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advertentie

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

www.parelpromotie.nl

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

verf - behang - gordijnen - zonwering - elektra -

gereedschap - ijzerwaren - sanitair - vuurwerk

                Hessenweg 154, 3731 JM  De Bilt

Tel.: 030 - 220 33 44, www.decohomejochem.nl

Gordijnen & Zonwering

Hoor wat klopt daar?

De charmante Pieta liet menig zwarte Pietenhart sneller kloppen. Meer 

Sinterklaasnieuws op pagina 13. (foto Martijn Nekkers)

De bibliotheek blijft,  
in welke vorm dan ook

Goede belangstelling debatavond ‘Vitale dorpskernen’
door Henk van de Bunt

Woensdag 21 november organiseerde de plaatselijke kiesvereniging van de SGP in de gemeente  

De Bilt een debatavond over de leefbaarheid van kleine kernen. Om acht uur waren vrijwel  

alle stoelen in de zaal van Dijckstate aan het Maertensplein bezet. 

Na de bij de SGP gebruikelijke ope-

ning verwelkomde voorzitter Matthie 

Simons de aanwezigen. Opvallend 

was de grote belangstelling van bui-

ten de achterban van de SGP. Daarna 

nam Leo Fijen de leiding. De Tv-

RKK-journalist is blij met de grote 

opkomst en wijst erop dat de proble-

matiek van de kleine kernen ook van 

toepassing is op grotere kernen en 

landelijk speelt. 

Voorzieningen

Voorzitter Peter Dapper van de Bilt-

hovense winkeliersvereniging schetst 

de situatie in de lokale detailhandel. 

Er is sprake van krimp van winkel-

gebieden in kleinere kernen. In de 

grote en middelgrote winkelcentra 

gaat het nog wel goed. Leegstand is 

er op dit moment in de gemeente De 

Bilt nog niet veel. Voor winkeliers is 

er volgens Dapper de noodzaak om 

in te spelen op de veranderende si-

tuatie. De gemeente kan daarbij een 

belangrijke faciliterende rol spelen. 

De eigenaar van het Thuiskantoor aan 

de Bilthovense Julianalaan poneert 

de stelling: Invoeren van centrum-

management levert een grote bijdrage 

aan het behoud van kleine kernen.

Onderwijs

Schooldirecteur Gert Meerkerk wijst 

erop, dat ook deze regio met betrek-

king tot basisschoolonderwijs te ma-

ken krijgt met krimp in een aantal 

kernen. Ter sprake komt het gemeen-

telijk beleid om in elke Biltse kern 

een basisschool in stand te houden. 

Vervolgens maakt Meerkerk een 

statement over het leerlingenvervoer, 

waarbij hij voorstelt een vergoeding 

toe te kennen bij een afstand van 4 ki-

lometer in plaats van de nu geldende 

6 km. Ruim een derde deel van de 

aanwezigen steunt hem hierbij en de 

lokale politiek zegt toe dit bij de be-

handeling van de onderwijsbegroting 

mee te zullen nemen. 

Reacties

In zijn reactie op de stelling van Pe-

ter Dapper geeft Frans Poot (D66) 

aan dat de gemeente al een bijdrage 

levert aan het ondernemingsfonds. 

Johan Slootweg (SGP) noemt cen-

trummanagement een win-win situ-

atie. Anne de Boer (GL/PvdA) wijst 

er op dat wat vitale dorpskernen zijn 

wordt bepaald door de behoeften van 

de bewoners: ‘Een vitale kern is een 

kern waar je graag wilt wonen. De 

voorzieningen zijn er voor de mensen 

en niet andersom’.

In het debat voert Johan Slootweg een 

pleidooi voor meer bedrijventerreinen 

en meer ruimte voor lokaal gericht 

ondernemerschap, evenals werkge-

legenheid voor lager geschoolden. 

Frans Poot is van menig dat de be-

hoefte aan meer bedrijventerreinen er 

nog niet is. Johan Slootweg wil juist 

dat er meer vooruit wordt gekeken. 

Woningmarkt

Mariska van der Linden is een West-

broekse starter op de woningmarkt. 

Zij schetst een aantal problemen: ‘De 

wachttijd voor huur is heel lang en het 

aanbod klein. Het aanbod koopwo-

ningen is klein en de prijzen zijn hoog 

(in Westbroek is de laagste vraagprijs 

239.000 euro). Op de arbeidsmarkt 

is het krijgen van een vast contract 

lastig, waardoor het krijgen van een 

hypotheek moeilijk is’. Als moge-

lijke oplossing noemt zij het creatief 

omgaan met de bestaande woning-

voorraad, zoals dubbele bewoning 

van bestaande huizen of het gebrui-

ken van bijgebouwen, waarvoor een 

wijziging van het bestemmingsplan 

nodig zou kunnen zijn. Haar stelling 

is: ‘Betaalbare woningen voor star-

ters zijn van essentieel belang voor 

een vitaal dorp’. Jeroen ter Burg van 

makelaardij Nijland geeft aan dat het 

belangrijkste probleem op de wo-

ningmarkt draait om vertrouwen. Zijn 

stelling pleit ervoor dat de landelijke 

regeling voor startersleningen zo snel 

mogelijk ook in de gemeente De Bilt 

ingevoerd moet worden. Zo’n (aan-

vullende) starterslening wordt door 

de gemeente verstrekt en daarover 

hoeft gedurende de eerste jaren geen 

rente en alossing te worden betaald.

Inhaalslag 

Johan Slootweg vindt het hoog tijd 

om woningen te gaan bouwen waar 

geen rugzak op zit, dat wil zeggen: 

die niet meer hoeven op te brengen 

om andere projecten te kunnen inan-

cieren. Anne de Boer wijst er op dat 

de gemeente al een inhaalslag heeft 

gemaakt. Er wordt nu weer gebouwd! 

Frans Poot is het er mee eens dat er 

voldoende betaalbare woningen voor 

starters moeten zijn. Dat is al beleid; 

nu de praktijk nog. Anne de Boer 

geeft aan dat er ook op een creatieve 

manier moet worden nagedacht over 

mogelijkheden voor dorpsvernieu-

wing. Jeroen ter Burg wil graag een 

ambtelijk aanspreekpunt waarbij niet 

alleen strikt de regels worden toege-

past, maar waarbij ook constructief 

wordt meegedacht. De raadsleden 

Poot en De Boer willen hierin mee-

denken. Vanuit de zaal wijst Anne 

Doedens (VVD) er op dat het regio-

nale toewijzingssysteem voor huur-

woningen problematisch is en veran-

derd moet worden.

Bibliotheek

Het gesprek komt op de bibliotheek. 

Frans Poot stelt helder: ‘De biblio-

theek gaat niet weg’. Later voegt hij 

daaraan toe: ‘De bibliotheek blijft, in 

welke vorm dan ook’. Johan Sloot-

weg voegt er aan toe dat het niet eer-

lijk is om een inancieel probleem in 
De Bilt af te wentelen op de biblio-

theekvoorziening in Maartensdijk. 

Frans Poot nogmaals: ‘Dat gaan we 

ook niet doen’. Anne de Boer wijst 

nog op het rijke verenigingsleven in 

De Bilt. 

Dat is heel belangrijk en een reden 

om trots op te zijn. Leo Fijen wijst er 

in zijn afronding op dat er in verge-

lijking met andere dorpen in het land 

nog relatief veel voorzieningen zijn 

in de gemeente De Bilt. Het is wel 

oppassen geblazen. De politiek heeft 

een belangrijke taak om de vitaliteit 

van de kleine kernen te stimuleren. 

Na aloop is er gelegenheid om wat 
te drinken en gebruik te maken van 

de hapjes die door de lokale slagerij 

Zweistra ter beschikking zijn gesteld. 

Hiervan maken velen gebruik: Het 

gesprek wordt nog tot lang na tien uur 

op informele wijze voortgezet. 

V.l.n.r. Jeroen ter Burg, Peter Dapper, Anne de Boer, Frans Poot, Leo Fijen en 

een goed gevulde zaal luisteren naar de openingswoorden.

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

www.acconavm.nl 

Kantoor Utrecht   Utrechtseweg 370   

3731 GE De Bilt   030 - 221 20 40
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‘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

2/12 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

2/12 •   9.00u + 18.30u - Ds. R.W. de 
Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

2/12 • 10.30u - Ds. Tina Geels, 1e Advent

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

2/12 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

2/12 • 10.30u - Woord en Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

2/12 • 10.15u en 17.00u - Ds. R. ter Beek

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

2/12 • 10.00u - Ds. G. v.d. Brink
2/12 • 19.00u - Drs. H.J. van Wijnen, 

Jeugddienst

Pr. Gem. Immanuelkerk

2/12 • 10.00u - Prof. Dr. M.E. Brinkman, 
begeleiding door nieuwe Jongerenband

Pr. Gem. Opstandingskerk

2/12 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

2/12 • 10.00u - Woord- en 
Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

2/12 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

2/12 • 10.30u - Ds. P. Pannekoek

PKN - Herv. Kerk

2/12 • 10.00u - Ds. J.C. de Groot
2/12 • 18.30u - Ds. J.A.C. Olie

Herst. Herv. Kerk

2/12 • 10.30 en 18.00u - Dhr. E. van Baren

Onderwegkerk, Blauwkapel

2/12 • 15.00u - Pastor B. van Empel, 
Advent

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

2/12 • 11.00u - Ds. Rene Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

2/12 • 10.00u - Ds. J. van Eck
2/12 • 18.30u - Ds. D. Verkuil

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

2/12 • 9.30u - Ds. Rene Alkema

St. Maartenskerk

1/12 • 19.00u - Eucharistieviering
2/12 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

2/12 • 10.00u en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

2/12 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
2/12 • 18.30u - Ds. W. Poldervaart
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PvdA en Europa

Bij de aanpak van de economische 

en financiële crisis speelt Europa 
een grote rol. Daarom heeft de PvdA 
overdag Emine Bozkurt PvdA lid 
Europese Parlement uitgenodigd 
om te spreken over: ‘De rol van 

Europa in deze tijd’. De overdag-

bijeenkomst vindt plaats op vrij-

dag 30 november om 9.45 uur bij 
Mevr. van der Hammen, Bielalaan 

4 in Bilthoven. Ook niet-leden zijn 
van harte welkom. Informatie: Tel.: 

030 2286903, 030 2282813 of 030 
2201295.

Activiteiten in Adventssfeer

Een koperen ster solderen, peper-
noten bakken, kaarsen maken van 

bijenwas, een adventskrans maken 

voor thuis met vers dennengroen... 

en nog veel meer. Dat kan allemaal 

op zaterdagochtend 1 december op 

de Steinerschool in De Bilt. Voor 
jong en oud zijn er leuke knut-

selactiviteiten en is er een mooie 

boekenkraam. Daarnaast kan men 

genieten van heerlijke broodjes en 

taart in het restaurant in de zaal. Van 

11.00 tot 14.00 uur staan de deuren 

open. Toegang voor kinderen € 2,50 
(inclusief activiteiten), voor volwas-

senen €1,-. Steinerschool, Welte-

vreden 6 in De Bilt. Zie voor meer 
informatie over de markt www.stei-

nerschool.nl

Optreden Tarabende

Tarabende is een enthousiaste groep 

muzikanten met een breed reper-

toire van traditionele volksmuziek 

tot wereldmuziek. Zij bespelen ver-
schillende instrumenten, zoals kla-

rinet, accordeon, gitaar, tambura, 

mandoline, contrabas en slagwerk. 

Het repertoire is zeer gevarieerd en 

bevat zowel instrumentale als voca-

le, vaak meerstemmige nummers. 

Tijdens een optreden is er swin-

gende klezmermuziek , Balkanme-

lodieën en Argentijnse tango’s maar 
ook feestmuziek uit de Andes, een 
westernnummer of een lief Roma’ 
s slaapliedje. Meer info: www.tara-

bende.nl

Tarabende zal optreden in de foyer 

Oud papier 

Westbroek

Op donderdag 29 november zame-

len leden van muziekvereniging De 

Vriendenkring weer oud papier in. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om het 

oude papier vóór 18.30 uur aan de 
weg op of de daarvoor bestemde 

plaatsen te zetten. Inwoners van de 

nieuwbouw worden verzocht ook 

de container op de vertrouwde plek 

neer te zetten.

Bilthoven Noord

Op zaterdag 1 december haalt de 
Maartensdijkse volleybalvereni-

ging Salvo ‘67 weer oud papier 
op in een gedeelte van Bilthoven 

Noord, in het gebied links en rechts 

van de Gezichtslaan en begrensd 

door de Soestdijkseweg en de Jan

van Serviceflat de Akker op zater-
dag 1 december om 16.00 uur. 

Entree (voor niet bewoners) SF de 
Akker: 2,50 euro p.p. incl. koffie-
thee 

Concert Schutsmantel

Zondag 2 december a.s. is er een 
optreden  piano, zang en blokfluit 

uitgevoerd door Rina Roelfs en 
Andi Smit in de Bechsteinzaal in 
Schutsmantel. De toegang is gratis 
en de aanvang is 15.00 uur. De zaal 
is open vanaf 14.30 uur.

Westbroek ontmoet

Een reis door Europa per vrachtwa-

gen. Piet Kalisvaart vervoerde uit-
eenlopende producten over de weg 

en brengt een verhaal over zwaar 

materieel, bijzondere vracht, afstan-

den, culturen, technieken en regels.

Westbroek Ontmoet u graag weer 
Dinsdagmiddag 4 december van 

14.30 - 16.30 uur in de Christinazaal 
van het Dorpshuis van Westbroek. 

De kosten zijn 3 euro, inclusief een 
kop koffie of thee. Wanneer u wél 

wilt komen, maar niet weet hoe, 

kunt u vervoer regelen via de fami-

lie Wijnen, tel: 0346-281481. Ook 
wanneer u niet in Westbroek woont, 

bent u van harte welkom.

Ouderenraad De Bilt vergadert

De Ouderenraad van De Bilt ver-
gadert woensdag 5 december, om 
14.00 uur in de Coesfeldzaal in 
het gemeentehuis (Soestdijkseweg 
Zuid 173 te Bilthoven). De Oude-

renraad behartigt de belangen van 

oudere bewoners in de gemeente en 

adviseert daarover het College en 
de Gemeenteraad. Een week voor 
de vergadering wordt de definitieve 

agenda gepubliceerd op de website 

van de Ouderenraad: www.oude-

renraad-debilt.nl. De vergaderingen 

zijn openbaar.

Jeugddienst Dorpskerk

Op zondag 2 december om 19.00 uur 
wordt in de Dorpskerk aan de Burg. 

de Withstraat in de Bilt een jeugd-

dienst gehouden met het thema:  Hij 

komt, Hij komt!. De dienst wordt 

volledig muzikaal begeleid door de 

jeugdband van de Dorpskerk. Voor-

ganger in de dienst is ds H.J. van 
Wijnen, die dieper op het thema zal 

Geboren

23 november 2012

Aurora

Dochter van Geert-Jan & Regiane 
van der Zwet
Spoorlaan 92

Hollandsche Rading

ingaan. Het gaat over december met 

Sinterklaas en Kerst.
 

Kerstmarkt De Bremhorst

Op vrijdag 7 december organiseert 
woonzorgcentrum De Bremhorst de 

vrij toegankelijke kerstmarkt, welke 

is geopend van 10.00 tot 14.00 uur. 

Er zijn o. a. cadeauartikelen, siera-

den en zelfgemaakte kerstkaarten 

en - kransen te koop. En natuurlijk 
ontbreekt de zelf gemaakte erwten-

soep met roggebrood niet. Leuke 
kerstspullen voor deze rommel-

markt kunnen worden afgegeven 

bij de receptie van woonzorgcen-

trum De Bremhorst op de Jan van 
Eycklaan 31 in Bilthoven. Met de 
opbrengst van de kerstmarkt wordt 

later iets leuks gedaan voor en met 

de bewoners.

Liefde

Omdat er liefde is,
bestaat er geen voorbij.

In alle eeuwigheid ben jij.
                           (Toon)

Op zondag 25 november 2012 is onze lieve Lia plotseling overleden.

Lia dank voor alle liefde en zorg
 die jij ons hebt gegeven.

Wij zullen je nooit vergeten.

Lia de Kok - Oosterling
Geertruida Cornelia

in de leeftijd van 60 jaar.

Bert de Kok

Martijn en Lissy
  Femke
  Luna

Alex en Maikel

Bommel Î

Correspondentieadres:
Yarden & Kollaard Uitvaartzorg Lekstreek
Peppelkade 36a, 3992 AK Houten

Er is gelegenheid om afscheid van Lia te nemen en de familie te 
condoleren op donderdag 29 november van 19.00 tot 19.30 uur in het 
rouwcentrum van Yarden, Floridadreef  9 te Utrecht.

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 30 november om  
9.30 uur in de aula van crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27  
te Bilthoven.

Na afloop is er gelegenheid de familie te ontmoeten in de ontvangkamer 
van het crematorium.
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Eerste natuurbegraafplaats  
in de regio nu in gebruik

door Henk van de Bunt

Natuurbegraafplaats Den en Rust in Bilthoven is vanaf heden in gebruik.  

Hiermee is de eerste natuurbegraafplaats in de provincie Utrecht, fraai gelegen in het bos van 

Utrechts Landschap, een feit. Den en Rust en Utrechts Landschap spelen zo samen in op de 

maatschappelijke vraag naar een nieuwe vorm voor begraven.

Op bepaalde plaatsen in Nederland is 

het al mogelijk om in de natuur be-

graven te worden. Het Utrechts Land-

schap en Begraafplaats en Crematori-

um Den en Rust in Bilthoven trekken 

samen op om de eerste natuurbegraaf-

plaats in de provincie Utrecht te reali-

seren. ‘Wij komen hiermee tegemoet 

aan een toenemende vraag vanuit de 

samenleving’ aldus Guus en Natalie 

Temming-Tap van Den en Rust.

Samenwerking 

Het Utrechts Landschap stelt het stuk 

bos naast Den en Rust beschikbaar. 

‘Dit perceel heeft al de bestemming 

begraafplaats in het bestemmings-

plan’, verdu   idelijkt Natalie Tem-

ming-Tap voordat we een wandeling 

over de natuurbegraafplaats gaan 

maken. De Stichting Utrechts Land-

schap blijft eigenaar en beheerder van 

het bosgebied. Den en Rust zal de 

begrafenissen verzorgen en de graf-

monumenten onderhouden. ‘Het prin-

cipe van natuurbegraafplaatsen is dat 

deze voor iedereen toegankelijk zijn’, 

aldus Temming. ‘Er komen geen hek-

ken, noch verlichting. Het bos blijft 

gewoon opengesteld voor iedereen.’

Iets verderop op begraafplaats Den 

en Rust liggen mensen in gestructu-

reerde paden te rusten, de klassieke 

manier van begraven zoals iedereen 

die kent. 

Guus legt het verschil met begraven 

in de natuur uit: ‘Op een natuurbe-

graafplaats liggen de graven ver-

spreid over het hele terrein met veel 

ruimte rond de graven. De graven 

worden, indien gewenst, gemarkeerd 

door een eenvoudig monument. Te 

denken valt aan een steen, slechts 

met een korte inscriptie. Of een kruis 

of een cortenstalen zuiltje’. Natalie: 

‘Voor ons beheer werken we met een 

chip en modern GPS-systeem. Op een 

natuurbegraafplaats is geen ruimte 

voor allerlei persoonlijke uitingen. 

Het boskarakter staat voorop.’ 

Staal

Er is een pad van cortenstaal aange-

legd, dat door het bosperceel slin-

gert. Cortenstaal, ook bekend als 

weervast staal is een metaallegering, 

bestaande uit ijzer waaraan koper, 

fosfor, silicium, nikkel en chroom 

zijn toegevoegd. De bruine roest-

kleur is het uiterlijk meest typische 

kenmerk. Graven blijven voor altijd 

onaangeroerd. Zowel kisten als ur-

nen moeten volledig composteerbaar 

zijn, waardoor alles uiteindelijk weer 

opgenomen wordt in de kringloop 

van de natuur. Guus wijst in dit ge-

val nog eens op de mogelijkheid van 

een kist gemaakt van het hout uit het 

Utrechtse bos. Tap Uitvaartzorg heeft 

de Heuvelrugkist in het assortiment. 

‘Het is interessant voor mensen die 

hun hart hebben verpand aan de om-

geving. Je draagt namelijk indirect je 

steentje bij aan het mooi houden van 

de Utrechtse natuur. In zekere zin is 

de cirkel rond’, aldus de directeur van 

de uitvaartorganisatie.

Verbreding

Voor Den en Rust betekent de na-

tuurbegraafplaats een verbreding van 

het huidige aanbod. Door de ligging 

grenzend aan de bestaande begraaf-

plaats, kan worden gebruik gemaakt 

van de bestaande faciliteiten. Het 

bosperceel blijft in eigendom en be-

heer van Utrechts Landschap. Den en 

Rust zal de begrafenissen verzorgen. 

Tussen de natuurbegraafplaats en 

aangrenzende woonpercelen ligt een 

bosstrook van 45 meter breed waarin 

geen graven komen. De belangstel-

ling voor een plek op de natuurbe-

graafplaats is groot. Door nu al een 

graf te kopen is men verzekerd van 

een bijzondere laatste rustplaats in de 

schoonheid van de natuur. Een deel 

van de opbrengst van het graf gaat 

naar Utrechts Landschap en komt 

weer ten gunste aan de natuur. Geïnte-

resseerden vinden meer informatie op 

de website www.natuurbegraafplaats-

denenrust.nl  Een ieder is van harte 

welkom een kijkje te komen nemen 

op deze bijzondere begraafplaats. Een 

plek/graf kan men uitsluitend laten 

vastleggen op afspraak met een me-

dewerker van de begraafplaats.

Guus en Natalie Temming-Tap bij een bank op een ontmoetingsplek op de 

natuurbegraafplaats. Achter hen een deel van het cortenstalen pad.

Uit de gemeenteraad van 22 november
door Guus Geebel

De raad stelde unaniem het gewijzigde voorstel van B en W over de actualisering  

van de belastingverordeningen vast. Twee amendementen van Maaico Maarsen (SP)  

werden overgenomen. Een wijzigingsvoorstel van Han IJssennagger (Bilts Belang) om de  

legeshefing voor gastouders bij kinderopvang van 695 euro te wijzigen in 100 euro kreeg  
alleen steun van Bilts Belang, SP en ChristenUnie. 

Een motie van de SP over keurings-

kosten voor een gehandicaptenpar-

keerkaart blijkt niet uitvoerbaar en 

werd ingetrokken. De overgenomen 

wijzigingsvoorstellen houden in dat 

bij de aanvraag van een gehandicap-

tenparkeerkaart de kosten voor het 

aanbrengen van een gehandicapten-

parkeerplaats van 200 euro worden 

geschrapt en dat het tarief bij verlen-

ging van de kaart op 50 euro wordt 

gesteld.

Onfatsoenlijk

De raad gaat akkoord met de ver-

plaatsing van autobedrijf Bochane 

aan de Rembrandtlaan in Bilthoven 

naar bedrijvenpark Larenstein. Han 

IJssennagger noemt het bericht in de 

pers over de contractondertekening, 

nog voordat de raad had ingestemd, 

een schoffering van de raad. Hij 

vindt de gevolgde procedure onfat-

soenlijk. IJssennagger wil van wet-

houder Ditewig weten waarom dit is 

gebeurd en vraagt om zoiets in het 

vervolg na het raadsbesluit te doen. 

Wethouder Ditewig zegt dat soms de 

omstandigheden zo zijn dat dit nodig 

is. ‘Maar het persbericht zal in het 

vervolg verschijnen nadat u als raad 

akkoord bent gegaan.’ 

Najaarsnota 2012
De gemeenteraad besluit met alge-

mene stemmen de Najaarsnota 2012 

vast te stellen. Via de najaarsnota 

wordt de begroting voor het lopende 

jaar geactualiseerd. Cees Beringen 

(CDA) spreekt van een slechte plan-

ning. Hij wil uiterlijk in maart een 

herziening van de exploitatieopzet-

ten zien en de inanciële gevolgen 
daarvan. Han IJssennagger (Bilts 

Belang) vindt dat de behandeling 

van de najaarsnota veel te laat in het 

jaar komt. Johan Slootweg (SGP)  

kwam tegen dat er een beleidsplan 

wordt gemaakt voor het onderhoud 

buitenruimte. Hij zou daarvoor graag 

een startnotitie zien. Burgemeester 

Gerritsen stelt dat de Najaarsnota 

geen sturingsnota is maar een verant-

woordingsinstrument. Hij begrijpt 

de vraag om eerder inzicht te hebben 

in de begroting van het lopend jaar 

en wil komend voorjaar benutten om 

te bekijken of dat mogelijk is. 

De raad stelde bij hamerstuk ver-

der het bestemmingsplan voor het 

gebied Prinsenlaan/Drakensteyn in 

Maartensdijk vast en ging akkoord 

met het verzamelvoorstel begro-

tingswijziging.

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

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Twee wijzigingsvoorstellen van Maaico Maarsen (SP) werden unaniem 

overgenomen. 

Raad steunt motie over 
bibliotheek Maartendijk 

Met de grootst mogelijke meerderheid nam de raad op 22 

november een motie aan waarin het college wordt verzocht de 

onwenselijkheid van de sluiting van de bibliotheekvestiging 

Maartensdijk namens de raad onder de aandacht te brengen.

De raad vraagt verder op korte termijn met een verbeterde en transparante 

rapportage van de door Idea geleverde cijfers te komen. Rens Kersten (D66) 

geeft in een stemverklaring aan het met de inhoud van de motie eens te zijn, 

maar omdat het college al in een brief uitvoerig heeft aangegeven om te ko-

men tot vervolgstappen, vindt hij de motie te vroeg komen. Hij stemt tegen. 

Prematuur

Anne Doedens (VVD): ‘De ondertekenaars van de motie vinden het voor 

de gemeenschap Maartensdijk en de vrijwilligers van belang een duidelijk 

signaal af te geven. Het gaat om het meedelen aan Idea van het standpunt 

van de raad. Hij noemt het goed dat de raad als hoogste orgaan in de ge-

meente haar visie duidelijk verwoordt. Johan Slootweg (SGP) vindt dat de 

motie niet op tafel had moeten liggen. Hij had een andere opstelling van 

gemeente verwacht en treft geen enkel weerwoord van de gemeente over 

het voornemen aan. Cees Beringen (CDA) betreurt dat het over geld en niet 

over mensen gaat. Han IJssennagger (Bilts Belang) noemt het indienen van 

de motie prematuur. Rost van Tonningen vindt dat gefaald is bij de presen-

tatie. Anne Brommersma (GroenLinks&PvdA) noemt te motie overbodig. 

Ook wethouder Kamminga vindt de motie prematuur omdat er een discus-

sie komt. [GG]

Rens Kersten (D66) is het eens met de inhoud van de motie maar stemt tegen.



VOORDEEL HELE WEEK

Reclame geldig vanaf 
donderdag 29 november
t/m woensdag 5 december

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

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Kiprollade
Beenham van ’t huis
Entrecôte

Filet Americain
Najaarssalade
Sellerysalade

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

3x 100
gram 4.98

500
gram 5.98

500
gram 4.50

500
gram 3.98

100
gram 3.98

Sucadelapjes

Procureurlapjes

Kipfilet
naturel of gemarineerd

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

GEWOON OMDAT WIJ ’T LÉUK VINDEN…

 DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

Runderschnitzels
Kipschnitzels
Varkensschnitzels

Ook voor uw kerst- en 
relatiegeschenken bent u bij ons aan het goede adres! Talloze mogelijkheden!

6 halen / 
   5 betalen

MMM…..

Huisgerookte zalm

STOMPETOREN 
BELEGEN

VERSE ROOMBRIE

BOERENBELEGEN VIVALDI
vol romige boerenkaas

1.25100
gram

5.50500
gram

5.25500
gram

VERSGEBRANDE 
CASHEWNOTEN 
gezouten of ongezouten

100
gram 1.00VERSGEBRANDE 

PINDA-ROZIJNENMIX

100
gram 1.49

Vólop saucijzenstaven,  saucijzen-
letters , saucijzenbroodjes en
andere lekkere hapjes in ’t weekend!

Alléén DONDERDAG

Vers gesneden

Soepgroente 
250 gram

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Vers gesneden

Ananas
volle bak

• Kip-kerrie 

MET GROENTERIJST ________ 100 GRAM 0,99
• Varkenshaas 

MET GEBAKKEN AARDAPPELS __ 100 GRAM 0,99
• Hertengoulash

MET PUREE/RODE KOOL ________ 100 GRAM 1,25
ZATERDAG VERSE SUSHI !!!

Bredase

Spruitjes
500 gram

0,69 0,99

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gesneden
Hutspot ___________ 500 GRAM  0,69

Elstar
Handappels
_________________________ HÉÉL KILO  1,25

Pasta met kip
en paddenstoelen __  100 GRAM  0,99

MAANDAG 3 DECEMBER, DINSDAG 4 DECEMBER 

EN WOENSDAG 5 DECEMBER

De lekkerste clementines
NU OOK KLEINE KISTJES MANDARIJNEN

LEUK ALS KADO! 

0,69

Er is weer boerenkool, 
hutspot en zuurkool 
Alle stamppotten en
rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

  Groot assortiment
paddenstoelen!

De lekkerste!
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Gemeente Hilversum denkt niet  
aan de omgeving

door Henk van de Bunt

Het Dorpsoverleg Hollandsche Rading is uiterst bezorgd over de ontwikkelingen op  

het buiten de noordelijkste kern van De Bilt gelegen vliegveld Hilversum. Kees Floor  

en Rob Klaasen vertellen namens het Dorpsoverleg over een verzonden brief,  

waarin met klem wordt verzocht om alvorens onomkeerbare besluiten te nemen een  

overleg te starten met de commissie Milieuhygiëne Vliegveld Hilversum en daarnaast  

ook de omliggende gemeenten evenals de betrokken woonkernen hierbij te betrekken.

In de Hilversumse raadscommissie 

wordt op 21 november a.s. een plots 

verschenen voorstel m.b.t. aanpas-

singen aan de baanconiguratie van 
het vliegveld, in samenhang met de 

in Loosdrecht te ontwikkelen woon-

wijk ter Sype en huurverlenging van 

Vliegveld Hilversum behandeld. 

Kees Floor: ‘Het voorstel bevreemdt 

ons in hoge mate. Deze kwestie, die al 

decennia speelt, is altijd een belang-

rijk onderwerp van gesprek geweest 

in de commissie Milieuhygiëne vlieg-

veld Hilversum, waarin collega Rob 

Klaassen participeert. De laatste maal 

was dat in 2010 toen een meerder-

heid van de commissie zich uitsprak 

tegen een verandering in de baancon-

iguratie van het vliegveld. Thans ligt 
bovenstaand voorstel er, zonder dat 

er enig overleg heeft plaatsgevonden 

met deze commissie. Juist in kwesties 

als de onderhavige is men verplicht 

deze in de commissie te behandelen. 

Omwonenden en de Utrechtse buur-

gemeenten zijn door deze handelwij-

ze als het ware overvallen’.

Sluiten

Rob Klaassen: ‘Het voorstel om een 

baan boven Loosdrecht te sluiten en 

het verkeer af te werken op andere 

banen houdt in dat het vliegverkeer 

naar respectievelijk het stiltegebied 

in het Noorderpark en naar Holland-

sche Rading wordt gestuurd. Omdat 

de grasmat niet bestand is tegen de 

extra vliegbewegingen is het de be-

doeling om de baan naar het ZZW, 

richting Noorderpark te verharden. 

Hierdoor gaat dan extra geluidhinder 

van het vliegverkeer ontstaan. Om 

deze overlast te compenseren wordt 

voorgesteld het aantal vliegbewegin-

gen voor vliegveld Hilversum te re-

duceren van 76.000 naar 55.000 per 

jaar. Wij zien deze compensatie als 

een wassen neus, aangezien al jaren 

het doorsnee aantal vliegbewegingen 

op Hilversum rond de 45.000 schom-

melt. Bovendien worden helikopter-

bewegingen hierbij niet meegeno-

men. Sterker nog, daar wordt zelfs 

niets over vermeld. Voorts wil men 

de vliegtuigen met een startgewicht 

tussen de 2500 kg en 6.000 kg maxi-

maliseren op 25 starts en landingen 

per jaar. Ook dit zien we niet als een 

compensatie. De vliegtuigen op Hil-

versum zijn ook nu niet zwaarder dan 

2500 kg (de grasbaan kan een hoger 

gewicht niet aan). Het voorgestelde 

betekent dus gewoon een extra ge-

luidbelasting.

Ontmoedigen

Kees Floor: ‘Ook wordt door de ge-

meente Hilversum voorgesteld een 

ontmoedigingsbeleid te voeren ten 

aanzien van vliegactiviteiten, die een 

meer dan gemiddelde geluidsproduc-

tie hebben. Wij vinden dit een merk-

waardige uitspraak. Na jaren van 

overleg en heel veel klachten werd 

ca. 8 jaar geleden door de paraclub 

een geluidsarm vliegtuig aangeschaft. 

Ongeveer 3 jaar geleden heeft de pa-

raclub dit toestel weer uit de lucht 

gehaald en vervangen door het oude 

uiterst lawaaiige toestel de Pilatus 

Potter, die thans op stille avonden de 

gehele omgeving verstoort. Ondanks 

veel klachten komt dit niet tot een 

eind en gaat de lawaaiproductie ge-

woon door. Dus: wat ontmoedigings-

beleid?’ 

Wegverkeer of weg ‘verkeer’

Er wordt in het raadsvoorstel uitvoe-

rig stilgestaan bij de verkeersituatie, 

die de bouw van 600 woningen in Ter 
Sype voor Hilversum met zich zal 

meebrengen. Met geen woord wordt 

gerept over het feit dat de verkeers-

problematiek voor het overgrote deel 

gaat afgewenteld wordt op de buurge-

meente De Bilt en in het bijzonder de 

kern Hollandsche Rading. 

Uit berekeningen van verkeersdes-

kundigen blijkt dat er globaal 1650 

extra verkeersbewegingen per dag 

zullen bijkomen op de N417: Tolak-

kerweg en Kon. Wilhelminaweg. De 

automobilisten gebruiken de N417 

als een verlengde op- en afrit van de 

A27. Floor en Klaasen: ‘Misschien 

dat met Hilversum ten aanzien van 

het verkeer iets is overeengekomen. 

Zowel met de gemeente De Bilt als 

met andere gemeenten is dit zeker niet 

het geval. Zij werden als het ware met 

dit raadsvoorstel overvallen. Wij zou-

den hier willen zeggen: ‘Wat u niet 

wilt dat u geschiedt, doe dat ook een 

ander niet’. De gemeente Hilversum 

heeft in onze ogen alleen nagedacht 

over haar eigen belangen en zich niet 

bekommerd over de gevolgen die dit 

besluit heeft voor zowel de bewoners 

in de omliggende gemeenten als over 

de negatieve gevolgen voor de na-

tuur- en recreatiegebieden in de di-

recte omgeving. Want hoe dan ook; er 

zal meer vliegverkeer komen zowel 

boven delen van Hollandsche Rading 

als ook boven het Noorderpark. Om 

nog maar te zwijgen over het extra 

autoverkeer, dat zich door Holland-

sche Rading zal moeten wringen’.

Kees Floor en Rob Klaassen bij het vliegveld Hilversum.

Nieuw boek van Floris Bijlsma
door Henk van de Bunt

Biltenaar Floris Bijlsma (1973) is werkzaam als teamleider op een gesloten afdeling voor acute 

psychiatrie. Daarnaast is hij actief als freelance journalist en reist en fotografeert hij graag.

Een combinatie van deze interes-

segebieden komen samen op zijn 

website. Je komt er veel artikelen 

en columns tegen. Zij vallen globaal 

uiteen in twee onderwerpen: India en 

Mensen. De artikelen onder de kop 

India schrijf Bijlsma voor een Neder-

landstalige tijdschrift over India. De 

columns onder de kop Mensen zijn 

zowel schetsen van de directe prak-

tijk van de klinische psychiatrie, als 

situaties van mensen die niets met de 

klinische psychiatrie te maken heb-

ben, maar waarbij gedrag van men-

sen en beweegredenen daarachter 

centraal staan. Daar is ook iets te 

vinden over Iedereen heeft wel wat, 

columns en artikelen over mensen en 

psychiatrie (2010)

Suïcide

Onlangs verscheen er van zijn hand: 

‘Impact van suïcide op GGz-mede-

werkers, dat opent met een 21-tal 

interviews met personen uit verschil-

lende disciplines binnen de GGz die 

beroepshalve te maken hebben met 

gevallen van suïcide. Zij vertellen 

open en eerlijk over de opgedane er-

varingen en over de impact daarvan 

op hun dagelijks leven, zowel binnen 

als buiten de werksfeer. De uitgave 

vervolgt met een aantal beschouwin-

gen over zaken als rouwverwerking, 

trauma en impact en over de opvang 

en begeleiding van personen die 

beroepsmatig met suïcide te maken 

krijgen. In een afsluitend hoofdstuk 

komt de auteur met conclusies en 

aanbevelingen, met daarbij speciale 

aandacht voor een door hem zelf ont-

wikkeld model, dat moet voorkomen 

dat een confrontatie met de suïcide 

van een patiënt aanleiding geeft tot 

psychische klachten. De in Biltho-

ven woonachtige mevrouw dr. Els 

Borst-Eilers, oud-minister van VWS 

(1994-2002) en de heer prof. dr. 

Kerkhof, hoogleraar klinische psy-

chologie, psychopathologie en suïci-

depreventie aan de Vrije Universiteit 

te Amsterdam verzorgden het voor-

woord. Floris Bijlsma.

Zonnebloem recipieert
Ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van De Zonnebloem afdeling 
Maartensdijk recipieerde het bestuur op vrijdag 23 november in het Paro-

chiehuis De Mantel naast de RK St. Maartenskerk in Maartensdijk. 

Namens het gemeentebestuur kwam wethouder Herman Mittendorff  v.l.n.r. 

de bestuursleden Marjon Braas, Marion Bracke, Joop Vesters, Ido Huiten-

ga en Jelly Klaver bloemen en gelukwensen brengen. [HvdB]

tel. 06 23526854 - info@praktijkvoorvoetmassage.nl - Voordorpsedijk 28, Groenekan

www.praktijkvoorvoetmassage.nl

Geef jezelf of een ander een 
ontspannende Voetmassage cadeau!

Een Voetmassage kan zorgen voor totale ontspanning. Hilde Jansen van de Praktijk 
voor voetmassage: “Mensen moeten heel veel in het leven, vooral van zichzelf. Dat 
veroorzaakt vaak spanning op het lichaam en weerhoudt een goede doorstroming van 
de energie. Mijn cliënten komen bij mij ontspannen, ik gebruik de voeten als ingang 
tot het lichaam. De energie laat ik weer stromen en kan ik bijsturen. Het lichaam laat 
in ontspanning tijdens zo’n voetmassage gebeuren wat gebeuren moet.”

Naast Voetmassage is Hilde ook gespecialiseerd in Numerologie. Door Numerologie kan je meer 
over jezelf te weten komen. Waarom gebeuren dingen, waarom reageren we zoals we doen en 
kunnen we het leven beter begrijpen? Numerologie geeft antwoorden op deze vragen. Hilde: “Een 
geboortedatum en naam kunnen veel vertellen. Deze geeft aan waar mensen op kunnen vastlopen, 
welke karakterstructuren zij hebben en welke thema’s kunnen blijven terugkeren. Je bent natuur-
lijk nooit één nummer, het is een hele doorberekening in combinatie met de gesprekken die we 

voeren. Uiteindelijk geeft dit antwoorden op vragen die mensen 
hebben over zichzelf of een ander.”

Wil je hier graag meer over weten? De praktijk heeft nu een aan-
bieding: Bij een voetmassage krijg je nu ter kennismaking als je 
wilt, een Numerologieconsult kado. Deze aanbieding geldt tot 
31 december. Een Voetmassage duurt één à anderhalf uur en 
kost 30 euro. 

Je kunt bij de praktijk voor voetmassage ook terecht 
voor een cadeaubon als je iemand anders wilt verwennen 
met een voetmassage. Reserveren kan eenvoudig via de 
site of door even te bellen of mailen.

Een Voetmassage kan zorgen voor totale ontspanning. Hilde Jansen van de Praktijk 
voor voetmassage: “Mensen moeten heel veel in het leven, vooral van zichzelf. Dat 
veroorzaakt vaak spanning op het lichaam en weerhoudt een goede doorstroming van 

Een Voetmassage kan zorgen voor totale ontspanning. Hilde Jansen van de Praktijk 
voor voetmassage: “Mensen moeten heel veel in het leven, vooral van zichzelf. Dat 
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Vragenuurtje neemt weer veel tijd in beslag
door Guus Geebel

Burgemeester Gerritsen drong in de raadsvergadering van 22 november opnieuw aan op enige 

restrictie bij de leden van de raad bij het stellen van vragen. Er werd een aantal vragen gesteld 

waarvan hij vindt dat die buiten gemaakte afspraken in het seniorenconvent vallen.

Ebbe Rost van Tonningen begint de 

serie vragen met het constateren dat 

de dreigende sluiting van de biblio-

theek Maartensdijk voor veel onrust 

heeft gezorgd. Hij wil weten wat het 

college gaat doen om die onrust weg 

te nemen. Wethouder Kamminga ant-

woordt dat het college een brief heeft 

geschreven waarin staat hoe het col-

lege zich het vervolg voorstelt. Hij 

heeft vernomen dat hierover bij de 

vrijwilligers onzekerheid bestaat en 

heeft contact opgenomen met één van 

hen met het voorstel om te komen 

praten. Er komt een plan van aanpak 

waarover alle betrokkenen worden 

geïnformeerd. 

Zendmast

Op een bewonersbijeenkomst over 

de locatie van de KPN-zendmast in 

Hollandsche Rading vernam Rost van 

Tonningen dat deze nodig is omdat op 

de A27 ter plaatse onvoldoende tele-

foondekking is. Hij vraagt het college 

te erkennen dat hier goede informatie 

naar de bewoners had moeten plaats-

vinden en dat er een inancieel risico 
voor de gemeente is. Wethouder Dite-

wig vindt het van belang dat het dek-

kingsprobleem wordt opgelost en dat 

veiligheid opweegt tegen individuele 

belangen. De eerste verantwoorde-

lijkheid voor de informatie ligt vol-

gens de wethouder bij initiatiefnemer 

KPN. Eventuele planschade komt 

voor rekening van de gemeente. 

Vliegveld Hilversum 

Ebbe Rost van Tonningen heeft bij 

een commissievergadering in Hil-

versum ingesproken en gezegd dat 

het raadsvoorstel over Vliegveld Hil-

versum helemaal voorbij gaat aan de 

belangen van de gemeente De Bilt, 

waar bewoners wel de last gaan on-

dervinden. Hij wil weten wat het col-

lege doet om tijdig in de procedure 

in te breken. Ruud Woutersen (D66) 

maakt zich zorgen over het raads-

voorstel van de gemeente Hilversum. 

Hij vraagt wat het college nog kan 

doen als aan de randvoorwaarden die 

bij het voorstel horen wordt voldaan. 

Wethouder Kamminga zegt dat vrij-

wel vast staat dat het voorstel wordt 

aangenomen. De gemeente De Bilt 

houdt scherp in de gaten wanneer er 

bestemmingsplanwijzigingen komen. 

Als het grondgebied van de provincie 

Utrecht erbij betrokken is, is instem-

ming van Utrecht nodig. De provincie 

zal in dat geval tegenstemmen.

Utrechtseweg 

Han IJssennagger (Bilts Belang) en 

Henk van den Broek (CDA) reage-

ren op een bericht in de pers over een 

‘oorlog’ tussen De Bilt en Zeist. Wet-

houder Ditewig zegt dat de gemeente 

samen met de gemeente Zeist, de pro-

vincie en Rijkswaterstaat in gesprek 

is over het realiseren van een tweede 

rijbaan op de Utrechtseweg op Bilts 

grondgebied, en de oversteek voor 

wild. Ter plaatse is een wildspoor 

waardoor een verkeersonveilige situ-

atie kan ontstaan. ‘We zijn overeen-

gekomen het voor mens en dier veilig 

te maken. Daarom wordt onderzocht 

of op een eenvoudige wijze een ree-

enpassage te realiseren is. Begin 2013 

wordt het inanciële plaatje verwacht 
en voorgelegd aan de raden.’

 

Overige vragen

Gitta van Eick (CDA) stelt vragen over 

het te vroeg buitenzetten van vuilnis-

zakken onder andere aan de Hessen-

weg. Wethouder Kamminga zegt toe 

de mogelijkheid voor het plaatsen van 

cocons achter de appartementen aan 

de Hessenweg te onderzoeken. Cees 

Beringen (CDA) stelt vragen over de 

gevolgen van het regeerakkoord voor 

het BTW-compensatiefonds. Kam-

minga is op de hoogte van deze maat-

regel en kan meedelen dat de gevol-

gen groot zijn. In 2017 zorgt dit voor 

een nadeel voor de gemeente van 2,3 

miljoen euro. Jaap Nieuwenhuize 

(GroenLinks&PvdA) stelt een aantal 

vragen over de te verwachte gevolgen 

van het regeerakkoord in het sociale 

domein en de aanpak om pijnlijke 

gevallen voor kwetsbare groepen tot 

een minimum te beperken. Wethou-

der Mittendorff meldt dat alle ge-

volgen van het regeerakkoord op dit 

moment in kaart worden gebracht. 

Hij verwacht in februari, maart een 

informatieavond te kunnen houden. 

Nico Jansen (ChristenUnie) krijgt een 

bevestigend antwoord op de vraag of 

er contact is geweest met de gebrui-

kers van De Vierstee en of die in het 

nieuwe gebouw een plekje kunnen 

krijgen. Hans Los (VVD) stelt een 

vraag over de Regionale Uitvoerings 

Dienst (RUD). Wethouder Kammin-

ga meldt dat het onderwerp in de raad 

van december behandeld wordt en dat 

er voor De Bilt geen nadeel is. 

Nico Jansen (ChristenUnie) krijgt een bevestigend antwoord op zijn vraag 

over de gebruikers van De Vierstee.

Jubileum Stichting Kunst en Cultuur De Bilt
door Lilian van Dijk

Henk van den Berg heeft de Muzeprijs gewonnen, Marjolein Hendrickse nam de ontwerpprijs 

in ontvangst met haar logo voor de nieuwe website cultuurindebilt.nl en de talentenklas van de 

Muziekschool heeft een aanmoedigingsprijs gekregen. Dit alles vond plaats tijdens een feestelijke 

bijeenkomst in de Mathildezaal in het gemeentehuis te Bilthoven op woensdag 21 november.

Nadat de kinderen van de talenten-

klas hun prijs in ontvangst hadden 

genomen, reikte Ab Talmon van ga-

lerie MaCloud de prijs voor het beste 

logo-ontwerp uit. Hij vormde samen 

met Emke Teitsma van MyTotem en 

Jan Gerrit van Wijhe van Ambacht-

Ateliers de jury die de ontwerpen van 

vijf genomineerden had beoordeeld. 

‘Wij hebben gekozen voor een logo 

waarin we een sterke gelaagdheid za-

gen’, aldus Talmon. ‘Een gelaagdheid 

die we heel goed vinden passen bij 

het thema cultuur. Cultuur bestaat al-

tijd uit meerdere variaties, niveaus en 

disciplines, kortom, lagen.’ De pijlen 

in het ontwerp verwijzen naar de zes 

kernen, maar duiden ook op de func-

tie van de website als wegwijzer naar 

culturele evenementen. 

Combo

Vervolgens bood de voorzitter van 

de SKC Inge Fuijkschot een korte 

terugblik op het twintigjarig bestaan 

van de stichting. Wapenfeiten als 

de inrichting van de Traverse en de  

organisatie van tentoonstellingen van 

Nederlandse kunstenaars in deze pas-

sage, het uitbrengen van het werk 

van componist Julius Röntgen en de 

helaas door geldgebrek gestopte Ke-

ramuze-tentoonstellingen passeerden 

de revue, waarna Fuijkschot overging 

tot de prijsuitreiking. 

De uitgebreide media-aandacht voor 

haar voorganger Henk van den Berg 

had sommigen misschien al op de 

gedachte gebracht dat hij de Muze-

prijs dit jaar zou krijgen, grapte ze. 

Ze prees het bestuur van de stichting: 

‘Het heeft altijd bestaan uit meewer-

kende leden. 

Wij steken allemaal de handen uit de 

mouwen.’ Van de Berg ontving niet 

alleen een oorkonde, maar ook een 

fraai kunstwerk. Het Combo Marie-

José Thiemstra zorgde deze avond 

voor de muzikale omlijsting. [LvD]Prijzenregen tijdens jubileumviering SKC.

Sociale Media rukken op

Nieuwe website verbindt 6 kernen

Tot op heden kennen we een link aantal lokale internet-initiatieven die 
kern- of activiteit-gebonden informatie onder de aandacht van de inwo-

ners brengen. Wat echter nog ontbreekt is een website waar dat allemaal 

samenkomt en waar inwoners gemeentebreed bij betrokken zijn. San-

der de Vos van Deseo Media en Cor Groenen van Vario Pers lanceren nu  

debiltinactie.nl.

Dit nieuwe initiatief is een laagdrempelig platform door en voor inwoners 

van de gemeente De Bilt. Inwoners, werknemers en eigenaren van Biltse 

bedrijven zijn van harte welkom om verhalen, opmerkingen, frustraties, 

mededelingen, ideeën, plannen, hobby’s, wetenswaardigheden, waarschu-

wingen, vragen en dergelijke aan te bieden voor plaatsing.

Populair

Beide mannen staan midden in het communicatievak. Deseo Media is geen 

onbekende in De Bilt en eigenaar Sander presenteert tevens het programma 

‘Ondernemen in de Regio’ op de lokale radio. Cor is eigenaar van Parel 

Promotie en uitgever van De Vierklank. ‘Lokaal verbinden’ is een van zijn 

speerpunten. Via hun beide communicatiekanalen zal de website breed on-

der de aandacht worden gebracht. De populariteit van de site is onlosmake-

lijk verbonden met de inzet van de inwoners. Als die hem weten te vinden 

én er gebruik van maken is succes verzekerd,’ menen zij. ‘Dan wordt het 

een website die boeit en fascineert omdat het zo dichtbij is!’.

Groeien

Vanuit De Vierklank en radio wordt aanvankelijk nog voor een vaste infor-

matiestroom gezorgd. Voor brede informatiegroei rekent debiltinactie.nl op 

input van de bezoekers en een blogteam. De eerste bloggers zijn al actief 

en de verwachting is dat er veel meer mensen zijn die willen gaan schrijven 

voor de site. De website blijft in ontwikkeling en zal zich in de loop der tijd 

verder vormen zodat het echt een site wordt van en voor de inwoners. Alles 

wat er in relatie tot De Bilt wordt getwitterd heeft inmiddels al een promi-

nente plek op de site gekregen en valt gemakkelijk te volgen. Al het overige 

nieuws is overzichtelijk gerubriceerd.

Iedereen die mee wil schrijven kan zich aanmelden via info@debiltinactie.

nl. Op dit e-mail adres kan men ook terecht voor verdere vragen en opmer-

kingen. 

Twee media ondernemers hebben de handen in een geslagen en lanceren de 

nieuwe website www.debiltinactie.nl



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

 
Maertensplein 16     3

738 GK  Maartensdijk     Tel. 0346-211711      
          

10%

50%

NU op de hele 
najaar- wintercollectie

van ESPRIT tot 
50% KORTING*

*m.u.v. basisartikelen

Ervaar nu bij ons in de winkel de nieuwe modellen, 
kleuren en de verschillende materialen van de 
najaar- wintercollectie 2012.

KIJK OOK OP 
www.nagelfashion.nl

30%

Fashion for eve ry age

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

35% KORTING
op de oude collectie van Oilily

25% KORTING 
op de nieuwe collectie van 
Oilily en de Piptoilettassen

Wij helpen u graag met het kiezen van 
een passend relatiegeschenk voor de 

feestdagen. Bij ons kunt u terecht voor 
geschenksets, cadeaubonnen maar ook 
cadeaubonnen voor onze beautysalon.

Als u het product niet vindt in de winkel
 ga dan naar vanrossum.diodrogist.nl

De lekkerste:
 • Boterletters
 • Speculaas
 • Roomborstplaat
 • Marsepein 

uit eigen bakkerij!

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v.Amstel / 035 - 624 00 63

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

06 - 53 14 67 33

Aanstaande zaterdag 
pepernotentoernooi van Judokan! 

Bel snel 0346-212455

Kapper Hans 
is dan gesloten 

want hij zit achter 
de jurytafel.

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Cadeaus en 
cadeautjes 

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

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

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT 207
1.6 VTI 3DRS
2009, 47.000, L BLAUW MET, AIRCO, 
ABS, ER, CV, SB, ESP, RAD/CD, 
PARKEERHULP, CRUISE C,

€ 8.950,00 

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C3 1.4 EXCLUSIVE AUTOMAAT 2005 52.000 ROUGE LUCIFER,CRUISE C,RAD/CD,AIRCO,SB,ER,CV,  € 6.950,00 

CITROEN C5 TOURER 1.6 THP 2009 57.000 ZWART MET,CRUISE C,CLIMATE C,ER,CV,SB,ESP,

LMV,RAD/CD/NAV,MLV,  € 14.950,00 

CITROEN SAXO 1.1 I FURIO 2003 73.000 ZWART,ER,CV,SB,RAD/CD,AIRBAG,  € 2.900,00 

RENAULT MODUS 1.4 16V 5DRS 2006 69.000 GRIJS MET,AIRCO,ABS,AIRBAGS,ER,CV,ESP,SB,

AUTHENTIQUE CRUISE C,TREKH,RAD/CD,  € 5.950,00 

CITROEN C5 1.8 16V AUTOMAAT 2002 113.000 GRIJS MET,CLIMATE C,CRUISE C,TREKH,RAD/CD  € 2.500,00 

PEUGEOT 1007 1.6 16V GENTRY 2005 97.000 ZWART MET,AIRCO,ABS,PANORAMADAK,LMV,

AUTOMAAT RAD/CD,MLV,ER,CV,SB,CRUISE C  € 6.950,00 

PEUGEOT 206 CC 1.6 16V 2004 140.000 ZILV GRIJS MET,ZWART LEDER,ER,CV,SB,RAD/CD,

QUICK SILVER CLIMATE C,LMV,MLV,ESP,ABS,  € 5.950,00 

PEUGEOT 207 SW 1.6VTI 16V 2009 174.000 GEEL/GROEN MET,ABS,AIRCO,RAD/CD,LMV,

                                OUTDOOR PANORAMADAK,TREKHAAK,MLV,ER,CV,SB,  € 8.950,00 

PEUGEOT 407 SW XS 2.0 16V 2007 115.000 ZILV GRIJS MET,CLIMATE C,ER,CV,SB,LMV,RAD/CD

CRUISE C,ABS,ESP,TREKH,  € 9.350,00 
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Toutenburg Maartensdijk viert 40-jarig bestaan

Twee ochtenden feest
door Kees Pijpers

Dinsdag 20 en donderdag 22 november was het heel gezellig in de recreatiezaal van het senioren-

complex Toutenburg. Het was 40 jaar geleden dat in diezelfde maand het eerste huurcontract 

getekend werd tussen de toenmalige bewoners van het huis en De Woonstichting SSW.

Aan twee lange tafels werden een 

ochtendlang vrolijke gesprekken ge-

voerd. Vooral de dames, veruit in de 

meerderheid, hadden heel wat af te 

praten. De bestuurders Gerrit Nap 

en Walter van Barneveld van de Be-

wonerscommissie van Toutenburg 

vertellen dat deze viering mogelijk is 

geworden dankzij Bakker Bos, Land-

waart Culinair, Irma Hoogenraad en 

Wout van de Brink, de voorzitter van 

de bewonerscommissie van Dijck-

state. De goede stemming zat er al 

gelijk in en zo is het de hele ochtend 

ook gebleven. 

Herinneringen

Een van de eerste bewoners, Me-

vrouw Biesters (89), woont nu al 

40 jaar in Toutenburg. Ze vertelt dat 

ze oorspronkelijk uit de buurt van 

Zaltbommel komt en in 1947 naar 

de Dorpsweg in Maartensdijk ver-

huisde waar ze eerst nog 25 jaar heeft  

gewoond. Ze wordt door extern advi-

seuse Irma Hoogenraad na een mooie 

speech vol herinneringen uit al die ja-

ren in de bloemetjes gezet. Om 11.30 

uur was er voor iedereen een drankje 

waarna de warme lunch werd opge-

diend. En almaar bleef het heel gezel-

lig. Maar er was nog meer, want twee 

dagen later, donderdag 22 november, 

was er in diezelfde recreatiezaal nog 

een mooi programma opgezet en dit-

maal waren er zelfs vijf lange tafels 

bezet. 

Genieten

Ook deze ochtend waren tot genoe-

gen van de drie aanwezige heren, de 

dames ver in de meerderheid Al die 

mensen vertegenwoordigden de vele 

groepen waarvan ze deel uitmaken, 

zoals de handwerk-, de klaverjas-, de 

gymnastiek voor ouderen-, de sjoel-, 

de soos-, de kofieochtend-, de vrij-
dagmiddag knutselgroep en de Rode 

Kruis EHBO groep. 

Zo was er ook de verrassende aan-

wezigheid van mevrouw Polak die 

in Dijckstate woont en onlangs hon-

derd jaar geworden is. Maar ook de 

bekende plaatselijke fysiotherapeut 

Karstens was gekomen. Na de limo-

nade en het glaasje wijn en de warme 

lunch was het mooie feest voorbij en 

wie je het ook vroeg, ze hadden ervan 

genoten.Gezelligheid troef tijdens de jubileumviering van Toutenburg.

Brei mee tegen eenzaamheid
door Marijke Drieenhuizen

Het Nationaal Ouderenfonds is gestart met een grote 

breiactie in onder andere de gemeente De Bilt met als doel het 

inzamelen van geld voor eenzame ouderen in deze gemeente 

maar ook voor ouderen in heel Nederland.

In Nederland zijn ongeveer 200.000 ouderen extreem eenzaam; dat houdt on-

der andere in dat zij slechts één keer per maand bezoek krijgen. De opbrengst 

van deze breiactie wordt besteed aan activiteiten, die zorgen dat deze ouderen 

weer wat gezelligheid in hun leven hebben en andere mensen leren kennen, 

om zo vaker contact te leggen. Iedereen wordt opgeroepen om de breipennen 

van zolder te halen en voor het goede doel allerlei artikelen te breien. En er 

mag ook gehaakt worden. In december staan vrijwilligers met een stand in de 

Bilt om de breisels te verkopen voor het goede doel.

Gratis startpakket 

Het Nationaal Ouderenfonds hoopt dat veel mensen mee willen doen met 

deze actie. Sabrina van Ravenswaay is PR & Communicatiemedewerker van 

dit fonds: ‘Het is goed als we gezamenlijk opkomen voor mensen die een-

zaam zijn. Deze breiactie is, denken wij, uitnodigend. We stellen als Oude-

renfonds een startpakket met wol en de patronen gratis ter beschikking. De 

actie start nu maar loopt ook volgend jaar nog door. We hopen dat het lukt om 

half december al een eerste verkoop te organiseren in de gemeente De Bilt’. 

Wol en patronen

Het Ouderenfonds heeft zo’n 40 verschillende patronen uitgekozen zoals bij-

voorbeeld kerstversieringen, mutsen, knuffels, truien, sjaals of tassen. Op de 

website www.ouderenfonds.nl/breimee kunnen de patronen en voorbeelden 

bekeken worden. Ook telefonisch kan een startpakker inclusief patroon aan-

gevraagd worden (tel. 030  6567774). Alle breisels kunnen ingeleverd worden 

bij Stichting Welzijn Ouderen in de Bilt, Jasmijnstraat 6 of in Maartensdijk, 

Maertensplein 96. 

Voorbeelden van Kerst-breipatronen.

Kamerkoor in Dijckstate

Vrijdag 23 november bracht het enthousiaste Bilthovens kamerkoor van 28 koorleden  

onder leiding van dirigent Arie Perk en pianist Wim Brunsveld stukken van Pierre Certon,  

Franz Schubert, W.A. Mozart en F. Mendelssohn in de recreatiezaal van Dijckstate aan het 

Maertensplein in Maartensdijk ten gehore. Het aanwezige publiek genoot van een avond vol 

‘klassieke’ klanken in restaurant ‘Maertenshoek’ in Dijckstate. 

Geïnspireerd door een voorstel van 

dirigent Arie Perk van het Parochie-

koor van parochiekerk Onze Lieve 

Vrouw van Altijddurende Bijstand, 

ontstond in 2008 het idee voor een 

kamerkoor. Breed van opzet zou het 

kamerkoor moeten worden. 

Enerzijds met deelnemers uit de re-

gio, anderzijds met meer dan alleen 

contemplatief repertoire. Ontspannen 

kamermuziek, oude liederen en me-

lodieën, destijds al met hedendaagse 

vrolijkheid geschreven. 

De start

Enkele leden van het parochiekoor 

startten in januari 2008 met regelma-

tige repetities samen met een actief 

gezelschap van muziek- en zanglief-

hebbers. De doelstelling was om uit 

te groeien tot een kamerkoor. Veel 

ambitie was er oficieel niet. Maar na 
een paar repetities ontstond al een zo-

danig gevoel van saamhorigheid dat 

dit resulteerde in een concrete toe-

komstdoelstelling. 

Met vereende krachten een muzikale 

prestatie neerzetten door naar een 

uitvoering toe te werken. Deze eer-

ste uitvoering vond pas plaats op 5 

juli 2009. Het Bilthovens Kamerkoor 

repeteert elke dinsdagavond. Belang-

stellenden kunnen contact opnemen 

via info@bilthovenskamerkoor.nl. 

[HvdB]

Vrijdag 23 november trad het Bilthovens kamerkoor op in restaurant ‘Maertenshoek’ in Dijckstate. 

Geslaagde themabijeenkomst 
In navolging op de succesvolle bijeenkomst van 2 juni jl. organiseerden 

de buren Notarissen Houwing van Beek en Tap Uitvaartzorg opnieuw een 

bijeenkomst Uitvaart & Erfrecht op zaterdag 17 november. Ook voor deze 

bijeenkomst was een overweldigende belangstelling, waardoor er wederom 

een extra sessie in de middag werd ingelast.

Het doen notaris Frans van Beek en Martine Eggen, adviseur van Tap Uit-

vaartzorg, goed dat er zoveel belangstelling is: ‘Wij voorzien blijkbaar dui-

delijk in een informatiebehoefte met deze bijeenkomsten’, aldus de buren. 

‘Het is ijn om zoveel mensen van dienst te kunnen zijn’. De deelnemers 
ontvingen allerhande informatie over de verschillende aspecten van uit-

vaarten en erfrecht. De reacties van de aanwezigen waren volgens Martine 

zeer positief: variërend van ‘nuttig’ en ‘zeer verhelderend’ tot ‘ijn om eens 
te kunnen praten in een ongedwongen sfeer over dit onderwerp’. Voor 2013 

staat al weer een bijeenkomst Uitvaart & Erfrecht gepland.

Team Notarissen Houwing van Beek en Tap Uitvaartzorg.



Hessenhof 9 (hoek Hessenweg/Looydijk)
3731 JV  De Bilt   Tel. 030 2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl
www.debilt.wereldwinkels.nl

Cadeaus met een verhaal

Elke 3e zaterdag van de maand heeft Wereldwinkel Maartensdijk van 10 tot 15 uur een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

Novib kalender 
Al meer dan 40 jaar verkoopt Oxfam Novib haar 

wereldberoemde kalender. Met prachtige beelden die je 

meenemen over de hele wereld en voorzien van nuttige 

informatie over hun werk. Geschikt als kerstgeschenk:  

4 kalenders voor de prijs van 3!

Kerstkaarten
Verras familie en vrienden met een prachtige 

Unicef kerstkaart. Met elke kaart help je 

kinderen aan een 

betere toekomst. 

Ook kerstkaarten van 

Amnesty International 

en Fair Trade 

Original. 

De Wereldwinkel vol van Kerst  
Deze Kerst zijn de materialen wit en doorschijnend met 

hier en daar en sprankeltje glans. De koele witte kleur 

wordt verzacht door warme verlichting en ronde vormen. 

Handgemaakte kerstartikelen zijn een must. Haal die mooie 

fairtrade kerststal, kerstballen, sterren en engelen bij ons!

December feestmaand
De Wereldwinkel is dé plek voor de aankoop  
van je cadeau voor Sinterklaas en Kerstmis,  
in alle prijsklassen en voor elke portemonnee. 
Altijd FAIRTRADE, met een hedendaags tintje  
en volgens eerlijke handelsvoorwaarden.  
Ook verzorgen wij graag je kerstgeschenk.

Maandaanbieding 

food 
Appelsap met lemon 

& lime, tropisch sap 

en sinaasappelsap 

met 15% korting. 

Gezellig tafelen: kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet, kalkoenfilet, 

kalfsgehaktballetjes en mini slavinkjes.

FONDUE ROYAAL ................ CA. 300 GRAM P.P. € 5,75

Kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet, kalfsbiefstuk, cordonbleu, 

biefstukreepjes en biefstuk tartaar.

GOURMET EXCLUSIEF ..... CA. 280 GRAM P.P. € 6,25

In een korst van roomboterdeeg. Ca. 20 minuten in de oven op 160°c.

HARTIGE STAAF ................................... PER STUK € 4,98

Specialiteiten voor de sint: Met o.a. rosbief, kruiden en ontbijtspek.

SINTERKLAAS GEBRAAD ..............100 GRAM € 1,99

Voor in de oven; gepekeld en gekruid. 

O.a. whisky, knoflook, cranberry of Italiaans.

MINI BEENHAM ....................................100 GRAM € 1,25

Varkenshaas in een jasje van bladerdeeg met marinade. 

Ca. 20 minuten in de oven op 175°c.

SINTERKLAAS SURPRISE ...............100 GRAM € 1,95

Lekker gemarineerd, voor in de oven of in de pan.

SATÉVLEES ................................................500 GRAM € 5,50

Ook de Sint vindt ze lekker. Met spek omwikkeld en lekker gemarineerd.

SPAANSE BRAADWORST ...............100 GRAM € 1,15

Bakken als biefstuk. Lekker gemarineerd.

PIET DIEGO STEAKS ............................ 4 STUKS € 7,00

Met een randje vet, heerlijk mals! Lekker met onze cranberrysaus.

MAGRET DE CANNETTE ................100 GRAM € 2,00

Iets aparts, om te stoven. Met een klein beentje, heerlijk mals.

KALKOENDIJTJES ................................100 GRAM € 0,98

Onze bekende pincho’s of Handgedraaide snackballetjes:

HARTIG STROOIGOED ....................100 GRAM € 1,50

Een hartige snack. Ca. 15 minuten in de oven op 150°c

QUICHE LORRAINE ...........................100 GRAM € 1,75

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 1 december. Zetfouten voorbehouden.

Personeel in de gezondheidszorg en met name 
verplegend en verzorgend personeel is schaars. De 
schaarste neemt bovendien de komende jaren verder 
toe als gevolg van de vergrijzing (stijging van de 
vraag naar zorg) en de ontgroening (uitblijven van 
nieuwe aanwas aan medewerkers). Flexibilisering 
van arbeid in de zorg is een belangrijke oplossing 
voor dit probleem.

Ik heb veel ervaring opgedaan in operationeel 
bezettingsmanagement en ik weet hoe belangrijk 
het is om binnen een organisatie of afdeling de 
optimale bezetting te hebben. In de zorg is dit 
helemaal belangrijk omdat het product de mens zelf 
is. Immers het draait om de patient. 

Eind oktober jongstleden ben ik begonnen als franchise ondernemer met 
HappyNurse Bilthoven. HappyNurse spreekt ‘de taal van de zorg’. Met dit 
gegeven en mijn ervaring wil ik door goed te luisteren naar de wensen van 
zorgmedewerkers alsmede de zorginstellingen het verschil maken. HappyNurse 
Bilthoven bemiddelt in vaste en tijdelijke vacatures op het gebied van
•	 Helpenden
•	 Verzorgenden
•	 Verzorgenden	IG	en
•	 Verpleegkundigen

Ik werk van huis uit en ben ik niet gebonden aan kantoortijden, die bestaan in 
de zorg ook niet. Daarnaast ben ik persoonlijk betrokken bij het maken van 
de juiste match bij elke plaatsing, juist omdat ik zowel de zorgmedewerker als 
de	klant	ken.	Voor	HappyNurse	Bilthoven	betekent	kwaliteit	ook	service	in	de	
samenwerking: HappyNurse is betrouwbaar (afspraak is afspraak), 24 uur per 
dag 7 dagen in de week bereikbaar, gericht op oplossingen vinden, toegankelijk 
en persoonlijk betrokken (korte communicatielijnen, vaste lange termijn 
aanspreekpunt).

Kortom: Everybody Happy!

Werner	de	Groot,	Postbus	12,	3738	ZL	Maartensdijk	tel.:	0346	2112	70	
of	mobiel:	06	13483168	email	werner.degroot@happynurse.nl,	www.happynurse.nl

Elke dag open 
(ook zondags)

t/m zondag 
23 december

Dorresteinweg 72b 
Soest 035 - 6012883 

•	Anton	Pieck	winkeldorp
•	Smulkramen
•	Levende	Kerststal
•	Henk	de	houthakker
•	Kinderactiviteiten
•	Kerstkoophuis
•	Optredens	koren/artiesten
•	Bezoek	van	de	Kerstman

Kijk voor het complete programma op
www.warmwittewinterweken.nl

www.vaarderhoogt.nl

15 kunstkaarten € 5,95
Verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Jacquelien Beenen

Imke Beek

Cobi Dierikx

Lei Hannen

Romee Kanis

Barbara Kluiver

Peter de Koning

Joan Lichtenbelt

Paul Reeskamp

Ansèl Sandberg

Henk Slomp

Hans Volten

Paula Withagen

Karel Zoete

15x Kunst in beweging

Het 3e mapje 

kunstkaarten is uit.

En net als ‘Katten 

Kunst’ en 

‘DierenKunst’  bij 

onderstaande 

adressen verkrijgbaar.  

Kunst kaarten

Oppas aan huis/
huishoudelijke hulp

3 dagen per week: ma,do,vrijdag 

Wij zijn een gezin met twee kinderen 

en zoeken een verantwoordelijke 

energieke, lieve oppas die ook kookt 

en licht huishoudelijk werk doet. Als u 

interesse heeft, reageer per mail naar 

f.ulrich.lichtenegger@gmail.com

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS
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Boek en Cadeau Winkel Van den Berg
door Marijke Drieenhuizen

Zowel Jan als Ineke van den Berg houden van lezen. In 1975 woonden ze aan de Molenweg  

en vonden ze het jammer dat ze altijd voor boeken, psalmboekjes en Bijbels naar de stad moesten. 

Ook via anderen hoorden ze dit geluid en buurman Gerrit Mulder opperde het idee om daar echt  

wat mee te gaan doen. Dat was de start, nu hebben ze al weer zes jaar een boek- en cadeauwinkel  

op de hoek van de Kon. Julianalaan en Irenelaan in Maartensdijk. 

In de tussenliggende tijd is er veel ge-

beurd. Op de Molenweg hadden Jan en 

Ineke een speciale boekenkast in hun 

woonkamer, waar anderen konden zoe-

ken of er iets van hun gading bij was. 

Later verhuisden ze naar de Braamslui-

per en de kast ging mee. Omdat bleek 

dat veel mensen de drempel om in ie-

mands woonkamer te komen toch soms 

te groot vonden, namen ze in 1999 het 

besluit om de schuur aan hun huis om 

te bouwen tot verkooppunt. Dat zorgde 

voor meer aanloop. In 2009 is het echt-

paar verhuisd naar een huis met winkel 

van 32 m2 en is het assortiment uitge-

breid.

Pionieren en familie

Jan van den Berg blikt glimlachend 

terug op het begin. ‘We wilden graag 

maar hadden niet heel veel mogelijkhe-

den. Toch lukte het ons. We kochten 5 

boeken in en konden er dan na verloop 

van tijd weer 6 voor terug kopen. Zo 

groeide ons assortiment. En als men-

sen iets vroegen wat we niet hadden 

verzocht ik ze de volgende dag terug 

te komen. Ik zorgde dan dat ik het wel 

had’. Inmiddels worden er ook cd’s, 

kaarten, speelgoed en cadeauartielen 

verkocht. ‘We merken dat we inmiddels 

in het systeem zitten. Onlangs kwam 

hier iemand een verlovingskaart kopen, 

ze was doorgestuurd door de Primera 

omdat zij die ze niet meer verkopen. 

En ook de Marskramer stuurt mensen 

wel eens door voor bijvoobeeld kleine 

cadeautjes tot 5 euro’. De winkel is 

zes dagen per week geopend, maar op 

maandagochtend en woensdagmiddag 

is de winkel dicht. ‘Dan gaan we sa-

men naar de groothandel of bezoeken 

we familie. Daar willen we ook tijd 

voor hebben, dat vinden we belangrijk’. 

Het gezin heeft 11 kinderen waarvan er 

10 getrouwd zijn en kinderen hebben. 

‘Toen onlangs onze zoon om vier uur 

’s nachts belde dat hij vader geworden 

was, hebben we ons snel aangekleed en 

zijn we in de auto gestapt. Bij een ben-

zinestation hebben we een bos bloemen 

gekocht. De verkoper vond dat we wel 

erg vroeg op pad waren en wij vertelden 

dat we opa en oma geworden waren, 

waarop de verkoper vroeg – De eerste 

keer –? ‘. Jan en Ineke kunnen er nog 

steeds hard om lachen. ‘Ons antwoord 

gaven we toen ook lachend, - Nee dit is 

de 35ste –. De verkoper was sprakeloos 

en wist niets meer te zeggen’. 

Gerrit Mulder

Gerrit Mulder stond eigenlijk aan het 

begin van de boekverkoop door Jan en 

Ineke van den Berg. Toen hij dan ook 

een tweede boek geschreven had wa-

ren ze zeker bereid om die ook in hun 

zaak te verkopen. Gerrit Mulder heeft 

anderhalf jaar gewerkt aan het boek en 

werd daarbij geholpen door de heren 

Prosman en Van de Schans. Eind au-

gustus is zijn boek over de Dorpskerk in 

Maartensdijk gepresenteerd. Omdat hij 

het belangrijk vond dat alle kennis over 

deze kerk behouden blijft heeft hij de 

historie van 650 jaar kerk beschreven. 

In eigen beheer heeft hij vervolgens 

650 exemplaren laten drukken. Vermel-

dingswaard is het feit dat Gerrit Mulder 

het boek driemaal met de hand heeft ge-

schreven. Eerst 240 A4 tjes in het klad, 

daarna een herziene versie en vervol-

gens in het net. ‘Ik ben heel blij met het 

resultaat, het is prachtig vormgegeven, 

zelfs op de rug staat tekst en ook de vele 

foto’s komen prachtig uit. Er zijn er al 

320 verkocht. De boeken zijn ook bij 

mij thuis te koop. Dat zorgt weer voor 

bijzondere ontmoetingen. Zo heb ik het 

boek bijvoorbeeld ook verkocht aan 

verschillende katholieke dorpsgenoten. 

Fijn vond ik dat zij waren geinteres-

seerd in deze geschiedenis. Maar ook 

mensen uit bijvoorbeeld Amsterdam én 

ik weet dat het via via inmiddels ook 

Canada en Amerika bereikt heeft’. 

V.l.n.r. Jan en Ineke van den Berg trots in hun winkel met Gerrit Mulder en zijn 

boek over de historie van de Dorpskerk in Maartensdijk.

Open inloopdag bij 

Roulette FM / RTV De Bilt 

Binnen de lokale omroep zijn op dit moment ongeveer  

25 vrijwilligers actief met het maken van radioprogramma’s, het vergaren 

van nieuwsberichten en het bijhouden van de kabelkrant. Op 1 december 

a.s. is er een open Inloopdag voor nieuwe vrijwilligers. 

Het afgelopen jaar heeft binnen de radiotak van de omroep een behoor-

lijke professionaliseringsslag plaatsgevonden. Zo is onder meer de appa-

ratuur op belangrijke punten verbeterd, maar wil men ook graag nog meer 

lokaal nieuws brengen dan nu al het geval is. Ook staan er plannen op 

stapel om de kabelkrant te upgraden van voornamelijk teksttelevisie naar 

een televisiekanaal met meer bewegende beelden van activiteiten binnen 

de gemeente De Bilt. Ook moeten de websites worden aangepast.

Ambities

Om al deze ambities waar te kunnen maken is de betrokkenheid van vol-

doende vrijwilligers een absolute noodzaak. Op dit moment is er ruimte 

voor een aantal nieuwe vrijwilligers voor diverse werkzaamheden. Een 

aantal voorbeelden daarvan is:

• Het onderhouden van het netwerk en de computerapparatuur
• Het vullen van de websites met informatie
• Het verzamelen van nieuws
• Het maken van ilmpjes
• Het organiseren van locatie-uitzendingen
• Het produceren en presenteren van radioprogramma’s

Misverstand

Het is een misverstand dat je voor het vervullen van een leuke vrijwilli-

gersfunctie binnen een omroeporganisatie een goede radiostem moet heb-

ben. Er is gewoon zoveel meer te doen. Voel je je aangetrokken tot het 

medium radio en/of televisie stuur dan een email met je gegevens naar 

info@roulettefm.nl of kom langs op de speciale inloopdag. 

Op zaterdag 1 december ben je van 10.00 tot 14.00 uur van harte welkom 

op de Grote Beer 33A in Bilthoven. Je kunt dan kennis maken met diverse 

medewerkers en eens vrijblijvend komen kijken.

Pepernoten bakken bij Bilthovense Boekhandel

Op zaterdag 24 november, de dag dat 

Sinterklaas in Bilthoven arriveerde, 

mochten kinderen bij de Bilthovense 

Boekhandel op de hoek van de Juli-

analaan en de Soestdijkseweg Zuid 

pepernoten bakken. Eigenaresse Ike 

Bekking gaf ieder kind een bordje 

met deeg, waarvan ze balletjes moch-

ten draaien. Ralf van vijf, Pieter van 

drie en Milou van zes deden vreselijk 

hun best, onder het toezicht oog van 

de witte hulppiet Puck van zeven. 

Later kwam er nog even een echte 

zwarte Piet langs, die graag met de 

kinderen op de foto wilde. Af en toe 

strooide Ike wat bloem op hun bord-

jes om het deeg minder plakkerig te 

maken. De handjes af en toe goed 

wassen en ze met bloem bestrooien 

hielp ook. De ronde bolletjes gingen 

op een groot bakblik. Als het vol was, 

ging dat twintig minuten de oven 

in, waarna het baksel door de kleine 

koks mocht worden opgesmikkeld. 

En smikkelen deden ze, want was is 

er lekkerder dan warme vers gebak-

ken pepernoten? Hierbij het recept; 

gezellig om met de kinderen op een 

koude winterdag te maken. Beno-

digdheden: 150 g boter, 125 g bruine 

basterdsuiker, 10 g speculaaskruiden, 

250 g zelfrijzend bakmeel, 4 el melk. 

Oven tien minuten voorverwarmen 

op 160 graden. Boter, suiker, specu-

laaskruiden, zelfrijzend bakmeel en 

zout goed door elkaar kneden. Melk 

lepel voor lepel toevoegen totdat een 

soepel deeg ontstaat. Bakplaat bedek-

ken met keukenpapier en daarop bol-

letjes deeg ter grootte van een knikker 

op 2 cm afstand van elkaar leggen en 

iets aandrukken. Daarna een kwartier 

tot twintig minuten lichtbruin bakken 

in de oven. [LvD]

Foto: Ralf, Pieter en Milou vonden het ontzettend leuk om zelf pepernoten te 

maken, al was het een beetje moeilijk om van het plakkerige deeg bolletjes te 

draaien. Wat bloem op hun handjes bood de oplossing.

Verkooptentoonstelling in 

Werkschuit De Bilt

Het is inmiddels al een jarenlange traditie; voor de feestdagen wordt er in Werk-

schuit De Bilt cursistenwerk geëxposeerd. Het werk is tegen kleine bedragen te 

koop en vormt daarmee dus een bijzonder geschikt, creatief én origineel cadeau 

voor de feestdagen. De opbrengst gaat ieder jaar weer geheel naar een goed 

doel; dit jaar CasUD. Casud verstrekt  microkredieten aan arme vrouwen in 

Noord Ghana. Het hoofddoel van de organisatie is om de inanciële situatie van 
de vrouwen te verbeteren om ze via deze weg aan betere levensomstandighe-

den te helpen. Casud staat voor Community Aid for Sustainable Development 

en wordt gerund door jongeren uit Nederland en Ghana. De verkooptentoon-

stelling in Werkschuit De Bilt is tot a.s. zaterdag dagelijks van 10.00 en 16.00 

uur, Beatrixlaan 1. De duur van expositie is afhankelijk van hoe snel de verkoop 

gaat. Voorgaande jaren vlogen de kunstwerken de deur uit, waardoor er na de 

kerstvakantie niets meer te exposeren viel. De prijzen van de werken variëren, 

maar vanaf €5 kan al een origineel kunstwerk mee naar huis worden genomen. 

Meer informatie via info@kunstenhuis.nl en 030-6958393.

AANSTAANDE 

ZONDAG OPEN!

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

VAN 10-17 UUR



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Ter kennismaking:

maandag, dinsdag en woensdag 

(november en december) 

serveren wij elk 2e 3-gangen keuzemenu 

voor de halve prijs!  

Reserveren is noodzakelijk 

o.v.v.  actiemenu!

Raaijen Interieurs
*  ACTIE  *

Ontwerp nu uw eigen Skalma Creativo
bank en ontvang 21% btw retour.

Deens Design. 
Optimaal zitcomfort.
Stel zelf uw elementen
armen, pootjes, en
bekleding samen. 
Wij adviseren uw graag.                        sinds 1931

Dorpsstraat 45, 3732 HH De Bilt 
030-2202012, www.raaijeninterieurs.nl

Vanaf 1972 ben ik in het 
basisonderwijs werkzaam geweest. 

Ik sluit deze mooie periode op 
12 december af. Graag zie ik dan mijn 

oud-leerlingen met hun ouders, 
oud-collega’s en -bestuurders op 

woensdagavond (van 19.00 uur tot 
ongeveer 20.30 uur) op de Caeciliaschool, 
Rossinistraat 1 in Amersfoort. Dan kunnen 
we onder het genot van een hapje en een 

drankje herinneringen ophalen. 

Graag wil ik u vragen zich op te geven 
door middel van een mailtje naar 

ReceptieFrank@live.nl 
Kunt u in deze mail aangeven uw naam, 

met hoeveel personen u verwacht te 
komen en hoeveel volwassenen 

en hoeveel kinderen. 
Alvast hartelijk dank hiervoor.

Met vriendelijke groet, Frank Beltman

• Orthopedische Revalidatie 
• Begeleiding van Ouderen
• Sportbegeleiding
•  Samenwerking UMC 

sportgeneeskunde
• Medical Taping Concept
• Mulligan Methode
•  Aangesloten bij netwerk 

claudicatio intermittens
•  Begeleiding bij diabetes 

mellitus type II

FABULOUS–VI NTAGE .COM
S I ERADEN  U I T  DE  V S

ZONDAG 2 DECEMBER 

INLOOP SIERADENPARTY

14.00-17.00 uur
Kerkdijk 127, 
3615 BD Westbroek
(achter nr. 131)

MEGA

CRISISKORTING!

Kom vrijblijvend 
kijken en passen, 
met een vriendin 
of alleen

Wat wàs u blij met uw nieuwe, voordelige 

wasmachine! Grote winkel in de stad,

lage prijzen. Nu is ’ie defect en ook de

winkel is gesloten…

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

installatie. Als het nodig mocht zijn,

repareren ze ’m ook nog!

 
gaat uw

wasmachine
repareren?

Wie

Binnen de gemeente De Bilt

is de kapvergunning voor

de meeste bomen

niet meer van

toepassing

Een goed advies

over snoeien en/of

kappen

van bomen?

Bel 030 6011880

w w w . b o o m t o t a a l z o r g . n l   *  i n f o @ b o o m t o t a a l z o r g . n l

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

•  Horloges
•  Damestassen en schooltassen
•  Portemonnees
•  Trendy beenwarmers
•  Poncho’s
•  Exclusieve kinderbeen- en

Betaalbare kadootjes
voor gezellige dagen

Soldaten-
speelgoed

haarmode
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Intocht Sinterklaas trekt ondanks 
tegenvallend weer veel publiek 

Maartensdijk had dit jaar de eer Sinterklaas al een week eerder te mogen verwelkomen, maar op 

zaterdag 24 november werd dat ruimschoots goed gemaakt in De Bilt en Bilthoven De Sint trok er 

maar liefst een hele dag voor uit om alle kinderen en hun ouders de gelegenheid te geven hem van een 

afstandje, met een handdruk of met vriendelijke woorden te begroeten.

Veel kinderen namen de gelegenheid 

te baat om de goedheiligman of een 

van zijn knechten een mooie tekening 

of brief in de hand te douwen. De in-

tocht begon op het gemeentehuis Jag-

tlust in Bilthoven, waar burgemeester 

Gerritsen klaar stond om de heilige 

uit Spanje toe te spreken. Ondanks de 

mist waren er toch heel veel belang-

stellenden op af gekomen. De Pie-

tenband speelde dat het een lieve lust 

was, en burgemeester Gerritsen wierp 

zich persoonlijk op als gangmaker en 

ceremoniemeester. Zo moedigde hij 

de kinderen aan om polonaise te lopen 

terwijl de vrolijk geklede muzikanten 

Sinterklaasliedjes speelden. Toen de 

Sint in een wagen van de brandweer 

arriveerde met een Piet aan het stuur, 

was het burgemeester Gerritsen die 

het voortouw nam en uit volle borst 

meezong toen de kinderen en hun ou-

ders Sinterklaas met een lied welkom 

heetten. 

Daarna volgde een druk programma 

voor Sinterklaas en zijn Pieten. Hun 

bezoek voerde langs het Centrum 

van Bilthoven, waar ze  via de Ko-

perwieklaan en de Vinkenlaan in het 

winkelcentrum De Kwinkelier be-

landden. Daar bleef het gezelschap 

tot het begin van de middag. Intussen 

was er van alles te beleven op het Vin-

kenplein om de kleintjes aangenaam 

bezig te houden. Het was opvallend 

hoeveel jonge Zwarte Pieten in het 

centrum van Bilthoven rondliepen. Je 

zou haast denken dat daar in Spanje 

een jaar of zeven, acht geleden een 

kleine geboortegolf had plaatsge-

vonden. Daarna bezocht de Sint met 

zijn gevolg het winkelcentrum Plane-

tenbaan, eveneens in Bilthoven. Ook 

daar werd hij enthousiast ontvangen, 

waarna de Sinterklaasoptocht verder 

ging door dorpskern De Bilt, waar de 

belangrijkste winkelstraten werden 

aangedaan. Jammer genoeg werd het 

weer steeds slechter, zodat tegen het 

eind van zijn bezoek veel verregende 

mini zwarte en witte pietjes en andere 

al dan niet verklede kinderen langs 

de route stonden te kleumen met hun 

al even erg verregende ouders. Maar 

iedereen had het er graag voor over, 

want de intocht van Sinterklaas wil-

den ze niet missen. Gelukkig was er 

hier en daar wel iets warms te eten 

of te drinken bij kraampjes langs de 

route bij wijze van opkikkertje. Ten 

slotte stapte de vermoeide goedheilig-

man met zijn gevolg in de bus en was 

het oficiële bezoek ten einde. [LvD]

Op de Julianalaan in Bilthoven trof De Vierklank eind van de middag de Sint 

met een van zijn Pieten weer aan, waar hij kennelijk nog snel een belangrijke 

aankoop moest doen. Hij was zo vriendelijk met een paar meisjes te poseren.

Op ’t bankje
Haastig spoed ik me door de nevelige 

duisternis naar het bankje. Het is de 

avond dat ik sinds jaar en dag Sinter-

klaas zal gaan ontmoeten. Altijd zorg 

ik dat ik op tijd ben want het zijn hec-

tische dagen voor de Sint, dus is zijn 

tijd kostbaar. 

Op de maat van mijn stappen neurie 

ik met een blij gevoel vrolijke sinter-

klaasliedjes, want mijn jaarlijkse ont-

moeting met de Sint is telkens weer 

een hoogtepunt. Als ik in de buurt van 

mijn vertrouwde bankje kom zie ik 

tot mijn grote schrik door de mist het 

silhouet van wat ongetwijfeld de goed-

heiligman moet zijn. De mijter en de 

staf zijn wazig te zien. Snel bedenk ik 

hoe ik me voor het te laat komen zal 

verontschuldigen. Ik schaam me dood, 

maar als ik schuchter aankom neemt 

Sint direct lachend het woord. ‘Dat 

ik er al ben had je vast niet gedacht, 

maar ik was wat eerder dan verwacht.’ 

Na mij hartelijk verwelkomd te heb-

ben vertelt Sinterklaas geheel op rijm 

de reden waarom hij er dit keer eerder 

was dan ik. Ook voor hem is de eco-

nomische crisis voelbaar geworden en 

dat heeft er toe geleid dat de cadeau-

tjes kleiner zijn dan andere jaren. ‘Het 

bezorgen kost zo minder tijd, maar 

alles is wel van kwaliteit en al zijn ze 

kleiner dus dit keer, ik zit niet bij de 

pakjes neer.’ Ik voel me ontzettend 

opgelucht dat Sint het helemaal niet 

erg vindt dat hij even op mij moest 

wachten. Tot mijn verrassing zie ik 

nu ook dat Sint te paard gekomen is. 

Een prachtige schimmel trappelt wat 

ongeduldig met zijn hoeven. Vorig jaar 

was Sint met een scootmobiel, maar 

dit vind ik veel echter. De goedheilig-

man ziet dat ik naar het paard kijk en 

zegt: ‘Ja kijk mijn allerbeste Maerten, 

de kinderen zijn het aan gaan kaarten, 

omdat Sint met een scootmobiel, hun 

toch niet helemaal beviel.’ Sinterklaas 

vertelt dat hij dit jaar een leasepaard 

heeft, dat na zijn verjaardag gewoon 

in Nederland blijft. Een bekende stal 

heeft de schimmel gratis beschikbaar 

gesteld. ‘Want mensen zijn hier echt 

wel goed, en wie goed doet dan ook 

goed ontmoet.’ Ik geniet van de Sint, 

prachtig zoals hij alles op rijm zegt en 

er ook nog spreekwoorden bij weet te 

gebruiken. Sint vertelt verder dat hij 

het sinterklaasbedrijf heeft gemoder-

niseerd en nu gebruik maakt van de 

sociale media. ‘Want al wordt mijn 

baard steeds witter, ik doe aan face-

book en aan twitter. Maar ik blijf na-

tuurlijk voor ieder kind, gewoon de 

vertrouwde goede Sint.’ De schim-

mel vindt dat het inmiddels lang ge-

noeg geduurd heeft en begint met zijn 

voeten te krabben. Ook de schimmel 

spreekt Sint op rijm toe. ‘Ook al zwaai 

je met je staart, nog even geduld mijn 

beste paard.’ Als Sint opstaat wordt de 

schimmel rustig, kennelijk blij dat hij 

zijn baas weer mag vervoeren. Maar 

voordat hij het paard bestijgt haalt Sint 

vanonder zijn tabberd een klein pakje 

tevoorschijn. Hij kijkt me geheimzin-

nig aan en zegt: ‘Net zo als ook elk jaar 

ligt er een cadeautje voor je klaar. Mis-

schien oogt het een beetje klein, maar 

ik weet zeker dat je blij zult zijn. Op 

5 december bij het ontwaken, mag je 

het pakje openmaken.’ Hoewel ik ont-

zettend nieuwsgierig ben zal ik me  er 

zeker aan houden, maar nu al weet ik 

zeker dat ik met wat er in het pakje zit 

heel blij zal zijn. Behoedzaam bestijgt 

Sinterklaas de schimmel en even later 

weerklinkt het trippel trappel trippel 

trap, dat door de duisternis langzaam 

wegebt. Als ik helemaal niets meer 

hoor ga ik heel tevreden naar huis.

Maerten

Sint kwam Westbroek  

binnen vanuit de mist
Zaterdag 24 november bracht Sint Nicolaas ook een bezoek 

aan Westbroek. Zoals gewoonlijk werd hij opgewacht door 

vele kinderen met hun ouders. Ze waren samen naar het 

terrein van de familie Van Keulen aan de Kerkdijk gekomen.

Het was knap mistig deze middag. ‘Zou Sinterklaas ons wel kunnen vinden?’ 

vroeg Henriëtte van Barneveld, die de gebeurtenissen rond de aankomst aan 
elkaar praatte, zich af. De kinderen dachten van wel. En inderdaad, vanuit 

de richting Tienhoven dook uit de mist het oude Fordje op waarin de Sint 

traditiegetrouw zijn intocht in Westbroek houdt. Henriëtte had samen met 
Mies Sodaar en Hilda Verhoef er weer voor gezorgd dat alles op rolletjes liep. 

Achter de auto van de Sint reed ook nog een oude Volkswagenbus. Echt zo’n 

vehikel uit de lowerpower tijd, opgepimpt en wel. Ook hierin zaten Pieten. 
Het verhaal ging dat de Pieten verliefd waren op de vrouwelijke Piet die zich 

ook in hun gelederen bevond. En inderdaad zagen de kinderen een charmante 

vrouwelijke Piet, Pieta geheten, gehuld in een fraai rokje met allemaal strik-

jes erop. Ze had ook mooie bloemetjes in haar zwarte krullenbol. Henriëtte 
begroette de Sint hartelijk. Hij was, vertelde hij, zoals ieder jaar weer blij in 

Westbroek aangekomen te zijn. Na deze verwelkoming werd afscheid ge-

nomen van Hanneke van Keulen die jarenlang mee heeft geholpen om de 

intocht te organiseren. Zij was het ook die altijd de Sint oficieel verwel-
komde. Een bloemenhulde van de Pieten aan Hanneke liep echter volledig in 

het water omdat zij hun bloemen allemaal aan Pieta schonken. Gelukkig was 

er voor Hanneke nog een echte mooie bos bloemen beschikbaar zodat ze niet 

met lege handen bleef staan. En toen ging het achter de muziek van Vrien-

denkring/Kunst en Genoegen in optocht naar het dorpshuis waar de Sint, de 

kinderen en hun ouders nog een leuke middag hadden.[MN]

Sint in Groenekan
 

Sint was reuze druk afgelopen weekend en bracht ook een bezoek aan Groe-

nekan waar hij door Tineke Cramer hartelijk welkom werd geheten bij het 

Dorpshuis.

Sint arriveert bij het dorpshuis.



OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)

Aanvraag reguliere procedure

•  Bilthoven, Gregoriuslaan 9, oprichten van een dakkapel (07-
11-2012)

•  Bilthoven, Professor Bronkhorstlaan 22, kappen van 1 berk 
en 3 douglassparren (12-11-2012)

•  Bilthoven, Soestdijkseweg Noord 394, kappen tamme 
kanstanje (13-11-2012)

•  De Bilt, Waterweg 134, aanpassen en uitbreiden van bestaan-
de berging (08-11-2012)

•  Groenekan, Rijksweg A 27, uitbreiding BP tankstation (08-
11-2012)

•  Groenekan, Veldlaan 7, uitbreiden monumentaal pand (05-
11-2012)

•  Hollandsche Rading, Dennenlaan 5, uitbreiding woning (06-
11-2012)

•  Hollandsche Rading, Graaf Floris V weg 37huisje 61, kappen 
van 1 essenboom (08-11-2012)

•  Hollandsche Rading, Vuursche Dreef 40, kappen van 1 kas-
tanje (07-11-2012)

•  Maartensdijk, Achterweteringseweg 30, oprichten open wa-
genloods/veeschuur (12-11-2012)

Verlengen beslistermijn

• De Bilt, Looydijk 64, aanleg van een inrit

Verleende omgevingsvergunning regulier

•  Kappen 2 elzen Voordorpsedijk t.h.v. nr. 5 Utrecht, 1 acacia 
en 1 esdoorn Tolakkerweg t.h.v. nr. 72 Hollandse Rading, 1 
wilg, 1 es en 1 esdoorn Dorpsweg t.h.v. nr. 119 Maartensdijk, 
1 populier en 2 berken Dorpsweg t.h.v. 117 Maartensdijk, 
1 beuk Groenekanseweg t.h.v. 181/Twislaan Groenekan, 1 
wilg, 1 berk, en 2 esdoorns (dood) t.h.v. Kastanjelaan nr. 9 
Groenekan (09-11-2012)

•  Hollandsche Rading, Graaf Floris V Weg 32 huisje 277, knot-
ten van 9 elzen (07-11-2012)

Verleende omgevingsvergunning uitgebreid

•  Bilthoven, Melkweg 5, kappen 5 rode meidoorns, 3 Ameri-
kaanse eiken, 1 zoete kers, 1 berk, 3 essen, 4 wierookceders, 3 
sierkersen, 1 beuk, 3 haagbeuken, 1 witte paardenkastanje en 
1 edelspar en nieuwbouw van 56 appartementen (09-11-2012)

21-11-2012 [bron www.debilt.nl]

Kom fi tnessen bij Atlas fysio! 
En betaal in november en december 

géén inschrijfkosten!

Gezondheidscentrum MaartensdijkTolakkerweg 217 | 3738 JM | Maartensdijk
Tel.: 0346-210592

www.atlasfysio.nl

Pedicurepraktijk “OP GOEDE VOET” 
gestart op de Julianalaan 90 te Maartensdijk

De praktijkruimte is gevestigd op de begane grond, waardoor het goed 
toegankelijk is. Vele voetproblemen zoals bijvoorbeeld ingegroeide nagels, 
kalk/schimmelnagels, eeltvorming, likdoorns, kunnen worden verholpen. 
Daarnaast verkrijgt u adviezen voor een optimale conditie van uw voeten. 

Tiny de Groot heeft  ervaring als pedicure sinds 1981 en tevens ook de 
Diabetische Voetaantekening. Zij heeft die ervaring opgedaan door te werken 
in drie verpleeghuizen, de ambulante praktijk, en met verstandelijk beperkten 
en in de “gewone” praktijk. Haar opleiding als verzorgende maakt, dat haar 
kennis breed is. Tiny is niet alleen werkzaam als pedicure, maar werkt ook in 
de thuiszorg voor mensen met een PGB of AWBZ indicatie en geeft terminale 
zorg aan huis [nacht en 24 uurs].

Aangezien de pedicure praktijk nu aan huis is gevestigd, is het mogelijk 
om deze werkzaamheden uit te breiden. De praktijkingang is links naast de 
Prinses Marijkelaan 1. Iedere cliënt wordt ontvangen met een lekker kopje 
ko�  e of thee en een leuke verrassing!

Cliënten die interesse hebben 
kunnen contact opnemen via 
telefoonnummer 0346-831299. 
Bij afwezigheid kunt u het 
antwoordapparaat inspreken, 
u wordt teruggebeld. 

Graag tot ziens,
uw voeten zullen

op handen worden gedragen!

Wil jij ook een baan met meer verantwoordelijkheid? 
Kom dan bij ons werken in de zorg thuis!

Ben jij verpleegkundige, verzorgende(-IG) of gediplomeerd verzorgende C?

Neem dan contact op met José Witte via: j.witte@vitrascmd.nl of 06 - 51 52 48 41.

Het adres voor al uw maatwerk ! 
 

    
 

• Gespecialiseerd in keukenrenovatie 

• Nieuwe keukens 

• Radiatorbetimmeringen 

• Kantoor- & winkelinrichtingen 

• (Inloop-)Kasten 

• Vensterbanken 

• Tafels 

• Schouwen 

• Badkamerinrichtingen 

 
 
 
 
 
 
 

P.C. Hooftstraat 29 | 3601 ST Maarssen | Mob: 06 - 52 34 15 31 | E: fmdebruijn@casema.nl 
































Al jaren vertrouwd en prettig dichtbij

•  geboortekaarten

•  trouwkaarten

•  gelegenheidskaarten

•  kerstkaarten

•  visitekaartjes

•  huisstijl

en natuurlijk voor al uw overige drukwerk

hoeft u niet verder dan Groenekan!!!

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

www.parelpromotie.nl
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Vierduizend euro voor Bosbergschool
door Henk van de Bunt

De Stichting Vrienden van de Bosbergschool in Hollandsche Rading ontving 4000 euro  

voor de aanschaf van ICT-applicaties. Kinderen van de school kunnen hierdoor  

op een leuke en leerzame manier kennis tot zich nemen en maximaal  

gebruik maken van de mogelijkheden van visueel onderwijs. 

Het Rabobank Coöperatiefonds is 

een fonds dat een bijdrage levert aan 

ideële projecten die tot opbouw van 

de lokale samenleving dienen. Zo 

kunnen verenigingen en stichtingen 

projecten op het gebied van educatie, 

integratie, vrijwilligerswerk, kennis-

overdracht, cultuur en economische 

activiteiten aanmelden. Leden van 

Rabobank-afdelingen beslissen over 

de uiteindelijke toewijzing.

Vrienden 

Voorzitter Thijs van der Wel: ‘De 

Stichting Vrienden van de Bosberg-

school wil bijdragen aan kwalitatief 

hoogwaardig onderwijs met zoveel 

mogelijk relevante leermiddelen 

(buiten de reguliere exploitatie van 

de Bosbergschool om). Uiteraard 

gebeurt dit in nauw overleg met de 

school. Op dit moment ligt de nadruk 

op ICT maar dat kan uiteraard wijzi-

gen. Het zou toch geweldig zijn als 

de Bosbergschool zich echt kan on-

derscheiden ten opzichte van andere 

scholen in de buurt en daardoor ook 

extra leerlingen aantrekt. De Stich-

ting Vrienden van de Bosbergschool 

wil dit mogelijk maken door fondsen-

werving bij bedrijven en instellingen 

en via bijdragen van particulieren. Zo 

kwamen we ook bij het Coöperatie-

fonds van de Rabobank terecht’.

Lokaal

Michael Vliet vertegenwoordigt het 

Coöperatiefonds en de Rabobank in 

zijn geheel: ‘De toewijzingen van het 

fonds worden niet beperkt door een 

bepaalde sector. Wanneer wij onder-

wijsdoeleinden ondersteunen, dan 

willen wij daardoor bijdragen aan de 

lokale samenleving. Dat kan dus zijn 

aan ICT-onderwijs maar ook aan het 

realiseren van een wandelroute. De 

leden hebben het inale oordeel’. Jef-
frey Swerissen is leerkracht en ICT-er 

aan de school. Hij vertelt waaraan het 

bedrag zal worden besteed: ‘Natuur-

lijk is het ‘geoormerkt’ geld; dat wil 

zeggen dat het besteed moet worden 

aan ICT. Wij hebben er voor gekozen 

het te besteden aan tablets en dan wel 

die, welke een connectie hebben met 

de digitale schoolborden, maar ook 

waarop de door de leerkracht samen-

gestelde lessen, zowel op school als 

thuis of elders kunnen worden ge-

maakt. 

Voor zulke toepassingen komt er 

steeds meer software beschikbaar en 

voor kleiner wordende scholen met 

steeds meer combinatiegroepen is het 

ook meer dan welkom’.

De cheque wordt overhandigd: v.l.n.r. Voorzitter Thijs van der Wel, leerling 

Max, directeur Ronald de Moor, Michael Vliet (Rabobank + Coöperatiefonds) 

en Leerkracht + ICT-er Jeffrey Swerissen. 

Senioren bij de les op Groenhorst College
door Guus Geebel

Op woensdag 21 november bezochten leden van de drie Biltse ouderenbonden,  

verenigd in het COSBO, het Groenhorst College in Maartensdijk.  

Het Platform Respectvol Samenleven De Bilt organiseert op gezette tijden  

bijeenkomsten van leerlingen met ouderen. Die moeten leiden tot meer begrip voor elkaar.

Nadat de ouderen lessen in bloem-

schikken, koken, groenvoorziening, 

Nederlands en Engels  hadden bij-

gewoond wisselden ze onder leiding 

van directeur Dik van Donselaar in-

drukken uit. Een ervaringsdeskun-

dige zag bij groenvoorziening nogal 

wat dingen gebeuren die beter zouden 

kunnen. De directeur zegt hem graag 

als adviseur in te willen schakelen. 

Van Donselaar vertelt dat de school 

regelmatig deskundigen bij het les-

geven inschakelt. Dat gebeurde deze 

ochtend bij het bloemschikken. Tij-

dens de kookles werden kruidnootjes 

gebakken die later ook rondgedeeld 

werden. De interactie bij het koken 

was bijzonder opgevallen. Een van de 

ouderen viel de grote hoeveelheid les-

materiaal bij de biologieles op.

Anders

Dik van Donselaar noemt het Groen-

horst College met 400 leerlingen ver-

geleken met soortgelijke scholen in 

de omgeving een kleine school met 

veel praktijk. Hij vertelt de leergie-

rige ouderen wat er met de opleiding 

bereikt kan worden. Raadslid Rens 

Kersten was verbaasd dat in de klas 

de meisjes haantje de voorste waren. 

In zijn tijd werden jongens en meisjes 

streng gescheiden. ‘De Engelse les 

vond ik net een aardrijkskundeles’, 

zegt een vrouw die de les bijwoonde. 

Van Donselaar legt uit dat met beel-

den en woorden taal betekenis krijgt. 

‘Vroeger moest je de woordjes stam-

pen, maar als je niet weet in welke 

context je ze moet gebruiken krijgen 

ze geen betekenis.’ 

Omgeving

Taal en rekenen bestaat op het Groen-

horst College uit het vasthouden van 

het niveau van groep 8 van de basis-

school. Dik van Donselaar is bang 

dat door het regeringsbeleid de klas-

sen misschien groter moeten worden. 

‘Dat zou voor dit soort onderwijs heel 

jammer zijn.’ De directeur constateert 

dat niet de kinderen, maar de omge-

ving is veranderd. ‘Er is veel meer 

keus en er zijn andere hulpmiddelen. 

Daar moet je als school op inspelen.’ 

Pastor De Wit vond het een beetje 

jammer dat vooral de ouderen aan het 

woord geweest waren en de leerlin-

gen niet veel zeiden. 

De nabespreking onder leiding van directeur Dik van Donselaar.

José en Véronique  
20 jaar op De Nijepoort

Vrijdag 23 november heeft De Nije-

poort in Groenekan gevierd dat zowel 

Juf José als Juf Véronique 20 jaar 
op De Nijepoort werken. In de kleu-

terklas van José waren ‘s ochtends 
heel veel ouders met bloemen en een 

mooie speech; Véronique werd ’s 

middags in het zonnetje gezet door 

haar groep 6/7. 

Tussen de middag werd er taart gege-

ten met collega’s en het bestuur. Her-

inneringen van de eerste schooldag 

werden opgehaald en er werd gespro

ken over de toekomst. Véronique gaat 
voor nog eens 20 jaar; José zal tegen 
die tijd al even met pensioen zijn. De 

Nijepoort is trots op deze ijne, des-

kundige en ervaren juffen die zorgen 

voor continuïteit en stabiliteit op de 

school.

Schoenmaatjes 
De leerlingen van de Groen van Prinstererschool in De Bilt 

hebben meegedaan aan de actie schoenmaatjes van Edukans. 

Met deze actie kunnen de kinderen iets concreets doen  

voor arme leeftijdsgenootjes in de wereld. 

De kinderen hebben een schoenendoos versierd en gevuld met spulletjes, 

zoals toiletartikelen en speelgoed. Het speelgoed was vaak nog van de kin-

deren zelf en dit was een mooie manier om andere kinderen er blij mee te 

maken. Er zijn ontzettend veel schoenendozen versierd en goed gevuld. 

Een groot compliment naar alle kinderen en ouders! De dozen zagen er 

mooi uit en er zaten leuke en bruikbare spullen in. De kinderen die deze 

dozen zullen krijgen, zullen er waarschijnlijk ontzettend blij mee zijn. Toen 

alle dozen op school waren ingeleverd, maakten alle kinderen van de school 

2 lange rijen en via deze menselijke slinger gingen de dozen weer op weg 

naar buiten. Leuk om zo alle dozen nog even langs te zien komen en samen 

te werken met alle kinderen van de school. (Eline Polman)

Vanaf het verzamelpunt werden de dozen aan elkaar doorgegeven, om ze 

uiteindelijk allemaal in de grote auto te krijgen.

Groenhorst Maartensdijk het bos in

Op 19 en 20 november hebben de VM2-ers van het Maartensdijkse Groen-

horstCollege, die het vak groenvoorziening volgen, een basistraining mo-

torkettingzaag gevolgd. Onder leiding van trainer Joan van de Elsen (prak-

tijkschool PTC+) zijn de deelnemers 2 dagen lang aan het werk geweest 

met de motorkettingzaag. Deze keer niet op school, maar op locatie: land-

goed Zonnestraal in Loosdrecht. 

Het doel van deze training was kennis maken met de motorkettingzaag en 

er veilig mee leren werken. Op dinsdagmiddag kregen Beau, Henk, Kevin, 

Pim, Marco, Jermaine en Rico hun certiicaat uitgereikt door hun trainer. 
Zo’n certiicaat is erg handig om in de praktijk op het leerbedrijf aan te 
tonen dat je veilig kunt werken met de motorkettingzaag. Daarnaast heb-

ben de meeste deelnemers ook een klein praktisch examen ‘boom vellen’ 

gedaan, hierbij moet een boom worden omgezaagd op een veilige en ver-

antwoorde manier.

De VM2-ers voelen zich prima op hun gemak met een kettingzaag.
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In het begin was het hier best wel def-

tig. Er woonde ook ‘adellijk bloed’. 

En we hadden Indische dames die in 

het Jappenkamp hadden gezeten en 

baboes gewend waren. Ze liepen dan 

bijvoorbeeld over de gang en spraken 

het eerste het beste personeelslid aan 

als er een vlek op een raam zat. 

Mensen gingen hier niet alleen sa-

men wonen, ze moesten ook leren 

om samen te leven. De bestuursleden 

van het eerste uur hebben moeten be-

denken hoe je dat doet, want in het 

begin was het hier een grote chaos. 

Niemand wist hoe hij een en ander 

moest regelen. Als je een apparte-

ment kocht, werd je er eigenaar van. 

Maar alles wat daar buiten lag – de 

liften, de portalen, de balkons – was 

gemeenschappelijk eigendom. In 

zo’n leefgemeenschap vraagt dat dus 

om regels. Er moesten statuten wor-

den opgesteld, een huishoudelijk re-

glement en er moest ook een bestuur 

komen. 

Warm welkom

Zelf ben ik hier in 1987 komen wo-

nen. Ik trouwde op 66-jarige leeftijd 

met een weduwnaar, K.J. Hahn, en 

herinner me nog heel goed hoe ik 

hier verwelkomd werd. Wij trouw-

den in zeer besloten kring. Mijn man, 

die hier al woonde, had daar niemand 

over verteld. Na onze huwelijksreis 

kwamen we weer thuis en kregen 

we bloemen van de buren. Een week 

later kregen we bloemen van de bo-

venburen. Zo ging het bijna een jaar 

door. Enig was het. Er was toen al 

een geweldige saamhorigheid. Ieder-

een kende elkaar. Mijn buurvrouw 

nam me mee naar het kofiedrinken, 
beneden in de lounge, en daar leer-

de ik andere bewoners kennen. Dat 

gebeurde ook tijdens de wekelijkse 

borrel en tijdens activiteiten die door 

allerlei commissies werden verzorgd. 

Bijvoorbeeld de ontspanningscom-

missie (HOC) waar ik voorzitter van 

ben geweest, de barcommissie, de 

bridgeclub, de biljartclub, koersbal, 

de gymclub en de tuincommissie.

In totaal heb ik hier dertien jaar samen 

met mijn man gewoond, tot 2001. In 

die periode veranderde de samenstel-

ling qua inwoners. Bewoners van het 

eerste uur overleden en er kwamen 

nieuwe bewoners bij. Soms waren 

dat ook mensen die eigenlijk in een 

verzorgings- of verpleeghuis thuis-

hoorden. Dat is niet altijd goed ge-

gaan. Als je hier komt wonen, moet 

je zelfstandig je huishouden kunnen 

runnen, desnoods met hulp, maar dat 

moet je wel zelf kunnen regelen.

Stijlvol 

Wat we hier graag willen is stijlvol 

wonen, met respect voor elkanders 

mening. Het wordt niet gewaardeerd 

als iemand in pyjama of ochtendjas 

door het huis dwaalt of als er was 

over de reling hangt. Bij het uitbreken 

van de recessie, in 2009, hebben we 

een tijdlang last van leegstand gehad. 

Maar dat is gelukkig voorbij. De 131 

appartementen zijn weer allemaal be-

woond, gemiddeld door anderhalve 

persoon per appartement. Dus in to-

taal wonen hier ongeveer 200 perso-

nen. De saamhorigheid is nog altijd 

groot en daar ben ik heel blij mee.

In maart 2013 verschijnt het 

jubileumboek Verhalen van vroeger 

& nu van De Bilt Schrijft. Tot medio 

december kunt u uw verhaal nog 

insturen naar de redactie (E: info@

debiltschrijft.nl; T: 0346-573040). 

Aan het eind van het jaar beslissen we 

welke verhalen gepubliceerd worden 

in het jubileumboek dat nu al met 

korting besteld kan worden in onze 

webwinkel op www.debiltschrijft.nl.

Niet alleen samen wonen  

maar ook samen leven

Een deel van de 200 bewoners van Parklat Houdringe. Mevrouw Lies zit in 
het midden op de voorste rij (zesde van links).[foto Irene Kuizenga]

In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van De Bilt gevierd, vandaar dat 

De Vierklank samen met De Bilt Schrijft op zoek is gegaan naar verhalen 

uit de zes kernen van de gemeente. Deze maand presenteren we het 17e 

schrijfthema – Wonen in De Bit, Bilthoven etc. – met een verhaal van 

Lies Hahn over parklat Houdringe, een bijzondere servicelat die in 1974 
werd gebouwd en nog steeds populair is. (Een uitgebreidere versie van dit 

verhaal staat op www.debiltschrijft.nl.)

Veel bijpraten bij Dorpsoverleg Hollandsche Rading
door Henk van de Bunt

Dinsdag 20 november was er een openbare bijeenkomst van het Dorpsoverleg in  

Hollandsche Rading. De agenda vermeldde ‘relevante onderwerpen, betreffende ons dorp’  

en die waren er in overvloed voor de in grote mate opgekomen inwoners (plm. 70)  

van deze noordelijkste kern van de gemeente De Bilt. 

Het huidig Dorpsoverleg Holland-

sche Rading kent maar liefst acht 

leden, die verspreid over de kern 

wonen: Kees Floor, Rob Klaassen, 

Jannie Siebesma, Saco Eldering, An-

ton Kooij, Siete Land, Jan Siksma 

en Gerda Veenstra. Deze betrokken 

groep wil graag komen tot een Dorps-

overleg Nieuwe Stijl; een Communi-

ty. Meer samenwerking en een betere 

communicatie met de achterban en de 

gemeente, laagdrempelig en toegan-

kelijk. Daarvoor vraagt men betrok-

kenheid van de bewoners en denkt 

men aan het invoeren van zgn. straat-

conciërges mensen die feeling en 

contact hebben met hun straatgenoten 

en die vraagbaak kunnen zijn en waar 

nodig assisteren. Met een prijsvraag 

roepen ze op om met een betere term 

te komen voor “straat conciërge”.

Vrienden

Vervolgens biedt het Dorpsoverleg 

aan de Stichting Vrienden van de 

Bosbergschool een cheque aan van 

1.000 euro voor het stimuleren van 

ICT op de Bosbergschool. Vooraf 

heeft de wethouder met de besteding 

van dit bedrag uit de eigen middelen 

van het Dorpsoverleg Hollandsche 

Rading ingestemd. De aanwezige di-

recteur van de Bosbergschool Ronald 

de Moor vertelt zeer verheugd te zijn 

met deze bijdrage vanuit het dorp en 

het als een stimulans te zien om voort 

te gaan op de weg om met een relatief 

kleine school hoogwaardig onderwijs 

aan te bieden. 

Verbreding van de A27

Voor de A27 van Utrecht-Noord naar 

Eemnes is een verbreding voorzien 

naar 2 x 3 rijstroken. Rudy Klunder 

van Rijkswaterstaat vertelt over de 

voortgang: ‘De tijdsplanning is mo-

menteel: Tracébesluit 2013, aanbeste-

ding 2014, uitvoering 2016-2018 en 
oplevering 2018. In het Tracébesluit 

komen nog wijzigingen die vatbaar 

zijn voor beroep en de al ingediende 

zienswijzen blijven geldig. Wat de 

vormgeving van de geluidsschermen 

betreft (dicht, transparant of alleen de 

bovenkant transparant) is nog geen 

besluit genomen. Verder zal nog met 

de bewoners van de Spoorlaan gren-

zend aan de wal gesproken worden’.

Het Gooisch Natuur Reservaat wil 

de monocultuur doorbreken en bij 

de Hengstenberg en de Bosberg open 

plekken creëren. Rob Rossell van het 

GNR vertelt: ‘Er komt dan meer hei 

en inlands hout terug. De kuil wordt 

dan groter gemaakt en er komen 

bankjes bij. Het betekent wel dat een 

aantal bomen door een grote machine 

zullen worden verwijderd. Dat zal 

overlast geven en waar deze machine 

gestaan heeft zal de grond meer dicht-

gedrukt raken. De huidige planning: 

aanbesteding in december en begin 

van de werkzaamheden in februari’. 

Ruimtelijke Ordening

Chiel van Oudbroekhuizen vertelt 

namens de gemeente De Bilt over 

de voortgang van de bouw van het 

nieuwe Dorpshuis in Hollandsche 

Rading: ‘Voor de aanpassing van de 

buitenruimte is er opdracht verstrekt 

voor het omleggen van kabels en lei-

dingen en voor de herinrichting van 

het speelplein; de werkzaamheden 

zullen spoedig beginnen. In maart 

2013 zal met de eigenlijke bouw wor-

den gestart; de geschatte bouwtijd 

is 120 dagen. De dakbedekking zal 

Sedum zijn en er zullen zonnepane-

len worden aangebracht. Het laatste 

deel van het recreatieve ietspad naar 
Maartensdijk zal worden verlegd; de 

gemeente denkt dat hiervoor weinig 

bomen gekapt moeten worden’. 

Er was goede belangstelling bij het Dorpsoverleg Hollandsche Rading.

Bochane verhuist  
naar Larenstein

Bochane, nu gevestigd op de Rembrandtlaan in Bilthoven, 

verhuist in 2014 naar bedrijvenpark Larenstein.  

Voor Bochane betekent dit dat zij kunnen doorgroeien  

op een goed bereikbare locatie, te midden  

van andere lokale autobedrijven.

De realisatie van bedrijvenpark Larenstein is bijna afgerond. In 2013 wordt 

de rotonde op de kruising Biltse Rading en Groenekanseweg aangelegd. 

Hierdoor zal de bereikbaarheid vanaf de snelwegen enorm verbeteren. Met 

de verhuizing van Bochane ontstaat op de Rembrandtlaan ruimte voor her-

ontwikkeling. In december 2011 heeft de raad besloten om te starten met 

het project ‘Herstructurering Rembrandtlaan’. De plek waar Bochane nu 

gevestigd is wordt straks gebruikt voor de ontwikkeling van het nieuwe 

stationsgebied.

 

Achtergrondinformatie

Een groot aantal bedrijven is inmiddels op bedrijvenpark Larenstein geves-

tigd. Het park is met name ontwikkeld om de bebouwde kom te ontlasten 

van (milieu)hinderlijke bedrijven of voor ondernemingen die willen uit-

breiden en daar op hun bestaande locatie te weinig ruimte voor hebben. 

Met de verplaatsing van autobedrijf Bochane wordt hier verder invulling 

aan gegeven.

Wethouder economische zaken Arie-Jan Ditewig en de heer Th. Bochane 
ondertekenden 21 november de overeenkomst voor de verplaatsing van 
autobedrijf Bochane naar bedrijvenpark Larenstein.
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Kofferbridge
door Henk van de Bunt

Het weer verandert en de avonden worden langer. De activiteiten verplaatsen zich van  

buiten naar binnen. Er komt weer meer tijd om gezellig in de huiskamer te bridgen.  

Ook voor de groep, die niet wekelijks een bridgeclubavond wil bezoeken bestaat  

de mogelijkheid de competitie met anderen aan te gaan via kofferbridge.

Kofferbridge is een huiselijke vorm 

van wedstrijdbridge. Meestal moeten 

alle deelnemers aan een wedstrijd op 

hetzelfde moment bijeenkomen om 

elkaars krachten te meten. Er worden 

dan 24 of 28 spellen gespeeld, waarna 

de stand wordt opgemaakt. Bij kof-

ferbridge is er een koffer die een reis 

maakt langs 10 verschillende huiska-

mers. Daar zijn 2 paren aanwezig die 

24 (niet uitgezochte) spellen spelen in 

hun eigen tempo. Het behaalde resul-

taat wordt op de scorekaart ingevuld. 

Daarna vervolgt de koffer zijn reis 

naar het volgende adres of gaat tijde-

lijk terug naar zijn thuisbasis. Nadat 

de spellen 10 keer zijn gespeeld wor-

den deze uitgerekend en de winnaars 

bekendgemaakt. 

BCM

Er zijn diverse koffers met elk 24 

spellen die 10 keer gespeeld worden. 

Men kan direct zien wat het bod had 

moeten zijn en wat degenen die de 

koffer eerder speelden hebben gebo-

den en scoorden. Na 10 ronden komt 

de einduitslag op de site van BCM en 

wordt de koffer van nieuwe spelver-

delingen voorzien. Een van de paren 

(niet altijd het beste paar) krijgt bo-

vendien een mooie les wijn.

Voor 3 euro kan een koffer worden 

opgehaald: in Maartensdijk (tel 0346 

212282 of tel. 0346 212535) of in 

Bilthoven (tel 030 2294361). Reser-

veren vooraf door even te bellen is 

aan te raden.

Leden van de kofferbridgecommissie van BCM: v.l.n.r. zittend  Henny de Vos 

Burchart, Addy en Theo Warmerdam, Cor Willekes en Hans de Vos Burchart 

en Rutger Hund (staand).

Hebbes maakt het Nova lastig
Na de overwinning op Dos van vorige week stond er voor zaterdag een wedstrijd tegen hekkensluiter 

Hebbes op het programma. De doelstelling was simpel: winnen met een zo groot mogelijke score. 

Dit bleek echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, want wat een doelpuntenfestijn voor Nova had 

moeten worden, liep uit op een matige wedstrijd zonder echte overtuiging.

Ondanks de duidelijke opdracht was 

het ook niet Nova die de score open-

de. Via een vrije bal wist Hebbes de 

stand op 0-1 te zetten. 

Hierna kwam de gelijkmaker geluk-

kig snel met een mooi afstandschot 

van Inge van Eck. Hierna leek het 

voor Nova beter te gaan. Lisa Rade-

makers wist 2x de korf te vinden, 

waardoor Nova de voorsprong nam. 

Nu was het weer de beurt aan het 

eerste aanvalsvak om er 2 goals bij 

te maken. Dit ging echter niet ge-

makkelijk. Hebbes begon met ach-

terverdedigen, waardoor de snel-

heid uit de aanvallen werd gehaald. 

Er werd op verkeerde momenten ge-

schoten en de functies werden niet 

goed neergezet. Nova maakte het 

zichzelf vooral erg moeilijk, waar-

door Hebbes juist beter in de wed-

strijd kwam. Met wat over en weer 

scoren, kon Nova de twee punten 

voorsprong behouden en loot de 
scheidsrechter de rust in met een 

7-5 op het scorebord.

Voor het verloop van de wedstrijd 

was het belangrijk dat de voor-

sprong naar 4 punten zou worden 

vergroot, anders zou Hebbes hoop 

blijven houden. Sander Smit werd 

gewisseld voor Thijs Schoemaker 

in de hoop dat de reboundpositie nu 

sterker zou zijn. Nova kon nu lan-

gere aanvallen gaan draaien en de 

juiste mensen uitspelen. Het duurde 

echter wel een kwartier voordat de 2 

goals daadwerkelijk vielen. Hierna 

leek het makkelijker te gaan. We-

sley Spronk viel nog  in op de plek 

van Job Paauw en wist er ook snel 

een mooi afstandschot in te leggen. 

De scheidsrechter loot af met een 
stand van 15-7 en daarmee heeft 

Nova de 2 punten weer weten veilig 

te stellen.

Volgende week is de wedstrijd om 

18.25 uit tegen DKV in IJmuiden. 

Ruime overwinning DOS 
DOS speelde zaterdag in Deventer tegen een onbekende tegenstander.  

Nooit eerder speelden ze tegen het plaatselijke Devinco.

In de basisopstelling was een plaatsje 

ingeruimd voor Linda Nap op de plek 

van Marjolein van Zijtveld. Marjo-

lein viel vorige week geblesseerd 

uit en het is niet bekend wanneer zij 

weer gaat spelen. Gelukkig kon Je-

roen Groot deze week zijn eerste trai-

ningsminuten weer pakken, zodat hij 

hopelijk weer snel kan spelen.

De beginperiode van de wedstrijd te-

gen Devinco keek DOS de kat even 

uit de boom. Na een afwachtend be-

gin, raakte DOS bij een 3-3 stand 

beter in het ritme. Er werden meer 

kansen gecreëerd in de aanval en deze 

werden ook beter afgerond. Door een 

goede periode in de eerste helft werd 

een verdiende 7-13 voorsprong na 

rust bereikt.

De eerste vijf minuten na rust speelde 

DOS goed en was erg gretig en scherp 

in de afronding. In deze periode werd 

de voorsprong vergroot naar 7-18. 

Hierna geloofden de Westbroekers 

het wel en ging het tempo en ook de 

scherpte uit het spel. Aangezien ook 

de spanning al uit de wedstrijd was, 

deed dit het kijkspel geen goed. Het 

leidde ook tot enige irritatie bij DOS 

coach Berry van den Broek, die vond 

dat zijn team had nagelaten een mon-

sterscore neer te zetten.

Aan het einde van de wedstrijd maak-

te A-juniore Laura Dijkstra haar de-

buut als speelster van het eerste team. 

Ondanks de korte speeltijd, kan zij te-

rugkijken op een verdienstelijk optre-

den. Uiteindelijk won DOS met 13-

24 en staat hierdoor op de vierde plek.

Aanstaande zaterdag speelt DOS 

thuis tegen Fortissimo dat een plaats 

hoger staat op de ranglijst. Een be-

langrijk duel. Saillant detail is dat de 

huidige coach van Fortissimo, Serge 

Valk, vorig seizoen nog de hoofd-

macht van DOS trainde. 

De wedstrijd in de Vierstee begint om 

20.30 uur.

Wildwedstrijd op Biltse Duinen
Met de traditionele wildwedstrijd heeft Golf & Countryclub ‘De Biltse 

Duinen’ zaterdag 3 november het zomergolfseizoen afgesloten. Aan deze 

geanimeerde koppelwedstrijd werd door 46 golfers (23 koppels) deelge-

nomen. De wedstrijdvorm was ‘Chapman greensome’, waarbij alle spelers 

op iedere hole een bal afslaan en ieder koppel na twee slagen de beste bal 

kiest om mee verder te spelen totdat is uitgeholed. Dit resulteert doorgaans 

in goede scores. 

De golfclub mag zich de laatste maanden verheugen in een aanzienlijke 

aanwas van nieuwe leden. Voor een aantal van hen was dit de eerste ken-

nismaking met het veelzijdige wedstrijdprogramma van de vereniging

(Bert van Klingeren)

De ochtendwedstrijd werd gewonnen door het Maartensdijkse echtpaar 

Henk en Henny Broek met 54 netto slagen over 18 holes; ’s middags ging 

de hoofdprijs naar het koppel Herman Jonge Poerink/ Marian Dekker met 

48 slagen.

Indoortoernooien op  

TC Groenekan

In de tennishal worden elke winter, naast de populaire wintercompetitie, een 

drietal toernooien georganiseerd. Begin november werden voor de 4e maal 

de Voordaan advocaten-dubbels gespeeld.

Met ingang van 2013 wordt dit jaarlijkse evenement een oficieel KNLTB-
dubbeltoernooi. De advocaten van Voordaan hoorden het nieuws van wed-

strijdleider Kees Overvest met groot enthousiasme tijdens de geanimeerde 

prijsuitreiking aan .

Tussen Kerst en Oud en Nieuw heeft het tenniscentrum haar eigen oliebol-

lentoernooi, de zogeheten Kaatje’s slotdubbels. Van 27 t/m 30 december 

strijden de deelnemende dubbels traditiegetrouw in een ongedwongen sfeer 

om de Oudejaarsloten.

Van 26 januari t/m 3 februari 2013 staan de Winterkampioenschappen op 

het programma. Alle informatie over de a.s. winteractiviteiten op de website 

van het tenniscentrum www.tcgroenekan.nl

Het Voordaan-advocaten dubbeltournooi krijgt volgend jaar een oficiële 
status meldde Kees Overvest (midden) tot groot genoegen van de sponsoren.

FC De Bilt - JSV
FC De Bilt keek aan het begin van 

de tweede helft nog tegen een 0-2 

achterstand aan maar wist door twee 

schitterende reddingen van Imco van 

Elk en perfect genomen strafschop-

pen in de laatste minuut de stand ge-

lijk te trekken.

Een schermutseling voor het doel van 

JSV. (foto Henk Willemsen)
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd (Nieuwe vaste rubriek: 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. 
€ 10,00. tot 50 tekens meer + € 3,50)

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
 € 5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 9,50 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 17,50.

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

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

1

2

3

4

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Let op! 
prijzen gewijzigd

Nieuws / Agenda / Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.rtvdebilt.nl

Te koop aangeboden

Rookworsten te koop t.b.v. 

Adullam gehandicaptenzorg. 

Per stuk 2,50. 3 voor 7,00. Bel 

voor 1 dec. 0346-211597

Kerst- en Nieuwjaarskaarten 

t.b.v. Adullam gehandicapten-

zorg te koop vanaf € 1,-p.s. op 

Dorpsweg 176 en 84 te M'dijk.

Prachtige kunstkerstboom 1,80 

m compleet met voet. € 25,00. 

Tel. 030-2204781

Beukenhouten kinderledi-

kantje. Gebruikt als oppas 

ledikantje z.g.a.n. incl. vei-

ligheidsmatrasje en dekentje. 

€ 49,95. Tel. 030-2204443

Gratis af te halen: bopita box 

met lade. Groen en grenen. 

In goede staat. Informatie: 

06-11063609

Gratis op te halen: zonnehemel 

alisun 900s - 9 lampen. In 

prima staat. Info: 06-11063609

leuk zelfgemaakt poppenhuis 

met meubeltjes. 40x60x50cm. 

Koopje € 15.- Tel. 030-

2285083.

Zonnehemel, enkele uitvoe-

ring uv lampen zijn allen ok. 

€ 49,-. Bel 06-53333218. 

Oude, zinken teil, 75 cm. 

€ 45,-. Een oude, zinken teil, 

35 cm. € 15,-. Oude, zinken 

wasketel. € 25,-. Oude, zin-

ken gieter. € 15,-. Tel. 035-

5772022.

Stalen, lage noren, mt. 39, 

merk Vicking, paar keer 

gebruikt.  € 40,-. Tel. 035-

5772022.

Smoking maat 48. € 50,-. 

Smoking maat 52. € 50,-. 

Rokkostuum maat 48. € 50,-. 

Tel. 06-53994663

Z.g.a.n. kunstkerstboom 1.75 

m hoog. € 15,-. Tel. 0346-

212896

Verstelbare computertafel, 

in prima staat, met drie bla-

den. Kleuren: zwart/beuken. 

€ 17,50. Tel. na 18.00 uur: 

06-19691119

D. Bl. Wollen Herenjas, 

mt 52-54. € 40,-. Tel. 030-

2283495

Eiken houten wijnrek (12 fles-

sen). € 15,-. Tel. 030-2283495.

Nieuwe ponshulp (nog in ver-

pakking) ‘Carl’. € 12,-. Tel. 

030-2202996

Hobbyboek kerstkaarten 

maken van La Rivière € 6,00 

Tel. 030-2202996

Donkerbruin leren dameslaar-

zen, nieuw. Maat 39. € 125,- 

voor € 49,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe alarmklokradio 

Digital. € 5,-. 50 luxe kerst-

kaarten met envelop in folie-

zakje, voor markt of braderie 

o.a. € 25,-. Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. sportief damesjack 

roze/wit/donkerblauwe hori-

zontale streep, maat M. € 25,-. 

Tel. 030-2202996

3 Nieuwe elastische fitness-

banden, nog in verpakking. 

€ 10,-. Tel. 030-2202996

In goede staat wit hou-

ten ladenkastje; 4 laden op 

wieltjes. B36xD36xH47 cm. 

€ 12,50. Tel. 030-2202996

In zeer goede staat Philips 

stereomeubel grijs 76x42x36. 

Platenspeler, FM radio en cas-

settedeck. € 39,-. Tel. 030-

2202996.

Nieuwe originele kerstboom 

verlichting Philips (kaarslamp-

jes) voor binnen. € 10,-. Tel. 

030-2202996

Salontafel in notenhout empire 

Ø 130 cm. € 49,-. Tel. 030-

2290041

Fietsen/brommers

(Grote) jongensfiets Batavus. 

Dynamo defect verder ok. 

€ 20,-. Bel 06-53333218

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

Voor het winterklaar maken 

van uw TUIN belt u Rein: 

06-82004441

65-Plussers doet KLUSJES 

voor 65-plussers € 9,- per 

uur. U belt 06-17896843 

Groenekan. Tevens service-

beurt rolluiken en zonwering

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Wilt u AFVALLEN en een 

betere conditie krijgen? 

Herbalife zorgt ervoor. Voor 

4,22 Euro per dag hebt u 2 

heerlijke shakes in 6 verschil-

lende smaken. Voor advies 

en begeleiding belt u 0346-

571377. Website: www.vink-

voorverantwoordevoeding.nl

Wist U dat BETTY'S 

CORNER een speciaal 65+ 

tarief heeft? En ook dat met 

knipkaart elke tiende behande-

ling knippen gratis is? Bel voor 

een afspraak: 06-33722022 

Zorg voor uw haar!

GEFELICITEERD!

Mark & Lucy

met jullie 

13e verjaardag

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

men kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. 

Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl Tel: 0346-795104 / 

06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

18 Tel. 0346-212267. HERFSTTIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, afschei-

dingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

06-54967985

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor auto's 

en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Mediation met u voor conflicten van nu. Uw Mediatior: 

Karin van der Willigen. Tel. 0346-281444/06-36142989 www.

mediationmetu.nl

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn is coach in 

leerprocessen van  (hoog)begaafden. Telefoon 030-2258350; 

www.MPGcoaching.nl  

Tuinservice van Vliet 06-54751296 Nw. Weteringseweg 34. 

Rododendrons +/- 50 cm à € 12,50, 5 voor € 50,- hedera 

(klimop) 1,75 h. à € 5,- voor al uw (fruit)-bomen alle soorten 

halfstam à € 12,50, bessen à € 2,-, bramen € 4,25, frambozen 

€ 1,50 etc. Verder voor allerleisoorten van tuinwerkzaamheden, 

bomen weghalen.

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Is uw tuin aan een najaarsbeurt toe? Dan bent u bij ons 

aan het juiste adres. Voor meer informatie kunt u bellen 

naar 06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl Een 

complete gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. Geef een 

mooi verpakte cadeaubon als verrassing of verwen uzelf voor 

de feestdagen! Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 06-10666673

Podotherapie Maartensdijk behandeling van o.a. voet-

klachten, sportblessures, ingegroeide teennagels. 085-4894379, 

www.podotherapiemaartensdijk.nl

https://uwafspraken.nl/podotherapiemaartensdijk voor online 

afspraken maken.

Wat kan ik zelf doen voor een stabiele gezondheid? De 

sleutel is het vitaliteitprogramma Leren voor je gezondheid. 

Eenvoudig, doeltreffend, duurzaam en resultaatgericht. leren-

voorjegezondheid.eu, begel.: enny.boogaard. Tel: 0346-212687

Nordmann Kerstbomen te koop alleen op zaterdag Kooidijk 

6, Westbroek

Cursussen/Trainingen

Mindfulness wandeling. Leren over mindfulness, leren 

ontspannen, loslaten, en leven met aandacht in het hier 

en nu. Iedere eerste zaterdagochtend van de maand, van 

10.00 tot 11.00 uur op landgoed Beerschoten in de Bilt. 

Aanmelden kan via de mail, uiterlijk de vrijdag ervoor tot 

18.00 uur, waarna bevestiging. Kosten € 10,- bij aanvang 

te voldoen. Voor nadere inlichtingen en aanmelding ga naar 

www.simoneverlaancoaching.nl

Genieten 
tijdens de feestdagen

Leuke arrangementen met overnachting
Brunchbuffet
Dinerbuffet
Steengrillen

of lekker sportief een uurtje bowlen

Kijk op www.mitland.nl of www.restaurantvlonders.nl

Hotel Mitland | Restaurant Brasserie Vlonders |  

Ariënslaan 1 | Utrecht | T: 030-2715824

Leuke arrangementen met overnachtingLeuke arrangementen met overnachtingLeuke arrangementen met overnachting
BrunchbuffetBrunchbuffet
Dinerbuffet
Steengrillen

Brunchbuffet
Dinerbuffet
SteengrillenSteengrillen

of lekker sportief een uurtje bowlenof lekker sportief een uurtje bowlen

Dinerbuffet
Steengrillen
Dinerbuffet

of lekker sportief een uurtje bowlen

Kijk op www.mitland.nl of www.restaurantvlonders.nlKijk op www.mitland.nl of www.restaurantvlonders.nlKijk op www.mitland.nl of www.restaurantvlonders.nl

All inclusive kinderopvang
Afname halve dagen mogelijk!

Prinses Marijkelaan 45 te Maartensdijk | Tel. 0346-214323
www.topkids.nl | info@topkids.nl

vacatures

vrijwilligerswerk

Meer weten? Kijk op 
www.vrijwilliginactiedebilt.nl 
of bel met 030-744 05 95

Het Steunpunt Vluchtelin-

gen De Bilt is op zoek naar 

een voorzitter & boegbeeld!

Goed met woorden? 

De Wereldwinkel in De Bilt 

zoekt vrijwilliger voor PR 

en communicatie. 

Stichting 900 jaar De Bilt is 

op zoek naar iemand die 

de vlaggen wil beheren.

Affi niteit met ouderen? 
SWO de zes kernen zoekt 

een gastheer of gastvrouw.

Warande heeft een 

vacature voor een 

vrijwillige chauffeur van en 

naar de dagactiviteiten. 

Repair Cafe ook op zondag druk bezocht

Het Repair Café was deze maand voor één keer op zondag. Er kwam dit keer 

een opvallende hoeveelheid koffi ezetapparaten binnen voor reparatie. En er 
werden verder weer fi etsen, computers, speelgoed, broodroosters en andere 
electronica gerepareerd. 

In de kledinghoek werd onder begeleiding van Marga Korteweg uit Bilthoven 

kleding hersteld en een rokje korter gemaakt. Ondertussen knutselden de mee-

gekomen kinderen van recyclemateriaal, zoals oude fi etsbanden, de prachtig-
ste sieraden. De zevenjarige Djibril had zijn kapotte autogame meegenomen, 

gelukkig wist reparateur Roel Simons uit De Bilt deze op het eind van de dag 

nog te repareren. Maryam, het zusje van Djibril, ging naar huis met een ge-

repareerde houten speelgoed-eend en hun moeder werd door reparateur Irma 

Haider uit de Bilt geholpen met haar citruspers. Drie geslaagde reparaties voor 

dit gezin en prachtige 

nieuwe recylcesieraden!

Het Repair Café Biltho-

ven is een vrijwilligers 

initiatief van Transition 

Town de Bilt in samen-

werking met wijkver-

eniging WVT. Het vol-

gende Repair Café is 

op zaterdag 26 januari 

2013.

De zevenjarige Djibril 

kijkt hoe reparateur 

Roel Simons uit de Bilt 

zijn autogame repareert. 
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Nu aanmelden voor Sportgala  
De deadline voor voordrachten van sporters voor het 

Bilts Sportgala 2013 is dit jaar vervroegd, namelijk 

naar 15 december. In de eerste drie jaren konden 

sporters/ploegen tot en met 31 december worden 

voorgedragen, de organisatie heeft deze datum ech-

ter naar voren gebracht, zodat de jury en de organi-

satie meer tijd hebben om alles in de laatste weken, 

dit keer vóór vrijdag 25 januari, de datum van het 

gala, af te handelen. De organisatie wil nog eens benadrukken vooral ook 

sporters aan te melden, die wel in de gemeente de Bilt wonen maar hun 

sport via een vereniging in een andere plaats beoefenen. Aanmelden via het 

formulier op de website www.bsfnet.nl.

Herstart basketbalafdeling Irene
door Henk van de Bunt

Basketbal is weer terug in Bilthoven. Sinds 1 augustus 2012 heeft sv. Irene weer een basketbalafdeling. 

Op het ogenblik zijn er 2 jeugdgroepen die trainen op de dinsdagavond in de Kees Boekehal.  

Van 18.00 tot 19.00 uur de jeugd tot 10 jaar en tussen 19.00 en 20.00 uur de jeugd tot 14 jaar.

Paul v.d. Brink is zowel vakleerkracht 

bewegingsonderwijs bij Scholen-

stichting Delta als sport-combinatie-

functionaris bij de gemeente De Bilt: 

‘Zo’n 15 jaar geleden is de basket-

balafdeling van Irene opgeheven. Er 

was onvoldoende kader. Zonde, want 

in de gymnastieklessen zie ik dat 

kinderen basketbal een leuke sport 

vinden. Vorig jaar kwam het verzoek 

van de gemeente De Bilt of ik in mijn 

functie wilde onderzoeken of het mo-

gelijk was om weer tot de oprichting 

van een basketbaltak te komen. Via 

Iet Wennekes van de Biltse Sport Fe-

deratie hoorde ik dat Marcel van den 

Bedem met een aantal kinderen in de 

van Dijckschool aan het basketballen 

was. Ik heb contact gezocht en samen 

hebben we vervolgens de boel opge-

start. Eerst mensen met een basket-

balachtergrond gezocht en daarna via 

reclame op school zijn we aan jeug-

dige basketballers gekomen. Door 2 

kennismakingstrainingen, waar veel 

belangstelling voor was, zijn we uit-

eindelijk gekomen tot de 2 groepen 

die we nu hebben. Met deze groepen 

willen we in januari a.s. ook competi-

tie gaan spelen. Daarnaast is er op het 

ogenblik ook een groep (itte) senio-

ren die 1x per week een basketballetje 

gooien van 21.00 tot 22.00 uur’.

Versterking

Er is nu een volledig bestuur bestaan-

de uit Hans Saarloos, Irene van Zeijl , 

Eveline Kuster, Judith van Dongen en 

Charlotte Hakvoort. Maar versterking 

van het kader is welkom. Vandaar dat 

ouders en vrijwilligers opgeroepen 

worden om mee te werken aan de 

versterking van de basketbalafdeling. 

Verder kunnen kinderen die interesse 

hebben om te basketballen 2x een 

gratis training volgen. Informatie via 

email basketbalirene@yahoo.comIrene basketballers onder de 14 jaar met hun trainer.

Beste bridgepaar

V.l.n.r. Hilversummers Henk Theebe en Piet Douma zijn beide lid van 

Bridgeclub Hollandsche Rading en waren jl. vrijdag het beste bridgepaar 

‘uit de eigen gemeente’ tijdens de jaarlijkse Open bridgedrive in het 

H.F. Witte Centrum. Zij kregen 

de prijs uitgereikt door één 

van de winnaars van 2011 Erik 

Polders (lid van Bridge Comb. 

Concordia’86 en Bridgeclub 

Hollandsche Rading). Geheel 

rechts wedstrijdleider George van 

Dam.

30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt
030-2746772 • www.curves.nl

Salvodames tarten de koploper
In een buitengewoon spannende wedstrijd was het Salvo bijna gelukt om de bezoekend  

koploper Keistad uit Amersfoort te verslaan. In de vijfde set moesten de Maartensdijkse  

meiden met 13-15 het hoofd buigen. Dicht bij een stunt maar net niet gehaald.

Met een verre van compleet team 

moest Salvo de strijd aan met de kop-

loper. Salvo deed dat met verve. Door 

het gemis van twee midden-speelsters 

moest Stefanie van Ginkel op deze 

positie spelen. Hoewel zij geen mid-

denspeelster is heeft zij op grond van 

haar klasse, spelinzicht, technische 

kwaliteit en aanvalskracht ontzet-

tend veel punten gemaakt. Opgeteld 

bij haar solide en oerdegelijke spel 

in het achterveld was zij de grote uit-

blinkster bij de Salvodames. 

Vanaf het begin was duidelijk dat 

Keistad niet voor niets aan kop stond. 

Een heel jong fris team met heel veel 

potentie en dito aanvalskracht. Maar 

ook nog veel te leren. Van dat laatste 

proiteerde Salvo op basis van hun ei-
gen onverzettelijkheid en wilskracht. 

Menig team heeft al ondervonden dat 

Salvo een ongeloolijk taai team heeft 
waar je niet makkelijk tegen kunt sco-

ren. Het was ongeloolijk wat voor 
ballen er gered werden in de verdedi-

ging. Door een aanvallend Keistad en 

een stug verdedigend Salvo ontspon 

zich een leuke wedstrijd van twee 

ploegen die aan elkaar gewaagd ble-

ken. Keistad won de 1e en 3e set met 

resp.: 24-26 en 23-25. Salvo won 2e 

en 4e set met 25-23 en 25-22. De vijf-

de set moest de beslissing brengen. 

Dit werd weer even spannend als de 

voorgaande sets. De strijd ging gelijk 

op tot 13-13. Door twee fouten aan 

Salvokant kwam de overwinning toch 

bij Keistad terecht met 2-3. 

Door dit resultaat is Salvo doorge-

schoven naar de 8e plaats op de rang-

lijst. Op 7 december speelt Salvo om 

20.00 uur in Weesp tegen Oberon. Dit 

team staat met 1 punt meer op de 7e 

plaats. Alle kans voor Salvo om te 

stijgen in het klassement.

Tennistoernooi bij 
Sportcentrum Kees

Van 26 tot en met 31 december wordt voor de 27e keer het tennistoernooi 

‘Tussen Kerstbal en Oliebol’ georganiseerd. Dit jaar op de nieuwe banen. 

Het toernooi wordt gespeeld met spelers van gevorderd- en competitieni-

veau in de dubbel en de mix. Er wordt gespeeld in een poulesysteem en 

behalve de tennisuitslag is ook het welbekende Rad van Fortuin bepalend 

voor de einduitslag. 

Nieuw dit jaar is het Kind- & Oudertoernooi. Voor jongeren tot 16 jaar be-

staat de gelegenheid samen met hun ouders deel te nemen aan het Kind- & 

Oudertoernooi. Vanaf 16 jaar kan men inschrijven voor het seniorentoer-

nooi. Inschrijven kan tot 5 december a.s. via  www.sportcentrumkees.nl

Tweemaal Zes verslaat medekoploper
Tweemaal Zes had evenals KVA de eerste twee wedstrijden van het zaalkorfbalseizoen gewonnen. 

Beide ploegen gingen tot afgelopen zaterdag samen op kop en troffen elkaar in een sfeervolle Vierstee 

met veel publiek. Inzet was de voorlopige koppositie in de overgangsklasse.

Tweemaal Zes begon voortvarend en 

scoorde direct uit de eerste aanval. 

Door een hoog tempo en goede com-

binaties werd KVA overrompeld. Na 

11 minuten spelen stond Tweemaal 

Zes met 9-3 voor. Daarna volgde een 

mindere periode voor TZ. Het tempo 

viel terug en de spelers konden el-

kaar minder makkelijk vinden. KVA 

kreeg hierdoor de gelegenheid om 

terug te komen in de wedstrijd. Via 

10-7 waren het uiteindelijk Anouk 

van Breda en Carlijn Vos die TZ aan 

een verdiende voorsprong van 12-9 

met de rust hielpen.

Na de rust ging de wedstrijd enkele 

minuten gelijk op. Daarna was het 

TZ dat de wedstrijd dicteerde. Door 

een sterke rebound  in de verdedi-

ging van TZ  kon KVA slechts een 

enkele keer schieten. Steeds kwam 

de bal snel terug in de TZ- aanval. 

Omdat ook in de aanval van TZ de 

lange mannen Bart Drost of Joep 

Gerritsen domineerden kreeg KVA 

geen schijn van kans. De TZ- aanval 

daarentegen kon door de sterke re-

bound blijven schieten en dat resul-

teerde in de nodige doelpunten. Na 

10 minuten in de tweede helft was 

de stand 21-13. Onder druk van TZ 

leed KVA  veel balverlies en verloor 

het geloof in eigen kunnen. Door 

mooie goals van onder andere Na-

wal Legouit en topscorer Tim Mei-

ers werd de voorsprong uitgebreid 

naar 25-16. 

Coach Maarten van Ginkel bracht 

bij TZ nog Lianne Meijers en  

Mathias van Beest in het veld voor 

respectievelijk Carlijn Vos en Da-

niël Meijers die beiden een goede 

wedstrijd speelden. De einduitslag 

werd 28-17. Tweemaal Zes staat nu 

alleen op kop na een prima start in 

de zaalcompetitie. Uitdaging is het  

spelniveau van de afgelopen wed-

strijden ook de komende tijd vast te 

houden.

Het tweede team van TZ won even-

eens. Na een moeizaam begin werd 

uiteindelijk royaal gewonnen van 

DOS Kampen met 18-10. Het twee-

de team staat daardoor eveneens op 

kop in de reserve 1e klasse. 

Voordaan-dames verliezen 

ongeslagen status
De dames van Voordaan verloren zondag in Den Haag met 2-0 van Craeyen-

hout. Voor de wedstrijd waren de voortekenen nog gunstig, de dames kenden 

een prima voorbereiding. De trainingsweek was goed en fel en de speelsters 

hadden ontzettend veel zin om weer drie punten te pakken, net als in de afge-

lopen twee wedstrijden.

Eenmaal op het veld leek dat hele goede gevoel weg. In de eerste helft cre-

eerde Voordaan ongeveer evenveel kansen als Craeyenhout, maar wist ze niet 

af te maken wat bij de thuisclub wel lukte. Hierdoor keken ze in de eerste helft 

al tegen een 2-0 achterstand aan.

Met nieuwe energie begon Voordaan aan de tweede helft. Het spel werd beter 

en er werd hard gewerkt. Toch was het niet goed genoeg voor een resultaat, 

want de ruststand werd ook de eindstand: het bleef bij 2-0 voor Craeyenhout.

Aanvoerder Saskia Koning was realistisch na de wedstrijd: ‘We hebben het 

vandaag zelf laten liggen. Volgende week zullen we er weer vol tegenaan 

moeten gaan.’ Dan spelen de dames hun laatste wedstrijd voor de winterstop. 

Wageningen Dames 1 komt op bezoek in Groenekan, de wedstrijd begint om 

12.45 uur.
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‘De Bilt is gewoon een randgemeente gebleven’

Presentatie jubileumuitgave Historische Kring De Bilt

door Henk van de Bunt

Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan geeft de Historische Kring D’Oude School  

een bijzonder boek uit: De Bilt in kaart gebracht. In het boek is een groot aantal historische  

kaarten verzameld, waarin steeds de gemeente De Bilt centraal staat. Het is een kofietafelboek  
op fors formaat (37 x 30 cm), dat uitnodigt om steeds opnieuw door te bladeren. Vrijdag jl.  

werd het eerste exemplaar aan burgemeester Arjan Gerritsen overhandigd.

Bij de presentatie op het bezoekadres 

van de Historische Kring aan de Ko-

metenlaan 399a in Bilthoven stelde 

auteur Steven Hagers, dat het alleszins 

denkbaar was geweest, dat de huidige 

eerste burger van De Bilt zijn ambt nu 

in een gemeente, vergelijkbaar met 

bijvoorbeeld Maassluis of Velsen had 

mogen uitoefenen? Hagers noemde 

het een reëel scenario, wanneer Na-

poleon Bonaparte zijn broer Lodewijk 

niet op de vingers had getikt en hem 

uit zijn ambt van koning van Holland 

had gezet in 1810: ‘Dan was het inder-

daad mogelijk geweest dat die sche-

pen dagelijks langs onze gemeente 

voeren. En dan zou er in de bossen bij 

Austerlitz waarschijnlijk niet slechts 

één piramide verrezen zijn, maar lag 

daar nu een hele ‘Vallei der Koningen’ 

aan piramides. Want koning Lodewijk 

was inderdaad al bij Baarn begonnen 

met het graven van dit kanaal en het 

zand werd naar Austerlitz vervoerd 

omdat het wegens instortingsgevaar 

niet op de oevers van het kanaal kon 

blijven liggen. Gelukkig dan maar dat 

dit megalomane plan, waarover u in 

dit jubileumboek kunt lezen, niet is 

voortgezet. Dat levert onze gemeente 

heel wat meer rust op. Hoewel…, te-

genwoordig ligt ongeveer op het tracé 

dat voor het kanaal geprojecteerd was, 

de A27. Je kunt je je afvragen wat bo-

ven wat te verkiezen is’.

Kielzog

Hagers: ‘De Bilt is dus niet in het 

kielzog van Utrecht – een mooi beeld 

in dit geval – mee opgestuwd in de 

vaart der volkeren, als knooppunt in 

de internationale zeehandel, maar is 

gewoon een randgemeente gebleven. 

Ik bedoel dit beslist niet iguurlijk, uit-

sluitend letterlijk.

Op veel oudere kaarten is de gemeen-

te De Bilt vaak helemaal niet terug te 

vinden. En op kaarten waarop De Bilt 

wel staat, of slechts een deel van De 

Bilt, is deze gemeente inderdaad let-

terlijk slechts een randgemeente. Aan 

de randen van kaarten van de stad 

Utrecht is meestal wel een stukje van 

De Bilt te vinden. Maar op grote kaar-

ten van het hele land of de provincie 

Utrecht, staat De Bilt meestal net op 

het grensvlak tussen twee kaartdelen. 

Toeval of niet: het bezorgt je toch al-

tijd de indruk dat De Bilt wat wegge-

drukt is’. 

Verfrissend

In het boek staat ook een aantal nooit 

eerder gepubliceerde kaarten uit de 

rijke collectie van de Leidse univer-

siteitsbibliotheek. Deze kaarten zijn 

verzameld door de belangrijke negen-

tiende-eeuwse verzamelaar J.T. Bodel 

Nijenhuis. De oudste kaarten in het 

boek stammen zelfs uit de zestiende 

eeuw. Sommige kaarten zijn al be-

kend, maar in dit boek worden ze op 

een bijzondere manier gepresenteerd, 

steeds vanuit een Bilts perspectief. 

De presentatie biedt de lezer dan ook 

een verfrissende kijk op de geschiede-

nis van de gemeente. De verklarende 

tekst sluit daarop goed aan. 

Het boek, uitgegeven door HaEs-

producties in De Bilt is verkrijgbaar 

bij Bouwman en de Readshop in De 

Bilt; bij de Bilthovense Boekhandel 

en Bruna in Bilthoven en bij de His-

torische Kring D’Oude School, e-mail 

dbg@historischekringdebilt.nl. 

De prijs van het boek is 24,95 euro.

Vrijdag jl. werd het eerste exemplaar door Steven Hagers aan burgemeester 

Arjan Gerritsen overhandigd.

Groenekan in herfsttooi 

Bij bos Voordaan met zijn mooie vijver. Een favoriet plekje voor menig wandelaar. (foto Frans Poot)

Twee wandelingen bij het 

Utrechts Landschap
Utrechts Landschap organiseert op zondag 2 december een wandelexcursie 

over Landgoed Houdringe. Houdringe bestaat voornamelijk uit bos en open 

grasland. Er staan dikke eiken en beuken met een doorsnede van meer dan 

een meter. Deze bomen zijn ruim 225 haar oud. Huize Houdringe is in 1779 

gebouwd. Rondom het huis is de tuin deels in de Engelse landschapstijl en 

deels in de Franse barokstijl aangelegd. De wandeling start vanuit Paviljoen 

Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 6 te De Bilt. De Holle Bilt ligt aan 

de achterkant van Hotel De Biltsche Hoek. Vertrektijd 14.00 uur. 

Op zondag 2 december 2012 organiseert Utrechts Landschap ook een na-

tuurwandeling over het natuurgebied Het Panbos. De gids vertelt over de 

ontwikkelingen van de afgelopen jaren in dit natuurgebied. Aan de orde 

komen het realiseren van meer heidegebieden op de Utrechtse Heuvelrug en 

de invloed daarvan op de ontwikkeling van lora en fauna. Deze wandeling 
begint om 14.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Vooraf aanmelden 

is niet nodig. Deelname is gratis. Het startpunt van de wandeling is bij de 

parkeerplaats aan de Jozef Israelslaan in Bosch en Duin.

Beide wandelingen zijn gratis, aanmelden niet nodig.

Sinterklaas weer in dorpen en wijken

daar komen ze jaarlijks naar kijken

want de Sint is uniek

en met eigen muziek

is ‘t met geen feest te vergelijken

Guus Geebel

Limerick

Mixed grill menu,
spareribs + stok kipsaté 

+ hamburger met frietjes 
rauwkost en saus € 7,25  

----------------------------------------
Broodje frikadel of broodje 

vleeskroket € 1,50
----------------------------------------

Broodje braadworst € 1,50
----------------------------------------

5 kipnuggets € 1,00
----------------------------------------

Wij wensen u fijne feestdagen 
namens Cor, Cobi, Christy, Brigitte, 

Roel, Ryan, Max en Juliette.

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380
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Patatje pindasaus 
of speciaal

€ 1,50

Openingstijden 

Maandag 11.30 - 20.00 uur

Di t/m Do 11.30 - 20.30 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 22.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur

Lekker hoeft niet duur te zijn!

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Vrijdag 7 december 
"BORRELAVOND" v.a. 21.30 uur

Woe.
28-11

Gebakken wilde forel met 
amandelen

of
Gebraden lamsbout met  
gebakken aardappeltjes

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
29-11
Vrij.

30-11
Woe.
5-12

Speenvarken-beenham met 
honing-mosterdsaus

of
Eendenborst met  

sinaasappel-tijmsaus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
6-12
Vrij.
7-12


