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Fieke Faber is vanaf het begin (maar 
wel met een onderbreking van zo’n 
20 jaar) actief bij de Wereldwinkel 
De Bilt. ‘Die werd opgericht in 1970 
en begon in een tijdelijk pand aan de 
Burgemeester de Withstraat. In 1972 
ben ik erbij betrokken geraakt. We 
wilden in die tijd vooral actie voeren 
voor een eerlijke handel, vrede en 
duurzaamheid. Na vier jaar werd het 
pand verkocht. We kregen een ander 
pand in de Nieuwstraat, die toen zou 
worden gerenoveerd. Dat pand was 
het voorbeeldhuis van hoe het zou 
worden. Wij zaten erbij in.’ 

In 1979 moest De Wereldwinkel op-
nieuw verkassen. ‘In die tijd hebben 
we ons opgesplitst in twee groepen. 
De ene ging door als actiegroep en 
de andere verkocht kofie en thee van 
huis uit aan de grotere vaste klanten. 
De beide groepen bleven naast elkaar 
bestaan en wisten elkaar te vinden als 
ze elkaar nodig hadden.’ Faber be-
hoorde tot de actiegroep. 

‘In 1983 zijn we op zaterdagmiddag 
voor het pand van het postkantoor in 
De Bilt met een kraam gaan staan.’ 
Boekhandel Bouwman, die toen nog 
opslagruimte achter de zaak had, gaf 
toestemming de kraam daar door de 
week op te slaan. In de winter was de 
verkoop vaak geen pretje. ‘Als het erg 
koud was, bracht Boekhandel Bouw-
man ons iets warms, evenals andere 
ondernemers uit de omgeving.’

Hessenhof
Gert Kelfkens is sinds vijftien jaar 
vrijwilliger bij De Wereldwinkel en 
heeft samen met Faber in het bestuur 
gezeten, hij als voorzitter en zij als 
bestuurslid voor de PR-groep. ‘Van-
uit de kraam konden we alleen food 
kwijt, zoals kofie, thee, wijn en 
snoep. We hadden onze vaste klanten, 
maar het was lastig nieuwe te wer-
ven. Na een aantal jaren konden we 
nog maar weinig vrijwilligers vinden 
vanwege de kou.’ Het was jammer dat 
ze geen plek in de kraam hadden voor 
de kunstnijverheid. ‘Dat was in feite 
het aantrekkelijkste deel van ons as-
sortiment.’ 

Het idee voor een winkel bestond 
al geruime tijd. ‘We zijn toen met 
bestuur en vrijwilligers om de tafel 
gaan zitten. Er zaten vrij veel oude-
ren bij die er tegenop zagen om met 
een winkel te beginnen. Dat zou veel 
werk met zich meebrengen.’ Toch be-
sloot een groep mensen om het idee 
uit te werken en een businessplan op 
te stellen. ‘We hadden wat reserves 
en besloten een pand te zoeken. We 
kwamen uiteindelijk in de Hessenhof 
terecht.’ In een recordtempo werd de 
winkel geschilderd en gebruiksklaar 
gemaakt.‘We hadden veel ingekocht 
om de winkel in te richten. Voor ons 
gevoel hadden we in twee maanden 
tijd heel veel geld uitgegeven.’ Zon-
der hobbels ging het aanvankelijk 
niet. ‘We wisten nog niet goed wat we 

moesten inkopen en sommige vrijwil-
ligers moesten erg wennen aan het 
kassasysteem.’ Faber voegt toe: ‘En 
na twee maanden moesten we ook 
nog even van de gulden overstappen 
op de euro.’ 

Motivatie
Zowel Kelfkens als Faber werken 
om de week een dagdeel in de win-
kel, Kelfkens op vrijdagmorgen, Fa-
ber op vrijdagavond. Kelfkens om-
schrijft zijn motivatie aldus: ‘Het zit 
me dwars dat het in deze wereld zo 
oneerlijk verdeeld is. Wat je eraan kan 
doen, moet je doen, vind ik. En ik ben 
meer van concreet iets doen dan van 
de theorie.’ Faber benadrukt: ‘Ik vind 
food heel belangrijk. Levensmiddelen 
zijn zulke elementaire producten, die 
voor de economie van ontwikkelings-
landen vaak van essentieel belang 
zijn. Wij gebruiken ze elke dag, dus 
als dat fairtrade producten kunnen 
zijn, kan dat voor de boeren in ont-
wikkelingslanden veel betekenen. 
Daarom ben ik blij dat ook de ver-
koop van food in onze Wereldwinkel 
heel goed blijft lopen en dat tegelij-
kertijd steeds meer van die producten 
in supermarkten zijn te krijgen.’ Bei-
den zijn trots op ‘hun’ Wereldwinkel. 
Kelfkens: ‘We verkopen tegenwoor-
dig leuke, smakelijke en goede spul-
len. En dat terwijl we aanvankelijk 
kofie verkochten die eigenlijk niet zo 
lekker was en suiker die je eerst met 
een hamer kapot moest slaan.’

Wereldwinkel De Bilt draait al 41 jaar 
op trouwe enthousiaste vrijwilligers 

door Lilian van Dijk

De Wereldwinkel viert als winkel in de Hessenhof op 29 oktober haar tienjarig bestaan. 
Dit jubileum en de uitreiking van het predicaat Fairtrade Gemeente aan de gemeente De Bilt 

worden als festiviteit aan elkaar gekoppeld. De Vierklank sprak met Fieke Faber 
en Gert Kelfkens, Wereldwinkel-vrijwilligers van het eerste uur.

Fieke Faber en Gert Kelfkens tonen twee pronkstukken van De Wereldwinkel 
De Bilt.

Reanimeren leren

Maartensdijk heeft er 12 mensen bij die kunnen reanimeren. (lees meer op 
pag. 17)

Naoberschap in Groenekan
Naoberschap, de bakermat van het Nederlandse poldermodel (misschien 
zelfs wel het fundament van het Nederlands democratisch bestel) in de Groe-
nekanse praktijk. Bewoners van de Copijn- en Versteeglaan in Groenekan 
diepen gezamenlijk de afwateringssloot achter hun huizen uit. Daarbij zijn 
nadrukkelijk ook de kinderen ingeschakeld, die onder normale omstandig-
heden de sloot en omgeving als een fantastisch speelterrein benutten. [FK] 

Groenekans noaberschap in beeld.

Buurtberichten op pagina 16

Timmerwerken, Complete verbouwingen,
Onderhoud en renovatie, 
Badkamers, Dakkapellen

0346 -282313 • info@mavandebeek.nl
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

30/10	•	10.30u	-	Ds.	P.L.	Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
30/10	•	9.00u	-	

Prof.	dr.	G.	van	den	Brink,	Woerden
30/10	•	18.30u	-	Dr.	P.	Vermeer,	Wezep

2/11	•	14.30u	-	
Kand.	G.A.	van	Ginkel,	Maartensdijk

2/11	•	19.30u	-	Ds.	A.	Beens,	Barneveld

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
30/10	•	10.30u	-	

Mw.	ds.	J.	den	Ouden,	Utrecht

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’

30/10	•	10.00u	-	Dhr.	Ron	de	Graaff

R.K. Kerk O.L. Vrouw
30/10	•	10.30u	-	

Mevrouw	J.	Mourits	en	mevr.	A.	Veldhuis
2/11		•	19.30u	-	Pastor	A.	van	den	Boogaard

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

30/10	•	9.30	-	
Ds.	A.N.	Hendriks,	Amersfoort

30/10	•	16.30	-	Ds.	C.J.	Mewe,	Spakenburg

Hervormde Gemeente Dorpskerk
30/10	•	10.00u	-	Ds.	G.J.	Codée

30/10	•	19.00u	-	Ds.	L.	Westland,	Elburg
2/11	•	19.30u	-	Ds.	G.J.	Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk
30/10	•	10.00u	-	Ds.	G.M.	Landman

30/10	•	19.30u	-	Taizedienst

Pr. Gem. Opstandingskerk
30/10	•	10.00u	–	Mevr.	ds.	E.H.W.	Stam

R.K. St. Michaelkerk
30/10	•	10.30u	-	

Eucharistieviering,	H.	van	Doorn
1/11	•	10.00u	-	

Eucharistieviering,	H.	van	Doorn
2/11	•	12.00u	-	Korte	gebedsdienst,	Aula	

begraafplaats	Brandenburg
2/11	•	19.30u	-	Eucharistieviering,	

H.	van	Doorn

Volle Evangelie Gemeente
30/10	•	10.00u	-	

Gezinsdienst	Bijbel	10daagse

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

30/10	•	10.30u	-	
Mevr.	drs.	I.	Terlouw,	Huizen

PKN - Herv. Kerk
30/10	•	10.00u	-	Ds.	A.	Simons,	Vinkeveen

30/10	•	18.30u	-	
Ds.	D.J.	van	Eckeveld,	Katwijk	aan	Zee

2/11	•	10.00u	-	
Kand.	G.A.	van	Ginkel,	Maartensdijk

2/11	•	19.30u	-	Ds.	J.C.	de	Groot,	Dordrecht

Herst. Herv. Kerk
30/10	•	10.30	en	18.00u	-	Dhr.	B.	Klootwijk
2/11	•	14.00	en	19.30u	-	Dhr.	B.	Klootwijk

Onderwegkerkje Blauwkapel
30/10	•	10.00u	-	Pastor	G.	Krul

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

30/10	•	11.00	uur	-	Ds.	R.	Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

30/10	•	10.00u	-	
Ds.	L.	van	Nieuwpoort,	Amersfoort

30/10	•	18.30u	-	
Ds.	A.J.	van	den	Herik,	Moerkapelle
2/11	•	19.30u	-	Ds.	G.H.	Kruijmer

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

30/10	•	9.30u	-	Ds.	R.	Alkema

St. Maartenskerk
29/10	•	15.00u	-	

Eucharistieviering,	Pastor	Gerard	de	Wit
30/10	•	10.30u	-	Eucharistieviering,	Pastor	

Gerard	de	Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk
30/10	•	10.00u	-	

Hr.	P.	Weeber,	Maarssenbroek
30/10	•	18.30u	-	Ds.	A.J.	Krol,	Gorinchem

2/11	•	19.30u	-	Ds.	J.F.	Ezinga

PKN - Herv. Kerk
30/10	•	10.00u	-	Ds.	M.	van	der	Zwan

30/10	•	18.30u	-	Ds.	M.	Baan,	Veenendaal
2/11	•	10.00	en	19.00u	-	Ds.	M.	van	der	

Zwan

Kindercursus Intuïtie en Energie

Op	 26	 oktober	 start	 Nieuw	 Licht,	
centrum	voor	Inspiratie	en	Intuïtie,	
de	 Kindercursus	 Intuïtie	 en	 Ener-
gie.	De	Kindercursus	is	een	ontdek-
kingsreis	 naar	 jezelf;	 naar	 wie	 je	
bent	 en	wat	 je	 talenten	 en	wensen	
zijn.	Kinderen	leren	hierdoor	meer	
te	 vertrouwen	 op	 zichzelf	 en	 hun	
gevoel.	

Kinderen	 leren	 ook	 onderscheid	
te	 maken	 tussen	 hun	 energie	 en	
die	 van	 anderen	 en	 hoe	 ze	 hun	
eigen	 ruimte	 innemen.	 Er	 wordt	
gebruik	 gemaakt	 van	 visualisatie,	
meditatie,	 knutselen,	 dansen,	 ver-
halen	 vertellen,	 spelletjes	 en	 teke-
nen.	Het	is	voor	kinderen	van	7	tot	
en	met	12	jaar.	Data:	26	oktober	en	
2,	 16	 en	 23	 november	 van	 14.00	
tot	 16.00	 uur.	 Meer	 informatie:	
www.nieuw-licht.nl	 of	 via	 Linda	
Zwemer:	06-46736993.

Rommelmarkt bij WVT

De	 jaarlijkse	 bazaar	 van	 WVT	
wordt	 in	 het	 verenigingsgebouw	
aan	 de	 Talinglaan	 10	 in	 Biltho-
ven	 gehouden	 op	 donderdag	 27	
oktober	 vanaf	 14.00	 uur	 en	 vanaf	
19.00	uur,	vrijdag	28	oktober	vanaf	

19.00	uur;	tot	20.30	uur	aangepaste	
prijzen	 voor	 kinderen	 en	 zaterdag	
29	 oktober	 vanaf	 19.00	 uur.	 Op	
zaterdag	29	oktober	is	er	van	10.00	
tot	14.00	uur	tevens	een	grote	rom-
melmarkt.	 Voor	 meer	 informatie:	
030	2284973	of	www.vvsowvt.nl

Soefi-bijeenkomst

Op	 zondag	 30	 oktober	 a.s.	 ver-
zorgt	 het	 Soefi	 Centrum	 Utrecht/
Bilthoven	 een	universele	 eredienst	
in	 Huize	 het	 Oosten,	 ingang	 Jan	
Steenlaan	 25	 te	 Bilthoven.	 Aan-
vang	 11.00	 uur.	 Het	 thema	 is:	
‘geestelijke	vrijheid’.	Het	Soefisme	
is	een	religieuze	levensbenadering,	
gebaseerd	 op	 geestelijke	 vrijheid,	
respect	 voor	 alle	 religies	 en	 het	
bewust	 ervaren	 van	 het	 dagelijks	
leven	als	bron	van	spirituele	groei.
www.soefi.nl	

(Line-) dansen in Dorpshuis

In	 het	 H.F.	 Witte	 Centrum	 op	 het	
H.	Dunantplein	4	in	De	Bilt	wordt	
op	zondag	30	oktober	een	dansmid-
dag	 georganiseerd.	 De	 muzikale	
omlijsting	wordt	verzorgd	door	de	
band	 van	 Pete	 and	 Instead	 (the	
Intruders)	 en	 Chris.	 Naast	 diverse	
dansen	 wordt	 ook	 veel	 aandacht	
aan	 de	 linedance	 gegeven.	 Chris	
Ebell	zal	hiervoor	zorgdragen.	
De	 catering	 omvat	 vele	 lekkere	
Indonesische	specialiteiten.	De	zaal	
is	open	van	12.00	uur	tot	18.00	uur	
en	de	de	muziek	start	om	12.30	uur.	
Kaarten	 verkrijgbaar	 bij	 Jolenta	 	
en	Quido:	tel.	035-6858262	of	aan	
de	zaal.

Jeugdband in de kerk

De	dood	is	niet	het	einde.	Dat	is	het	
thema	van	de	middagdienst,	die	op	
30	oktober	a.s.	om	17.00	uur	wordt	
gehouden	 in	 de	 Ontmoetingskerk	
aan	 de	 Kon.	 Julianalaan	 26,	 in	
Maartensdijk.	Deze	speciale	dienst	
is	 voorbereid	 door	 de	 jeugdclub	
van	 de	 Ontmoetingskerk	 en	 zal	
worden	 voorgegaan	 door	 Anneca-
rina	 Klein,	 theoloog	 en	 voorgan-
ger	 Jongerengemeente	Amsterdam	
Zuid	Oost.	

Aan	de	dienst	zal	tevens	de	jeugd-
band	 van	 de	 Dorpskerk	 uit	 De	
Bilt	 zijn	 medewerking	 verlenen.	
Na	afloop	van	de	dienst	is	er	gele-

‘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

genheid	om	nog	even	na	 te	praten	
onder	 het	 genot	 van	 soep	 en	 een	
broodje.	

Taizéviering in Immanuëlkerk

Op	 zondag	 30	 oktober	 is	 er	 weer	
een	 Taizéviering	 in	 de	 Immanuë-
lkerk	 in	 De	 Bilt,	 Soestdijkseweg-
Zuid	nr.	49.	De	meditatieve	viering		
in	de	sfeer	van	het	Franse	klooster	
in	Taizé	begint	om	19.30	uur.	

Menswaardig leven

Voor	 de	 Bilthovense	 Kring	 voor	
Wijsbegeerte	 en	 Psychologie	
spreekt	 op	 maandag	 31	 oktober	
2011	 dr.	 Herman	 H.H.	 van	 Erp	
binnen	 het	 jaarthema	 ‘Menswaar-
dig	 leven,	 de	 anderen,	 wij	 en	 ik’.	
In	 zijn	 lezing	 Menswaardig	 leven	
en	 democratie	 neemt	 hij	 mense-
lijke	 waardigheid,	 mensenrechten	
en	democratie	nader	onder	de	loep.
De	bijeenkomst	vindt	plaats	 in	het	
woon-	en	zorgcentrum	‘De	Koper-
wiek’,	Koperwieklaan	3	 in	Biltho-
ven	van	20.00	tot	22.15	uur.	Losse	
kaart	per	persoon	voor	één	avond-
bijeenkomst	 aan	 de	 zaal	 kost	 8,50	
euro.	Info:	amg@qfast.net	

Voor alle mantelzorgers

Mantelzorgers	 in	 deze	 gemeente	
worden	 van	 harte	 uitgenodigd	 om	
op	donderdag	10	november	a.s.	van	
16.00	tot	19.30	uur	op	de	landelijke	
Dag	 van	 de	 Mantelzorg	 naar	 de	
Biltse	 vestiging	 van	 SWO	 aan	 de	
Jasmijnstraat	6	in	De	Bilt	te	komen	
voor	een	verwenmiddag	van	16.00	
tot	19.30	uur.	

Deze	middag,	welke	door	wethou-
der	Herman	Mittendorff	zal	worden	
geopend,	 wordt	 muzikaal	 omlijst	
door	 Leny	 van	 Schaik	 en	 is	 voor-
zien	 van	 een	 stampot-buffet.	Aan-
melden	kan	tot	1	november	a.s.	tel.	
030	 2203490.	 Deelnemers	 mogen	
(maximaal)	 één	 introducé	 meene-
men.

Alternatieve Besluitvorming

Transition	 Towns	 de	 Bilt	 orga-
niseert	 een	 avond	 ‘alternatieve	
besluitvorming’	 op	 1	 november	
aanvang	om	19.30	uur	in	’t	Hoekie,	
Prof.	Dr.	T.M.C.	Asserweg	2	in	De	
Bilt.	Deze	vorm	van	besluitvorming	
is	gebaseerd	op	de	mate	van	weer-
stand	 tegen	 een	 besluit	 in	 plaats	
van	 de	 mate	 van	 affiniteit.	 Precies	
andersom	dan	we	gewend	zijn.	

Aanmelden	 bij	 emile@vandantzig.
com,	er	is	nog	beperkt	ruimte	voor	
deelnemers.	 Meer	 informatie:	 06	

51701285	Émile	van	Dantzig,	Bilt-
hoven.	

Groenekanse zet zich in  
voor Israël

Groenekan	heeft	er	binnenkort	een	
‘winkel’	 bij.	 Op	 1	 november	 a.s.	
gaat	de	deur	open	op	Versteeglaan	
36.	 Het	 assortiment:	 allerlei	 pro-
ducten	 uit	 Israël,	 gemaakt	 bij	 kib-
boetsen	en	kleinschalige	fabriekjes.	
Het	 is	 een	 initiatief	 van	 Jeanne	
Geurts,	die	hiermee	Israël	een	hart	
onder	de	riem	wil	steken.	
De	‘Israël-deur’	van	Jeanne	is	elke	
dinsdag-	 en	 donderdagmiddag	
open,	 van	 14.30	 tot	 18.30	 uur.	 of	
op	 afspraak	 (0346	 215662).	 De	
verkoop	 is	 voor	 Jeanne	 vrijwil-
ligerswerk.	 Ze	 werkt	 samen	 met	
het	 Israël	 Producten	 Centrum	 in	
Nijkerk	(IPC).	

Ouderenraad vergadert

De	 Ouderenraad	 van	 De	 Bilt	 ver-
gadert	 woensdag	 2	 november	 om	
14.00	 in	 in	 de	 Coesfeldzaal	 van	
het	 gemeentehuis.	 de	 Ouderen-
raad	 behartigt	 de	 belangen	 van	 de	
ouderen	 in	 de	 gemeente	 en	 advi-
seert	 daarover	 het	 College	 en	 de	
Gemeenteraad.	 Een	 week	 voor	 de	
vergadering	 wordt	 de	 definitieve	
agenda	gepubliceerd	op	de	website	
van	de	ouderenraad	www.ouderen-
raad-debilt.nl.	 De	 Vergaderingen	
zijn	openbaar.

Stijldansen 

Bij	SWO	is	nog	plek	bij	de	opfris-
cursus	 stijldansen	 op	 donderdag	
van	 14.00	 tot	 16.00	 uur.	Aan	 bod	
komen	de	quickstep,	Engelse	wals,	
tango,	 Rumba,	 Merengue	 en	 vrij	
dansen.	

Voor	meer	informatie	kunt	u	terecht	
bij	 de	 receptie	 in	 De	 Duiventil,	
Jasmijnstraat	6	in	De	Bilt,	telefoon:	
030	2203490.

Computercursus

In	het	computerleslokaal	van	SWO	
in	 Maartensdijk	 wordt	 vanaf	 don-
derdag	 3	 november	 een	 4-daagse	
cursus	 computerbeheer	 Windows	
Vista	gehouden.	U	leert	te	voorko-
men	dat	de	computer	steeds	 trager	
gaat	reageren,	gegevens	en	bestan-
den	te	structureren	en	de	veiligheid	
zo	 goed	 mogelijk	 te	 waarborgen.	
Aanvang	14.00	uur.	

Voor	 informatie	 en	 aanmeldingen:	
SWO-De	 Zes	 Kernen,	 Maertens-
plein	 96,	 Maartensdijk,	 tel	 0346-
214161	of	www.swodebilt.nl
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Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank
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Oud papier
Hollandsche Rading
Zaterdag	29	oktober	wordt	door	mu-
ziekvereniging	Kunst	&	Genoegen		
oud	papier	 in	Hollandsche	Rading	
ingezameld.	 De	 wagen	 vertrekt	
om	 9.00	 uur	 vanaf	 ‘Het	 Rondje’.	
U	 wordt	 vriendelijk	 verzocht	 de	
papiercontainers	en/of	het	goed	ge-
bundelde	 papier	 tijdig	 aan	 de	weg	
te	zetten.

Westbroek
Op	donderdag	27	oktober	zamelen	
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.

Geboren
20	oktober	2011

Bram
Zoon	van	

Marco	en	Evelien	van	Ginkel
Dorpsweg	184
Maartensdijk

Geboren
18	oktober	2011

Thyas
Zoon	van

Sander	en	Anouk
Vredesteinlaan	6

Maartensdijk
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Het	Utrechts	Landschap	beheert	dui-
zenden	 hectare	 bos.	 Houtkap	 is	 es-
sentieel	voor	een	goed	beheer	van	de	
natuur.	Voor	 het	 gekapte	 hout	wordt	
altijd	 een	 nuttige	 bestemming	 ge-
zocht.	Het	Utrechts	Landschap	werkt	
nauw	 samen	 met	 Tap	 (bijvoorbeeld	
bij	 natuurbegraven).	 ‘Het	 is	 inder-
daad	 een	klein	 sprongetje	van	boom	
en	 hout	 van	 het	Utrechts	Landschap	
naar	 de	 kisten	 voor	 een	 uitvaart’,	
geeft	directeur	Temming	van	Tap	toe.

Het	 is	 overigens	 niet	 per	 deinitie	
zo	dat	 alle	 houtsoorten	geschikt	 zijn	
voor	 het	 maken	 van	 bijvoorbeeld	
doodskisten.	‘Dat	hangt	van	de	struc-
tuur	 af.	 Wat	 wel	 is	 gebleken,	 is	 dat	
een	prachtige	robuuste	houten	kist	ge-
maakt	kan	worden	van	het	eikenhout	
uit	het	Utrechtse	bos.’

Plat
Wat	maakt	het	eigenlijk	nog	uit	waar	
het	 hout	 van	 de	 kist	 vandaan	 komt.	
Als	 je	 dood	 bent,	 dan	 lig	 je	 immers	
plat	gezegd	 tussen	zes	planken	en	 je	
hebt	er	zelf	geen	weet	van.	Temming	
denkt	 dat	 het	 mensen	 wel	 degelijk	
boeit.	‘Het	is	interessant	voor	mensen	
die	 hun	 hart	 hebben	 verpand	 aan	 de	
omgeving.	Bovendien	 is	 het	 belang-
rijk	voor	de	nabestaanden.’	

Tap	denkt	dat	mensen	het	een	meer-
waarde	 vinden	 om	 een	 kist	 van	 het	
hout	uit	de	omgeving	te	hebben.	‘In-
direct	 draagt	 degene	 die	 kiest	 voor	

de	Heuvelrugkist	bij	 aan	het	behoud	
van	de	Utrechtse	natuur.	Naast	de	ver-
koopprijs	van	het	hout	gaat	er	ook	een	
extra	bijdrage	uit	de	opbrengst	van	de	
kist	naar	het	Utrechts	landschap’,	legt	
hij	uit.

Prijs
De	 volledig	 duurzame	 heuvelrugkist	
zal	een	normale	prijsstelling	hebben.	
Is	 dat	 niet	 opmerkelijk,	 aangezien	
het	hout	van	de	kist	uit	de	omgeving	
komt,	 daardoor	 zullen	 de	 transport-
kosten	 vanzelfsprekend	 lager	 zijn.	
‘Dat	klopt,	maar	 juist	 dat	 stukje	bij-
drage	 gaat	 naar	 het	 Utrechts	 Land-
schap,	dat	er	vervolgens	de	prachtige	
natuur	mee	op	orde	houdt.	 In	zekere	
zin	 is	de	cirkel	dan	rond’,	benadrukt	
Temming.	 ‘Wij	 hopen	 hiermee	 een	

duurzaam	 alternatief	 te	 bieden.	 Wij	
begeven	 ons	 in	 een	 gevoelige	 bran-
che.	 Niemand	 wil	 dood,	 maar	 we	
gaan	het	allemaal.	Dan	wil	je	wel	dat	
het	allemaal	goed	geregeld	is.	 In	dat	
kader	ben	ik	zelf	erg	enthousiast	over	
het	 idee.	 Het	 is	 namelijk	 een	 prach-
tige	 robuuste	 kist	 met	 een	 verwant-
schap	met	de	directe	leefomgeving.’
	
Benieuwd hoe de kist eruit ziet? Op 
het Uitvaart Infopunt Heuvelrug, 
Dorpsplein 4 te Doorn zijn zowel het 
oorspronkelijke eikenhout als de Heu-
velrugkist aanwezig. Het Infopunt is 
geopend op dinsdagmorgen van 9.30 
tot 12.30 uur en op donderdagmiddag 
van 13.00 tot 16.00 uur. Er is ook ge-
legenheid voor bezoek op afspraak: 
tel. (0343) 41 38 04.

De cirkel is rond 
met de Heuvelrugkist

door Ido Dijkstra

Een doodskist gemaakt van het hout uit het Utrechtse bos. Sinds kort heeft Tap Uitvaartzorg 
de Heuvelrugkist in het assortiment. ‘Het is interessant voor mensen die hun hart hebben verpand 
aan de omgeving. Je draagt namelijk indirect je steentje bij aan het mooi houden van de Utrechtse 
natuur. In zekere zin is de cirkel rond’, aldus Guus Temming, directeur van de uitvaartorganisatie.

Dit	van	oorsprong	Rooms	Katholieke	
gebruik	 -	 Allerzielen	 genaamd	 -	 is	
in	de	11e	 eeuw	 in	 een	Benedictijner	
klooster	 in	 het	 Franse	 stadje	 Cluny	

ontstaan	 en	 wordt	 daarna	 jaarlijks	
over	de	hele	wereld	gevierd.	Ook	 in	
onze	gemeente	heeft	deze	verliesver-
werking	 een	 bijzondere	 plaats	 in	 de	

harten	van	de	nabestaanden	van	 alle	
gezindten	veroverd.
In	 de	 Opstandingskerk	 in	 De	 Bilt,	
naast	 de	 begraafplaats	 Brandenburg	

aan	 de	 1e	 Brandenburgerweg	 34	 en	
in	 de	 aula	 van	 begraafplaats	 en	 cre-
matorium	Den	en	Rust	aan	de	Frans	
Halslaan	27	wordt	er	op	initiatief	van	
de	Raad	van	Kerken	De	Bilt	 e.o.	 en	
Tap	 Uitvaartverzorging	 gelijktijdig	
gelegenheid	geboden	om	overledenen	
te	 herdenken.	 Beide	 gebouwen	 zijn	
vanaf	17.00	uur	toegankelijk.	Belang-
stellenden	 worden	 bij	 binnenkomst	
ontvangen	met	een	kopje	kofie,	thee	
of	soep	met	een	broodje.	

Meditatief
Om	17.45	uur	begint	er	 in	beide	ge-
bouwen	een	meditatieve	bijeenkomst.	
Er	 worden	 gedichten	 voorgedragen	
en	er	 is	harpmuziek.	Ds.	Gert	Land-
man	zal	in	de	Opstandingskerk	voor-
gaan	en	 in	de	aula	van	Den	en	Rust	
verzorgt	ds.	Tina	Geels	de	meditatie.	
Vanaf	18.15	uur	is	er	gelegenheid	de	
graven	of	de	urnenmuur/tuin	te	bezoe-
ken	 en	 er	 een	 lichtje	 bij	 te	 plaatsen.	
De	 lichtjes	 staan	 al	 buiten	 klaar.	 De	
hoofdpaden	 van	 beide	 begraafplaat-
sen	zijn	verlicht.	Ook	zijn	er	mensen	
aanwezig	met	een	zaklantaarn	om	de	

weg	 te	 wijzen	 of	 te	 begeleiden.	 Na	
aloop	 van	 het	 bezoek	 aan	 een	 graf	
of	een	urn	is	er	desgewenst	nog	gele-
genheid	om	in	de	kerk	of	de	aula	met	
een	 kopje	 kofie	 of	 thee	 nog	wat	 na	
te	praten.

Maartensdijk
Ook	 in	de	Sint	Maartenskerk	aan	de	
Nachtegaallaan	in	Maartensdijk	is	er	
op	 woensdagavond	 2	 november	 a.s.	
vanaf	19.30	uur	een	speciale	viering	
van	Allerzielen.	Pastor	de	Wit	zal	 in	
een	 eucharistieviering	 voorgaan.	 Na	
de	 overweging	 kunnen	 de	 kerkgan-
gers	 lichtjes	 ontsteken	 bij	 het	 Me-
moriale	 vooraan	 in	 de	 kerk	 waarop	
de	namen	van	de	overledenen	uit	de	
kerkgemeenschap	 bewaard	 worden.	
De	 nabestaanden	 van	 de	 overlede-
nen	 van	 het	 afgelopen	 jaar	 kunnen	
met	 speciale	 kaarsen	 hun	 geliefden	
gedenken.	 Zij	 zijn	 ook	 uitgenodigd	
om	 voorafgaand	 aan	 de	 viering	 ge-
zamenlijk	 een	 eenvoudige	 maaltijd	
in	het	parochiecentrum	De	Mantel	te	
gebruiken,	waar	ze	na	aloop	van	de	
viering	nog	kort	samenkomen.

Viering Allerzielen
door Koos Kolenbrander

Op drie verschillende plaatsen binnen onze gemeente is er op woensdagavond 2 november 
gelegenheid om het verlies van een overleden dierbare (gezamenlijk) te herdenken. 

Op crematorium Den en Rust wordt gesproken van een columbarium i.p.v. een urnenmuur. Columbaria bestaan al 
sinds de oudheid; toen vormden zij ‘dodensteden’ voor de armere bevolking van een stad. 

Spiritueel Filmfestival
Op donderdag 27 oktober en vrijdag 28 oktober a.s. 
opent de Katholieke Kerk van De Bilt haar deuren 

met een spiritueel ilmfestival. Met spiritueel wordt hier 
het onstoffelijke bedoeld, een wijder begrip dan alleen 

het geestelijke van de wereldgodsdiensten. Alle ilms zijn 
toegankelijke, mooie bioscoopilms. 

Op	beide	dagen	 is	 er	 een	programma	voor	 zowel	overdag	 als	 ‘s	 avonds.	
Donderdagmiddag	 om	 twee	 uur	 wordt	 geopend	 met	As	 It	 Is	 In	 Heaven,	
een	Zweedse	tragi-komedie	over	de	kracht	van	muziek,	door	regisseur	Kay	
Pollak.	Donderdagavond	om	half	acht	speelt	Departures	van	Yogiro	Takita,	
een	boeiend,	bijna	verstild	verhaal	uit	Japan,	vol	met	verwijzingen	naar	het	
onbekende	na	dit	leven,	afscheid	nemen.	
Vrijdagochtend	om	tien	uur	staat	Wide	Awake	door	Night	Shyamalan	ge-
programmeerd;	een	ilm	over	een	jongen	die	zich	afvraagt	of	zijn	overleden	
opa	in	goede	handen	is.	Vrijdagavond	half	acht	gaat	het	licht	uit	voor	Des	
Hommes	Et	Des	Dieux	 van	Xavier	Beauvois,	 een	ilm	uit	 2010	 over	 de	
kracht	van	het	geloof	gedurende	een	crisis.	Dit	verhaal	is	gebaseerd	op	een	
incident	uit	1996	in	Noord	Afrika.	

Alle	ilms	worden	kort	ingeleid.	Iedereen	is	welkom,	de	plaats	van	hande-
ling	van	het	ilmfestival	is	Kerklaan	1,	De	Bilt.	De	toegang	is	gratis,	voor	
de	kofie	en	fris	wordt	een	bijdrage	gevraagd,	en	aanmelden	kan	via	info@
katholiekekerkdebilt.nl	of	tel.	030	2200025.

Cheque voor Ezelssociëteit 
De Goede Doelenrit van de Biltse- 
Motorrijders- Vereniging van zondag 
16 oktober is succesvol verlopen met 
een deelname van 36 motoren en een 
opbrengst van 500 euro. De rit ging 
vanaf de Qwibus naar de Ezelsociëteit 
in Zeist. Voorzitter Jos Westendorp 
overhandigde de meegenomen oude 
handdoeken en de cheque, waar de 
Ezelsociëteit zeer content mee was.
De Ezelssociëteit zorgt voor 
opvang en herplaatsing van ezels, 
een oudedagsvoorziening en thuis 
voor bejaarde en gehandicapte 
ezels en opname van ezels die 
door de Landelijke Inspectiedienst 
Dierenbescherming (L.I.D.) in beslag 
zijn genomen. (Jan Verheul)



VOORDEEL HELE WEEK

Fijne rookworst

Riblappen

Hacheevlees

Kipshoarma

5 
stuks 10.-

500
gram 5.98

500
gram 4.98

500
gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 27 oktober
t/m woensdag 2 november

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

naturel of gemarineerd:

Runderschnitzels 
Varkensschnitzels 
Kipschnitzels

VLEESWAREN-DUO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Nieuw soort 
boerenham

Rauwe ham van 
’t huis

héérlijke 
wildjachtschotel

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3.98

Rundergehakt 1 Kg.  | 4.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4.98

2x 100
gram 3.49

UIT ONZE TRAITEURHOEK

500
gram 6.98

Wij zijn ook hét adres voor uw kerst- en 
eindejaarspakketten. Geef uw wensen door! 

  DONDERDAG

10 soorten
 vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

SCHOUDERKARBONADE

LANDGOEDKAAS 
CREMEUX 

CHEVRETTA 
GEITENKAAS 
KRUIDENMIX

500
gram 6.98500

gram 7.45

op=op

5 halen / 
   4 betalen

Onze gouden mét ster bekroonde

2 weken lang

1 kilo 4.98

Woensdag 2 november is onze winkel i.v.m. 
dankdag gesloten. De gehaktaanbieding is 
dan geldig op donderdag 3 november.

NR. 1

HEERLIJKE 
HERTENBIEFSTUK

Toppertje  van de week!

100
gram 2.98

Het wildseizoen is weer geopend!

Bij aankoop van 2 

lekkere patésoorten 

100 gram rode wijn-

kaneelsaus gratis!

Vers gesneden

Soepgroente
250 gram

0,69

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Mooie Hollandse

Prei
Héél kilo

•  Kip-kerrie

MET GROENTERIJST ________100 grAM  0,99

•  Varkenshaas

MET GEBAKKEN AARDAPPELEN _100 grAM  0,99

•  Moussaka

 _____________________100 grAM  0,99

Elstar 

Handappels 
Héél kilo

0,99 0,69

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Alléén DONDErDAg

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 grAM  0,60

MAANDAg 31 OKTOBEr, DINSDAg 1 NOVEMBEr 

EN WOENSDAg 2 NOVEMBEr

Vers gesneden extra ijn

Boerenkool _______ 250 grAM  0,99

Vers gesneden

Meloenmix ________VOLLE BAK  0,99

Lekker Japans biefstuk of kip

Met noedels of kip___ 100 grAM 0,99

Vers gesneden gezwam

Paddenstoelen mix _ 100 grAM  0,89

Alle soorten

Tomaatjes ____ 500 grAM  1,98
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Expositie Gemeentehuis De Bilt
28 september | 11 november 2011

Joris Geurts
www.arttraverse.nl

schilderijen

advertentie

Daarom	komt	hij	deze	week	met	een	
nieuw	 boek,	 dat	 verschijnt	 onder	 de	
titel	‘Leven	met	de	dood,	woorden	die	
kracht	geven’.	Het	idee	voor	het	boek	
is	 lokaal	geboren,	 toen	Leo	Fijen	op	
verzoek	 van	 uitvaartonderneming	
Tap	 gedichten	 selecteerde	 voor	 een	
requiem	 van	 nabestaanden.	 Na	 af-
loop	kreeg	Fijen	 zoveel	 vragen	over	
de	gedichten.	Waar	kun	je	die	vinden	
en	wie	 heeft	 de	 teksten	 geschreven?	
Hij	verbaasde	er	zich	over	dat	mensen	
de	 teksten	niet	 zelf	op	 internet	of	 in	
dichtbundels	konden	vinden.	

Emotionele aardbeving
Maanden	later	weet	hij	beter.	Mensen	
die	 een	 naaste	 verliezen	 zitten	 mid-
den	in	een	emotionele	aardbeving	en	
weten	nauwelijks	nog	dat	ze	bestaan.	
Ze	zijn	al	helemaal	niet	in	staat	om	te	
zoeken	naar	mooie	teksten.	De	Maar-
tensdijkse	auteur	werd	erin	bevestigd	
toen	 hij	 afgelopen	 zomer	 een	 serie	
voor	Nederland	1	maakte	over	moor-
den	uit	het	recente	verleden.	

Toen	ontmoette	hij	nabestaanden	van	
geruchtmakende	moorden	 en	 hoorde	
hun	 schokkende	 verhalen.	 Ook	 zij	
waren	 op	 zoek	 gegaan	 naar	 goede	
teksten	 en	 hadden	 moeite	 om	 die	 te	
vinden.	

Rouwdeskundigen 
De	 verhalen	 van	 deze	 nabestaanden	
met	 de	 bijbehorende	 rouwgedichten	
staan	in	het	nieuwe	boek.	Maar	Fijen	

deed	meer,	hij	vroeg	ook	de	belang-
rijkste	 rouwdeskundigen	 in	 Neder-
land	en	Vlaanderen	naar	hun	favorie-
te	rouwgedichten.	Iedereen	reageerde	
enthousiast,	 eenvoudigweg	 omdat	
zo’n	boek	nog	niet	bestaat.	Riet	Fid-
delaers,	Marinus	van	den	Berg,	Daan	
Westerink,	Minke	Weggemans,	Hans	
Bouma,	 ze	 hebben	 hun	 sporen	 ver-
diend	in	de	literatuur	over	rouw	en	le-
veren	hun	mooiste	teksten	voor	deze	
bundel.	

Niemandsland
‘Zo	 is	 een	 unieke	 bundel	 ontstaan.	
Mooie	 gedichten	 en	 prachtige	 ver-
halen	 om	 nabestaanden	 woorden	 te	
geven	als	er	geen	woorden	meer	be-
schikbaar	 zijn.	 Woorden	 in	 het	 nie-
mandsland	van	de	dood.	Woorden	om	
te	troosten	als	er	geen	troost	mogelijk	
lijkt’,	 aldus	 Leo	 Fijen	 die	 het	 een	
voorrecht	 vond	 om	 aan	 deze	 bundel	
te	werken.	

Allerzielen
Dit	 boek	 verschijnt	 volgende	 week,	
nét	voor	Allerzielen,	de	jaarlijkse	dag	
dat	vooral	katholieken	hun	doden	ge-
denken.	 Leo	 Fijen	 benadrukt	 dat	 de	
gedichten	 en	 teksten	 van	 betekenis	
kunnen	 zijn	 voor	 ieder	 die	 afscheid	
moet	nemen	en	gaat	rouwen.	

Leo Fijen komt met bijzondere bundel 
van rouwgedichten

Troostende woorden bij overlijden en afscheid
door Henk van de Bunt

Wat zeg je als je van het ene op het andere moment je kind verliest? Waar haal je de woorden 
vandaan wanneer je vrienden getroffen worden door een plotselinge dood? En hoe kom je aan een 

mooie tekst wanneer de grond onder je voeten is weggeslagen? Maartensdijker Leo Fijen kwam die 
vragen door zijn werk en in zijn persoonlijk leven meer dan eens tegen en merkte dat er behoefte is 

aan een bundel met rouwgedichten en teksten. 

Het boek met rouwgedichten heet 
‘Leven met de dood, woorden die 
kracht geven’, is te koop bij de 
Primera in Maartensdijk, telt meer 
dan 200 pagina’s en kost 14.95 euro. 
Maartensdijker Leo Fijen staat zijn 
opbrengst af aan de Vereniging 
Ouders van Vermoorde Kinderen. 

Introductiebijeenkomst Burgernet
‘Veiligheid maken wij samen’

De wervingscampagne Burgernet van de politie 
en de gemeente De Bilt is een succes. Al 900 betrokken 

inwoners hebben zich aangemeld. Vanavond, 
woensdag 26 oktober, organiseert de gemeente samen 

met de politie een introductiebijeenkomst voor 
Burgernet van 19.30 tot 21.00 uur. 

Tijdens	 deze	 avond	 zijn	 de	 burgemeester,	 de	wijkchef	 van	 de	 politie	 en	
het	regionaal	projectteam	van	Burgernet	aanwezig	om	informatie	over	de	
lokale	veiligheid	en	de	werking	van	Burgernet	te	geven.	
Ook	wordt	er	een	ilm	getoond	en	heeft	men	de	gelegenheid	tot	het	stellen	
van	vragen	over	Burgernet.	Deze	avond	vindt	plaats	in	de	Mathildezaal	van	
het	gemeentehuis.	U	bent	van	harte	welkom.

Campagne
De	wervingscampagne:	‘Burgernet	De	Bilt’	is	volop	in	gang.	Alle	inwoners	
en	bedrijven	van	de	gemeente	De	Bilt	hebben	een	uitnodiging	ontvangen	
om	zich	in	te	schrijven	als	deelnemer	van	Burgernet.	Iedereen	van	16	jaar	
en	ouder	kan	zich	aanmelden	via	www.burgernet.nl	om	mee	te	helpen	ver-
dachte	en	vermiste	personen	snel	op	 te	 sporen.	Al	900	 inwoners	hebben	
zich	in	de	eerste	week	aangemeld.	

Burgernet succesvol!
Wist	u	dat	in	de	gemeente	De	Bilt	70	tot	80%	van	de	heterdaad	aanhou-
dingen	verricht	wordt	dankzij	tips	van	oplettende	inwoners?	De	politie	en	
de	gemeente	maken	het	met	de	invoering	van	Burgernet	mogelijk	voor	in-
woners	om	ook	via	een	andere	manier	bij	te	dragen	aan	veiligheid.	Vanaf	
11	november	is	het	Burgernetsysteem	operationeel.	De	veiligheid	en	leef-
baarheid	van	de	gemeente	neemt	met	Burgernet	verder	toe.	De	inzet	van	
Burgernet	is	in	andere	gemeenten	zeer	succesvol	gebleken.	

Hoe werkt Burgernet? 
Na	een	melding	van	bijvoorbeeld	een	overval	of	een	vermist	kind,	start	de	
centralist	 van	de	 politiemeldkamer	 een	Burgernetactie.	Burgernetdeelne-
mers	krijgen	direct	een	ingesproken	bericht	(of	in	enkele	gevallen	een	sms)	
via	hun	(vaste	of	mobiele)	telefoon	met	het	verzoek	uit	te	kijken	naar	een	
duidelijk	omschreven	persoon	of	voertuig.	Ziet	of	hoort	een	deelnemer	iets,	
dan	geeft	hij	of	zij	dit	direct	door	
via	het	gratis	burgernetnummer	dat	
uitkomt	 bij	 de	 politiemeldkamer.	
Agenten	 die	 op	 dat	 moment	 met	
het	incident	bezig	zijn,	kunnen	dan	
nog	gerichter	hun	actie	vervolgen.	
Deelnemers	krijgen	na	aloop	van	
de	 Burgernetactie	 bericht	 wat	 het	
resultaat	van	de	actie	is	geweest.

Kramers	 (1974)	 studeerde	 aan	 het	
conservatorium	 in	 Groningen,	 het	
Koninklijk	 Conservatorium	 in	 Den	
Haag	en	de	Musikhochschule	in	Han-
nover.	Ook	volgde	hij	masterclasses	
bij	 bekende	 altviooldocenten.	 Als	
solist	 speelde	hij	het	altvioolconcert	
van	 Hans	 Henkemans	 en	 de	 Sym-
fonie	 Concertante	 van	 Mozart.	 Ook	
vertolkte	 hij	 het	 concert	 van	Bartók	
in	het	Concertgebouw	te	Amsterdam.	
Hij	 nam	 deel	 aan	 het	 Festival	 d’art	
Lyrique	in	Aix-en-Provence	waar	hij	
solistisch	optrad	met	muziek	van	on-
der	andere	John	Cage,	George	Benja-
min	en	Pierre	Boulez.	

Veelzijdig
Naast	zijn	functie	als	altviolist	in	The	
Philharmonia	 Orchestra	 Londen	 en	
het	Ruysdael	Kwartet	is	hij	actief	op	
het	 gebied	 van	 muziektheater,	 zoals	
met	Combo	’01.	Ook	is	hij	actief	als	
arrangeur,	 componist	 en	 dirigent.	
Sinds	2006	is	hij	artistiek	leider	van	
het	 Ricciotti	 Ensemble,	 waarmee	
verscheidene	van	zijn	composities	en	
arrangementen	 werden	 uitgevoerd.	

Verder	werden	zijn	werken	gespeeld	
door	onder	meer	het	Nationaal	Jeugd	
Orkest,	het	Nederlands	Studenten	Or-
kest	en	het	Tate	Ensemble.	In	Londen	
is	 hij	 een	 veelgevraagd	 kamermusi-
cus.	Hij	speelt	in	het	Tate	Ensemble,	
waarmee	hij	optrad	in	Carnegie	Hall	
in	New	York	en	op	de	 festivals	van	
Aldeburgh	en	Bath.	

Altviool
Gijs	 woonde	 vanaf	 zijn	 vijfde	 in	
Bilthoven	en	 is	 daar	opgegroeid.	Al	
jong	werd	hij	door	de	muziek	gegre-
pen.	 ‘Mijn	 ouders	 zijn	 enthousiaste	
amateurmuzikanten.	Toen	ik	een	jaar	
of	 vijf	 was,	 begon	 ik	 van	 alles	 uit	
te	 proberen	 op	 de	 piano	 die	 bij	 ons	
thuis	stond.’	Het	leek	zijn	ouders	een	
goed	idee	hem	op	les	te	doen.	‘Toen	
ik	zeven	was,	ging	een	vriendje	van	
me	 vioolspelen.	 Dat	 wilde	 ik	 ook.’	
Gijs	 kreeg	 les	 van	 een	 privédocent.	
‘Later	heb	 ik	nog	 twee	 jaar	orgelles	
gehad	op	de	muziekschool	en	op	de	
dinsdagavond	speelde	ik	viool	in	het	
orkest	 van	de	muziekschool.’	 In	 het	
eerste	studiejaar	in	Groningen	stapte	

hij	over	op	altviool,	die	op	een	aantal	
punten	 verschilt	 van	 de	 gewone	 vi-
ool.	Zo	is	de	klankkast	van	een	viool	
ongeveer	 35	 cm	 lang	 en	 die	 van	 de	
altviool	meestal	 tussen	de	41	à	42,5	
cm.	 ‘Ik	 ben	 2.05	 meter’,	 geeft	 Gijs	
als	 verklaring.	 ‘Iedereen	 zei	 aldoor	
al	dat	ik	altviool	moest	gaan	spelen,	
maar	 ik	 dacht:	 laat	mij	maar	 lekker	
gewoon	viool	 spelen.’	Zijn	viooldo-
cent	 vertelde	 hem	 dat	 aan	 het	 Gro-
ningse	conservatorium	een	goede	alt-
viooldocent	verbonden	was.	‘Hij	zei:	
“Je	kunt	ook	allebei	doen”.’	

Gijs	 meldde	 zich	 bij	 de	 docent	 alt-
viool.	 ‘Die	 stelde	 voor	 dat	 ik	 twee	
maanden	 alleen	 altviool	 zou	 gaan	
spelen	 en	 even	 geen	 viool.	 Dus	 ik	
leende	een	altviool	en	begon	erop	te	
spelen.	Na	één	uur	dacht	ik:	Dit	is	het	
gewoon.’	 Gijs	 noemt	 nog	 wat	 ver-
schillen	 tussen	de	viool	 en	de	 altvi-
ool.	‘Hij	is	een	kwint	lager	gestemd.	
Hij	heeft	net	als	de	viool	vier	snaren,	
maar	mist	de	hoge	E-snaar.	In	plaats	
daarvan	 heeft	 hij	 een	 lage	C-snaar.’	
Ook	 qua	 klankkleur	 is	 een	 altviool	

anders.	‘Hij	is	trager.	Je	moet	op	een	
andere	manier	klank	maken.’

Reizen en trekken
Gijs	 heeft	 een	 brede	 muzieksmaak.	
‘Ik	 heb	 mijn	 favorieten	 in	 alle	 pe-
rioden.	 Van	 de	 oude	 muziek	 is	 dat	
Bach,	 en	 van	 latere	 perioden	 Wag-
ner,	 Bartok	 en	 Ligety.	 Zelf	 compo-
neert	hij	 dus	ook.	 ‘Dat	heb	 ik	 altijd	
al	gedaan.	Op	het	moment	heb	ik	het	
te	druk	om	me	er	vaak	mee	bezig	te	
houden,	maar	af	en	toe	schrijf	ik	een	
stuk.’	Aanvankelijk	 zat	 hij	 qua	 stijl	
in	 de	 buurt	 bij	 Prokofjev.	 ‘De	 laat-
ste	tijd	maak	ik	conceptuele	stukken	
die	over	iets	breders	gaan.	Zo	heb	ik	
voor	een	festival	in	Bath	over	acties	
en	reacties	een	multimediaal	stuk	ge-
maakt	 met	 een	 dj	 en	 video-effecten	
voor	klarinet,	piano	en	een	strijktrio.’	
Ook	op	een	heel	ander	gebied	is	Gijs	
muzikaal	actief.	Samen	met	zangeres	
Dieuwertje	Welschen	vormt	hij	Duo	
Het	 Leven.	 Hij	 speelt	 hierin	 accor-
deon.	‘Dat	is	mijn	grote	hobby,	maar	
ik	doe	er	niet	meer	zo	heel	veel	aan	
door	tijdgebrek.	We	componeren	zelf	
traditionele	 levensliederen	met	 inte-
ressante	eigentijdse	harmonieën.’	

Dat	 tijdgebrek	 heeft	 ook	 te	 maken	
met	zijn	 levensstijl.	 ‘Ik	woon	zowel	
in	Londen	als	 in	Amsterdam,	dus	 ik	
reis	 veel	 heen	 en	 weer.	 Vanochtend	
zat	ik	in	Den	Haag,	nu	zit	ik	in	Lon-
den	en	morgen	weer	in	Amsterdam.’	

Volgend	 jaar	 gaat	 zijn	 leven	 ingrij-
pend	veranderen.	‘Ik	word	in	januari	
vader.	Mijn	vrouw	 is	Engelse,	zij	 is	
klarinettiste.	Ons	kindje	zal	in	Enge-
land	opgroeien	vanwege	haar	werk-
zaamheden.	Ik	zit	nu	de	helft	van	de	
tijd	 hier.	 Dus	 ik	 ga	 goed	 nadenken	
over	de	toekomst.	Ik	wil	het	liefst	de	
leukste	dingen	aanhouden.’

Duizendpoot Gijs Kramers speelt altviool, 
componeert, arrangeert en dirigeert

door Lilian van Dijk 

Altviolist Gijs Kramers is een veelzijdig muzikant die zowel in Nederland als Engeland 
woont en werkt. Hij vertelde De Vierklank hoe hij zijn brood verdient met de muziek 

en wat dat met zich meebrengt.

Donderdag 27 oktober speelt Gijs 
met het Ruysdael kwartet bij het 
RIVM in Bilthoven. Aanvang concert 
20.00 uur.
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Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

In	 Boerderijmuseum	 Vredegoed	 is	
een	fantastisch	verzorgde	uitgebreide	
verzameling	oudheden	van	het	platte-
land	bijeen	gebracht.	Je	kijkt	je	ogen	
uit.	 Een	 aantal	 bezoekers	 herkende	
verzamelaar	Theo	Schouten	die	vroe-
ger	in	Maartensdijk	postbezorger	was	
en	daar	ook	zijn	vrouw	vond.	De	tocht	
erheen	is	al	bijzonder	want	helemaal	
achteraan	 de	 Kerkdijk	 in	 Westbroek	
wordt	het	uitzicht	wijds.	En	daar	waar	
de	Heuvellaan	begint	staat	de	mooie	
boerderij	 Vredegoed	 met	 erin	 een	
grote	 stal	 vol	 plattelandsvoorwerpen	
van	 rond	1900.	Een	zeer	uitgebreide	

verzameling	 keurig	 bijgehouden	
pronkjuwelen	uit	vroeger	tijden.	

Schouten	is	met	zijn	hobby	ooit	thuis	
in	Maarssen	in	een	schuur	begonnen	
maar	toen	die	vol	raakte	heeft	hij	al-
les	 in	 stichting	 Vredegoed	 onderge-
bracht.

Verhalen
Onder	aanvoering	van	de	actieve	2de	
secretaris	 SDO,	 Jo	 Buitenhuis-Reu-
selaars,	die	alsmaar	leuke	activiteiten	
voor	 anderen	 organiseert,	 werd	 het	
museum	 in	 groepen	 bekeken.	 Voor	

velen	een	herkenning	uit	vroeger	tij-
den.	Het	zijn	voorwerpen	uit	deze	re-
gio.	Ze	hebben	betrekking	op	traditi-
oneel	wonen,	ambachtelijk	werken	op	
boerenbedrijf,	veenderij	en	de	dorps-
samenleving.	Niet	 te	 geloven	wat	 er	
allemaal	 bijeen	 gebracht	 is	 en	 goed	
wordt	 onderhouden.	 Gereedschap,	
meubilair,	een	kaasmakerij,	een	oude	
woonkamer,	 een	 kruidenierswinkel-
tje,	 een	 oud	 postkantoortje,	 prach-
tige	 koetsen,	 aangeklede	 poppen	 en	
nog	heel	veel	meer.	En	dan	ook	nog	
de	verhalen	van	de	zeer	enthousiaste	
verzamelaar.	

Ouderen bezoeken 
prachtig boerderijmuseum

Het werk van een ex-Maartensdijker
door Kees Pijpers

Vorige week dinsdag 18 oktober bezocht een groep van bijna dertig ouderen van Stichting Dag van 
de Ouderen De Bilt, het boerderij-streek- museum Vredegoed aan de Heuvellaan 7 in Tienhoven- 

Maarsseveen. Een adres om te onthouden, want daar zie je hoe het vroeger was.

Een groepje ouderen luistert naar Theo Schouten.

Hij	vertelt:	‘De	teamleden	kennen	el-
kaars	kwaliteiten	door	en	door,	want	
we	spelen	al	vanaf	de	oprichting	rond	
1984.	Nu	dus	 al	 ruim	25	 jaar	 en	we	
zijn	 in	 de	 wijde	 omgeving	 bekend.	
Voorheen	 als	 de	Egerländerkapel	 uit	
Bilthoven	 maar	 na	 wat	 wisselingen	
nu	 anderhalf	 jaar	 als	 de	 Egeländer-
kapel	 Westbroek,	 waar	 we	 ook	 elke	
maandagavond	 bij	 het	 schildersbe-
drijf	de	Graaf	oefenen.
	
Instrumenten
Cees	 Bos	 speelt	 niet	 alleen	 trompet	
maar	ook	al	een	leven	lang	op	de	tuba	
bij	Kunst	en	Genoegen	en	zijn	vrouw	

aan	zijn	zijde	 speelt	 er	op	de	hoorn.	
Het	is	duidelijk	dat	Cees	geniet	en	er	
graag	 over	 vertelt.	 Zo	 zegt	 hij:	 ‘Het	
belooft	 aanstaande	 vrijdagavond	 in	
Dijckstate	een	heel	gezellige	en	swin-
gende	 avond	 te	 worden	 want	 onder	
leiding	 van	 kapelmeester	 Rinus	 van	
Essen	 spelen	 wij	 naast	 Egerländer-
muziek,	 ook	Tiroler	 volksmuziek	 en	
doen	diverse	‘acts’.	Het	publiek	moet	
niet	alleen	maar	luisteren	maar	moet	
genieten	en	lachen.	En	weet	je,	altijd	
als	wij	 spelen	mag	het	publiek	mee-
zingen	en	dansen	en	dat	doen	ze	dan	
ook.	Zo	zal	het	vrijdagavond	in	Dijck-
state	ook	gaan.’	En	wie	zin	heeft	om	

in	de	kapel	mee	te	gaan	spelen	moet	
maar	contact	opnemen	met	Cees	Bos.

Opgehaald?
Het	optreden	is	in	de	recreatieruimte	
van	Dijckstate	aan	het	Maertensplein	
te	 Maartensdijk	 op	 vrijdag	 28	 okto-
ber	 2011.	 De	 aanvang	 is	 om	 19.45	
uur	 (zaal	 open	 vanaf	 19.30	 uur)	 en	
de	kosten	bedragen	5	euro	(incl.	1	x	
kofie	 of	 thee).	 Meer	 informatie	 bel	
SWO-De	 Zes	 Kernen,	 locatie	 Maar-
tensdijk:	 0346-214161.	Wilt	 u	 graag	
komen	maar	lukt	dat	niet	alleen?	Bel	
dan	 de	 SWO	 en	 u	 wordt	 opgehaald	
door	de	BoodschappenPlusBus.

 Alpenspitzen Westbroek 
vrijdagavond in Dijckstate

 door Kees Pijpers

Aanstaande vrijdagavond 28 oktober zal het een groot feest worden in Dijckstate Maartensdijk, want 
dan is er een optreden van de Egerländer kapel De Alpenspitzen’. We zijn eens gaan luisteren naar de 

bekende Maartensdijkse trompettist van het team Cees Bos, die er al ruim15 jaar bij is en nog lang 
met het blazen zal doorgaan. 

Cees Bos wil nog lang de trompet blazen.

SWO en schoenen
Donderdag	 27	 oktober	 verandert	 de	 cursusruimte	 van	 de	 SWO-De	 Zes		
Kernen,	locatie	Maartensdijk	in	een	schoenwinkel.	Fa.	van	der	Wilt	komt	
weer	met	een	groot	aanbod	aan	goede	schoenen	en	pantoffels.	Vanaf	9.30	
uur	 tot	 12.00	 uur	 bent	 u	 van	 harte	welkom	om	 te	 komen	kijken	 en	 pas-
sen.	 Toegang	 gratis.	 Meer	 informatie	 bel	 SWO-De	 Zes	 Kernen,	 locatie		
Maartensdijk:	tel.	0346	214161.

Moeilijke voeten?
In	woonzorgcentrum	‘De	Koperwiek’	in	Bilthoven	wordt	dinsdag	1	novem-
ber	een	bijeenkomst	gehouden	speciaal	bedoeld	voor	mensen	met	moeilijke	
voeten.	 In	de	 recreatiezaal	van	het	woonzorgcentrum,	dat	gelegen	 is	 aan	
de	Koperwieklaan	3	in	Bilthoven,	wordt	van	10.00	tot	12.00	uur	een	ver-
koopochtend	gehouden	door	een	irma	die	schoenen	en	pantoffels,	zowel	
voor	dames	als	heren,	in	veel	verschillende	lengte-	en	wijdtematen	levert.	
Belangstellenden	zijn	van	harte	welkom.	De	toegang	is	gratis.	Voor	meer	
info:	mevr.	J.	de	Koning	van	‘De	Koperwiek’,	telefoon	030	2296700.

Zing mee met de Beatles
Op	zaterdag	29	oktober	van	10.30	tot	12.30	uur	kunt	u	in	Bibliotheek	Bilt-
hoven	meedoen	aan	een	vrolijke	zangworkshop.	We	gaan	twee	uur	lang	be-
kende	hits	uit	het	repertoire	van	de	Beatles	instuderen	en	zingen.	Niet	alleen	
in	het	Engels,	maar	ook	in	de	heerlijke	hertalingen	van	Jan	Rot.	Het	wordt	
een	feest	voor	zowel	beginners	als	gevorderden.	Meld	u	aan	en	zing	mee	uit	
volle	borst!	Zangdocente	Jacqueline	Hoekstra	leidt	de	workshop,	Harry	Day	
zorgt	voor	swingende	begeleiding	op	gitaar.

Meld	 u	 op	 tijd	 aan	 bij	 Bibliotheek	 Bilthoven:	 aan	 de	 balie,	 via	 tel.	 030	
2285803	of	via	c.heerschop@bibliotheekdebilt.nl.	Zie	www.bibliotheekde-
bilt.nl	voor	het	volledige	programma.	

Digitale fotobewerking
Heeft	u	een	digitale	fotocamera	of	bent	u	van	plan	om	er	een	aan	te	schaf-
fen?	In	deze	cursus	leert	u	vaardigheden	om	digitale	foto’s	te	verbeteren.	
Zoals	het	aanpassen	van	helderheid,	kleur	en	scherpte,	krasjes	en	rode	ogen	
verwijderen.	

Daarnaast	 leert	 u	 een	 aantal	 creatieve	 toepassingen	 zoals	 het	maken	van	
kaarten,	cd-	en	dvd-hoesjes	en	uitnodigingen.	Verder	wordt	er	aandacht	be-
steed	aan	het	printen	van	de	foto’s	en	het	gebruik	van	uw	camera.	

De	cursus	van	6	lessen	start	dinsdagmiddag	29	november,	een	goede	vaar-
digheid	op	de	computer	vereist.	Er	wordt	gewerkt	uit	het	boek:	‘Digitale	
fotobewerking	 met	 Ulead	 Photo	 Express’	 van	Visual	 Steps’.	 U	 dient	 dit	
boek	zelf	aan	te	schaffen.	Meer	info	SWO	0346	214161.

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl
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NU BINNEN
De NIEUWE COLLECTIE van 

ESPRIT!

Fashion for eve ry age

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers

Professioneel, betrokken & dichtbij

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

info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl

Bestel tijdig uw eindejaarsgroet. We hebben een 

uitgebreide collectie kerst- en nieuwjaarskaarten.

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

Over 9 weken is het Kerstmis

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Garage Van der Meij
IndustrIeweg 34, 3738 JX MaartensdIJk, tel. 0346-214540, faX. 0346-214438

Oude lOswal 21, 1217 tg HIlVersuM, tel. 035-6214335, faX. 035-6233544

AUTO VAN DE WEEK
TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN XSARA 1.6I 5DRS 2000 70.335 ZILV GRIJS MET,ER,CV,SB,AIRBAGS,RAD/CD,

VELOURS BEKLEDING,AIRCO € 3.650,00

CITROEN XSARA PICASSO 1.8 16V 2004 167.000 ZWART,ABS,ER,CV,SB,CLIMATE C,RAD/CD,MLV,

LPG ONDERBOUW,TREKH, LPG G3  € 5.250,00 

PEUGEOT 206 SW 1.4 16V 2004 101.000 BLUE RECIFE,RAD/CD,ABS,AIRCO,AIRBAGS,

ER,CV,SB,REGENS,LMV,MLV  € 6.500,00 

PEUGEOT 207 1.6 16V XS PACK 5DRS 2006 103.000 ZWART,CLIMATE C,LMV,ER,CV,SB,REGENS,

RAD/CD/NAV,MLV  € 8.950,00 

PEUGEOT 307 SW 1.6 16V GRIFFE 2003 210.000 GRIJS MET,CRUISE C,CLIMATE C,ABS,REGENS,

RAD/CD,PARKEERS,INT LEDER,PANORAMADAK  € 3.900,00 

PEUGEOT 5008 1.6 VTI ST 7 PERS 2011 68 GRIJS MET,CRUISE C,CLIMATE C,ER,CV,SB,MLV,

RAD/CD/NAV,LMV,ESP,REGENS,PARKEERS  € 25.950,00 

PEUGEOT 407 2,0 AUT 2007 12.500 ZWART,CLIMATE C.ER,CV,ABS,ESP,ELR,AIRBAG

RADIO CD,TREKHAAK  € 12.500,00 

RENAULT SCENIC 1.6 16V 2005 80.491 GRIJS MET,ABS,EL SP,ER,CV,LMV,AIRCO,RADIO CD

5 ZITS UITVOERING  € 7.450,00 

TOYOTA COROLLA 1.4 16V 5DRS 2005 58.000 GRIJS/BEIGE MET,AIRCO,ER,CV,SB,RAD/CD,

1E EIGENAAR  € 7.950,00 

VOLVO V70 2.4 AUT 2000 280.000 ABS,ASR,CRUISE C,CLIMATE C,ER,CV,SB,LMV,

HALF LEDER, DIRECT RIJDEN,NW APK EN DISTR SN  € 3.750,00 

VOLSWAGEN FOX 1.2 2009 18.000 ROOD,RAD/CD,AIRBAGS,APK T/M 24 SEPT 2013  € 6.500,00 

VOLVO V50 1.8 EDITION 

2006, 157.000, grIJs Met, ClIMate 

C, CruIse C, lMV, aBs, er, CV, sB, 

Half leder, regens, asr, rad/Cd

 € 10.950

06 - 53 14 67 33

elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

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

6,95

Waldkornpuntjes

Bosvruchtenslof
van € 8,25 nu

4+1
Gratis

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

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

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

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

nootweg 37

1231 CP  loosdrecht

tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 gM  Maartensdijk

tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl
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De	Vrijmetselaarsloge	De	Ster	in	het	
Oosten	werd	in	1769	in	Nederlands-
Indië	 opgericht.	 Zij	 was	 daar	 de	
grootste	loge	in	de	archipel.	Vanwe-
ge	de	politieke	 situatie	 in	 Indonesië	
werd	de	loge	in	1960	gesloten	en	op	
4	maart	1961	in	Bilthoven	heropend.	
Jan	Prins	merkte	bij	het	beschrijven	
van	 de	 geschiedenis	 van	De	Ster	 in	
het	Oosten	sinds	1769	op,	dat	de	loge	
in	Bilthoven	 dit	 jaar	 vijftig	 jaar	 be-
staat.	Dat	was	aanleiding	om	Bestem-
ming	Bereikt	te	schrijven.	‘Het	blijkt	
dat	de	geschiedenis	van	Bilthoven	en	
de	 Vrijmetselarij	 veel	 overeenkom-
sten	 vertonen.	 Er	 was	 in	 Bilthoven	
al	vanaf	1930	een	 logegebouw	voor	
de	 gemengde	Vrijmetselarij’,	 vertelt	
Prins.	 ‘Een	 aantal	 mannelijke	 vrij-
metselaars	 in	 Bilthoven	 wilde	 geen	
lid	 zijn	 van	 een	 gemengde	 loge	 en	

richtte	in	1933	de	Maçonnieke	Kring	
Bilthoven	op.	Zij	waren	lid	van	loges	
in	de	omgeving.	De	mannen	kwamen	
regelmatig	 in	 verschillende	 locaties	
in	Bilthoven	bijeen.	In	1961	sloten	ze	
zich	aan	bij	De	Ster	in	het	Oosten.’

Geen dogma’s
Jan	Prins	(65)	bracht	zijn	jeugd	door	
in	 Bussum	 en	 heeft	 altijd	 in	 de	 ge-
zondheidszorg	 gewerkt.	 Sinds	 vijf	
jaar	 woont	 hij	 in	 Laren,	 de	 plaats	
waar	hij	zijn	werkzame	leven	begon	
als	 administrateur	 van	 geriatrisch	
verpleeghuis	De	Stichtse	Hof.	Voor-
dat	hij	naar	Laren	verhuisde	woonde	
Prins	 in	 Bilthoven.	 Hij	 was	 vijftien	
jaar	 economisch	 directeur	 van	 zie-
kenhuis	Berg	en	Bosch.	Schrijven	is	
altijd	een	passie	geweest,	ook	tijdens	
zijn	werkzame	 leven.	Hij	 heeft	 ver-

schillende	 titels	op	 zijn	naam	staan.	
Jan	 Prins	 kwam	 een	 kleine	 dertig	
jaar	 geleden	 met	 de	 vrijmetselarij	
in	aanraking	 tijdens	een	avond	voor	
belangstellenden.	Het	sprak	hem	erg	
aan,	 vooral	 omdat	 de	 vrijmetselarij	
geen	dogma’s	kent.	 ‘Bij	 de	vrijmet-
selarij	 ga	 je	 op	 zoek	 naar	 je	 eigen	
waarheid.	 Iemand	 anders	 schrijft	 je	
die	niet	voor.’

VOC
In	de	gemeente	De	Bilt	zijn	230	vrij-
metselaren	 actief	 in	 vier	 mannenlo-
ges.	Naast	De	Ster	in	het	Oosten	zijn	
dat	 De	 Unie	 van	 Utrecht,	 De	 Drie	
Grote	 Lichten	 en	 La	 Concorde.	 Zij	
vormen	 samen	 de	 grootste	 concen-
tratie	 vrijmetselaars	 in	 Nederland.	
‘Twintigmaal	zoveel	als	het	landelijk	
gemiddelde.	Bij	die	230	zijn	inbegre-
pen	de	ongeveer	60	bewoners	van	het	

landelijk	 centrum	 voor	 vrijmetsela-
ren	Huize	Het	Oosten.	Die	zijn	echter	
buiten	de	vergelijking	met	het	lande-
lijke	gemiddelde	gehouden.	Vandaar	
ook	 dat	 je	 op	 station	 Bilthoven	 de	
grootste	kans	hebt	een	vrijmetselaar	
tegen	te	komen’,	zegt	Prins	lachend.	
De	 Ster	 in	 het	Oosten	 bestond	 aan-
vankelijk	 dus	 helemaal	 uit	 mensen	
die	 uit	 Indonesië	 kwamen.	 ‘Ik	 heb	
me	 verdiept	 in	 de	 vrijmetselarij	 in	
Nederlands-Indië	en	kwam	erachter,	
dat	die	een	hele	belangrijke	plaats	in	
de	maatschappij	had.	In	de	VOC-tijd	
introduceerden	 schippers	 de	 vrij-
metselarij	 in	de	hele	archipel	en	het	
schoot	overal	wortel.	Door	de	ondog-
matische	 opstelling	 wisten	 vrijmet-
selaars	ook	gemakkelijk	contacten	te	
leggen.’

Jongeren
‘De	eerste	mensen	die	uit	 Indonesië	
waren	gekomen	werden	steeds	ouder	
en	het	werd	op	een	gegeven	moment	
moeilijk	mensen	voor	het	bestuur	 te	
vinden’,	aldus	Jan	Prins.	‘Sinds	1993	
worden	Open	Dagen	 georganiseerd.	
Daardoor	 kwamen	 er	 mensen	 uit	
de	hele	 regio	bij.	Er	vond	een	grote	
verjonging	plaats,	die	ook	de	cultuur	
veranderde.	 Het	 ledenbestand	 loopt	

nu	door	de	generaties	heen.	We	heb-
ben	 iemand	 die	werd	 ingewijd	 toen	
hij	 19	was	 en	 het	 oudste	 lid	 is	 102	
jaar.	Die	 twee	 bleken	 het	 heel	 goed	
met	elkaar	te	kunnen	vinden.’
In	 Bestemming	 Bereikt	 worden	 de	
vier	loges	in	de	gemeente	met	prach-
tige	 foto’s	 voorgesteld.	 Het	 boekje	
toont	 verrassende	 dwarsverbanden	
aan.

Vijftig jaar De Ster in het Oosten in Bilthoven
door Guus Geebel

‘De grootste kans om een vrijmetselaar tegen te komen is op het station van Bilthoven’, 
vertelt Jan Prins. Hij schreef het herdenkingsboekje Bestemming Bereikt, over vijftig jaar 

vrijmetselaarsloge De Ster in het Oosten in Bilthoven. Op donderdag 27 oktober krijgt burgemeester 
Gerritsen in het Atrium van Huize het Oosten het eerste exemplaar van het boekwerkje aangeboden.

Jan Prins schreef het herdenkings-
boekje Bestemming Bereikt over 
vijftig jaar De Ster in het Oosten in 
Bilthoven.

Felicitaties voor vitale 
honderdjarige

door Guus Geebel

Op maandag 24 oktober werd in Huize het Oosten met 
medebewoners de honderdste verjaardag van mevrouw  

A. Steenhuisen-Postma gevierd. Namens de gemeente kwam 
burgemeester Gerritsen de honderdjarige feliciteren. De eigenlijke 

verjaardag was op 23 oktober en werd met 68 familieleden bij 
Brasserie Boschoord in Hollandsche Rading gevierd.

Mevrouw	Steenhuisen	is	geboren	in	Oosterwolde	in	Friesland.	Ze	verhuisde	
toen	ze	negentien	was	naar	Amersfoort	om	lerares	huishoudschool	te	wor-
den.	‘Eigenlijk	wilde	ze	tandarts	of	dierenarts	worden,	maar	dat	mocht	niet’,	
vertelt	dochter	Erica.	‘Op	haar	tweeëntwintigste	leerde	ze	een	man	kennen	
die	op	Curaçao	woonde	en	met	verlof	in	Nederland	was.	Zijn	vrouw	was	
overleden	en	hij	had	drie	jonge	kinderen.	Het	was	liefde	op	het	eerste	ge-
zicht.	Ze	heeft	nog	haar	eindexamen	gedaan,	maar	drie	maanden	later	ging	
ze	naar	Curaçao,	waar	ze	tot	1957	woonde.’	Het	echtpaar	kreeg	samen	ook	
nog	vijf	kinderen.	Erica	is	de	jongste	en	was	twaalf	toen	ze	terug	naar	Ne-
derland	gingen.	

Na	zoveel	jaren	op	Curaçao	begon	het	gezin	een	nieuw	leven	in	Hilversum.	
Al	een	jaar	later	overleed	de	heer	Steenhuisen	en	stond	zij	er	alleen	voor.	In	
1994	verhuisde	mevrouw	Steenhuisen	naar	Huize	het	Oosten.	‘Het	lopen	is	
moeilijk,	maar	verder	is	ze	kerngezond,	Haar	hoofd	is	fantastisch	en	ze	weet	
overal	over	mee	te	praten.	Mijn	moeder	heeft	altijd	voor	alles	belangstelling	
gehad.	Ze	bridget	nog	tweemaal	per	week	en	wint	bijna	altijd,	zelfs	van	de	
inmiddels	vele	achterkleinkinderen	weet	ze	nog	alles’,	aldus	Erica.
Er	kwamen	felicitaties	van	de	koningin	en	bloemen	van	de	provincie,	de	
gemeente,	het	ABP,	de	SVB	en	heel	veel	anderen.	 ‘Haar	kamer	staat	vol	
met	bloemen.’			

Na zelf ook nog een toespraakje gehouden te hebben, wil mevrouw 
Steenhuisen graag met de burgemeester op de foto.

Met	 totaal	 30	 deelnemers,	 afkom-
stig	 uit	meerdere	 kernen	 van	 de	 ge-
meente,	was	de	belangstelling	goed	te	
noemen.	 BROEM	 staat	 voor	 BReed	
overleg	Ouderen	En	Mobiliteit.	

Dit	is	een	vrijwillige	rijvaardigheids-
training	waaraan	 iedere	 automobilist	
van	50	jaar	en	ouder	uit	de	gemeente	
De	 Bilt	 kan	 deelnemen.	 De	 cursus	
werd	gegeven	bij	de	Biltse	vestiging	
van	 SWO	 aan	 de	 Jasmijnstraat	 6	 in	
De	Bilt.

Adviseur
Tijdens	 het	 theoriegedeelte	 werden	
(nieuwe)	 verkeersregels	 behandeld.	
Daarnaast	was	er	een	ogen-,	 reactie-	
en	 gehoortest	 en	 kon	 er	 in	 de	 eigen	
auto	 een	 half	 uur	 worden	 gereden	
naast	u	een	ritadviseur,	die	na	aloop	
zijn	 bevindingen	 met	 de	 deelnemer	

door	 nam.	Aan	 het	 einde	 van	 zowel	
ochtend	als	middag	werden	certiica-
ten	 uitgereikt,	 die	 vergezeld	 gingen	
van	waarderende	woorden	en	compli-

menten.	De	deelnemers	 aan	de	mid-
dagsessie	ontvingen	het	certiicaat	uit	
handen	van	wethouder	Herman	Mit-
tendorff.

Weer 30 opgefriste automobilisten 
door Henk van de Bunt

Afgelopen maandag 24 oktober organiseerde afdeling De Bilt van Veilig Verkeer Nederland in 
samenwerking met de SWO en Autorijschool Doornenbal een BROEM-dag Automobilisten kregen hier de 

gelegenheid hun kennis op te frissen en kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen in de regelgeving.

De deelnemers aan de middagsessie, instructeurs en overige medewerkers 
samen met wethouder Herman Mittendorff. [foto Reyn Schuurman]
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Sven Gutker de Geus 
DE BILT

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Het van Dr. Carel van Boetzelaerpark hoort 

bij de geschiedenis van de Bilt. Begin jaren 

dertig is het in crisistijd aangelegd door ba-

ron van Boetzelaer die het vervolgens aan 

de gemeente schonk. Met daarbij de wens 

dat het park gebruikt zou worden voor mu-

ziekuitvoeringen, voor kinderactiviteiten 

en als ontmoetingsplaats.

 

In 1945 is er een bevrijdingsfeest gevierd. 

Er heeft ooit een muziektent gestaan en er 

zijn muziekfestijnen gehouden. Er zijn tal-

loze ontmoetingen geweest. En de laatste 

jaren heeft de Kunstmarkt er zijn onderko-

men.

 

Vereniging Vrienden van het van Boetze-

laerpark zet zich in voor het behoud en 

een goed gebruik van het park en wil dat 

het park gaat ‘leven’. Ook in 2013 als de ge-

meente 900 jaar bestaat! (www.vrienden-

boetzelaerpark.nl)



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

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Ook voor 

LANGE 
posters!

•  A0 (84 x 118 cm)  

of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 

mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij Katten Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 
Marielle Braanker
Jaap te Kiefte
Nel Knoop 
Lesley Kolmer
Loes Koster
Marjori Lutter
Cees Meijer 
Daniëlle Orelio
Ansèl Sandberg 
Joke Struik
Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04
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• Landschapsarchitectuur

• Ruimtelijke ordening 

• Bedrijfsadvies 

   alles onder één dak!

Regio West:

Barneveld:  0342 - 42 52 22
De Bilt:  030 - 220 38 00

Regio Oost:
Apeldoorn:  055 - 357 91 14
Arnhem:  026 - 384 23 75
Lochem:  0573 - 29 92 99
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Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

100% rundlederen Relaxfauteuil
Diverse modellen direct uit 
voorraad leverbaar. 
Nu vanaf € 850,00.
Nederlands fabricaat. Bezoek
onze winkel en showroom met ruim 
100 modellen of bel voor een brochure.  

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012
Sinds 1931, www.raaijeninterieurs.nl

Kwaliteit & Vakmanschap

Passie voor schilderen
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

Allerzielen
woensdag 2 november 2011

Ook dit jaar is er op initiatief van de Raad 

van Kerken de Bilt e.o., Gemeente De Bilt en 

Tap Uitvaartzorg gelegenheid om dierbare 

overledenen te gedenken. Er zijn gelijktijdig 

2 bijeenkomsten die plaatsvinden op 

Begraafplaats- en Crematorium Den en Rust 

en de Opstandingskerk in combinatie met 

begraafplaats Brandenburg.

17.00 uur Ontvangst met koffi e/thee/soep/ 

 broodje

17.45 uur  Aanvang meditatieve bijeenkomst 

(spreken en muziek)

18.15 uur  Gelegenheid tot bezoeken graf 

of urnenmuur, voor deze 

gelegenheid sfeervol verlicht

Na afl oop is er gelegenheid met elkaar na te 

praten in de kerk of ontvangkamer.

U bent van harte welkom! 

AL MEER DAN 45 JAAR

EEN BEGRIP IN DE BILT

Onze openingstijden:

ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur

zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt

tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl

www.slagerijvanloo.nl

CATERING IETS VOOR U?

Met een groter gezelschap kunt u nu makke-

lijk zelf de maaltijd verzorgen. Eenvoudig zelf 

opwarmen in de oven of door ons zelfs warm 

aangeleverd zodat u niet de hele dag/avond 

in uw keuken hoeft te staan. Een voorgerecht 

op uw eigen servies aangeleverd; het kan alle-

maal! Kom eens langs en laat u gratis geheel 

vrijblijvend informeren.

UIT ONZE TRAITEURHOEK:
Met veel vlees, heerlijk met bijv. puree en rode kool

HAZENPEPER

 100 GRAM 1,98

Om te stoven; heerlijk met zuurkool!!

FAZANTENPOOTJES

 500 GRAM 4,95

Zonder been, om zelf te bakken, wordt niet 

droog!!!

KIPDIJFILET 100 GRAM 0,80

± 15 min, in de oven op 180°C; 

met o.a. varkenshaas, tomaat, mozzarella, 

pijnboompitjes, kruidenolie

ITALIAANS OVENSLEETJE

 100 GRAM 1,85

Herfst topper; malse rosbief 

met mager ontbijtspek en stroganofkruiden

HERFSTGEBRAAD

 500 GRAM 9,25

Uit onze poeliershoek; 

gekruid en gezouten; lekker mals

KALKOENSTOOFROLLADE

 500 GRAM 4,50

± 15 min. bakken; 

lekker gemarineerd en gekruid; sappig en mals

VARKENSRIBEYE 100 GRAM 1,35

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 29 oktober.

Vier het mee op 29 oktober 2011

14.00 – 16.00 uur: 
Podium met Biltse artiesten vóór de winkel 

 Met optredens van: 

 Djembégroep Krin 

 Koor Valsch en Gemeen

 Persmuskieten, cabaret

 Gijsbert Zwart (van Slagerij van Kampen)

 Bastiaan Sparnaay 

 Gypsy Jazz Band Indifference 

16.00 uur: Burgemeester Gerritsen onthult 

vernieuwde winkelpui en ontvangt 

titel Fairtrade Gemeente

Zaterdag 29 oktober de hele dag 

25% korting op alle non-foodartikelen! 

10 jaar 
Wereldwinkel De Bilt!

Hessenhof 9 (hoek Hessenweg/Looydijk)

3731 JV  De Bilt   Tel. 030 2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

www.debilt.wereldwinkels.nl
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advertentie

Erica darleyensis

Diverse kleuren. 

Potmaat 12 cm. 

Per stuk 2,49

3 voor 

5,-
GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Erica

De	 traditie	 van	 bloemen	 en	 planten	
van	Rijksen	gaat	terug	naar	1900.	Toen	
begon	 de	 opa	 van	 Jannet	 Rijksen	 in	
Maartensdijk	een	kwekerij.	Later	heeft	
haar	 vader	 dit	 voortgezet	 en	 is	 haar	
moeder	 gestart	 met	 de	 verkoop	 van	
zelf	 gekweekte	 bloemen	 en	 planten.	
Later	werden	er	ook	bloemen	en	plan-
ten	aangekocht	bij	de	veiling	en	werd	
het	assortiment	uitgebreid	met	potten,	
vazen	en	antieke	meubels.	Vervolgens	
hebben	haar	broers	de	zaak	overgeno-
men	en	in	1995	is	Jannet	Rijksen	zelf-

standig	verder	gegaan.	Eind	november	
2011	eindigt	dit	tijdperk.

Nieuwe kansen
Het	was	voor	Jannet	en	Trudy	al	lan-
gere	 tijd	 duidelijk	 dat	 de	 zaak	 eens	
verkocht	 zou	 gaan	 worden.	 ‘Alles	
is	 eindig	 en	 dit	 dus	 ook’,	 legt	 Jan-
net	 nuchter	 uit.	 ‘Plots	 kwam	 dit	 op	
ons	 pad	 en	 ineens	 ging	 alles	 in	 een	
stroomversnelling.	 We	 zijn	 er	 blij	
mee.	We	hebben	altijd	met	heel	veel	
energie	 en	 plezier	 onze	 zaak	 gerund	

en	de	klanten	waar	mogelijk	was	ge-
holpen	maar	realiseren	ons,	dat	als	we	
nog	eens	iets	anders	willen	proberen	
en	 ervaren,	 we	 daar	 niet	 al	 te	 lang	
meer	mee	moeten	wachten.	Stilzitten	
of	 grote	 reizen	 maken	 dat	 gaan	 we	
niet	 doen,	 daar	 houden	we	 niet	 van.	
We	zijn	en	blijven	besmet	met	onder-
nemersbloed	 en	willen	hard	werken.	
Het	 enige	 wat	 wel	 nagestreefd	 gaat	
worden	 is	 dat	 er	 een	 betere	 balans	
zal	 moeten	 komen	 tussen	 werk	 en	
vrije	tijd’.	Welke	weg	ingeslagen	gaat	
worden	 en	waarheen	die	 leidt	 is	 on-
bekend.	‘We	gaan	het	zien,	het	is	niet	
uitgestippeld	en	wordt	een	heel	nieuw	
avontuur.	We	hebben	er	zin	in	en	vin-
den	het	spannend’.

Uitverkoop
De	 zaak	 blijft	 een	 bloemisterij.	 Bob	
en	Nicolette	Sonder	nemen	de	onder-
neming	 eind	november	over.	Beiden	
zitten	 al	 lang	 in	 het	 vak	 en	 zijn	 blij	
met	deze	kans.	 Jannet	 en	Trudy	zijn	
aan	het	opruimen.	‘We	laten	de	zaak	
leeg	 achter.	 Alles	 gaat	 de	 komende	
weken	in	de	uitverkoop;	hoe,	wat	en	
wanneer	zullen	we	via	De	Vierklank	
duidelijk	maken.	Het	is	wel	heel	ijn	
dat	ze	het	personeel	gewoon	overne-
men’,	besluit	Jannet.

Jannet en Trudy slaan nieuwe weg in
Bloemisterij Rijksen verkocht

door Marijke Drieenhuizen

Jannet Rijksen en Trudy Bonestroo hebben, eigenlijk eerder dan vooraf bedacht en gepland, 
de bloemisterij van de hand gedaan en slaan een nieuwe weg in. Waarheen is nog onbekend.

De zaak wordt overgenomen en blijft een bloemisterij.

Jannet Rijksen en Trudy Bonestroo hebben hun zaak over gedaan aan Bob en 
Nicolette Sonder.

De	wedstrijd	vindt	jaarlijks	in	Arnhem	
plaatst	omdat	de	 rookworst	van	oor-
sprong	uit	Gelderland	komt.	De	jury	
keurt	de	rookworsten	onder	andere	op	
smaak,	versheid,	samenstelling	en	ui-
terlijk.	Ruim	100	deelnemers	hadden	
in	 totaal	 256	 producten	 ingestuurd	
Tweemaal	goud	en	eenmaal	zilver	bij	
de	eerste	deelname	vond	worstenspe-
cialist	 en	 jurylid	 Paul	 van	 Trigt	 een	
bijzonder	prestatie.	

Ambacht
Worst	maken	is	een	ambacht	en	Henk	
Zweistra	heeft	dat	ambacht	goed	in	de	
vingers.	 ‘Mensen	denken	vaak	dat	 er	
voor	het	maken	van	rookworst	restpro-
ducten	worden	gebruikt.	Dat	 is	zeker	
bij	ons	niet	het	geval.	Wij	zoeken	voor	
onze	worsten	het	beste	vlees	uit.	Daar-
naast	 besteden	 we	 veel	 tijd	 aan	 het	
zoeken	naar	de	beste	kruiden	en	spe-
cerijen.	Ook	het	eiken-	en	beukenhout	
waarop	 het	 gerookt	 wordt	 kopen	 we	
met	een	kritische	blik	in.	Onze	worsten	
worden	 allemaal	 omhuld	 met	 verse	
varkensdarm,	wat	zeker	van	invloed	is	
op	het	vochtgehalte	en	de	smaak’.	Een	
klein	foutje	was	er	de	oorzaak	van	dat	
ook	de	derde	worst	niet	met	goud	be-
loond	werd.	‘Ze	sneden	een	stukje	af	
en	net	op	dat	plekje	zat	een	heel	klein	

kliertje	dat	 ik	over	het	hoofd	had	ge-
zien.	Dat	kan	maar	volgende	keer	pro-
beer	ik	dat	wel	uit	te	sluiten’.	

Worsten in de aanbieding
Henk	Zweistra	laat	een	grote	bak	met	
mooi	 varkensvlees	 zien.	 ‘Dit	 is	 500	
kilo	 varkensvlees	 en	 hier	 ga	 ik	 van-
middag	 2.000	 worsten	 van	 maken.	
De	 machine	 is	 halfautomatisch	 dus	
ik	 blijf	 er	 constant	 bij.	 Het	 is	 mooi	

werk	en	ik	doe	het	graag.	Alle	worst	
verkopen	we	hier	zelf	 in	de	zaak	op	
het	Maertensplein’.	Vanwege	het	be-
halen	van	dit	resultaat	zijn	deze	week	
de	worsten	in	de	aanbieding.	Andries	
Zweistra	is	blij	dat	zijn	broer	dit	am-
bacht	zo	goed	beheerst.	‘Met	het	be-
halen	van	dit	mooie	resultaat	laat	hij	
zien	 wat	 hij	 kan	 en	 de	 kwaliteit	 die	
wij	 bieden	 in	 onze	 zaak	gaat	 er	 nog	
verder	van	omhoog’.	

Henk Zweistra wint goud 
met de ijne en de runderrookworst

door Marijke Drieenhuizen 

Henk Zweistra, worstmaker bij Slagerij Zweistra, heeft vorige week voor het eerst meegedaan aan 
een vakwedstrijd in Arnhem. Hij heeft gelijk drie prijzen gewonnen tijdens deze 37ste nationale 
vakwedstrijd Arnhem Rookworststad: goud met ster voor zijn ijne rookworst, goud voor zijn 
runderrookworst en zilver voor zijn ook op ambachtelijke wijze gemaakte grove rookworst. 

Andries Zweistra is trots op de vakmanschap van zijn worstmaker en broer 
Henk Zweistra (rechts). 

Pompoenen- en 
paddenstoelenshow 

bij Landwaart
door Henk van de Bunt

Op donderdag 3 november is er een Pompoen-
Paddenstoelenshow bij Landwaart Culinair in Maartensdijk. 

Iedereen is vanaf 19.30 uur van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn.

Op	deze	avond	zal	de	nieuwste	Pompoen	van	Dutch	Specials	teelster	San-
dra	Cryns	geïntroduceerd	worden:	een	nieuwe	Japanse	Pompoen	in	Holland	
geteeld	en	door	o.a.	Michelinsterren	koks	als	Akira	Oshima	van	hotel	Okura	
en	Dick	Middelweert	van	de	Treeswijkhoeve	getest.	Bij	deze	sterrenkoks	
gaat	er	gewerkt	worden	met	deze	pompoen	omdat	hij	onderscheidend	is	in	
smaak	en	gebruiksmogelijkheden.

Op	deze	avond	zijn	er	diverse	koks	aanwezig	en	kan	inspiratie	op	gedaan	
worden	over	het	bereiden	van	unieke	gerechten	voor	verkoop	in	de	winkel	
of	gewoon	voor	thuis.	Hapjes,	soep,	kant-	en	klaar	gerechten	enz.	Ook	zal	
vanuit	de	bakkersbranche	collega	en	buurman	Bakker	Bert	Bos	aanwezig	
zijn	en	pompoenbrood	bakken.

De	koks	verzorgen	demonstraties	en	kunnen	u	alles	vertellen	over	het	ge-
bruik	van	de	pompoen.	Herfst	 -winter	 is	de	periode	voor	pompoenen	en	
paddenstoelen;	vandaar	de	keuze	om	dit	te	combineren.	De	insteek	van	de	
avond	is	inspiratie	opdoen	en	spreken	met	koks	en	collega`s	over	het	ge-
bruik	en	de	verwerking	van	pompoenen	en	paddenstoelen.

Donderdagavond 3 november wordt het genieten vanaf 19.30 uur bij 
Landwaart Culinair op het Maertensplein in Maartensdijk. Ook vrijdag en 
zaterdag kan er gedurende de hele dag in de winkel geproefd worden.
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Vergunningen De Bilt 19-19-2011
Omgevingsvergunning (WABO)
Aanvraag reguliere procedure
•  Bilthoven, Frans Halslaan 89, kappen 1 Amerikaanse eik (06-

10-2011)
•  Bilthoven, Hasebroeklaan 7, kappen 1 Amerikaanse eik (05-

10-2011)
• Bilthoven, Hobbemalaan 71, kappen 1 grove den (09-10-2011)
•  Bilthoven, Hobbemalaan 9, kappen 1 grove den en 1 dubbel-

stammige conifeer (05-10-2011)
•  Bilthoven, Julianalaan 172, uitbreiden woning en kappen 1 

douglasspar (06-10-2011)
•  Bilthoven, Julianalaan 35, wijzigen reclame lichtbak op luifel 

(10-10-2011)
• Bilthoven, Kees Boekelaan 12, kappen 2 eiken (06-10-2011)
• Bilthoven, Nimrodlaan 27, plaatsen dakkapel (07-10-2011)
•  Bilthoven, Oude Brandenburgerweg 35, plaatsen dakkapel 

straatzijde woning (09-10-2011)
•  Bilthoven, Professor Bronkhorstlaan 20, slopen opbouw tbv 

nieuwbouw Helen Dowling Instituut (10-10-2011)
• Bilthoven, Sweelincklaan 30, kappen van 1 ceder (11-10-2011)
• De Bilt, Waterweg 47, kappen bruine beuk (04-10-2011)
•  Hollandsche Rading, Tolakkerweg Noord 417, kappen 8 berken 

(06-10-2011)
•  Maartensdijk, Distelvink 46, oprichten dakkapel ( 05-10-2011)
•  Maartensdijk, Tolakkerweg 254, oprichten veldschuur (07-10-

2011)
• Maartensdijk, Wolfsmelk 1, plaatsen extra kozijn (10-10-2011)
•   Westbroek, Dokter Welfferweg 11A, kappen 1 beuk (10-10-

2011)
   Ontwerpbesluiten uitgebreide procedure
•  Bilthoven, Professor Bronkhorstlaan 10, brandveilig gebruik 

(gebruiksvergunning)
Verleende omgevingsvergunning regulier
• Bilthoven, Albert Cuyplaan 48, oprichten woning (06-10-2011)
• Bilthoven, Bachlaan 7, kappen 1 Amerikaanse eik (06-10-2011)
•  Bilthoven, Frans Halslaan 28A en B, plaatsen dubbel uitge-

voerd sierhekwerk met gemetselde poeren (12-10-2011)
•  Bilthoven, Geertgen tot Sint Janslaan 8, kappen 2 berken, 1 

conifeer, 1 douglas en 1 lariks (11-10-2011)
•  Bilthoven, Gerard Doulaan 4, kappen 3 douglassen (07-10-

2011)
• Bilthoven, Gezichtslaan 73, realiseren zwembad (07-10-2011)
•  Bilthoven, Hobbemalaan 9, kappen 1 grove den en 1 dubbel-

stammige conifeer (11-10-2011)
•  Bilthoven, Jan Steenlaan 13A, kappen 2 berken, 1 den en 1 

douglas (07-10-2011)
•  Bilthoven, Jan Steenlaan 51, kappen 1 spar en 3 coniferen (07-

10-2011)
• Bilthoven, Julianalaan 161, kappen 1 grove den (07-10-2011)
• Bilthoven, Rembrandtlaan 68, kappen 1 grove den (12-10-2011)
• Bilthoven, Sweelincklaan 30, kappen 1 ceder (12-10-2011)
• De Bilt, Emmalaan 2, kappen 1 acacia (07-10-2011)
• De Bilt, Park Arenberg 119, kappen van 1 larix (06-10-2011)
•  Groenekan, Koningin Wilhelminaweg 479, plaatsen van een 

segmentdeur in bedrijfspand (07-10-2011)
•  Groenekan, Ruigenhoeksedijk 34, oprichten dakkapel op beide 

zijgevels (07-10-2011)
• Groenekan, Vijverlaan 50, kappen 1 schijncypres (11-10-2011)
•  Hollandsche Rading, Tolakkerweg N 417 (tussen hmp 7.460 en 

8.110), kappen 8 berken (12-10-2011)
• Maartensdijk, Gruttolaan 1, kappen 1 notenboom (07-10-2011)
•  Westbroek, Dokter Welfferweg 11A, kappen 1 beuk (12-10-

2011)
•  Westbroek, Korssesteeg t.o.nr. 4, aanleg dam en duiker en ver-

breding watergang
[bron: www.debilt.nl]

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek 
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie
Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

UITVERKOOP!

Alle potterie, 
glas, riet, kaarsen, 

plantenvoeding, 
grond

HALVE PRIJS

OP = OP

NEERLAND BV

Verwarming & Airconditioning

Bel voor info: 0346-281040          

www.neerlandverwarming.nl

Sla 2 vliegen  
in één klap!

lekker buiten  

wandelen of ietsen én 

De vierklank bezorgen

Per direct zijn wij op zoek naar een 

Vierklankbezorger voor de volgende wijk: 

Bilthoven: 

-  Bachlaan, Handellaan, 

Mozartlaan, Schubertlaan, 

Wagnerlaan

Zondag 30 oktober (10.00 - 17.00 uur) is de offi ciële 
opening van onze Kerstshow. Kom genieten van 
het ijsbos, de winter veranda, de kerstcar-
rousel en nog véél meer.  Als u uw Kerst 
dit jaar nóg sfeervoller wilt optuigen, dan 
is de Kerstspiratie van ‘t Vaarderhoogt uw 
eindeloze inspiratiebron.

e offi ciël
n v

offi ciële 
van 

eloze inspiratiebron.

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883, www.vaarderhoogt.nl

Open v.a. zondag 30 oktober

Dé Kerstshow van 2011

Zet ook vast in 
uw agenda, de

WARME WITTE 

WINTER WEKEN

van zaterdag 
26 november t/m 

woensdag 21 december
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Pure	 Jute	 introduceert	 voor	 de	 Ne-
derlandse	 Sinterklazen	 een	 duur-
zame	 jute	 zak.	 Désirée	 Rasenberg:	
‘De	 eerlijke	 zak	 van	 Sinterklaas’	 is	
geheel	 geproduceerd	 volgens	 fair	
trade	principes	van	biologische	jute.	
De	opbrengsten	van	de	verkoop	ko-
men	ten	goede	aan	kleinschalige	ont-
wikkelingsprojecten,	 onder	 meer	 in	
India	 en	 Bangladesh’.	 Thema’s	 als	
duurzaamheid	 en	 goed	 rentmeester-

schap	zijn	belangrijk	en	actueel.	Juist	
tijdens	 de	 cadeau-	 en	 feestmaand	
bij	 uitstek	 kunnen	 kleine	 initiatie-
ven	 grote	 impact	 hebben.	 Bewuste	
Sinterklazen,	 die	 dit	 jaar	 niet	 alleen	
willen	krijgen,	maar	ook	 iets	willen	
teruggeven,	 kunnen	 de	 ‘groene’	 zak	
bestellen.

Alternatief 
Wereldwijd	worden	er	tonnen	katoen	

geproduceerd.	 De	 katoenproductie	
is	 echter	 zeer	 milieubelastend.	 Jute	
vormt	een	goed	alternatief:	het	groeit	
in	 natte	 gebieden,	 zoals	 in	 Bangla-
desh.	 Désiree	 Rasenberg	 kwam	 na	
een	 projectbezoek	 aan	 India	 op	 de	
gedachte	iets	 te	gaan	doen	met	pure	
jute:	 ‘In	 Nederland	 zag	 ik	 de	 vele	
plastic	 tassen	 en	 ik	 wilde	 die	 twee	
zaken	 aan	 elkaar	 koppelen.	 Het	 be-
gon	 vorig	 jaar	 op	 de	 beursvloer	 in	
De	Bilt.	Ik	sloot	de	honderdste	match	
om	het	wereldproduct	pure	jute	op	de	
markt	 te	helpen	zetten.	Daarna	ging	
het	voortvarend	en	werd	het	een	pro-
ductlijn.	 Inmiddels	 heb	 ik	 pure	 jute	
als	merk	vastgelegd.’	Désiree	Rasen-
berg	heeft	veel	onderzoek	gedaan	en	
seminars	bijgewoond.	In	India	heeft	
zij	 zelfs	het	Ministerie	van	 Jute	be-
zocht.	Zij	noemt	jute	een	super	duur-
zaam	 product.	 ‘Ik	 ben	 gaan	 kijken	
wat	er	aan	jute	producten	was,	maar	
wat	ik	zag	was	niet	eerlijk.	Het	werd	
allemaal	met	plastic	en	kinderarbeid	
geproduceerd.	Ik	ben	toen	gaan	zoe-
ken	naar	bedrijven	die	het	wel	duur-
zaam	zouden	kunnen	en	vond	een	be-
drijf	dat	 samen	met	mij	een	nieuwe	
lijn	wilde	opzetten.’	

Lokaal ondernemerschap
Désiree	ziet	in	Nederland	wel	steeds	
meer	 biologische	 en	 fairtrade	 pro-
ducten,	maar	die	zijn	nog	altijd	ver-
pakt	in	plastic.	‘In	Bangladesh	kwam	
ik	op	de	gedachte	een	jute	netzak	te	
ontwikkelen	 voor	 groente	 en	 fruit.	
Een	zelf	ontworpen	puur	eerlijk	pro-
duct	en	uniek	in	de	wereld.’	Désiree	
laat	 een	 tas	 zien,	 evenals	 een	 zelf	
ontworpen	 sterke	 en	 duurzame	 tas	
van	 75	 procent	 jute	 en	 25	 procent	
biologisch	katoen.
Een	van	de	projecten	van	Pure	 Jute	
is	 het	 stimuleren	 van	 lokaal	 onder-

nemerschap	 én	 bijdragen	 aan	 een	
menswaardige	samenleving.	In	Ban-
gladesh	 krijgen	 250	 zeer	 kwetsbare	
vrouwen	uit	het	gebied	Lalmonirhat	
speciale	trainingen	in	het	verwerken	
van	 biologisch	 verbouwde	 jute.	Bo-
vendien	 leren	ze	 fraaie	producten	 te	
maken	van	de	jute	en	die	te	verkopen.	
De	vrouwen	worden	zelfbewuster	en	
ondernemender,	 belangrijke	 stappen	
in	het	proces	naar	economische	zelf-
standigheid.	Er	wordt	 bovendien	 op	

toegezien	dat	de	vrouwen	en	kinde-
ren	werken	volgens	‘fair	trade’	prin-
cipes.

Fair Trade
Op	 29	 oktober	 zal	 de	 gemeente	 de	
Bilt	 Fairtrade-gemeente	 worden	 en	
ook	Pure	Jute	zal	zich	proileren	met	
de	lancering	van	haar	eerste	produc-
ten	in	The	Readshop,	tezamen	met	de	
eerlijke	zak	van	Sinterklaas,	een	zak	
van	delen	en	geven!	

Pure Jute introduceert 
de duurzame ‘zak van Sinterklaas’

Was rood traditioneel de kleur van onze Goedheiligman, vanaf dit jaar kiezen bewuste Sinterklazen 
voor groen! Niet als het gaat om hun ‘tabberd’, wel als het gaat om de befaamde - en voor sommigen 
zelfs beruchte - jute zak. The Readshop aan de Hessenweg 133 De Bilt zal als eerste in Nederland de 

Pure Jute tassen gaan verkopen, 5 verschillende soorten, waaronder een unieke nettas, 
allen ontworpen door Désirée Rasenberg uit De Bilt.

(Links) Désirée en Antoinette (Read Shop) gaan voor Pure Jute.

De duurzame ‘zak van Sinterklaas’

Gouden jubileum op de Hessenweg
door Guus Geebel

Woensdag 19 oktober was het vijftig jaar geleden 
dat de heer A.J. van de Kuil en zijn echtgenote hun horlogerie 

en juwelierszaak aan de Hessenweg 118 openden. 
Het echtpaar had totaal niet aan het jubileum gedacht, 
maar familieleden waren het niet vergeten. Zij zorgden 
voor een grote verrassing die compleet werd toen ook 
burgemeester Gerritsen met een groot boeket bloemen 

de jubilarissen kwam feliciteren. 

‘Een	 zelfstandige	 ondernemer	 die	 vijftig	 jaar	 een	 zaak	 op	 dezelfde	 plek	
heeft	is	heel	bijzonder.	Daar	wil	de	gemeente	dan	ook	graag	aandacht	aan	
schenken’,	aldus	de	burgemeester.	Van	de	Kuil	(81)	meldde	zich	direct	na	
de	oorlog	aan	bij	de	luchtmacht		Hij	werd	luchtmachtoficier	en	kreeg	drie	
keer	 inschepingsverlof	om	naar	 Indië	 te	gaan.	Toen	de	vliegtuigen	waar-
voor	hij	was	opgeleid	niet	 door	de	Amerikanen	werden	geleverd,	 verliet	
hij	de	luchtmacht	en	ging	in	de	leer	bij	juwelier-horloger	Heintzberger	in	
Bilthoven.	

Antiekrestauratie
‘Heintzberger	was	een	uitstekende	goed	opgeleide	vakman,	waar	 ik	heel	
veel	van	heb	kunnen	opsteken’,	vertelt	Van	de	Kuil.	Nadat	hij	enkele	jaren	
bij	 Heintzberger	 had	 gewerkt	 begon	Van	 de	 Kuil	 in	 1957	 voor	 zichzelf.	
‘Dat	was	op	de	Looydijk	in	de	zaak	van	mijn	ouders,	op	de	plek	waar	nu	
Blokker	gevestigd	is.’	De	heer	en	mevrouw	van	de	Kuil	trouwden	in	1961	
en	vierden	eerder	dit	jaar	hun	gouden	huwelijksjubileum.	‘Ik	heb	een	vrouw	
uit	het	vak	en	samen	zijn	we	op	19	oktober	1961	in	deze	zaak	gestart.	Ik	doe	
nu	nog	veel	antiekrestauratie.	Van	grote	klokken	tot	kleine	horloges.	Dat	is	
handwerk	en	daar	moet	je	veel	ervaring	voor	hebben.’	Hij	laat	een	grote	to-
renklok	zien	die	in	de	zaak	staat	en	waar	hij	binnenkort	aan	gaat	beginnen.	

Doorgaan
Zijn	neef	Leon	van	de	Kuil,	mede	verantwoordelijk	voor	de	verrassing	van	
die	dag,	laat	de	uitgebreide	werkplaats	van	zijn	oom	zien.	‘Hier	bevinden	
zich	gereedschappen	die	je	elders	niet	vaak	tegen	zult	komen.’	Leon	vertelt	
dat	zijn	oom	en	tante	absoluut	van	plan	zijn	nog	een	tijdje	door	te	gaan.	‘Ze	
genieten	nog	dagelijks	van	het	sociale	gebeuren	dat	je	door	de	zaak	hebt.	
De	omgang	met	klanten	en	daarbij	dan	een	praatje	maken	willen	ze	beslist	
nog	niet	missen.’

Burgemeester Gerritsen feliciteert de heer en mevrouw van de Kuil.

Van Eck bij nacht

Onderdeel van de gevel face-lift bij juwelier en edelsmit van Eck aan de Hessenweg is de nieuwe verlichting van de 
etalage en het verlichte gevelbord. Overdag staat de deur liefst uitnodigend open, ’s avonds is de deur dicht maar 
straalt de nieuwe look nog steeds de vriendelijke toegankelijkheid uit. 
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Sinterklaas!
Winkelcentrum Planetenbaan

hangt de vlaggetjes buiten!

Wij willen samen met jullie op een speciale manier 
de Sint en Pieten toezwaaien. Van 1 t/m 5 november 

kunnen kinderen van 1 tot 10 jaar bij De Kaasspecialist 
in WC Planetenbaan een Sinterklaas vlaggetje ophalen, 

deze mogen jullie dan zelf inkleuren. 

Ingekleurde vlaggetjes kan je inleveren bij  
De Kaasspecialist, dan krijg je wat lekkers.  

Tevens zal een deskundige jury ze beoordelen  
en de 3 mooiste vlaggetjes krijgen een prijs 

(cadeaubon). Van 16 t/m 19 november mogen 
jullie de vlaggetjes weer ophalen. 

Zaterdag 19 november kunnen we dan met zijn allen de 
Sint en zijn Pieterbazen toezwaaien. Tevens worden dan 

de prijswinnaars bekend gemaakt.

Zoek jij uitdagend 

werk in de zorg?
Voor onze locaties De Marke - De Meenthoek en de Rustmaat in
Huizen en Dijckstate in Maartensdijk zijn wij op zoek naar 
enthousiaste collega’s

  Verzorgende, niveau 3 (FWG 40)

De Marke – De Meenthoek in Huizen is een woon- en zorgcentrum
voor ouderen in het centrum van Huizen. De locatie telt 95 apparte-
men ten en biedt somatische en psychogeriatrische zorg, onder andere 
voor cliënten met een visuele beperking. Ook wordt thuiszorg geboden. 
De Rustmaat in Huizen is een wooncomplex met een wijksteun-
punt voor ouderen in een winkelrijke buurt. Er zijn 181 meerkamer 
- appartementen. In De Rustmaat kan men wonen, meedoen aan 
de sociale en culturele activiteiten en gebruik maken van onze 
voorzieningen. Ook wordt thuiszorg geboden. 
Dijckstate in Maartensdijk heeft 61 appartementen met drie kamers.
Dijckstate is een centraal gelegen woon- en dienstencentrum midden
in Maartensdijk. Dijckstate biedt thuiszorg. 

Ben jij een zorgprofessional en op zoek naar een uitdagende 

baan met doorgroeimogelijkheden?

Kijk dan voor meer informatie op www.cordaanbaan.nl
Of neem contact op met Monique Budike op tel. 06-27744665. 

1+1
GRATIS

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag t/m zondag (27 t/m 30 oktober 2011), zolang de voorraad strekt. Wijzigingen en prijs-, afbeelding-, druk- en zetfouten voorbehouden. Niet alle aanbiedingen in elke Spar verkrijgbaar. Vind de Spar in uw buurt op www.spar.nl

Voor uw dagverse boodschappen hoeft u uw dorp of buurt niet uit. Bij Spar kunt u 

dagelijks terecht voor kwaliteit, gemak en service. En we hebben een aantal mooie 

aanbiedingen voor het weekend. Deze zijn geldig van donderdag t/m zondag:

De mooiste wijnstreek 
vind je in de buurt

Grand’Italia fusilli, farfalle, 
penne, pipe rigate 
of spaghetti
zak 500 gram

1,49

069
prijs per
kilo 2,76

Spar 
ijsbergsla 
naturel
zak 250 gram

Spar 
shoarmareepjes
voordeelverpakking 1 kilo

499

7,49

Côtes du Rhône Villages
grande réserve
Rhônedal Frankrijk
fles 750 ml

349
prijs per
liter 4,65

4,89

Doos 
6 flessen

29,34

1995
Saucijzen-
broodje royal
150 gram

1,90

099

2
 STUKS

2,46

123
prijs per
kilo 1,23

2
 ZAKKEN

prijs per liter 4,43
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‘Dit	 is	 ronduit	 subliem’,	 jubelt	 An-
nemarie	 Hoornsman	 bij	 het	 tonen	
van	 een	 futuristische	 rondleiding	 op	
Melkwegdebilt.nl.	 Als	 alles	 volgens	
(bouw-)plan	 verloopt,	 dan	 zal	 zij	 in	
oktober	 2013	 niet	 langer	 vanuit	 een	
verouderd	 klaslokaaltje	 de	 scepter	
zwaaien,	 maar	 haar	 directeursze-
tel	 hebben	 in	 het	moderne	Cultureel	
Educatief	Centrum.	‘Daar	kijk	ik	nou	
echt	reikhalzend	naar	uit.’	

Plannen
Als	Hoornsman,	voormalig	directrice	
van	 de	 Theresiaschool	 in	 Bilthoven,	
de	 toekomstplannen	 ontvouwt,	 is	
goed	 voor	 te	 stellen	 waarom	 ze	 zo	

enthousiast	 is.	Zelfs	 al	 lang	 afgestu-
deerd	 journalisten	 krijgen	 spontaan	
zin	weer	naar	 school	 te	 gaan.	 In	het	
nieuw	 te	 realiseren	 pand	 komt	 naast	
een	 basisschool	 ook	 een	 openbare	
bibliotheek,	 een	 muziekschool,	 een	
sportzaal,	de	ateliers	van	het	kunsten-
huis	 en	 een	 theater.	 ‘Er	 is	 ook	 nog	
een	kinderboerderij	en	we	krijgen	een	
Cruyff-court’,	 somt	 de	 trotse	 direc-
trice	op.
Dat	 heeft	 alleen	 maar	 praktische	
voordelen,	 legt	 ze	uit.	 ‘Leerkrachten	
kunnen	 met	 hun	 klas	 zo	 vanuit	 het	
klaslokaal	 de	 bibliotheek	 –	 die	 ove-
rigens	openbaar	wordt	–		binnenstap-
pen.	Voorheen	moesten	we	dan	naar	

een	andere	locatie	in	het	dorp	lopen.	
Dat	gebeurde	niet	zo	vaak.	Het	is	toch	
elke	keer	een		georganiseer	vanjewel-
ste.’

Muziek
Datzelfde	 geldt	 voor	 de	 muziek-	 en	
theaterlessen.	 In	 het	 hypermoderne	
pand	 komt	 ook	 een	 particuliere	 mu-
ziekschool	en	een	theater.	‘Bovendien	
kunnen	we,	naast	de	faciliteiten,	ook	
gebruik	gaan	maken	van	de	kennis	en	
kunde	van	speciiek	opgeleide	docen-
ten.	Rekenen	en	taal	onderwijzen,	dat	
beheersen	onze	leraren	als	geen	ander.	
Muzikale	vorming,	bijvoorbeeld,	dat	
is	echter	niet	hun	specialisme.	Straks	

hebben	 we	 een	 speciiek	 opgeleide	
muziekleraar	 tot	 onze	 beschikking.	
Dat	zal	de	ontwikkeling	van	de	leer-
lingen	alleen	maar	ten	goede	komen.	
En	ook	nu	kunnen	we	zonder	het	pand	
te	 verlaten	 de	muziekschool	 binnen-
lopen.	 Datzelfde	 geldt	 voor	 het	 the-
ater.	We	kunnen	de	verdieping	in!	Is	
dat	niet	geweldig?’,	stelt	ze	retorisch.

Gevoelig
Vanzelfsprekend	is	het	allemaal	niet,	
wat	 er	 binnen	 Wereldwijs	 gebeurt.	
Een	 fusie	 ligt	 immers	 per	 deinitie	
gevoelig.	Zeker	als	het	om	twee	cul-
tureel/religieus	 verschillende	 achter-
gronden	 gaat.	Hoornsman	 is	 blij	 dat	
het	 toch	gelukt	 is.	 ‘Ouders	zijn	over	
hun	 schaduw	 heengestapt	 in	 het	 be-
lang	 van	 de	 toekomst	 van	 hun	 kin-
deren.’	 Beide	 scholen	 afzonderlijk	
door	 laten	 gaan,	 dat	 ging	 eigenlijk	
niet	meer.	Een	schisma	vreest	ze	niet.	
‘Al	 pratende	 met	 elkaar,	 realiseerde	
iedereen	 zich	 dat	 deze	 nieuwbouw	
enorme	kansen	bood.	Die	kans	wilde	
niemand	aan	zich	voorbij	laten	gaan.’	
De	 school	gaat	 verder	 als	Algemeen	

Christelijke	school.	‘Leerkrachten	be-
steden	minimaal	drie	keer	in	de	week	
tijd	 aan	 catechisatie.	 Natuurlijk	 zul-
len	er	verschillen	zijn	tussen	de	ach-
tergronden.	Deze	school	zoekt	echter	
naar	wat	elkaar	verbindt.’

Maximaal
Hoornsman	 hoopt	 dat	 haar	 school,	
waar	nu	zo’n	driehonderd	 leerlingen	
opzitten,	 door	 zal	 groeien	 naar	 vier-
honderd	 leerlingen	 als	 het	 nieuwe	
pand	 er	 is.	 ‘Maximaal	 25	 leerlingen	
in	een	klas.’	De	groepen	moeten	een	
afspiegeling	vormen	van	de	wijk.	‘We	
zijn	 een	 school	 in	 een	 gemêleerde	
wijk.	Dat	betekent	dat	we	ook	twintig	
procent	kinderen	uit	een	andere	ach-
tergrond	plaats	willen	bieden.’	

Het	 ideaalbeeld	 van	 de	 directrice?	
Wereldwijs,	 een	 algemeen	 christelij-
ke	basisschool	waarin	het	leerlingen-
bestand	een	mooie	afspiegeling	vormt	
van	de	wijk.	Met	alle	faciliteiten	bin-
nen	handbereik.	‘Er	is	geen	school	in	
Nederland	die	zo	veel	onder	één	dak	
krijgt.’

Wereldwijs in de herfst van 2013 naar 
hypermodern Cultureel Educatief Centrum

‘Geen school in Nederland met zo veel 
faciliteiten onder één dak’

door Ido Dijkstra

In augustus fuseerden de Laurenschool en de Poolsterschool in Bilthoven tot Wereldwijs. 
Eerstgenoemde heeft een Rooms-katholieke achtergrond, laatstgenoemde een Protestants-christelijke. 

Samen gaan ze verder als een Algemeen Christelijke Basisschool. ‘Ouders zijn over hun schaduw 
heengestapt in het belang van de toekomst van hun kinderen’, stelt Annemarie Hoornsman.  
Dankzij de samensmelting is het mogelijk dat de nieuwe school in de herfst van 2013 in het 

in aanbouw zijnde Cultureel Educatief Centrum trekt. ‘Er is geen school in Nederland 
die zo veel faciliteiten onder één dak krijgt.’

Annemarie Hoornsman kijkt reikhalzend uit naar de nieuwe school die straks 
in het Cultureel Educatief Centrum aan de Melkweg gevestigd wordt.

Ingeborg	en	Steven	zijn	met	anderen	
aan	het	organiseren	geslagen:	‘Vanaf	
oktober	 dit	 jaar	 starten	 we	 met	 een	
reeks	 leuke	 activiteiten	 voor	 jonge-
ren	(zo	tussen	de	16	en	25	jaar)	uit	de	
regio.	Naast	gesprekken	rondom	the-
ma’s	over	het	geloof	is	er	een	gezel-
lige	 sfeer	met	 activiteiten.	 ‘Wij’	 zijn	
meerdere	mensen	uit	de	verschillende	
kerken	in	de	regio	die	het	belangrijk	
vinden	 dat	 jongeren	 samen	 hun	 ge-
loof	kunnen	delen,	juist	met	leeftijds-
genoten.	Het	zullen	avonden	zijn	die	
een	paar	keer	per	jaar	gehouden	wor-
den.	Op	deze	avonden	is	er	tijd	voor	
een	 overdenking	 en	 daarnaast	 is	 er	
tijd	voor	veel	gezelligheid,	omdat	we	
met	 veel	 verschillende	 jongeren	 bij	
elkaar	zijn’.

Initiatief
Op	de	vraag	wie	als	eerste	op	het	idee	
kwam	komt	niet	direct	een	antwoord:	
‘Ik	 weet	 wel	 dat	 ik	 op	 een	 gegeven	
moment	 door	 ‘onze’	 predikant	 werd	
gevraagd	 er	 eens	 over	 na	 te	 willen	
denken,	maar	ook	hij	was	weer	door	
anderen	 ‘ingeseind’,	 vertelt	 Steven.	
Wij	hebben	wel	direct	onze	vleugels	
naar	andere	kernen	en	gemeenten	uit-
geslagen,	omdat	wij	 ervan	overtuigd	
zijn,	dat	ook	daar	dergelijke	initiatie-
ven	 zeer	 wel	 op	 prijs	 gesteld	 zullen	
worden’.	Ingeborg	vertelt,	dat	jonge-
ren	uit	Baarn,	Bilthoven,	Groenekan,	
Lage	 Vuursche,	 Maartensdijk,	 Soest	
en	Westbroek	direct	via	e-mail	of	in-
direct	 via	 de	 website	 van	 ‘hun’	 ker-
ken	uitgenodigd	zijn:	‘Vaak	kende	je	
elkaar	 al	 van	 andere	 ontmoetingen’,	
vertelt	zij	en	noemt	als	voorbeeld	de	

contacten	met	vrienden,	die	uit	andere	
kernen	komen.	Daarom	ook	wil	men	
niet	 telkens	 dezelfde	 ‘pleisterplaats’	
aandoen,	 maar	 straks	 elkaar	 op	 wis-
selende	plaatsen	ontmoeten.

Ontmoeting 
De	 eerste	 avond	 staat	 gepland	 op	
vrijdagavond	28	oktober	a.s.	en	start	
om	19.30	uur.	Deze	eerste	avond	zal	
vooral	in	het	teken	staan	van	kennis-
making.	 Steven:	 ‘Op	 een	 ‘sportieve’	
en	relaxte	manier	zullen	we	dit	plaats	
laten	vinden	in	en	nabij	de	‘Ontmoe-
ting’,	achter	de	Hervormde	Kerk	aan	
Groenekanseweg	 66	 in	 Groenekan.	
Daarnaast	 is	 dit	 een	 goede	 gelegen-
heid	om	de	ideeën	van	ieder	te	horen	
en	er	mogelijk	iets	mee	te	doen	in	de	
vervolgavonden’.	 De	 keuze	 op	 het	
Groenekanse	 gebouw	 is	 meer	 inge-
geven	door	organisatorische	omstan-

digheden,	maar	de	symbolische	bete-
kenis	van	de	naam	van	het	gebouw	is	
mooi	meegenomen.	Ook	een	 tweede	
avond	 is	 al	 gepland:	 vrijdagavond	 2	
december	en	ook	deze	start	om	19.30	
uur.	 ‘Op	 deze	 avond	 zullen	 we	 een	
gespreksleider	 van	Open	Doors’	 uit-
nodigen,	 die	 ons	 kan	 helpen	 bij	 het	
nadenken	over	de	verschillende	kan-
ten	 van	 ons	 leven.	 Ook	 daarna	 is	 er	
weer	tijd	voor	ontspanning’.	Ingeborg	
besluit:	 ‘Het	 lijkt	 ons	 leuk	 zoveel	
mogelijk	 mensen	 bij	 elkaar	 te	 zien	
om	deze	avonden	met	elkaar	 tot	een	
succes	te	maken.	Dus	voel	je	niet	be-
zwaard	en	zorg	dat	je	erbij	bent!	Als	
je	 nog	 twijfelt	 ben	 je	 natuurlijk	 ook	
welkom	om	één	of	meerdere	keren	te	
ervaren	wat	het	inhoudt.	Mocht	je	nog	
vragen	hebben,	kun	je	die	stellen	door	
te	 mailen	 naar	 jongerenavonden@
hotmail.com

Jongeren willen elkaar ontmoeten
door Henk van de Bunt

‘Wij zijn ervan overtuigd, dat jongeren elkaar willen ontmoeten om met elkaar over het geloof en 
ook over allerlei andere zaken te praten’. Het is de rotsvaste overtuiging van Ingeborg Sandman en 

Steven van Donselaar, beiden uit De Bilt, die zich haasten om er bij te zeggen, dat zij zich in deze 
stellingname geruggesteund weten, door tal van leeftijdsgenoten

V.l.n.r. Steven van Donselaar, Groenekanners Korstiaan en Elbert Hoogendijk 
en Ingeborg Sandman voor De Ontmoeting.

27e Muziek Marathon 
Maartensdijk

Zaterdag 26 november beleeft de Muziek Marathon 
Maartensdijk haar 27e editie. Sinds 1985 (Europees Jaar 
van de Muziek) wordt dit marathon-festival voor en door 

muziekamateurs uit de regio gehouden.

Elk	jaar	staat	de	laatste	zaterdag	van	november	De	Vierstee	in	Maartensdijk	
weer	bol	van	talent	uit	de	wijde	omgeving.	Sinds	zes	jaar	is	de	organisatie	
in	handen	van	de	Biltse	Muziekschool		De	inschrijving	is	inmiddels	gestart.	
Ook	dit	jaar	is	weer	een	deskundige	jury	aanwezig	en	zijn	er	diverse	prijzen	
te	winnen.	Maar,	het	gaat	niet	alleen	om	de	prijzen;	het	plezier	van	het	mu-
ziek	maken	staat	voorop!

Deelnemen	kan	in	verschillende	groepen:	solisten	en	duo’s,	al	dan	niet	met	
begeleiding	van	piano	of	CD,	worden	verdeeld	in	drie	leeftijdscategorieën:	
7	 t/m	11	 jaar,	12	 t/m	17	 jaar	en	18	 jaar	en	ouder.	Ook	ensembles	 (vanaf	
3	personen)	zijn	welkom.	Het	aanmeldingsformulier	moet	uiterlijk	10	no-
vember	 worden	 ingestuurd	 naar	 Muziek	 Marathon	 Maartendijk,	 Henrica	
van	Erpweg	2,	3732	BG	De	Bilt	(digitaal	kan	ook,	via	info@biltsemuziek-
school.nl	Inschrijfformulieren	en	meer	info	via	www.biltsemuziekschool.nl

Kleinkoor ‘Jubilate’ Maartensdijk bij de vorige editie van de Muziek 
Marathon
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Ouderencontact Westbroek Ont-

moet opende het nieuwe sei-

zoen op 4 oktober. Oergezellig 

was de bijeenkomst ook deze 

keer met spreker Jan Gaasen-

beek.

Het publiek hing aan z’n lippen, 

terwijl Jan vertelde over zijn belevenissen op de boerderij. Over 

vroeger, de onderlinge strijd van de veehandelaren en nachtelijke 

ontberingen om een kalf voor de handel te verschalken. Over reke-

nen, grapjes in de handel, eerlijk zijn. En over de huidige tegenstel-

lingen tussen lage voedselprijzen en dierwelzijn. Jan trakteerde 

ons op een quiz over bijnamen en veel cijfers met mooie prijzen. 

Ook de organisatie zette hij in het zonnetje met een fles wijn. Een 

aanmoediging aan Ada Hennipman, Annie Wijnen, Wil Bouwman, 

Virgenie Hoogendoorn, Willy de Graaf, Liesbeth Lam, Gijs Franken, 

Wilma van de Broek en Karien Scholten voor het komend seizoen 

Westbroek Ontmoet.

 

Wij kijken dan ook uit naar de volgende bijeenkomst met spreker 

Harry Meussen. Harry kan ons veel vertellen over zijn ervaringen 

in verschillende takken van onderwijs. Behalve op Nederlandse 

scholen heeft hij ook les gegeven in ontwikkelingslanden. Harry wil 

graag zijn verhaal over De Filippijnen, onderwijsprojecten voor de 

inheemse bevolking, met zijn Westbroekse dorpsgenoten delen. 

Begeleid door filmbeelden en foto’s hoopt hij ons een indruk te 

geven van het leven aldaar. Na afloop hiervan is er volop ruimte om 

vragen te stellen en gezellig na te praten.

Komende dinsdag, 1 november, Ontmoet  Westbroek u graag weer 

van 14.30u tot 16.30u. Zolang de verbouwing van Het Dorpshuis 

voortduurt, hebben wij besloten onze bijeenkomsten te houden in 

het Centrum Rehoboth, Kerkdijk 10, achter de Hervormde kerk 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 fam. Wijnen, tel: 0346-281481. Ook wanneer u niet in 

Westbroek woont, bent u van harte welkom.

Misschien vindt u het leuk om zelf wat te komen vertellen over een 

boeiend onderwerp. Of misschien kent u iemand met die kwalitei-

ten. In dat geval kunt u contact opnemen met Wilma van den Broek 

0346-281497 of Karien Scholten 0620488552 

De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen  

hun eigen berichten uit de wijken en dorpen kunnen plaatsen. 

Citaten
De zogenaamde nachtbeugel sloeg 
alles wat ik aan beugelellende heb 
meegemaakt. Het was een ‘apparaat’ 
uit één stuk dat de boven- en onder-
kaak op elkaar geklemd hield. Nadeel 
was dat er nauwelijks ruimte over-
bleef om via de mond zuurstof naar 
binnen te zuigen. En gezien mijn eeu-
wig verstopte neus was dat toch echt 
de enige manier om adem te halen. 
Uiteindelijk besloten mijn ouders 
met mijn orthodontische behandeling 
te stoppen. Zelden ben ik zo blij ge-
weest. Ik had echt het gevoel dat ik 
het met die beugel niet lang meer zou 
maken. 
Petra Cremers (54), Groenekan

Afscheid van de hoed
Mijn grootmoeder had een mode-
zaak, waar ze geen jurken verkocht 
maar japonnen en geen jassen maar 
mantels. En bij die mantels, vond ze, 
hoorden hoeden. Blootshoofds een 
jas passen – dat kon niet en vooral: 
dat stond niet. Daarom kocht ze ieder 
seizoen de nieuwste modellen, maar 
die verkocht ze steeds minder. Kop-
pig bleef mijn grootmoeder tot mid-
den jaren tachtig hoeden inkopen. En 
de exemplaren die ze niet verkocht, 
verbrandde ze stiekem in de kachel.
Dameshoeden worden de afgelopen 
decennia in Nederland steeds minder 
gedragen, (…)
Birgit Donker, NRC themanummer 
Afscheid december 2010

Schrijfopdracht
Afscheid.	 Het	 heeft	 een	 melancho-
lische	 klank	 en	 wordt	 als	 eerste	 in	
verband	gebracht	met	verlies.	Verlies	
van	 een	 dierbaar	 persoon	 door	 ver-
trek,	een	scheiding	of	overlijden,	een	
periode,	materiële	zaken,	een	droom	
of	verwachting...	Van	grote	of	kleine	
dingen,	bewust	of	onbewust,	van	iets	
dat	klaar	 en	afgerond	 is	of	 juist	 on-
verwacht	wordt	afgebroken.

Maar	 afscheid	 kan	 ook	 een	 andere	
kant	hebben	en	soms	doe	je	het	met	
vreugde	 in	 je	 hart.	Afscheid	 van	 de	
winter,	van	de	beugel	die	je	jarenlang	
droeg,	van	een	situatie	waar	je	al	lang	
genoeg	van	had.	

Afronden,	loslaten,	doorgaan,	het	zijn	
woorden	 die	 verweven	 zijn	 met	 af-
scheid.	Wij	zijn	op	zoek	naar	uw	ver-

halen	daarover.	Wanneer	en	hoe	nam	
u	afscheid	van	iemand	of	iets?	Was	er	
een	mooi	ritueel	voor?	Wat	deed	het	u	
en	hoe	bent	u	met	die	gevoelens	om-
gegaan?	Zat	er	mogelijk	ook	winst	in	
het	verlies?	Hoe	beleefde	u	het	toen?	
Hoe	kijkt	u	erop	terug?

Dit	 zijn	 slechts	 enkele	 suggesties	
om	u	op	een	idee	te	brengen.	Schrijf	
uw	eigen	verhaal	van	maximaal	400	
woorden	 (een	 half	 A4’tje)	 en	 stuur	
het	naar	ons	toe,	liefst	met	een	foto.

Hebt u meer inspiratie nodig? 
Op	onze	website	www.debiltschrijft.
nl	vindt	u	nieuwe	verhalen	en	aanvul-
lende	 informatie	over	het	 thema	Af-
scheid	 uit	 het	 archief	 van	 schrijfdo-
cent	en	deskundige	op	het	gebied	van	
levensverhalen	José	Franssen.	

Verhaal insturen?
Dit kan via de mail of als u geen 
computer hebt via de post. Als u 
graag een verhaal wilt vertellen, 
maar het zelf niet op kunt schrij-
ven, vragen we u contact met ons 
op te nemen. Dan zoeken wij een 
schrijver in overleg met u.

De Bilt Schrijft
Copijnlaan 13
3737 AV Groenekan
T: 0346-573040 
E: info@debiltschrijft.nl

Schrijfthema: Afscheid van … 
in Hollandsche Rading, De Bilt, Bilthoven

In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van de gemeente De Bilt gevierd. In de aanloop naar de 
festiviteiten gaat De Vierklank samen met De Bilt Schrijft op zoek naar verhalen uit een van de 

zes kernen van de gemeente. In de laatste krant van de maand vindt u steeds een  schrijfopdracht 
die u hopelijk inspireert tot een mooi verhaal.  Verhalen worden gepubliceerd op de website www.

debiltschrijft.nl en misschien in De Vierklank. Uit alle verhalen wordt eind 2012 een selectie gemaakt 
voor het jubileumboek dat begin 2013 verschijnt.

In	 Groenekan	 zijn	 er	 al	 aardig	 wat	
huizen	waar	zonder	veel	ophef	al	 in	
alternatieve	 energie	 en	 in	 energie-
besparing	 is	 geïnvesteerd.	Die	 ener-
giebesparing	in	de	vorm	van	spouw-
muur-	 en	dakisolatie	 en	dubbel	glas	
is	in	het	straatbeeld	minder	zichtbaar	
maar	 als	 je	 een	 beetje	 om	 je	 heen	
kijkt	dan	vallen	in	bijna	iedere	straat	
wel	 de	 individuele	 zonneboilers	 en	
zonnepanelen	 op.	 En	 zelfs	 tamelijk	
grootschalige	 toepassingen	van	zon-
ne-energie	zijn	er	inmiddels	in	Groe-
nekan	gerealiseerd.	

Nestors van de zonne-energie
De	 nestors	 van	 de	 toepassing	 van	
zonne-energie	in	Groenekan	zijn	on-
getwijfeld	 Gislind	 en	 Rienk	 Stuut.	
Zij	 installeerden	 al	 in	 2003	 (met	 de	
nodige	subsidie)	een	zonneboiler	en	

een	aantal	zonnepanelen	op	hun	dak	
en	nu,	bijna	tien	jaar	later,	kijken	ze	
nog	steeds	met	volle	tevredenheid	te-
rug	 op	 die	 beslissing	 en	 op	 de,	 óók	
inancieel,	 gunstige	 resultaten.	 De	
apparatuur	 functioneert	 al	 die	 jaren	
vrijwel	 onderhoudsvrij	 en	 de	 inves-
tering	 is	 dankzij	 de	 link	 gedrukte	
energierekening	 inmiddels	 ruim-
schoots	 terugverdiend.	 Rienk	 Stuut:	
‘Het	avontuurlijke	is	er	nu	natuurlijk	
wel	af,	voor	ons	 is	het	bewijs	ruim-
schoots	 geleverd:	 investeren	 in	 al-
ternatieve	energie	is	–	ook	als	je	het	
alleen	op	bedrijfseconomische	gron-
den	zou	bekijken	–	een	hele	zinnige	
investering’.	

Terugverdientijden
De	ontwikkelingen	in	zonne-energie	
gaan	 de	 laatste	 tijd	 hard	 waardoor	

investeringen	in	deze	vorm	van	duur-
zame	 energie	 zich	 tegenwoordig,	
óók	 zonder	 subsidie,	 al	 snel	 terug-
verdienen.	Zeker	als	je	dan	ook	nog	
met	buren	en/of	dorpsgenoten	tot	ge-
meenschappelijke	aanschaf	en	instal-
latie	over	zou	kunnen	gaan	dan	zijn	
nóg	interessantere	terugverdientijden	
mogelijk.	En	 dat	Groenekan	 dan	 en	
passant	 ook	 meehelpt	 de	 mondiale	
CO2-uitstoot	link	terug	te	dringen	is	
dan	mooi	meegenomen.

Thema-avond zonne-energie
De	Dorpsraad	van	Groenekan	organi-
seert	i.s.m.	Transition	Towns	De	Bilt	
(TT),	 een	 thema-avond	 over	 dit	 on-
derwerp.	Transition	Towns	De	Bilt	is	
een	 organisatie	 van	vrijwilligers	 die	
graag	de	handen	uit	de	mouwen	ste-
ken	om	 in	 hun	 eigen	omgeving	 een	

duurzame	toekomst	te	creëren.	TT	is	
geen	 commerciële	 organisatie,	meer	
informatie	 is	 te	 vinden	op	http://de-
bilt.transitiontowns.nl.	Op	de	bijeen-
komst	zal	een	aantal	enthousiaste	TT-
leden	 de	 praktijk	 van	 de	 toepassing	
van	zonne-energie	uitgebreid	aan	de	
orde	 stellen.	 Onder	 meer	 zal	 Roel	
Simons	 zijn	 doe-het-zelf-ervaringen	
met	 de	 installatie	 van	 zonnepanelen	
uit	de	doeken	doen.	

Merijn	 de	 Priester,	 zonne-energie-
professional,	 zal	 uiteenzetten	 hoe	
zonnepanelen	in	de	praktijk	werken,	
welke	opties	er	zoal	zijn,	met	welke	
rendementen	 en	 aan	 welke	 regels	
e.e.a.	moet	voldoen.	En	 last	 but	not	
least	zal	Nico	Jansen,	naast	 raadslid	
van	de	CU	ook	een	gedreven	TT-lid,	
zijn	 langjarige	 kennis	 en	 ervaring	
met	(zonne-)boilers	inbrengen.

Groenekan in 2015 al CO2-neutraal?
door Frank Klok

De Dorpsraad van Groenekan wil de energievoorziening in Groenekan link verduurzamen. Daarom 
organiseert zij, i.s.m. Transition Towns De Bilt, een praktijkgerichte thema-avond over de toepassing 
van zonne-energie in dorpshuis de Groene Daan op maandagavond 31 oktober, aanvang 20.00 uur.

Energieke voortrekker in Groenekan.
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In	 de	 kleine	 sportzaal	 van	 De	 Vier-
stee	liggen	de	matten	op	hun	plek.	De	
jongste	 leden,	 vanaf	 4	 jaar,	 zijn	 het	
eerst	 aan	 de	 beurt	 en	 doen	 de	 naam	
Tuimelbeertjes	alle	eer	aan.	Zij	spelen	
vooral,	terwijl	ze	al	buitelend	de	eer-
ste	 technieken	 leren.	 Hun	 enthousi-
asme	is	zo	groot	dat	de	meegekomen	
ouders	 en	 familieleden	 spontaan	 de	
mat	op	komen	om	mee	 te	doen.	Dat	
gebeurde	ook	bij	de	oudere	jeugd.	De	
leraren	 John	 Jansen	 en	 Martin	 Kou-
dijs	hebben	alles	in	de	hand.	Het	zijn	
maatjes	 met	 lange	 ervaring	 en	 hoge	
kwaliicaties.	 Martin	 Koudijs	 werkt	
sinds	2	jaar	bij	Judokan.	Hij	begon	als	
veertienjarige	met	judo	en	jiu	jitsu	en	
is	 intussen	 naast	 leraar	 zowel	 Euro-

pees	als	Internationaal	scheidsrechter	
op	grote	tournooien	in	buitenland.	
	
Moeiteloos
Bij	de	oudere	judojeugd	komt	de	fa-
milie	 niet	 de	 mat	 op.	 Ze	 kijken	 wel	
uit,	 want	 daar	 worden	 de	 worpen	 al	
feilloos	 uitgevoerd.	 Dat	 gebeurt	 ook	
een	mat	verder	waar	docent	Brendtly	
Corputty	karate	doceert.	Die	zijn	be-
zig	 met	 een	 schijnbaar	 moeiteloze	
toepassing	 van	 grepen	 klemmen	 en	
worpen.	 De	 familie	 is	 verrast	 zoals	
je	dat	kan	worden	door	de	 trucs	van	
een	goochelaar.	Maar	er	is	nog	meer,	
want	 even	 verder	 op	 geeft	 Christos	
Coutoulacos	zijn	leerlingen	les	in	de	
vechtsport	Aikido.	Zowel	op	als	naast	

de	mat.	Daar	zie	je	geen	spectaculaire	
worpen.	 Daar	 zetten	 ze,	 schijnbaar	
in	alle	rust	en	zonder	veel	beweging,	
een	klem	waar	 je	 niet	meer	 uit	 kunt	
komen.	En	het	maakt	niet	uit	hoe	 je	
aanvalt.	 Ze	 hebben	 overal	 een	 ant-
woord	op.

Gracieus
Dat	 is	 nog	 niet	 alles	 want	 Judokan	
heeft	 ook	 een	 afdeling	T’ai	Chi,	 die	
niet	 zoal	 de	 andere	 afdelingen	 elke	
dinsdagavond	in	De	Vierstee	oefenen,	
maar	 elke	 vrijdagavond	 in	 de	 Ont-
moetingskerk	aan	de	Julianalaan.	Van	
de	beide	groepen	die	de	lessen	volgen	
is	een	deel	aanwezig	om	te	laten	zien	
wat	T’ai	Chi	inhoudt.	Hierbij	hoor	je	

geen	harde	klappen	bij	het	vallen	op	
de	mat.	Ze	worden	niet	geworpen	en	
vallen	 niet,	 maar	 oefenen	 gracieus.	
Het	is	een	zachte	sport	met	langzame	
en	vloeiende	bewegingen	die	op	een	
dans	 lijkt	 en	 geschikt	 is	 voor	 ieder-

een,	 ongeacht	 leeftijd	 en	 lichame-
lijke	conditie.	Alles	bijeen	heeft	deze	
avond	opnieuw	 laten	 zien	wat	 Judo-
kan	in	huis	heeft	en	dat	er	na	het	juist	
gevierde	 30	 jarig	 bestaan	 nog	 vele	
sportieve	jaren	zullen	volgen.

Demo Mee Doen avond in De Vierstee  
door Kees Pijpers

Vorige week dinsdagavond verzorgde Judokan Maartensdijk in De Vierstee een avondlang een 
demonstratie en meedoen-avond, waar te zien was hoe de heel jonge tot en met de respectabele  

oudere leden op en buiten de mat hun sport beoefenen.

De oudere jeugd ligt gecontroleerd op een hoop.

Met judo kan je op jonge leeftijd al starten.

Vorige	 week	 maandag-	 en	 dinsdag-
avond	 vond	 er	 in	 de	 vergaderruimte	
achter	 de	 kantine	 van	 voetbalver-
eniging	 SVM	 in	 Maartensdijk	 een	
bijzondere	 gebeurtenis	 plaats.	 Ver-
zorgers,	 trainers,	 kantinepersoneel,	
bestuursleden	en	anderen	die	altijd	in,	
op	 en	 rond	 het	 veld	 en	 het	 clubhuis	
te	vinden	zijn,	kregen	les	 in	het	red-
den	van	mensenlevens.	De	vereniging	
heeft	 een	 draagbare	 Automatische	
Externe	 Deibrillator	 (AED)	 aange-
schaft.	Een	AED	 is	een	apparaat	dat	
door	 middel	 van	 elektrische	 schok-
ken	 het	 hartritme	 weer	 op	 gang	 kan	

helpen.	Twee	avonden	kregen	ze	twee	
uur	les	in	het	redden	van	slachtoffers.	
Ze	 deden	 het	 serieus	 hoewel	 daarbij	
als	reactie	ook	gelachen	werd.

Instructies
Snel	 en	 doeltreffend	 handelen	 bij	
hartstilstand	 kan	 levens	 redden.	 Dat	
moet	 worden	 geleerd	 en	 daar	 waren	
ze	mee	bezig.	Op	de	grond	lagen	drie	
bijna	blote	volwassen	poppen	en	een	
kindpop	die	werden	behandeld,	waar-
bij	luid	wordt	geteld.	Voorover	gebo-
gen	met	de	handen	op	de	 juiste	plek	
en	luisterend	naar	de	instructies	uit	de	

AED-apparaten	 en	 de	 aanwijzingen	
van	 de	 leraar,	 bleek	 dat	 er	 nog	 heel	
wat	 bij	 komt	 kijken	 om	 het	 goed	 te	
doen.	De	poging	om	te	redden	is	toch	
wel	vermoeiend,	maar	ze	gaven	vier	
uur	 lang	 geen	 krimp.	 De	 aanwijzin-
gen	kregen	ze	van	de	leraar,	bevoegd	
docent	 Jan	 Broers	 uit	 Maarssen,	 die	
op	 vrijwillige	 basis	 al	 25	 jaar	 vele	
verenigingen	les	gegeven	heeft.

Certiicaat 
Die	ervaring	is	te	merken	aan	de	rus-
tige	en	duidelijke	manier	waarop	hij	
doceert	 en	 hij	 vertelt:	 ‘Tijdens	 twee	
avonden	van	elk	twee	uur,	 is	men	in	
staat	 om	vrijwilligers	 zoveel	 stof	 bij	
te	brengen	dat	 ze	het	 certiicaat	ver-
dienen.’	Hij	heeft	gelijk,	want	na	vier	
uur	hard	werken	zijn	alle	twaalf	leer-
lingen	geslaagd	en	dat	 is	op	en	rond	
SVM	een	hele	geruststelling.	

Eigenlijk	 zou	 een	AED-apparaat	 bij	
alle	sportverenigingen	op	hun	locaties	
goed	van	pas	kunnen	komen.	Evenals	
op	druk	bezochte	plaatsen	in	het	dorp	
zoals	 de	 winkels.	 Een	 soortgelijk	
apparaat	 hangt	 al	 wel	 in	 de	 hal	 van	
Dijckstate	wat	echter	nog	lang	niet	bij	
iedereen	bekend	is.	

Sport Vereniging Maartensdijk traint 
het redden van mensen

door Kees Pijpers

Met de combinatie van een snelle 112 alarmering plus directe reanimatie met behulp van een AED 
kunnen levens worden gered. Dat leerden een dozijn Maartensdijkse SVM-ers die na twee avonden 

lessen glansrijk zijn geslaagd. Een initiatief dat om navolging vraagt.

Trainen op redding bij SVM

Tweemaal Zes F2 
Kampioen

De	kinderen	van	de	F2	speelden	dit	seizoen	voor	de	eerste	keer	echte	wed-
strijden;	4	tegen	4,	bekend	onder	Monokorfbal.	De	kleine	kanjerswonnen	
alle	wedstrijden	en	tijdens	de	kampioenswedstrijd	scoorde	aanvoerder	Noa	
maar	liefst	3	doelpunten.	Ook	Daphne	wist	na	de	rust	3	ballen	in	de	mand	
te	krijgen.	Thijs,	Julian	en	Iske	deden	ook	goed	mee;	onderschepten	ballen	
van	de	tegenstander	en	wisten	de	mand	te	vinden.	Eindstand	9-1.

Groot enthousiasme van de F2-tjes bij het behalen van de kampioenstitel.

Advanced Pilates
Op	vrijdag	28	oktober	a.s.	start	een	eenmalige	cursus	Advanced	Pilates	bij	
Pilatesschool	AndersBeter	 in	De	Bilt.	De	cursus	 is	bedoeld	voor	mensen	
die	al	lange	tijd	Pilateslessen	volgen	of	op	een	goed	niveau	danstrainingen	
volgen.	De	 lessen	worden	gegeven	door	Eva	Uppenkamp	sinds	 een	paar	
jaar	woonachtig	en	studerend	in	Parijs.
Zij	heeft	haar	opleiding	gedaan	aan	de	Rotterdamse	dansacademie	en	heeft	
daar	gedurende	6	jaar	les	gehad	van	mensen	van	de	school	van	New	York.	
Zij	 is	 nu	 danseres	 en	 dansdocente	 en	 gebruikt	 deze	 methode	 voor	 eigen	
trainingen	in	Parijs	en	draagt	de	methode	over	aan	mensen	die	graag	willen	
leren	hoe	meer	bewust	te	zijn	van	hun	eigen	lichaam	en	dit	te	versterken	en	
versoepelen	zonder	het	geweld	aan	te	doen.		Het	is	dus	een	intermediate	/	
advanced	les	voor	mensen	die	hun	lichaam	al	goed	kennen	en	van	wie	het	
lichaam	in	vorm	is.	Het	zal	in	de	lessen	vooral	gaan	om	precisie,	versterking	
van	het	perineum,	de	buikspieren,	de	rugspieren	en	de	binnenkant	van	de	
dijen.
De	lessen	duren	ongeveer	anderhalf	uur	en	worden	gegeven	van	vrijdag	18	
oktober	tot	en	met	vrijdag	16	december	in	de	Sportzaal	aan	de	Buys	Bal-
lotweg	1	in	De	Bilt.	



of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel.: 030-2710913.

Altijd gezellig en goed gekapt 
bij BETTY’S CORNER! Elke 
woensdag en vrijdag + avond 
in Maartensdijk. Bel voor een  
afspraak: 06-33722022 Zorg 
voor uw haar!

Gevonden begin september in 
Bloemenbuurt de Bilt: roze 
knuffeldoekje merk Lief. Tel. 
06-29582809 

innemen, gronden, aanwezig zijn. Wat zijn invloeden van ande-
ren en hoe herken je deze? Het vergroten van je vitaliteit en het 
stromen van je levensenergie. Start vr 11 nov. van 10.00–16.30 
uur. Nieuw Licht, centrum voor Inspiratie en Intuïtie in 
Bilthoven. Info: www.nieuw-licht.nl /06-28036019.

Te koop aangeboden
Mooie splinternieuwe 
SENSEO Krups Nescafé 
‘Dolce gusto’ gebroken 
wit met zwart. € 75,-. Tel. 
06-22759947

Baby campingbed kleur blauw, 
2 x gebruikt met dekbed en 3 
lakensetjes. vraagprijs € 35,-. 
Tel. 06-36369636

Box en kinderstoel per stuk 
€ 15,-. Tel. 06-36369636

Dameskleding maat 46/48 en 
6 paar laarzen maat 41/42. Tel 
06-36369636

Kunstkerstboom (3 delen) 180 
cm. € 35,-. Tel. 030-2204505

Cochin krielkippen, 1 haan en 
2 hennen (kleur zilvertarwe en 
buff) uit 2008. Sociale, mooie 
en rustige kippen. €10,-. Tel. 
06-41221545

2x Maxi Cosi cabrio rood, 0 
tot 9 mnd. Incl. 2x verkleiners 
2x zonnekap en 1x voetenzak 
voor € 35,- ook per stuk te 
koop. Tel. 06-24440776

Yahama Keybord. Nieuw (1 
uur gebruikt!). Type PSR-
E213YPT-210. Met instructie-
boek. € 49,-. Tel. 0346-212678

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

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

15 leuke breiboeken o.a. steek, 
ouders, diana. € 10,-. Tel. 030-
2202996

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

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

Nieuw: 2 x 1-persoonsdek-
bedhoezen 140x200, kleuren: 
donkergeel, lichtgeel en wit. 
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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.)

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

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

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

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

1

2

3

4

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  .............................

Nootjes  per e-mail*
Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?
Bel dan 0346 21 19 92

U zoekt, U vindt

Raaijen  
Interieurs

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

Bel voor informatie 
of bezoek onze  

winkel. Sinds 1931

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

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

Cafe- Bistro de Egel

BIEDT U EEN 

UITSTEKENDE 

OMGEVING VOOR AL 

UW FESTIVITEITEN. 

ARRANGEMENTEN  

OP MAAT EN NAAR 

IEDERS BUDGET

Café-Bistro “De Egel” 

Bungalowpark “De Egelshoek”

035-8873430 en 06-55853123

€ 10,-. per stuk. Tel. 030-
2202996

2 Nieuwe M-line hoofdkus-
sens (nog in verpakking) van 
€ 89,- voor € 49,- per stuk. 
Gele retro keukenstoel uit 
1960 als nieuw. € 10,-. Tel. 
030-2202996

Atag rvs afzuigkap te koop. 
€ 30,-. Tel. 06-53340314

Weinig gebruikte verharde 
Noren, maat 44. Merk Nijdam. 
Zien er goed uit. € 45,-. Tel. 
06-11298787

Leesblad kleindier en avicul-
tura jaargangen, vanaf 1995. 
Vraagprijs per jaar € 15,-. Tel. 
06-11298787

Fietsendrager voor op de trek-
haak, als nieuw. € 40,-. Tel. 
06-21582598

Gijs van der Ham, Wilhelmina 
in Londen 1940-1945 en 
documenten van een regering 
in ballingschap. € 15,-. Tel. 
06-44420668

Tardis vaarwel morgendauw 
vervolgd door het Gebroken 
weertje. € 25,-. De groene 
1940-1945 herinneringsalbum 
door L.J. Jordaan. € 25,-. Tel. 
06-44420668

De geschiedenis van het 
wereldkampioenschap voet-
bal. 1930-1974 met historische 
foto’s en de hoogtepunten in 
strip. € 15,-. Tel. 06-44420668

3 Foto albums van het 
Koningshuis. € 12,-. Tel. 
06-44420668

Eikenh. Wijnrek. 12 flessen. 
€ 30,-. Tel. 030-2283495

Fietsen/brommers
Mountainbike tot 14 jaar 
met vering. € 40,-. Tel. 
06-30173324

Kleine damesfiets/meisjes-
fiets. € 45,-. Herenfiets. € 45,-. 
Tel. 06-50453740

Personeel gevraagd
Parttime MAGAZIJN-
MEDEWERKER Ten behoeve 
van onze assemblage werk-
zaamheden zijn wij op zoek 
naar een enthousiaste mede-
werker voor ca. 3 middagen 
per week (bv. naast school). 
Gezien de werkzaamheden 
is gevoel voor en/of affini-
teit met techniek gewenst. 
Ben je geïnteresseerd, schrijf 
of bel naar VCE techniek 
BV, Industrieweg 9, 3738 
JW Maartensdijk. Tel. 0346-
286333 

Cordaan zoekt Verzorgende, 
niveau 3 (FWG 40). Zie pag. 
14

Diversen
Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 

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

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

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

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

Dames en heren kunnen bij ons terecht voor: knippen, ver-
ven, epileren (met touw), pedicure-manicure, massage, perma-
nent make-up, gezichtsbehandelingen, hair-extentions, bruids-
kapsels, etc. Voor aantrekkelijke prijzen belt u gerust Erwin 
030-2290395 (Hair & Beauty Gallery, Planetenbaan 9, B’hoven)

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

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl. Tegen 
inlevering van deze advertentie krijgt u een gratis paraf-
fine handpakking t.w.v. € 10,- bij een schoonheidsbehandeling. 
Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel. 06-10666673

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Ontwerp - Aanleg - Onderhoud - Gladheidbestrijding.
Wilt u dat uw tuin goed de herfst en winter doorkomt? 
Dan is het nu de juiste tijd voor een najaarsbeurt.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 06-27480128
of kijken op www.green-man.nl

Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751296. Vrijdag en 
zaterdag verkoop: Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. De 
planttijd begint weer… Coniferen vanaf 60/80 à € 3,50 tot 3 
m. à € 45,-. Taxus vanaf 40/50 à € 4,50 tot 2 m à € 45,-. Buxus 
vanaf 15 cm. à € 0,80. Laulier vanaf 40/50 à € 3,- tot 150/175 à 
€ 20,-. Hedera klimplant vanaf 20 cm. € 1,-, 80 cm. à € 2,25, 1,5 
cm. à € 4,75. Ook vele vaste planten, heide, violen etc. Tevens 
voor al uw boom-, snoei-, straat- en tuinaanlegwerkzaamheden.

"Uw voeten in mijn handen" Provoet Pedicure / Massage 
Post. Albert Einsteinweg 16, 3731 CT De Bilt. Tel. 030-
2213821 ~ 06-29234560 www.praktijkpost.nl

Bungalow in Holl. Rading, Tolakkerweg. € 330.000,-. Tel. 
06-54623282

Cursussen
Yoga op woensdagochtend 9.00-10.00 in Bilthoven. Lekker 
een uurtje ontspannen waarna je vitaal de dag vervolgt. De les-
sen bestaan uit lichaamsoefeningen, ademoefeningen, yogahou-
dingen, meditatie en een eindontspanning. Dit alles met de aan-
dacht in het hier en nu. Ieder oefent op zijn/haar eigen niveau 
met respect voor de eigen lichaamsgrenzen. 4 proeflessen 30 
euro. Voor informatie: Petra van den Eertwegh 030-2283459/ 
06-24460865 www.adbutha.nl

U wilt graag sporten, maar liever niet in een groep om wat 
voor reden dan ook? Volg dan privé pilates lessen. Individueel 
of samen met iemand die u kent, zodat de training afgestemd 
kan worden op uw specifieke behoeften, doelstellingen of 
klachten. U krijgt een op maat gemaakt programma van oefe-
ningen. Nog een voordeel is dat de les plaats vindt op een 
voor u geschikte tijd en locatie. Voor meer informatie bel naar 
0630443485 of check www.drbm.nl

Cursus Intuïtie en Energie. Kom in je kracht en maak kennis 
met begrippen als energie, aura en chakra's. Je eigen ruimte 

De intocht van Sinterklaas  
in Maartensdijk 

Zoals ieder jaar is het in Spanje in het speelgoedpakhuis van 
Sinterklaas een drukte van belang. De voorbereidingen voor het 

vertrek van Sinterklaas naar Nederland zijn in volle gang. 

Op zaterdag 19 november komen Sinterklaas en zijn Pieten aan in Maartensdijk. 
Het is een feestelijke gebeurtenis en er is in het dorp van alles te doen. Om 13.30 
uur begint het feest met muziek en dans. Vanaf 15.30 uur zal gymnastiekvereni-
ging Gymma optreden. Voordat Sinterklaas op het plein aankomt, zal hij samen 
met een paar Pieten een bezoek brengen aan Toutenburg (15.00 uur) en Dijck-
state (15.45 uur).En om 16.30 uur ontvangt burgemeester Gerritsen Sinterklaas 
op het plein. Iedereen die gekomen is kan Sinterklaas en zijn Pieten verwelko-
men. Daarna zullen Sinterklaas en de burgemeester een feestelijke optocht door 
het dorp maken. De optocht start bij de Pr. Marijkelaan en gaat via Fazantlaan, 
Patrijslaan, Bernhardlaan, Bovenkruier, Melkweg, Planetenlaan, Vogelwikke, 
Dierenriem, Reigersbek, Dierenriem, Dorpsweg, Nachtegaallaan, Merellaan en 
eindigt weer op de Pr. Marijkelaan. Lichtstaafjes voor de optocht zijn te koop 
bij Primera.
Aan de bewoners langs de route willen wordt gevraagd om hun auto’s aan één 
kant van de straat te parkeren om zo een gemakkelijke doorgang van de optocht 
mogelijk te maken. De organisatie vraagt dit jaar inanciële steun aan de bevol-
king van Maartensdijk om mede daarmee een goed en geslaagd intochtfeest te 
kunnen organiseren. Bij kapper Hans, Primera en C1000 zijn collectebussen 
opgesteld waar een ieder een bijdrage in kan leveren.

De Smurfen 3D in De Vierstee
Het zijn op dit moment vooral de bekende series en tekenilms uit de jaren 
tachtig die in een nieuw jasje op het publiek van nu worden losgelaten. Maar 
het aantal verilmbare televisieseries lijkt af te nemen, want na The A-Team en 
Transformers (toch wel actie-georiënteerd) worden nu zelfs de Smurfen er bij 
de muts ‘bijgesmurft’.
De ilm is te zien op woensdag 2 november a.s. om 13.30 uur in De Vierstee aan 
de Nachtegaallaan in Maartensdijk. Kaarten zijn een half uur voor de voorstel-
ling aan de kassa van De Vierstee te verkrijgen. 
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advertentie

Aanvankelijk	kwam	het	treffen	tussen	
de	dames	door	een	tactisch	steekspel	
niet	op	gang.	Waar	Voordaan	nauwe-
lijks	de	vijandige	cirkel	wist	te	berei-
ken,	was	het	Huizen	dat	de	beste	kan-
sen	 creëerde.	 De	 bezoekers	 hadden	

de	 score	 voor	 de	 thee	 moeten	 ope-
nen,	 maar	 zij	 wisten	 een	 strafcorner	
en	grote	kans	voor	open	doel	niet	 te	
verzilveren.	Na	rust	nam	Huizen	toch	
de	 leiding	 en	 liet	Voordaan	 zoekend	
achter.	 Gelukkig	 herpakte	 Voordaan	

zich	op	tijd.	In	de	45e	minuut	van	de	
wedstrijd	strafte	Yara	Casteleijn	eerst	
een	stopfout	en	later	een	rebound	van	
een	corner	genadeloos	af	en	boog	de	
0-1	 achterstand	om	 in	 een	2-1	voor-
sprong.	Huizen	kwam	deze	klap	niet	

meer	 te	 boven.	 Annelieke	 Brackel	
bepaalde	de	eindstand	op	3-1.	Match-
winnaar	Yara	Casteleijn:	‘Onze	eerste	
helft	 was	 matig,	 ons	 druk	 zetten	 in	
de	tweede	helft	was	prima	en	Huizen	
kwam	 er	 niet	meer	 uit	waardoor	we	
kansen	creëerden	en	verdiend	hebben	
gewonnen!’.	
Voordaan	stijgt	door	deze	winst	naar	
de	 derde	 plaats	 op	 de	 ranglijst	 en	
houdt	 uitzicht	 op	 de	 promotiepoule	
van	 de	 Overgangsklasse.	 Volgende	
week	 wacht	 nummer	 2	 het	 Rotter-
damse	Victoria	uit.

Heren
In	 het	 duel	 tussen	 de	 heren	 was	 het	
ook	Huizen	dat	het	 felst	uit	de	start-
blokken	 kwam.	 Al	 in	 de	 1e	 minuut	
kwam	 de	 spits	 van	 de	 gasten	 een	
sticklengte	 te	 kort	 om	 te	 scoren.	
Daarna	golfde	het	spel	over	en	weer.	
Vlak	 voor	 rust	 rondde	 Pieter	 Wou-
denberg	een	fraai	uitgespeelde	aanval	
over	rechts	af:	1-0	en	kwam	Voordaan	
op	voorsprong.	Voordaan	kreeg	meer	
controle	over	de	wedstrijd	en	er	wa-
ren	 kansen	 op	 en	 neer.	 Snel	 na	 rust	
was	 het,	 na	 een	 prachtige	 hoge	 bal	
over	60	meter	van	Adriaan	Stolk,	Flo-
ris	Delmee	die	de	goede	voorzet	van	
Philip	Meulenbroek	simpel	afrondde	

en	 de	 voorsprong	 verdubbelde:	 2-0.	
Daarna	 was	 Hans	 Claassen	 met	 zijn	
specialiteit	 de	 strafcorner	 die	 Hui-
zen	 keeper	 Vincent	 van	 de	 Peppel	
(ex	Voordaan)	 twee	keer	verschalkte	
en	een	4-0	voorsprong	op	de	borden	
toverde.	 Ondanks	 wat	 uitvallen	 van	
Huizen	en	enkele	corners	die	vakkun-
dig	door	uitblinker	Rik	van	Doesburg	
er	 uit	 werden	 gelopen	 had	 de	 score	
nog	 hoger	 kunnen	 uitvallen.	 Huizen	
kwam	nog	terug	tot	4-1	maar	het	was	
te	 laat	om	de	Groenekanse	overwin-
ning	nog	in	gevaar	te	brengen.	Mitch	
Vermeij	 bracht	 het	 doelpuntenver-
schil	 terug	 naar	 vier	 met	 een	 fraaie	
backhand	waarna	Huizen	 in	 de	 slot-
minuut	de	eindstand	bepaalde	op	5-2.	
Voordaan	 topscoorder	 Hans	 Claas-
sen:	‘We	hebben	vandaag	als	collec-
tief	 70	 minuten	 lang	 geconcentreerd	
gespeeld	 en	 terecht	 gewonnen.	 Dit	
geeft	een	lekker	gevoel.	Nu	laten	we	
de	plek	in	de	promotiepoule	ons	niet	
meer	ontnemen!’.
Door	 deze	 overwinning	 is	 de	 voor-
sprong	op	Huizen	tot	6	punten	opge-
lopen	en	staat	Voordaan	met	één	been	
in	de	promotiepoule.	Volgende	week	
kan	die	plek	deinitief	veilig	worden	
gesteld	door	minimaal	één	punt	mee	
te	nemen	bij	Hudito.	

Voordaan teams sturen  
Huizen puntloos naar huis

Zowel de dames als de heren van hockeyclub Voordaan kregen bezoek van Huizen op een zonnige 
herfstzondag. In de heenwedstrijd speelden de dames gelijk en verloren de heren het dubbeltreffen 

indertijd. Genoeg redenen dus om een en ander recht te zetten.

De Voordaan dames waren tegenstander Huizen in de tweede helft de baas. (foto Guido van der Burg)

In	een	zinderende	inale	werd	er	ge-
wonnen	 van	 Duitsland.	 Na	 vier	 se-
ries	stond	de	stand	op	het	bord	gelijk	
waardoor	er	een	serie	herhaald	moest	
worden	 om	 de	 uiteindelijke	 winnaar	
te	bepalen.	Deze	 serie	werd	door	de	
Nederlanders	 overtuigend	 gewonnen	
met	1,5	punt	verschil.	
Voor	het	eerst	in	de	Jiu	Jitsu	geschie-
denis	 werd	 hiermee	 een	 heren	 Duo	
Wereld	Kampioen.	Johan	de	Gier	en	
zijn	maatje	Ruben	Assmann	(Hilver-
sum)	zetten	deze	unieke	prestatie	sa-
men	neer.

Ook	kwam	Johan	de	Gier	zondag	nog	
op	de	mat	voor	het	onderdeel	ighting	
min	77	kilo.	Johan	won	al	zijn	partijen	
overtuigend	 tot	aan	de	halve	inales;	
daar	verloor	hij	nipt	van	een	Rus.	In	
de	wedstrijd	om	de	derde	plaats	won	

Johan	 de	 Gier	 overtuigend	 van	 zijn	
Cubaanse	 tegenstander	 en	 hiermee	

stelde	 hij	 zijn	 2e	 medaille	 (ditmaal	
een	bronzen)	veilig	op	dit	WK.	[KP]

Wereldkampioen Johan de Gier
In het weekeinde van 15 en 16 oktober jl. werden in Cali (Colombia) de Wereldkampioenschappen 

Jiu Jitsu gehouden. Voor Nederland was Maartensdijker Johan de Gier de meest succesvolle.
Johan werd Wereldkampioen Jiu Jitsu in het Duo mannen systeem.

Johan en Ruben met hun coaches Barry en Bert.

Jongens B1 Voordaan 
gaan landelijk

Afgelopen woensdag hebben de jongens B1 van het 
Groenekanse Voordaan een plek in de landelijke hockeypoule 
veroverd. Zij zijn het eerste team bij Voordaan, dat dit voor 

elkaar heeft gekregen.

In	juni	al	van	dit	jaar	is	gestart	met	de	voorbereiding	en	na	een	oefenstage	in	
Brussel	is	vol	goede	moed	begonnen	om	de	voorcompetitie	zo	goed	moge-
lijk	door	te	komen.	Al	vrij	snel	bleek	dat	dit	succesvol	was:	de	tegenstanders	
werden,	op	het	Utrechtse	Kampong	na,	allemaal	verslagen.	

Play-offs
Bij	de	play-offs	bleken	de	tegenstanders	ook	wel	gemakkelijk	te	verslaan	
en	met	7-0	tegen	Laren	en	6-0	tegen	Gooische	werd	de	extra	plek	in	de	lan-
delijke	competitie	veroverd.	De	jongens	zijn	bijzonder	gemotiveerd	om	er	
dit	jaar	iets	moois	van	te	maken	en	gaan	dan	ook	begin	november	vol	goede	
moed	van	start

Sponsoring 
SVM 

Dames
De	 dames	 van	 SVM	 zijn	 dankzij	
sponsoring	 van	 Verkeersschool	 We-
ber	en	Timmer-en	Onderhoudsbedrijf	
M	 Willemse	 voorzien	 van	 geheel	
nieuwe	tenues.		(foto:	Jeroen	Kemp)

Yoga op 
woensdagochtend 

Lekker	een	uurtje	ontspannen	waarna	je	vitaal	de	dag	vervolgt.	De	lessen	
bestaan	 uit	 lichaamsoefeningen,	
ademoefeningen,	 yogahoudingen,	
meditatie	en	een	eindontspanning.	

Dit	 alles	 met	 de	 aandacht	 in	 het	
hier	 en	 nu.	 Ieder	 oefent	 op	 zijn/
haar	eigen	niveau	met	respect	voor	
de	 eigen	 lichaamsgrenzen.	 Kijk	
voor	meer	info	op	www.adbutha.nl

30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt

030-2746772 • www.curves.nl
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

Die	 betrokkenheid	 reikt	 echter	 nog	
veel	verder.	Het	omvat	het	hele	Prin-
senlaangebied	vanaf	de	bosrand	van	
Ridderoord	 tot	 grofweg	 de	 A27	 en	
van	de	dorpsgrens	van	Maartensdijk	
tot	de	Nieuwe	Wetering.	Regelmatig	
komen	de	bestuursleden	van	de	stich-
ting	 bij	 elkaar	 om	 alle	 ontwikkelin-
gen	binnen	het	gebied	 te	bespreken.	
Het	 zijn	 op	 dit	 moment	 Hella	 van	
Schaik	(voorzitter)	Annemieke	Roes-
tenberg	 (secretaris),	Koo	Vermeulen	
(penningmeester)	 en	 Maud	 Draaijer	
(bestuurslid).	 De	 stichting	 heeft	 on-
geveer	100	donateurs.	Hieronder	zijn	
veel	mensen	met	kennis	en	ervaring	
op	 het	 gebied	 van	 natuurbeheer	 en	
natuurbehoud,	 een	 dassenexpert	 en	
agrariërs.	Het	bestuur	doet	 regelma-
tig	een	beroep	op	hun	deskundigheid.	
De	bestuursleden	bezoeken	ook	veel	
bijeenkomsten	en	vergaderingen	van	
allerlei	 instellingen	 en	 verenigingen	
die	zich	bezig	houden	met	de	natuur	
en	het	behoud	daarvan.	

Contacten
‘Onze	 kracht	 is	 het	 netwerk	 dat	 we	
in	 de	 loop	 der	 jaren	 hebben	 opge-
bouwd’,	 vertellen	 de	 bestuursleden.	
‘Je	 probeert	 natuurlijk	 alle	 ontwik-

kelingen	bij	 te	houden.	Maar	via	de	
lijnen	die	we	hebben	met	al	die	clubs	
en	instellingen	krijgen	we	natuurlijk	
veel	 nuttige	 informatie	 en	 zij	 weer	
van	ons.	Je	kunt	elkaar	op	deze	ma-
nier	 versterken.	 Uiteindelijk	 hebben	
we	 allemaal	 tot	 doel	 de	 natuur	 te	
behouden	 en	 de	 leefbaarheid	 te	 be-
vorderen.	 Via	 formele	 en	 informele	
contacten	 proberen	we	 de	 gang	 van	
zaken	te	beïnvloeden	in	een	door	ons	
gewenste	 richting.	 Het	 gaat	 daarbij	
ook	om	zaken	die	 politiek	 aandacht	
verdienen	 maar	 die	 niet	 altijd	 krij-
gen.	 Waar	 mogelijk	 laten	 we	 onze	
stem	 horen.	 We	 brengen	 dan	 onze	
bezorgdheid	naar	voren	over	de	ont-
wikkelingen	 die	 er	 in	 dit	 prachtige	
gebied	zijn’.

Voor	 het	 Prinsenlaantje	 bestaat	 een	
onderhoudsplan,	 dat	 is	 opgesteld	
door	de	stichting	Landschap	Erfgoed	
Utrecht.	 Daarin	 is	 vastgelegd	 hoe	
door	 de	 eigenaar	 het	 onderhoud	 zes	
jaar	 lang	 moet	 worden	 uitgevoerd.	
Dat	 dit	 niet	 altijd	 zo	 gebeurt,	 blijkt	
uit	een	nota	die	de	Stichting	Behoud	
Prinsenlaan	 heeft	 opgesteld	 in	 juni	
2011.	De	aanleiding	van	die	nota	was	
overigens	het	plan	dat	door	de	eige-

naar	is	ontwikkeld	om	de	huidige	bed	
en	breakfast	 faciliteit	om	 te	vormen	
tot	een	hotel	met	conferentiecentrum.	
Die	 transformatie	 betekent	 volgens	
de	stichting	een	veel	te	grote	aantas-
ting	van	het	natuurlijke	en	agrarische	
karakter	 van	 het	 gebied.	 Het	 leidt	
tot	een	verdere	‘verrommeling’.	Het	
is	bovendien	in	 tegenspraak	met	het	
huidige	bestemmingsplan.	

Landschapselementen
Hoewel	 de	 gemeente	 De	 Bilt	 heeft	
laten	weten	dat	zij	 in	beginsel	posi-
tief	staat	tegenover	dit	initiatief	heeft	
de	gemeenteraad	al	 te	kennen	gege-
ven	 zo	 ver	 (nog)	 niet	 te	 zijn.	 Daar	
zal	 eerst	nog	verder	over	gesproken	
moeten	 worden.	 Een	 andere	 bedrei-
ging	van	het	gebied	is	de	verdwijning	
van	 de	 kenmerkende	 landschapsele-
menten	zoals	singels	en	bosjes.	

Bij	het	tot	stand	komen	van	het	Noor-
derpark	 zijn	 deze	 elementen	 in	 de	
uitvoeringsplannen	vastgelegd.	Er	is	
hier	zelfs	subsidie	voor	gegeven	door	
de	provincie.	Toen	is	ook	bepaald	dat	
er	 wel	 onderhoud	 mag	 worden	 ge-
pleegd	maar	niet	dat	deze	singels	en	
bosjes	kunnen	verdwijnen.	 Jaren	 la-

ter	zijn	vele	kavels	in	andere	handen	
overgegaan.	 Het	 onderhoud	 dat	 nu	
wordt	uitgevoerd	komt	er	in	veel	ge-
vallen	op	neer	dat	deze	kenmerkende	
landschapselementen	 gewoonweg	
verdwijnen.	Het	lijkt	een	zaak	te	zijn	
van	de	welwillendheid	van	de	 eige-
naren	wat	 er	 precies	 gebeurt	 tijdens	
het	 onderhoud	 van	 deze	 elementen	
Het	toezicht	van	de	provincie	hierop	
is	minimaal.	De	stichting	meldt	deze	
gang	van	zaken	aan	de	 toezichthou-
der	 maar	 soms	 gebeurt	 er	 daarna	
niets	met	deze	meldingen.

Bedreigingen
In	 2012	 is	 de	 gemeente	 van	 plan	
om	 het	 bestemmingsplan	 van	 het	
gehele	gebied	 te	wijzigen.	De	stich-
ting	zal	bij	de	inspraak	hierover	ook	
haar	zienswijze	naar	voren	brengen.	
Net	 als	 de	 Landinrichtingscommis-
sie	 Noorderpark	 is	 de	 stichting	 van	
mening	 dat	 in	 het	 nieuwe	 bestem-

mingsplan	 moet	 worden	 vastgelegd	
dat	 deze	 landschapselementen	 zoals	
de	singels,	poelen	en	bosjes	niet	mo-
gen	 worden	 aangetast.	 Bovendien	
moet	worden	voorkomen	dat	er	nog	
meer	landbouwgrond	verdwijnt.	Van	
alle	kanten	wordt	het	gebied	rond	de	
Prinsenlaan	bedreigd.	De	druk	op	het	
gebied	is,	gezien	de	locatie,	nu	een-
maal	groot.	De	stichting	wil	proberen	
om	al	deze	negatieve	ontwikkelingen	
vóór	te	blijven	Soms	kan	natuur	die	
op	de	ene	plek	verdwijnt	worden	ge-
compenseerd	 op	 een	 andere	 locatie.	
De	ecologische	hoofdstructuur,	waar	
het	 gebied	 deel	 van	 uitmaakt	 maar	
overigens	nog	niet	helemaal	is	gere-
aliseerd,	blijft	daarbij	een	belangrijk	
uitgangspunt.	

Waakzaam
Duidelijk	is	het	dat	er	nog	heel	veel	
werk	 aan	de	winkel	 is.	 ‘We	moeten	
steeds	waakzaam	blijven’,	is	het	de-
vies	van	de	bestuursleden.	Heel	veel	
informatie	over	wat	de	stichting	doet	
en	wat	er	gaande	is	binnen	het	gebied	
kan	men	vinden	op	de	fraaie	website:	
www.prinsenlaantje.nl.	 En	 natuur-
lijk	 is	 hierop	ook	 informatie	 te	 vin-
den	 hoe	 men	 donateur	 kan	 worden.	
‘Maar	bestuurlijke	versterking	 is	op	
dit	moment	ook	gewenst’,	melden	de	
bestuursleden.	Ook	hierover	meer	op	
de	website.

Jaar van de vrijwilliger
Stichting Behoud Prinsenlaan en  

Ommelanden blijft alert 
door Martijn Nekkers

Het Prinsenlaantje is een eeuwenoud rustiek en landelijk laantje, dat loopt vanaf de rand van 
het dorp Maartensdijk naar Nieuwe Wetering. Het is omgeven door hakhoutachtige begroeiing 

met grote eiken. Al langere tijd staat dit mooie natuurhistorische laantje onder druk.
 Het werd de aanleiding voor enkele betrokken inwoners van Maartensdijk en Groenekan om 
 in 2008 de ‘Stichting Behoud Prinsenlaan en Ommelanden’ op te richten om op te komen voor  

het behoud van dit mooie karakteristieke laantje.

Het bestuur van Stichting Behoud Prinsenlaan. v.l.n.r. Hella van Schaik, 
Annemieke Roestenberg, Maud Draaijer, Koo Vermeulen.

IVN-afdeling	De	Bilt	zet	haar	schijn-
werpers	 op	 de	 nachtvlinders.	 Nabij	
het	 station	 Hollandse	 Rading	 hoopt	
IVN-er	 Rob	 Timmer	 diverse	 soor-
ten	aan	nachtvlinders	 te	kunnen	 lok-

ken	 met	 zijn	 lichtval.	 Het	 biedt	 het	
publiek	een	unieke	kans	om	meer	 te	
weten	 te	 komen	 over	 voorkomen	 en	
levenswijzen	 van	 deze	 insecten	 die	
je	 normaal	 gesproken	 niet	 zo	 1-2-3	

tegenkomt!	Daarnaast	heeft	Rob	ook	
geprepareerd	 materiaal	 waar	 hij	 u	
veel	over	kan	vertellen.

De	bijeenkomst	is	op	zaterdag	29	ok-
tober	van	19.30	tot	22.00	uur	aan/op	
de	Vuurse	dreef	44,	3739	KV	in	Hol-
landsche	Rading.	Komend	van	station	
Hollandse	Rading	volgt	u	de	Vuurse	
Dreef	 zo’n	 300	 meter.	 Vervolgens	
neemt	u	de	toegangsweg	rechts	en	na	
ca	100	meter	bereikt	u	nummer	44.
Meer	 informatie	 kunt	 u	 krijgen	 via	
e-mail:	 robtimmer@scarabae.	 Van-
wege	het	felle	licht	is	het	dragen	van	
een	zonnebril	aan	te	raden.		Aanmel-
ding	 niet	 nodig,	 deelname	 is	 gratis.	
Zie	 ook	 www.ivndebilt.nl	 en	 www.
laathetdonkerdonker.nl.

Nachtvlinders in de nacht van de nacht 
Op zaterdag 29 oktober vindt de Nacht van de Nacht plaats. Op veel locaties worden er activiteiten 

georganiseerd om aandacht te vragen voor nachtelijk leven en de hinder die het ondervindt van licht.

Woe.
26-10 Gebakken schelvisilet 

met kruidensaus
of

Klassieke hazenpeper

11,00
Do.

27-10
Vrij.

28-10
Zaterdag 29-10 gesloten i.v.m. personeelsdag

Woe.
02-11

Doradeilet met gamba 
en groentensaus

of
Jachtschotel met  

spek-aardappeltjes en compôte  
van cranberries

11,00
Do.

03-11

Vrij.
04-11

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

Cafetaria de Gram, Kerkdijk 3, Westbroek, Tel. 0346-281380

Openingstijden 

Maandag  11.30 - 20.30 uur

Dinsdag 11.30 - 20.30 uur

Woensdag 11.30 - 20.30 uur

Donderdag 11.30 - 20.30 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 22.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur

WOENSDAG PATATDAG patatje met voor € 1,-

Wij zijn 7 dagen per week geopend!!! 
Koffie met gratis petit four

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl


