd. Het gaat met name over de militaire gebeurtenissen, 
het verzet, de gevolgen voor de bevolking en de Jodenvervolging. Maar ook worden ze geconfronteerd met 

vragen over hoe zij zelf met het begrip vrede en gerechtigheid in onze tijd willen omgaan.

Geu Visser (l) en Jan Durk Tuinier.

Geu Visser (l) helpt twee deelneemsters uit IJsselstein op weg tijdens hun 
rondgang.

Twee enthousiaste deelnemers uit IJsselstein

Ook op de middag voor Kerst werd er nog hard (aan de geheel vernieuwde 
balie) gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen. Op de achtergrond de ver-
nieuwde jeugdafdeling [HvdB].
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MAXIMAAL 4 DEZELFDE AANBIEDINGEN PER KLANT, OP=OP
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PER BLIKJE
PAK 4 STUKS

2 KILO 250 GRAM
300 GRAM

3 BLIKKEN

2 STUKS

2 PAKKEN

2 PAKKEN

4 STUKS

300 GRAM

2 ZAKKENPER PAK

PER BLIKJE

50%
KORTING

36%
KORTING

50%
KORTING

59%
KORTING

MINSTENS

49%
KORTING

100 aanbiedingen 
voor  1 euro 

Remia fritessaus
classic
emmer 1 liter 

Pringles chips
alle varianten, 
bus 150-165 gram
kilo 6.67- 6.06

Dr. Oetker bistro baguette
hawaii of salami
pak 2 stuks

Campina slagroomvla
alle varianten
pak 1 liter 

Red Bull energy drink
normaal of sugarfree
ongekoeld, blikje 250 ml
liter 4.00

C1000 paprikamix
zak 3 stuks

Honig bakmixen
alle varianten
pak 252-430 gram
kilo 3.97-2.33

C1000 knakworstjes
3 blikken à 10 stuks

C1000 roomboter of 
gemengde koekjes
pak 200 gram
kilo 5.00

C1000 roomboter 
mini appeltaarten

Johma borrelsalades
beenham, garnalen of kip-kerrie 
madras, uit het koelvak, 
bakje 160 gram, kilo 6.25

Culi d’Or slagroomsoesjes
uit het vriesvak
pak 250 gram
kilo 4.00

C1000 rode boskoop 
moesappelen
kilo 0.50

C1000 frisse fruitdrank
alle varianten
2 pakken à 1,5 liter naar keuze
liter 0.33

Royal Club specials 
vruchtendrank
citrus mint, cranberry basilicum 
of mango pepper, 2 pakken 
à 1 liter naar keuze, liter 0.50

C1000 roomboter croissants

C1000 bollen
wit, tarwe, sesam of maanzaad
2 zakken à 6 stuks naar keuze

C1000 kip drumsticks
naturel of gekruid
kilo 3.33

C1000 haas- of 
ribkarbonade
varkensvlees
kilo 4.00

C1000 rundergehakt
kilo 3.33

John West tonijnstukken
met groente in pikante saus, 
in olie of naturel, blik 185 gram
kilo 5.41

C1000 fruitcocktail
op lichte siroop
blik 800 gram
kilo 1.25

Champagneglazen
kunststof, 100cc

C1000 hutspot
panklaar
2 zakken à 500 gram

Mora 
bitterballen
uit het vriesvak
zak ca. 50 stuks 

Week 53 2009
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 t/m donderdag 31 december 2009. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Voor alle aanbiedingen in 
deze advertentie geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant, OP=OP. Schuitema n.v., Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort. 

Kijk op www.c1000.nl of in de winkel voor de openingstijden rondom de feestdagen.

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



Marie-José Kimman is voorzitter van 
het Gehandicaptenplatform De Bilt. 
Zij vertelt dat het platform niet alleen 
grote behoefte heeft aan algemeen 
inzetbare vrijwilligers, maar ook aan 
mensen die mee willen werken door 
stukken te lezen of adviezen op te 
stellen. Bij nieuwe projecten zoals 
de bouw van een dorpshuis wil het 
platform graag mensen, liefst uit de 
buurt, laten meedenken en meepraten 
over de toegankelijkheid. ‘Het project 
Melkweg gaat straks draaien en daar 
zit één iemand van ons op. Dat blijkt 
in de praktijk veel te weinig voor zo’n 
groot project.’ Het Gehandicapten-
platform heeft dit jaar een onderzoek 

naar toegankelijkheid van winkels 
gedaan. Over het algemeen blijkt die 
redelijk goed te zijn. Op het Maer-
tensplein en de Hessenweg werden 
daarvoor pluimen uitgedeeld. 

In de Mathildezaal van het gemeente-
huis wordt van 8 januari tot 17 febru-
ari een fototentoonstelling gehouden. 
Het Revalidatiefonds heeft de ten-
toonstelling samengesteld uit materi-
aal van een onderzoek dat het fonds 
heeft uitgevoerd. De tentoonstelling 
laat foto’s en verhalen van mensen 
met een beperking zien en toont wat 
revalidatie voor hen kan betekenen. 
Dat je weer terug kunt komen in de 
maatschappij. Het is een reizende ten-
toonstelling op panelen met negen-
tien foto’s van 1.10 x 1.20 m. De 
opening van de tentoonstelling wordt 
op 8 januari om 10.00 uur verricht 
door burgemeester Gerritsen en is vrij 
toegankelijk.

Informatie over vrijwilligerswerk is 
te verkrijgen bij de secretaris van het 
platform: Eugène van Rossum, 030-
2203497, of via de website www.
gehandicaptenplatformdebilt.nl. 

Het ontstaan van de Zilverkamer is 
gebaseerd op een liefde voor zilver 
die Margreet al heel lang heeft. Toen 
ze als zestienjarige bij Albert Heijn 
werkte, kocht ze van haar eerste sala-
ris de boeken van Sissy van Marx-
veldt en haar tweede salaris besteedde 
ze aan zilveren sieraden. In haar eigen 
woning, naast de Zilverkamer, voert 
het zilver ook de boventoon. Zelfs 
haar echtgenoot heeft een vitrine met 
een grote hoeveelheid aan kleine 
zilveren poppetjes, soldaatjes, auto-
tjes en andere voorwerpen. ‘Ik houd 
mijn eigen zilver wel gescheiden van 
het zilver uit de Zilverkamer’, ver-
telt Margreet, ‘Wat in mijn woning 
staat, is niet te koop’. Wel vindt ze 
het belangrijk dat in de Zilverkamer 
alleen dingen staan, die zij ook mooi 
vindt. 

Internetwinkel
Margreet de Jong heeft een opleiding 
tot fiscalist gedaan en heeft geruime 
tijd gewerkt als belastingadviseur. 
Vervolgens ging ze aan de slag bij een 
bank, met veel plezier, bij de afde-
ling private banking. In 1996 is ze 
met haar man en twee jonge kinderen 
vertrokken naar Sofia in Bulgarije. 
Haar man had daar werk en Margreet 
stortte zich in het vrijwilligerscircuit: 
‘Bulgarije was en is een heel arm land 
en ik heb me daar bezig gehouden 

met ‘fund raising’: het organiseren 
van grote fairs en andere activiteiten 
om geld op te halen voor de arme 
bevolking. In 1999 werd Boeda-
pest de standplaats van Margreet en 
haar gezin. In Hongarije heeft ze 
veel gewerkt voor de International 
Womens Club, ze organiseerde activi-
teiten voor de American International 
School, waar haar kinderen naar toe 
gingen en ze was voorzitter van de 
oudercommissie van die school. Toen 
ze weer terugkeerden naar hun huis 
in Groenekan en ze het aanbod kreeg 
voor een baan in Den Haag, vielen 
de stukjes op zijn plaats: ‘Ik kan niet 
meer naar de pijpen van een baas 
dansen en ik wil mijn eigen tijd meer 
indelen’. Haar interesse voor zilver 
zette ze om in een internetwinkel 
annex verkoop aan huis.

Museumstuk
In de Zilverkamer is een grote hoe-
veelheid aan voorwerpen te vinden. 
Veel voorwerpen zijn uit het begin 
van de twintigste eeuw en werden 
gebruikt in de betere kringen. Door 
de toelichting van Margreet over de 
gebruiksfunctie van de voorwerpen, 
komt de wereld uit de boeken van 
Louis Couperus tot leven. Oester-
vorken, bonbonlepels, kreefthaken, 
jamlepels, nat-fruitlepels, asperge-
tang, gembercouvert, broodvork, 

theeduimpje(klein schepje), citrus-
mesje: de voorwerpen roepen de 
sfeer op uit de boeken van vrouwen 
met lange, ruisende rokken. Mar-
greet: ‘Ik merk dat de generatie zesti-
gers, zeventigers moeite heeft met het 
consumptiegedrag van de jongeren. 
Daarom kopen zij voor hun kinde-
ren iets moois dat blijvend is, geen 
wegwerpartikel’. In de Zilverkamer 
worden de brood- en bonbonmandjes 
en de fotolijstjes het meest verkocht. 
Margreet haalt haar zilver uit heel 
Nederland en ze is voortdurend bezig 
om andere artikelen toe te voegen aan 
de winkel. Zoals de serie grote, zilve-

ren ringen en de zilveren sierkurken 
om flessen wijn mee af te sluiten. 
Voorwaarde bij al het zilver is wel 
dat het stevigheid heeft: ‘Je moet het 
kunnen gebruiken, het is niet voor een 
museum bedoeld’. Margreet werkt 
samen met een zilversmid; ze krijgt 
regelmatig aanvragen om een zil-
verstuk te veranderen. Hoewel geen 
opleiding, waagt Margreet zich zelf 
ook voorzichtig aan het vervaardigen 
van zilveren voorwerpen. Voor de 
bruiloft van haar ouders heeft ze net 
een zilveren briefopener gemaakt. 
Wie nieuwsgierig is naar de Zilver-
kamer: op woensdag is iedereen van 
harte welkom aan de Kastanjelaan 
3b. Kopen hoeft niet, gewoon binnen-
lopen mag en de thee en koffie staan 
altijd klaar. Op andere dagen is de 
Zilverkamer geopend op afspraak. 

Kijk voor informatie op de website 
www.dezilverkamer.nl of bel: 0346 
210498 of 06 42223747.
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Bedankt voor uw klandizie in 2009. 
Wij hopen u in 2010 gelukkig en gezond 

weer terug te zien.
Cafetaria ‘PEET’, Dorpsweg 126, 

3738 CJ Maartensdijk, tel./fax. 0346-211285

Onze beste Kerst- en Nieuwjaarswensen 
gaan uit naar:

Alle tevreden EX-ROKERS in Nederland!
Zij vertrouwden n.l. terecht op 

DE BREVOORD-METHODE.NL
KOM FIJNER AAN UW TREKKEN ALS EEN 

(ROOK)VRIJ MENS !
19 Januari zijn wij weer in MAARSSEN !

Het begin van een goed jaar!
020-6102401 / 06-16320545

MeVo tapijt en vinyl 

wenst iedereen 

een �jne jaarwisseling 

en een kleurrijk

2010
www.mevoshop.nl

Openbare Bibliotheken gemeente De Bilt

Wij wensen u 
een prettige 

jaarwisseling
Ook in 2010 bent 
u weer van harte 
welkom bij ons

Openbare Bibliotheken 
gemeente De Bilt

Wij wensen u 
een goed 

en gezond 
2010!

Uw makelaar in 
het hart van Nederland 

wenst u een fijne 
jaarwisseling!

www.nellekealbers.nl

Zilver te koop in Groenekan
door Sylvia van der Laan

Aan de Kastanjelaan in Groenekan heeft Margreet de Jong sinds het voorjaar van 2009 een kamer ingericht 
met allerlei zilveren voorwerpen. Voor geïnteresseerden is deze Zilverkamer op gezette tijden geopend. 

Kijken en kopen van zilver kan ook in de internetwinkel.

Margreet de jong: 'Zilver is geen wegwerpartikel'.

Wie komt het Gehandicaptenplatform 
versterken?

door Guus Geebel

Het Gehandicaptenplatform neemt deel aan verschillende overleggroepen binnen de gemeente. Het is ook 
vertegenwoordigd bij nieuwbouw- en renovatieplannen, zoals het Centrumplan Bilthoven en het Project 

Melkweg. Om breder voor de belangen van mensen met een beperking op te kunnen komen heeft het 
platform meer vrijwilligers nodig uit alle delen van de gemeente. Gemotiveerde mensen

met of zonder beperking.

v.l.n.r. Voorzitter Marie-José Kimman, Joke Lith, Eugène van Rossum en 
Wilma Dijkstra.

Veiligheid: dat moet en mag.
Op de agenda van 2010, elke dag.
Veilig was 2009 allerminst, maar

de VVD wenst u in 2010 echte winst
en succes in een veiliger nieuw jaar!



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

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

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

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

ROSSUM

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Bij aankoop 
van 2 max 

factor  
producten

een manicure 
set cadeau

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

OP DAMES-, HEREN-, KINDER- EN BABYKLEDING.**
*GELDT VOOR HET GOEDKOOPSTE ARTIKEL!!!

**M.U.V. BASISARTIKELEN

LET OP!! DEZE DAG TOT 16.00 UUR GEOPEND.

EINDEJAARS-KNALLER

2E ARTIKEL*
VOOR € 1,-

ALLEEN
DONDERDAG 31 DECEMBER

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

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

oliebollen
10 voor € 7,-

Appelbeignets
€ 1,50 

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

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Tulpen  2 bos 7,95

Amaryllis 2 bos 7,95

Narcis  2 bos 6,-

Geluksklaver  1,95
Zaterdag 2 januari

gesloten

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

307SW 2.0 16V, ZILV GRIJS MET, ABS, CLIMATE C, CRUISE C, ER,
CV, SB, PANORAMADAK, PARKEERS, RAD/CD, LMV, 155.000KM ......................................  '04 € 8.750,-

PEUGEOT/VOLVO
107 1.0 12V 3DRS, GEEL, RAD/CD, SB, AIRBAGS, 52.000 KM ............................................  '06 € 6.950,-
206 SW 1.6 16V QUICKSILV, ZILV GRIJS, ABS, AIRCO, RAD/CD,
MLV, ESP, ER, CV, SB, LMV, 99.000KM ................................................................................  '06 € 10.950,-
207 XS PACK 1.4 16V, GRIJS MET, ABS, AIRBAGS, LMV, REGENS, ER,
RAD/CD, CRUISE C, CLIMATE C, CV, SB, 43.000KM ..........................................................  '06 € 11.350,-
207 SW 1.6 HDIF, ZILV GRIJS MET, AIRCO, CRUISE C, ABS, AIRB,
RAD/CD, ER, CV, SB, ESP, 115.000KM ................................................................................  '07 € 11.950,-
307 SW 1.6 HDI 110PK, GRIJS MET, CLIMATE C, ABS, ER, CV, SB,
CRUISE C, RAD/CD, LMV, REGENS, PANORAMADAK, 186.000KM ....................................  '05 € 7.950,-
407 SW 2.0 XS HDIF AUT, ZILV GRIJS, ZWART LEDER, ABS, LMV,
CLIMATE C, CRUISE C, RAD/CD/TEL/NAV, PARKEERS, REGENS, 170.000KM ..................  '05 € 11.750,- 
BOXER 2.0 HDI, GEEL, SB, ER, CV, BTW AUTO, 125.000KM..............................................  '03 € 5.950,- 
VOLVO V70 XC AWD, GROEN MET, ABS, CRUISE CLMV, MLV, CLIMATE C, LEDER INT,
AIRBAGS, TREKH, TRACT CONTR, RAD/CD, 218.000 KM ..................................................  '01 € 11.750,-

CITROËN/RENAULT
CITROËN XSARA 1.6 16V 5DRS, GRIS ICELAND, CRUISE C, ABS, ER, CV, SB, RAD/CD,
AIRBAGS, CLIMATE C, 122.000 KM .....................................................................................  '03 € 6.250,-
CITROEN  PICASSO 2.0 16V AUT, GRIS FER, CLIMATE C, ER, CV, SB,
ABS, RAD/CD, LMV, REGENS, CRUISE C, 62.000KM..........................................................  '06 € 14.495,-
CITROËN PICASSO 1.8 16V, GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, ABS, ER, CV, SB,
RAD/CD, ESP, AIRBAGS, 166.000 KM ..................................................................................  '03 € 6.950,-
CITROEN C3 1.4I, D BLAUW MET, CR C, AIRCO, ER, CV, SB, TREKH, 170.000KM ............  '03 € 6.750,-
CITROEN C3 1.4 HDI 5DRS, BEIGE MET, CRUISE C, CLIMATE C,
ABS, AIRBAGS, RAD/CD, ER, CV, SB, ESP, MLV, 126.000KM ..............................................  '06 € 8.950,-
MERCEDES-BENZ A KLASSE 160, GRIJS MET,ABS,CLIMATE C, 170.000KM ....................  '01 € 5.900,-
RENAULT MEGANE GR TOUR 1.6 16V, ROOD MET, ER, CV, SB, ABS,
CRUISE C, CLIMATE C, RAD/CD, WINTERBND, DAKDRAGERS, 139.000KM......................  '04 € 9.450,-
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 5DRS, GOUD MET, CV, SB, RAD/CD, 177.000KM........................  '99 € 4.750,-

BUDGET CARS
MAZDA MX5, GROEN MET, LMV, ER, CV, SB, RAD/CD, 170.000KM ...................................  '95 € 4.500,-
PEUGEOT 106 SKETCH, ROOD, NIEUWE APK, 121.000 KM ...............................................  '96 € 1.950,-
PEUGEOT 406 1.8 16V XT, GROEN MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, 180.000KM ..........   € 2.950,-

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

Industrieweg 34,  Maartensdijk,  tel. (0346) 214540



Wim van Loo (67) woont in De 
Bilt Zuid en is geboren en getogen 
aan de Spoorlaan in Bilthoven, waar 
zijn vader een foeragehandel had. ‘In 
het begin leverden we alleen aan de 
groenteboer die met paard en wagen 
reed en aan mensen die een paar var-
kentjes hielden. Er veranderde heel 
veel in de loop der jaren. We reden 
eerst met een bakfiets, later werd dat 
paard en wagen en het is geëindigd 
met de auto.’ Toen zijn vader rond 
de zeventig jaar was werd het bedrijf 
verkocht. Nu zit op die plek Wim van 
Barneveld met Wim’s Dierenspeciaal-
zaak. Het woonhuis waarin Van Loo 
opgroeide werd aan een particulier 
verkocht. Het was oorspronkelijk de 
bedoeling dat hij bij zijn vader in de 
zaak zou komen, maar dat is er van-
wege rugklachten niet van gekomen. 
‘Achteraf gelukkig’, zegt hij. ‘Ik ben 
als bouwkundige bij Amev, later For-
tis en nu ASR terechtgekomen en heb 
daar mijn prepensioen gehaald.’ 

Betrokken burger
Wim van Loo is maatschappelijk 
geïnteresseerd en erg betrokken bij 
het wel en wee van de gemeente 
De Bilt. Hij is secretaris van Vogel-
vereniging De Bilt-Bilthoven. Die 
vereniging ontstond in 1999 uit een 
fusie van Vogellust uit De Bilt en 
Vogelleven uit Bilthoven. Van Loo 
is bij beide verenigingen bestuurslid 
geweest, maar toen een fusie maar 
niet lukte is hij uit beide verenigingen 

gestapt. ‘Twee vogelverenigingen 
vond ik waanzin en zeker in deze tijd 
waarin mensen weinig tijd hebben en 
er geen jeugd meer instroomt. Toen de 
fusie er uiteindelijk toch kwam werd 
ik weer lid en gevraagd secretaris te 
worden. Dat heb ik gedaan en we 
hebben gelukkig een geweldig team.’ 
Wim van Loo heeft ook nog een tijdje 
jongetjes van voetbalvereniging FAK 
getraind en begeleid bij wedstrijden. 
‘Dat ketste na een aantal jaren af op 
de instelling van sommige ouders. 
Die vonden het heel vanzelfsprekend 
dat de jeugdleiders tweemaal heen en 
weer naar Zeist reden om hun kinde-
ren weg te brengen, maar als je een 
keer een beroep op hen deed was er 
nooit tijd.’ 

Jumelage Coesfeld
Bijna vanaf het begin is Van Loo 
betrokken geweest bij de jumelage 
met het Duitse Coesfeld. ‘Tweeënder-
tig jaar geleden werden Vogellust en 
Vogelleven door de vogelvereniging 
uit Coesfeld benaderd om aan hun ten-
toonstelling deel te nemen. Ik was op 
dat moment bestuurslid van Vogellust 
en onze huidige voorzitter Ton Jacob-
se was dat van Vogelleven. Ton en ik 
hebben samen de organisatie op ons 
genomen en geregeld dat de vogels 
van onze beide verenigingen naar de 
tentoonstelling in Coesfeld gingen. 
Het was nog in de tijd dat er bij de 
grens allerlei formaliteiten vervuld 
moesten worden.’ Van Loo herinnert 

zich dat nog als de dag van gisteren. 
In 1991 werd hij bestuurslid van de 
Stichting Jumelage De Bilt-Coesfeld. 
In 2004 is hij daarmee gestopt, maar 
de contacten in en met Coesfeld zijn 
nog steeds heel hecht. ‘Ik kom er 
gemiddeld drie keer per jaar en heb 
er heel veel kennissen. Niet alleen 
van de vogelvereniging, maar ook 
van daarbuiten. Hij heeft in Coesfeld 
vier burgemeesters meegemaakt. Het 
nummer van de huidige burgemeester 
Heinz Öhmann staat op zijn mobiele 
telefoon. Wim van Loo heeft met de 
Duitse vertalingen heel veel steun aan 
bestuurslid van de jumelage Tine Rig-
ter. Zij is docente Duits op de Oranje 
Nassauschool. Een aantal jaren gele-
den is rondom Jagtlust een wereld-
dag gehouden, waar ook mensen uit 
Mieścisko aan deelnamen. Daar is hij 
ook een keer geweest en was verrast 
over wat de mensen daar allemaal 
doen. ‘Dat is een heel andere jume-
lage dan met Coesfeld.’ Van Loo 
vindt het jammer dat er in de relatie 
met Coesfeld zo weinig aandacht 
voor de jeugd is. ‘In het begin had-
den we een sportdag waar over en 
weer elf sporten aan deelnamen. Dat 
is helemaal van de baan. Het beperkt 
zich nu tot een te kleine groep en is 
meer een gezelligheidsvereniging van 
mensen die elkaar al kennen.’ Met 
de leden van de vogelverenigingen 
bestaan wel goede contacten en er 
zijn vaak ontmoetingen. Beide ver-
enigingen hebben ongeveer 65 leden. 
Wim van Loo is ook secretaris van 
de Werkgroep Europa-Jumelage De 
Bilt. Deze werkgroep heeft onder 
andere op 20 mei in de aanloop 
naar de Europese verkiezingen het 
Europadebat in de Mathildezaal van 
het gemeentehuis georganiseerd. Van 
Loo is niet partijgebonden en vindt 
het in de werkgroep erg leuk met de 
mensen die erin zitten.

De Koperwiek
‘De belangstelling voor vogels ont-
stond al thuis bij mijn ouders. De 
foeragehandel was in het begin toe-
gespitst op grotere dieren als paarden, 
varkens en geiten. Later kwam daar 
hondenvoer en kanariezaad bij. Daar-
door kwamen er ook kanaries en als 
je daar eenmaal mee bezig bent dan 
word je besmet met een soort virus 
dat je eigenlijk niet meer kwijtraakt. 
Dan kom je met vogelliefhebbers in 
aanraking en ontstaat er een vrien-
denkring.’ Wim van Loo heeft allerlei 
soorten vogels gehad, maar heeft zelf 
geen vogels meer. ‘Daar ben ik na een 

tweede herniaoperatie mee gestopt. 
Ik had ook wat ruimte voor mijn 
werk nodig en mijn vogelhok achter 
is nu een hobby- en kantoorruimte 
geworden.’ Sinds twee jaar onder-
houdt hij met Wim Schoon en Jan 
Slob de volière van De Koperwiek. 
Die volière was een geschenk van de 
hovenier na de renovatie. ‘De recep-
tioniste van De Koperwiek belde me 
op om me dat te vertellen. Dat is leuk, 
zei ik. Ja, zei ze, maar er komen ook 
vogels in. Ik zeg dan wordt het nog 
leuker. Toen kwam dus de vraag of 
ik het onderhoud voor mijn rekening 
wilde nemen. Met anderen wil ik dat 
wel doen zei ik toen. We doen het 
nu met zijn drieën om de week. Er 
zitten ongeveer veertig vogels in de 
volière. Als het seizoen weer begint 
gaan de broedbakken erin en als er 
eitjes inzitten maak ik er een foto van. 
Als de eitjes uitgekomen zijn blijf ik 
van de jonge vogeltjes foto’s maken 
tot ze uitgevlogen zijn en op stok zit-
ten. Het zijn alleen parkietensoorten. 
De foto’s worden met bijbehorende 
teksten in de hal opgehangen. Dat 
wordt door de bewoners erg gewaar-
deerd en er komen veel reacties op. 
We doen het met zijn drieën met veel 
plezier.’ Van de drie kleine kippen die 
er waren loopt er nu nog één rond. 
‘Daar moeten we er nog een paar van 
bij zien te krijgen.’

Stroomversnelling
De laatste tentoonstelling van Vogel-
vereniging De Bilt-Bilthoven ein-
digde voor Wim van Loo dus met 
de fatale val. ‘Ik hielp de vogels van 
onze vrienden uit Coesfeld uit de 
kooitjes van onze vereniging in de 
verzendkoffertjes te verplaatsen. Dat 
doen we in een afgesloten hokje, want 
als we ze uit de kooitjes halen wil er 
nog wel eens een wegvliegen. In dat 
hok ligt een dekzeil om te voorkomen 
dat er vogelzaad op de vloer komt 
en in de vloerbedekking gaat zitten. 
Doordat de deur van het hok steeds 

openging, bolde het zeil op. Toen ik 
een paar kooien met vogels van de 
Coesfelders op tafel had gezet liep ik 
snel weg om de deur achter me dicht 
te trekken. Daarbij bleef ik achter het 
zeil hangen met het fatale gevolg. Ik 
had eerst nog niet in de gaten wat er 
aan de hand was, maar dat werd toen 
ik op wilde staan gauw duidelijk. 
Nadat 1-1-2 gebeld was ging het in 
een stroomversnelling. Een broeder 
die vroeg waar ik pijn had en me 
aanraakte wist meteen wat er aan de 
hand was en belde een ambulance. 
De volgende dag ben ik geopereerd 
en de dag erna werd een foto gemaakt 
om te kijken of alles goed zat. Weer 
wat later kwam er een fysiotherapeut 
die zei kom er maar eens even uit. 
Inmiddels is het meer dan zes weken 
geleden en kan ik al weer autorijden. 
Het lopen gaat nog wat moeilijk want 
de spieren moeten zich herstellen om 
weer goed te kunnen functioneren.’ 
Wim van Loo heeft twee keer per 
week fysiotherapie en oefent elke 
dag op een hometrainer thuis. Na 
het gesprek ging hij voor het eerst 
weer bij de vogels in De Koperwiek 
kijken. 
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Wim van Loo kan weer aardig uit de voeten
door Guus Geebel

De jaarlijkse tentoonstelling van Vogelvereniging De Bilt-Bilthoven in gebouw De Harmonie in De Bilt 
eindigde op 1 november voor Wim van Loo in het ziekenhuis. Hij kwam tijdens het overbrengen in 

zogenaamde verzendkoffertjes van de 205 vogels van de vogelvrienden uit het Duitse Coesfeld ten val en brak 
zijn heup. Van Loo werd de volgende dag geopereerd en is nu al weer zo ver dat hij voorzichtig

kan lopen en mag autorijden.

Wintersport zit er dit keer niet in. Een winters plaatje wel.

Wim van Loo voor het eerst sinds 1 november weer bij de vogels in
De Koperwiek. 

Wij bedanken u voor het vertrouwen in het 
afgelopen jaar op onze nieuwe locatie
en wensen u een voorspoedig 2010

Autocentrum Maarssen Reyer van der Linden
Nijverheidsweg 7, 3606 AH Maarssen

0346-562557

occasionaanbod zie www.autocentrummaarssen.nl

AUTORIJSCHOOL/

THEORIECENTRUM 

DOORNENBAL
Bovag*** RIS-gecerti� ceerd

wenst alle leerlingen, 
oud-leerlingen, 

vrienden en bekenden 
een � jne jaarwisseling en vooral 
een gezond en veilig 2010 toe.

WWW.AUTORIJSCHOOLDOORNENBAL.NL

De eerste de bestesinds 1963

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

Wij wensen u 
een voorspoedig

2010



Plan Opgetogen, De Bilt - Maartensdijk

14 twee-onder-één-
kap woningen 

koopsommen vrij op naam vanaf 
€ 518.000,-

Ruime woningen met 3 slaapkamers  •  Garage of carport

Unieke locatie en één van de laatste nieuwbouw-
plannen in Maartensdijk: project Opgetogen. 
In een landelijke, groene omgeving worden  
twee-onder één-kap woningen gerealiseerd  
in een tuindorpse sfeer.

www.opgetogen.nl

Leidsestraat 26, 3481 EX  Harmelen

0348 - 44 26 64

info@vallenliving.nl

www.vallenliving.nl

U ontvangt een exclusief 
interieuradvies op maat 
voor uw nieuwe woning, 
ter waarde van € 250,-

Prijsindicatie
vanaf 
€ 525.000,-

Onzekerheid?..... 
Wij verkopen uw bestaande woning.*  
* vraag de makelaar voor meer informatie

Onzekerheid?..... 

Koop = Verkoop

Dorpsweg 82, 3738 CG  Maartensdijk
0346 - 21 18 13, info@dejong-greven.nl
www.dejong-greven.nl

Bemog Projektontwikkeling Utrecht B.V.
Postbus 273, 3990 GB  Houten
030 - 639 11 11, utrecht@bemog.nl, 
www.bemog.nl

Van Scherpenzeel Makelaars
Prins Bernhardlaan 54, 3555 AE Utrecht
030 - 2468555, UtrechtNoord@vanScherpenzeel.nl
www.vanscherpenzeel.nl

CMYK:  0,  60,  100,  0

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

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

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

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht
Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk
Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk
Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

its sportits sport

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

 

its sport 
heeft in 2010 iedere maand een actie of iets speciaals

Hou 't in de gaten!

januari actie
2 halen - 1 betalen

Samen sporten voor € 32,-*
* all-in abonnement alleen geldig in de maand januari

Begin het jaar goed en sport je fi t en slank. Doe mee aan 
Zumba, fi tness, step, bodyshap, kickboxen,

fysio-fi tness, fat burning en kick & fun

 

 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

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

U hoeft niet verder dan Groenekan voor

kopieerpapier pinrollen kassarollen

tonercartridges drumkits inktpatronen



Terwijl Maartensdijk vorige week 
maandag bedekt lag onder een dik 
pak sneeuw waren drie leerlingen 
- Karien, Enrico en Ingrid - in het 
bovenkamertje bij Philipp aan dr. 
J.J.F. Steijlingweg nog vol overgave 
aan het werk. Zij waren drie van de 
in totaal 15 leerlingen, die in 2009 de 
kleikunst onder de knie probeerden 
te krijgen. Zonder vooropleiding of 
ervaring stellen sommige leerlingen 
zich dikwijls al hoge doelen. Phi-
lipp moedigt ze aan een begeleidt ze 
stapje voor stapje bij de verbeelding 
van hun wensen in de soms stugge 
chamotte klei. 

Sprong
Maandagavond was Karien bezig 
met een werkstuk dat zij ‘de sprong’ 
noemt. Het moet een kite-server uit-

beelden die een sprong in de lucht 
maakt. Zes, in verschillende houdin-
gen geboetseerde figuurtjes, die op 
een skateboard staan, monteert zij 
hiertoe op een verticale metalen ring. 
Enrico boetseert een grote ronde bol 
met kunstig gebogen zijarmen voor 
een schemerlamp en Ingrid is bezig 
de kop van haar hond in klei uit te 
beelden. Voor de gewenste kleur van 
de werkstukken wordt, voordat ze 
de oven ingaan, Engobe pigmentstof 
gebruikt in de kleuren rood, geel, 
oranje en bruin.

Doorgaan
Evenals zijn leerlingen is Philipp 
enthousiast over de resultaten. Hij 
vertelt door hun fantasieën zelf ook 
steeds weer opnieuw geïnspireerd 
te raken m.b.t. eigen nieuw werk. 

Daarom ook wil hij ook in 2010 weer 
doorgaan met gratis lesgeven. Het 
aantal deelnemers houdt hij klein, 
met een maximum van vijf, waardoor 
hij constant aandacht kan geven. Zijn 
leerlingen komen overal vandaan. In 

de helder verlichte werkkamer met 
tal van gereedschappen geeft hij ont-
spannen les in basistechnieken en 
vertelt over rode klei en roomkleurige 
chamotte en over de verhoudingen 
van een lichaam. Hij vertelt dat het 
lesgeven aan de ene kant ontspan-
nend is, maar dat het hem ook scherp 
houdt.

Hij wil het nieuwe jaar op maandag 4 
januari a.s. beginnen met een gezelli-
ge inloop voor (oud-)cursisten en alle 
andere geïnteresseerden vanaf 20.00 
uur bij hem thuis aan de dr. J.J.F.  
Steijlingweg 23 te Maartensdijk.

Saskia Kraamer is een pittige jonge 
vrouw die van avontuur houdt en daar 
dan vrolijk over kan vertellen, hoewel 
ze in Kenia toestanden aantrof, die ze 
voor onmogelijk had gehouden. Vol-
strekt in tegenstelling tot de bekend 
geworden graaicultuur van deze tijd 
hebben Saskia en haar collega’s op 
eigen kosten mensen in Kenia gehol-
pen die zelfs geen kleding kunnen 
kopen. ‘Ze wisten niet eens wat een 
tandarts was die in je mond gaat 
zitten wroeten,’ vertelt ze. ‘In het 
schooltje van het dorp hebben we aan 
de lopende band 850 schamel geklede 
kinderen geholpen die meestal hun 
eigen leeftijd niet eens weten. Zo zie-

lig die kinderen met hun ongewassen 
en kapotte kleren. Ik moest er soms 
om huilen.’
 
Cadeautjes
‘De kinderen kregen na de behande-
ling een tandenborstel als cadeautje 
en we hebben tennisballen, kinderkle-
ding en schrijfmateriaal uitgedeeld. 
Toen kwamen er uit het dorp en de 
omgeving ook hele rijen ouders uit 
zichzelf. We hebben alle dagen de 
hele dag kiezen gevuld en getrokken 
waar dat nodig was en de pijnklach-
ten verholpen en daarnaast de men-
sen vooral hygiënisch voorgelicht. In 
totaal hebben we 1100 behandelingen 

uitgevoerd. De kinderen verstaan vrij 
goed Engels en al doende leer je hun 
leven kennen en je gelooft niet dat 
dit bestaat. Al die aardige armoedige 
mensen met hun schamele hutjes en 
het gesjouw met zware bepakking op 
hun hoofd, op hun rug en onder hun 
armen.’ 

Dreiging
‘Ons team landde eerst in de hoofd-
stad Nairobi. Daar zijn we overge-
stapt voor de vlucht naar Mombassa 
en dat is een ongelooflijk drukke, 
gore, armoedige, stinkende stad waar 
ik als blanke niet alleen op vakantie 
zou gaan. De mensen zijn er opdrin-
gerig en daar gaat een dreiging van 
uit. Het voelt aan of er juist oorlog 
is geweest doordat je mensen ziet die 
op een vuilnisbelt naar eten zoeken. 
Maar goed, daar ging alle bagage 
boven op een bus met een zeil en 
touwen en reden we de bush in. Nou, 
je weet niet wat je ziet. Een totaal 
andere wereld. Huisjes van leem met 
aangeplakte mest en hutjes van hout 
in hoog gras en zeer primitieve voor-
zieningen. Ik dacht nog, hoe ga ik dit 
allemaal thuis vertellen.’ 

Kick
‘Na afloop zijn we paar dagen langer 
gebleven om een safari te doen naar 

de Massa Mara, een grote vlakte waar 
dieren vrij rondlopen. Alle grote en 
kleine dieren hebben we daar vrij in 
het wild gezien en bij elkaar heb ik 
800 foto’s gemaakt. Het ruikt er over-
al anders dan hier en je hebt voortdu-
rend een warme, vochtige benauwde 
druk op je. En dan die tropische 
regenbuien. En nu je het vraagt: In 
deze verre uithoek lopen alle geloven 
door elkaar. Ja, ze doen wel wat aan 
kerstmis in Ukumda, maar hebben 
geen geld voor de kerstversiering. 
Maar voor mij was het daar in het 
dorp een boeiende, onvergetelijke, 
fantastische ervaring om die mensen 
te kunnen helpen. Het gaf me een 
kick die ik zo weer wil beleven.’  
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Er is geen geld voor kerstviering in Ukumda
door Kees Pijpers

Nog onder de indruk van het avontuur vertelt Maartensdijkse Saskia Kraamer over haar ervaringen in 
en rond een dorpje van zuid Kenia waar zij en haar collega’s van het Academisch Ziekenhuis in Utrecht 

belangeloos tandheelkundige hulp hebben verleend aan de arme inwoners in het oerwoud.

‘We hebben alle dagen de hele dag 
kiezen gevuld en getrokken waar dat 
nodig was en de pijnklachten verhol-
pen en daarnaast de mensen vooral 
hygiënisch voorgelicht’.

Saskia Kraamer: ‘De kinderen kregen na de behandeling een tandenborstel 
als cadeautje en we hebben tennisballen, kinderkleding en schrijfmateriaal 
uitgedeeld’.

Veldhuizen Wagenbouw wenst 
iedereen een voorspoedig 2010 in 
een bedrijvig en leefbaar De Bilt.

Verkoop en onderhoud van Diepladers & Opleggers

0346-259600

VELDHUIZEN®
Kerkdijk 24a
3615 BE  Westbroek
Telefoon  0346 28 26 63
Fax  0346 28 02 31
E-mail  info@dehoutfabriek.nl

Openingstijden
Zaterdag  10 00  -  16 00

Maandag t/m vrijdag
op afspraak (06 21 53 36 72)

 Maertensplein 26A 
telefoon 0346 - 211380

Wij wensen u 
een voorspoedig 2010.

Een goed 
en gezond

2010!

Als de inhoud telt!
 

www.debilt.sgp.nl

Het team van 

Apotheek 

Maertensplein 

wenst u 

een gezond 2010

Vink witgoed 
wenst 

iedereen een 
voorspoedig 

nieuwjaar.

Woonstichting 
SSW 

wenst iedereen 
een goede 

jaarwisseling!!!

Keramist van der Zeeuw blijft opleiden
door Koos Kolenbrander

De Maartensdijkse keramist Philipp van der Zeeuw gaat ook in 2010 door met zijn gratis keramieklessen. In 
het bijna voorbije jaar leidde hij - in groepjes van vijf - 15 leerlingen op in de kleikunst. In september 2009 

toonden twaalf leerlingen op de goed bezochte najaarstentoonstelling hun werk. Van enkele leerlingen is 
tijdens de expositie ook werk verkocht.

In de helder verlichte kamer geeft hij ontspannen les.



Let op: Tussen Kerstmis en Oud en 
Nieuw is de balie van de afdeling 
Vergunningen en Toezicht gesloten. 
Op maandag 4 januari zijn wij u 
vanaf 10.30 uur weer van dienst!

Vergadering Welstandscommis-
sie

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

De eerstvolgende vergadering van 
de welstandscommissie is op maan-
dagmiddag 4 januari 2010. De 
gegevens zoals vergaderlocatie en 
agenda zijn vanaf vrijdag vooraf-
gaand aan de vergadering te raad-
plegen op de gemeentelijke website 
www.debilt.nl.   

Indien u geen toegang heeft tot 
internet, wordt belangstellenden 
geadviseerd vanaf vrijdag vooraf-
gaand aan de vergadering, telefo-
nisch contact op te nemen met de 
unit Administratie van de afdeling 
Vergunningen en Toezicht, telefoon 
030-2289411.

Mandaatregeling gemeente De Bilt 
2010

Het college en de burgemeester van 
De Bilt maken bekend dat zij bij 
besluit van 22 december 2009 de 
Mandaatregeling De Bilt 2010 heb-
ben vastgesteld.

De Mandaatregeling De Bilt 2010 
draagt de uitoefening van bevoegd-
heden van het college en de bur-
gemeester op aan een aangewezen 
portefeuillehouder of specifiek aan-
gewezen ambtenaren.
De bevoegdheden worden onder 
verantwoordelijkheid van het col-
lege respectievelijk de burgemees-
ter uitgeoefend.

De Mandaatregeling De Bilt 2010 
treedt in werking op 1 januari 2010 
onder gelijktijdige intrekking van 
de Mandaatregeling De Bilt 2009.

Dit besluit ligt tijdens kantooruren 
ter inzage bij het informatiecentrum 
van het gemeentehuis, Soestdijkse-
weg zuid 173 in Bilthoven. Tegen 
betaling van een legesbedrag kan 
een kopie worden verkregen. U kunt 
het besluit ook vinden op www.
debilt.nl onder Bestuur en Orga-
nisatie → Regelgeving gemeente 
De Bilt. 
 
Afvalstoffenverordening gemeen-
te De Bilt 2009

Het college van de gemeente De 
Bilt maakt bekend dat de raad in 
zijn vergadering van 17 december 
2009 de Afvalstoffenverordening 
gemeente De Bilt 2009 heeft vast-
gesteld. Deze verordening treedt op 
7 januari 2010 in werking.

De Afvalstoffenverordening bevat 
regels voor een effectieve en effi-
ciënte inzameling van afvalstoffen.

De verordening ligt tijdens kan-
tooruren ter inzage bij het informa-
tiecentrum van het gemeentehuis, 
Soestdijkseweg zuid 173 in Biltho-
ven. Tegen betaling van een leges-
bedrag kunt u een kopie verkrijgen. 
U kunt de verordening ook vinden 
op www.debilt.nl onder Bestuur 
en Organisatie → Regelgeving 
gemeente De Bilt. 

Algemeen Plaatselijke Verorde-
ning gemeente De Bilt 2010

Het college van de gemeente De 
Bilt maakt bekend dat de raad in 
zijn vergadering van 17 december 
2009 de Algemeen Plaatselijke Ver-
ordening gemeente De Bilt 2010 
(APV) heeft vastgesteld. Deze ver-
ordening treedt op 7 januari 2010 
in werking.

De APV bevat regels ter bescher-
ming van de openbare orde en vei-
ligheid. Ten opzichte van de APV 
2007 bevat de APV 2010 minder 
regels als uitvloeisel van het beleid 
van het gemeentebestuur om de 
lasten voor burgers en bedrijven te 
verminderen.

De verordening ligt tijdens kan-
tooruren ter inzage bij het informa-
tiecentrum van het gemeentehuis, 
Soestdijkseweg zuid 173 in Biltho-
ven. Tegen betaling van een leges-
bedrag kunt u een kopie verkrijgen. 
U kunt de verordening ook vinden 
op www.debilt.nl onder Bestuur 
en Organisatie → Regelgeving 
gemeente De Bilt. 
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Werk in uitvoering
•  Bilthoven: Paltzerweg, vervangen riolering. Het verkeer wordt 

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

riolering kruispunt Dorpsstraat/ Zorgvliet. Verkeer wordt omgeleid;
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De jaarwisseling is weer in aantocht! 
Om de feestelijkheden rond Oud en 
Nieuw zo probleemloos mogelijk te 
laten verlopen geldt een aantal regels. 
Hieronder hebben we ze voor u op 
een rij gezet. Houd de jaarwisseling 
gezellig én veilig! 

Aanpakken vandalisme
De politie werkt nauw samen met de 
gemeente, de brandweer en het Open-
baar Ministerie om Oud en Nieuw 
feestelijk en veilig te laten verlopen. 
Alle ‘Hotspots’ voor vandalisme zijn 
in kaart gebracht en worden extra 
gecontroleerd. Ook heeft een aantal 
locaties gedurende de hele jaarwisse-
ling vaste politiebemanning. 

Geen agressie tegen hulpverleners
Agressie tegen hulpverleners is uit 
den boze. Voor wie zich misdraagt 
tijdens de jaarwisseling maken wij 
gebruik van het Supersnelrecht. Dit 
betekent dat mensen die tijdens de 
jaarwisseling een strafbaar feit ple-
gen, al op 4 januari voor de rechtbank 
verschijnen. 

Kopen en afsteken  van vuurwerk
Vuurwerk mag in 2009 alleen wor-
den gekocht/afgehaald op dinsdag 29 
december, woensdag 30 december en 
donderdag 31 december door perso-
nen van 16 jaar en ouder. Afsteken 
is alleen toegestaan op 31 december 
tussen 10.00 uur en 02.00 uur (nieuw-
jaarsnacht).  Afsteken van vuurwerk 
buiten deze tijden is dus strafbaar! 

Vreugdevuren niet toegestaan! 
In de gemeente De Bilt en omstreken 
is het aansteken van vreugdevuren 
niet toegestaan en dus strafbaar. 

Tips om vernielingen en brand-
stichtingen te voorkomen
U kunt zelf een aantal acties onder-
nemen om vernielingen en brand-

stichtingen zoveel mogelijk te voor-
komen:
-  Zorg dat alle brandbare materialen 

achter slot en grendel staan;
-  Zet uw kliko’s indien mogelijk in 

de schuur;
- Zet geen oud papier of straat;
-  Zet geen vuil naast ondergrondse 

afvalcontainers;
-  Sluit tijdens de jaarwisseling alle 

ramen van uw woning;
-  Indien u op oudejaarsavond uw 

woning verlaat, doe deuren op slot, 
laat een lamp branden en vraag zo 
mogelijk uw buren om een oogje in 
het zeil te houden;

-  Zet uw oude kerstboom niet op 
straat. Het is een makkelijk doelwit 
van brandstichting;

-  Bent u aan het verbouwen? Haal 
uw (bouw)container weg of sluit 
deze goed af!

Kijk voor meer informatie over de 
jaarwisseling en vuurwerk op
www.knalrelaxed.nl.

Opruimen vuurwerk
Een groot deel van de ongelukken 
rondom de jaarwisseling vindt plaats 
op Nieuwjaarsdag. Kinderen gaan 
regelmatig aan de haal met vuurwerk 
dat niet is afgegaan en kunnen zich 
hieraan ernstig verwonden. Ga daar-
om opgeruimd het nieuwe jaar in en 
begin al na het afsteken van het vuur-
werk met opruimen. U kunt vuurwer-
kresten aanbieden bij het restafval 
in de grijze container. Vuurwerk dat 
niet is afgegaan kunt u nat aanbieden 
op de milieustraat. De gemeente zal 
ook haar steentje bijdragen aan de 
opruimwerkzaamheden door vanaf 4 
januari extra te vegen. 

Belangrijke Telefoonnummers

1-1-2, als elke seconde telt
0900 - 8844, geen spoed, wel politie

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

Wijkservicecentrum MENS De Bilt, Tel. (030) 221 75 50
Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX De Bilt
e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl
Openingstijden: ma t/m do van 10.00-12.30 uur.
I.v.m. feestdagen gesloten van 21 december 2009 tot en met 3 januari 2010.
 
Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk, Tel. (0346) 21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 
Openingstijden: ma van 14.00-16.00 uur; di, do, vr van 9.00-12.00 uur.
I.v.m. feestdagen gesloten van 23 december 2009 tot en met 3 januari 2010. 

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

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

Vergunningen en Toezicht 

Juridische Zaken

De jaarwisseling: Houd 
het gezellig en veilig! 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Donderdag 7 januari 2010

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

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

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

van 19.30 – 21.00 uur
Ingang via Jagtlust

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling.

Het college van burgemeester en wethouders van De Bilt,
 de secretaris de burgemeester,
 R.A.K. Huijbregts A.J. Gerritsen

Mededeling: Het gemeentenieuws is volledig in deze rubriek opgenomen. Alleen 
voor de bekendmakingen en vergunningen is een selectie opgenomen, waarbij in 
ieder geval alle informatie over de dorpskernen wordt vermeld. Volledige vermelding 
van de bekendmakingen voor de kernen De Bilt en Bilthoven staan wekelijks in de 
BiltBuis/BC en op de website van de gemeente De Bilt www.debilt.nl.
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Kerstboominzameling 
2009-2010

De kerstboom staat de komende weken nog te pronken in de woon-
kamer. Maar als het weer tijd is om de boom op te ruimen, kunnen 

jongeren tot en met 15 jaar hier een leuke prijs mee winnen!

Ook dit jaar geeft de gemeente prijzen weg bij het inzamelen van kerstbo-
men. Op woensdag 6 januari kunnen jongeren tot 15 jaar kerstbomen op 
diverse plaatsen in de gemeente inleveren. Met de kerstbomen verdien je 
loten, met de loten heb je kans om één van deze drie prijzen te winnen: 

1e prijs: waardebon € 100,-
2e prijs: waardebon €  75,-
3e prijs: waardebon €  50,-

Per boom krijg je één lot. Dus hoe meer bomen je inlevert, des te groter is 
je winkans! Daarnaast krijg je voor elke vier ingeleverde kerstbomen, één 
gratis toegangskaartje voor zwembad Brandenburg. 

Je kunt de kerstbomen op woensdag 6 januari tussen 13.00 – 16.00 uur 
brengen op één van de volgende locaties: 

•  Bilthoven: Parkeerplaats flat Kruisbeklaan t.o. De Kwinkelier, Parkeer-
plaats achterzijde Klaver 2 – 20 in De Leijen, Parkeerplaats achter win-
kelcentrum De Planetenbaan

•  De Bilt: Parkeerplaats bij het H.F. Wittecentrum, Henri Dunantplein
•  Groenekan: Speelplaats aan de Versteeglaan
•  Hollandsche Rading: Parkeerplaats bij de tennisbanen aan de Charles 

Weddepohllaan
•  Maartensdijk: Parkeerplaats SVM aan de Dierenriem
•  Westbroek: Speelplaats aan de Holsblokkenweg

Je kunt de kerstbomen ook zelf brengen naar de gemeentewerf, Weltevre-
den 22 in De Bilt. Dit kan van maandag 4 t/m donderdag 7 januari van 
08.00 - 16.30 uur.

Meer dan 20 bomen ingezameld?
Dan haalt de gemeente ze vanaf 4 januari ook bij je thuis op. Je ontvangt 
dan direct je loten/toegangskaartjes. Je moet dan wel een afspraak maken 
met de gemeente door te bellen met (030) 228 96 47. 

Ophalen kerstbomen 
Geen jongeren in de buurt die uw boom willen meenemen? De gemeente 
haalt zoals gebruikelijk begin januari de kerstbomen op, wanneer bij u ook 
het groenafval wordt opgehaald. Kijk hiervoor op de afvalkalender 2010. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Bram Jansen van 
de gemeente De Bilt, via (030) 228 96 19.

Sinds de zomer van 2009 hebben 
de gemeente en het bestuur van de 
tennisvereniging Hollandsche Rading 
intensief overleg gevoerd over de 
mogelijkheden van de bouw van een 
nieuw dorpshuis tegen het bestaande 
clubhuis van de tennisvereniging. In 
goed overleg zijn beide partijen tot de 
conclusie gekomen dat de voordelen 
van een dergelijk model niet opwegen 
tegen de nadelen. Het overleg hier-
over is gestaakt.

Een nieuw dorpshuis
Het dorpshuis in Hollandsche Rading 
fungeert als een belangrijke schakel 
in het sociale leven van het dorp. Het 
biedt ruimte aan uiteenlopende activi-
teiten voor jong en oud. In december 
2005 werd het dorpshuis noodge-
dwongen in een ‘porto cabin’ achter 
de Bosbergschool ondergebracht. De 

noodzaak voor nieuwe huisvesting 
is daarom groot. Over de bouw van 
een nieuw dorpshuis is afgelopen 
jaren intensief overleg gevoerd met 
dorpsbewoners en een klankbord-
groep bestaande uit leden van het 
initiatiefcomité dorpshuis Holland-
sche Rading, de Bosbergschool, de 
peuterspeelzaal, Stichting Kinderop-
vang De Bilt, de tennisvereniging en 
de beheerders van het dorpshuis. Er 
is uitvoerig discussie geweest over 
de schaal van een nieuw dorpshuis. 
Medio 2009 koos de gemeenteraad 
voor de bouw van een kleinschalig 
dorpshuis.

College kiest voor model 2A
Voor de bouw van een kleinscha-
lig dorpshuis zijn twee verschillende 
modellen beschikbaar. Model 2B - de 
combinatie tussen het dorpshuis en 

het clubhuis van de tennisvereniging 
- kreeg de voorkeur van het col-
lege, omdat het naar verwachting 
voor beide partijen voordelig zou 
zijn om ruimten gemeenschappelijk 
te gebruiken, te beheren en te exploi-
teren. Omdat na onderzoek bleek dat 
de nadelen voor beide partijen niet 
opwogen tegen de voordelen, hebben 
burgemeester en wethouders van De 
Bilt op 22 december 2009 besloten 
verder te gaan met model 2A. Dit 
model omvat een kleinschalig dorps-
huis bij de peuterspeelzaal op de oude 
locatie. Ook model 2A biedt moge-
lijkheden om verschillende functies 
met elkaar te combineren. De ver-
wachting is dat dit model kansen 
biedt voor toekomstige ontwikkeling 
van de Bosbergschool.

Planning 
In januari 2010 start de gemeente met 
het opstellen van een plan van aan-
pak voor de realisatie van het nieu-
we dorpshuis. De eerste stap is het 
maken van een voorlopig ontwerp. 
Dit gebeurt in nauwe samenwerking 
met het bestuur van het dorpshuis, de 
peuterspeelzaal, de Bosbergschool en 
andere betrokkenen. Naar verwach-
ting is nog voor de zomer van 2010 
een definitief ontwerp gereed. Daarna 
kan de aanbesteding en de daadwer-
kelijke bouw starten.

Dorpshuis Hollandsche Rading definitief 
bij peuterspeelzaal

“Kerstbomentournee”
Op 14 en 15 december jongstleden hebben wethouder Bert Kamminga en 
de wijkcontactambtenaren, Annemieke Vos, Gerard Kosterman, Lianne 
Oosterlee en Miranda de Freitas  een kerstbomentournee gemaakt. De 
tournee voerde langs zeven locaties in de gemeente waar bewoners gebruik 
hadden gemaakt van de kerstbomenactie van wijk- en dorpsgericht werken. 
Met deze actie was het mogelijk om per wijk met minstens 12 gezinnen een 
kerstboom aan te vragen bij de gemeente. De actie was een groot succes en 
de wethouder en wijkcontactambtenaren werden overal warm onthaald. Het 
was verrassend om te zien hoe elke wijk op haar eigen manier de boom had 
versierd. Enthousiaste bewoners riepen: “Volgend jaar weer!”

In de week van 11 tot en met 15 
januari 2010  organiseert de GGD 
Midden-Nederland een extra vaccina-
tiemogelijkheid tegen de Mexicaanse 
griep voor kinderen van 6 maanden 
tot en met 4 jaar en huisgenoten van 
baby’s tot 6 maanden. Deze inhaal-
actie is bedoeld voor mensen die in 
de afgelopen vaccinatierondes een 
prik moesten missen. Zo kunnen zij 
alsnog hun tweede prik krijgen. De 
GGD vaccineert vijf dagen in ver-
schillende gemeenten, verspreid over 
de regio. De mensen kunnen zonder 
afspraak terecht. Informatie over de 
vaccinaties door de GGD Midden-
Nederland staat op: www.ggdmn.nl. 
Mailen of bellen kan ook via griep@
ggdmn.nl of 030-6086086 (op werk-
dagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur).

Waar en wanneer kan ik terecht?
U kunt als ouders of huisgenoot zelf 
kiezen naar welke locatie u komt. 
U hoeft hiervoor geen afspraak te 
maken. De inhaalronde wordt gehou-
den op de volgende locaties en tij-
den:

Belangrijk voor ouders/verzorgers 
en huisgenoten:
•  Neem de oproepkaart(en) mee naar 

de vaccinatielocatie. Bent u deze 
kaart(en) kwijt? Meld dit dan bij de 
administratie op de vaccinatieloca-
tie.

•  Houd rekening met wachttijd, aan-
gezien de GGD niet uitnodigt vol-
gens een oproepschema.

•  Kom indien mogelijk met de fiets, 
het openbaar vervoer, of probeer te 
carpoolen in verband met de ver-
wachte verkeersdrukte rondom de 
locatie.

•  Er wordt niet gevaccineerd als u of 
uw kind 38 graden koorts heeft. 

Meer informatie 
Op de site van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
www.grieppandemie.nl vindt u alle 
informatie over het nieuwe griepvirus. 
U leest hoe u griep kunt voorkomen, 
herkennen en hoe u kunt genezen als 
u ziek bent. Op deze site staat ook 
alle informatie rondom de vaccina-
ties. Wilt u liever iemand persoonlijk 
spreken? Dan kunt u bellen naar het 
gratis informatienummer 0800-1100 
van Postbus 51 (werkdagen van 8.00 
uur tot 20.00 uur en in het weekend 
van 9.00 uur tot 17.30 uur). 

Inhaalronde vaccinatie
Mexicaanse griep in januari

Dag Datum Locatie Tijden

Maandag 11 jan 2010
Cultureel Centrum ’t Noorderpunt
Laan v. Vollenhove 1014, Zeist

8.30-12.30

Dinsdag 12 jan 2010
Wijkgebouw Vitras
Zoutkamperschans 3, Nieuwegein

13.00-17.00 

Woensdag 13 jan 2010
Rode Kruisgebouw 
De Sterke arm 10, Veenendaal

8.30-12.30

Donderdag 14 jan 2010
Wijkgebouw Zuwe
Gaslaan 18, Maarssen

13.30-17.30

Vrijdag 15 jan 2010
GGD Midden Nederland
Zonnehof 10, Amersfoort

13.00-17.00
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Januari
In zijn toespraak bij de nieuwjaars-
receptie in de Mathildezaal van het 
gemeentehuis kijkt burgemeester ver-
der vooruit dan 2009. ‘Welk beeld 
hebben we bij onze gemeente in 
2030.’ Grote drukte bij de voorlich-
tingsbijeenkomst in het H.F. Witte 
Centrum over het Centrumplan Bilt-
hoven. Over de plannen voor een 
golfbaan in Maartensdijk moppert 
Mopper: Laten we het houden zoals 
het is: Green! Een paar maanden 
later blijkt dat er naar hem is geluis-
terd. Het Beukenlaantje bij Laren-
stein wordt proefgebied voor Led 
verlichting. Anne Doedens ontdekt 
een uniek egodocument. Het is winter 
dus worden in de Nootjes schaatsen te 
koop aangeboden.

Februari
Om het zuidelijk deel van Laren-
stein bouwrijp te maken is begonnen 
met bomenkappen. Lidl maakt op het 
Maertensplein plaats voor Landwaart 
en Marskramer. De bouwplannen 
rond het Maartensdijkse gemeente-
huis krijgen vastere vorm. De oppo-
sitie tegen de golfbaan langs de Prin-
senlaan bundelt de krachten. Politie-
district Binnensticht registreerde in 
2008 volgens het jaarverslag minder 
criminaliteit. Het is de Maand van de 
Gebitscontrole. Nog even doorbijten 
en de winter is voorbij. In de Nootjes 
wordt voor die tijd nog een eenper-
soons dekbed voor 12,50 euro te koop 
aangeboden.

Maart 
Het kunstwerk op de rotonde van 
Maartensdijk wordt feestelijk ont-
huld. Bij Nagel Mode en Textiel in 
Maartensdijk vindt een forse inbraak 
plaats. In Westbroek wordt de eerste 
Lammetjesdag gehouden en in De 
Leyen slaat wethouder Ditewig de 
eerste paal voor een nieuw gemar-
keerd natuurpad. De derde Beursvloer 
De Bilt levert bijna honderd matches 

op. Patisserie Top’s Edelgebak wordt 
winnaar van de Lekkerste Producten 
van 2009. Een leger demonstranten 
ageert tegen de golfbaan. In de Noot-
jes wordt een paar in nieuwe staat 
verkerende soldatenkisten maat 41 
voor 50 euro te koop aangeboden. 

April
Gedeputeerde Bart Krol zegt dat de 
provincie geen medewerking zal ver-
lenen aan een golfbaan op de locatie 
Prinsen West. Daarmee is tot opluch-
ting van velen een golfbaan op die 
plek van de baan. Werkplaatsleerlin-
gen houden als onderdeel van een 
maatschappelijke stage in de raadzaal 
een discussie over ontwikkelings-
hulp. Burgemeester Gerritsen is onder 
de indruk van de wijze waarop de 
discussie plaatsvindt. Mini Rijksen-
Landman volgt Cees Lam op als 
voorzitter van de PCOB De Bilt. Het 
is weer Lintjesregen en burgemeester 
Gerritsen speldt zestien inwoners van 
de gemeente een onderscheiding op. 
Koninginnedag wordt in alle delen 
van de gemeente uitbundig gevierd. 
De aanslag in Apeldoorn drukt nader-
hand de stemming. In de Nootjes 
meldt iemand de vondst van een 
portemonnee. Bravo voor de eerlijke 
vinder.

Mei
De brandweer blust in flatgebouw 
Noordpool in Bilthoven een brand 
die in een appartement op de eerste 
etage was uitgebroken. Er zijn geen 
slachtoffers. ‘Sheriff’ Fred Favier 
ontvangt bij zijn afscheid als wijk-
teamchef de Chapeaupenning van de 
gemeente De Bilt. Op het Maertens-
plein wordt Marskramer geopend. Bij 
de Plusmarkt in De Leyen komt een 
hangverbod. In Hollandsche Rading 
geniet een tam konijntje van zijn vrij-
heid. Drukke Open Dag bij de Biltse 
Muziekschool. Wethouder Mitten-
dorff opent de nieuwe theaterstudio 
van Jeugdtheaterschool Masquerade. 
In de Nootjes wordt een ‘weiwater-
bakje’ te koop aangeboden.

Juni
D66 krijgt bij de Europese verkiezin-
gen in de gemeente de meeste stem-
men. De winkel van bakker Bos aan de 
Dorpsweg in Maartensdijk gaat na de 
brand van 3 april weer open. Het was 

weer roefeldag. Zes leerlingen van de 
School met de Bijbel en de Maarten 
Luther Kingschool uit Maartensdijk 
roefelen bij zuivelboerderij De Tol-
boom in Maartensdijk en op het kan-
toor van De Vierklank in Groenekan. 
Ze maken er zelf een verslag voor 
de krant van. Koos Kolenbrander 
schrijft over burgemeester Eyck tot 
Zuylichem die de geschiedenis van 
Maartensdijk beschreef. De gemeente 
De Bilt is volgens een onderzoek 
van Elsevier de beste woongemeente 
in de provincie Utrecht. Rens Ker-
sten is vijfentwintig jaar raadslid. 

De gemeenteraad behandelt tot in 
de kleine uurtjes de Jaarrekening. 
Iemand heeft een geruit kinderjack 
gevonden en meldt dat in de Nootjes.

 De Vierklank 14 30 december 2009
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Presentatie derde burgerpeiling 
op 12 januari 2010

Het is goed wonen in de gemeente De Bilt. Inwoners ervaren De Bilt als 
een veilige gemeente. Ook de rust en de mooie groene omgeving worden 
gewaardeerd. Inwoners willen dit graag zo houden, zo blijkt uit de in sep-
tember en oktober 2009 uitgevoerde burgerpeiling. De resultaten van de 
burgerpeiling worden op 12 januari 2010 gepresenteerd aan de gemeente-
raad. Belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. Vooral voor inwoners 
die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen, is deze bijeen-
komst de moeite waard. De presentatie is van 19.00 tot 20.00 uur op het 
gemeentehuis. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Dit is de derde burgerpeiling in de gemeente De Bilt. Eerdere peilingen 
zijn uitgevoerd in 2005 en 2007. De peiling in 2007 toonde een duidelijk 
stijgende lijn ten opzichte van 2005: grotere tevredenheid over de diverse 
aspecten. Het College stelt met genoegen vast dat de tevredenheid van 
inwoners dit jaar op vrijwel alle punten is vastgehouden.

Het College verwerkt de nog te formuleren acties en neemt deze op in de 
Voorjaarsnota 2010.

De rapportage “De Bilt in beeld, resultaten derde burgerpeiling” is vanaf 
30 december a.s. te downloaden via www.debilt.nl . Op deze site is ook een 
samenvatting van de resultaten te vinden.

Gemeente heeft gewijzigde 
openingstijden in december

Tijdens de feestdagen in december hebben het gemeentehuis, de Milieus-
traat en het servicepunt in Maartensdijk gewijzigde openingstijden.

Het gemeentehuis is gesloten op: 
- Donderdag 31 december vanaf 15.00 uur
- Vrijdag 1 januari 
- Maandag 4 januari tot 10.30 uur

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

De milieustraat is gesloten op:
- Donderdag 31 december vanaf 15.00 uur
- Vrijdag 01 januari
- Zaterdag 02 januari 
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Terugblikken op 2009 met berichten 
uit De Vierklank

door Guus Geebel

Het lijkt altijd wel of de tijd voorbij vliegt en een jaar zo om is, maar als je terugkijkt merk je dat er in 
een jaar ook heel veel gebeurt. In dit jaaroverzicht staat een willekeurige greep uit De Vierklank van 

gebeurtenissen in onze regio. Voor de krant zelf was het een bijzonder jaar. Eind september ging 
De Vierklank gemeentebreed Een leger nieuwe bezorgers brengt intussen

de veel dikkere krant wekelijks rond.

Mopper 2009-4

Projectleider Bram Quaak vertelt omwonenden wat zij de komende tijd op 
Larenstein kunnen verwachten.

Op de zeven borden kijken zeventig kinderen stralend naar vier windstreken.

Het inspreken bij de commissievergadering van de provincie door Ad Vrijsen, 
Edwin Plug, Ton Meijer en Wim van Schaik bleef niet zonder resultaat.

De brandhaard op de eerste verdie-
ping van flatgebouw Noordpool.

Na de behandeling van de Jaarreke-
ning konden de bodes even uitpuffen.



Juli
Het UITbureau voor Ouderen orga-
niseert een boottocht over de Linge 
in de Betuwe. Wethouder Mittendorff 
opent de tentoonstelling Kunst op de 
Kaart. Jongeren doen vakantiewerk 
in de thuiszorg. Een oranje kater 
zorgt voor overlast in de Oranjelaan 
in Groenekan. De in 2008 vijf dagen 
na elkaar geboren tweelingkalveren 
Tinie 36 en Tinie 37 in Hollandsche 
Rading maken het een jaar later nog 
heel goed. Hun moeder is dit jaar 
opnieuw van een tweeling bevallen. 
De kalfjes kwamen dit maal direct na 
elkaar. Het is hartje zomer, maar in de 
Nootjes worden al kunstschaatsen te 
koop aangeboden.

Augustus
In ’t Winkeltje van Het Utrechts 
Landschap op landgoed Oostbroek 
wordt als start van het fruitseizoen het 
jaarlijkse Fruitfeest gehouden. Wim 
Kuus is voor de vijfde keer de beste 
houthakker op het Houthakkersfeest 
in Lage Vuursche. De Japanse capitu-
latie wordt bij het oorlogsmonument 
naast gemeentehuis Jagtlust op stijl-
volle wijze herdacht. Van der Neut, 
de enig overgebleven winkel in Groe-
nekan, bestaat 75 jaar. Wie bij Nagel 
deze maand een beha aanschaft krijgt 
bij inlevering van een oude beha van 
welk merk dan ook een slooppremie 
van vijf euro. In de Nootjes wordt 
voor 125 euro een kloofmachine aan-
geboden. Voor brandhout.

September
Het Thomashuis in Maartensdijk 
wordt officieel geopend. Fort Ruigen-
hoek is het decor van een spectaculair 
evenement van Muze in ’t Groen. Cir-
cle Percussion brengt het programma 

‘Drums of the World 4’, met originele 
Japanse en Afrikaanse slaginstrumen-
ten. De blauwe zusters uit Malawi 
zijn op bezoek in Nederland. Het 
echtpaar Doedens-van Otterlo is 65 
jaar getrouwd. ‘Op de kaart’ is het 
thema van Open Monumentendag. 
Op tal van plaatsen in de gemeente 
zijn activiteiten. Op 30 september 
gaat De Vierklank gemeentebreed. 
De zomer is ten einde. In de Nootjes 
biedt iemand gratis een zonnebank 
aan.

Oktober
Wethouder Arie-Jan Ditewig geeft 
de officiële aftrap voor het geschei-
den inzamelen het plastic afval in 
de gemeente De Bilt. Bilts Belang 
start als eerste partij de verkiezings-

campagne voor de gemeenteraad. 
Oud-wethouder Han IJssennagger 
is kandidaat. Wereldwinkel De Bilt 
viert feest omdat veertig jaar geleden 
de eerste wereldwinkel in Nederland 
werd geopend. Het project Buurt-

bemiddeling gaat met dertien vrij-
willigers van start. Winkelcentrum 
Planetenbaan bestaat vijftig jaar. Bij 
korfbalvereniging DOS worden vier 
jeugdteams kampioen. Voor een jon-
gen met maat 152 wordt in de Nootjes 
een pak te koop aangeboden. Met 
gilet en wit overhemd voor vijftig 
euro, echt geen prijs.

November
De gemeente De Bilt wordt uitge-
roepen tot Sportgemeente van het 
Jaar 2009. Bewoners van de Tuin-
straat in De Bilt moeten in verband 
met een gaslek hun woning verlaten, 

maar kunnen gelukkig zonder pro-
blemen weer naar huis. De Socia-
listische Partij voert actie voor een 
buitenzwembad en lapt ramen van 
het gemeentehuis om bestuurders een 
beter zicht te geven. Bakker Bos is 
‘uit de brand’. Wethouder Ditewig 
neemt de vernieuwde milieustraat 
officieel in gebruik. Het Platform 
Respectvol Samenleven viert het eer-
ste lustrum op grootse wijze. Maaike 
Schoorel krijgt de SKC Muzeprijs. 
Emmaus Bilthoven heeft een nieuwe 
keuken. Gitta van Eick wordt als lid 
van de CDA-fractie in de gemeente-
raad geïnstalleerd. Sinterklaas komt 
naar de gemeente en de Ondernemers 
van het Jaar worden bekendgemaakt. 
Voor vijfendertig euro kan iemand bij 
de Nootjes in het bezit komen van 
Dunlop lieslaarzen, die maar één keer 
gebruikt zijn.

December
Het Bilts Manifest wordt ten doop 
gehouden. De Vierklank komt al bij 
96 procent van de woningen in de 
bus. Ivo Blankers is een dag job-
hopper bij de Biltse brandweer. De 
Amnesty International groep De Bilt 
organiseert samen met studenten van 

de Hogeschool Utrecht  de Dag van 
de Rechten van de Mens op specta-
culaire wijze in de Mathildezaal van 
het gemeentehuis. Een fakkelwake 
voor het bordes van Jagtlust sluit het 
programma af. 
Het wordt echt winter met veel sneeuw. 
In de bibliotheek in De Kwinkelier 
wordt een schrijversmarkt gehouden. 
In gebouw WVT in Bilthoven is tot 
het eind van de maand de tentoon-
stelling Kunst Uit Eigen Provincie te 
zien. De contracten met participanten 
van het Project Melkweg worden 
getekend. Kees Pijpers wordt 80 jaar. 
Het Kerstnummer van De Vierklank 
is het dikste ooit. Het in oktober voor 
vijftig euro te koop aangeboden pak 
met gilet en wit overhemd staat in de 
Nootjes nu te koop voor dertig euro. 
De uitverkoop gaat weer beginnen.

 De Vierklank 15 30 december 2009
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Met de boot over de rivier de Linge 
in de Betuwe.

Enkele honderden slachtoffers en nabestaanden bij de herdenking van de 
Japanse capitulatie.

Lodewijk van der Ree dirigeert op 
landgoed Vollenhoven het Groene-
kans Muzekoor.

DOS C1 won alle wedstrijden en is dan ook terecht kampioen.

Sportwethouder Herman Mittendorff met de zojuist ontvangen trofee.

Het logo van het Project Melkweg.

Vredesgebed
Na de ramp in New York is er een groepje Biltse mensen bij elkaar 

gaan zitten om een bijdrage te leveren aan verzoening en vrede tussen 
verschillende (godsdienstige) gemeenschappen. Sindsdien wordt er 
jaarlijks in de St. Michaelkerk op Nieuwjaarsdag samen gekomen

om te bidden voor vrede. 

Deze vorm van vredesgebed is in De Bilt en ver daarbuiten een begrip 
geworden, maar het voorbereidende comité heeft besloten na vijf jaar een 
keer pas op de plaats te maken en het vredesgebed over te slaan. De belang-
rijkste reden is, dat Nieuwjaar in 2010 op vrijdag valt en het om die reden 
voor de Imam en de moslimgemeenschap niet mogelijk is deel te nemen 
aan het vredesgebed. 

Natuur
Op Nieuwjaarsdag 2010 gaat natuurlijk wel het bidden om vrede en gerech-
tigheid in het nieuwe jaar door, zij het in eigen synagoge, kerk of moskee. 
Dat ook in het komende jaar de aandacht voor vrede dichtbij en vrede veraf 
niet vergeten zal worden blijkt uit de belangrijke initiatieven van de werk-
groep Respectvol samen (zie: www.respectvol-debilt.nl) en het gebed op 
het Kerkplein van de St. Michaëlkerk (bij de Vredespaal) op 21 september 
2010 in de vredesweek, de dag dat de Verenigde Naties Vredesdag vieren. 
Het thema van Wereldvrededag 2010 is: ‘Wie vrede wil, moet de schepping 
bevorderen ...’; daarmee wil gezegd zijn: Opkomen voor de natuur betekent 
werken aan vrede!

De Biltse vredespaal staat bij de ingang van de St. Michaelkerk in de Biltse 
kern van deze gemeente. De tekst ‘Moge vrede heersen op aarde’ staat er in 
vier talen op: Arabisch, Engels, Hebreeuws en Nederlands. 
Het voorbereidende comité heeft besloten na vijf jaar een keer pas op de 
plaats te maken en het vredesgebed op 1 januari in 2010 bij deze paal over 
te slaan. 



Wij zijn op zoek naar bezorgers voor:
Julianalaan, Kramsvogellaan, Spreeuwlaan

Als bezorger van De Vierklank heb je de belangrijke taak om het lokale nieuws wekelijks 

huis-aan-huis te bezorgen. Wij vinden de bezorging van de krant belangrijk, verwachten 

dat het correct gebeurt en betalen daar ook naar. Mocht je liever in een ander deel van de 

gemeente de krant bezorgen, meld je dan in ieder geval aan.

Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl
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Woningoverval in Maartensdijk
door Kees Pijpers

Vorige week maandagochtend vroeg werd een vrouw in haar woning aan de Dorpsweg in Maartensdijk over-
vallen door drie mannen. Bruut bedreigd en geslagen zag ze kans naar de buren te vluchten om de politie te 

bellen. De boeven zijn zonder buit gevlucht.

We vonden het bericht van de overval 
twee dagen later op Internet, inclu-
sief het verzoek van de politie aan 
getuigen om zich te melden. Op het 
moment van de gebeurtenis, maan-
dagochtend vroeg, moeten zeer veel 
dorpsgenoten en anderen de plaats 
des onheils zijn gepasseerd. Om 
reden van privacy worden naam en 
adres niet openbaar gemaakt. Toch 
kan meer informatie voor mogelijke 
getuigen nuttig zijn, zoals tijdstip, 
werkwijze, leeftijd daders en hun ver-
voer. We zijn dus zelf eens gaan luis-
teren naar het slachtoffer dat ondanks 
de vanzelfsprekende schrik volkomen 
ontspannen haar verhaal doet. 

Angstig
‘Ik werd om half acht wakker door 
een vreemd geluid’, vertelt ze. ‘Ik 
hoorde autodeuren slaan en dacht dat 
een van mijn huisgenoten iets had 
vergeten mee te nemen en was terug 
gekomen. Zij waren al heel vroeg 
naar hun werk vertrokken en daarna 
was ik weer naar bed gegaan om nog 
wat te slapen. Even latere hoorde ik 
harde klappen en daarna gestommel 

op de trap. Toen ging de deur open 
en stonden er drie vreemde mannen 
in de kamer. Ze schreeuwden gelijk 
om geld. Ze duwden me de trap af en 
sloegen me, alsmaar schreeuwend om 
geld. Eentje had een lang voorwerp 
bij zich in een stoffen hoes. Ik dacht 
dat het een vuurwapen kon zijn. Toen 
begonnen ze nog harder te schreeu-
wen. ‘De sleutel van de kluis’, riepen 
ze, ‘of ik schiet je dood’. ‘Nou, dat is 
toch wel angstig.’

Bivakmutsen
‘Ik zei dat ik niet wist waar mijn 
man de sleutel bewaarde. Dat hij 
die misschien bij zich had. Twee 
van die gasten gingen toen overal 
de sleutel zoeken en één bleef er bij 
mij. Totdat ik de kans kreeg de deur 
uit te vluchten naar de buren. In mijn 
nachtgewaad. Daar belden we gelijk 
de politie en zagen net nog de boeven 
in een donkere auto wegrijden. Het 
leek op een Volvo, maar dat weet ik 
niet zeker. Je kunt van hier snel uit 
het zicht verdwijnen. Ze hadden  aan 
de achterkant van het huis de sloten 
van een raam vernield en zijn zo 

binnen gekomen. Het waren jonge 
gasten van achter in de twintig. Ze 
gedroegen zich gejaagd. De droegen 
donkere kleding, handschoenen en 
bivakmutsen en één had een sjaal 
om. Ze hadden zich zoveel mogelijk 
bedekt.’

Heftig
‘Ze spraken Nederlands, weliswaar 
met iets van een accent maar waren 
goed verstaanbaar. Nee, niet direct 
herkenbaar als buitenlanders. Het zou-
den buitenlanders kunnen zijn maar 
dan wonen ze al lang in Nederland. 
Ik heb een goed gevoel over de poli-
tie. Het duurde natuurlijk even door 
de sneeuw en het geglibber, maar ze 
hebben keurig hun werk gedaan. Nee, 
ik heb niet eerder mensen dichtbij in 
een auto zien posten. Dat kan best 
gebeurd zijn maar dat weet ik niet. Ik 
weet ook niet waarom ze dachten dat 
hier een kluis zou zijn. Al met al is 
er weinig schade en ze hebben niets 
kunnen meenemen.’ Dan zegt ze laco-
niek: ‘Ja, weet je, zo’n onverwachte 
heftige gebeurtenis in je eigen huis 
lijkt dan niet echt te zijn.’

Schrijven vanuit je hart
Ontdek het plezier en de kracht van creatief schrijven

Marieke Verhoef - Temme uit Bilthoven startte begin dit jaar een 
schrijfcafé voor vrouwen. Centraal staat de ontmoeting met vrouwen 

die ook van schrijven houden. ‘Want’, aldus Marieke, ‘samen schrijven
biedt nieuwe inspiratie’. 

Marieke volgde bij Christine de 
Vries verschillende schrijfcursussen, 
waaronder creatief dagboekschrij-
ven. Zij leerde haar verder te kijken 
dan de gebruikelijke ‘en-toen-dag-
boek-verhalen’ door te beschrijven 
wat voor gevoel je bij een bepaalde 
gebeurtenis had. Door dat gevoel te 
observeren, leer je schrijven van-
uit je hart. Dat bereik je door te 
‘sprinten’ (heel snel schrijven). Op 
die manier zorg je ervoor dat je 
niet gaat nadenken over je schrijf-
sels: je schrijft sneller dan je denkt, 
dus recht uit het hart! Als je vaker 
schrijft, is het mogelijk in je schrijf-
sels een rode draad te ontdekken en 
zo kom je soms tot inzichten over 
jezelf.

Alleen vrouwen
Onvermijdelijk is de vraag waarom 
aan het schrijfcafé alleen vrouwen 
deel mogen nemen. Volgens Marie-
ke hebben vrouwen onderling een 
soort oerband. Als vrouwen met 
elkaar schrijven, ontstaat een sfeer 
van vertrouwen en herkenning. Deze 
sfeer van veiligheid is nodig bij 
het hardop voorlezen en delen van 
elkaars schrijfsels. Hardop voorle-
zen geeft erkenning aan je eigen 
gedachten. Vaak hoor je pas bij het 
hardop lezen wat het geschrevene 
voor je betekent. Er vindt trouwens 
nooit een beoordeling plaats.

Ervaring
Het is niet nodig ervaring te heb-
ben in het schrijven. Het gaat om 
het proces van het schrijven zelf, 
niet om mooi of foutloos schrij-
ven. De creatieve schrijfoefeningen 
over allerlei onderwerpen nodigen 
uit tot spontaan en ongedwongen 
schrijven. Ze helpen je verbinding 
te maken met wat er in je leeft, 
zoals: gevoelens, gedachten, wen-
sen en herinneringen. Schrijven is 
een moment van bewuste aandacht 
voor jezelf, het geeft rust en stilte. 
Het helpt je gedachten te ordenen 
en gevoelens te ontrafelen. En: het 
geeft veel plezier. De oefeningen 
zijn op ieder moment te gebruiken, 
ook voor je dagboek.

Wanneer
Het Schrijfcafé voor Vrouwen is 
iedere tweede dinsdag van de maand. 
De bijeenkomsten vinden plaats van 
11.00 tot 12.30 uur in Café van Mil-
tenburg, Oude Brandenburgerweg 
32 in Bilthoven. De kosten bedragen 
10 euro inclusief twee consumpties, 
(koffie, thee), contant te betalen. 
Reserveren is niet nodig. De deelne-
mers moeten wel zelf pen en papier 
meenemen.
De eerstvolgende keer is 12 janu-
ari 2010. Voor nadere informatie: 
Marieke Verhoef -Temme, tel. 030 
2250535 of mcverhoef@planet.nl 

Lezing Jonathan Safran Foer
Met gepaste trots presenteert het Schrijverspodium de komst van de Ame-
rikaanse schrijver Jonathan Safran Foer. Op zaterdag 16 januari geeft de 
alom geprezen auteur een - uiteraard Engelstalige - lezing in het RIVM in 
Bilthoven. Hij vertelt over zijn boeken, gaat in gesprek met het publiek en 
signeert zijn werk.

Foers vernieuwende schrijfstijl maakte hem tot een van de meest con-
troversiële romanschrijvers van de afgelopen tien jaar. Zijn debuutroman 
‘Extreem luid en ongelooflijk dichtbij’ werd gelijk een internationale best-
seller en won verschillende literaire prijzen. De opvolger ‘Alles is verlicht’ 
werd eveneens een groot succes. In zijn eerste non-fictie werk, het recent 
verschenen ‘Dieren eten’, maakt hij gebruik van filosofie, wetenschap, lite-
ratuur en onderzoeksjournalistiek. Dit resulteert in een verhaal dat de lezers 
confronteert met hun eigen bizarre eetgedrag. 

Meer informatie: www.bibliotheekdebilt.nl. De lezing is in het RIVM, 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Bilthoven op 16 januari a.s. om 13.30 uur 
(deur open 13.00 uur). Kaarten kosten 10 euro (studenten op vertoon van 
collegekaart 5 euro) en zijn verkrijgbaar bij Bibliotheek Bilthoven (Kwin-
kelier) en boekhandel Bouwman aan de Hessenweg 168 te De Bilt.

‘Chapeau’ aan de bezorgers 
Nu de omzet en oplages van dagbladen dalende is, dreigt een belangrijk beeld uit het vroege Nederlandse 

straatbeeld te verdwijnen: De krantenjongen die voor dag en dauw, door wind en regen, waakhonden 
vermijdend, thuiskomende stappers groetend, zijn dagelijkse ronde doet. Deze onmisbare schakel in de 

fysieke distributieketen van nieuws dreigt het loodje te leggen dankzij de gratis kranten op stations en vooral 
de onbeperkte nieuwsgaring op internet.

Abonnees zijn tevreden met de bezor-
gers van hun krant. Zij geven de 
personen die ervoor zorgen dat hun 
dagblad dagelijks op de mat valt 
een 8,3. Dat bleek uit de resultaten 
van onderzoek onder circa vijfhon-
derd krantenlezers door TBS Nipo in 
opdracht van de Nederlandse Dag-
bladpers. Ongeveer 80 procent van de 
ondervraagden geeft aan het bezorgen 
van dagbladen een ‘baan voor door-
zetters’ te vinden. Een meerderheid 
(60 procent) zegt zijn of haar bezor-
ger niet persoonlijk te kennen. Des-
ondanks heeft maar liefst 92 procent 
van de abonnees met kerst en oud en 
nieuw een beloning voor de bezorger 
klaarliggen.

Bovenstaande getallen betreffen wel-
iswaar de dagbladverzorgers, maar ik 
steek er mijn hand voor in het vuur, 
dat deze getallen ook van toepassing 
zijn op de bezorgers van De Vier-
klank. En dit is niet een loze kreet 
van een chauvinist pur sang, maar 
een uitspraak die gebaseerd is op een 
scala van waarderende opmerkingen, 
mailtjes, briefjes e.d. die de redactie 
in 2009 - (juist) ook na september jl. 
- kreeg. Reacties, die niet alleen het 
inhoudelijke en redactionele betrof-
fen, maar ook gingen over die grote 
groep van lopers en loopsters, die alle 
woensdagen ‘ons’ blad weer bij de 
lezer bezorgden. 
Daarom ook weet ik mij gesteund 
door deze reacties, wanneer ik een 
‘chapeau’ uitspreek aan de gehele 
groep en hoop en verwacht, dat zij 

ook in 2010 weer in de gelegenheid 
mogen zijn De Vierklank gemeente-
breed te verspreiden.

Dat zijn ze dan:
Anneke en Carolien Griffioen, Klaas 
Lam, Fam. van Oostrum, Margot 
Molenaar, Gijsbert Stomphorst, 
Patrick de Vries, Jorrit Goossens, 
Korstiaan Hoogendijk, Lucy Groe-
nen, Emily van den Brink, Marieke 
van Dijk, Luuk te Molder, Martin 
Lam, Peter Verheul, Daan de Bree, 
Fam. Van Dijk, Lysanne Stomphorst, 
Alfred Colijn, Gerbert Copier, Johan 
van Ginkel, Joris Rutgers, Dirk-jan 
en Gerco van Ginkel, Michel Hui-
gen, Rianne Mulder, Arianne Stomp-
horst, Andries van Amerongen, Zahra 
Shaghasi, Caroline Versteeg, Adri-
anne Kater, Maurits Terlouw, Pauline 
Enschede, Terry Groenen, Corine van 
Beerschoten, Jan Stammes, Moha-
med Benaissa, Heleen Lanters, Ricar-
do Innemee, Lars Rijksen, Maudy 
Spiljard, Elmer Schra, Marleen Jans-
sen, Larissa Everloo, Petra Geels, 
Berend Heeres, Jeroen Sijtsma, Cas 
Hillenius, Maurits Visser, Corné van 
Amerongen, Pieternella Oudenaar-
den, Katinka van der Pol, Freddy van 
Kommer, Tanja van Kommer, Hans 
Franken, Cees Otten, Kevin Ruiter, 
Remco van Daalen, Jasmin van Net-
ten, Thom Glastra, Hylke Wiebe de 
Boer, Rianne Verschuuren, Hidde-
Jan den Hollander, Astrid de Vries, 
Luuk Duynkerke, Elias Trip, Jamila 
Godefroy, Sam Eerdmans, Kayleigh 
Linnebank, Iris van den Brink, Ann 

Vermeent, Damian van den Brink, 
Melanie Maduro, Lars Rademakers, 
Daen van Beers, Stijn Paauw, Janita 
Verkuil, Linda Bothof, Tim Vissers, 
Ruben Elands, Aliëlle Vossestein, 
Wouter en Bart van Gilst, Lianne 
Elbersen, Natasja van der Meijden, 
Thijs Masmeijer, Dirk-Jan Hoksber-
gen, Rianne van der Meijden, Bo 
Peters, Dylan Bosch, Guus Jager, 
Bart Koppelman, Thea Hofstede, Ali-
elle Vossestein, Lex Willems, Michel 
Blankensteijn, Duco Zwart.

namens het gehele team van
De Vierklank,
Henk van de Bunt - redacteur

Marieke Verhoef: ‘Samen schrijven biedt nieuwe inspiratie’.



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

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

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

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

AFVALLEN met begeleiding, 
goede resultaten. Bel voor info 
06-25085823 en www.cam-
bridgediet.nl
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Bruin leren damesjas met bont 
op de mouwen en capuchon. 
Maat 42 z.g.a.n. € 49,-. Tel. 
06-25047855

Zwarte kunstschaatsen mt. 32 
en 35. € 10,- per paar. z.g.a.n. 
Tel. 0346-281000

Flexa 1-persoonsbed met verst. 
lattenbodem. € 25,-. Tel. 0346-
281000

Schaatsen: Noren mt 42 z.g.a.n., 
met hoge schalen schoen en 
buckle klik-sluiting. € 25,-. Tel. 
06-55701549

Heren leren jas, drie kwart, mt 
48-50. Vraagprijs € 45,-. Tel. 
06-29506849

Dons dekbed 200x200 65% 
dons, 35 % eendeveren. € 30,-. 
2 x roos schilderij, 1x rose, 1x 
witte roos. € 5,- per stuk. Tel. 
06-29506849

Gezocht MINIGRAVER / sho-
velmachinist en trekkerchauf-
feur. Meer info bel 06-53779961 
B. Boshuis

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

Te koop aangeboden

Nootjes

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

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

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

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

YOGA Echt een nieuwe start maken in 2010? Een nieuwe serie 
van 14 yogalessen begint op dinsdag 5 januari, in Groenekan. 
Opgave bij Camee Michon tel: 0575-494751.  

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

Diversen

Nootjes  per e-mail*

Adverteren in
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

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

Felicitaties voor
diamanten echtpaar

Maandag 28 december kwam burgemeester Arjen 
Gerritsen het echtpaar Tiny en Kees Ipenburg-van 
Soest thuis feliciteren met hun zestigjarig huwe-
lijksjubileum. De echtelieden zijn beiden geboren en 
getogen in Utrecht. Ze leerden elkaar in 1945 tijdens 
de bevrijdingsfeesten kennen. ‘Dat waren enorme 
feesten die maanden duurden. Het ene feest was nog 
niet voorbij of het andere begon weer.’

Na viereneenhalf jaar verkering trouwden Tiny en 
Kees Ipenburg op 28 december voor de wet en een 
dag later in de kerk. Tiny was nog net twintig en Kees 
vierentwintig. Ze trokken in bij de ouders van Kees in 
de Lindestraat in Utrecht. Na vijf jaar kregen ze een 
eigen woning. Kees Ipenburg is altijd tandtechnicus 
geweest en Tiny was tot haar huwelijk tandartsas-
sistente. ‘Toevallig allebei iets met tanden, maar we 
hebben elkaar niet daardoor leren kennen.’ Ze hebben 
twee zonen, vier kleinkinderen en twee achterklein-
kinderen. De derde is op komst. Tiny en Kees zijn 
gezond en gingen tot vorig jaar altijd met de auto op 
vakantie naar Engeland. Dit jaar werd het Limburg. 

Omdat Kees in De Bilt werkte verhuisde het echtpaar 
begin jaren zeventig naar De Leyen in Bilthoven. 
Eerst in de Berlagelaan, later de Acacialaan en daarna 
de Leyenseweg. Ze wonen nu bijna twintig jaar in 
de Spreeuwlaan. Kees Ipenburg heeft zijn hele leven 
getekend en geschilderd, een hobby die hij onlangs 
weer opgepakt heeft. Hij maakt olieverfschilderijen 
en tekent Anton Pieck tafereeltjes. Ook speelt hij golf. 
Het diamanten feest wordt op 17 januari met de fami-
lie gevierd. ‘Om het nu met al die feestdagen te hou-
den zou een beetje teveel van het goede zijn.’ [GG]

Het diamanten bruidspaar Tiny en Kees Ipenburg 
met de burgermeester.

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

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

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

Geschikt voor jongeren tot 65+

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

Stuur een mail of bel.

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

Nieuwjaarsbijeenkomst
Op 3 januari organiseert GroenLinks-PvdA haar 
Nieuwjaarsbijeenkomst in het H.F Witte Centrum, 
Henri Dunantplein 4 in de Bilt van 15.00 uur tot 
17.00 uur. Ook niet-leden zijn van harte welkom. 
De kandidaat-raadsleden zullen zich voorstellen 
Er is alle gelegenheid om nader met hen kennis te 
maken en met hen van gedachten te wisselen.

Wanneer er sneeuw is gevallen komen er bij mensen 
ook allerlei creatieve geesten boven. Zo ook bij deze 
bewoner aan de Groenekanseweg, die een prach-
tige sneeuwdame creëerde.



Het is al weer een jaar geleden dat 
badmintonvereniging BC Reflex en 
tafeltennisvereniging MTTV samen 
een inloopsportmaand organiseer-
den. Beide verenigingen hebben heel 
wat sporters in deze maand in hun 
zaal mogen verwelkomen. Zo heb-
ben deze deelnemers een maand lang 
gratis mee kunnen doen met deze 
twee actieve en gezellige sporten. 
Een dergelijk succes vraagt natuurlijk 
om een herhaling. 

De besturen van de verenigingen 
nodigen iedereen dan ook weer uit 
om gedurende de gehele maand janu-
ari op maandagavond naar De Vier-
stee te komen voor het slaan van een 
shuttle of een balletje. Voor de jeugd 
zijn de zalen geopend vanaf 19.15 uur 
voor badminton en vanaf 19.30 voor 
tafeltennis. 

Senioren
Senioren zijn vanaf 20.15 welkom. 
Op deze avonden zijn er ervaren 

trainers aanwezig om de beginselen 
van de sporten uit te leggen. Het 
enige wat men mee hoeft te nemen is 
sportkleding en schoenen. Badminton 
wordt gespeeld in de kleine sportzaal 
(in De Vierstee te bereiken langs de 
bibliotheek) en tafeltennis is in de 
sporthal. 
Wil je meer weten, kijk dan op www.
badmintonmaartensdijk.nl, bel met 
Frans de Wit 0346 214040, mail ste-
fan@mttv-maartensdijk.nl of bel met 
Stefan Nahuijsen 06 41077007.
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Sportagenda
Badminton

4/1 - Reflex1 - Irene 1

Leef elke dag alsof het je laatste is
‘Als de dood in het leven komt’ is het thema van een winterretraite over verlies, rouw, afscheid en angst door 

de dood. ‘Nadenken over je eigen dood heeft een ongelofelijke impact op je leven NU’, zegt Chahat, die de 
retraite leidt. Elke dag leven alsof het je laatste is… dat kán.

De retraite Als de dood in het leven 
komt wordt geleid door Chahat, die 
op Venwoude ook meditatiecursussen 
en cursussen ‘Vrij zijn’ geeft. Chahat 
was twintig jaar lang de levensge-
zel en leerling van Ted Wilson, een 
moderne spiritueel leraar en oprich-
ter van Venwoude, trainings- en 
opleidingscentrum voor persoonlijke 
groei. Ted Wilson overleed kerst 2007 
aan de gevolgen van kanker. Chahat 
heeft na zijn overlijden de fakkel 
overgenomen en leeft en werkt als 
spiritueel leraar en inspiratiebron van 
velen, geleid door haar motto: ‘Oude 
wijsheid, nieuwe wegen’. Haar eigen 
ervaringen met de dood waren voor 
Chahat een grote inspiratiebron voor 
dit thema: Als de dood in het leven 
komt. 

Dealen
Chahat over deze retraite: ‘Veel men-
sen worden geconfronteerd met het 
bericht dat de dood in hun leven 
komt. Bij henzelf, bij hun partner, 
vrienden of collega’s. Vaak zie je dat 
er iets bijzonders gebeurt bij degenen 
die zelf een doodvonnis krijgen. De 
twijfels vallen weg en ze hebben vaak 
in een klap duidelijk wat ze werkelijk 
belangrijk vinden in het leven. Als 
vanzelf opent zich de ruimte waar 
alles is zoals het is en waar het goed 
is. Maar daarnaast bestaat ook dat 
andere niveau waarmee alle betrok-
kenen moeten dealen. Al die mense-
lijke gevoelens van boosheid en angst 
horen er namelijk ook bij. Mensen 
die een terminale ziekte hebben en/of 

hun dierbaren kunnen in deze retraite 
onder ogen zien wat ze gaan doen 
met hun verwarring. Als je al die 
pijnlijke gevoelens kunt ontvangen, 
dan gebeurt er namelijk iets mee. Als 
we de pijn durven voelen, kunnen we 
pas ervaren welke diepte en welke 
bevrijding in die pijn besloten zit. We 
zijn ook gewoon toegerust om die 
pijn te dragen. Iedereen is toegerust 
om te dealen met alle dingen die het 
leven ons aanreikt.’

Niet wachten
‘Maar we hoeven niet te wachten 
tot we terminaal ziek zijn om te 
gaan nadenken over onze dood. Bezig 
zijn met de dood en nadenken over 
wat werkelijk belangrijk is, heeft een 

ongelofelijke impact op de kwaliteit 
van je leven NU. We zijn bang dat we 
er depressief van worden, maar het 
opent juist een heel andere ruimte, 
namelijk een ongelofelijke dankbaar-
heid dat je NU leeft. En het brengt de 
vraag boven: wat dóe ik er eigenlijk 
mee? Met dat prachtige cadeau dat 
iedereen maar één keer krijgt?’

De winterretraite Als de dood in het 
leven komt wordt van woensdag-
avond 6 tot en met zondag 10 januari 
gehouden bij Centrum Venwoude in 
de bossen van de Lage Vuursche. 
Adres: Vuurse steeg 1, 3749 AN Lage 
Vuursche. Meer informatie op www.
chahat.nl Mailadres: info@chahat.nl 
[HvdB]

Chahat: ‘Iedereen is toegerust om te dealen met alle dingen die het leven ons 
aanreikt.’

YOGA
Een nieuwe serie van 14 yogalessen start begin januari, weer op dinsdag-
avond in Groenekan. Deze nieuwe serie duurt tot de meivakantie.
In de yogalessen wordt er stap voor stap gewerkt aan evenwicht , het ver-
groten van je eigen mogelijkheden en het hanteerbaar maken van overma-
tige spanning. Hierdoor kom je meer in contact met ontspanning, ruimte 
en je eigen vitale energie. Naaste de fysieke houdingen en de ademtraining 
vormen beelden (visualisaties) en klanken (mantra's) een duidelijke onder-
steuning in de les.
Dit voorjaar wordt er, zoals het er nu uitziet, meer gewerkt met oefeningen 
en meditaties met lijnen van licht. Dit houdt tevens in een integratie van de 
meer subtiele, lichte energievorm van de ‘Lightbody’ - het contact maken 
met en ontwikkelen van je lichaam van licht.
De lessen worden ‘s avonds om 19.15 uur en 21.00 uur in het dorpshuis 
van Groenekan gegeven. Nadere informatie en opgave bij Camee Michon. 
Tel.  0575 494751.

Snelschaakkampioenschappen
Vrijdag 1 januari organiseert de schaakvereniging De Biltse Combinatie het 
jaarlijkse open snelschaakkampioenschap van De Bilt. Het toernooi begint 
om 19.30 en duur tot circa 23.30 uur. 
De speelzaal is in De Voorhof, Burgemeester de Withstraat 29a, De Bilt. Tot 
19.15 uur kan men zich aanmelden aan de zaal. Voor meer informatie kan 
men terecht op de website van DBC:  www.dbcschaak.nl.

Netto Yoga voor goede doelen
Hatha - Yoga is de Yoga van de lichaamshouding en adembeheersing. Door 
de gericht oefeningen wordt het lichaam sterk en soepel en wordt het den-
ken rustig. De oefeningen zorgen ervoor dat er tussen lichaam en geest een 
gezonde energiebalans ontstaat. Vanaf januari 2010 worden ook ‘De Vijf 
Tibetanen’ - zij vormen een bijzondere combinatie van Yogaoefeningen die 
afkomstig zijn uit de Himalaya - in De Vierstee beoefend.

De oefeningen blinken uit door eenvoud, maar hebben een uiterst vitalise-
rende werking op zowel de lichamelijke als de mentale conditie. Bovendien 
zijn ze gemakkelijk te onthouden en kunnen daardoor zelf ook thuis worden 
gedaan. De lessen zijn op dinsdagochtend 12 januari om 10.00 uur en vol-
gende in De Vierstee te Maartensdijk aan de Nachtgaallaan 30.
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid

Voor meer informatie of aanmelding voor de yogalessen: Rozemarie Coe-
nen, tel: 0294 232728 of per e-mail rozemarie.coenen@hetnet.nl. Alle netto 
opbrengsten die verkregen worden uit deze werkzaamheden komen ten 
goede aan projecten voor kinderen in nood in boeddhistisch georiënteerde 
landen.

Gert van den Brink verlaat 
Tweemaal Zes 

Tweemaal Zes en hoofdtrainer Gert van den Brink hebben in goed overleg 
besloten om na afloop van het huidige seizoen uit elkaar te gaan. Korfbal, 
werk en privé wordt voor Gert steeds moeilijker om te combineren.

Hiermee komt een eind aan een periode van samenwerking van 3 jaar, 
waarvan 2 jaar als hoofdtrainer, waarin hij de daarvoor al ingezette reeks 
van successen heeft weten te continueren met als absoluut hoogtepunt in de 
clubhistorie de promotie naar de Hoofdklasse in de zaal.

Op dit moment ligt de ploeg in deze zaalhoofdklasse prima op koers ten 
aanzien van de doelstelling voor handhaving en voor wat betreft de veld-
competitie staat het team op een gedeelde 2de plaats in de Overgangsklasse; 
rechtgevend op directe promotie naar de Hoofdklasse veld.
Bestuur en TC zullen de komende periode zich inzetten voor het regelen 
van adequate vervanging.

Gratis sportmaand geprolongeerd

Badminton en Tafeltennis: Sporten onder en met elkaar.



Klankbord
Zeilmeisje

De woorden van 2009 zijn ‘ontvrien-
den’ en ‘twitteren’. Ze werden zijn 
gekozen door respectievelijk uitgever 
Van Dale samen met Dagblad De Pers 
en het Genootschap Onze Taal. Bijna 
niemand schijnt het woord ‘ontvrien-
den’ overigens te kennen, zo is geble-
ken. Ook op radio 1 gaf de ene na de 
andere presentator toe niet te weten 
wat ‘ontvrienden’ eigenlijk is. Ik zou 
het zelf ook niet weten maar ik heb 
eigenlijk ook geen vrienden dus dan 
wordt het moeilijk. En er waren toch 
zoveel andere aardige woorden om 
uit te kiezen zoals ‘hypotheekleed’ 
en ‘zeilmeisje’. Vooral die laatste is 
ijzersterk. Tot in de laatste dagen van 
2009 wist meisje Dekker de aandacht 
op zich te vestigen. Ze liep weg van 
huis en dook op St. Maarten weer op. 
Het gebeurt regelmatig dat pubers 
van huis weg lopen. Vaak naar goede 
vrienden of bijvoorbeeld een tante 
in een andere plaats. Laura Dekker 
kwam te voorschijn op één van de 
zonovergoten eilanden van de Neder-
landse Antillen aan de andere kant 
van de wereld. Niemand weet hoe 

het haar dat gelukt is maar in feite 
heeft ze ons koninkrijk dus ook niet 
verlaten.
Inmiddels zijn er tal van instanties en 
instellingen die de schuld krijgen van 
het weerbarstige gedrag van de tiener, 
en daarbij ook de pers. Die hebben er 
te veel een hype van gemaakt, is de 
opvatting van haar familie. Dat doet 
me met schrik om het hart beseffen 
dat uw Vierklank nog nooit aandacht 
heeft geschonken aan deze jeugdige 
zeildame. Toch wel een gemis van 
ons blad, je mag toch meer van ons 
verwachten. Derhalve onze excuses 
daarvoor, waarde lezer. Het is goed 
dat de naam van het ‘zeilmeisje’ dan 
toch nog impliciet opgedoken is in 
de laatste nummers van dit jaar. Een 

goed uiteinde is het halve werk. Voor 
de rest geven we verder geen com-
mentaar, we kijken wel mooi uit. 

Martijn Nekkers

Op 26 januari 2009 moest Cor Hoo-
gerwerf zich melden bij de Konink-
lijke Militaire Academie in Breda. De 
eerste week leerde hij de beginselen 
die iedere soldaat moet weten: mar-
cheren, onderscheid in rangen, het 
handboek van de soldaat bestuderen. 
Voor Hoogerwerf was dit de eerste 
kennismaking met het leger. Na die 
introductieweek werd het menens: bij 
-10 graden en in sneeuwbuien moest 
het specilialistenpeloton, waar hij 
onderdeel van uitmaakte, op bivak. 
Met zijn collega’s uit het peloton, 
basisartsen, juristen, geestelijk ver-
zorgers, piloten, fysiotherapeuten, 
tandartsen en vlieger-psychologen, 
moest hij tenten opzetten en tien 
dagen doorbrengen in de natuur. 
Wachtlopen, bevelen leren geven, 
slapen met het wapen in je slaapzak 
hoorde allemaal bij de bivak. Hoo-
gerwerf: ‘Een soort survival, het was 
zo ontzettend leuk, vooral als de kou 
vergeten is’. Drie maanden duurde 
de opleiding, aan het eind waarvan 
Cor Hoogerwerf alle testen moest 
doen en ervoor slaagde. Hij werd 
ingezet in de kazerne in Oirschot: 
‘Een schitterende kazerne, eigenlijk 
een groot park, waar wel vijfduizend 

mensen aanwezig zijn, een dorp op 
zich eigenlijk’. 

Onzichtbare schade 
De soldaten die aankomen bij de 
kazerne in Oirschot krijgen een oplei-
ding van 17 weken. In die opleiding 
verzorgt dominee Hoogerwerf, samen 
met andere geestelijk verzorgers, vier 
lessen. Die lessen zijn bedoeld om 
een proces van bewustwording op 
gang te brengen. Het ligt in de lijn 
der verwachting dat vele soldaten 
uitgezonden zullen worden en daarop 
moeten ze voorbereid worden. Op de 
vraag hoe Cor Hoogerwerf het zou 
vinden als zijn eigen kinderen uitge-
zonden zouden worden naar Afghani-
stan, wordt het even stil en hij geeft 
aan dan toch wel heel bezorgd te 
zijn. ‘Maar’, voegt hij eraan toe,’je 
moet er ook nuchter in zijn. Van de 
militairen uit Oirschot zijn er meer 
door verkeersongelukken om het 
leven gekomen dan in Afghanistan. 
Bovendien worden ze goed voorbe-
reid’. Wel geeft hij aan dat ‘de meeste 
schade onzichtbaar zal zijn, dat heeft 
ermee te maken hoe ze de zaak ver-
werken’.  Hoogerwerf constateert dat 
soldaten die een stabiele thuissituatie 

hebben, mentaal de uitzendperiode 
goed doorkomen. De teruggekeerde 
soldaten krijgen na een paar maanden 
een gesprek bij een geestelijk verzor-
ger aangeboden. 

Vechtersbaas uit Afrika
Over hoe hij aankijkt tegen de missie 
in Afghistan en de eventuele verlen-
ging, is Cor Hoogerwerf voorzichtig. 
Een duidelijke uitspraak doet hij niet, 
maar hij geeft wel aan dat vanuit 
het christelijk denken duidelijkheid 
belangrijk is. Die duidelijkheid zou 
de politiek ook moeten geven: ‘Als 
ze ‘nee’ zeggen, moeten ze dat ook 
doen’. Over de steun van Neder-
land in Afghanistan zegt Hoogerwerf: 
‘Nederland heeft zoveel geleverd, dit 
kost zoveel inspanning, er worden 
topprestaties gevraagd en als dat zo 
blijft ga je overvragen. Het leger moet 
ook een stukje rust hebben’. Over de 
toekomst: ‘Als Afghanistan weg is, 
komt er wel weer wat anders. De toe-
komstige uitzending is Afrika, denk 
ik. Daar zijn hele volkeren op drift. 
Dan komt er weer zo’n vechtersbaas 
met een privélegertje. Je kunt je wel 
afvragen of we op de westerse manier 
veel bereiken in die landen. Je zult 

veel voorlichting moeten geven over 
de cultuur waar je komt’. Dominee 
Hoogerwerf helpt bij defensie jonge 
mensen om zich staande te houden 
in een moeilijke situatie en draagt 
daarmee bij aan hun persoonlijke ont-
wikkeling. Voor hemzelf is de baan 
bij defensie ook een manier om een 
andere kant van zichzelf te ontwik-
kelen: ‘Het is belangrijk om er te zijn 
voor mensen die niet tot jouw club 
behoren. In de kerk zijn veel dingen 
niet verrassend meer; als het gesprek 
in defensie over geloof gaat, zijn er 
weer nieuwe kansen. Ik heb met hart 
en ziel vijftien jaar in Groenekan 
gediend, maar ik had dit veel eerder 
moeten doen, het past bij me’. 
Groenekan
Het werk bij defensie is zeer afwis-
selend: Tijdens de vier bivakken van 
de soldaten gaat Cor Hoogerwerf de 
soldaten opzoeken: ‘Met een kaartje 
in de hand en een groen pak aan, 
zoek ik de plek waar het bivak is’. 
Tijdens tweedaagse conferenties ver-
zorgt Hoogerwerf het vormingswerk, 
dat leidt tot meer zelf-inzicht en zicht 
op groepsprocessen. Verder zijn er 
bijeenkomsten in binnen- en buiten-
land waar geestelijk verzorgers bij 
defensie met elkaar van gedachten 
wisselen over hun rol in het leger. 
Hoogerwerf heeft ook meegewerkt 
aan een thuisfrontdag, waar familie-
leden in Nederland via webcam kun-
nen spreken met hun vader, vriend 
of zoon in Afghanistan. Groenekan 
is nog steeds zijn woonplaats en het 
afgelopen jaar heeft hij het werk in 

de kerk afgebouwd. Zo’n twintig keer 
per jaar is hij gastpredikant in de kerk 
naast zijn huis. Op andere zondagen 
is hij dat in andere plaatsen. Verheugd 
is Hoogerwerf over de aanstelling van 
pastoraal werker Gert van Ginkel met 
ingang van 1 februari van het komend 
jaar voor zestien uur per week: “Goed 
dat er weer een vast aanspreekpunt is 
in de kerk’. Bijkomend voordeel is 
dat Cor Hoogerwerf met zijn gezin in 
de pastorie kan blijven wonen. Want 
hoewel zijn hart ligt bij zijn werk bij 
defensie, is Groenekan voor hem een 
prettige thuisbasis.

 De Vierklank 20 30 december 2009

‘Ik had dit veel eerder moeten doen’
door Sylvia van der Laan

Bijna een jaar geleden is dominee Cor Hoogerwerf, voormalig predikant bij de hervormde gemeente
Blauwcapel-Groenekan in Groenekan, begonnen als geestelijk verzorger bij defensie.

Hoe kijkt hij terug op deze nieuwe wending in zijn leven?

Het groene pak past bij dominee Cor 
Hoogerwerf.

De kerstman langs de Tolakkerweg in Hollandsche Rading zwaaide evenals 
in 2008 (zie Vierklank 31 december 2008 - pag. 12) ook 2009 van harte uit. 
Kennelijk heeft  hij er dit jaar wat hulptroepjes bij ingehuurd. Tot volgend 
jaar beste Vierklanklezers! Een veilige jaarwisseling toegewenst [HvdB].

Cultuurhistorische excursie 
Op zondag 3 januari 2010 organiseert Stichting Het Utrechts Lanschap 
een natuur- en cultuurhistorische excursie over Landgoed Beerschoten. Dit 
landgoed behoort tot de mooiste parels van de Stichtse Lustwarande. Op 
dit landgoed maakt u kennis met de beeldentuin met skulpturen van Jits 
Bakker, de ijskelder, het kathedraalbos, de vissenkom, het Paraplulaantje en 
het Spinnenweb. In het gebied komen reeën, de das, de vos en vele soorten 
vogels voor. De excursie start om 14.00 uur bij het Paviljoen Beerschoten, 
de Holle Bilt 6 in De Bilt.

Stichting Het Utrechts Landschap beschermt natuur én cultureel erfgoed in 
de provincie Utrecht. Momenteel beheert zij ruim 4.500 hectare natuurge-
bied met daarop historische kastelen, landgoederen en molens. Deze excur-
sie is uitermate geschikt om meer te weten te komen over cultuur en natuur 
in onze provincie. Na het vertrek van de Luchtmacht van de Vliegbasis 
Soesterberg zal het voormalige vliegveld worden omgevormd tot natuur- en 
cultuurpark. Het Utrechts Landschap ondersteunt deze ontwikkeling. Zie 
ook www.utrechtslandschap.nl

Zelfs aan een dode boom kunnen andere planten nog voedsel onttrekken.

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
7-01

Woe.
6-01

Vrij.
8-01

Do.
31-12

Woe.
30-12

Vrij.
1-01

9,95

Roodbaarsfilet met 
garnalensaus

of
Reepeper

vanaf 12.00 uur
verse oliebollen

vanaf 17.00 uur nieuwjaarsborrel
met bubbels, erwtensoep en roggebrood 

met Zeeuws spek € 7,25 p.p.
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