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‘Na een intensieve periode van aan-
besteden zetten ProRail en Heijmans 
een handtekening voor de bouw van 
twee onderdoorgangen en een ver-
nieuwde toegang tot het station’, 
aldus wethouder Arie-Jan Ditewig. 
‘We zullen afscheid moeten nemen 
van het dorp zoals het nu is. Door 
de enorme groei van het aantal ver-
keersdeelnemers veranderde het sta-
tionsgebied in een onoverzichtelijk 
en gevaarlijk kruispunt.’ Ditewig 
schetst de geschiedenis van het dorp 
Bilthoven, dat zijn ontstaan dankt 
aan het spoor. Hij gaat ook in op de 
bombardementen In de Tweede We-
reldoorlog die Bilthoven troffen. ‘Er 
zijn boven Bilts grondgebied negen 
vliegtuigen neergestort en er waren 

veertien bombardementen. Daarom 
is bij het verleggen van de riolering 
en de kabels onderzoek gedaan naar 
niet gesprongen explosieven.’ De 
wethouder dankt alle betrokken par-
tijen in het hele proces en vooral ook 
de klankbordgroep.‘ Er bestaat een 
gevoel van dankbaarheid dat het in 
zo korte tijd op zo’n voortreffelijke 
wijze gestalte heeft gekregen.’ Dite-
wig vertelt dat hij tijdens de gemeen-
teraadsvergadering op 24 november 
kon meedelen dat ook de fi nanciering 
van de ondertunneling van de Leijen-
seweg rond is. ‘Dus twee projecten, 
drie tunnels.’

Samenwerking
Gert-Jan Vermeulen vindt het pro-

ject goed aansluiten bij het werk en 
de ervaring van Heijmans. ‘Met het 
formele ondertekenen van het con-
tract verbinden we ons als Heijmans 
met de doelstellingen van dit project. 
Doelstellingen die gaan over het 
werk zelf maar vooral ook de ma-
nier waarop het gerealiseerd wordt. 
Ik ben er van overtuigd dat we dit 
project samen met ProRail tot een 
goed einde zullen brengen, zoals we 
dat de afgelopen jaren al op een aan-
tal andere projecten hebben gedaan. 
Samen met de gemeente De Bilt en 
alle omgevingspartijen zullen we al-
les doen om tijdens de werkzaamhe-
den de bereikbaarheid, leefbaarheid 
en veiligheid van de omgeving zo 
optimaal mogelijk te houden. Samen 
met onze projectpartners gaan we tij-
dens het project communiceren over 
alle gebeurtenissen die van belang 
zijn voor iedereen die in dit druk 
bevolkte centrumgebied langskomt. 
We willen ons daarom niet alleen 
als aannemer presenteren die alleen 
maar bouwt, maar als een partner 
die rekening houdt met de belangen 
van alle betrokkenen.’ Het  scheiden 
van de verkeersstromen, reizigers, 
bouwverkeer en voetgangers noemt 
Vermeulen een bijzonderheid in dit 
project. ‘Daar hebben we inventieve 
oplossingen voor bedacht. De plan-
nen zijn uitgewerkt en de onderteke-

ning van het contract is het offi ciële 
startschot. We hebben het vertrou-
wen dat we samen het project tot een 
goed einde zullen brengen. Het credo 
is Veilig Vlot en Verbonden, en daar 
sluit ik me graag bij aan.’  

Chirurgisch maatwerk
Patrick Buck van Prorail begon na 
zijn studie in Delft zijn loopbaan bij 
Grontmij in De Bilt en kent daarom 
de omgeving goed. ‘Het is een mooie 
dag voor Bilthoven, voor ProRail en 
voor de treinreizigers. Het gebied 
gaat op de schop en ik ben blij dat 
we dat doen met een aannemer die 
de nodige ervaring heeft. Ik heb alle 
vertrouwen in de goede samenwer-
king. Niets is moeilijker dan werken 
in een drukke omgeving.’ 

Buck noemt het project chirurgisch 
maatwerk in het hart van de samenle-
ving. ProRail wordt daar steeds vaker 
mee geconfronteerd. ‘Het meest in 
het oog springend is het verdwijnen 
van de overweg in de Soestdijkse-
weg. Daarmee sluiten we in Neder-
land een hoofdstuk van tachtig jaar 
af. Iedereen bij ProRail kent deze 
overweg. Het station krijgt ook een 
opknapbeurt. De nieuwe voetbrug 
wordt al in juli 2012 opgeleverd en 
daarna gaat direct de schop in de 
grond voor de eerste onderdoorgang. 
Zeker niet zonder overlast voor de 
omgeving. Treinreizigers en omwo-
nenden mogen erop vertrouwen dat 
we hen zo goed mogelijk samen met 
de gemeente en de aannemer door 
deze periode heen zullen loodsen.’

De Biltse Ondernemers van het jaar
Vorige week woensdag zijn de Biltse Ondernemers van het jaar bekend ge-
maakt. Meer hierover in het Bilts OndernemersNieuws op pagina 15.

De winnaars kregen een prachtig beeldje van kunstenaar Luigi Amati 
(vooraan op de foto). Amati won in 2002 de Cultuurprijs van de gemeente 
De Bilt. Het beeld moet de dynamiek, groei en succes van de winnende 
ondernemer verbeelden. Het bestaat uit een aardbol, die als het ware 
gedragen wordt door mannen en vrouwen die eendrachtig samenwerken. 
Het bovenste deel bestaat uit vogels die uitvliegen en het veroveren van de 
wereld symboliseren.

ProRail en Heijmans tekenen contract
door Guus Geebel

In het informatiecentrum Bilthoven Bouwt aan de Julianalaan in Bilthoven vond 
dinsdag 29 november tijdens een feestelijke bijeenkomst de ondertekening plaats van de 

samenwerkingsovereenkomst voor de modernisering van het stationsgebied van Bilthoven. 
Patrick Buck, directeur Projecten ProRail en Gert-Jan Vermeulen, directeur Beton- en Waterbouw 

Heijmans, tekenden in aanwezigheid van wethouder Ditewig het contract waarmee ProRail 
de opdracht van ruim dertien miljoen euro aan aannemer Heijmans gunt. 

Na de ondertekening poseren partijen bij het station. 

Gert-Jan Vermeulen (links), wethouder 
Arie-Jan Ditewig en Patrick Buck 
tijdens de ondertekening van het 
contract.

VUURWERK IN DE VOORVERKOOP
NU MET GRATIS EXTRA VUURWERK! 

ONLINE: WWW.GROENRIJKVUURWERK.NL 
OF BIJ GROENRIJK HOLLANDSCHE RADING AAN DE KASSA.

PRESENTATIE VUURWERK IS AL AANWEZIG!

Uw vuurwerkspecialist

Nu alvast kijken en bestellen op

www.
 rmavanderneut.nl

Het assortiment is ook in de winkel te bezichtigen.
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

11/12	•	10.30u	-	Ds.	P.L.	Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
11/12	•	9.00u	-		

Kand.	D.G.R.A.	Beekman,	Doornspijk
11/12	•	18.30u	-	Kand.	K.	Hak,	Rijssen

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
11/12	•	10.30u	-	Mw.	ds.	C.M.	Geels

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’
11/12	•	10.00u	-		

Dhr.	Herman	Kesting,	Krimpen	a/d	Lek

R.K. Kerk O.L. Vrouw
11/12	•	10.30u	-		

Mevr.	J.	Mourits	en	dhr.	J.	Ham

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

11/12	•	10.00u	-		
Ds.	M.J.	Schuurman,	Oldebroek

11/12	•	19.00u	-		
Kand.	L.	Aangeenbrug,	Woerden	

Jeugddienst

Pr. Gem. Immanuelkerk
11/12	•	10.00u	-		

Ds.	M.	van	Biert-Westerhoud,	Zeistra

Pr. Gem. Opstandingskerk
11/12	•	10.00u	-	Mevr.	ds.	E.H.W.	Stam

R.K. St. Michaelkerk
11/12	•	10.30u	-	Eigen	Parochianen,	Woord-	

en	Communieviering

Volle Evangelie Gemeente
11/12	•	10.00u	-		

Dhr.	Jaap	Engberts,	Amersfoort

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

11/12	•	10.30u	-	Drs.	A.	Brouwer,	Zeist

PKN - Herv. Kerk
11/12	•	10.00u	-		

Ds.	J.	Vroegindeweij,	Bilthoven
11/12	•	18.30u	-		

Ds.	S.A.	Doolaard,	Schoonhoven

Herst. Herv. Kerk
11/12	•	10.30		en	18.00u	-	Dhr.	C.M.	Klok

Onderwegkerkje Blauwkapel
11/12	•	15.0u	-	Pastor	B.	van	Empel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

11/12	•	11.00	uur	-		
Da.	Janneke	Doornenbal,	Haarzuilen

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

11/12	•	10.00u	-	Ds.	G.H.	Kruijmer
11/12	•	18.30u	-		

Ds.	M.	van	Leeuwen,	Voorthuizen

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

11/12	•	9.30u	-	
Da.	Janneke		Doornenbal,	Haarzuilen

St. Maartenskerk
10/12	•	19.00u	-		

Pastor	Gerard	de	Wit,	Eucharistieviering
11/12	•	10.30u	-		

Pastor	Gerard	de	Wit,	Gezinsviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk
11/12	•	10.00u	-		

Ds.	R.W.	van	de	Wal,	Houten
11/12	•	18.30u	-	Ds.	A.J.	Krol,	Gorinchem

PKN - Herv. Kerk
11/12	•	10.00	en	18.30u	-		

Ds.	M.	van	der	Zwan,	Westbroek

Grote veiling bij Het Postmerk  

Op	de	 ledenbijeenkomst	 van	post-
zegelvereniging	 Het	 Postmerk	
wordt	 op	 donderdag	 8	 december	
een	 grote	 veiling	 gehouden.	 Deze	
bijeenkomst	vindt	plaats	in	het	H.F.	
Witte	Centrum,	Henri	Dunantplein	
4,	 De	 Bilt,	 aanvang	 20.00	 uur.	
Deze	 veiling	 bestaat	 uit	 ruim	 400	
kavels	 met	 postzegels,	 poststuk-
ken,	 albums,	 hele	 verzamelingen	
en	dozen	van	Nederland	en	de	hele	
wereld.	www.postmerk.nl	

Kerstmarkt

Zaterdag	 10	 december	 organiseert	
WVT	 haar	 eerste	 kerstmarkt.	 Op	
deze	 markt	 kunt	 u	 voor	 een	 zacht	
prijsje	 keuze	maken	uit	 een	 uitge-
breid	aanbod	van	nieuwe	en	 twee-
dehands	 artikelen.	 Natuurlijk	 ont-
breken	de	glühwein	en	kerstsnacks	
niet!	 Met	 een	 beetje	 geluk	 is	 de	
Kerstman	 er	 zelf	 ook.	 De	 kerst-
markt	 is	 geopend	 van	 11.00-15.00	
uur.	 Toegang	 is	 gratis.	 Talinglaan	
10,	Bilthoven

Kidsdisco kerstparty

Zaterdag	 10	 december	 is	 de	 kids-
disco	 van	 WVT	 al	 in	 kerstsfeer.	
Van	19.00-21.30	uur	kunnen	kinde-
ren	van	8-12	jaar	uit	hun	dak	gaan	
op	 de	 leukste	 muziek.	 Entree	 is	 1	
euro!	www.vvsowvt.nl

Interreligieuze viering

Een	 samenwerking	van	De	Woud-
kapel	 met	 de	 Sufi	 kring	 Utrecht/	
Bilthoven	 o.l.v.	 ds.	 Tina	 Geels.	
Zang,	dans	en	muziek	(o.a.	tampoe-
ra)	 .	 Iedereen	is	van	harte	welkom	
zondag	 11	 december	 10.30	 uur	 in	
De	 Woudkapel,	 Beethovenlaan	 21	
/	 hoek	 Sweelincklaan,	 Bilthoven.	
Toegang	vrij.	Collecte	na	afloop.	

Kerstspecial-middag

Op	 zondag	 11	 december	 organi-
seert	de	SWO	De	Zes	Kernen	een	
‘Kerstspecial-middag’,	 waarin	
kerstliederen	gespeeld	worden	door	
muzikanten	van	de	Biltse	Muziek-
school	 en	 die	 zal	 worden	 afgeslo-
ten	 met	 samenzang.	 Het	 belooft	
een	mooie	en	sfeervolle	middag	te	
worden,	een	ideale	aanloop	naar	de	

Kerstdagen	 in	 de	 recreatieruimte	
van	 Dijckstate	 aan	 het	 Maertens-
plein	 te	Maartensdijk.	De	aanvang	
is	 om	 14.30	 uur	 (zaal	 open	 vanaf	
14.15	uur)	en	de	kosten	bedragen	€	
5,00	(incl.	1	x	koffie	of	thee).	Meer	
informatie:	 0346	 214161	 of	www.
swodebilt.nl

Klassiek kamermuziekconcert 

Op	zondag	11	december	 vindt	 om	
15.30	uur	in	Schutsmantel,	Grego-
riuslaan	 35	 te	 Bilthoven	 een	 klas-
siek	 kamermuziekconcert	 plaats,	
dat	 in	 nauwe	 samenwerking	 met	
Stichting	 Muziek	 In	 Huis	 wordt	
georganiseerd.	 Het	 ensemble	 Trio	
Dame	 Blanche	 zal	 een	 gevarieerd	
klassiek	 programma	 brengen.	 Het	
programma	 duurt	 één	 uur,	 zonder	
pauze.
De	toegang	is	gratis.	Meer	informa-
tie	 over	 SMIH,	 haar	 musici	 en	 de	
volledige	concertagenda	vindt	u	op	
www.stichtingmuziekinhuis.nl

Ensemble Con Piacere
	
Het	 wordt	 zo	 langzamerhand	 een	
traditie	 dat	 Ensemble	 Con	 Piacere	
uit	Bilthoven	een	kerstconcert	ver-
zorgt	 in	 de	 Maria	 Christinakerk		
te	 Den	 Dolder.	 Bilthovense	 Joyce	
Vermeer	(sopraan)	is	11	dec	in	Den	
Dolder	 aan	 de	 Dolderseweg	 123b	
één	 van	 het	 uit	 totaal	 acht	 musici	
bestaande	gezelschap.
Het	 ensemble	 brengt	 vocale	 en	
instrumentale	muziek	van	verschil-
lende	 componisten.	De	aanvang	 is	
om	16.00	uur	Toegangskaarten	zijn	
te	 reserveren	via	 tel.	030	2254337	
of	 06	 19440095.	 Zie	 ook	 www.
stichtingconpiacere.nl

Jeugddienst

Zondag	11	december	om	19.00	uur	
is	 er	 in	 de	 Dorpskerk	 de	 Bilt	 aan	
de	Burg.	 de	Withstraat.	 te	De	Bilt	
een	vrij	 toegankelijke	Jeugddienst,	
waarin	 de	 muzikale	 begeleiding	
verzorgd	wordt	door	de	Jeugdband.	
Het	 thema	 is	 ‘Vind	 ik	 leuk’	 o.l.v.	
kandidaat	 Lennart	 Aangeenbrug	
uit	 Woerden.	 Na	 de	 dienst	 is	 er	
gelegenheid	 om	 met	 elkaar	 nog	
na	 te	 praten	 onder	 het	 genot	 van	
een	kopje	koffie,	thee	of	frisdrank.	
Heb	 je	 vragen	 of	 opmerkingen:	
Jeugdouderling	 Gert	 de	 Geus	 tel.	
nr.	 06-23098811	 of	 via	 de	 mail	
gertdegeus@telfort.nl

Hollands Licht

Maandag	 12	 december	 zullen	 de	
leden	 van	 de	 fotoclub	 Bilthoven,	
foto’s	van	Hollands	Licht	presente-

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster:	Mevr.	Birgitte	van	Manen	-	van	Haren

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

Door	onze	persoonlijke	aandacht,	kunnen	wij	de	uitvaart	geheel	
naar	uw	wensen	verzorgen.	
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

“De laatste periode van je leven 

door te kunnen brengen in je  

eigen vertrouwde omgeving; dáár  

afscheid kunnen nemen en dáár  

sterven is vaak de stille wens  

van ernstig zieke mensen”.

De stichting VTZT werkt met speciaal opgeleide  

vrijwilligers, ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Het werkgebied is Maartensdijk, Groenekan,  

Hollandsche Rading en Westbroek.

voor informatie en het 

aanvragen van hulp:

Coördinator

Aline Lindner

tel: 06-46258056

Voor zorg in de laatste levensfase

Oud papier 
Maartensdijk
Korfbalvereniging	“Tweemaal	Zes”	haalt	zaterdag	10	december	oud	papier	
op	in	Maartensdijk.	De	papierwagens	gaan	zaterdagmorgen	om	9.00	uur	rij-
den.	U	wordt	verzocht	uw	papierkliko	of	het	goed	gebundelde	papier	tijdig	
aan	de	weg	te	zetten.

Groenekan
Op	zaterdag	10	december	haalt	het	Rode	Kruis	afdeling	Maartensdijk	weer	
oud	papier	op	in	Groenekan,	inclusief	Nieuwe	Weteringseweg,	Voordorpse-
dijk,	Ruigenhoeksedijk	en	Achterweteringseweg.	U	wordt	verzocht	het	pa-
pier	(gebundeld	of	in	dozen)	of	de	papierkliko	vóór	9.00	uur	aan	de	weg	te	
zetten.

ren.	Het	betreft	hier	een	jaarthema	
waar	 iedere	 fotograaf	 een	 ande-
re	 betekenis	 aan	 geeft.	 De	 avond	
wordt	 gehouden	 in	 het	 H.F.	 Witte	
Centrum,	Henri	Dunantplein	4,	De	
Bilt.	 De	 avond	 begint	 om	 20.00	
uur.	Voor	meer	info	www.fotoclub-
bilthoven.nl	

Film bij SWO
	
Iedere	2e	dinsdag	van	de	maand	om	
14.00	uur	is	er	een	film	bij	de	Biltse	
vestiging	van	SWO,	bekend	als	De	
Duiventil,	Jasmijnstraat	6,	De	Bilt.	
Aanstaande	13	december	wordt	de	
kerstfilm	 ‘Fred	 Claus’,	 een	 hilari-
sche	en	ontroerende	komedie,	ver-
toond.	 De	 entreekosten	 zijn	 2,50	
euro.

Ledenavond Passage

Passage,	 afdeling	 Bilthoven,	 heeft	
op	 dinsdag	 13	 december	 a.s.	 een	
ledenavond	 in	 ‘Het	 Vogelnest’,	
Boslaan	1	in	Bilthoven.	De	aanvang	
is	 19.45	 uur.	 Het	 onderwerp	 van	
deze	avond	is	‘Kerst	en	Chanoeka’.	
Chanoeka	is	een	joods	feest	en	staat	
ook	 wel	 bekend	 als	 ‘het	 feest	 van	
de	 lichtjes’,	 inwijdings-	 of	 toewij-
dingsfeest.	Spreekster	 is	Mevrouw	
M.	 (Marianne)	 Glashouwer	 -	 van	
der	 Lugt.	 Belangstellenden	 zijn	
hartelijk	 welkom.	 Inlichtingen	 bij	
Nel	Verheul,	tel.	030	2285528.

Dansen van Universele Vrede 

Deze	 eenvoudige,	 meditatieve,	

vreugdevolle	 kringdansen	 en	 de	
teksten	en	bewegingen	zijn	gemak-
kelijk	te	leren.	De	dansen	van	Uni-
versele	 Vrede	 hebben	 hun	 wortels	
in	 het	 werk	 van	 Samuel	 L	 Lewis,	
zen-	en	soefimeester	uit	San	Fran-
cisco.	 17	 december	 van	 14.00	 tot	
17.00	 uur	 in	 De	 Woudkapel,	 Bilt-
hoven.	Na	afloop	is	er	een	eenvou-
dige	maaltijd.	Aanmelden	en	infor-
matie:	Dagmar	 en	Aad	Arjuna	 tel.	
020	 6881448	 of	 06	 15830720	 of	
e-mail	d.aulenkamp@wanadoo.nl.	

Dementie en muziektherapie

Op	dinsdag	20	december	a.s.	vindt	
er	 een	 Alzheimer	 Café	 plaats	 in	
De	 Bilt.	 De	 locatie	 is	 het	 restau-
rant	 in	 woon-	 en	 zorgcentrum	 De	
Koperwiek	in	Bilthoven.	Het	thema	
van	 deze	 avond	 is:	 ‘Dementie	 en	
muziektherapie’.	 Muziektherapeu-
te	 Manon	 Bruinsma,	 zal	 op	 dit	
onderwerp	 ingaan.	 Het	 Alzheimer	
Café	 wordt	 iedere	 derde	 dinsdag	
van	de	maand	georganiseerd.	Vanaf	
19.30	uur	staat	de	koffie	klaar.	Het	
programma	begint	om	20.00	uur	en	
eindigt	om	21.30	uur.	De	toegang	is	
altijd	 gratis.	Voor	 meer	 informatie	
over	het	Alzheimer	Café	of	vragen	
over	 vervoer:	 Willemien	 Hak,	 tel.
nr.	 030	 2203490	 of	 w.hak@swo-
debilt.nl.

Sedert een week is onze kater 
Max vermist van de Dr. Welf-

ferweg uit Westbroek. Het is een 
gecastreerde, gechipte, cyperse 

kater, met witte buik/borst en 
gedeelte van de kop.

Hij heeft een dikke vacht en is 
nogal schuw naar vreemden. 

Heeft u hem gevonden of gesig-
naleerd? Wilt u dan 0346 330231, 

of 06-53951114 bellen?

VERMIST
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De	nieuwste	vinding	van	de	gemeen-
te,	in	samenspraak	met	de	bewoners,	
is	 een	 opvallende	 verkeerssluis.	 Net	
voorbij	de	Albert	Heijn	aan	de	Looy-
dijk	komen	automobilisten	twee	dun-
ne	 zwart-gele	 balken	 tegen	met	 vier	
zwart-witte	palen	daarop.	Het	obsta-
kel	 staat	 op	 een	 vreemd	 punt,	 vlak	
voor	de	T-splitsing	met	de	Dr.	Schaep-
manweg,	 die	 sinds	 kort	 ook	maar	 is	
omgedoopt	 tot	 een	 eenrichtingsweg.	
Verkeersdeelnemers	moeten	duidelijk	
nog	wennen	 aan	 de	 nieuwe	 situatie.	
Veel	auto’s	draaien	nog	gewoon	van-
uit	 de	 Dr.	 Schaepmanweg	 de	 Looy-
dijk	 op	 (wat	 dus	 niet	meer	mag)	 en	
daar	is	het	verkeer	al	druk	zat	met	het	
nieuwe	 verkeersobstakel.	 Het	 levert	
veel	getoeter,	gerem	en	gescheld	op.	
‘Heel	irritant’,	merkt	een	voorbijgan-
ger	op.	‘Dit	is	toch	geen	slimme	plek	
om	zoiets	neer	te	zetten?	Ik	denk	dat	
het	automobilisten	alleen	maar	opge-
fokter	maakt.’

Drukte
Christa	de	Klerk,	die	vanuit	haar	wo-
ning	 precies	 uitkijkt	 op	 de	 nieuwe	
verkeerssituatie	is	juist	wel	tevreden.	
‘Ik	ben	blij	dat	de	auto’s	moeten	stop-
pen.	 Het	 probleem	 was	 dat	 er	 veel	
te	 hard	werd	 gereden.	Nu	wordt	 het	
verkeer	 duidelijk	 vertraagd.	 Ik	merk	
juist	dat	het	daardoor	rustiger	wordt.	
En	als	bestuurders	er	zich	aan	 irrite-
ren	nemen	ze	maar	 een	 andere	weg,	
dat	zou	helemaal	mooi	zijn	voor	ons	
als	bewoners.	Deze	drukte	kunnen	we	
gewoon	niet	aan.’
Al	enige	tijd	proberen	bewoners	van	
de	Looydijk	aandacht	te	vragen	voor	
de	 gevaarlijke	 situatie	 in	 hun	 straat.	
In	het	voorjaar	werd	dat	gedaan	door	
middel	 van	 enkele	 ludieke	 acties,	
zoals	 het	 inpakken	 van	 geparkeerde	

auto’s	 en	 spandoeken	 met	 de	 maxi-
mumsnelheid	van	30	erop.	De	resten	
van	de	acties	zijn	nog	te	zien.	Stickers	
met	‘30’	sieren	nog	steeds	de	straat	en	
ook	is	iemand	overgegaan	tot	het	aan-
kleden	 van	 de	 houten	 paaltjes	 langs	
de	weg.	Voor	veel	buurtbewoners	een	
onbekende	actievoerder,	die	de	paal-
tjes	versierde	met	felle	kinderkleding	
om	 automobilisten	 op	 een	 kunstige	
wijze	alert	te	maken	op	spelende	kin-
deren	in	de	buurt.

Ongelukken
‘Het	 is	 hier	 regelmatig	 raak’,	 vertelt	
Christa	de	Klerk.	 ‘Mijn	spiegel	 is	er	
wel	 vaker	 af	 gereden	 en	 een	 keer	 is	
er	een	vrachtwagen	vol	in	mijn	gepar-
keerde	auto	geknald.	En	ik	ben	zeker	
niet	de	enige.’	Haar	zwager,	Diederik	
de	Klerk,	die	verderop	aan	de	Looy-
dijk	 woont,	 kan	 erover	 meepraten.	
Hij	 is	 een	van	de	dragende	krachten	
achter	een	buurtcommissie	die	onge-
veer	 60	 bewoners	 van	 de	 Looydijk	
via	 e-mails	 informeert	 over	 de	 ont-
wikkelingen	rond	de	verkeerssituatie	
en	ook	om	hun	mening	vraagt	daarin.	
‘Het	was	 voorheen	 echt	 te	 gek	 voor	
woorden,	 hoe	 hard	 sommigen	 door	
de	straat	scheurden’,	zegt	hij.	 ‘Nu	is	
het	al	een	stuk	beter.	 In	overleg	met	
de	gemeente	hebben	we	gezocht	naar	
de	 juiste	 oplossing.	We	 zijn	 blij	 dat	
er	 naar	 ons	 is	 geluisterd,	 want	 het	
idee	van	de	verkeerssluis	en	de	een-
richtingsweg	kwam	bij	ons	vandaan.’	
Toch	 is	 de	 nieuwe	 situatie	 in	 eerste	
instantie	een	proef	van	de	gemeente.	
Over	 enige	 tijd	 zal	 samen	 met	 de	
buurtbewoners	 geëvalueerd	 worden	
of	deze	’oplossing’	ook	het	juiste	ef-
fect	heeft.	‘We	moesten	creatief	zijn’,	
zegt	 De	 Klerk.	 ‘Een	 half	 jaar	 gele-
den	zijn	er	hier	aan	het	begin	van	de	

Looydijk	 al	 een	 paar	 verkeersbob-
bels	geplaatst,	maar	daar	mochten	er	
niet	meer	van	bij	komen.	Dat	heeft	te	
maken	met	de	 toegankelijkheid	voor	
hulpdiensten.’	

Parkeerproblemen
Vandaar	 dat	 er	 werd	 gekozen	 voor	
een	 verkeerssluis.	 En	 die	werd	mid-
den	voor	de	deur	geplaatst	van	bloe-
mist	 Van	 Dillen.	 ‘Het	 is	 een	 ramp’,	
zegt	 Bea	 van	 Dillen.	 ‘We	 hebben	
vrolijk	meegedaan	aan	alle	30-acties	
in	de	 straat,	maar	deze	verkeerssluis	
is	 niet	 de	 oplossing.	 Dit	 werkt	 niet.	
Het	wordt	er	alleen	maar	chaotischer	
op.	 Ik	 heb	 al	 gezien	 dat	 ietsers	 bij-
na	 geschept	 werden	 door	 auto’s	 die	
uit	 moesten	 wijken	 voor	 dat	 ding.	
Vrachtwagens	hebben	het	al	helemaal	
moeilijk’,	 weet	 de	 bloemiste.	 Een	
ander	 voornaam	 probleem	 voor	 de	
bedrijven	 in	 de	 straat	 is	 de	 beperkte	
parkeergelegenheid,	 die	 nog	 eens	
wordt	verkleind	door	de	nieuwe	ver-
keerssluis.	
‘Je	kan	ernaast	niet	parkeren’,	vertelt	
Van	Dillen.	‘En	ook	schuin	ervoor	of	
erachter	 is	het	heel	 lastig	met	 inpar-
keren,	terwijl	het	hier	vaak	al	propvol	
staat.	Klanten	komen	mopperend	bin-
nen.	Met	de	drukte	rond	die	verkeers-
sluis	 is	 het	 verdraaid	 lastig	 je	 auto	
hier	ergens	snel	weg	te	zetten.	Ik	heb	
alleen	 nog	 maar	 negatieve	 reacties	
gehoord’,	 zegt	 ze.	 ‘Vooral	 op	 zater-
dag	merk	 ik	 dat	 er	 daardoor	minder	
klanten	 komen.	Die	 halen	 hun	 bloe-
metje	dan	maar	ergens	anders.	Het	is	
echt	een	handicap	voor	ons.	Wij	gaan	
het	 bij	 de	 gemeente	 aankaarten	 dat	
het	voor	ons	een	groot	probleem	is	en	
hopelijk	wordt	dat	afschuwelijke	ding	
dan	weer	verwijderd	na	de	proefperi-
ode.’

Verdeeldheid over verkeerssluis Looydijk
door Raphael Klees

Opnieuw rommelt het aan de Looydijk in de Bilt. Onderwerp van discussie 
is natuurlijk weer: het verkeer. Ook de nieuwe maatregelen om de snelheid 

terug te dringen vallen niet bij iedereen in de smaak.

Oei! Bijna een ongeluk door de vreemde verkeerssluis aan de Looydijk.

Dr.	 Plokker	 ontving	 de	 onderschei-
ding	 voor	 zijn	 grote	 verdiensten	 op	
het	gebied	van	cardiologie	in	binnen-	
en	buitenland.	Hij	is	een	hoog	gewaar-
deerd	 cardioloog	 en	 opleider	 onder	
meer	 op	 het	 gebied	 van	 aangeboren	
hartafwijkingen.	 De	 heer	 Plokker	 is	
zowel	 in	 het	 St.	 Antonius	 Zieken-
huis,	 als	ook	daarbuiten,	uitgegroeid	
tot	een	toonbeeld	van	de	cardiologie.	
Hij	 was	 lid	 van	 vele	 adviesorganen,	
waaronder	de	Gezondheidsraad,	was	
bestuurlijk	 actief	 binnen	 de	 Hart-
stichting	 en	 had	 een	 internationale	
reputatie	 als	 expert	 bij	 menig	 com-
missie.	Vorig	 jaar	nog	werd	hij	door	
de	Nederlandse	Vereniging	voor	Car-
diologie	(NVVC)	onderscheiden	met	
de	 Wenckebach-penning	 voor	 zijn	
verdiensten	 voor	 de	 cardiologie	 in	
Nederland.	Op	11	oktober	jl.	ontving	
dr.	 H.W.M.	 Plokker,	 tijdens	 zijn	 af-
scheidsdiner,	de	‘Snellenpenning’	van	
de	Nederlandse	Hartstichting.

Koninklijke Onderscheiding
voor dr. Plokker

Burgemeester Arjen Gerritsen reikte vrijdag 2 december de versierselen die horen bij de Koninklijke 
onderscheiding Oficier in de Orde van Oranje-Nassau uit aan dr. H.W.M. Plokker, cardioloog 

in het St. Antonius Ziekenhuis. De uitreiking vond plaats in het Nieuwegein Business Centre tijdens 
het afscheidssymposium dat de heer Plokker, vanwege pensionering werd aangeboden.

De gedecoreerde cardioloog. (foto Nicole Romijn Fotograie)

Gevorderdenklas Zangtechnieken 
boekt enorme vooruitgang

Muzikaal	zijn	betekent	niet	automatisch	dat	je	ook	goed	kunt	zingen.	Maar	
oefening	baart	kunst	en	dat	bewees	de	groep	Zangtechnieken	voor	Gevor-
derden	van	docent	Anneloes	Japing	op	zaterdagavond	26	november	in	Ser-
vice	Centrum	’t	Hoekie.	Zowel	in	koor	als	individueel	of	met	zijn	tweeën	
klonken	 de	 stemmen	 veel	 krachtiger	 dan	 bij	 de	 vorige	 uitvoering	 en	 de	
meerstemmige	stukken	kwamen	harmonieus	over	het	voetlicht.	De	cursis-
ten	hadden	in	de	Beginnersgroep	technieken	aangeleerd	die	in	de	gevorder-
dengroep	terugkwamen,	maar	nu	zat	er	een	uitvoering	aan	vast	met	door	
iedere	deelnemer	apart	en	door	de	hele	groep	samen	-	 in	overleg	met	de	
docent	-	gekozen	nummers.	De	opbrengst	van	de	voorstelling	ging	naar	een	
goed	doel.	Na	de	kerstvakantie	starten	in	2012	weer	nieuwe	groepen	Zang-
technieken	 voor	 Beginners	 en	 Zangtechnieken	 voor	 Gevorderden.	 Voor	
informatie	mailen	naar	seolenna@ziggo.nl	of	bellen	06-48616371.	[LvD]

Veel cursisten vonden het nog heel eng om voor publiek op te treden, maar 
iedereen bracht het er glansrijk vanaf.

Asfalteringswerkzaamheden 

In plaats van de aangekondigde donderdagavond/vrijdagochtend  
(1-2 december jl.) zijn de asfalteringswerkzaamheden aan de Maartensdijkse 
Dorpsweg een etmaal later met uitstekend resultaat uitgevoerd. [HvdB]
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Wethouder	Arie-Jan	Ditewig	schetste	
de	lange	weg	die	vooraf	ging	aan	de	
realisatie	 ervan:	 ‘Na	 een	 aantal	 ja-
ren	onderzoeken	en	variantenstudies	
te	hebben	gedaan,	zijn	we	gekomen	
tot	 de	 realisatie	 van	 6	 woningen	
die	 vooral	 bedoeld	 zijn	 voor	 star-
ters	 binnen	Westbroek	 die	 het	 al	 zo	
moeilijk	 hebben	 bij	 het	 vinden	 van	
een	 passende	 en	 betaalbare	woning,	
zeker	 in	 deze	 tijd.	Al	 in	 2008	 heeft	
de	gemeenteraad	een	motie	aangeno-
men	 om	 woningbouw	 te	 realiseren	
op	 deze	 locatie.	 De	 uitvoering	 van	
deze	motie	heeft	op	zich	laten	wach-
ten	omdat	eerst	samen	met	de	West-
broekse	gemeenschap	werd	gekeken	
naar	de	 toekomstmogelijkheden	van	
Westbroek.	 Uiteindelijk	 zijn	 deze	
vastgelegd	in	‘De	toekomstvisie	voor	
Westbroek’(2009)	 als	 uitgangspunt	

en	kader	voor	de	ruimtelijke	ontwik-
kelingen	in	Westbroek’.	

Visie
Eén	 van	 de	 actiepunten	 die	 uit	 de	
visie	 is	 voortgekomen	 is	 het	 beter	
in	 beeld	 krijgen	 van	 de	 woningbe-
hoefte.	Aan	de	hand	van	het	woning-
behoeftenonderzoek	 is	 de	 gemeente	
in	overleg	met	woningstichting	SSW	
en	het	Dorpsberaad	gekomen	tot	een	
nadere	invulling	van	woningbouw	op	
deze	locatie.	

Ditewig	 bedankte	 de	 vertegenwoor-
digers	 van	 CDA,	 ChristenUnie	 en	
SGP	met	name	voor	hun	initiatieven	
in	2008,	het	Dorpsberaad	van	West-
broek	voor	de	bijdrage	die	is	geleverd	
voor	 dit	 project	 en	 woningstichting	
SSW	voor	de	ijne	samenwerking.	

Eigendomsneutraal
Directeur	 Ad	 van	 Zijl	 van	 Woon-
stichting	SSW	noemde	het	een	‘heel	
bijzonder	project’:	‘Bijzonder,	omdat	
er	 in	Westbroek	niet	vaak	woningen	
worden	gebouwd	en	al	helemaal	niet	
in	de	sociale	sfeer.	Bijzonder,	omdat	
het	 voor	 de	 eerste	 keer	 is	 dat	 SSW	
de	 kandidaten	 laat	 kiezen	 of	 ze	 de	
woning	 willen	 huren	 of	 kopen.	 Wij	
noemen	 dat	 een	 eigendomsneutrale	
keuze.	SSW	is	blij	dat	we	vier	gezin-
nen	uit	Westbroek	blij	kunnen	maken	
met	een	nieuwe	koopwoning,	en	twee	
met	hun	nieuwe	huurwoning.	Bijzon-
der	ook	omdat	er	veel	over	de	bouw	
van	 deze	 woningen	 gesproken	 is	 in	
de	politiek’.	Ook	van	Zijl	sprak	zijn	
dank	 uit	 over	 de	 rol	 die	 het	 Dorps-
beraad	Westbroek	hierin	heeft	gehad:	
‘Zonder	hen	waren	deze	woningen	er	

misschien	wel	nooit	gekomen’.	

Voldaan
Om	 in	 aanmerking	 te	 komen	 voor	
één	 van	 de	 woningen	 moest	 er	 aan	
bijzonder	 veel	 voorwaarden	worden	
voldaan.	 Er	 zijn	 in	 totaal	 30	 reac-
ties	binnengekomen,	waarvan	15	uit	
Westbroek.	De	woningen	 zijn	begin	
juli	 jl.	 toegewezen	 aan	 de	 kandida-

ten,	 die	 allemaal	 uit	 Westbroek	 ko-
men.	Daardoor	is	voldaan	aan	het	uit-
gangspunt	van	lokaal	maatwerk.	Van	
Zijl	trok	voorzichtig	de	conclusie	dat	
er	 behoefte	 is	 aan	meer	nieuwbouw	
in	Westbroek.	Die	constatering,	wel-
ke	 tenslotte	ook	werd	geuit	door	de	
voorzitter	van	het	Dorpsberaad	Veld-
huizen,	 werd	 door	 wethouder	 Dite-
wig	‘meegenomen’.	

Hoogste punt bij nieuwbouw Westbroek
door Henk van de Bunt

Woensdag 30 november was er aan de Holsblokkenweg in Westbroek een feestelijke bijeenkomst 
ter gelegenheid va het bereiken van het hoogste punt bij de bouw van 6 woningen 

in deze kern van de gemeente. 

Wethouder Arie-Jan Ditewig wenste in aanwezigheid van de 
wijkcontactambtenaar, vertegenwoordigers uit de gemeenteraad, van 
Woonstichting SSW en het Dorpsberaad Westbroek de aanstaande bewoners 
van de prachtige woningen veel woongenot en -plezier. 

John	 en	 Jacqueline	 Jacobs	 wonen	
aan	de	Zwaluwlaan	in	Centrum	2	van	
Bilthoven.	 Voor	 hun	 woning	 staat	
een	 lantaarn-	 en	 straatnaambord-
paal	 (Winterkoninglaan).	 Een	 aantal	
maanden	 terug	bedacht	het	echtpaar,	
dat	 het	 wel	 aardig	 zou	 zijn	 met	 de	
naderende	winter	in	aantocht	om	aan	
de	 lantaarnpaal	 en	 ondersteund	 door	
het	straatnaambord	een	vogelvoeder-
huisje	 in	 deze	 buurt	 aan	 te	 brengen.	
Op	 het	 plateau	 kun	 je	 verschillende	
soorten	 vogelvoer	 kwijt,	 waaronder	
pinda’s,	 vogelzaad	 en	 besjes.	 Met	
name	 in	 de	winter,	wanneer	 voedsel	
schaars	is,	kan	een	voederhuisje	voor	
veel	leven	in	de	brouwerij	zorgen;	een	
komen	en	gaan	van	verschillende	vo-
gelsoorten.	

BOA
‘Laatst	 was	 ik	 weer	 nieuw	 voed-
sel	 er	 in	 aan	 het	 doen,	 toen	 ik	werd	
aangesproken	 door	 een	 BOA	 (Bui-
tengewoon	 Opsporings	 Ambtenaar),	
die	 mij	 vertelde,	 dat	 dit	 niet	 mocht.	
Hij	nam	een	 foto	en	zou	er	met	zijn	
collega’s	 over	 spreken.	Vorige	 week	
werd	mij	 verteld,	 dat	 iedereen	 -	 ook	
zijn	collega’s	-	het	eigenlijk	een	goed	
idee	 vonden,	 maar	 dat	 het	 nu	 een-
maal	niet	mocht.	Als	iedereen	het	zou	
doen,	 dan	 zou	 het	 hek	 van	 de	 dam	
zijn.	Maar	vanwege	de	winterperiode	
mocht	het	in	dit	geval	blijven	hangen	
tot	na	de	feestdagen;	half	januari	a.s.	
Wat	maakt	 het	 nu	 uit;	 de	 hele	 buurt	
doet	het	niet,	maar	vindt	het	wel	leuk.	
Ik	heb	veel	belangstelling	ook	bij	het	
voeren.	Twee	keer	in	de	week	doe	ik	
dat,	 soms	 zelfs	 stukjes	 sinaasappel.	
Elke	dag	rond	elf	en	drie	uur	komen	
er	 drommen	 vogels	 (ook	 winterko-
ninkjes)	op	af:	dus	er	is	wel	behoefte	
aan’.

Openbaar
Wijkcontactambtenaar	 Miranda	 de	
Freitas	is,	op	de	hoogte	van	het	voe-

derhuisjesdrama:	‘Wij	hebben	er	toe-
vallig	deze	week	over	gesproken.	In-
derdaad	konden	we	aan	de	hand	van	
de	genomen	foto	gemakkelijker	de	si-
tuatie	bespreken.	Vooralsnog	kunnen	
we	goed	uit	de	voeten	met	de	termijn	
tot	na	de	jaarwisseling.	

Daarna	 moet	 het	 toch	 echt	 verwij-
derd	 worden.	 Wanneer	 iedereen	 op	
deze	 manier	 de	 openbare	 ruimten	

gaat	‘vullen’,	dan	is	echt	het	hek	van	
de	 dam.	 Mensen	 vergeten	 wel	 eens	
dat	 de	 gemeente	 verantwoordelijk	 is	
voor	zaken	in	de	buitenruimte,	zoals	
ook	dit	vogelhuisje.	Nu	vinden	men-
sen	dit	leuk,	maar	voor	hetzelfde	geld	
zijn	er	mensen	die	er	last	van	hebben.	
De	gemeente	wordt	daar	dan	op	aan-
gesproken.	 En	 echt	 waar;	 het	 is	 een	
mooi	huisje;	daar	 is	 toch	ook	wel	 in	
de	‘eigen’	tuin	ruimte	voor	te	vinden’.	

Geen vogelvoederhuisje in openbare ruimte
door Henk van de Bunt

‘Al in september heb ik het huisje gemaakt en stevig aan deze lantaarnpaal bevestigd. 
Iedereen in de buurt vindt het leuk en is enthousiast en steunt ons hierin. En nu mag het nog 
maar tot half januari volgend jaar blijven hangen. Dan moet ik het weghalen. En waarom?’

John en Jacqueline Jacobs: ‘Elke dag rond elf en drie uur komen er drommen 
vogels op af.

Op afspraak ophalen 
van grof afval

De	gemeente	De	Bilt	heeft	een	hoog	serviceniveau	waar	het	gaat	om	de	in-
zameling	van	afval.	In	de	huidige	inzamelmethodiek	wordt	maandelijks	op	
een	vaste	dag	grof	afval	ingezameld	en	elke	twee	maanden	elektrische	appa-
raten	en	oud	ijzer.	Vanwege	de	huidige	inzamelmethode,	bestaat	geen	goede	
controle	op	wie	het	afval	aanbiedt.	 In	verhouding	met	andere	gemeenten	
van	dezelfde	omvang	wordt	dan	ook	relatief	veel	grof	afval	aangeboden.

Met	invoering	van	een	belsysteem	per	1	januari	2012	wordt	het	afval	binnen	
maximaal	 tien	werkdagen	opgehaald.	Dat	 is	een	verbetering	 ten	opzichte	
van	de	huidige	inzamelmethode.	Door	het	belsysteem	te	koppelen	aan	het	
adressenbestand	van	de	milieupasjes	kan	alleen	nog	op	adressen	waar	afval-
stoffenhefing	wordt	betaald	een	afspraak	worden	gemaakt	voor	het	opha-
len	van	grof	afval,	elektrische	apparaten	en	oud	ijzer.	Bijgevolg	wordt	het	
bedrijfsafval	geweerd	en	zal	de	hoeveelheid	in	te	zamelen	afval	afnemen.

De	gemeente	zal	de	inwoners	zorgvuldig	informeren	over	de	wijziging	van	
de	inzameling	van	grof	afval,	elektrische	apparaten	en	oud	ijzer	per	1	janu-
ari	2012.	De	tarieven	voor	2012	voor	het	ophalen	van	grof	afval,	elektrische	
apparaten	en	oud	ijzer	en	de	administratieve	afhandeling	van	de	aanmeldin-
gen	worden	op	basis	van	de	ervaringen	in	de	eerste	zes	maanden	van	2011	in	
beeld	gebracht.	De	verwachting	is	dat	met	de	invoering	van	een	belsysteem	
de	totale	kosten	voor	inzameling	en	de	verwerking	van	grof	afval,	elektri-
sche	apparaten	en	oud	ijzer	zullen	dalen.	

Nieuw iN het assortimeNt 
bij Tuinmarkt Bilthoven

 
KerstarraNGemeNteN: 

kransen, guirlandes, kerststukjes. 
KamerPLaNteN: 

Amaryllis, Kersterren, Cyclamen,  
Azalea’s, Hyacinten enz. 
weeKaaNbiediNG:

 2 kerststerren voor maar 5 Euro!
 (zolang de voorraad strekt)

teveNs voLoP  
KerstbomeN  
eN KerstGroeN!

tuinmarkt bilthoven
Koperwieklaan 1, bilthoven
tel. 030 2285069
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Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

Expositie Gemeentehuis De Bilt
20 november 2011 | 18 januari 2012

Bert Grotjohann
Tekeningen, schilderijen en glaskunst

www.arttraverse.nl

advertentie

Benieuwd hoe u nieuwe vrijwilligers 
vindt en aan uw  organisatie bindt? 
Op zoek naar een leuke vrijwilli-
gersvacature of klus? Of wilt u als 
vrijwilligersorganisatie meer weten 
over sociale media en hoe u dat slim 
kunt inzetten? Vanaf 13 december 
kunt u met al dit soort vragen terecht 
bij Vrijwillig in Actie De Bilt: een 
nieuwe (netwerk-)organisatie in De 
Bilt die zich inzet voor iedereen die 
te maken heeft met vrijwillige inzet. 
Wethouder Mittendorff zal op dins-
dag 13 december a.s. om 16.00 uur 
dit nieuwe servicepunt aan de Hen-
rica van Erpweg 2 (via hoofdingang 
Biltse Muziekschool) openen. 

Vrijwillig in Actie!
Het draait bij Vrijwillig in Actie De 
Bilt om vrijwilligers en vrijwilligers-
organisaties die zich actief inzetten 

voor de samenleving. Maatschap-
pelijke en vrijwilligersorganisaties, 
bedrijven die meer willen weten over 
maatschappelijk ondernemen, vrij-
willigers zelf, maar ook scholen kun-
nen in het kader van maatschappelijke 
stages terecht bij Vrijwillig in Actie 
De Bilt voor informatie, advies en be-
middeling. Op de website www.vrij-
williginactiedebilt.nl is binnenkort 
(de website is nog in ontwikkeling) 
meer informatie te vinden over wat 
Vrijwillig in Actie De Bilt te bieden 
heeft. Telefonisch contact via (030) 
7440595 (ma t/m do tijdens kantoor-
uren) is ook mogelijk of e-mail info@
vrijwilliginactiedebilt.nl.

Samen 
Het nieuwe servicepunt in De Bilt staat 
niet op zichzelf, maar heeft het karak-
ter van een netwerkorganisatie. Het 

brengt bestaande organisaties zoals 
het Meldpunt Vrijwilligerswerk met 
de Vacaturebank, de maatschappelijke 
stages, de sportcombinatiefunctiona-
rissen, Samen voor De Bilt en andere 
Biltse maatschappelijke organisaties 
samen en bundelt de krachten. 

Wethouder Herman Mittendorff hier-
over: ‘Vrijwilligers vormen de rug-
gengraat van de samenleving. Zij 
zijn onmisbaar. We willen iedereen 
die met vrijwilligers werkt en ieder-
een die vrijwillig in actie wil komen 
optimaal ondersteunen. Daarom 
heeft de gemeente MeanderOmnium 
de opdracht gegeven om een lokaal 
servicepunt in De Bilt op te richten. 
Met Vrijwillig in Actie De Bilt bieden 
we inwoners één centraal punt voor 
informatie, advies en ondersteuning 
op het gebied van vrijwillige inzet’. 

Vanuit MeanderOmnium voert In-
grid van Maarschalkerweerd de lei-
ding over Vrijwillig in Actie De Bilt: 
‘Ik zie dat er in de gemeente De Bilt 
enorm veel vrijwilligers zijn die zich 
voor hun eigen club of organisatie 
inzetten en zich zo sterk maken voor 

de samenleving. Het is goed dat deze 
organisaties nog beter kunnen worden 
ondersteund en gefaciliteerd door de 
nieuwe organisatie. Daar willen wij 
als Vrijwillig in Actie De Bilt heel 
graag aan bijdragen met onze kennis 
en kunde’. 

Vrijwillig in Actie De Bilt
Voor iedereen met hart voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk

Iedereen die te maken heeft met vrijwillige inzet kan binnenkort in de gemeente De Bilt terecht 
bij één loket: Vrijwillig in Actie De Bilt. Op 13 december geeft wethouder Mittendorff het startschot 

voor dit nieuwe aanspreekpunt voor iedereen die vrijwilligerswerk een warm hart toedraagt. 

Op dinsdag 13 december gaan de deuren van Vrijwillig in Actie De Bilt 
open. Wethouder Herman Mittendorff (rechts) geeft het startsein. Ingrid 
van Maarschalkerweerd (links): Wij willen ons graag inzetten voor die vele 
vrijwilligers. [HvdB] 

In de loop der jaren heeft Ludi Can-
tate een breed repertoire opgebouwd. 
Werken van bekende componisten 
als Brahms, Britten, Dvořák, Elgar, 
Fauré, Kodály, Poulenc, Schubert, 
Schumann en Vaughn Williams heb-
ben op het programma gestaan, maar 
ook van modernere componisten als 
Badings, Berry Musser, Larsen en 
Lennon & McCartney. Het koor telt 
eenentwintig leden, verdeeld in eer-
ste en tweede sopranen en eerste en 
tweede alten en het kan dus vierstem-
mig zingen. Van Noordenburg: ‘Bij 
het kerstconcert brengen we ook een 
vierstemmig stuk, Aurora y Clavel.’ 
Het koor zingt in de talen Frans, En-
gels, Duits, Nederlands, Spaans en 
Italiaans. Veeger, een van de drie 
leden van de Repertoirecommissie, 
vertelt: ‘Aan de hand van een thema 
gaan we op zoek naar repertoire, 
bijvoorbeeld bij Broekman & Van 

Poppel in Utrecht, een grote blad-
muziekwinkel. Wat we vinden, be-
spreken we met Ad en daarna leggen 
we het voor aan de koorleden. Soms 
komen koorleden met eigen sugges-
ties.’ Bethlehem legt uit: ‘Ik kijk of 
het niveau haalbaar is.’ Het koor re-
peteert op woensdagavond in basis-
school Wereldwijs aan de Melkweg 
in Bilthoven. ‘Maar vlak voor een 
concert repeteren we ook wel extra 
op zaterdag, of we gaan een half uur 
langer door op de woensdag.’ Som-
mige delen van een concert worden 
door het grootkoor gezonden. ‘Maar 
er zijn ook twee deelkoren, Spaans 
en Frans, die hun repertoire apart in-
studeren.’ 
Aan het begin van het nieuwe sei-
zoen gaat Ludi Cantate voordat de 
repetities beginnen op dagtrip om bij 
te kletsen. Van Noordenburg: ‘Dat 
doen we in het eerste weekend van 

september. We weten van tevoren 
niet waar we heen gaan. Dat horen 
we pas op de dag zelf. Het is altijd 
heel gezellig.’ De leeftijd van de le-
den is tussen de 40 en 65. ‘Nieuwe, 
jonge leden zijn van harte welkom.’

Kerstconcert
Het kerstconcert duurt ruim een uur 
en omvat werk van de componisten 
Britten, Vaughan Williams, Orrego-
Salas, Cuello Piraquibis, Jaques-Dal-
croze, Adam, Schramm en Rutter. 
Caroline Kuijpers begeleidt het koor 
en de solopartijen worden vertolkt 
door de 23-jarige mezzosopraan Su-
zanne Bethlehem, dochter van de di-
rigent. ‘Ik studeer aan het conservato-
rium van Tilburg en zit in het tweede 
jaar. Ik heb les van Hanneke Kaas-
schieter’, vertelt ze. ‘Ik ben vooral 
gecharmeerd van componist John 
Rutter. Ik kende hem nog niet.’ Vader 

Ad Bethlehem, die sinds vijf jaar het 
koor dirigeert, haakt in: ‘John Rutter 
is een Engelsman die werd geboren 
in 1949. Het stuk dat wij uitvoeren, 
Dancing Day, is in 1974 in première 
gegaan.’ Bethlehem gaat nader in op 
het concert: ‘Het repertoire is pittig, 
uitdagend en ambitieus. Het is ge-
splitst in twee blokken. In elk blok zit 
een groot werk, het ene van Vaughan 
Williams, het andere van Rutter. Hun 
werk vertoont verwantschap, maar ze 

verschillen één generatie. Rutter is 
de jongste. Het is een uitdaging voor 
het koor om aandacht te geven aan de 
subtiele verschillen in stijl, dynamiek 
en uitdrukking van de tekst. Daar 
hebben we best veel aan gedaan.’ 
Het kerstconcert wordt gegeven in 
de Biltse Muziekschool, Henrica 
van Erpweg 2, De Bilt en begint om 
20.00 uur. Kaartjes kosten 7,5 euro 
en zijn verkrijgbaar aan de zaal en 
via de website www.ludicantare.nl. 

Ludi Cantare maakt zich op 
voor kerstconcert

door Lilian van Dijk

Vrouwenkoor Ludi Cantare bestaat al 26 jaar en staat onder leiding van dirigent Ad Bethlehem. 
Het jaarlijkse kerstconcert vindt dit jaar plaats op vrijdag 16 december. De Vierklank sprak met 
dirigent Ad Bethlehem, soliste Suzanne Bethlehem, Lidy van Noordenburg van de PR-commissie 

en Trees Veeger van de Repertoirecommissie. 

Ludi Cantate werkt heel hard om er een prachtig kerstconcert van te maken.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Met stijgende verbazing volg ik sinds de laatste paar jaren de berichtgeving 
rond het zogenaamde sluipverkeer op de Korssesteeg. Misschien wil ie-
mand het mij nog eens uitleggen?

Ik woon in Maartensdijk, voor mijn werk moet ik de A27 op maar moet ik 
ook nog wel eens naar Amsterdam en dan rijd ik via Westbroek. Voor de 
duidelijkheid, ik beschik over een ontheffi ng.
Wanneer ik ’s morgens over de Braadspitrotonde (laten we hem zo maar 
blijven noemen) rijd zie ik horden auto’s uit Westbroek komen. Hoezo over-
last op de Korssesteeg? Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de 
Westbroekers hun dorp graag autoluw willen maken. Wellicht is het nog niet 
geheel tot hen doorgedrongen maar we leven intussen in 2011 en met 16 M. 
inwoners. We moeten allemaal een beetje inschikken. Wij gaan de Dorps-
weg toch ook niet voor Westbroekers en niet-Maartensdijkers afsluiten?

Wat ik echter wel zeer ernstig vind en daar heb ik helaas nog nooit iemand 
over gehoord, zijn de Westbroekse (daar ga ik maar van uit gezien de daar 
gevestigde loonbedrijven) tractorbestuurders die met hun tractoren en aan-
hangers met wielen die boven de gemiddelde personenauto uitkomen met 
bovengemiddelde snelheid de weg pas echt onveilig maken. Wanneer je 30 
ton gier met 50 km per uur op een smalle weg op je af ziet komen denderen 
dan wil je je auto wel tussen de bomen of half boven de sloot parkeren. Hoe 
zijn deze mensen ooit aan hun rijbewijs gekomen? 

Ik vind cameratoezicht, überhaupt de tijdelijke afsluiting van de Kors-
sesteeg, een absurd idee. Laat de politie, indien nodig, in Westbroek peri-
odiek controleren op alle verkeersregels en voor de besteding van ons be-
lastinggeld kunnen we met z’n allen een betere bestemming verzinnen dan 
deze idiote camera’s.

Freek Kroneman, Maartensdijk
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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

service voor ondernemers

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR

maak dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

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

WIL JE EENS OPVALLEN?
Dan ga je naar Hairdesque!

OOK GOED IN:
• krullend haar: Curlsys
•  leuke vlotte kapsels geknipt 

en gesneden met nieuwe 
technieken volgens de 
laatste haartrends

•  alle soorten haarkleuringen 
waarbij we ook gebruik 
maken van combinaties van 
verschillende nieuwe technieken

•  (thuis)kleurproblemen oplossen
•  goede persoonlijke adviezen zowel voor 

de kleur als de coupe, maar ook voor de 
verzorging en styling thuis

 MAAK TIJDIG UW AFSPRAAK VOOR DE FEESTDAGEN

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

OM ALVAST IN DE 

STEMMING TE KOMEN:

Roomboter-

kerstkransjes

Proefboterstol 
van €4,95 nu

4,25

4,95

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

06 - 53 14 67 33

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

NEERLAND BV

Verwarming & Airconditioning

Bel voor info: 0346-281040          
www.neerlandverwarming.nl

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

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

AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT PARTNER 1.6 16V

2004, 91.000, ZILV GRIJS MET, 

ABS, AIRCO, AIRBAGS, ER, CV, 

SB,QUICKSILVER, ARMSTEUN, LMV, 

MLV, TREKHAAK, RAD/CD

€ 6.950

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C2 1.4 VTR 2005 32.000 ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB, ABS, AIRBAGS, 

1E EIGENAAR  € 5.950,00 

CITROEN C4 PICASSO 1.8 16V 2007 86.000 ZWART MET, CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV, SB, ESP, 

LMV, PARKEERS, REGENS, RAD/CD, ABS,  € 13.900,00 

PEUGEOT 107 1.0 12V 3DRS. 2006 57.000 GEEL, ABS, RAD/CD, BLUE TOOTH CARKIT  € 5.450,00 

PEUGEOT 207 1.6 16V XS PREMIUM 2006 58.000 ZWART MET, ZWART LEDER, ABS, LMV, RAD/CD, 

CLIMATE C, CRUISE C, REGENS  € 8.750,00 

PEUGEOT 407 2.0 HDIF AUT XS PACK 136PK 2006 127.000 ZWART MET, ER, CV, SB, CLIMATE C, CRUISE C, 

ABS, RAD/CD/NAV, REGENS, LMV  € 9.950,00 

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  € 10.350,00 

RENAULT KANGOO 1.5 DCI  5 PERS. 2006 113.000 ZILV GRIJS MET, AIRCO, AIRBAGS, ER, CV, SB, 

2X SCHUIFDEUR, RAD/CD, TREKH, ABS  € 7.950,00 

OPEL AGILA 1.2 XE 2004 47.000 ZWART, ER, CV, SB, RAD/CD, AIRBAGS  € 4.500,00 

Dieren Kunst
15 kaarten voor  

€ 5,95

Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

Het judokan team is uitgeteld. 
286 judoka's op de mat. Wat 
een feest! Het was geweldig.

Napraten, Bel 0346-212455
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Marijke	Op	ten	Noort	is	al	dertig	jaar	
vrijwilliger	 bij	 het	 tijdschrift	 Share	
en	geeft	lezingen	door	het	hele	land.	
Share	 beoogt	 de	 leer	 te	 verspreiden	
die	uitgaat	van	de	komst	van	een	ze-
kere	Maitreya.	De	nu	89-jarige	Ben-
jamin	Creme,	een	Schots	esotericus,	
kunstschilder,	 auteur,	 internationaal	
spreker	 en	 redacteur	 staat	 aan	 de	
wieg	 van	 deze	 beweging.	 In	 1959	
ging	 Creme	 voor	 het	 eerst	 geloven	
in	Maitreya,	omdat	hij	volgens	hem	
een	boodschap	van	zijn	Meester	zou	
hebben	gekregen.	Vlak	na	die	eerste	
boodschap,	volgde	een	tweede	bood-
schap,	waarin	Creme	te	horen	kreeg	
dat	 Maitreya	 spoedig	 zou	 verschij-
nen.	Hij	ging	vervolgens	over	de	hele	
wereld	 lezingen	 houden	 en	 boeken	
schrijven	over	zijn	openbaringen.	Op	
ten	Noort	bracht	haar	 lezing	als	een	
soort	preek:	zij	gelooft	heilig	in	alles	
wat	ze	vertelt	en	een	groot	aantal	toe-
hoorders	behoorde	kennelijk	al	tot	de	
ingewijden.	 ‘Wij	 staan	aan	de	voor-
avond	van	drie	grote	gebeurtenissen’,	
begon	ze.	‘We	gaan	astrologisch	ge-
zien	 over	 van	 het	 tijdperk	 van	 de	
Vissen	 naar	 dat	 van	 de	 Waterman.’	
Eerstgenoemd	 tijdperk	 benoemt	 ze	
als	dat	van	het	individualisme	en	het	
idealisme.	 ‘Maar	de	mensen	 zijn	 zo	
idealistisch	 geworden	 dat	 ze	 elkaar	
met	heilige	boeken	op	de	kop	slaan.	
In	het	Watermantijdperk	gaat	het	om	
samenwerken	en	dat	heeft	met	ener-
gieën	te	maken.	Er	staan	al	verlichte	
denkers	 op	 ieder	 vlak	 klaar.’	 Door	
de	mensheid	 heen	 zijn	 er	 al	 diverse	
geestelijk	 leiders	 geweest,	 zoals	
Christus	en	Mohammed,	betoogt	Op	
ten	Noort.	‘En	nu	is	dat	de	Maitreya.’

Energieën
‘Op	 alle	 planeten	 barst	 het	 van	 het	
leven’,	 verkondigt	 ze.	 Dat	 we	 daar	
niets	 van	 kunnen	 waarnemen	 komt	
omdat	onze	wetenschappers	nog	niet	
ver	genoeg	zijn:	‘We	kennen	drie	vor-
men	van	materie:	 vast,	 vloeibaar	 en	
gas.	Maar	er	zijn	daarboven	nog	vier	

verijndere,	etherische	gebieden.	Een	
ruimteschip	is	van	etherische	materie	
gemaakt.	We	kunnen	het	alleen	zien	
als	 ze	 de	 trilling	 verlagen.’	 Ze	 gaat	
in	op	de	graancirkels	die	door	ruim-
teschepen	 over	 de	 hele	 wereld	 zou-
den	zijn	gemaakt.	 ‘Iedere	plek	waar	
ze	dit	doen	is	een	energiecentrum	en	
daarmee	 maken	 de	 ruimtebroeders	
een	 heel	 netwerk	 van	 energieën	 om	
ons	 als	 het	 zover	 is	 de	 energie	 van	
het	licht	te	geven.’	Dat	roept	de	vraag	
op	wanneer	dat	moment	komt.	 ‘Dat	
hangt	 van	 de	 mensen	 op	 aarde	 af.	
Als	we	de	oorlog	hebben	afgezworen	
krijgen	we	die	lichtenergie.’	De	Ma-
itreya	 komt	 weer	 ter	 sprake.	 ‘Hij	 is	
degene	die	we	als	Christus	kennen.’	

Op	 ten	Noort	vertelt	over	de	hiërar-
chie	op	aarde,	die	ook	op	al	die	be-
woonde	planeten	bestaat.	‘De	Chris-
tus	 is	 een	 functie	 in	 de	 hiërarchie	
die	 wordt	 beheerd	 door	 iemand	 die	
al	 duizenden	 jaren	 de	 Maitreya	 is.	
Tweeduizend	 jaar	 geleden	 heeft	 hij	
Jezus	in	de	laatste	drie	 jaar	van	zijn	
leven	 al	 overschaduwd.	 Jezus	 is	 het	
symbool	 van	 het	 discipelschap	 naar	
de	vervolmaking.	De	Maitreya	is	de	
wereldleraar	die	eerlijkheid	van	den-
ken,	 oprechtheid	 van	 geest	 en	 ont-
hechting	voorstaat.	De	kern	van	zijn	
boodschap	 is:	 deel	 samen	en	 red	de	
wereld.	 In	 de	Tweede	Wereldoorlog	
baden	mensen	massaal	 voor	 de	me-
demens.	 Daardoor	 kon	 de	 Maitreya	
naar	buiten	treden.’

Vervuiling
De	aarde	raakt	steeds	erger	vervuild,	
aldus	 Op	 ten	 Noort.	 ‘Kerncentrales	
veroorzaken	 zelfs	 als	 ze	 gesloten	
zijn	 vervuiling	 op	 etherische	 gebie-
den.	Die	vervuiling	veroorzaakt	ook	
Alzheimer,	kanker	en	hartaanvallen.	
Deze	planeet	is	zo	vervuild	dat	hij	er-
aan	gaat.	Dat	heeft	ernstige	gevolgen	
voor	 de	 andere	 planeten.’	 Daarom	
zijn	er	zo	veel	 ruimteschepen	bij	de	
aarde,	verklaart	ze.	Benjamin	Creme	

heeft	 al	 contacten	 gelegd.	 ‘Voordat	
hij	dit	werk	deed	was	hij	actief	mede-
werker	 van	 de	 ruimtebroeders.’	 Dat	
die	 ruimteschepen	 echt	 bestaan,	 is	
volgens	Op	ten	Noort	bewezen	door	
de	Amerikaanse	freelance	journaliste	
Lesley	Kean	in	haar	beststeller	Gene-
rals,	Pilots	and	Government	Oficials	
Go	On	the	Record	uit	2010.	‘Ze	be-
schrijft	 hoe	 veel	meer	 en	welke	 be-
wegingen	ruimteschepen	kunnen	uit-
voeren	 vergeleken	 met	 vliegtuigen.	
Ze	 zegt	 dat	 de	 USA	 ontdekt	 heeft	
dat	 de	 ruimtebroeders	 vredelievend	
zijn	en	dat	de	Amerikaanse	regering	
zich	erop	beraadt	hoe	ze	zonder	ge-
zichtsverlies	kunnen	toegeven	dat	er	
een	nog	hogere	macht	is	dan	de	VS.’	
De	Maitreya	heeft	zich	al	in	vele	lan-
den	gemanifesteerd,	beweert	ze.	‘Wij	
denken	nog	in	tijd,	maar	tijd	bestaat	
niet.	Een	meester	der	wijsheid	denkt	
zichzelf	 in	 Australië	 en	 daar	 is	 hij	
dan.	 De	 Maitreya	 heeft	 een	 lichtli-
chaam	 in	 de	 hemel	 gelaten	 en	 een	
stoffelijk	 lichaam	 gecreëerd	 zodat	
hij	onder	ons	kan	zijn.	Hij	heeft	nu	
incognito	48	interviews	gegeven	om-
dat	 hij	 niet	 aanbeden	 of	 nagevolgd	
wil	worden.’	

Televisieoptreden
Binnenkort	 zullen	 we	 allen	 de	 Ma-
itreya	op	televisie	zien,	weet	Op	ten	
Noort.	 Het	 had	 al	 eerder	 zullen	 ge-
beuren,	maar	dat	ging	toen	niet	door.	
‘In	 1982	 omdat	 de	 journalisten	 niet	
reageerden.	 In	 1985	 om	 een	 andere	
reden.	Nu	is	er	weer	een	‘window	of	
opportunity’,	maar	als	het	nu	niet	ge-
beurt,	 is	het	al	 te	 laat.’	De	Maitreya	
gaat	eerst	langs	alle	landen	om	men-
sen	toe	te	spreken.	‘Zijn	televisieop-
treden	wordt	daarna	van	tevoren	aan-
gekondigd.	Iedereen	zal	zijn	gezicht	
zien,	maar	hij	zal	niet	spreken.	Alle	
mensen	 zullen	 hem	 tegelijkertijd	 in	
hun	 hoofd	 in	 hun	 eigen	 taal	 horen.	
Hij	zal	spreken	tot	iedereen	van	welk	
geloof	dan	ook,	of	zonder	geloof.	Hij	
zal	praten	over	de	wetten	van	de	re-

incarnatie	en	er	zullen	veel	spontane	
genezingen	gebeuren.	Wij	hebben	de	
keuze	om	van	de	aarde	een	fonkelend	
juweel	in	de	kosmos	te	maken	als	we	
ervoor	open	staan.’	Tot	slot	maant	Op	
ten	Noort	haar	publiek	om	als	de	Ma-
itreya	zijn	boodschap	gaat	verkondi-
gen	niet	bang	te	zijn	en	de	komende	
tijd	vooral	op	de	hemel	te	letten,	want	
werd	Christus	aangekondigd	door	de	
ster	van	Bethlehem,	de	komst	van	de	
Maitreya	zal	gepaard	gaan	met	enor-

me	sterren	op	vier	hoeken	op	de	aar-
de	 die	 eigenlijk	 ruimteschepen	 zijn	
van	het	formaat	van	vijf	voetbalvel-
den	 waaruit	 kleinere	 ruimteschepen	
zullen	 afdalen.	Het	 zal	 een	 prachtig	
kleurenspektakel	worden,	belooft	ze.	
Aan	het	eind	van	haar	lezing	leest	Op	
Ten	 Noord	 langzaam	 en	 monotoon	
iets	 voor	 wat	 de	 Maitreya	 zou	 heb-
ben	 verkondigd.	 Veel	 toehoorders	
luisteren	 met	 gevouwen	 handen	 en	
gesloten	ogen.	

Marijke Op ten Noort onderwijst 
publiek bij Bilthovense Boekhandel

door Lilian van Dijk

UFO’s, graancirkels en de wereldleraar Maitreya was de titel van de lezing die 
Marijke Op ten Noort gaf in de Bilthovense Boekhandel op 22 november. Eigenlijk had ze beter 

de omgekeerde volgorde kunnen gebruiken en het woord esoterie eraan kunnen toevoegen,
want deze vlag had de lading beter gedekt.

Marijke Op ten Noort met een van de boeken van Benjamin Creme, getiteld 
De bundeling van de krachten van licht - de geestelijke missie van de UFO’s.

Volkskerstzang in Groenekan 
Donderdag	15	december	staan	de	deuren	van	de	Dorpskerk	aan	de	Groene-
kanseweg	in	Groenekan	weer	wijd	open	voor	iedereen	die	met	plezier	en	
overgave	de	bekende	kerstliederen	wil	meezingen	en	daarmee	tegelijkertijd	
een	ijn	begin	van	de	kerstviering	2011	wil	maken.	

Onder	het	 thema	‘Kinderen	van	het	Licht’	wordt	op	die	donderdagavond	
opnieuw	een	Volkskerstzang	georganiseerd	in	de	Dorpskerk.	Dit	thema	is	
gekozen	om	extra	accent	te	leggen	op	de	noodzaak	om	kindermisbruik	niet	
alleen	in	Nederland,	maar	vooral	in	landen	waar	kinderarbeid	en	-prostitu-
tie	een	realiteit	van	iedere	dag	is,	meer	onder	de	aandacht	te	brengen.	Het	
meezingen	van	de	 traditionele	 kerstliederen	 zal	 een	 rode	 draad	van	deze	
avond	zijn.	

Als	altijd	zullen	Klaas	van	Boggelen	(orgel)	en	Michiel	Plomp	(trompet)	
de	 muzikale	 ondersteuning	 van	 de	 zang	 voor	 hun	 rekening	 nemen.	 Ook	
het	welbekende	Groenekans	Muzekoor	zal	een	bijdrage	leveren	en	van	een	
groepje	zingende	kinderen	uit	Groenekan	valt	zeker	een	verrassing	te	ver-
wachten.	De	onlangs	aangetreden	predikant	van	de	Boskapel	mevr.	ds.	Els	
Visser	verzorgt	een	korte	overdenking.	

De	toegang	is	vrij,	maar	wel	zal	er	een	collecte	worden	gehouden	voor	een	
project	dat	de	opleiding	van	jonge	mensen	in	Oaxaca,	Mexico	ondersteunt,	
die	 anders	 een	vervolgopleiding	na	de	 lagere	 school	moeten	missen,	 een	
praktijkvoorbeeld	van	‘Kinderen	van	het	Licht’.	De	deuren	van	de	kerk	zijn	
open	om	19.00	uur	en	de	zangbijeenkomst	zelf	gaat	om	19.30	uur	van	start.	

Bilthovens Kamerkoor 
zingt kerstcantates 

Naast	Kerstcantates	 brengt	 het	Bilthovens	Kamerkoor	 op	 zondag	 18	 de-
cember	om	15.00	uur	in	de	O.L.V.	Kerk	aan	de	Gregoriuslaan	in	Bilthoven	
ook	o.m.	het	Notre	Père	van	M.Durulé	en	het	Ave	Maria	van	Caccini	ten	
gehore.	Het	is	alweer	het	derde	concert	van	het	Kamerkoor	onder	leiding	
van	dirigent	Arie	Perk.		

Ook	 dit	 keer	 werkt	 de	 in	 Bilthoven	 woonachtige	 mezzosopraan/alt	 José	
Scholte	mee.	In	de	internationale	oratoriumwereld	is	zij	een	veel	gevraagd	
soliste	met	op	het	repertoire	werken	van	o.a.	Bach,	Brahms,	Britten,	Durulé	
en	Verdi.	De	organist/pianist	Wim	Brunsveld	begeleidt	het	koor	en	verzorgt	
een	 instrumentaal	 intermezzo	 met	 celliste	 Esther	 Ocheng	 en	 klarinettist	
Vincent	Cornelissen.	

Kaarten	zijn	te	verkrijgen	bij	Sophia	van	Herpen,	tel.	030	2291692,	Mar-
greet	van	Baarsen,	tel.	0346	211259	of	per	e-mail	bilthovenskamerkoor@
live.nl.	De	kaarten	kosten	€	7,00	voor	volwassenen	en	€	5,00	voor	kinderen	
(inclusief	een	drankje	na	aloop).	

<<<900JAARDEBILT<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Jan Ketelaars

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Overal in onze gemeente zijn beelden 

van kunstenaars te vinden in de openbare 

ruimte. Vele staan er beetje verloren bij. In 

een weekend in april 2013 wil de Stichting 

Kunst en Cultuur De Bilt, waar ik bestuurs-

lid van ben, een aantal van deze beelden 

speciale aandacht geven. We willen pro-

fessionele en amateur kunstenaars laten 

reageren op deze vergeten beelden. Dat 

kan een nieuw beeld opleveren, maar ook 

een performance, een gedicht, een video-

installatie, een concert. Ook gaan kinderen 

van diverse basisscholen stoeptegels met 

hun eigen tekeningen en teksten maken 

bij de beelden. 

Als � lmmaker en docent aan de HKU sluit 

dit project uitstekend aan bij mijn interes-

ses. Te bedenken wat de mogelijkheden 

zijn, de plekken waar de beelden staan te 

bezoeken, met verschillende kunstenaars 

te praten. Zo leer ik onze gemeente waar ik 

al meer dan 10 jaar met veel plezier woon, 

steeds beter kennen. 

Kunst in de openbare ruimte heeft al lang 

mijn speciale interesse en door het (mede) 

organiseren van deze manifestatie hoop ik 

dat de vergeten beelden de aandacht krij-

gen die ze verdienen. 



De Bilt

Schilderen Extra in De Duiventil
Cursus ‘schilderen-extra’ voor mensen met een geheu-
genaandoening. Er wordt in een prettige sfeer en een 
kleine groep gewerkt waarbij u, indien gewenst, veel 
persoonlijke aandacht krijgt. Neem voor meer informatie 
contact op met Willemien Hak of Melanie Engeldal, 030-
2203490. Start maandag 9 januari 2012 op maandag van 
10.30 – 12.30 uur. Kosten voor een half jaar: € 95,-. 

Maartensdijk

Digitaal fotoboek
U leert in deze cursus het downloaden van het benodigde 
programma, het maken van het fotoboek tot en met het 
plaatsen van de bestelling. Voor het volgen van deze cur-
sus is het noodzakelijk dat u de computer kunt bedienen 
en dat uw computer aangesloten is op het internet.
Deze cursus van 3 lessen begint op donderdag 5 januari 
2012 van 10.00 uur – 12.15 uur. Kosten: €37,50 (inclu-
sief cursusboek).

Voor informatie en aanmeldingen:
SWO-De Zes Kernen
Maartensdijk: Dijckstate, 
Maertensplein 96, tel.  0346 214161
De Bilt: De Duiventil, 
Jasmijnstraat 6, tel. 030 220 34 90
of www.swodebilt.nl

info@agroplan.nl                www.agroplan.nl

• 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

info@agroplan.nl                www.agroplan.nl

• 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

info@agroplan.nl                www.agroplan.nl

• 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

info@agroplan.nl                www.agroplan.nl

• 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

info@agroplan.nl                www.agroplan.nl

• 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

info@agroplan.nl                www.agroplan.nl

• 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

info@agroplan.nl                www.agroplan.nl

• 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

Kwaliteit & Vakmanschap

Passie voor schilderen
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u? Bel dan 0346 21 19 92

• Anton Pieck-dorp • Kerstkoophuis • Smulplein • 

• Optredens artiesten/koren • Activiteiten voor de kinderen •

KIJK VOOR HET COMPLETE PROGRAMMA OP

www.warmewittewinterweken.nl

Dorresteinweg 72b 
Soest 035 - 6012883 

Elke dag open t/m woensdag 21 december
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AUTOBEDRIJF DE ROOIJ IN DE BILT 
IS OP ZOEK NAAR EEN :

SERVICE ADVISEUR VOLKSWAGEN

Je bent de spil tussen de werkplaats en de klant. Je brengt ad-
vies uit met betrekking tot onderhoud en reparaties van auto’s 
en zorgt voor een gestroomlijnde administratieve afhandeling.

Wij verwachten dat je representatief bent, uitstekende communicatieve vaardigheden 
hebt en de Nederlandse taal goed beheerst. Daarnaast beschik je over een afgeronde 
MBO-opleiding, commercieel-technische richting en heb je bij voorkeur enkele jaren 
relevante ervaring in een soortgelijke functie in de autobranche.

Je kunt je sollicitatie met motivatie en je c.v. mailen naar info@derooijauto.nl, 
of stuur een brief naar: Autobedrijf de Rooij, 
t.a.v: Mark van Kan, Molenkamp 32, 3732 EV De Bilt, 030-2204836

U zoekt - U vindt

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.

KERSTMARKT 
WINKELCENTRUM PLANETENBAAN

ZATERDAG 17 DECEMBER 
zal er in winkelcentrum Planetenbaan een 

gezellige kerstmarkt worden gehouden 
(van 10.00 tot 16.00) met diverse kramen.

O.a. Ananda Beads (sieraden), Wereldwinkel, 
Rode Kruis en andere...  

Natuurlijk zullen de winkeliers er met hun 
kerstspecialiteiten zijn, lekker voorproeven, 

ideeën opdoen voor de feestdagen.

Mocht u zelf een kraam in ons winkelcentrum 
willen hebben, met gepaste artikelen voor de 

feestdagen, dan kunt u zich wenden tot 
Whisky- en Wijnhandel Verhaar.

VOOR INFORMATIE:
Tel: 030-2284418 / verhaar@whiskyshop.nl
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De nieuwe collectie is binnen

Parallelweg west 9 - 4104AX - CULEMBORG - 030-2250812Parallelweg west 9 - 4104AX - CULEMBORG - 030-2250812
.nl

Nieuw! Boek nu een proeles Ski en Snowboard op onze indoor skibaan

Industrieweg 38, 3738 JX Maartensdijk  -  Telefoon 0346-214545

Fax 0346-213970  -  garage@larrypeters.nl  -  www.larrypeters.nl

Automobie lbedr i j f

VOLVO rijders opgelet!
Voor de Volvo bezitters/rijders van het verspreidingsgebied van De Vierklank een speciale 
aanbieding, tegen inlevering van deze advertentie.

•  Gratis wintercontrole (na telefonische afspraak)
•  APK en controle € 15,- exclusief gebruikte materialen 

(na tel. afspraak)
•  Gratis A.P.K. (bij het uitvoeren van een beurt)
•  Gratis Leenauto (U betaalt alleen de benzine)
•  Gratis reset service lampje
•  Gratis advies en monteren van banden
•  Gratis advies over de reparaties (diagnose)
•  Gratis ko�  e bij kleine reparaties waarop gewacht kan worden
•  Gratis optimale service (die overigens al gratis was)

Kennis en diagnose apparatuur voor alle type’s Volvo is aanwezig. 

Alle reparaties worden snel en met originele onderdelen uitgevoerd tegen een betaalbaar 
tarief. Maak een afspraak.
Wij zijn niet aangesloten bij de Nederlandse Dealer Organisatie!

Prettige 

feestdagen!
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advertentie

De	 dorpelingen	 van	 de	 vier	 kernen	
brachten	 in	 2002	 ca.	 15.000	 euro	 in	
voor	 de	 continuïteit	 van	 De	 Vier-
klank.	En	dat	geld	is	in	de	afgelopen	
jaren	 gebruikt	 om	De	Vierklank	 een	
sluitende	 begroting	 te	 geven.	 ‘Afge-
lopen	 zomer	 is	 het	 laatste	 geld	 aan-
gewend	om	de	slappe	advertentietijd	
van	 juli	 en	 augustus	 door	 te	 komen.	
Dat	is	gelukt.	Maar	nu	is	de	spaarpot	
uit	 2002	 leeg	 en	 richt	 De	 Vierklank	
zich	 op	 alle	 kernen	 van	 de	 gemeen-
te	De	Bilt.	Dat	 is	voor	ons	een	goed	
moment	om	er	mee	op	te	houden	en	
de	stichting	te	ontbinden’,	aldus	Leo	
Fijen	en	Edwin	Plug.	Ze	benadrukken	
dat	de	toekomst	van	De	Vierklank	nu	
aan	de	uitgever	is.	Daartoe	kan	ze	een	
nieuwe	stichting	 in	het	 leven	 roepen	
of	andere	initiatieven	nemen.	

Bindmiddel
‘Onze	 taak	 zit	 er	 op’,	 weten	 Leo	
Fijen	 en	 Edwin	 Plug.	 ‘In	 2002	 heb-
ben	 wij	 de	 Stichting	 Vrienden	 van	
De	Vierklank	 in	het	 leven	geroepen.	
Dat	 hebben	we	gedaan	om	over	 een	
periode	 van	 tien	 jaar	 een	 inanciële	
buffer	 te	maken.	Want	Maartensdijk,	
Westbroek,	 Hollandsche	 Rading	 en	
Groenekan	 kunnen	 niet	 zonder	 De	
Vierklank.	Het	blad	is	het	belangrijk-

ste	bindmiddel	van	de	vier	dorpen.	De	
toekomst	 liep	 toen	 gevaar	 omdat	 de	
gemeente	niet	meer	wilde	adverteren.	
Daarmee	bleven	inkomsten	uit.	Daar-
toe	 hebben	 we	 de	 burgers	 gevraagd	
geld	 te	doneren.	Dat	 is	 toen	gedaan,	
tot	een	bedrag	van	15.000	euro,	met	
maar	 één	 doel:	 de	 tekorten	 aanzui-
veren	 en	 de	 continuïteit	 garanderen.	
Die	taak	hebben	we	serieus	genomen	
en	tien	jaar	 lang	vervuld’,	aldus	Leo	
Fijen	en	Edwin	Plug.

Continuïteit
Beide	Maartensdijkers	zijn	er	trots	op	
dat	ze	met	de	donateurs	tien	jaar	lang	
het	 voortbestaan	 van	 De	 Vierklank	
mogelijk	 hebben	 gemaakt.	 Maar	 ze	
vinden	dat	het	nu	aan	de	uitgever	 is	
om	 nieuwe	 stappen	 te	 zetten	 om	 de	
continuïteit	 te	 garanderen.	 Ze	 hopen	
van	 harte	 dat	 dit	 gebeurt,	 want	 be-
nadrukken	 zij:	 ‘De	 Vierklank	 is	 een	
uniek	blad	dat	mensen	samenbrengt,	
nieuws	uit	de	dorpen	op	een	toegan-
kelijke	 manier	 presenteert	 en	 ge-
meenschapszin	stimuleert	zoals	dat	in	
een	dorp	hoort	te	gebeuren.’

Uitgever bedankt vrienden
Laat	er	geen	misverstanden	over	be-
staan,	dankzij	de	stichting	De	Vrien-

den	van	De	Vierklank	bestaat	de	krant	
nog	steeds.	De	aankondiging	in	2002	
dat	het	gemeentenieuws	niet	meer	in	
De	 Vierklank	 zou	 worden	 geplaatst	
gaf	een	dusdanig	negatieve	begroting	
dat	 verder	 gaan	 uit	 bedrijfsoogpunt	
niet	verantwoord	was.	Door	de	steun	
die	we	van	heel	veel	 lezers	mochten	
ontvangen,	zowel	in	inancieel	als	in	
mentaal	 opzicht,	 zijn	 we	 toen	 door	
gegaan.

De	 gemeente	 De	 Bilt	 besloot	 na	 ca	
een	halfjaar	om	het	gemeentenieuws	
bestemd	voor	 de	vier	 kernen	van	de	
voormalige	 gemeente	 Maartensdijk	
weer	 in	 de	 Vierklank	 te	 plaatsen.	
Daardoor	 en	 de	 nimmer	 alatende	
steun	van	de	 vaste	 adverteerders,	 de	
inzet	 van	 de	 Stichting	 en	 heel	 veel	
mensen	 die	 De	Vierklank	 een	 warm	
hart	toedragen	konden	we	blijven	be-
staan.	

Gemeentebreed
In	2009	hebben	we	na	lang	wikken	en	
wegen	de	keuze	gemaakt	om	in	de	hele	
gemeente	 te	 verschijnen.	 Door	 het	
wegvallen	 van	 het	 gemeentenieuws	
moesten	we	kiezen	of	ophouden	met	
het	uitgeven	van	De	Vierklank	of	een	
groter	 lezerspubliek	 aan	 ons	 binden.	

Voor	dat	 laatste	hebben	we	uiteinde-
lijk	gekozen.	Veel	 lezers	uit	de	oude	
kernen	vinden	dat	nog	steeds	jammer.	
Ook	nu	nog	bereiken	ons	regelmatig	
berichten	‘dat	er	zoveel	Bilts	Nieuws	
in	 ónze	 Vierklank	 staat’,	 waaruit	
blijkt	 dat	 de	 lezers	 zich	 erg	 verbon-
den	voelen	met	De	Vierklank.	Feit	is	
dat	de	gemeente	De	Bilt	uit	6	kernen	
bestaat	en	wij	ervoor	gekozen	hebben	
om	het	nieuws	uit	de	gehele	gemeente	
te	brengen.	
Ook	binnen	de	stichting	Vrienden	van	
de	Vierklank	is	hier	veel	over	gespro-
ken.	De	gelden	die	door	de	Stichting	
aan	De	Vierklank	zijn	over	gedragen	
mogen	 alleen	 gebruikt	 worden	 voor	
zaken	die	de	oude	kernen	uit	 de	ge-
meente	 Maartensdijk	 betreffen.	 Op	
die	manier	komt	geld	dat	afkomstig	is	
van	 donateurs	 uit	 het	 oude	 versprei-
dingsgebied	 ook	 weer	 aan	 hen	 ten	
goede.	

Toekomst
Vermoedelijk	kan	de	Vierklank	in	zijn	
huidige	vorm	zonder	nieuwe	hulp	van	
de	 Stichting	 kostendekkend	 blijven	
bestaan.	Als	er	ooit	weer	een	moment	
komt	waarbij	het	voortbestaan	van	de	
Vierklank	 in	 gevaar	 is	 en	 de	 lezers	
niet	 willen	 dat	 de	 krant	 verdwijnt	
kunnen	daar	gemeentebreed	oplossin-
gen	voor	worden	bedacht.	Vooralsnog	
wordt	 dankzij	De	 stichting	Vrienden	
van	De	Vierklank	 en	 haar	 donateurs	
inmiddels	 dik	 20.000	 huishoudens	
wekelijks	over	het	wel	en	wee	 in	de	
gemeente	 De	 Bilt	 geïnformeerd.	We	
hopen	dat	nog	jaren	te	kunnen	blijven	
doen.

De	Vierklank	bedankt	het	bestuur	van	
de	Stichting	en	de	donateurs	voor	de	
niet	 alatende	 steun	 en	 het	 rotsvaste	
geloof	 in	 het	 voortbestaan	 van	 de	
krant.

Stichting Vrienden van  
De Vierklank opgeheven

Ooit in het leven geroepen om voor Maartensdijk, Groenekan, Westbroek en Hollandsche Rading een 
eigen nieuwsblad te behouden en een inanciële buffer te bieden voor moeilijke tijden. De Stichting 

Vrienden van De Vierklank zet er nu een punt achter. Leo Fijen en Edwin Plug hebben tien jaar lang 
de kar getrokken en ervoor gezorgd dat het geld van de stichting goed besteed werd.

Leo Fijen en Edwin Plug sluiten de boeken van de Stichting.

‘De	 gemeente	 De	 Bilt	 werkt	 op	 het	
thema	veiligheid	goed	samen	met	de	
lokale	politie	en	koestert	de	goede	re-
laties’,	zegt	de	burgemeester.	 ‘Het	 is	
hier	geen	wild	west,	maar	het	 is	be-
langrijk	dat	je	bij	de	surveillance	ex-
tra	mensen	kunt	inzetten	die	uit	de	sa-
menleving	zelf	komen	en	die	bekend	
zijn	met	het	gebied.	Een	van	de	grote	
voordelen	van	de	samenwerking	tus-
sen	de	gemeente	 en	de	politie	 is	dat	
de	eenheid	gelijk	is	aan	ons	eigen	ver-
zorgingsgebied.	 Maar	 we	 gaan	 naar	
een	 nationale	 politie	 en	 een	 andere	
organisatievorm.’

Breed inzetbaar
Ook	de	Biltse	politiewijkchef	Annel-
oes	 Eghuizen	 heeft	 veel	 waardering	
voor	 de	 politievrijwilligers	 die	 heel	
lexibel	 meedraaien.	 ‘Ze	 zijn	 heel	
breed	inzetbaar.	Voor	ons	als	team	is	
het	extra	capaciteit	waar	we	heel	blij	
mee	 zijn	 en	 waarmee	 we	 een	 extra	
slag	kunnen	maken.’	De	Politie	Regio	
Utrecht	 telt	 140	 politievrijwilligers	
waaronder	 10	 vrouwen.	 Ze	 worden	
ook	 ingezet	 bij	 grote	 evenementen	
zoals	 Koninginnedag	 in	 Veenendaal	
en	 Prinsjesdag.	 De	 vrijwillige	 poli-
tiemensen	 zijn	 volledig	 opgeleid	 en	
zijn	 overal	 inzetbaar.	 In	 het	 oplei-
dingtraject	is	in	het	verleden	wel	wat	
veranderd.	De	nieuwe	opleiding	is	in	
2002	 ontstaan	 en	 duurt	 drie	 jaar.	 In	

de	 nieuwe	 organisatie	 wordt	 gepro-
beerd	daar	wat	differentiatie	in	aan	te	
brengen,	omdat	het	voor	veel	mensen	
een	hele	hoge	drempel	is	om	drie	jaar	
lang	veel	uren	 in	 een	 studie	 te	 stop-
pen.	Het	is	met	een	fulltimebaan	erbij	
erg	lastig	en	er	is	dan	ook	veel	uitval.	
Er	zijn	er	ook	die	overstappen	naar	de	
beroepspolitie.

Uniform
Anneloes	 Eghuizen	 vindt	 het	 jam-
mer	dat	er	voor	de	politievrijwilligers	
geen	 doorstroommogelijkheden	 zijn.	
‘De	vrijwilligers	blinken	uit	op	ken-
nis	van	het	gebied	en	betrokkenheid.’	

Maatschappelijke	betrokkenheid	met	
de	leefomgeving	is	een	motivatie	om	
bij	de	vrijwillige	politie	te	gaan,	maar	
ook	een	stukje	spanning.	‘Je	komt	op	
plekken	waar	 je	anders	niet	komt	en	
je	weet	nooit	van	tevoren	wat	er	op	je	
pad	komt.’	

Vrijwilligers	 moeten	 aan	 dezelfde	
eisen	 voldoen	 als	 beroepsagenten.	
Surveillanten	 dragen	 ook	 hetzelfde	
uniform,	 maar	 mogen	 geen	 wapen	
dragen.	 Een	 van	 de	 vrijwilligers	
hoorde	 tijdens	 de	 avondvierdaagse	
een	 jongen	zeggen:	 ‘Kijk,	dat	 is	 een	
hobbybobby,	hij	heeft	geen	wapen.’	

Vrijwillige politie in het zonnetje gezet
door Guus Geebel

Burgemeester Gerritsen had dinsdag 29 november In de trouwzaal van gemeentehuis Jagtlust 
waarderende woorden en een attentie voor de zes politievrijwilligers die in de gemeente actief zijn. 

Hij was blij dat alle zes politiemensen aanwezig konden zijn. ‘Ik bewonder het dat iemand  
naast een reguliere baan als vrijwilliger politietaken vervult. Daarmee vormt u  

een belangrijke aanvulling voor de lokale politie.’

Burgemeester Arjen Gerritsen met de politievrijwilligers. Naast hem Enrico en 
Rene, boven Eddy, Bart, Albert en Menno.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…….
Megastallen zijn als Dinosaurussen!

Het	provinciebestuur	schreef	in	haar	coalitieakkoord	onder	meer:	‘De	bouw	
van	megastallen	vinden	wij	ongewenst.’.	Is	het	dan	niet	verbazingwekkend	
dat	zij	nu	in	haar	‘groene	zones’	 toch	ruimte	wil	geven	aan	de	bouw	van	
juist	dát	soort	stallen?	En	tot	overmaat	van	ramp	stelt	nu	ook	B&W	van	De	
Bilt	concreet	voor	ruimte	te	geven	aan	een	bedrijf	van	megaformaat.	Op	de	
agenda	van	de	vergadering	van	de	commissie	Openbare	Ruimte	(donder-
dagavond	8	december)	staat	dat	voorstel	geagendeerd.

Onze	bestuurders	laten	daarmee	zien	dat	ze	de	‘tekenen	des	tijds’	niet	heb-
ben	begrepen!	Megastallen	staan	model	voor	alles	wat	de	laatste	decennia	is	
ontspoord	en	ons	mede	in	de	crises	van	de	laatste	jaren	heeft	gestort.	Staats-
secretaris	Bleker	 rekende	voor	 dat	 een	 boer	 150	melkkoeien	nodig	 heeft	
om	zijn	gezin	te	onderhouden.	Een	megastal	telt	er	500	of	meer.	Tel	uit	je	
winst,	en	de	kiloknallers	zullen	u	dankbaar	zijn!		Naast	allerlei	ernstige	be-
zwaren	voor	volksgezondheid,	milieu	en	dierenwelzijn		tasten	megastallen	
bovendien	de	parels	van	Utrecht	-	die	unieke	fraaie	landschappen	-	ernstig	
aan.	Provincie	en	gemeente	dreigen	daarmee	de	kip	met	de	gouden	eieren	
te	slachten.	

Megastallen	zijn	als	Dinosaurussen	na	de	inslag	van	de	komeet,	ze	zijn	ten	
dode	opgeschreven.	Nu	maar	hopen	dat	dit	inzicht	ook	nog	tijdig	bij	onze	
bestuurders	doorbreekt!
Frank Klok - Groenekan

Voor alle engeltjes en bengeltjes
mr. Jet van Holland

advocaat

Strafrecht, Jeugdstrafrecht
Uithuisplaatsing

Ondertoezichtstelling jeugdigen

Rechtsbijstand o.b.v.
gefinancierde rechtshulp

Breukeleveen, Businesspark Hilversum

tel.: 035 582 1818www.JetvanHolland.nl



JULLIE WILLEN VOOR GEEN GOUD UIT ELKAAR.

MAAR WIE KRIJGT HET GELD ALS HET TOCH GEBEURT?

T (030) 229 08 11
E info@houwingvanbeek.nl

DOE DE SAMENLEEFTEST OP

SAMENLEEFTEST.NL

 
 
 
 
 
 
 

 
Dit jaar geen HERRIE in uw keuken! 
 

Kers(t)Verspakket®2011 
 

 Geen voorbereiding 
 Geen geblader in receptenboeken 
 Geen speurtocht naar de juiste ingrediënten  

 
Exquise 4-gangen kerstmenu in 30 minuten 
thuis op tafel voor € 37,50 p.p. 
 
 
Bel ons voor uw bestelling of kijk op www.vuursche.nl 
voor uitgebreide informatie 
 
Is een 4-gangenmenu u teveel? 
 

Onze Vlees of Vis Hors d’Oeuvre DeLuxe a € 27,50 p.p. 
is een mooi alternatief. Voor Kerst maar ook  
Oud en Nieuw. 
 
 

Dorpsstraat 2 – 3749 AD Lage Vuursche 
035 6668351 –info@vuursche.nl 

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 3 weken is het Kerstmis

Maertensplein 26 a, Maartensdijk 
Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

ROZEN 

20 stuks v.a. € 5,95

SKIMMIA 

2 voor € 9,95 

per stuk € 5,95

HELABORUS 
v.a. € 9,95 per stuk

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

Ondernemen 
met perspectief!
Wij waren uitgehobbeld van 

opdracht naar opdracht voor een 
steeds lager tarief.

Nu zoeken wij een paar mensen 
die willen leren hoe je een passief 

inkomen kunt opbouwen in de snelst 
groeiende markt van de komende 
decennia: de wellnessindustrie. 
Parttime of fulltime zelfstandig 
ondernemen in teamverband, 

fi nancieel onafhankelijk worden. 

Belangstelling? 
Bel voor een intake Miranda van 
der Hoek, 06-21214842 
of Marcel Slijpen 06-41758343.

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

Heeft u ook zo’n gezellige sinterklaas gehad 

met onze kant en klare erwtensoep? Maak nu 

kennis met onze kant & klare hertenpeper en 

de gegratineerde aardappels en haricoverts 

met katenspek. Of de hazenpeper en wanneer 

u niet van wild houdt hebben wij voor u boeuf 

bourguignon, primeribreepjes in rodewijnker-

sensaus of onze home made christmas meat; 

dunne plakjes rosbief in een zalige saus. Wij 

maken u het “lekker”makkelijk voor de kerst!

UIT ONZE TRAITEURHOEK:
Helemaal compleet met veel hert van de achterbout

HERTENPEPER 100 GRAM 1,98

Echt “lekker“ makkelijk; gekruid en gepaneerd

KIPSCHNITZELS 4 STUKS 5,00

Wie kent ze niet; op veler verzoek, fijn van

draad & mals en mager ca. 2½ uur stoven

RUNDERSTOOFLAPJES

 500 GRAM NU 4,99

Uit onze wildhoek; iets aparts voor de 

liefhebbers, ca. 4 min. bakken, aan één 

stuk gesneden of als medaillons gesneden

VERSE HERTENHAASJES

 100 GRAM 4,25

Met een klein beentje, lekker gemarineerd 

en gekruid

LAMSBOUTSCHIJVEN

 100 GRAM 1,98

Winterspecialiteit!! Met o.a. varkensfilet, 

marinade, geroosterde uitjes en kruiden

ZWIEBELROSTBRATEN

 100 GRAM 1,75

Lekker gekruid: ± 90 min. in de oven op 170°C; 

met groenten en kruidenboter

KIP IN BRAADZAK

 NU 1 KILO 6,98

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 10 december

SLA 2 VLIEGEN 
IN ÉÉN KLAP!

Lekker buiten 
wandelen of � etsen 

én De Vierklank 
bezorgen

MELD JE AAN!

Bel 0346 211992 

of mail naar 

info@vierklank.nl
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advertentie

Ze	heeft	het	bedrijf	overgenomen	van	
de	familie	Steenwijk	die	de	winkel	al	
tien	 jaar	 steeds	 bekender	 maakte	 en	
die	ook	nu	nog	op	het	terrein	wonen.	
Willemieke	heeft	de	nodige	ervaring	
opgedaan.	

Ze	 heeft	 vier	 jaar	 op	 zaterdag	 in	 dit	
soort	 winkels	 gewerkt	 en	 bovendien	
ook	 nog	 in	 gespecialiseerde	 winkels	
kennis	 verzameld.	 Allemaal	 met	 als	
doel	 om	 de	 nodige	 ervaring	 op	 te	
doen	voor	een	eigen	bedrijf.		

Willemieke	 verkoopt	 dezelfde	 arti-
kelen	 als	 voorheen	 maar	 heeft	 meer	
soorten,	 plus	 cadeauartikelen.	 Ze	
verkoopt	 Kerstpakketten	 van	 15	 à	
20	 euro	 maar	 klanten	 kunnen	 ook	
zelf	pakketten	samenstellen.	Dat	past	
mooi	in	deze	tijd.	‘Onze	kaas	is	geen	
fabriekswerk	maar	wordt	hier	zelf	ge-
maakt	en	dat	is	puur	natuur’,	zegt	ze	
lachend:	 Maar	 er	 is	 nog	 meer,	 want	
tegenover	 de	 winkel	 is	 een	 knusse	
ruimte	 voor	 vergaderingen,	 familie-	
of	 bedrijfsgroepen,	 kinderfeestjes,	

een	zaken-	en	boerenlunch	en	andere	
bijeenkomsten.	 Je	 kunt	 er	 eten	 en	
drinken,	 poffertjes	 bakken	 en	 buiten	
pony	 rijden,	 boerensport	 en	 boeren-
golf	 spelen,	 een	 speurtocht	 beleven,	
boswandelingen	 maken	 en	 nog	 heel	
veel	meer	 in	deze	prachtige	bosrijke	
omgeving.	
De	 landwinkel	 is	 op	 dinsdag	 ,	 don-
derdag	 en	 vrijdag	 van	 9	 -17.30	 uur	
geopend.	 Op	 woensdag	 van	 12.30	
-	 17.30	 uur	 en	 zaterdag	 van	 9.00	 -	
16.30	uur.

Landwinkel De Tolboom opnieuw gestart
Willemieke is van vele markten thuis

door Kees Pijpers

De al jaren bekende Landwinkel achterin Maartensdijk aan de Eikensteeg 13 is van  
eigenaar veranderd. Willemieke van Maanen (19) drijft de zaak intussen vanaf 1 november  

met kennis  van zaken. De boerendochter uit deze omgeving weet precies waar ze mee bezig is 
en kan dat goed verwoorden.

Willemieke zwaait sinds 1 november de scepter in Landwinkel de Tolboom.

In	 al	 die	 vijfenzeventig	 jaar	 hebben	
zoveel	boeken	de	winkel	verlaten,	dat	
Bouwman	 erg	 benieuwd	 was	 hoe	 ze	
gelezen	worden.	Gedurende	de	vijfen-
zeventig	jubileumdagen	was	er	daarom	
een	 fotowedstrijd	 uitgeschreven	 voor	
de	favoriete	 leeshouding	of	 leesomge-
ving.	Veel	klanten	hebben	een	prachtige	
foto	ingeleverd	en	het	kostte	de	nodige	
moeite	drie	winnaars	er	uit	te	halen.	

Prijzen
Zaterdag	3	december	was	 als	 afslui-
ting	 van	 de	 feestelijkheden	 de	 prijs-
uitreiking.	De	3	winnaars	hebben	al-
len	 een	 boekenpakket	 gekregen	 met	
dank	 aan	 Ambo|Anthos	 uitgevers.	
Zij	hebben	de	prijzen	verzorgd,	aan-
gezien	een	boek	van	deze	uitgever	 -		
N.	 Sankovitch	 ‘Een	 boek	 per	 dag’	 -	
aanleiding	was	voor	deze	wedstrijd.	

Feestelijke jubileum afsluiting bij 
Bouwman Boeken

Vijfenzeventig dagen lang heeft Bouwman Boeken het vijfenzeventigjarig jubileum gevierd; van 
15 september tot zaterdag 3 december 2011. Gedurende die periode waren er mooie lezingen van 

mindfulness en enneagram tot lachen met Berthold Gunster en zelfs een zeer geslaagde combinatie 
van muziek en proza met Anna Enquist en Ivo Janssen op 24 november in het RIVM. 

V.l.n.r. Familie Grool (3de prijs), Dieuwke van den Berg (1ste prijs) en Familie 
Martens (2de prijs).

Ook	dit	jaar	is	Groenrijk	weer	in	een	
gezellige	 kerstsfeer	 omgetoverd.	 U	
wandelt	door	verschillende	kamers	in	
diverse	 stijlen	 zoals	 de	Poetic	Style,	
Heartwarming	 and	 Land	 of	 Snow.	
Natuurlijk	zijn	er	weer	volop	Neder-
landse	kerstbomen	vers	van	het	 land	
en	volop	Nordmansparren,	prachtige,	
met	grote	donkergroene	naalden	met	

de	eigenschap	dat	ze	weinig	naalden	
laten	vallen.	Alle	Kerstbomen	worden	
voor	u	ingepakt.	

Aanstaande	 zaterdag	 10	 december	
trakteert	Groenrijk	u	op	een	sfeervol	
optreden	 van	 de	 in	Hollandsche	Ra-
ding	 wonende	 Paul	 Poulissen.	 Deze	
bekende	pianist	geniet	bekendheid	als	
dirigent	van	het	AVRO’s	Kinderkoor	

en	 als	 presentator	van	 een	wekelijks	
radioprogramma.	 Paul	 geldt	 als	 één	
van	Nederlands	beste	en	meest	popu-
laire	 pianisten/entertainers.	 Er	 wordt	
gezorgd	voor	een	heerlijk	Gluhwijn-
tje	en	warme	Erwtensoep.
In	 de	 entree	 worden,	 net	 als	 vorige	
jaren,	 door	 Fred	 weer	 de	 heerlijkste	
oliebollen	gebakken,	naar	recept	van	
bakkerij	Bos

Kerstsfeer bij Groenrijk

Groenrijk is volledig in kerstsfeer. Paul Poulissen zorgt a.s. zaterdag voor extra kerstsfeer bij Groenrijk.

Proeven bij Landwaart

Het is alweer december en bij Landwaart aan het Maertensplein te 
Maartensdijk is men daarom al volop bezig met het Kerst-keuze diner. 
Zaterdag 10 december a.s. worden alle kerstgerechten smakelijk 
gepresenteerd en is iedereen van 11.00 tot 15.00 uur van harte welkom om 
het lekkers te bekijken en te proeven. Dit jaar worden de desserts gemaakt 
door Tineke in samenwerking met Adriaan van Haarlem, een van de beste 
patisiers van Nederland en docent van Bakery Institute. Het culinaire team 
van Landwaart zal - evenals andere jaren - uw vragen graag beantwoorden 
en uw keuzes graag noteren. [HvdB]

Picea abies in pot

Hoogte 150-180 cm.

Potmaat 27 cm. Per stuk

van 19,95Cvoor 

13,99

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Voor de 0 tot 4 jarigen zijn er ver-
schillende mogelijkheden in het 
nieuwe Kinderdagverblijf de Wel-
pen. Dit kinderdagverblijf krijgt twee 

verticale groepen voor de hele dag en 
een peutergroep (2-4 jarigen) onder 
schooltijd. Voor de 4 tot 12 jarigen 
biedt de BSO de Wilde Poema een 

fantastische opvang voor na school-
tijd en in de vakanties. Ook wordt er 
Voorschoolse opvang georganiseerd 
voor de leeftijd van 2-12 jaar. De 

huidige peuterspeelzaalgroep van de 
Werkplaats wordt tenslotte ook ge-
huisvest in het kindercentrum. Het 
prachtige pand biedt vele uitdagende 
ruimten waarin diverse activiteiten 
kunnen plaatsvinden; sport en spel, 
dans en theater, een compleet inge-
richte kookstudio, computerhoek, 
huiskamers en niet te vergeten … 
een prachtige natuurtuin. 

Visies
Kinderopvang De Bilt, met inmid-
dels 11 vestigingen in Gemeente De 
Bilt, is al in 2003 een samenwerking 
aangegaan met de Werkplaats Kin-
dergemeenschap, om op termijn een 
nieuw kindercentrum op het terrein 
van de Werkplaats op te realiseren. 
Tineke Plessen, algemeen directeur, 
vertelt: ‘Beide organisaties hebben 
destijds geconcludeerd dat hun visies 
feilloos op elkaar aansluiten om de 
opvang en onderwijs op een mooie 
wijze vorm te geven. Met dit Kin-
dercentrum wordt er een doorgaande 
opvang- en onderwijslijn gecreëerd 
voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Van-
uit pedagogisch perspectief is dit 
voor kinderen zeer wenselijk. Tevens 
biedt deze constructie prachtige mo-
gelijkheden voor samenwerkings-
vormen tussen de leeftijdsgroepen 
in opvang, maar ook in onderwijs. 
Denk aan maatschappelijke stages 
voor leerlingen van het voortgezet 
onderwijs in het kinderdagverblijf, 
voorleesactiviteiten op kinderdag-

verblijf door leerlingen van het ba-
sisonderwijs, huiswerkbegeleiding 
door oudere leerlingen. Samen met 
de mogelijkheden van het enorme 
natuurterrein dat de Werkplaats rijk 
is, is dit een Kindercentrum van 
groot formaat! De laatste procedu-
rele puntjes betreffende het gebouw 
worden nu door de Gemeente De 
Bilt op de i gezet, en de verwachting 
is dat dit spoedig afgerond is.’ 

Duurzaam
Judith Veen, Vestigingsmanager, 
weet inmiddels alles van bouwteke-
ningen en bouwvergaderingen. De 
opleveringsdatum staat op 30 no-
vember a.s. en ze kan niet wachten 
om samen met haar medewerkers het 
prachtig duurzame pand in te gaan 
richten: ‘De vacatures waren snel 
opgevuld. Ik heb een team kunnen 
vormen met veel competenties die 
garant staat voor de kwaliteit waar 
Kinderopvang De Bilt voor staat. Wij 
willen dan ook graag onze plannen en 
meer informatie over met name het 
nieuwe kinderdagverblijf De Welpen 
laten zien op de voorlichtingsavond 
die wordt gehouden op 12 december 
a.s., vanaf 19.45 uur, in het kleuter-
gebouw van de Werkplaats. Het is 
bedoeld voor alle huidige en nieuwe 
ouders, maar ook belangstellenden 
zijn hierbij van harte welkom. Graag 
even opgeven via mail welpen@kin-
deropvang-debilt.nl‘.

(Nicole Quadakkers)

Kinderopvang De Bilt opent 
Kindercentrum  

Kinderopvang De Bilt opent in januari 2012 haar nieuwe Kindercentrum op het terrein
van de Werkplaats aan de Kees Boekelaan 16, te Bilthoven. Het Kindercentrum gaat ruimte

bieden aan diverse kinderopvangvormen. 

Tineke Plessen, algemene directeur Kinderopvang De Bilt en Judith Veen, vestigingsmanager Kindercentrum op 
de steiger.

Voor meer algemene informatie over Kinderopvang De Bilt:  
www.kinderopvang-debilt.nl. Voor plaatsingsmogelijkheden:  
planning@kinderopvang-debilt.nl of tel. 030 2251998 t.n.v. Wilma  
de With.   
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door Henk van de Bunt

Woensdag 30 november zijn tijdens 

een feestelijke bijeenkomst rond en 

in gemeentehuis Jagtlust ‘De Biltse 

Ondernemers van het Jaar 2011’ be-

kendgemaakt. De prijs werd dit jaar 

voor de derde keer uitgereikt. Met de 

verkiezing, georganiseerd door de ge-

meente De Bilt in nauwe samenwer-

king met de Lions Club- De Bilt en De 

Biltse Ondernemers Federatie, willen 

de betrokken organisaties Bilts on-

dernemerschap extra stimuleren op 

verschillende terreinen. 

Na een optreden van de Koninklijke 

Biltse Harmonie op bordes Jagtlust 

werd de bekendmaking onder grote 

belangstelling in de Mathildezaal 

door juryvoorzitter wethouder Arie 

Jan Ditewig, geassisteerd door Astrid 

Kersseboom gedaan. Burgemeester 

Gerritsen noemde in zijn openings-

woord ‘de economische crisis ‘the talk 

of the town’ en vroeg zich af of ‘het 

gezonde verstand van een paar on-

dernemers ons soms niet meer goed 

zou doen dan het eindeloze gere-

dekavel in Den Haag of Brussel. Ger-

ritsen: Vandaag vieren wij het lokale 

ondernemerschap, de creativiteit, het 

vernuft en de durf van ondernemers’. 

PALET

Volgens Gerritsen kom je dit in onze 

gemeente in allerlei soorten en ma-

ten tegen: ‘Eigenaren van familiebe-

drijven die sinds jaar en dag actief en 

niet meer weg te denken zijn, jonge 

ondernemers, net van school, die een 

geweldig concept in de markt zetten, 

betrouwbare middenstanders die 

met kwaliteit hun klanten aan zich 

binden, internationaal opererende 

ondernemers die technische en digi-

tale innovaties aan de man brengen, 

zorg- en welzijnsondernemers die 

inspelen op veranderingen op het 

gebied van medische zorg en levens-

loopvraagstukken. Het is een prach-

tig, breed en veelkleurig palet. 

Wat ze gemeen hebben is, dat het 

mannen en vrouwen zijn met het 

lef om risico te lopen. Met het talent 

om de markt te bewerken. Met het 

vermogen om werkgelegenheid te 

bieden. We staan er lang niet vaak ge-

noeg bij stil dat het juist deze mensen 

zijn die een samenleving nodig heeft. 

De ondernemer die geld verdient, is 

een steunpilaar onder de samenle-

ving’

SCHOUDERKLOPJE

Gerritsen noemde de prijs is in de 

eerste plaats een enorme pluim op 

de hoed van de ondernemer: ‘Niet zo-

maar een schouderklopje, maar een 

hoofdprijs waaruit erkenning van en 

waardering voor hun ondernemer-

schap blijkt. Naast dat alles is de uit-

reiking van de Ondernemersprijs ech-

ter ook blijk van waardering voor het 

totale bedrijfsleven in de gemeente 

De Bilt. Ik prijs onze gemeente geluk-

kig met zoveel ondernemers die soms 

met de stroom mee, maar ook heel 

vaak tegen de stroom in, succesvol 

zijn. Die niet bij de pakken neerzitten 

als het even niet mee zit, maar er juist 

door worden geprikkeld om nieuwe 

wegen naar het succes te zoeken’. 

In de categorie startende bedrijven is 

Perron Peet uit Hollandsche Rading 

de winnaar Groupe LFE heeft gewon-

nen in de categorie bestaande bedrij-

ven en Natuurwinkel Eko Plaza is de 

nummer één in de categorie winkels. 

Zij mogen allen de titel ‘De Biltse On-

dernemer van het jaar” dragen en kre-

gen daarnaast een beeldhouwwerk 

van Luigi Amati. 

STATION

De jury schreef over Perron Peet 

(lunchroom met winkel naast het 

station in Hollandsche Rading): ‘Peter 

en Heidi Bousché hebben met lef en 

enthousiasme een belangrijke voor-

ziening neergezet op de Vuurse Dreef 

in Hollandsche Rading. Zij roken een 

kans en hebben die gegrepen. Op 

een creatieve en klantgerichte wijze 

en met een goed gevoel voor de 

wensen van treinpassagiers, passan-

ten en omwonenden, hebben zij een 

volstrekt uniek concept gerealiseerd 

op een locatie, waar menigeen niets 

in zou hebben gezien’. En over Na-

tuurwinkel Eko Plaza: ‘Een gedreven 

en maatschappelijk bewuste Jan Pe-

ter Oosterloo opende recentelijk een 

prachtige biologische supermarkt, 

Eko Plaza, in Bilthoven. Dit als voort-

zetting, in een nieuwe jas, van de be-

staande Natuurwinkel op de Hessen-

weg in De Bilt. Met een goed gevoel 

voor maatschappelijke ontwikkeling, 

veranderende markt en consument-

voorkeuren, blies hij het stof van de 

oude reformzaak en gaf daarmee een 

belangrijke impuls aan de Julianalaan’. 

WIJN

Over Groupe LFE (wijndistributeur uit 

Maartensdijk) schrijft de jury: ‘De pro-

fessioneel opgeleide en ervaren Mar-

cel Kerckmeester kreeg enige jaren 

geleden de leiding over deze al jaren 

in Maartensdijk gewortelde wijndis-

tributeur, die vrijwel alle Nederlandse 

supermarkten bedient. Hij gaf een 

nieuwe impuls aan een relatief on-

bekende maar signi� cante marktspe-

ler, die met behulp van haar Franse 

eigenaar tot geen andere conclusie 

kwam dan in onze gemeente te blij-

ven groeien en bloeien. De niet onre-

alistische groeiplannen zullen de hui-

dige vijfentwintig miljoen � essen in 

aantal en kwaliteit ongetwijfeld ver-

der doen groeien. De jury heeft veel 

waardering voor de wijze waarop dit 

door deze jonge ondernemer met zijn 

team in een korte tijd is gerealiseerd’. 

december  2011

Vaker BON
Om beter aan de behoefte te 

kunnen doen verschijnt het Bilts 

OndernemersNieuws vanaf he-

den met een hogere frequentie. 

Omvang en publicatie is af-

hankelijk van het beschikbare 

nieuws. Dat houdt in dat we 

afstappen van publicatie in de 

3e week van de maand en het 

nieuws derhalve direct kunnen 

brengen.

2900 bedrijven
in De Bilt. 
Zorg dat u 

gevonden wordt 

www.lokalebedrijvendebilt.nl

De Biltse Ondernemers van het Jaar

V.l.n.r. Juryvoorzitter Arie-Jan Ditewig, Heidi en Peter Bousché en Astrid Kersseboom.

Namens de door ziekte afwezige Jan Peter Oosterloo, ontvangen Arnoud van den 

Heuvel en Hilde Kleynjan het beeldhouwwerk van Luigi Amati.

BILTS ONDERNEMERS NIEUWS

Een uitgave van Vario Pers

Oplage 20.500 ex.

Eindredactie: Saskia van Driel

Redactie- en advertentieadres:

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE  Groenekan

tel. 0346 211992

e-mail: info@variopers.nl

www.biltsondernemersnieuws.nl

kantoor open ma t/m vrij 

8.30 - 17.00 uur

Astrid Kersseboom interviewt een dolgelukkige Marcel Kerckmeester van LFE.

V.l.n.r. communicatieadviseur Ilse Pols en bedrijfsfunctionaris Alice Plantinga 

ontvangen van burgemeester Gerritsen bloemen voor hun inzet namens de

gemeente De Bilt



Economisch klimaat verslechterd
Het derde kwartaal laat een omslag zien ten aanzien van de ervaringen 

van ondernemers in de provincie Utrecht: 34% heeft het economisch kli-

maat zien verslechteren tegenover 4% die een verbetering constateert. 

30 procent van de ondernemers heeft de omzet zien dalen in het derde 

kwartaal, slechts 17 procent van hen heeft de omzet zien stijgen. Deze 

resultaten laten zien dat de onrust op de   nanciële markten de onderne-

mers niet onberoerd laat. 

Ondanks het feit dat de ervaringen van het afgelopen kwartaal op het 

gebied van het economisch klimaat en de omzet overwegend negatief 

waren, zijn de verwachtingen voor 2012 in heel Nederland en ook in de 

provincie Utrecht voorzichtig positief. Zo verwacht 26% een omzetstij-

ging tegenover 16% die juist een omzetdaling verwachten. Ten aanzien 

van de personeelssterkte zijn de verwachtingen iets behoudender: 18% 

verwacht een afname en 16% een toename van het personeelsbestand.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Neder-

land (COEN) voor het vierde kwartaal van 2011, toegespitst op de provin-

cie Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.kvk.nl/mn-coen

Bilts Ondernemers Nieuws 16 december 2011
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Leermeester van ‘t jaar
Tijdens de jaarlijkse leermeestercontactavond begin november jl. is de 

verkiezing ‘leermeester van het jaar’ gehouden. Tot winnaar van 2011 is 

Bram Verhoef verkozen, medewerker bij Bouwbedrijf De Jong Bilthoven. 

Uit handen van de directeur van SBRA ontving Bram een trofee met 

inscriptie, een mooie bos bloemen en een waardebon te besteden bij 

Gerritse IJzerwaren. 

De inwoner van Groenekan is binnen het bedrijf dé trekker van de oplei-

ding van leerlingen tot timmerman. Al jaren maakt Bram zich sterk voor 

het opleiden en begeleiden van leerlingen, waarbij hij er niet voor schuwt 

om leerlingen thuis uit te nodigen om hen te helpen met het maken van 

hun tekeningen. SBRA heeft Bram veel succes gewenst met het opleiden 

van jonge werknemers in de bouw en dankt hem voor zijn geweldige in-

zet van de laatste jaren. Ook Bouwbedrijf de Jong is trots op de titel, die 

Bram heeft behaald en hebben hem van harte gefeliciteerd. Bouwbedrijf 

De Jong Bilthoven zet zich actief in voor het goed opleiden van jonge-

ren, niet in de laatste plaats om ook zelf over goede vaklieden te kunnen 

beschikken. Menig leerling is na zijn opleiding bij het bedrijf in dienst ge-

treden. 

(Evert ten Kate)
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Het	 is	een	 laagdrempelig	aanbod	om	
het	sporten	te	stimuleren	voor	alle	kin-
deren	in	de	wijk	rondom	Wereldwijs.	
Ook	 de	 kinderen	 die	 gebruik	 maken	
van	 de	 buitenschoolse	 opvang	 kun-
nen	 hier	 gemakkelijk	 aan	 meedoen.	
Op	 basisschool	 Wereldwijs	 aan	 de	
Melkweg	in	Bilthoven	kunnen	ouders	
vanaf	5	december	 a.s.	 op	 school	 een	
‘knipkaart’	kopen.	
Dertien	keer	sporten	voor	een	tientje,	
of	zes	keer	sporten	voor	vijf	euro.	We-
reldwijs	regelt	de	inanciën	en	de	ad-
ministratie.	De	kinderen	kunnen	zich	
vanaf	 10	 januari	 melden	 op	 dinsdag	
en	 donderdag	 om	drie	 uur	 (direct	 na	
schooltijd)	voor	een	uur	pleinsporten	
onder	begeleiding	van	de	combinatie-
functionarissen	van	DoeMee	de	Bilt.	

Sneeuw
Pleinsport	vindt	plaats	op	het	school-
plein	 van	 Wereldwijs.	 ‘Ook	 bij	 kou	
of	 lichte	 sneeuw	gaan	we	 lekker	 be-
wegen	en	sporten,	alleen	als	het	hard	
regent	 gaat	 de	 pleinsport	 niet	 door’,	
vertelt	 Sebastiaan	 Klok,	 combinatie-
functionaris	 Doe	 Mee:	 ‘Sporten	 op	
het	schoolplein	is	voor	ons	een	ideale	
manier	om	kinderen	te	laten	zien	hoe	
leuk	het	is	om	te	bewegen.	Voor	Plein-

sport	maken	we	gebruik	van	de	Sport-
bus.	Pleinsport	zorgt	ervoor	dat	kinde-
ren	it	en	gezond	blijven,	door	ervoor	
te	 zorgen	 dat	 er	 ze	 goed	 blijven	 be-
wegen.	In	de	bus	hebben	we	allemaal	
spelmateriaal	dat	we	snel	en	effectief	
in	kunnen	zetten.	Hiermee	kunnen	we	
kinderen,	die	niet	goed	weten	waar	ze	
moeten	spelen	en	met	welk	speelgoed,	
leren	om	met	andere	kinderen	van	ver-
schillende	leeftijden	buiten	te	spelen.	
In	de	bus	ligt	allemaal	leuk	sport-	en	
spelmateriaal	 en	 regelmatig	wordt	 er	
een	 grote	 verrassing	 meegenomen.	
Dit	kunnen	bijvoorbeeld	skates,	jong-
leerballen	of	frisbees	zijn

Dagbesteding
Annemarie	Hoornsman	directeur	We-
reldwijs:	‘Pleinsport	past	helemaal	in	
onze	ideeën	over	kinderen	en	hun	dag-
besteding:	wij	willen	als	school	in	de	
wijk	ook	graag	een	functie	vervullen	
na	schooltijd.	Om	kinderen	uit	de	wijk	
en	 kinderen	 op	 de	 BSO	 samen	 acti-
viteiten	aan	 te	bieden.	Sporten,	maar	
ook	 andere	 activiteiten	 als	 toneel,	
schaken	 etc.	 Wij	 zijn	 altijd	 op	 zoek	
naar	partners	die	de	ruimte	op	school	
na	 schooltijd	 willen	 benutten	 voor	
leuke	 activiteiten	 voor	 de	 kinderen.	

De	plannen	van	DoeMee	voor	Plein-
sport	 waren	 dan	 ook	 snel	 op	 poten	
gezet!	Wat	is	er	nu	leuker	dan	lekker	
buitenspelen	en	sporten	na	schooltijd?	
Door	 de	 begeleiding	 van	DoeMee	 is	
dat	 nu	 ook	 mogelijk	 met	 je	 vriendje	
op	de	BSO.	En	denk	ook	aan	kinderen	
waarvoor	 het	 niet	 altijd	 vanzelfspre-
kend	is	om	buiten	te	spelen,	om	welke	
reden	dan	ook.	Daar	is	het	schoolplein	
voor	geknipt!	”	

Verder
Gemeente	De	Bilt	zet	zich	samen	met	
betrokken	 partijen	 is	 voor	 sport-	 en	
cultuurstimulatie	in	de	gemeente.	Met	
Doe	 Mee	 de	 Bilt	 gaat	 de	 gemeente	
verder	 waar	 Sport	 Mee	 stopt,	 maar	
trekt	 de	 gemeente	 het	 kader	 breder.	
Aanleiding	 hiervoor	 is	 de	 nieuwe	
impulsregeling	 brede	 scholen,	 sport	
en	 cultuur	 (regeling	 combinatiefunc-
ties).	 Deze	 beoogt	 sport-	 en	 cultuur-
aanbod	breder	 toegankelijk	 te	maken	
voor	kinderen	en	jongeren	tot	18	jaar.		

Voor	meer	informatie	kunt	u	zich	wen-
den	tot	Sebastiaan	Klok,	combinatie-
functionaris	s.klok@animowerkt.nl	of	
Annemarie	Hoornsman,	directeur	We-
reldwijs:	hoornsman@wereldwijs.nu

DoeMee en Wereldwijs starten ‘Pleinsport’
DoeMee de Bilt en basisschool Wereldwijs hebben de handen ineen geslagen om aansluitend

op de schooldag PleinSport te organiseren: kinderen krijgen de gelegenheid om met een ‘knipkaart’ 
twee keer per week te sporten onder begeleiding op het schoolplein van Wereldwijs.

Sinds	begin	 jaren	 zeventig	was	 er	 in	
de	toch	zo	sportieve	gemeente	de	Bilt	
nooit	 meer	 een	 dergelijk	 evenement	
georganiseerd.	 Op	 aandringen	 van	
de	 gemeente	 boog	 de	 Biltse	 Sport	
Federatie	zich	over	dit	onderwerp,	er	
ontstond	 een	 commissie,	 en	 zowaar	
Nico	 eindigde	 daarin	 als	 voorzitter.	
‘Ik	 vond	 het	 een	 uitdaging	 omdat	 er	
nog	helemaal	niets	was.	Ik	ben	altijd	
betrokken	geweest	bij	vernieuwingen,	
vind	 het	 prettig	 om	 daarin	 de	 vrije	
hand	te	hebben,	dat	ligt	me	bijzonder	
goed’,	zegt	de	bescheiden	zeventiger.	
‘Je	hebt	dan	alle	kansen	om	er	iets	van	
jezelf	in	te	leggen.	Zo	heb	ik	op	diver-
se	gebieden	al	aardig	vaak	de	kar	ge-
trokken’.	Recent	nog	is	hij	teruggetre-
den	als	voorzitter	van	de	50+	senioren	
tenniscommissie	 van	 FAK,	 die	 sinds	
enkele	 jaren	 het	 succesvolle	 Tussen	
Sint	en	Kerst	toernooi	organiseert.

Werkgroep
Binnen	 de	 van	 origine	 vierkoppige	
werkgroep	trok	hij	zeker	de	kar.	 	Na	
de	 maandelijkse	 vergaderingen	 ver-
scheen	een	door	Nico	ingevulde	acti-
viteitenlijst	binnen	enkele	dagen	in	de	
mailbox	van	de	 andere	 leden.	 In	die	
eerste	aanloop	in	2009	ging	Nico	ach-
ter	de	prijzen	aan,	nam	hij	contact	op	
met	de	gemeente	waar	nodig,	zorgde	
voor	 frisse	 ideeën	 en	 hield	 hij	 de	
touwtjes	strak	in	handen.	Sinds	kort	is	
er,	na	de	toevoeging	van	Kees	Diepe-
veen	in	2010,	opnieuw	een	nieuw	lid	
bij	de	werkgroep	gekomen	in	de	per-
soon	van	Bert	de	Rijk,	oud-voorzitter	
van	korfbalvereniging	Nova.	
Nico	 was	 al	 vroeg	 bezig	 met	 een	
nieuw	lid	voor	de	werkgroep	te	zoe-

ken.	 ‘Je	 moet	 je	 werk	 goed	 doorge-
ven,	er	op	tijd	voor	zorgen	dat	er	een	
ingewerkte	 opvolger	 is	 en	 een	 dui-
delijk	 draaiboek	 achterlaten.	Nee,	 ik	
ga	niet	 over	mijn	graf	heen	 regeren.	
Ik	kan	dat	heel	goed	helemaal	 losla-
ten’,	zegt	De	Groot	stellig.	Hij	vindt	
dat	er	met	het	Sportgala	een	blijvend	
evenement	 is	 neergezet:	 ‘Dat	 leid	 ik	
af	uit	de	vele	positieve	reacties	en	uit	
het	feit	dat	we	in	het	tweede	jaar	veel	
meer	voordrachten	ontvingen.	 In	het	
eerste	jaar	moesten	we	daar	zelf	nog	
achteraan	gaan’.	

2012
Ook	 dit	 jaar,	 voor	 het	 gala	 op	 3	 fe-
bruari	 2012,	 zijn	 er	 al	 voordrachten	
binnengekomen.	 Tijdens	 het	 avond-
programma	 zijn	 er	 naast	 de	 sport-

verkiezingen	over	2011	een	 tafelten-
nisdemonstratie	 door	 Nico	 Blok	 uit	
Nieuwegein,	 muziek	 van	 de	 band	
Farrago	en	een	‘mystery	guest’	die	in	
het	zonnetje	wordt	gezet.	Oud-Olym-
piërs	uit	de	gemeente	worden	dit	keer	
uitgenodigd	bij	het	gala	aanwezig	 te	
zijn.	Met	presentatrice	Astrid	Kersse-
boom	is	Nico	nog	steeds	zeer	in	zijn	
nopjes.	Van	hem	mag	het	Bilts	Sport-
gala	blijven	zoals	het	is,	strak	georga-
niseerd	maar	toch	informeel.	
“De	 sporters	 moeten	 zich	 prettig	
voelen,het	 gaat	 tenslotte	 om	 hen’.	
Voordrachten	voor	sportman,	-vrouw,	
-ploeg	 en	 -talent	 over	 2011	 kun-
nen	 tot	 en	 met	 31	 december	 gedaan	
worden	 via	 de	 website	 van	 de	 BSF:		
www.bsfnet.nl

(Ingrid van der Elst)

Laatste keer sportgala voor Nico de Groot
Eigenlijk was hij helemaal niet van plan om alweer plaats te nemen in een commissie. 

Maar uiteindelijk zei Nico de Groot uit Bilthoven toch ‘ja’ op de vraag of hij lid wilde worden 
van de werkgroep die een nieuw sportgala in De Bilt uit de klei ging trekken. Na drie jaar 

vindt de gepensioneerde politieman het echter genoeg geweest.

Na drie jaar organisatie van het Bilts Sportgala vindt Nico de Groot het weer 
tijd voor weer wat anders. (foto Henk van de Bunt)

Reisclub 55+ houdt op te bestaan
door Marijke Drieenhuizen

Na vijfhonderd dagen als reisleiders gefungeerd te hebben 
stopppen Henk en Hennie Broekhuizen met hun Reisclub 55+. 

De laatste reisjes zijn nog gepland dit jaar en voor volgend jaar staan 
er nog twee reizen naar het Zwarte Woud op het programma.

Vanwege	zijn	werk	in	de	transportsector	en	daarmee	zijn	wegenkennis	en	
connecties	regelde	Henk	Broekhuizen	weleens	eens	bus	waarmee	dan	een	
club	of	vereniging	een	dag	op	reis	ging.	Op	55	 jarige	 leeftijd	 tijdens	een	
vakantie	 in	 Friesland	 bedacht	 hij	 de	 mogelijkheid	 om	 zelf	 dagtochten	 te	
organiseren	 voor	 mensen	 in	 Maartensdijk	 en	 omgeving.	 Behalve	 dat	 het	
een	leuk	en	interessant	uitje	moest	zijn	gold	voor	hem	ook	dat	de	prijs	zo	
laag	mogelijk	moest	zijn.	De	eerste	dagtocht	was	naar	Friesland.	Koos	Ko-
lenbrander	schreef	een	wervend	artikel	over	Hindelopen	en	de	plaatselijke	
middenstand	sponsorde	de	bus.	Na	de	eerste	tocht	volgden	er	velen.

Leuke contacten, mooi werk
Henk	en	Hennie	Broekhuizen	hebben	mensen	laten	genieten	maar	hebben	
zelf	 ook	 genoten	 van	 14	 jaar	 waarin	 zij	 zich	 voor	 Reisclub	 55+	 hebben	
ingezet.	 ‘We	 hebben	 veel	 gezien	 en	 meegemaakt.	 Berlijn	 was	 bijzonder,	
Dresden	ook.	Ik	ga	er	een	mooi	boek	van	maken	en	ben	al	foto’s	aan	het	
ordenen’,	vertelt	Henk	Broekhuizen.	Honderdtwintig	leden	heeft	de	Reis-
club.	 ‘Het	was	mooi	maar	we	gaan	stoppen.	Het	wordt	 lastig	om	nieuwe	
uitjes	te	bedenken	tegen	een	zo	laag	mogelijk	tarief.	De	tarieven	voor	het	
huren	van	bussen,	de	benzine,	entree’s	het	is	niet	leuk	meer.	Daarbij	komt	
dat	de	leden,	net	als	wij,	ouder	worden	en	weinig	nieuwe	mensen	zich	aan-
melden.	We	hebben	mensen	die	14	jaar	mee	zijn	geweest.	De	keuze	om	te	
stoppen	was	niet	gemakkelijk,	maar	toen	de	knoop	eenmaal	was	doorgehakt	
voelde	 dat	 voor	 ons	 toch	 goed’.	De	 laatste	 reizen	 zijn	 volgend	 jaar	 naar	
Het	Zwarte	Woud.	De	bedoeling	was	om	één	 laatste	 reis	 te	maken,	maar	
vanwege	de	grote	belangstelling	worden	dat	er	twee.	De	reis	gaat	met	een	
superdeluxe	bus.	‘Normaal	gesproken	kunnen	er	zestig	mensen	in	een	bus,	
hierin	is	plaats	voor	28	mensen.	Met	deze	bus	gaat	Ajax	bijvoorbeeld	naar	
het	buitenland	en	ook	de	koningin	is	hiermee	weleens	op	pad	geweest.	Er	
zijn	nog	vier	plekken	vrij’.	

Toekomst
Henk	en	Hennie	zullen	niet	in	een	zwart	gat	vallen.	Beiden	hebben	nog	ge-
noeg	vrijwilligerswerk.	Reizen	en	leuke	dagtochten	maken	blijven	ze	leuk	
vinden.	‘Voor	de	kerk	en	bijvoorbeeld	de	politie	blijven	we	dat	ook	nog	wel	
doen	en	wellicht	gaan	we	wel	weer	eens	iets	nieuws	opstarten,	misschien	
wel	 een	 reisvriendenclub’,	 besluit	Henk	Broekhuizen.	We	zullen	het	 dan	
vast	horen.

Henk en Hennie stoppen met reisclub 55+.

 

 
 

    Servicepunt Maartensdijk:  
een succes zonder MET toekomst?! 

Beste mede-inwoners van Maartensdijk, 
Hollandsche Rading en Westbroek, 

• Afgelopen zaterdag steeg het aantal handtekeningen van 
400 naar bijna 1100. 

• Komende zaterdag, 10 december, staan we nog één keer op 
het Maertensplein van 11.00 tot 15.00 uur…  

Teken  zaterdag mee:  
voor minimaal 1000 1500!  

Met vriendelijke groet, 
Werner de Groot en Wilrik de Rooij, CDA De Bilt – Maartensdijk 
www.debilt.cda.nl            project ism. met het landelijk partijbureau CDA 
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advertentie

Parel Promotie is een veelzijdige reclamestudio. 

Regelmatig fungeren we als het voorportaal 

van drukwerk voor huisstijlen, brochures en 

magazines. Maar veelal verdiepen wij ons in de 

klant en worden we een verlengstuk voor alle 

communicatie uitingen; advertentie-ontwerp, 

gevelbelettering, borden, posters en praktische 

oplossingen zijn ons niet vreemd.

Ter versterking van 
ons team zijn wij per 1 januari 2012

 op zoek naar een 

creatief dtp-er m/v

Onze gedachten gaan uit naar iemand met 

een afgeronde graische opleiding en minimaal 

1  jaar werkervaring. Werkervaring is belangrijk, 

maar motivatie telt dubbel. Vaardigheid met 

InDesign, Photoshop en Illustrator beschouwen 

wij als vanzelfsprekend. Ervaring met webdesign 

is een pré.

Ben je snel, handig en stressbestendig, beschik 

je over communicatieve vaardigheden en een 

commerciële inslag dan nodigen we je uit om 

te solliciteren.

Wij bieden een gezellige werkplek, verantwoor-

delijkheden binnen de organisatie en een 

salaris overeenkomstig de functie, afhankelijk 

van leeftijd en ervaring. Minimaal 24 uur per 

week, werktijden in overleg.

Voor meer informatie kun je  

bellen met Saskia van Driel  

of Cor Groenen, 

tel. 0346-211215

Sollicitatie bij voorkeur 

mailen naar:

Parel Promotie BV

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE  Groenekan

info@parelpromotie.nl

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

Als	muziekmakelaar	zoekt	Schopman	
naar	een	optimale	combinatie	van	in-
strument	en	musicus.	In	zijn	zeven	jaar	
als	directeur	heeft	hij	heel	wat	meege-
maakt	dat	de	moeite	van	het	vertellen	
waard	is,	en	dat	doet	hij	dan	ook	met	
verve.	Deze	ochtend	belooft	heel	bij-
zonder	 te	 worden.	 Marcel	 Schopman	
vertelt	 met	 verve	 over	 zijn	 passies:	
muziekinstrumenten	en	jong	muzikaal	
talent.	Beide	liggen	na	aan	zijn	hart.	

SKC
Het	 organiseren	 van	muzieklezingen	
is	 een	 nieuw	 initiatief	 van	 stichting	
Kunst	en	Cultuur	De	Bilt	(SKC),	be-
kend	 van	 de	 jaarlijkse	 serie	 kunstle-
zingen.	De	 toegangskosten	 zijn	 7,50	
euro	en	voor	bibliotheekleden	5	euro.	
Kaarten	 zijn	 verkrijgbaar	 bij	 de	 Bi-
bliotheek	Bilthoven.	Reserveren	 kan	
via	 tel.	 030	 2285803	 of	 per	 e-mail	
c.heerschop@bibliotheekdebilt.nl

Haarijn
Onze	 nationale	 muziekinstrumenten	
erfenis	wordt	door	het	NMF	niet	 al-
leen	 verzameld	 en	 gekoesterd,	 maar	
ook	 in	 bruikleen	 gegeven	 aan	 jonge	
talenten	 die	 zorgvuldig	 geselecteerd	
worden.	Door	wie	 en	 hoe	 en	 op	 ba-
sis	 van	 welke	 criteria	 kan	 Marcel	
Schopman	 haarijn	 uitleggen.	 Haar-

ijn	zoals	ook	de	snaren	van	de	strijk-
instrumenten	 die	 voor	 de	 jonge	 mu-
zikanten	 absoluut	 onbetaalbaar	 zijn.	
Het	 NMF	 voorziet	 in	 een	 behoefte	
en	 helpt	 talent,	 soms	gedurende	hun	
gehele	carrière,	met	 instrumenten	en	
begeleiding.	

Fancy Fiddlers
Een	 voorbeeld	 in	 de	 gemeente	 De	
Bilt	 is	 het	 optreden	 van	 de	 Fancy	
Fiddlers	in	de	Muziekschool	De	Bilt	
18	 december	 aanstaande;	 een	 jonge	
strijkersgroep	 die	 eveneens	 gebruik	
maakt	van	instrumenten	van	het	Nati-

onaal	Muziekinstrumenten	Fonds.	Op	
dit	moment	zijn	zo’n	400	instrumen-
ten	in	bruikleen.	Reserveren	voor	de	
Fancy	Fiddlers	kan	bij	de	Biltse	Mu-
ziekschool,	 Henrica	 van	 Erpweg	 2,	
3732	BG	De	Bilt.	Via	de	mail	info@
biltsemuziekschool.nl	 of	 per	 tele-
foon	030	2283026.	Wees	er	snel	bij,	
want	 de	 zaal	 van	 de	 Muziekschool	
bevat	 slechts	 120	 zitplaatsen.	 Toe-
gangskaarten	 voor	 leerlingen	 van	 de	
muziekschool	in	de	voorverkoop	kos-
ten	 5	 euro.	 Overige	 toegangskaarten	
kosten	10	euro	en	jongeren	tot	16	jaar	
betalen	7,50	euro.

Van Stradivarius tot Steinway: 
Jong talent en grote bouwers

Op donderdag 15 december van 10.00 tot 12.00 uur geeft Marcel Schopman een lezing in 
Bibliotheek Bilthoven getiteld ‘Beroep: muziekmakelaar’. Schopman is directeur van het Nationaal 
Muziekinstrumenten Fonds (NMF), dat een van de grootste instrumentencollecties ter wereld bezit, 
met een waarde van circa 24 miljoen euro. De instrumenten worden niet in een museum bewaard, 

maar worden in bruikleen gegeven aan jonge talenten.

Medewerkers gemeente De Bilt weer 
op bezoek bij de Jan Ligthartschool

door Henk van de Bunt

Donderdag 1 december gingen medewerkers van 
de gemeente De Bilt in het kader van maatschappelijk 

betrokken ondernemen opnieuw op bezoek bij 
de Jan Ligthartschool in Bilthoven. 

Er	stond	weer	een	leuke	middag	vol	spelletjes	en	activiteiten	op	het	pro-
gramma.	Net	als	bij	de	vorige	bezoekjes,	was	er	opnieuw	grote	aandacht	
voor	het	juist	toepassen	van	de	Nederlandse	taal		door	deze	actief	en	speels-
gewijs	in	het	programma	op	te	nemen.	

Sinterklaas
Het	thema	was	dit	keer	‘Sinterklaas’.	De	kinderen	waren	er	vol	van	en	had-
den	dan	ook	geen	enkele	moeite	gemeentesecretaris	Ron	Huijbregts	te	be-
vragen	over	de	Goedheiligman	en	de	daarmee	verband	houdende	zaken	als	
onderhoud	van	de	daken	en	gladheidsbestrijding.	Huijbregts	op	zijn	beurt	
vertelde	uitgebreid	over	wat	er	van	gemeentewege	zoal	nodig	is	voordat	de	
Sint	zijn	intrede	doet	in	de	diverse	kernen	van	De	Bilt	en	tijdens	zijn	verblijf	
tot	6	december!

Achtergrondinformatie
Tot	2010	organiseerde	de	gemeente	De	Bilt	 samen	met	Stichting	Samen	
voor	De	Bilt	de	vrijwilligersweek.	Tijdens	die	week	gaven	medewerkers	
en	 bestuurders	 uitdrukking	 aan	 maatschappelijke	 betrokkenheid	 door	 als	
vrijwilligers	 de	 handen	 uit	 de	 mouwen	 te	 steken	 voor	 projecten	 van	 di-
verse	organisaties	en	instellingen	uit	de	gemeente.	Collega’s	wierpen	zich	
op	klussen	als	het	schoonmaken	van	een	schoolplein,	het	aanleggen	van	een	
jeu	de	boulesbaan,		of	het	timmeren	van	een	ietsenhok.	De	gemeente	vult	
dit	nu,	met	hulp	van	Stichting	Samen	voor	De	Bilt,	op	een	andere	manier	
in	 en	 kiest	 voor	 een	 duurzame	 relatie	met	 twee	 organisaties.	 Gedurende	
één	 jaar	 vinden	 er	 vier	 activiteiten	plaats	met	 deze	organisaties.	Dit	 jaar	
zijn	dat	de	Jan	Ligthartschool	en	Stichting	Vluchtelingenwerk	De	Bilt.	Alle	
activiteiten	hebben	te	maken	met	het	thema	‘Taal’,	welke	is	ontleend	uit	het	
collegeprogramma	van	de	gemeente	De	Bilt.	

Directeur Marjolein Akkermans en de leerlingen kijken toe hoe 
gemeentesecretaris Ron Huijbregts een sinterklaasmijter past.

Amnesty International 
voert actie in Kwinkelier

Op	10	december	is	het	weer	de	Internationale	Dag	van	de	Rechten	van	de	
Mens.	 Over	 de	 gehele	 wereld	 besteedt	Amnesty	 International	 	 dan	 extra	
aandacht	aan	het	lot	van	de	talloos	velen	van	wie	de	mensenrechten	worden	
geschonden.	Bovendien	 is	 het	 50	 jaar	 geleden	dat	Amnesty	 International	
werd	opgericht;	een	jubileum	dus.

In	Bilthoven	wordt	op	deze	speciale	dag	een	bijzondere	actie	georganiseerd	
door	 de	 plaatselijke	Amnesty-groep.	Om	11.30	 uur	 zal	 in	 de	Kwinkelier	
een	fakkelwake	worden	gehouden.	De	bedoeling	is	dat	vanuit	het	midden-
plein	menselijke	ketens	met	fakkels	worden	gevormd	naar	elke	uitgang	toe.	
Na	aloop	hiervan	wordt	 in	de	bibliotheek	het	 startschot	gegeven	van	de	
wereldwijde	campagne	Laat	de	Arabische	Lente	geen	illusie	worden.	Veel	
oude	 leiders	 in	 de	Arabische	wereld	 zijn	weg,	maar	 de	 toekomst	 daar	 is	
uiterst	onzeker.	Ook	als	de	camera’s	verdwenen	zijn,	blijft	Amnesty	Inter-
national	de	mensenrechten	daar	steunen.	

Bibliotheek
In	de	bibliotheek	 is	een	boeiende	 tentoonstelling	 is	 ingericht	met	histori-
sche	 afiches,	 die	 een	 kleurrijk	 en	 gevarieerd	 beeld	 geven	 van	 de	 50-ja-
rige	geschiedenis	van	Amnesty	 International.	Burgemeester	Gerritsen	 zal	
het	aanwezige	publiek	 toespreken	en	Marijke	den	Dikken,	voorzitter	van	
de	Amnesty-groep,	zal	wat	vertellen	over	de	50-jarige	geschiedenis	van	de	
organisatie.
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De	 kinderen	 zijn	 erg	 enthousiast	 en	
ervaren	 het	 als	 geweldig,	 dat	 er	 in	
elk	 lokaal	 een	 eigen	digitaal	 school-
bord	 staat.	 Maartje	 Beukhof	 (ICT-
coördinator)	 geeft	 aan,	 dat	 wanneer	
de	 kinderen	 hun	 tijd	 zelf	 mogen	 in-
vullen	de	keuze	altijd	op	een	digitaal	
schoolbord	of	de	computer	valt.	Het	
digitale	 schoolbord	 wordt	 verschil-
lend	ingezet	per	groep.	Bij	de	onder-
bouw	 gebeurt	 dit	 bijvoorbeeld	 door	
aanwijzing	op	het	bord	van	de	door	de	
kinderen	 gewenste	 activiteit	 (bouw-
hoek,	poppenhoek	etc.)	en	er	worden	
schrijletters	 geoefend,	 ‘verschillen’	
gezocht	 en	 natuurlijk	 kunnen	 ook	
Moffel	 en	 Piertje	 en	 Koekeloere	 er	
prima	op	bekeken	worden.

Bovenbouw
Bij	 de	 bovenbouw	 wordt	 het	 ‘digi-
bord’	 onder	 andere	 ingezet	 voor	 de	
wereldorientatie-vakken.	Hoe	leuk	is	
het	 bijvoorbeeld	 niet	 om	 een	micro-
scoop	aan	te	sluiten	op	het	digibord,	
de	hele	klas	kan	meekijken	wat	er	al-

lemaal	onder	de	microscoop	te	zien	is.	
Verder	 zijn	 er	 prima	 rekenprogram-
ma’s	 die	 zelf	 ontdekken	 met	 welk	
type	 sommen	 een	 leerling	 moeite	
heeft.	Dat	programma	kan	zo’n	leer-
ling	 dan	 zelf	 extra	 opgaven	 van	 een	
bepaald	 type	 aanbieden,	 of	 kan	 een	
leerling	duidelijk	maken	welke	denk-
fout	hij	of	zij	(regelmatig)	maakt.	Dat	
is	een	geweldige	mogelijkheid	van	e-
Learning,	om	het	per	leerling	zo	per-
soonlijk	en	gedifferentieerd	te	kunnen	
gebruiken.	

Leerkrachten
De	komst	van	de	digitale	schoolbor-
den	 heeft	 het	 laatste	 stukje	 ‘angst	
voor	 ICT	 ‘in	 één	 klap	 weggevaagd.	
Digitale	schoolborden	zijn	een	breek-
ijzer	 geworden	 voor	 de	 toepassing	
van	 ICT	 in	 het	 onderwijs.	 Maartje	
leidt	 dit	 proces	 enthousiast	 als	 ICT-
coördinator	 Zij	 onderstreept	 het	 be-
lang	 de	 ervaringen	 en	 ideeën	 met	
elkaar	 te	delen.	Er	 zijn	 speciale	 cur-
sussen	met	betrekking	tot	het	gebruik	

van	digitale	schoolborden	en	er	wor-
den	 in	de	nabije	 toekomst	extra	 trai-
ningen	gevolgd.	Uiteraard	gaat	het	bij	
dit	alles	niet	alleen	om	de	technische	
kant	van	e-learning	maar	ook	om	de	
onderwijskundige	visie.

Toekomst
Een	van	de	wensen	is	om	de	mogelijk-
heid	van	een	schoolbrede	‘Yurls’	 toe	
te	gaan	passen,	een	soort	startpagina	
met	alle	relevante	websites.	Hierdoor	
kunnen	ouders	meer	betrokken	raken	
bij	de	lesstof	en	kinderen	kunnen	hier	
thuis	mee	werken	op	individuele	basis	
en	 niveau.	 Verder	 zal,	 vermoedelijk	
in	 januari	 2012,	 een	 proef	 van	 twee	
weken	worden	gedraaid	met	Laptop’s	
in	een	bovenbouwgroep,	met	aanslui-
ting	op	internet.	
Maartje	 werkt	 momenteel	 met	 een	
whiteboard	met	een	interactieve	bea-
mer	 die	 draadloos	 verbonden	 kan	
worden	met	laptop’s.	Bijzonder	is	dat	
er	vier	laptop’s	tegelijk	op	het	scherm	
geprojecteerd	 kunnen	 worden.	 De	

beamer	 is	 bovendien	 verbonden	met	
het	computernetwerk.	

Ouders?
Hoe	 meer	 ouders	 betrokken	 zijn	 bij	
dit	 project	hoe	beter	 en	hun	 input	 is	
van	groot	belang,	zowel	op	het	gebied	
van	de	vakinhoudelijke	kant	(het	on-
derwijs),	 alsook	 de	 inanciering	 van	
de	projecten	via	de	Stichting	Vrienden	
van	 de	 Bosbergschool.	 De	 Stichting	
is	 opgericht	 om	 de	 Bosbergschool	
deskundigheid,	 diensten	 en	 midde-
len	 ter	 beschikking	 te	 stellen,	 zodat	
het	 management	 en	 de	 leerkrachten	
in	 samenwerking	 met	 de	 ouders	 het	

ICT	 gebruik	 en	 daarmee	 het	 onder-
wijs	kunnen	verbeteren.	De	Stichting	
“Vrienden	van	de	Bosbergschool”	 is	
een	 onafhankelijke	 stichting	 met	 als	
doel	het	bestaan	van	de	Bosbergschool	
te	Hollandsche	Rading	te	garanderen	
en	te	vergemakkelijken.	De	Stichting	
doet	dit	door	middelen	 in	geld	en	 in	
natura	 te	 verwerven	 bij	 particulie-
ren,	 bedrijven	 of	 instellingen	 om	 de	
extra	kosten	te	dekken	van	projecten	
of	lessen.	Om	inzicht	te	krijgen	over	
wat	 nodig	 is	 wordt	 overleg	 gevoerd	
met	de	school.	Belangstellenden	kun-
nen	contact	leggen	via	belia_ooms@	
hotmail.com

Vrienden steunen en faciliteren
de Bosbergschool

door Henk van de Bunt

Halverwege 2011 meldde de wekelijkse nieuwsbrief van de Bosbergschool in Hollandsche Rading
met trots de aanwezigheid van 6 digitale schoolborden die met behulp van 

de Stichting Vrienden van de Bosbergschool zijn gerealiseerd. 

In groep 1-2 van de Bosberg(basis)school wordt ook al een digitaal schoolbord 
gebruikt.

Vicky	 Pronk	 van	 de	 Montessori-
school:	 ‘Deze	bijzondere	ontmoeting	
droeg	niet	alleen	bij	aan	de	kennis	van	
wereldgeschiedenis,	maar	ook	aan	de	
ontwikkeling	van	het	begrip	voor	 en	
kennis	over	andere	culturen’.	De	bo-
venbouw	leerlingen	van	de	Montesso-
rischool	hadden	de	opdracht	gekregen	
op	zoek	te	gaan	naar	informatie	over	
de	 Inca’s	 uit	 Peru.	 Naar	 aanleiding	
daarvan	 hadden	 ze	 vragen,	 sommige	
zelfs	in	het	Engels	of	Spaans,	gemaakt	
die	ze	aan	Dona	Paulina	en	Don	Se-
bastian	konden	stellen.	Zo	leerden	de	
kinderen	 o.a.	 dat	 hun	 taal	 Quechua	
afstamt	 van	 geluiden	 uit	 de	 natuur,	
dat	hun	dorp	op	meer	dan	4000	meter	
hoogte	ligt	en	geen	verwarming	heeft,	
maar	ook	dat	deze	twee	Inca	priesters	
zes	kinderen	hebben.	

Vragen
Julita	 Eysink	 van	 de	 Montessori-
school:	 ‘Bovenbouwleerlingen	 van	
een	basisschool	stellen	allerlei	–	vaak	
persoonlijke	 –	 vragen,	 zoals:	 ‘Wat	
doen	jullie	in	je	vrije	tijd?’	Antwoord:	
‘We	 hebben	 bijna	 geen	 vrije	 tijd,	
maar	als	we	vrij	 zijn	dan	zorgen	we	
graag	voor	onze	 lama’s.	Het	werken	
in	de	natuur	is	voor	ons	heel	belang-
rijk.	We	voelen	ons	één	met	de	natuur,	
waardoor	 het	 niet	 als	werken	voelt’.	
Een	andere	vraag	ging	over	 sporten:	
‘Sporten	jullie	en	zo	ja	wat?’	‘In	ons	
dorp	houden	ze	van	voetbal.	Zelfs	de	
vrouwen	proberen	nu	een	team	samen	
te	 stellen’.	 Donna	 Paulina	 is	 60	 en	
Don	 Sebastian	 is	 65	 jaar	 en	 hebben	
zes	 kinderen	 en	 twintig	 kleinkinde-

ren.	 Zij	 wonen	 in	 plm.	 24	 m2	 grote	
huizen	 en	 de	 ruimte	 is	 ingedeeld	 in	
hoeken	om	te	koken,	eten,	slapen.	Er	
is	geen	verwarming,	maar	om	warm	
te	 blijven	 zijn	 er	 zelfgemaakte	 de-
kens,	 zodat	 men	 ook	 bij	 -10	 graden	
warm	blijft.

Dieren
Een	 vraag	 ging	 over	 dieren:	 ‘Wat	
voor	 dieren	 hebben	 jullie?’	 Inca’s	
hebben	 lama’s	 en	 koeien	 maar	 er	
zijn	 ook	 wilde	 dieren	 zoals	 slangen	
en	 vogels.	 Een	 volgende	 vraag	 ging	
over	de	gemoedstoestand:	‘Hoe	voe-
len	 jullie	 je	 in	Nederland,	 zijn	 jullie	
verdrietig,	 somber?	 Voelen	 jullie	 je	
veilig	zo	ver	van	huis’?	De	priesters	
voelen	zich	soms	wat	gedesoriënteerd	

omdat	er	hier	geen	bergen	zijn.	Ook	
is	de	zon	anders	 (in	hun	dorp	maakt	
in	 de	winter	 en	 zomer	 de	 zon	onge-
veer	dezelfde	boog).	Als	antwoord	op	
de	vraag	over	het	houden	van	muziek	
speelde	Don	Sebastian	 nog	 een	 stuk	
op	 zijn	 luit;	 een	luit	 die	 het	 geluid	
maakt	van	een	vogel.

Ingewikkeld
‘Wat	 betekent	 de	 Incaprofetie	 van	
2012?’	Een	ingewikkelde	vraag:	‘Het	
is	een	heel	oude	profetie.	Wij	kunnen	
bijvoorbeeld	in	onze	bergen	zien	dat	
de	gletsjers	smelten	en	dat	dan	de	na-
tuur	er	slechter	aan	toe	is.	Er	is	voor-
speld	 dat	 dit	 op	meer	 plaatsen	 in	 de	
wereld	gaat	gebeuren	in	2012	en	dat	
er	meer	rampen	zullen	komen.	

Incapriesters op bezoek bij
de Montessorischool

door Henk van de Bunt

De Inca Priesters Dona Paulina en Don Sebastian zijn op uitnodiging van Maartensdijker 
Ronald Hetharia naar Nederland gekomen. Naast diverse lezingen in de Ontmoetingskerk

in Maartensdijk, was ook tijd vrij gemaakt om op de Montessorischool in Bilthoven 
in de klas van Robin, de zoon van Ronald Hetharia op bezoek te komen. 

De kinderen van de Montessorischool vonden de Incapriesters maar wát 
interessant.

Sint in container op de Melkweg

De kinderen van basisschool Wereldwijs in Bilthoven zijn wel gewend aan 
zware transporten op de Melkweg. De werkzaamheden voor het nieuwe 
Cultureel Educatief Centrum zijn inmiddels in volle gang. Op vrijdag 
2 december parkeerde er een grote containerwagen van Avezaat op de stoep… 
Precies tijdens het zingen van allerlei Sinterklaasliedjes in afwachting van de 
komst van de Goedheiligman. Groot was de verrassing toen als bij toverslag 
de Sint met maar liefst 8 Pieten opdook uit die grote container! Sinterklaas 
had zich persoonlijk even op de hoogte gesteld van de voortgang van de 
bouw van de nieuwe school voor Wereldwijs. Alles loopt op rolletjes, dus 
Sint had daarna nog tijd genoeg om de kinderen van Wereldwijs te bezoeken.

(Annemarie Hoornsman)

Kievit-Kerstmarkt
Vrijdag	9	december	a.s.	is	er	een	Kerstmarkt	bij	obs	De	Kievit	aan	de	Nach-
tegaallaan	 te	Maartensdijk.	Er	zijn	diverse	kramen	met	kerst-	en	cadeau-
artikelen,	waaronder	diverse	soorten	verlichting.	In	het	Kievit	café	is	een	
hapje	en	een	drankje.	Er	 is	een	verkoop	van	kerstbomen	en	er	bestaat	de	
mogelijkheid	met	de	Kerstman	op	de	foto	te	worden	vereeuwigd.	De	gehele	
opbrengst	komt	ten	goede	aan	de	Voedselbank.	Met	dank	aan	het	Vaarder-
hoogt	en	Groenrijk.
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De	 jongste	 speelsters	 spelen	 samen	
met	de	jongens.	Vanaf	het	E-team	gaan	
ze	over	naar	een	meisjesteam.	Dit	zijn	
meiden	die	al	echt	kunnen	voetballen.	
Deze	 meisjes	 weten	 dat	 voetbal	 ook	
gespeeld	wordt	in	de	regen	en	de	kou.	

Gewoon
Meisjesvoetbal	 is	 tegenwoordig	 heel	
gewoon.	 	 Een	 meisje	 dat	 als	 sport	
voetbal	kiest	 is	niet	bijzonder.	Vooral	
de	jonge	meisjes	voetballen	graag.	Het	
D-team	(bijna	allemaal	meisjes	uit	het	
jaar	 2000)	 heeft	 inmiddels	 15	 speel-
sters	in	het	team.	Dit	team	is	begonnen	
met	wedstrijden	te	spelen	van	7	tegen	
7.	Na	de	winterstop	gaan	zij	over	naar	
het	grote	veld.	Erg	spannend	en	leuk.	
Bij	 dit	 team	 kunnen	 er	 nog	 een	 paar	
meiden	bij.	Daarna	start	de	wachtlijst.	
De	wat	oudere	meiden	vinden	de	weg	

naar	 het	 voetbal	 nog	 niet	 makkelijk.	
Het	 C-team	 kan	 nog	 een	 aantal	 mei-
den	 gebruiken,	 dit	 zijn	meiden	 vanaf	
12	 jaar.	 Natuurlijk	 speelt	 school	 een	
rol,	maar	een	regel	bij	voetbal	 is	ook	
dat	school	gaat	voor	alles	ook	voor	een	
training.	Hoewel	trainen	ook	een	lek-
kere	uitlaatklep	is	om	even	lichamelijk	
in	te	spannen.	Dit	team	wordt	gespon-
sord	door	Auto	Dorpstraat.

Het A-team
De	 trainingen	 zijn	 voor	 het	 A-team		
2x	per	week.	Bij	deze	 leeftijd	komen	
studie,	stages	en	werk	er	bij.	Om	alle	
meiden	dan	toch	te	laten	trainen	wordt	
er	 twee	keer	per	week	getraind.	Van-
af		16	jaar	kunnen	de	meiden	naar	dit	
team.	Voor	dit	team	worden	extra	mei-
den	gezocht,	keepers	zijn	in	alle	teams	
welkom.	Dit	A	team	heeft	2	sponsoren:	

Kapper	Bax,	shirts	en	tassen	en	de	trai-
ningspakken	worden	gesponsord	door:	
Nationale	Waarborg.
Soms	 is	de	contributie	een	probleem.	
FC	De	Bilt	heeft	voor	U-pas	houders	
regelingen	 die	 interessant	 zijn.	 Ook	
sponsoren	 kunnen	 veel	 doen	 door	
kleding	 te	 sponsoren.	 Shirt	 reclame	
scheelt	in	de	aanschaf	van	kleding.
Voetballen	is	een	leuke	sport	juist	ook	
voor	meisjes	en	meiden	die	wat	ouder	
zijn.	 Velen	 stoppen	 met	 sporten	 als	
ze	 wat	 ouder	 worden.	 Misschien	 is	
voetbal	wel	 een	 sport	 die	 je	nog	niet	
gedaan	hebt	of	wil	je	weer	sporten	of	
juist	eens	beginnen	aan	een	sport.	Ga	
een	paar	keer	trainen,	wie	weet	raak	je	
net	als	die	andere	meiden	verslingerd	
aan	voetbal.Meer	informatie	via	fcde-
bilt.meidenvoetbal@gmail.com

(Ria van der Baan) 

FC De Bilt Meiden voetbal 12+
Sinds enige tijd is het meisjesvoetbal bij FC De Bilt hard aan het groeien. FC De Bilt is een club 

waar sportiviteit, prestatie, gezelligheid en respect belangrijk is. Bij de meiden is gezelligheid heel 
belangrijk. Al is het natuurlijk teleurstellend als er verloren wordt. 

Voetbalmeiden zoeken versterking.

Dit	 jaar	 kan	 men	 kerstbomen	 adop-
teren	bij	tuinderij	’n	Groene	Kans	in	
Groenekan.	 De	 duurzame	 adoptie-
kerstboom	–	biologisch	geteeld	en	ge-
schikt	voor	hergebruik	–	is	nog	steeds	
bezig	met	een	opmars.	De	organisatie	
verwacht	 landelijk	zo’n	3000	bomen	
te	kunnen	uitgeven.	

Het	werkt	heel	simpel:	haal	een	bio-
logisch	 geteelde	 kerstboom	 bij	 een	
uitgiftepunt,	 zorg	 er	 goed	 voor,	 en	
lever	 hem	 na	 de	 kerstdagen	 weer	 in	
voor	herplant.	Doordat	elke	boom	een	
label	krijgt,	kan	men	een	paar	jaar	de-

zelfde	 boom	 in	 huis	 nemen.	 Je	 kunt	
zo	 je	eigen	boom	zien	groeien.	Des-
gewenst	 kun	 je	 tussentijds	 je	 eigen	
boom	een	bezoek	brengen	op	de	bio-
logische	 kwekerij.	 En	 dat	 idee	 slaat	
aan.	De	kerstboom	wordt	herontdekt	
als	 levende	plant.	Je	moet	hem	thuis	
goed	 verzorgen,	 anders	 overleeft	 hij	
het	niet.	Mocht	de	kerstboom	op	een	
gegeven	moment	uit	zijn	jasje	groei-
en,	dan	kan	men	natuurlijk	altijd	een	
andere	uitzoeken.
	
De	 kwekers	 van	 Adopteer-een-
Kerstboom	maken	 geen	 gebruik	 van	

chemische	 bestrijdingsmiddelen	 en	
kunstmest.	Dit	 zorgt	voor	 sterke	bo-
men,	 schoner	 oppervlaktewater	 en	
een	rijk	bodemleven	op	de	kwekerij.	
Naast	kerstbomen	worden	er	ook	an-
dere	 EKO	 boomsoorten	 en	 bamboe	
gekweekt	 voor	 particulieren,	 organi-
saties	en	overheden.		
Kerstbomen	 adopteren	 kan	 bij	 tuin-
derij	 ’n	 Groene	 Kans	 op	 10	 en	 17	
december	 (van	 11.00	 tot	 	 15.00	 u).	
Begin	januari	verwachten	de	kwekers	
alle	 bomen	 weer	 terug.	 Openingstij-
den	zijn	te	vinden	op	www.adopteer-
eenkerstboom.nl.

Adopteer een Kerstboom: duurzaam alternatief
Dit jaar ook in Groenekan te verkrijgen

Dit	 toernooi	 wordt	 gehouden	 op	 het	
FAK	 tennispark	 aan	 de	 Voordorpse-
dijk	75	 in	Groenekan,	nabij	de	krui-
sing	 Blauwkapelseweg	 /	 Biltse	 Ra-
ding	 gemeente	 De	 Bilt.	 Afgelopen	
vrijdag	ging	het	toernooi	van	start	dat	
nog	duurt	tot	aanstaande	vrijdag	9	de-
cember.	Er	wordt	gespeeld	van	10.00	
uur	tot	de	laatste	partij	beginnend	om	
15.00	 uur.	 Het	 toernooi	 staat	 open	
voor	dames	van	50	 jaar	en	ouder	en	
voor	heren	van	55	jaar	en	ouder	met	
de	speelsterkten	7	en	8.

Na	de	‘De	Bilt	beweegt	-maand’	ko-
men	 aansluitend	 in	 december	 bij	 de	
tennisvereniging	FAK	dan	ook	totaal	
honderd	50+/55+-ers	in	actie.	De	100	
deelnemers	 zijn	 afkomstig	 van	 tv	
FAK	en	nog	17	andere	verenigingen	
uit	 de	 regio.	 Totaal	 hebben	 10	 da-
mesdubbels,	 22	 herendubbels	 en	 18	
mixed-koppels	 zich	 aangemeld.	 De	
oudste	deelnemer	is	80	jaar	en	speelt	
zijn	 spelletje	 graag	 op	 de	 smash-
courtbanen	 van	 FAK.	 Op	 het	 eerste	
gezicht	 oogt	 smashcourt	 als	 gravel,	

de	speeleigenschappen	zijn	nagenoeg	
gelijk	 aan	 gravel,	 maar	 bijkomend	
pluspunt	 is	echter	dat	de	speeleigen-
schappen,	in	tegenstelling	tot	gravel-
banen,	het	hele	 jaar	door	gelijk	blij-
ven.	 Smashcourt	 is	 een	 all-weather	
tennisbaan,	 wat	 inhoudt	 dat	 het	 ge-
hele	jaar	bespeelbaar	is.	
Op	 vrijdag	 9	 december	 zal	 het	 toer-
nooi	 vanaf	 ongeveer	 13.00	 uur	 op	
feestelijke	 wijze	 worden	 afgesloten	
met	live	muziek,	waarvoor	alle	deel-
nemers	zijn	uitgenodigd.	

6e FAK Open Dubbels Toernooi

2e Vuursche Run t.b.v. 
Alpe D’HuZes en Autisme fonds

Op 17 december a.s. wordt in Lage Vuursche de 2e 
Vuursche Run gehouden. Van 10.00 uur tot 16.00 uur zal 

er een sfeervolle kerstmarkt zijn en vanaf 12.30 uur zijn er 
verschillende hardloopwedstrijden voor jong en oud. 

Tijdens	deze	activiteiten	zullen	er	 ludieke	acties	zijn,	zoals	een	koor	wat	
kerstliederen	 ten	 gehore	 brengt,	 er	 zullen	 allerlei	 oude	 (motor-)ietsen	 te	
bewonderen	zijn,	er	lopen	goochelaars	rond	en	uiteraard	is	de	Kerstman	er.	
Als	speciale	gast	zal	Belinda	Meuldijk	er	zijn.	Zij	zal	de	markt	openen	en	
zal	haar	boek	signeren	in	de	stand	van	fonds	autisme.

Sfeer
Om	de	sfeer	te	verhogen	zullen	er	iguren	uit	de	Charles	Dickens	tijd	rond-
lopen	en	zal	radio	Soest	de	muzikale	omlijsting	verzorgen	en	ook	af	en	toe	
live	verslag	doen	op	de	radio.	Alle	inkomsten	op	deze	dag	gaan	naar	Alpe	
D’HuZes	(KWF)	en	fonds	Autisme.
De	aanvangstijden	van	het	hardlopen	zijn:
12.30	uur:	t/m	9	jaar	1	km
12.35	uur:	Powerwalk/Nordic	walken/wandelen	5	of	10	km
12.45	uur:	10	t/m	12	jaar	2	km
13.00	uur:	13	t/m	16	jaar	3	km
13.45	uur:	recreanten	15	km
13.50	uur:	recreanten	10	km
13.55	uur:	recreanten	5	km
Inschrijven	in	het	dorpshuis	‘De	Furs’	kan	tot	10	minuten	voor	aanvang	van	
de	desbetreffende	wedstrijd.	Het	 inschrijfgeld	 t/m	16	 jaar	 is	drie	euro	en	
vanaf	17	jaar	zeven	euro.	Meer	informatie:	www.defurs.nl	of	Hendrik-Jan	
de	Boer,	tel.	035	6011289	(voor	algemene	info)	of	e-mail	familiedeboer@
casema.nl.	 Info	 over	 de	 kerstmarkt:	 Irene	 de	 Boer,	 tel.	 035	 6668261	 of		
sibirene@tele2.nl	

Uitslag tennistoernooi
Bij	TC	Groenekan	is	onlangs	door	Voordaan	Advocaten	een	tennistoernooi	
georganiseerd.	De	deelnemers	waren	enthousiast	en	zien	uit	naar	een	vervolg.	

De uitslag:
damesdubbel	1:	 	1e	Sandy	Gadellaa	en	Rowie	Allen	

2e	Karin	Janmaat	en	Carla	Valkenburg
damesdubbel	2:	 	1e	Margreet	van	Eekelen	en	Helmi	Kaskens	

2e	Hanneke	Hendriks	en	Aartje	Koster
damesdubbel	3:	 	1e	Caroline	Broeijer	en	Trees	Vens	

2e	Annemieke	Slot	en	Wilma	Francken
herendubbel	1:	 	1e	Marcel	Waanders	en	Marcel	van	Uden	

2e	Thomas	Taverne	en	Arnoud	de	Boer
herendubbel	2:	 	1e	Koen	Kooper	en	Jeroen	Noordhuis	

2e	Peter	Drenth	en	Eddie	Verschuur
gemengddubbel	2:	 	1e	Sandy	Gadellaa	en	Jan	Mathijs	van	Dam	

2e	Marije	Swierenga	en	Tom	Groot

Winnaar EkoPlaza trakteert op taart 
Natuurwinkel	De	Bilt	en	Biologische	winkel	EkoPlaza	zijn	er	trots	op	dat	
eigenaar	 Jan	Peter	Oosterloo	Beste	Ondernemer	van	De	Bilt	van	2011	 is	
geworden.	Dat	is	inderdaad	een	hele	prestatie,	want	zijn	nieuwe	supermarkt	
aan	de	Julianalaan	35	in	Bilthoven	is	pas	in	oktober	van	dit	 jaar	voor	het	
eerst	open	gegaan.	Zijn	andere	onderneming,	de	Natuurwinkel,	viert	dit	jaar	
zijn	tienjarig	bestaan.	EkoPlaza	heeft	in	die	korte	tijd	al	een	geweldige	re-
putatie	verworven	in	de	gemeente	De	Bilt	en	naburige	gemeenten	omdat	er	
biologische	producten	worden	verkocht	tegen	een	betaalbare	prijs.	Verant-
woord	en	lekker	eten	is	nu	ook	voor	de	wat	minder	ruime	portemonnee	haal-
baar.	Om	de	overwinning	met	de	klanten	te	vieren	trakteerde	EkoPlaza	haar	
klanten	op	overheerlijke	kersenslagroomtaart.	Iedere	klant	mocht	wat	in	een	
groot	boek	schrijven	om	Oosterloo	te	feliciteren	met	deze	prestatie.	[LvD]

Winkelmedewerker Hilde sneed met veel plezier voor alle klanten een 
heerlijk stuk taart af.
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Toch	 was	 het	 eerste	 doelpunt	 voor	
DKV	 dat	 snel	 de	 score	 opende.	 Ro-
bin	de	Rooij	wist	hierna	de	stand	met	
een	mooi	afstandschot	weer	gelijk	te	
trekken.	DOS	ging	goed	door	en	liep	
uit	naar	een	4-2	voorsprong.	Het	lukte	
helaas	 niet	 de	 voorsprong	 verder	 uit	
te	bouwen	en	op	het	moment	dat	DOS	
even	 niet	 scoorde,	 bogen	 de	 bezoe-
kers	de	achterstand	om	naar	een	voor-
sprong	door	vier	maal	op	rij	te	scoren.	
DKV	had	 een	 sterke	 rebound,	waar-
door	de	aanvallen	wat	langer	konden	
duren.	Nog	voor	rust	wist	DOS	weer	
de	stand	in	evenwicht	te	brengen,	zo-
dat	beide	 teams	met	8-8	de	kleedka-
mers	weer	gingen	opzoeken.

De	tweede	helft	was	het	voor	vooral	
zaak	 om	 minder	 vrije	 ballen	 tegen	
te	 krijgen,	 aangezien	 DKV	 daar	 de	
helft	 van	 het	 aantal	 doelpunten	 in	
de	 eerste	 helft	 uit	 had	 gescoord.	 De	
concentratie	in	de	verdediging	moest	
omhoog.	Dit	lukte	nog	niet	direct	na	
de	rust,	waardoor	DKV	nog	een	8-10	
voorsprong	kon	pakken.	Hierna	ging	
dit	het	verdere	verloop	van	de	 twee-
de	 helft	 prima.	 waarbij	 Michael	 van	
Bemmel	 uiteindelijk	 de	 13-12	 liet	
noteren.	 DOS	 probeerde	 hierna	 de	
rust	te	bewaren,	iets	wat	de	wedstrij-
den	 hiervoor	 niet	 goed	 was	 gelukt.	
Zij	 lieten	 zien	 van	 deze	 momenten	
te	hebben	geleerd	en	 lieten	zich	niet	

opjagen,	maar	bleven	zoeken	naar	het	
goede	 moment.	 Tien	 seconden	 voor	
tijd	kreeg	DOS	een	 strafworp	welke	
werd	 verzilverd	 door	 Michael	 van	
Bemmel,	 waarna	 de	 scheidsrechter	
afloot.

Door	 de	 overwinning	 staat	 DOS	 nu	
bovenaan	 met	 ZKC,	 en	 deze	 ploeg	
is	volgende	week	de	tegenstander	als	
DOS	 weer	 een	 thuiswedstrijd	 speelt	
in	 de	 Vierstee.	 De	 aanvang	 is	 om	
20.10	uur.
Voorafgaand	 aan	de	wedstrijd	 speel-
den	beide	reserveteams	tegen	elkaar.	
DOS	won	ook	dit	duel	met	twee	doel-
punten	verschil,	12-10.

DOS stijgt door winst naar koppositie
Dit weekend ontmoette DOS koploper DKV uit IJmuiden. Coach Serge Valk had er alle vertrouwen 

in dat er dit keer goede resultaten geboekt zouden worden.

De	 Bilt	 probeerde	 tegen	 Maarssen	
combinatievoetbal	te	spelen,	had	het	
meest	 de	 bal	 en	 speelde	 veelal	 op	
de	helft	 van	Maarssen.	Maar	de	bal	
was	met	recht	een	kaatsebal:	het	ding	
sprong	 overal	 heen,	 maar	 meestal	
niet	in	de	richting	die	de	De	Bilt	spe-
lers	bedoelden.	Zoveel	mislukte	pas-
ses,	zoveel	balverlies.
Maarssen	 beperkte	 zich	 tot	 tegen-
houden	 en	 had	 geen	 boodschap	 aan	
opbouw.	De	bal	werd	hard	naar	voren	
geknald	en	het	leverde	meer	dreiging	
op	voor	het	doel	van	Mark	Hillen	dan	

er	was	voor	het	Maarssendoel.	Twee	
keer	 moest	 de	 keeper	 van	 de	 thuis-
ploeg	 buiten	 zijn	 strafschopgebied	
een	 diepgespeelde	 bal	 acrobatisch	
wegwerken	 voor	 een	 aanstormende	
aanvaller	van	de	 tegenpartij.	En	een	
hoekschop	 zag	 hij	 via	 een	 been	 dat	
angstig	dicht	bij	zijn	doel	stond,	net	
over	de	lat	gaan.	Het	eerste	schot	op	
het	Maarssendoel	was	te	bezichtigen	
in	de	25ste	minuut.	De	eerste	goede	
aanval	kon	opgetekend	worden	in	de	
27ste	minuut.
Zoals	 steeds	 de	 afgelopen	 weken	

speelde	De	Bilt	in	de	tweede	helft	be-
ter.	Het	 eerste	doelpunt,	 in	de	50ste	
minuut,	was	een	lucky;	een	vanaf	de	
linkerlank	 als	 voorzet	 bedoelde	 bal	
van	Nicky	Engel	 verdween	 hoog	 in	
de	verre	hoek,	nog	via	de	paal	in	het	
doel.	 Het	 tweede	 doelpunt	 was	 een	
beauty;	een	door	het	midden	snel	uit-
gevoerde	 aanval	 vond	 zijn	 eindpass	
in	 de	 vorm	 van	 een	 prachtig	 steek-
passje	van	Marcel	Melissen	op	Nic-
ky	Engel	die	onberispelijk	 inschoot.	
Maarssen	deed	iets	terug.	Een	aanval	
over	rechts	werd	onvoldoende	verde-

digd	en	het	stond	in	de	65ste	minuut	
zomaar	 2-1.	 De	 derde	 goal	 van	 de	
Bilt	 was	 in	 eerste	 instantie	 een	 ca-
deautje	van	een	speler	van	Maarssen,	
die	 een	breedtepass	dicht	bij	 het	 ei-
gen	strafschopgebied	in	de	schoenen	
schoof	 van	 een	 tegenstander.	 Nicky	
Engel	 kreeg	 de	 bal	 aangespeeld	 en	
scoorde	zijn	hattrick.	Het	doelpunt	in	
de	81ste	minuut	was	de	overtreffende	
trap	van	een	beauty;	Marcel	Melissen	
krulde	een	vrije	schop	artistiek	in	de	

korte	hoek.	En	voor	hij	afreisde	trok	
de	Biltse	Sint	nog	eenmaal	zijn	beurs	
in	 de	 87ste	 minuut.	 Wesley	 Sluyk	
sprintte	 door	 op	 een	 uit	 het	 achter-
veld	diepgegeven	hoge	bal	en	lobde	
die	 over	 de	 uitgekomen	 doelman.	
Daar	stond	de	5-1.	Na	aloop	was	er	
warme	 chocolademelk	 en	 voor	 een	
enkeling	een	biertje.	
Volgende	 wedstrijd	 zondag	 11	 dec:	
‘s-Graveland	–	FC	De	Bilt	1.

(Luc Hermie - FC De Bilt)

Gierige Biltse Sinterklaas pakt alsnog uit
De Biltse supporters waren vol verwachting naar Weltevreden gekomen, om een sinterklaascadeautje 
in ontvangst te nemen. Maar De Sint hield de eerste helft van de wedstrijd gierig de hand op de knip. 

Niks geen cadeau. Alleen maar kou en af toe wat regen. Geen hart werd verwarmd.

FC De Bilt kwam afgelopen weekend laat op dreef.

Zondag	 27	 november	 heeft	 voor	 de	
8e	 keer	 de	 traditionele	 Chocolade-
melkloop	 plaatsgevonden.	 In	 een	
bijzonder	 gemoedelijke	 en	 gezellige	
sfeer	 hebben	 in	 totaal	 674	 kleine	 en	
grote	hardlopers	deelgenomen	aan	dit	
hardloopevenement.	 Daarbij	 werden	
ze	 aangemoedigd	 en	 (muzikaal)	 on-
dersteund	 door	 10	 grote	 en	 2	 kleine	
Zwarte	 Pieten.	 Toeschouwers	 waren	
in	 grote	 getalen	 meegekomen	 om	 te	

zien	 hoe	 hun	 zoon,	 dochter,	 vader,	
moeder,	 opa	 of	 oma	 het	 er	 vanaf	
bracht.
Er	 is	 ongeveer	 60	 kilo	 kruidnootjes	
en	 10	 kilo	 tum-tum	 uitgedeeld	 door	
de	 Zwarte	 Pieten	 en	 er	 zijn	 vele	 li-
ters	warme	chocolademelk	uitgedeeld	
onder	de	lopers	en	toeschouwers	o.a.	
door	 in	 totaal	 66	 vrijwilligers,	 die	
meegeholpen	 hebben	 aan	 het	 evene-
ment.	

Uitslagen	van	de	gelopen	afstanden:
1	 km:	 1.	 Theun	 van	 de	 Woude,	 De	
Bilt	 (4:27),	 2.	 Milou	 Eijsbroek,	 De	
Bilt	(4:38)
2km:	 1.	 Wouter	 van	 Zeijl,	 Utrecht	
(7:49),	 2.	 Jesse	 Brolsma,	 Bilthoven	
(7:49)
5	 km:	 1.	Abraham	 Zewdie,	 De	 Bilt	
(16:19),	2.	Bart,	De	Bilt	(17:56)
	
(Janny	Voskamp)

Chocolademelkloop

FC De Bilt bedankt de 
scheidsrechters

In	het	kader	van	de	week	van	respect	heeft	het	bestuur	van	FC	De	Bilt	on-
langs	de	clubscheidsrechters	uitgenodigd	voor	een	hapje	en	een	drankje.	In	
de	bestuurskamer	sprak	voorzitter	Martin	van	Veelen	zijn	complimenten	en	
dankbaarheid	uit	aan	de	scheidsrechters	die	ieder	weekend	hun	uiterste	best	
doen	om	de	wedstrijden	in	goede	banen	te	leiden.	Daarna	ontvingen	zij	uit	
handen	van	Jos	Blaas,	bestuurslid	met	o.a.	sportiviteit	en	respect	in	zijn	por-
tefeuille,	de	groene	bal.	Vanuit	de	KNVB	is	deze	bal	beschikbaar	gesteld	om	
personen	die	een	bijdrage	leveren	aan	een	betere	samenleving	te	bedanken.	
Deze	bal	krijgt	een	goede	plaats	in	het	wedstrijdsecretariaat.	[HvdB]

Houders van de groene bal met symboliek.

Salvodames houden 
aansluiting bij de top

Na	het	ontluisterende	verlies	van	de	vorige	wedstrijd	hadden	de	meiden	wat	
recht	te	zetten	vooral	voor	zichzelf.	De	uitwedstrijd	tegen	het	laag	geklas-
seerde	Gemini	in	Hilversum	was	daar	een	mooie	gelegenheid	voor.	De	om-
standigheden	waren	minder	gunstig.	Nicole	Dijssel	was	afwezig	en	Nienke	
van	de	Burg	en	Maike	Asbreuk	geblesseerd.	Maar	met	Barbara	Vos	in	de	
gelederen	ging	Salvo	goed	van	start.	Bij	een	12-8	voorsprong	sloeg	Sophie	
van	der	Goot	op	de	middenpositie	vrijwel	alleen	de	set	uit.	Winst	met	25-15.	
Ook	de	tweede	set	was	Salvo	de	betere	ploeg.	Een	prachtige	serviceserie	
van	Marit	van	Ee	maakte	hier	het	verschil	en	was	de	set	binnen	met	21-25.	
De	derde	set	kon	Gemini	de	wedstrijd	nog	kantelen.	Het	team	wist	Salvo	zo	
onder	druk	te	zetten	dat	er	veel	fouten	werden	gemaakt.	Aanvallend	lukte	
er	niet	veel	meer.	De	set	ging	teleurstellend	verloren	met	25-19.	In	de	vier-
de	set	pakte	Salvo	het	initiatief	weer	terug.	De	aanval	draaide	weer	beter	
en	Gemini	kwam	niet	meer	onder	de	druk	van	Salvo	vandaan.	Met	17-25	
werd	de	set	gewonnen.	Coach	Sebastiaan	Werner	kon	tevreden	zijn.	Door	
de	winst	klimt	Salvo	naar	plaats	twee	op	de	ranglijst.	Zaterdag	10	december	
spelen	de	meiden	om	14.45	uur	in	De	Vierstee	tegen	het	bezoekende	Keizer	
Otto	uit	Naarden.

Piet bepaalt het tempo. (foto: Michel Reij)



huurhuis voor stel met 
baby in de regio de Bilt, 
Bilthoven, Groenekan 
etc. Vanaf februari 2012 
max. € 850 (excl.) Bel ons 
op 06-10940673 of 06-
14374860.

Gastouderbureau Kinder-
opvang Op Maat heeft 
plaats bij een geregistreer-
de ervaren GASTOU-
DER in Westbroek voor 
de opvang van kinderen 
van 0 tot 4 jr op ma, di, 
woe en do van 7.30 tot 

Te koop aangeboden
Te koop GARAGEBOX 
Bilthoven Sperwerlaan bij 
fl at Houdringe. € 25.500 
kk Tel. 06-13777422

Koelkast Zanussi nieuw 
AA € 75,-. DAMESFIETS 
€ 75,-. Tel. 0346-281745

Kleine HOOIBAALTJES 
€ 7,50 per stuk. Tel. 0346-
281288

Cavia/Konijnen kooi 
kleur rood. Br 50 cm L 
100cm. € 25,-. Tel. 06-
49747769

Te koop een bobita houten 
kinderstoel in zeer goede 
staat. € 20,-. Tel. 030-
2204443. Te koop K3 roze 
meisjesfi ets zeer mooi, 
met zijwieltjes. € 20,-. 
Tel. 030-2204443.

Blauw kinderbureautje 
met uitschuifblad (ikea). 
€ 15,-. Tel. 0346-212326 
Niet gedragen donker-
blauwe jeans van Only, 
model slimfi t, maat W29, 
L34 nieuw. € 50,- nu 
€ 35,-. Tel. 0346-212326 
Rubberen paardrijlaarzen 
zwart, maat 39. Blauw 
met bruine harryshorse 
bodywarmer maat XS. Sa-
men voor €15,-. tel. 0346-
212326

11 Vinyl LPs Woodstock 
3x Byrds/ Beatle Help/ 
Knopfl er Stones/ Bee 
Gees/ B. de Groot/ Abba/ 
Satie/ Vangelis € 15,-. Tel. 
06-12777232 

8m. lange Kerstlichtslang 
voor binnen of buiten. 
€ 10,-. 35 lampjessnoer 
voor de kerstboom + 2 
reservelampjes € 5,-. Tel. 
06-25466708.

Diverse maten schaatsen 
(doorlopers) ook met le-
ren riemen € 5,-  en € 7,50. 
Tel. 06-25466708

Donkerblauwe wollen 
herenjas, maat 54,  voor 
€ 50,-. Tel. 030-2283495

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

Philips stereo meubel grijs 
76x42x36 fm radio, pla-
tenspeler 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 alarmklokradio, in 
verpakking. € 7,-. Klitten-
band, 2cm breed, op rol 
van 25 m. in wit en zwart. 
€ 10,- per rol. Tel. 030-
2202996

3 Fitnessbanden van Dij-
na, groen/paars/roze + 

 De Vierklank 22 7 december 2011

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*

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

beschrijving nog in ver-
pakking. € 10,-. Tel. 030-
2202996

Nieuw: 2 x 1-persoons-
dekbedhoezen 140x200, 
kleuren: donkergeel, licht-
geel en wit. € 10,-. per 
stuk. Tel. 030-2202996

Gele retro keukenstoel 
uit 1960 als nieuw. € 10,-
. Kunstkerstboom 1,55m. 
hoog, compleet met zil-
verkleurige ballen, slin-
gers en Philips kaars-
verlichting. € 40,-. Tel. 
030-2202996

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

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

Donkerbruine knielaar-
zen echt leer nieuw maat 
39-40. € 25,-. Tel. 0346-
213175

Draaistoel d.bruin leer in 
prima staat. € 50,-. Tel. 
0346-212492

Fietsdrager op de trek-
haak. € 35,-. Tel. 030-
2203365

Fietsen/brommers
YAMAHA Aerox 50cc 
2009, Kl; Blauw/Wit 
in prima staat incl. 
helm. € 1250,-. Tel. 06-
22321046

Damesfi ets in prima staat, 
alles werkt, 7 versnellin-
gen, licht, remmen, nieu-
we trappers.
slechts  € 45,-. Tel. 06-
22085061

Personeel gevraagd
Zorgcentrum Com-
plexcare zoekt zie-

kenverzorgende (ig). Kijk 
op www.lokalebedrijven-
debilt.nl

Zorgcentrum Com-
plexcare zoekt hel-

pende (niveau 2). Kijk op 
www.lokalebedrijvende-
bilt.nl

Dorpsbistro Naast 
de Buren zoekt een 

eerste medewerker bedie-
ning. Kijk op www.loka-
lebedrijvendebilt.nl

VVH Business 
Translations zoekt 

een Scherpe revisor/verta-
ler. Kijk op www.lokale-
bedrijvendebilt.nl

Diversen
Boerderij ‘FORTZICHT’. 
De locatie voor een; ver-
gadering, workshop, fa-
miliebijeenkomst of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel.: 030-2710913.

RESERVEER nu 21 de-
cember in je agenda, 
kerstviering in de Zuider-
kapel Bilthoven

GEZOCHT: een tijdelijk 

18.30 uur. www.kinderop-
vangopmaat.nl Tel. 030 – 
2202350

Als je er alléén even niet 
uitkomt..dan kan PSY-
CHOSOCIALE hulpver-
lening je mogelijk verder 
helpen. Ga naar: www.
irenefaber.nl 
Uitwaaien op AME-
LAND? Boek ons com-
fortabele, geheel gereno-
veerd huis met prachtig 
uitzicht op heide en dui-
nen. www.skutehon.nl 

Nordmann Kerstbomen te koop alleen op zaterdag. 
Kooidijk 6, Westbroek.

Van Dam Bedrijfsdiensten Zoekt 1 partime Schoon-
maakmedewerkster voor 2 avonden in de week in 
Maartensdijk. Leeftijd vanaf 18 jaar. Het is van belang 
dat u nauwkeurig en zelfstandig kunt (leren) werken 
en de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst. 
Bent u geïnteresseerd? Bel 0297-255683 of mail naar 
info@vandambv.nl

Marijke op ten Noort is op 12 dec. te gast bij De 
Gouden Engel. Marijke verteld over de komst van 
de wereldleider Maitreya, maar ook over de rol van 
Graancirkels en Ufo’s. De lezing begint om 20.00u  in 
‘t Noorderpunt. ln. v. Vollenhove 1014, Zeist. entree 
€ 6,-. Voor reserveren is nodig via email: loes.lerou@
wanadoo.nl of Tel: 0334553494

Cursussen
Cursus Intuïtie & Energie. Kom in je kracht en 
maak kennis met begrippen als energie, aura en cha-
kra's. Je eigen ruimte innemen, gronden, aanwezig 
zijn. Wat zijn invloeden van anderen en hoe herken je 
ze? Het vergroten van je vitaliteit en het stromen van 
je levensenergie. Start ma 9 jan van 19.30–22.00 uur. 
open dag 17 dec, 14.00-17.00 uur. Volg een open les, 
krijg een healing. Nieuw Licht, Bilthoven. Info: www.
nieuw-licht.nl /06-28036019.

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

Computerspecialist Voor al uw computer- en lap-
topproblemen 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 WINTER-
TIJD Opening Ma. Wo. Vr. 16.00- 20.00 uur Za. 
12.30-17.00 uur Onderdelen uit voorraad leverbaar. 
Ook reparaties op afspraak 90% in een dag klaar. Le-
vering alle merken NIEUWE -en gebruikte fi etsen

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

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartens-
dijk. Tel. 06-54967985

Dames en heren kunnen bij ons terecht voor: knip-
pen, verven, epileren (met touw), pedicure-manicure, 
massage, permanent make-up, gezichtsbehandelin-
gen, hair-extentions, bruidskapsels, etc. Voor aantrek-
kelijke prijzen belt u gerust Safi n 030-2290395 (Hair 
& Beauty Gallery, Planetenbaan 9, B’hoven)

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

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl. 
Een complete gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. 
Geef een mooi verpakte cadeaubon als verrassing of 
verwen uzelf voor de feestdagen! Spoorlaan 66, Bilt-
hoven. Tel. 06-10666673

Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751296. Vrij-
dag en zaterdag verkoop Nw. Weteringseweg 34, 
Groenekan. voor al uw bomen en tuinplanten, onder-
houdsbeurt aan uw tuin, weghalen van bomen, straat-
werk, etc. etc.

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

Ontspannende voetmassage www.praktijkvoor-
voetmassage.nl. Een behandeling duurt 1 à 1,5 uur en 
kost € 30,-. Gun jezelf ontspanning of verwen een an-
der met een voetmassage kadobon. Tel. 06-23526854 
Voordorpsedijk 28 Groenekan

Zoekt u nog een origineel cadeau voor de kerst? 
Geef een ontspanningsmassage cadeau. U kunt kiezen 
uit een cadeaubon van € 20,- ( 1/2 uur) of € 40,- (1 
uur). U kunt kiezen uit een metamorfose massage of 
een klassieke massage van de voeten, de handen en 
het hoofd. Zie ook www.mariannelinschoten.nl of bel: 
06-15095379

Schoonheidssalon ’t beautyhuisje bestaat 1 jaar. 
Speciaal voor de feestdagen feestelijk verpakt: Ca-
deaubox naar wens samen te stellen al vanaf € 19,95. 
Cadeaubon leuk om te geven, heerlijk om te krijgen. 
Complete gezichtsbehandeling al vanaf € 43,50. ’t 
Beautyhuisje, Braamsluiper 6, Maartensdijk. Tel. 06-
23450735

Cadeautip!

Foto op canvas

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Raaijen 
Interieurs

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

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl
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Voor	 de	 dames	 van	 Voordaan	 leek	
het	 na	 35	 minuten	 een	 mooie	 zon-
dagmiddag	 te	 worden.	 Tegenstan-
der	 Bloemendaal	 werd	 gemakkelijk	
in	 bedwang	 gehouden	 en	 Voordaan	
scoorde	 zelf	 twee	 maal.	 Allereerst	
was	het	Saskia	Koning	die	een	straf-
cornerrebound	van	dichtbij	achter	de	
Bloemendaalse	keeper	duwde	1-0.	Na	
20	 minuten	 spelen	 wist	 voorstopper	
Valerie	Meijvis	sterk	opkomen	na	een	
mooie	een-twee	zelf	te	bekronen	2-0.

Omgedraaid
Na	 rust	 waren	 de	 rollen	 ineens	 om-
gedraaid.	Bloemendaal	wist	met	snel	
spel	de	verdediging	van	Voordaan	 te	
ontregelen	 en	 kwam	 na	 10	 minuten	
door	 twee	 treffers	op	gelijke	hoogte.	
Toen	er	zelfs	voor	Voordaan	een	ach-
terstand	op	het	bord	kwam	werd	voor	
het	 ergste	 gevreesd.	 Onder	 leiding	
van	Yara	 Casteleijn	 werd	 echter	 het	

Bloemendaalse	doel	opgezocht	waar-
na	 Charlotte	 Loozen	 voor	 3-3	 liet	
aantekenen.	Assistent	 coach	 Martijn	
Muller:	 ‘We	 kwamen	 vandaag	 niet	
goed	 uit	 de	 kleedkamer	 en	 konden	
het	goede	spel	van	voor	rust	niet	vast-
houden.	Het	spel	werd	onrustig	en	we	
gaven	 te	 gemakkelijk	 kansen	 weg.	
Wel	goed	dat	we	weer	gelijk	hebben	
gemaakt.	We	staan	nu	op	1	punt	maar	
onze	concurrenten	onderin	krijgen	we	
alle	drie	direct	na	de	winterstop’.

Teleurgesteld
Ook	de	heren	van	Voordaan	bereikten	
een	 3-3	 score	 welke	 al	 bij	 rust	 was	
bereikt.	 Tegenstander	 Tilburg,	 vorig	
jaar	gedegradeerd	uit	de	Hoofdklasse,	
kwam	 tot	 drie	 maal	 op	 voorsprong	
maar	 steeds	 wist	 Voordaan	 gelijk	 te	
maken.	 De	 treffers	 kwamen	 van	 de	
sticks	 van	 Floris	 Delmee,	 Tommy	
Becker	 en	 Philip	 Meulenbroek.	 Na	

rust	herpakte	Voordaan	zich	en	kreeg	
grip	op	de	wedstrijd.	Tot	grote	kansen	
kwam	het	 niet	 op	 twee	 corners	 vlak	
voor	 tijd	na.	De	Tilburgse	keeper	en	
lijnstopper	 voorkwamen	 echter	 met	
fraaie	 reddingen	 een	 onverdiende	
Voordaan	zege.	
Coach	 Peter	 Kalfsterman:	 ‘Ik	 ben	
vandaag	 teleurgesteld	 over	 ons	 spel.	
We	bereikten	niet	ons	normale	niveau.	
Vooraf	had	ik	voor	7	punten	getekend	
na	3	wedstrijden	in	de	promotiepoule.	
We	doen	goed	mee	en	gaan	ons	eind	
januari	 goed	 voorbereiden	 voor	 de	
start	na	de	winterstop’.	

De	 beide	Voordaan	 teams	 starten	 nu	
de	zaalhockeycompetitie,	waar	ze	uit	
komen	 in	 de	 Topklasse.	 Aanstaand	
weekend	 vindt	 er	 op	 zaterdag	 10	
december	 het	 Indoor	 Top	 Toernooi	
plaats	in	sporthal	Olympos	in	Utrecht	
vanaf	9.00	uur.

Twaalf doelpunten in Voordaanbos
Dit weekend vielen er maar liefst 12 doelpunten in het Groenekanse Voordaanbos 
te bewonderen. Zowel de dames als de heren van hockeyclub Voordaan deelden 

met 3-3 de punten met hun tegenstanders

Voordaanspits Philip Meulenbroek viert zijn gelijkmaker tegen Tilburg. (foto Guido van der Burg)

Op	 dit	 sportpark	 ontstond	 een	 waar	
voetbalspektakel,	 waarbij	 de	 Maar-
tensdijkers	goed	speelden	en	toch	met	
5-2	verloren.	Het	zag	er	in	de	1e	helft	
helemaal	niet	naar	uit	dat	dit	zou	gaan	
gebeuren.	 SVM	 speelde	 goed,	 had	
gevaarlijke	counters	en	creëerde	kan-
sen.	 De	 bal	 werd	 snel	 en	 goed	 rond	
gespeeld.	 De	 kansen	 van	 Mike	 de	
Kok	en	Tom	Jansen	gingen	net	over	
of	net	naast.	Vliegdorp	heeft	een	goed	
spelend	 team	 met	 snelle	 en	 balvaar-
dige	voetballers.	Ook	zij	kregen	veel	
kansen,	 die	 door	 de	 attent	 keepende	
SVM	 goalie	 werden	 gestopt.	 Maar	
even	 een	 moment	 van	 niet	 opletten	
in	 de	 SVM	 verdediging	 en	 met	 een	
fraaie	kopbal	komen	de	gastheren	op	
een	 1-0	 voorsprong.	 SVM	 bleef	 ge-
vaarlijk	en	loerde	op	de	gelijkmaker.	
Dat	 Vliegdorp	 goed	 kan	 voetballen	
was	al	duidelijk,	maar	dat	het	ook	ge-
boren	 toneelspelers	 zijn	 was	 nieuw.	

De	 goed	 leidende	 scheidsrechter	 be-
strafte	dit	Carré-gedrag	met	twee	keer	
geel	en	na	een	zeer	grove	overtreding	
op	 Diederick	 Hafkemeier	 ook	 met	
rood.	SVM	drukte	dit	veldoverwicht	
uit	in	de	verdiende	gelijkmaker	1-1.

Na	de	rust	zou	SVM	dit	klusje	met	1	
man	meer	wel	even	klaren.	Maar	dat	
lag	niet	aan	het	veldspel.	SVM	kwam	
na	 de	 thee	 goed	 uit	 de	 startblokken	
en	werkt	hard	aan	de	2-1.Wat	er	met	
sommige	 spelers	 bij	 SVM	 gebeurde	
blijft	 altijd	de	vraag,	maar	door	per-
soonlijke	fouten	stond	SVM	in	plaats	
van	2-1	op1-3	achter.	Niet	altijd	kun	
je	 alles	voetballend	oplossen!	Dat	 is	
de	 les	 die	 de	 spelers	 moeten	 leren.	
Gewoon	 de	 bal	 direct	 overspelen	 of	
ouderwets	‘wegrammen’	 is	niet	 fraai	
maar	wel	doeltreffend.	De	dieptepass	
kwam	niet	bij	een	SVM	er;	de	ruimte	
aan	 de	 rechterkant	 werd	 niet	 benut.	

Coach	 Wout	 van	 Dronkelaar	 bracht	
nog	drie	wisselspelers	in:	Stefan	Van	
Keulen	 voor	 Jorn	 Brefeld	 en	 Wiebe	
Urk	 als	 extra	 spits	 voor	 aanvoerder	
Kevin	van	Dronkelaar.	Kansen	kreeg	
SVM	te	weinig.	In	plaats	van	de	2-3	
viel	 de	 1-4,	 waardoor	 de	 wedstrijd	
gespeeld	leek.	Bas	van	Dijk	viel	nog	
verdienstelijk	in.	Dat	Wiebe	Urk	nog	
tegen	 scoorde	 2-4	 bood	 weer	 wat	
perspectief,	 maar	 binnen	 2	 minuten	
stelde	Vliegdorp	 orde	 op	 zaken	 5-2.
SVM	kreeg	niet	wat	het	verdiende	ge-
zien	hun	spel.	Diederick	Hafkemeier	
maakte	 nog	 een	 onnodig	 een	 zware	
overtreding	 en	 kon	 met	 direct	 rood	
gaan	douchen.

Spelers	 en	 staf	 hebben	 een	 week	 de	
tijd	om	van	de	fouten	te	leren;	zater-
dag	10	december	spelen	de	geel	blau-
wen	 thuis	 tegen	 FC	 Weesp.	 SVM	 2	
won	haar	uitwedstrijd	met	1-0.

SVM verliest onnodig 
door fouten in de verdediging

VV ‘t Vliegdorp is sinds 2002 een amateurvoetbalclub uit Soesterberg, die evenals het Maartensdijkse 
SVM uitkomt in de derde klas zaterdag. De Maartensdijkers moesten jl. zaterdag 

naar sportpark Kerklaan in Soesterberg voor hun uitwedstrijd.

Verlies voor Tweemaal Zes 
Tweemaal Zes speelde zaterdag uit tegen Eibernest/Vrolijk. 

Voor Tweemaal Zes een onbekende tegenstander met een 
roemrijk verleden. Eibernest/Vrolijk behaalde vorig jaar de 
tweede plaats en dat betekende een geduchte tegenstander.

Tweemaal	Zes	begon	goed	en	bouwde	de	eerste	10	minuten	aan	een	sterk	
overwicht.	Eibernest	werd	onder	druk	gezet	mede	door	sterk	verdedigend	
spel	 van	de	Maartensdijkers.	TZ	 slaagde	 er	 echter	 niet	 in	 de	 voorsprong	
van	2-0	verder	uit	te	bouwen.	Dat	bood	Eibernest/Vrolijk	de	mogelijkheid	
terug	te	komen.	Via	2-2	liep	Eibernest	verder	uit.	Dat	had	te	maken	met	veel	
onrust	in	het	spel	van	TZ.	Er	werd	gehaast	gespeeld	met	als	gevolg	veel	bal-
verlies	en	de	nodige	miscommunicatie	binnen	het	team.	Eibernest/Vrolijk	
kwam	daarentegen	steeds	beter	in	de	wedstrijd	en	kreeg	van	TZ	alle	ruimte	
rond	de	korfzone.	Geholpen	door	de	vele	vrije	ballen	en	strafworpen	liep	
Eibernest	uit	naar	een	11-6	ruststand.
Na	de	rust	ontstond	een	zelfde	spelbeeld	als	in	de	eerste	helft.	Om	en	om	
werd	gescoord	maar	TZ	kon	niet	echt	voor	een	bedreiging	zorgen.	Telkens	
als	TZ	dichter	bij	kwam	reageerde		Eibernest	direct	en	zorgde	voor	hand-
having	van	 een	veilige	 voorsprong.	Door	TZ	werden	nog	 enkele	wissels	
toegepast	maar	dat	bracht	evenmin	verandering	in	de	wedstrijd.	Uiteindelijk	
werd	de	wedstrijd	afgeloten	bij	een	eindstand	van	21-18.	Door	dit	verlies	
blijft	TZ	bij	de	onderste	ploegen	in	de	hoofdklasse	behoren.
Het	tweede	team	van	TZ	speelde	in	Zoetermeer	tegen	Meervogels	en	won	
met	12-7.	Good	old	Frank	Timmer	viel	in	de	tweede	helft	in	en	scoorde	drie	
keer	waarmee	de	overwinning	werd	veilig	gesteld.	Volgende	week	speelt	
Tweemaal	Zes	weer	uit	tegen	KCC	in	Capelle	aan	de	IJssel.

Nova verliest tweede 
thuiswedstrijd

Na twee verre uitwedstrijden die helaas verloren werden 
moest Nova afgelopen zaterdag thuis aan de bak tegen SSS 

uit Wageningen. Op papier een gelijkwaardige wedstrijd dus 
vooraf waren de verwachtingen hoog gespannen.

Nova	begon	goed	aan	de	wedstrijd.	Er	werd	geconcentreerd	verdedigd	en	
door	een	afstandsschot	kwam	Nova	op	een	1-0	voorsprong.	SSS	kwam	snel	
langszij	en	pakte	een	1-3	voorsprong.	Nova	bleef	zijn	aanvallen	goed	ver-
zorgen,	helaas	resulteerde	dit	niet	in	veel	doelpunten.	Veel	mooi	uitgespeel-
de	kansen	werden	gemist	en	in	de	verdediging	werden	wat	slordigheids-	en	
concentratiefoutjes	gemaakt.	SSS	ging	wel	effectief	met	de	kansen	om	en	
kon	hierdoor	uitlopen	naar	een	9-5	voorsprong	met	rust.
Strijdvaardig	begon	Nova	aan	de	tweede	helft,	gesteund	door	het	publiek	
wilde	Nova	er	alles	aan	doen	om	de	voorsprong	van	SSS	teniet	te	doen.	Het	
voor	verdedigen	van	de	dames	was	prima	verzorgd.	Hierdoor	konden	de	
heren	van	SSS	niet	voor	de	doorbraak	gaan	en	moesten	ze	van	ver	schieten.	
Iwan	en	Vincent	konden	hun	heren	hierdoor	goed	volgen	en	van	veel	scoren	
houden.	Toch	bleek	ondanks	het	harde	werken	dat	SSS	zijn	voorsprong	kon	
behouden.	SSS	bleek	net	even	scherper	 in	de	duels	en	maakte	de	kansen	
beter	af.	Nova	had	 teveel	kansen	nodig	om	tot	doelpunten	 te	komen.	De	
tweede	helft	had	een	spannend	score	verloop.	Met	een	goed	slotoffensief	
dichtte	Nova	het	gat	van	6	punten	tot	3	punten	en	had	op	dat	moment	kansen	
om	nog	dichterbij	te	komen.	Helaas	werden	er	teveel	persoonlijke	fouten	
of	keuzes	gemaakt	waardoor	SSS	uiteindelijk	uit	kon	lopen	naar	toch	wel	
gelatteerde	13-19	eindstand.
Ondanks	dat	de	opdrachten	goed	werden	uitgevoerd	en	de	gevaarlijke	spe-
lers	van	SSS	werden	uitgeschakeld	kon	Nova	het	harde	werken	helaas	niet	
omzetten	in	een	overwinning.	Volgende	week	zal	Nova	tegen	NCK`51	weer	
alles	op	alles	moeten	zetten	om	de	eerste	punten	van	dit	seizoen	te	behalen.

SVM C1 in het nieuw

De C1 van SVM is dankzij gulle sponsoring van Meijerink Wegenbouw 
voorzien van nieuwe tassen en trainingspakken. Het team ging dan ook 
graag op de foto met de sponsors. Op de achterste rij v.l.n.r. de sponsors, 
Jelle, Guus, Vince, Warner, Wessel, Jody, Gerwin en leiders Erik en Ton. Op 
de voorste rij v.l.n.r. mascotte Jorik, Sophie, Dennis, Derk, Alex, Lorenzo en 
Efraim. Bodil en Diederik ontbreken op de foto. (foto: Jeroen Kemp)
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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

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Doedens	 is	van	mening,	dat	het	ver-
leden	 voor	 velen	 erg	 romantisch	 is:	
‘Er	 ligt	 een	 welwillende	 waas	 van	
niet	 meer	 te	 verstoren	 gemoedelijk-
heid	overheen.	Zeker	als	het	gaat	om	
de	eigen	dorpsgemeenschap.	Maar	in	
hoeverre	is	dat	waar	en	kan	men	wel	
spreken	van	‘eigen’?	Niet	iedereen	in	
onze	 voormalige	 gemeenten	 Maar-
tensdijk,	 Westbroek	 en	 Achttienho-
ven	kan	praten	over	zijn	‘eigen’	dorp.	
Immers	 velen	 kwamen	 ‘van	 buiten’	
en	 onder	 hen	 waren	 er	 die	 in	 een	
landelijk	gebied	met	kleine	gemeen-
schappen	iets	van	een	nooit	werkelijk	
genoten	 ‘bescherming’	 zochten,	 ver	
van	 de	 stad	 en	 dicht	 bij	 de	 minder	
verdorven	geachte	 ‘natuur’	 van	boe-
ren,	bossen	en	weiland,	saamgebracht	
in	‘het	dorp’.	Voor	veel	forensen	die	
zich	 in	de	ile	aan	hun	kleine	woon-
plaats	 gebonden	 weten,	 belichaamt	
dat	‘dorp’	ook:	eenvoud,	simpelheid,	

‘small	 is	 beautiful’	 en	 ‘in	 het	 isole-
ment	 ligt	 onze	 kracht’.	 Het	 is	 alles	
een	 onwerkelijk	 mooie	 droom,	 een	
onhaalbare	wensdroom’.

Anders
De	werkelijkheid	is	volgens	de	histo-
ricus	anders,	of	het	nu	gaat	om	heden	
of	 verleden.	 De	 zucht	 naar	 bescher-
ming	 wordt	 door	 de	 volwassenheid	
verbannen	naar	het	 rijk	der	nooit	 in-
geloste	 beloften	 aan	 de	 eigen	 fanta-
sie.	Over	deze	‘harde	feiten’	ging	zijn	
verhaal.	Feiten	over	wonen	en	leven,	
over	 liefdadigheid.	 Want	 zo	 heette	
wat	we	nu	‘zorg’	noemen.	Feiten	over	
‘christelijke	 naastenliefde’,	 want	 zo	
heette	 wat	 we	 nu	 met	 een	 neutraler	
begrip	als	 ‘vrijwillige	hulpverlening’	
aanduiden.	Toch	zal	volgens	de	histo-
ricus	bij	alle	verschil	tussen	wens	en	
werkelijkheid	opvallen,	dat	een	ding	
overeind	 blijft:	 het	 leven	 was	 sim-

peler,	 overzichtelijker.	 Maar	 daarom	
was	het	nog	niet	aantrekkelijker.	Het	
was	 hard,	 zeker	 in	 vergelijking	 met	
het	nog	steeds	 in	 ‘zorg’	en	 ‘hulp’	zo	
opvallend	 betere	 heden.	 De	 strakke	
hand	 van	 een	 sociaal	 verder	 dan	 nu	
van	 de	 armen	 of	 ‘minima’	 staande	
overheid	 hield	 de	 koorden	 van	 de	
beurs	 goed	 vast.	 Te	 goed,	 wat	 har-
teloos	 soms.	 Anders	 dan	 nu	 moes-
ten	 inkomsten	 en	 uitgaven	 elkaar	 in	
evenwicht	houden.	Echt	grote	schul-
den	 en	 tekorten	werden	 niet	 geduld.	
Dat	was	 -	 anders	dan	nu	weer	 -	 een	
ijzeren	wet.	Hiermee	wilde	Doedens	
geen	oordeel	over	heden	of	verleden	
geven,	maar	geen	enkel	tijdvak	heeft	
het	 monopolie	 van	 de	 waarheid	 en	
vaak	ligt	het	midden	het	dichtst	bij	de	
waarheid.

Historische Vereniging
Doedens	 tipte	 tijdens	de	 lezing	pun-

ten	aan	uit	een	aanstaand	artikel,	dat	
aangeboden	werd	aan	de	redactie	van	
St.	 Maerten	 (Historische	 Vereniging	

Maartensdijk),	 om	 in	 2012	 te	 ver-
schijnen.

Maartensdijk: Het Jorwerd van het Sticht
door Henk van de Bunt

De Maartensdijkse historicus Anne Doedens hield dinsdag 8 november jl. voor de Biltse afdeling van 
de PCOB een lezing onder de titel: ‘Maartensdijk. Het Jorwerd van het Sticht’. 

In een gesprek met Doedens verklaarde hij de keuze van de titel als volgt: ‘De historicus Mak liet in 
zijn boek over het Friese Jorwerd zien, hoe dat dorp in de moderne tijd veranderde: 

 kerken en verenigingen en maatschappelijk leven veranderen. Vertrouwde en geïdealiseerde  
(ver-)gezichten verdwenen. Dat geldt ook voor de dorpen van onze voormalige  

gemeente Maartensdijk. Was dat verleden echter wel zo ideaal?

De Maartensdijkse historicus Anne Doedens tijdens de lezing bij de Protestant 
Christelijke Ouderen Bond - afd. De Bilt/Maartensdijk in de Ontmoetingskerk 
aan de Julianalaan in Maartensdijk.

In	 historische	 tijden	 was	 de	 Dorps-
straat	 (vanouds	 Steenstraat)	 dé	 uit-
valsweg	van	Utrecht	naar	het	oosten:	
Zeist	en	Amersfoort.	
Voor	auto’s	is	dat	is	nu	de	A28.	Maar	
voor	 ietsers	 is	 dat	 nog	 steeds	 de	

Dorpsstraat.	Dwars	daarop	loopt	ook	
nog	 de	 drukke	 noord-zuid-route	 van	
Soest/De	 Bilt	 naar	 Uithof/Houten/
Nieuwegein	 via	 het	 tunneltje	 bij	 de	
Kapelweg.	Op	 dit	 knooppunt	 krioelt	
het	 in	de	ochtendspits	van	de	auto’s,	

brommers,	ietsers,	groot	en	klein	en	
snel	en	langzaam.	Wie	dat	meemaakt	
ontkomt	niet	 aan	de	vraag:	hoe	 lang	
gaat	dit	nog	goed?	

De	verkeersdrukte	is	zo	groot	dat	ei-
genlijk	 aparte	 ietspaden	 nodig	 zijn	
maar	daar	 is	niet	voor	gekozen.	Wel	
is	er	een	tweede	ietsoversteek	van	de	
Soestdijkseweg	 aangelegd	 maar	 als	
er	meer	dan	drie	auto’s	voor	het	stop-
licht	 staan,	 kun	 je	 er	 als	 ietser	 niet	
meer	langs	om	daar	te	komen.	

Dat	de	huidige	inrichting	niet	voldoet	
vindt	niet	alleen	de	ietsersbond.	Ook	
voor	de	bewoners	van	dit	gebied,	ook	
voor	 alle	 verkeersdeelnemers	 wordt	
pijnlijk	 duidelijk:	 de	 nieuwe	 inrich-
ting	voldoet	niet.	
De	gemeente	heeft	de	Dorpsstraat	in-
gericht	alsof	het	een	rustige	woonwijk	
is,	zonder	te	kiezen	voor	het	krachtig	
terug	 dringen	 van	 het	 autoverkeer.	
Dat	is	volgens	de	ietsersbond	onver-
antwoord.	De	oplossing	is	eenvoudig.	
De	 voorrang	 voor	 doorgaande	 iet-
sers	op	auto’s	uit	de	burgemeester	de	

Withstraat	 moet	 hersteld	 worden	 en	
tussen	de	Kapelweg	en	de	oversteek	
over	 de	 Soestdijkseweg	 behoort	 een	
vrijliggend	 ietspad	 te	 komen.	 Vol-
gens	het	gezond	verstand	en	volgens	
de	veiligheidsnormen.	

Rinus	Scheele,	 Fietsersbond	 afd.	De	
Bilt,	tel	06	27910022.

De Dorpsstraat is verraderlijk mooi 
De Dorpsstraat in De Bilt is heringericht. Het ziet er mooi uit, met een Anton-Pieck-achtige 
uitstraling. Een plaatje. Maar op een plaatje kun je niet ietsen. Dit knooppunt van wegen is  
de drukste ietsverbinding in De Bilt. Bij de herinrichting is geen rekening gehouden met de 
hoeveelheid verkeer, auto’s en ietsers, die hier langs gaat. Met name voor ietsers is het een  

stuk onveiliger geworden. De ietsersbond is hierover zeer teleurgesteld. Ze vindt dat er alsnog  
een vrijliggend ietspad moet komen. 

Een kluwen ietsers. Die ene auto uit de burg. de Withstraat wacht gelukkig even.

In twee richtingen een dagelijks tafereel van ietsers die hun weg zoeken 
tussen auto’s in dit stukje van een zogenaamde iets-ilevrij route.

Een	burgerinitiatief	moet	gaan	voorkomen
dat	in	de	raad	een	besluit	wordt	genomen
waarmee	een	stationsmonument
dat	haast	iedereen	kent
voorgoed	aan	het	dorp	wordt	ontnomen	

Guus Geebel Limerick

Dorpsbistro 0346 - 218821

Woe.
7-11 Entrecôte met béarnaise saus

of
Kabeljauwilet  

met wokgroenten

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
8-12

Vrij.
9-12

Woe.
14-12 In bier gestoofde  

konijnenboutje
of

Scholrolletjes  
met kreeftensaus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
15-12

Vrij.
16-12

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl


