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De aanleiding voor dit gesprek was 
een initiatief van het Platform Res-
pectvol Samenleven De Bilt ter 
gelegenheid van de z.g. Week van 
respect. Hoewel er vrijuit over het 
thema respect kon worden gespro-

ken, werd er een stencil met 5 stellin-
gen uitgedeeld aan de hand waarvan 
men het gesprek richting en inhoud 
kon geven. 
Gelijk de eerste stelling al leidde al 
tot een stevige discussie: ‘Ouderen 

zijn vergeten hoe ze vroeger zelf 
waren’. Daar was men het over het 
algemeen niet mee eens. In het om-
gaan met kleinkinderen wordt men er 
telkens aan herinnerd hoe het vroe-
ger was. Verschillen zijn er wel: de 
omgang met je ouders was anders, je 
was bescheiden en liet meer aan je 
ouders over. Men ging met respect 
met elkaar om.

Positief
Een andere stelling luidde: ‘Jonge-
ren van tegenwoordig hebben geen 
respect voor ouderen’. Dat hangt van 
de persoon af met wie je te maken 
hebt, zo was de mening, maar veel 
van de ouderen konden zich niet in 
deze stelling vinden. In tegendeel; 
zij hadden juist positieve ervarin-
gen in de omgang met jongeren. Er 
is een verandering ten goede gaande 
in vergelijking met enkele jaren ge-
leden, zo stelde men vast. Er was 
veel overeenstemming bij de stel-

ling: ‘Door wat er tegenwoordig op 
TV is verschuiven de grenzen’. Ve-
len herkenden zich in deze stelling. 
Het taalgebruik wordt grover ook bij 
politici en die hebben nota bene een 
voorbeeldfunctie. De toon en de hou-
ding van mensen jegens elkaar gaat 

achteruit. De ouderen zijn gericht op 
wat de publieke omroep brengt en 
soms een Duitse of Engelse zender. 
In dat opzicht is er wel een verschil 
met de jongeren 

Lees verder op pagina 3

ONS jongeren discussieren met ouderen
Het was woensdag 9 november een hele drukte in het Wooncentrum ‘De Schutsmantel’ toen 

ca. 25 ouderen - bewoners van De Schutsmantel - met ongeveer evenveel jongeren uit klas 3 van 
de Oranje Nassauschool te Bilthoven zich rond acht tafels schaarden om met elkaar tot een gesprek 

te komen. De sfeer was prettig en ongedwongen. Deze middag was geïnitieerd door 
het platform Respectvol Samenleven. 

Ze dachten mild over elkaar. (foto Henk van de Bunt)

Tijdens De Bilt Beweegt kunnen 
vijftigplussers een maand lang ken-
nismaken met verschillende sport- en 
beweegactiviteiten. Via www.sport-
servicemiddennederland.nl kunnen 
zij zich inschrijven voor tai chi, aqua-
joggen, bodybalance, sport en spel en 
nog veel meer. Op de website staat 
ook een overzicht van alle activitei-
ten. Deelname aan een activiteit kost 
3,50 euro per keer. Bij een activiteit 
van vijf lessen betaalt de deelnemer 
slechts vier lessen.

Meer informatie
De Bilt Beweegt wordt in opdracht 
van gemeente georganiseerd door 
Sportservice Midden Nederland. 
Voor meer informatie kunnen be-
langstellenden contact opnemen met 
Leon van Fraeijenhove van Sportser-
vice Midden Nederland. 
Hij is te bereiken op het telefoon-
nummer 030 7513862 (maandag tot 
en met donderdag) en het e-mail-
adres leon.van.fraeijenhove@sport-
servicemiddennederland.nl.

Kick-off De Bilt Beweegt
Sport- en beweegproject voor 50-plussers

door Henk van de Bunt

Wethouder Herman Mittendorff was aanwezig bij de kick-off van het sportkennismakingsproject 
De Bilt Beweegt voor 50-plussers. Op woensdagavond 2 november nam hij van 20.00 tot 20.50 uur 

deel aan de les bodybalance bij Sportcity in Bilthoven. Bij bodybalance wordt gewerkt 
aan een gecontroleerde ademhaling en concentratie. Ook worden verschillende 

bewegingen en houdingen op muziek geoefend. 

Wethouder Herman Mittendorff nam deel aan de les bodybalance bij Sportcity 
in Bilthoven. [foto Reyn Schuurman]

Coniferenbrand

Op de hoek van de Prinses Marijkelaan en de Molenweg in Maartensdijk is in 
de nacht van vrijdag op zaterdag jongstleden rond 2 uur een coniferenhaag 
in brand gestoken. De bewoner werd wakker van brandlucht en geknetter 
en is direct zelf met de tuinslang gaan spuiten. De schade wijst er op dat 
de haag eerst met een brandbare vloeistof moet zijn bespoten en daarna is 
aangestoken. Een twaalftal meters lange strook groen is verloren gegaan. 
De brandweer was snel ter plaatse en heeft erger voorkomen, want pal 
naast de haag staat de schuur, die weer grenst aan de woning. 
Wie zich alsnog herinnert die nacht, dan wel eerder, iets opgemerkt te 
hebben wat voor de oplossing van belang kan zijn, wordt verzocht dat de 
politie te melden. [KP] 

Zie pagina
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

20/11	•	10.30u	-		
Mevr.	ds.	B.L.	Bos	en	ds.	P.L.	Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
20/11	•	9.00u	-	

Ds.	R.W.	van	Mourik,	Elburg
20/11	•	18.30u	-	Ds.	A.	Beens,	Barneveld

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
20/11	•	10.30u	-	Mw.	ds.	C.M.	Geels

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’

20/11	•	10.00u	-	Dhr.	Peter	Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
20/11	•	10.00	en	11.30u	-	Mevrouw	A.	

Veldhuis	en	dhr.	H.	Nauta

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

20/11	•	9.30	-	Ds.	G.	Roorda,	Zeist
20/11	•	16.30	-	Ds.	J.J.	Poutsma

Hervormde Gemeente Dorpskerk
20/11	•	10.00u	-	Ds.	G.J.	Codée

20/11	•	19.00u	-	
Ds.	A.F.	Troost,	Wijk	bij	Heusden

Pr. Gem. Immanuelkerk
20/11	•	10.00u	-	Ds.	G.M.	Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
20/11	•	10.00u	–	Mevr.	ds.	E.H.W.	Stam

R.K. St. Michaelkerk
20/11	•	10.30u	-	F.	Zwarts,	

Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
20/11	•	10.00u	-	Dhr.	Fred	Pathuis

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

20/11	•	10.30u	-	
Mevr.	drs.	I.	Terlouw,	Huizen

PKN - Herv. Kerk
20/11	•	10.00u	-	

Ds.	G.H.	Kruijmer,	Lage	Vuursche
20/11	•	18.30u	-	Ds.	J.P.J.	Voets,	Nijkerk

Herst. Herv. Kerk
20/11	•	10.30		en	18.00u	-	Ds.	J.D.	Heikamp

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

20/11	•	11.00	uur	–	
Mevr.	ds.	J.T.	Vos-Butijn,	Bilthoven

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

20/11	•	10.00u	-	Ds.	P.	Vermaat,	Veenendaal
20/11	•	18.30u	-	

Ds.	L.W.	van	der	Sluis,	Nijkerkerveen

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

20/11	•	9.30u	–	
Mevr.	ds.		J.T.	Vos-Butijn,	Bilthoven

St. Maartenskerk
19/11	•	19.00u	-	

Woord-	en	Communieviering
20/11	•	10.30u	-	

Woord-	en	Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk
20/11	•	10.00u	-	

Ds.	P.S.	Veldhuizen,	Schoonhoven
20/11	•	18.30u	-	Ds.	J.	de	Lange,	Nijkerk

PKN - Herv. Kerk
20/11	•	10.00u	-	Ds.	M.	van	der	Zwan

20/11	•	18.30u	-	
Ds.	A.J.	Mensink,	Krimpen	aan	de	IJssel

Filmhuis Woudkapel

Story	 of	 	 the	 weeping	 Camel	
(2010),	verhaal	over	het	 leven	van	
een	herdersfamilie	in	de	Gobiwoes-
tijn	op	17	november	om	19.30	uur.	
Zie	www.woudkapel.nl

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande	 vrijdagavond	 18	
november	kunt	u	weer	klaverjassen	
bij	 SVM.	 In	 de	 kantine	 van	 deze	
sportvereniging	aan	de	Dierenriem	
in	 Maartensdijk	 bent	 u	 van	 harte	
welkom.	 Het	 klaverjassen	 begint	
om	 20.00	 uur	 en	 meedoen	 kost	 3	
euro.	Er	 is	 ook	 een	 loterij,	 voor	 €	
0,25	kunt	u	een	lot	kopen.

Bingo in ‘t Hoekie

Op	vrijdag	18	november	is	er	weer	
een	 gezellige	 bingo	 met	 leuke	 en	
mooie	prijzen	in	Servicecentrum	’t	
Hoekie.	 De	 bingo	 wordt	 gedraaid	
door	 een	 groep	 vrijwilligers.	 In	
de	 pauze	 kunt	 u	 genieten	 van	 een	
tosti	of	hartige	snack.	U	bent	vanaf	
19.30	 uur	 van	 harte	 welkom.	 De	
bingo	 zelf	 start	 om	 20.00.	 Ook	
kinderen	vanaf	12	jaar	zijn	welkom	
om	mee	 te	 spelen.	Servicecentrum	
’t	Hoekie,	Prof.	Dr.	T.M.C.	Asser-
weg	2	in	De	Bilt,	030-2201702.

Tweede Repair Café 

In	de	WVT	aan	de	Talinglaan	10	te	
Bilthoven	draait	het	op	19	novem-
ber	tussen	12.00	en	16.00	uur	alle-
maal	om	repareren.	Neem	van	thuis	
kapotte	 spullen	 mee,	 zoals	 brood-
roosters,	 lampjes,	 föhns,	 kleding,	
fietsen,	 speelgoed,	 servies...	 alles	
wat	het	niet	meer	doet,	is	welkom.	
Diverse	 vaklieden	 als	 elektriciens,	
naaisters	 en	 fietsenmakers	 helpen	
u	 bij	 alle	 mogelijke	 reparaties.	
Ook	 gereedschap	 en	 materialen	
zijn	 aanwezig.	 Dit	 keer	 is	 er	 ook	
gelegenheid	tot	decemberknutselen	
van	 recyclematerialen,	 voor	 jong	
en	oud.	De	toegang	is	gratis.	Meer	
informatie	op	www.repaircafe.nl	of	
tel.	030	2430484.

Decembersfeertje  
in Wereldwinkel

Naast	de	gewaardeerde	nuttige,	lek-
kere,	 (h)eerlijke	 gebruiksartikelen,	

zal,	 met	 het	 oog	 op	 de	 komende	
decemberfeesten,	 een	 royale	 col-
lectie	 geschenkartikelen	 uitgestald	
zijn	 op	 de	 tafels	 van	 de	 wereld-
winkel.	Zaterdag	19	november	a.s.	
tussen	10.00	en	15.00	uur	in	de	hal	
van	 Dijckstate	 aan	 het	 Maertens-
plein	te	Maartensdijk.

MS-collecte

Van	 21	 tot	 26	 november	 a.s.	 zal	
er	 gecollecteerd	 worden	 voor	 het	
Nationaal	 MS-fonds.	 MS	 is	 een	
ziekte	 van	 het	 centrale	 zenuwstel-
sel.	Het	centrale	zenuwstelsel	coör-
dineert	al	je	fysieke	bewegingen	en	
is	 de	 meest	 voorkomende	 invali-
derende	 aandoening	 onder	 jonge-
ren,	 in	 Nederland.	 Het	 MS-Fonds	
bundelt	 de	 krachten	 in	 de	 strijd	
tegen	 Multiple	 Sclerose	 zet	 zich	
in	 voor	 voorlichting,	 coaching	 en	
onderzoek	 naar	 MS.	 Bij	 de	 Spar	
aan	 de	 Bilderdijklaan	 staan	 statie-
gelddozen	waarin	statiegeldbonnen	
kunnen	 worden	 gedeponeerd	 om	
het	MS-fonds	te	steunen.	
Ook	kunt	u	zich	nog	steeds	aanmel-
den	als	collectant.	Neem	contact	op	
met	Angelique	van	Nieuwenhuizen	
coördinator	 van	 de	 collecte	 in	 De	
Bilt,	030-2202515.

Vrouwen van Nu naar ‘t Loo

Vrouwen	 van	 Nu	 afdeling	 Maar-
tensdijk	gaat	20	december	a.s.	naar	
de	 sfeervolle	 presentatie:	Kerst	 op	
Het	Loo!	In	de	periode	rond	Kerst-
mis	geeft	het	museum	de	bezoekers	
een	 indruk	 van	 300	 jaar	 kerstfeest	
bij	de	Oranjes.	Bij	voldoende	deel-
name	 is	 het	 vertrek	 vanuit	 Maar-
tensdijk	om	10.30	uur.	De	verwach-
te	 terugkomsttijd	 is	 rond	 18.00.	
Informatie	 en	 aanmeldenvóór	 20	
novembe	 bij	 Hanneke	 Stein,	 tel.	
0346	211937.

Lezing bij  
Bilthovense Boekhandel

Marijke	 Op	 ten	 Noort	 is	 geduren-
de	 30	 jaar	 medewerker	 van	 Share	
Internationaal	 en	 geeft	 veel	 lezin-
gen	 gebaseerd	 op	 de	 boeken	 van	
B.	 Creme,	 Madame	 Blavatsky,	A.	
Bailey,	 Helena	 Roerich	 en	 Krish-
namurti.	 De	 kernboodschap	 van	
Maitreya	 is:	 ‘Deel	Samen	en	Redt	
de	Wereld’.	Dinsdag	22	november,	
aanvang:	 20.00	 uur,	 (entree	 gra-
tis)	 is	er	bij	Bilthovense	Boekhan-
del,	Emmaplein	20	een	 lezing	van	

Marijke	Op	ten	Noort.	Graag	voor-
af	 reserveren	 op	 nr.	 030	 2281014	
of	 e-mail	 info@bilthovenseboek-
handel.nl

PvdA en WATER

Een	zeer	belangrijk	politiek	onder-
werp	 is	 water.	 Dat	 een	 eerlijke	
verdeling	 van	 water	 een	 politiek	
onderwerp	 is	 zet	 Henk	 de	 Bruin,	
als	 onderzoeker	 bij	 het	 KNMI	 en	
de	 universiteit	 van	 Wageningen.	
uiteen	 op	 de	 PvdA	 overdagbijeen-
komst	 op	 dinsdag	 22	 november	
om	9.45	uur	bij	de	fam.	Van	Rest-
Nieuwkerk,	 Park	 Aerenberg	 119	
in	 De	 Bilt.	 Leden,	 zowel	 als	 niet-
leden	zijn	van	harte	welkom.

Workshop Hartenwensen

Op	 dinsdag	 22	 november	 geeft	
Nieuw	 Licht	 een	 workshop	 Har-

‘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

Daniel van Utrecht
werkend vanuit 

christelijke 
levensovertuiging 

Dorpsweg	20,	Maartensdijk
0346-210700	

(dag	en	nacht	bereikbaar)

www.adcura.nl

tenwensen.	 Deelnemers	 gaan	 op	
onderzoek	naar	hun	hartenwensen.	
Werkvormen	zijn:	meditatie,	visua-
lisatie,	 creativiteit,	 spel	 en	 plezier.	
In	 Bilthoven	 van	 19.00	 tot	 22.00	
uur.	Meer	informatie:	www.nieuw-
licht.nl	

Winter-Deeldagen 

Op	 vrijdag	 25	 en	 zaterdag	 26	
november	 gaan	 de	 deuren	 van	 de	
deel	 weer	 open	 op	 de	 boerderij	
van	de	familie	Westeneng,	Groene-
kanseweg	 51.	 Iedereen	 is	 welkom	
op	 de	 winter-deeldagen.	 Het	 eve-
nement	 wordt	 georganiseerd	 door	
Irene	 Westeneng	 en	 Marian	 van	
Voorst.	

Op	 vrijdag	 zijn	 de	 openingstijden	
van	 15.00	 tot	 20.00	 uur	 en	 op	
zaterdag	 van	 11.00	 tot	 14.00	 uur.	
Parkeren	is	mogelijk	op	het	erf.

Mijn genade is u genoeg
2 Korintiërs 12 : 9

Bedroefd, maar dankbaar voor al het goede dat zij ons heeft gegeven,  
is na een periode van afnemende krachten van ons weggenomen,  
onze moeder, oma en overgrootmoeder

Aartje Nokkert - Hennipman
weduwe sinds juli 2007 van Jan Gerard Nokkert

 
* Loosdrecht, 13 juli 1924    † De Bilt, 8 november 2011 
 

Baarn:  Meta en Ruud 
Jacintha 
Olaf en Jessamy 
     Hailey

Gouda: Jan Hendrik
Castricum:  Tim en Sandra 

Lisa 
Sabine 
Laura

Kockengen: Bert

8 november 2011 
Kievitlaan 63
3738 EP  Maartensdijk

Onze dank gaat uit naar het personeel van “Dijckstate” en hospice 
“Demeter” voor de liefdevolle verzorging van onze moeder en oma.
De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden.
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Voelen
‘Als	er	geen	respect	wordt	getoond,	wat	voel	je	dan’?	Dan	voel	je	je	niet	
geaccepteerd,	je	krijgt	een	naar	gevoel.	Het	is	alsof	je	afgesloten	wordt…..	
En	mens	voelt	zich	beledigd	in	zo’n	situatie.	Het	is	zaak	dan	uiterst	kalm	te	
blijven	en	te	vragen	of	het	misschien	een	beetje	anders	kan.	Wat	erg	belang-
rijk	is:	blijf	zelf	respectvol!	Ook	de	laatste	stelling	maakte	de	tongen	meer	
dan	los:	‘Ouderen	hebben	geen	begrip	voor	de	jeugd	van	tegenwoordig’.	De	
media	willen	hier	nogal	eens	de	nadruk	op	leggen.	Toch	is	dit	te	algemeen	
gesteld	was	de	mening	van	één	groep.	Want	in	de	praktijk	valt	dat	best	mee.	
Door	de	bank	genomen	vinden	ze	(de	jongeren)	ons	wel	oké	in	hoe	we	wij	
zijn	en	doen.	In	veel	nieuwe	dingen	kunnen	ouderen	maar	moeilijk	meeko-
men.	Natuurlijk	tref	je	wel	eens	ouderen	aan	die	geen	begrip	hebben	voor	de	
jeugd	van	tegenwoordig,	maar	jongeren	vinden	ook	dat	ze	de	ouderen	erva-
ren	als	mensen	die	er	voor	hen	zijn	om	hen	te	helpen:	‘We	kunnen	dankbaar	
gebruik	maken	van	hun	kennis	en	ervaring’.

Grondgedachte
Pastor	Gerard	Weersink	sloot	de	middag	af	met	een	centraal	gesprek	over	
wat	 er	 zo	 in	de	verschillende	groepen	was	besproken.	De	grondgedachte	
‘Respect	is	belangstelling	hebben	voor	en	je	inleven	in	de	ander,	ook	al	ben	
je	het	niet	met	hem	eens’,	werd	nog	eens	extra	onderstreept.	

(Piet Steegman)

Burgemeester	Arjen	 Gerritsen	 draai-
de	er	jl.	vrijdag	niet	om	heen	tijdens	
het	 debat	 in	 de	 kerk	 van	Sint	Maar-
ten	in	Maartensdijk.	Wat	kunnen	ker-
ken	vandaag	de	dag	doen	om	als	Sint	
Maarten	uit	de	vierde	eeuw	de	mantel	
te	 delen	 met	 de	 samenleving?	 Bur-
gemeester	Gerritsen	hoefde	daar	niet	

lang	over	na	te	denken.	Begrippen	als	
naastenliefde,	vergeving,	barmhartig-
heid,	 maar	 ook	 woorden	 als	 zonde,	
schuld	en	boete,	vergeving	en	berouw	
komen	uit	de	 traditie	van	de	kerken.	
In	die	moraliteit	kunnen	kerken	meer	
betekenen,	 aldus	 burgemeester	 Ger-
ritsen,	 die	 in	 vorm	 was	 en	 de	 vele	

aanwezigen	in	de	kerk	raakte	met	zijn	
betoog.

Zoen  
De	burgemeester	maakte	zich	er	niet	
gemakkelijk	 van	 af.	 Hij	 erkende	 de	
scheiding	 tussen	kerk	 en	 staat,	maar	
hij	 benadrukte	 dat	 kerken	 zich	 niet	
hoeven	te	schamen	voor	hun	oordeel	
over	de	samenleving.	En	hij	verwees	
naar	 Sint	 Maarten	 die	 een	 melaatse	
man	zag.	Hij	deed	wat	niemand	durf-
de:	hij	gaf	de	melaatse	man	een	kus.	
De	man	genas	 van	 zijn	melaatsheid.	
Ine	 Voorham,	 hét	 gezicht	 van	 het	
Leger	 des	 Heils	 in	 Nederland,	 ging	
daar	 op	 in.	 Ze	 vertelde	 dat	 de	 kerk	
eerst	 aandacht	moet	 hebben	 voor	 de	
melaatse	 alvorens	 te	 kunnen	 delen	
met	 het	 dorp	 of	 de	 buurt.	 Het	 gaat	
om	aandacht,	aldus	Ine	Voorham	die	
eenzaamheid	een	taboe	noemde.	Aan-
dacht	door	mensen	vanuit	de	kerken	
kan	de	eenzaamheid	in	onze	tijd	door-
breken.

Begraafplaats
Wilfred	 Kemp,	 theoloog	 en	 presen-
tator	 van	 Kruispunt-tv,	 haakte	 daar	
vervolgens	weer	op	in.	Hij	was	ervan	
overtuigd	dat	die	aandacht	vanuit	de	
kerken	 meer	 zou	 opvallen	 wanneer	
die	voortkwam	uit	en	zichtbaar	werd	
in	de	religieuze	drijfveren	van	chris-
tenen.	Die	houden	we	 teveel	verbor-
gen,	wist	 hij	 zeker.	En	 soms	 blijven	
we	als	christenen	ook	te	zeer	steken	in	
onze	 eigen	 binnenkerkelijke	 zorgen.	
Dat	heeft	in	elk	geval	geen	uitstraling,	
vertelde	hij.	Kerken	die	bijvoorbeeld	
in	 een	 fusieproces	 alleen	maar	 ruzie	
maken,	verliezen	hun	geloofwaardig-
heid	naar	de	samenleving	toe.

Misschien	 laten	 kerken	 wel	 te	 wei-
nig	 hun	 overtuiging	 en	 missie	 zien	
en	 dragen	 ze	 daardoor	 te	 weinig	 bij	
aan	de	samenleving	die	hunkert	naar	
zingeving,	zo	bleek	uit	commentaren	
vanuit	de	kerk.	De	middag	werd	afge-
sloten	 door	Gerard	 de	Wit,	 de	wijze	
priester	 die	 op	hoge	 leeftijd	 nog	 en-
thousiast	kan	zijn	als	een	jonge	hond.	
Hij	wees	met	trots	op	de	begraafplaats	
die	er	gaat	komen	voor	Maartensdij-
kers.	Dat	 is	 de	verdienste	van	chris-
tenen	die	 in	beweging	zijn	gekomen	
en	de	concrete	nood	gelenigd	hebben.	
Daar	 zijn	 niet	 altijd	 structuren	 voor	

nodig.	Bezielde	kerken	geven	hun	le-
den	de	ruimte	om	zelf	in	beweging	te	
komen.

Onderscheiding 
De	 middag	 werd	 op	 vrolijke	 wijze	
afgesloten.	Want	 Gerard	 de	Wit	 had	
een	 verrassing	 voor	 de	 deelnemers	
aan	 het	 debat.	 Hij	 had	 een	 speciale	
button	 laten	 maken	 die	 refereerde	
aan	Sint	Maarten	op	11-11-11.	En	zo	
kon	 het	 gebeuren	 dat	 burgemeester	
Gerritsen	voor	één	keer	zelf	werd	on-
derscheiden	 met	 de	 versierselen	 van	
Sint	 Maarten.	 Ook	 Ine	 Voorham	 en	
Wilfred	Kemp	kregen	zo’n	Maartens-
dijkse	onderscheiding.

Kinderen
Zo	kwam	een	einde	aan	een	middag	
die	 op	 een	 geweldige	 wijze	 begon.	
Bijna	200	kinderen	van	basisscholen	
uit	Maartensdijk	 luisterden	en	keken	
naar	 verhalenverteller	 Godfried	 van	
Eck	 die	 Sint	 Maarten	 speelde.	 Hij	
deed	 dat	 voortreffelijk,	 want	 je	 kon	
een	speld	horen	vallen.	Dat	was	ook	
het	geval	bij	de	voordracht	van	Anne	
Doedens.	 Middels	 25	 afbeeldingen	
maakte	 de	 bevlogen	 historicus	 dui-
delijk	 hoe	 Sint	 Maarten	 voor	 altijd	
verbonden	 is	 met	 Utrecht	 en	 Maar-
tensdijk.

Burgemeester Gerritsen in debat bij Sint Maarten
Kerken te terughoudend in maatschappelijk debat

door Henk van de Bunt

De samenleving is misschien ontkerkelijkt, het religieuze leven is er niet minder om. 
De samenleving hunkert naar zingeving en moraliteit. En niemand kan ontkennen dat het 

juist de kerken zijn die als dragers van de joods-christelijke cultuur die moraliteit en zingeving 
kunnen brengen. Ze hebben als vaandeldragers van de cultuur een belangrijke rol. Maar ze 
hebben soms gêne om die rol te vervullen. Ze zijn te terughoudend in het publieke domein.

Burgemeester Gerritsen, Ine Voorham van Leger des Heils en Wilfred Kemp 
van Kruispunt-tv: allen zijn blij met de onderscheiding van Sint Maarten.

Bijna 200 kinderen van basisscholen uit Maartensdijk luisterden en keken 
naar verhalenverteller Godfried van Eck die Sint Maarten speelde.

Tijdens	 de	 bijeenkomst	 zal	 gemeen-
telijk	 beleidsadviseur	Werk	 en	 Inko-
men,	Astrid	Schiphorst,	een	en	ander	
vertellen	 over	 de	 mogelijkheden	 die	
de	gemeente	biedt	om	 inwoners	met	
een	 laag	 inkomen	 te	 ondersteunen.	
Ook	 komt	 de	 Wet	 werk	 en	 bijstand	
2012	aan	de	orde.	Er	wordt	informa-
tie	gegeven	over	de	Wet	werken	naar	
vermogen	(WWNV),	die	per	1	 janu-
ari	2013	in	werking	treedt.	Toegelicht	
wordt	 wat	 deze	 wet	 gaat	 betekenen	
voor	uitkeringsgerechtigden.	

Aanwezigen	 krijgen	 tijdens	 de	 bij-
eenkomst	volop	gelegenheid	om	over	

hun	 wensen	 en	 ervaringen	 van	 ge-
dachten	te	wisselen.

Belangenbehartiging
De	 Cliëntenraad	 Sociale	 Zaken	 De	
Bilt	 trad	 in	 juni	 2005	 aan.	 Met	 de	
gemeente	 is	 toen	 een	 convenant	 af-
gesloten	 waarbij	 werd	 overeenge-
komen	 dat	 de	 cliëntenraad	 gevraagd	
en	ongevraagd	adviezen	geeft	aan	de	
gemeente,	waar	het	gaat	om	het	mi-
nimabeleid.	 De	 cliëntenraad	 bestaat	
uit	mensen	met	een	 inkomen	op	bij-
standsniveau	 en	 vertegenwoordigers	
van	 organisaties	 die	 opkomen	 voor	
hun	 belangen.	 Voor	 deze	 samenstel-

ling	 is	 gekozen	 om	 de	 voelsprieten	
breed	 uit	 te	 kunnen	 zetten.	 Van	 de	
acht	 bestuursleden	 wordt	 verwacht	
dat	ze	informatie	inwinnen	bij	hun	ei-
gen	 achterban.	Tonny	Bitter	 is	 sinds	
mei	2007	voorzitter	en	zit	in	de	raad	
namens	Vrouwen	van	Nu.	

Bijeenkomst
De	 gemeente	 De	 Bilt	 telt	 ruim	 400	
adressen	 van	 bijstandsgerechtigden.	
Adressen,	 dat	 betekent	 dat	 het	 ook	
gezinnen	betreft.	Zij	krijgen	 tenmin-
ste	eenmaal	per	 jaar	een	uitnodiging	
voor	een	bijeenkomst	die	het	bestuur	
van	 de	 cliëntenraad	 organiseert.	 Het	
bestuur	 legt	 dan	 verantwoording	 af	
over	zaken	waar	het	de	afgelopen	pe-
riode	mee	 bezig	 is	 geweest	 en	 geeft	
informatie	over	nieuwe	ontwikkelin-
gen.	Een	 belangrijk	 deel	 van	 de	 bij-
eenkomst	 bestaat	 uit	 het	 uitwisselen	
van	 ervaringen	 van	 de	 aanwezigen.	
Hoe	is	de	bejegening	bij	de	Regionale	
Sociale	Dienst	(RSD)	,	wat	zijn	de	er-
varingen	met	de	U-pas,	het	re-integra-
tietraject,	kortom	alles	wat	zij	belang-
rijk	 vinden.	 De	 cliëntenraad	 bundelt	
de	klachten	maar	behandelt	zelf	geen	
individuele	 gevallen.	 Iedereen	 is	 op	
30	november	van	harte	welkom.	

De	uitnodiging	die	mensen	persoon-
lijk	 hebben	 ontvangen	 is	 uit	 priva-
cyoverwegingen	 via	 de	 gemeente	
verzonden.	 Nadere	 informatie	 is	 te	
verkrijgen	 op	 telefoonnummer	 06-
27820782	of	via	e-mail:	clientenraad-
debilt@yahoo.com.

Cliëntenraad Sociale Zaken 
organiseert informatieavond

door Guus Geebel

Op woensdag 30 november 2011 om 19.30 uur houdt de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt 
een bijeenkomst voor uitkeringsgerechtigden in het gebouw van VVSO- WVT, Talinglaan 10, 

Bilthoven. Vanaf 19.00 uur is de zaal open.

Het bestuur van de Cliëntenraad v.l.n.r. Michaël Eichhorn, Mees Erkelens, 
Nariné Khenkikian, Ria Oudhof, Cas Jansen, Karine Klyan, Tonny Bitter en 
Loeky Weinberg.

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

GRATIS BEZORGSERVICE



VOORDEEL HELE WEEK

500
gram 4.98

500
gram 8.98

500
gram 3.98

500
gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 17 november
t/m woensdag 23 november

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Slavinken

Rundervinken

Gehaktspeciaaltjes

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Rosbief

Beenham van ’t huis

Spekrollade

Filet Americain
Beenhamsalade
Sellerysalade

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3.98

Rundergehakt 1 Kg.  | 4.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 4.49

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

  DONDERDAG

10 soorten
 vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

BOERENKRUIDEN Sander & Lydia, 
2 van onze gewaardeerde 
werknemers, hopen op donderdag 
24 november 2011 te trouwen!
Omdat wij allemaal van de 
partij mogen zijn is onze winkel 
die dag gesloten.

500
gram 4.98 500

gram 4.98

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

SHOARMA

op=op
1 Kg. 6.98

HAZENBOUT

WILDTOPPERTJE VAN DE WEEK:

VERSE GEMARINEERDE OLIJVEN, EEN 
BIJZONDER HEERLIJKE DELICATESSE!!

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT:

NR. 1

Procureurlapjes

Procureurrollade

Houthakkerssteak

Sleetje varkens-
haasmedaillons

Onze goud met 
ster bekroonde 
erwtensoep 2 potten 6.-

3x 100
gram 4.49

6 halen / 
   5 betalen

Per
stuk 7.98

NIEUWS!

Harde Hollandse

Uien
Héél kilo

0,25

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Mooie Hollandse

Broccoli
Héél kilo

•  Witlofschotel

MET HAM-KAAS ____________100 GRAM  0,89

•  Chili concarne

_______________________100 GRAM  0,89
Nieuw!

• Japanse kipschotel

MET PADDESTOELEN EN GROENTE 

EN MET NOEDELS OF RIJST ____100 GRAM  0,99

De allerbeste

Perssinaasappels 
2 kilo

1,99 0,99

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

MAANDAG 21 NOVEMBER, DINSDAG 22 NOVEMBER 

EN WOENSDAG 23 NOVEMBER

Vers gesneden

Prei grof/� jn ______ 400 GRAM  0,69

Nieuwe oogst

Navelsinaasappels __  KILO  1,25

Pasta met kip

en paddestoelen _____ 100 GRAM 0,89

Vers gesneden

Soepgroente
_____________________ 250 GRAM  0,69
Vers gesneden

Ananas _________VOLLE BAK  0,99 
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advertentie

De	 Structuurvisie	 is	 een	 zienswijze	
op	 toekomstige	 ruimtelijke	 ontwik-
kelingen	in	de	gemeente.	Het	GVVP	
beschrijft	 de	 visie	 van	 de	 gemeente	
op	 het	 gebied	 van	 verkeer	 en	 mobi-
liteit,	 en	 wat	 dit	 op	 hoofdlijnen	 be-
tekent	 tot	2020.	De	documenten	zijn	
met	 inbreng	 van	 verschillende	 in-
woners,	 organisaties	 en	 instellingen	
uit	 de	 gemeente	 tot	 stand	 gekomen.	
De	presentatie	over	de	structuurvisie	
werd	 verzorgd	 door	 beleidsambte-
naar	Trudy	Maas.	Die	over	het	GVVP	

door	Willem	Scheper	van	verkeerson-
derzoeksbureau	 Goudappel	 Coffeng.	
Wethouder	 Ditewig	 vertelt	 in	 zijn	
welkomstwoord	een	en	ander	over	de	
wettelijk	 verplichte	 structuurvisie	 en	
hoe	de	gemeente	daar	tot	nu	toe	mee	
aan	 de	 slag	 is	 gegaan.	 De	 gemeente	
heeft	 bij	 de	 structuurvisie	 ook	 het	
GVVP	 betrokken.	 Vanaf	 afgelopen	
voorjaar	 zijn	 werkateliers	 gehouden,	
die	 tal	van	opmerkingen	opleverden.	
Eind	 eerste	 kwartaal	 2012	 krijgt	 de	
raad	de	documenten	voorgelegd.	

Structuurvisie
‘Voor	de	gemeente	is	het	van	belang	
onze	 positie	 in	 de	 regio	 helder	 voor	
ogen	te	hebben.	Waar	willen	we	met	
de	gemeente	in	de	toekomst	naar	toe	
groeien’,	aldus	Trudy	Maas.	Zij	gaat	
in	 op	 de	 zes	 kwaliteiten	 van	 de	 ge-
meente	 uit	 het	 Bilts	 Manifest.	 Die	
komen	in	de	structuurvisie	terug.	Om	
deze	kwaliteiten	voor	de	toekomst	te	
behouden	 formuleerde	 de	 gemeente	
zes	 speerpunten.	 ‘De	 Bilt	 gaat	 voor	
kwaliteit	en	niet	voor	kwantiteit.	Dit	
motto	wil	de	gemeente	aan	de	struc-
tuurvisie	 meegeven.’	 De	 gemeente	
ziet	 zichzelf	 als	 onderdeel	 van	 de	
groene	 tuin	 van	 de	 regio.	 Het	 land-
schap	 is	 daarvan	 de	 duurzame	 on-
derlegger.	 In	de	kernen	moeten	voor	
iedereen	 kansen	 zijn.	 De	 gemeente	
wil	daarom	dat	basisvoorzieningen	in	
de	zes	kernen,	die	alle	een	herkenbaar	
eigen	gezicht	hebben,	bereikbaar	blij-
ven.Speerpunt	 is	 ook	 het	 versterken	
van	de	life	science-as	als	groene	loper	
van	De	Uithof.
Om	de	sociale	cohesie	vorm	te	geven	
is	de	woningmarkt	van	groot	belang.	
Op	een	aantal	kleine	bedrijventerrei-
nen	wordt	gewerkt	aan	revitalisering,	

herstructurering,	intensivering	of	om-
zetting	naar	woningen.	De	gemeente	
gaat	 ook	daarbij	 voor	kwaliteit.	 ‘We	
willen	 met	 dit	 plan	 de	 inspraak	 in-
gaan.	 Na	 de	 verwerking	 van	 kleine	
opmerkingen	 kunnen	 we	 daarmee	
in	 december	 starten.	 In	 maart	 is	 de	
behandeling	 in	 de	 gemeenteraad	 ge-
pland’,	 aldus	 Trudy	 Maas.	 Op	 de	
website	 van	 de	 gemeente:	 www.de-
bilt.nl	is	de	concept-Structuurvisie	te	
vinden.

GVVP  
Het	 Gemeentelijk	 Verkeers-	 en	 Ver-
voersplan	heeft	als	titel:	Wat	beweegt	
De	 Bilt?	 Willem	 Scheper	 gaat	 op	
hoofdlijnen	 in	op	het	 plan.	 ‘Voor	de	
opzet	 is	 gesproken	 met	 participatie-
groepen	 en	 zijn	 uitgebreidere	 werk-
ateliers	gehouden	om	mee	te	denken	
over	verkeer	en	vervoer	in	De	Bilt.	

De	 stap	 die	 nu	 wordt	 voorbereid	 is	
de	 projecten	 die	 er	 uit	 voortkomen	
in	 tijd	 en	 kosten	 neer	 te	 zetten.	 Om	
de	bereikbaarheid	in	stand	te	houden	

willen	we	de	bestaande	infrastructuur	
beter	benutten.’	De	conclusie	is	dat	de	
gemeente	 tot	 2020	kan	volstaan	met	
de	optimalisatie	van	het	huidige	ver-
keersnet.	Daarbij	spelen	ontwikkelin-
gen	in	de	regio	mee.	‘Na	2020	zul	je	
door	 nieuwe	ontwikkelingen	moeten	
kijken	naar	grootschaliger	maatrege-
len.’	 Er	 zijn	 in	 de	 gemeente	 enkele	
duidelijke	 vervoersknooppunten.	 Bij	
station	 Bilthoven	 gebeurt	 al	 het	 no-
dige.	Er	zijn	mogelijkheden	voor	een	
nieuw	station	in	Maartensdijk.	Verder	
kan	 een	 nieuw	 knooppunt	 tot	 stand	
komen	 bij	 de	 Utrechtseweg.	 Daar	 is	
al	veel	openbaar	vervoer	dat	beter	be-
nut	 kan	 worden.	 De	 Soestdijkseweg	
en	 in	 het	 verlengde	 daarvan	 de	 Ge-
zichtslaan	zou	de	centrale	plaats	voor	
de	iets	moeten	worden.	Ook	de	ver-
keersveiligheid	speelt	een	belangrijke	
rol	in	het	GVVP.	

De	 verwachting	 is	 dat	 het	 eindcon-
cept	 vanaf	 12	 december	 de	 inspraak	
ingaat.	Het	concept	GVVP	is	 te	vin-
den	op:	www.watbeweegtdebilt.nl.

Inloopavond Structuurvisie en 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

door Guus Geebel

Op 9 november hield de gemeente in de Mathildezaal van het gemeentehuis een inloopavond over de 
concepten van de Structuurvisie en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Er werden 

presentaties gehouden, waarna bij verschillende informatiepanelen onderdelen van de plannen 
werden toegelicht en vragen beantwoord. Enkele aanwezigen waren niet gelukkig met de opzet van de 

avond, omdat op deze manier vragen en opmerkingen niet bij iedereen terecht konden komen.

Bij de informatieborden gaan bezoekers in op onderdelen van de plannen.

Aanwezigen luisteren naar de presentaties.

‘De	afdeling	KBO	De	Bilt/Maartens-
dijk	telt	momenteel	ruim	600	leden’,	
meldt	Andringa.	 Dat	 die	 tegenwoor-
dig	niet	allemaal	meer	van	katholieke	
huize	zijn,	verklaart	hij	als	volgt:	‘Ze	
voelen	 zich	 waarschijnlijk	 bij	 ons	
thuis	 omdat	 we	 vrij	 actief	 zijn.	 Het	
gaat	mensen	ook	om	belangenbehar-
tiging	 en	 welke	 club	 voor	 hen	 het	
meest	kan	betekenen.’	In	de	gemeente	
zijn	nog	twee	andere	ouderenbonden	
actief,	 de	 protestants-christelijke	 en	
de	algemene.	Boonman:	‘We	hebben	
leden	 die	 tegelijkertijd	 lid	 zijn	 van	
een	van	die	andere	twee.’	De	drie	ou-
derenbonden	hebben	zich	verenigd	in	
het	Centraal	Orgaan	Samenwerkende	
Bonden	 van	 Ouderen	 (COSBO)	 dat	
de	plaatselijke	belangen	van	ouderen	
behartigt	 naar	 Gemeenteraad	 en	 het	
college	van	B	en	W.	Ook	is	de	KBO	
vertegenwoordigd	binnen	de	gemeen-
telijke	 WMO-adviesraad	 en	 de	 Ou-
derenraad	 voor	 Advies	 en	 Overleg	
De	Bilt.	Boonman	vervolgt:	De	KBO	
De	Bilt/Maartensdijk	organiseert	veel	
activiteiten.’	 ‘Meestal	 op	 de	 woens-
dagmiddag’,	 vult	 Andringa	 aan.	 In	
2009	 hield	 KBO	 De	 Bilt/Maartens-
dijk	een	grote	enquête	onder	de	leden	
over	vraaggericht	werken.	Dat	leidde	
onder	 meer	 tot	 een	 herbezinning	 op	

de	activiteiten.	Andringa:	‘We	deden	
wat	we	deden,	maar	we	begonnen	ons	
af	 te	 vragen	 of	 onze	 leden	 daar	 wel	
op	zaten	 te	wachten.	Het	 is	voor	het	
bestuur	en	de	leden	een	stimulans	om	
bij	de	tijd	te	blijven.	We	zitten	nu	in	
een	periode	dat	we	op	grond	van	de	
uitslag	 van	 de	 enquête	 sommige	 ac-
tiviteiten	 afbouwen	 en	 nieuw	 activi-
teiten	opstarten.’	Boonman	zit	in	veel	
besturen.	‘Het	KBO-bestuur	besteedt	
veel	 tijd	 aan	 serieus	 vergaderen’,	 is	
hem	 positief	 opgevallen.	 Andringa:	
‘We	praten	over	welke	kant	we	den-
ken	 dat	 we	 met	 zijn	 allen	 op	 willen	
en	op	moeten.	Desnoods	gaan	we	een	
uurtje	langer	door	dan	gepland,	omdat	
we	na	 aloop	het	 gevoel	willen	heb-
ben	dat	we	goed	bezig	zijn	geweest.’

Historie 
Op	 verzoek	 van	 het	 toenmalige	 dis-
trictsbestuur	van	de	Katholieke	Bond	
van	Ouderen	 (KBO)	 in	de	provincie	
Utrecht,	werd	per	1	januari	1981	een	
KBO-afdeling	De	Bilt/Bilthoven	op-
gericht.	In	1983	telde	de	nieuwe	afde-
ling	 twintig	 leden.	 In	1987	kreeg	de	
afdeling	voor	het	eerst	een	bestuur	en	
er	werden	werkgroepen	 in	 het	 leven	
geroepen	 die	 bepaalde	 activiteiten	
voorbereidden	 en	 in	 de	 uitvoering	

begeleidden.	 In	 1989	 liep	 het	 le-
dental	 op	 tot	 125	 personen.	De	 toen	
vijfentwintig	jaar	bestaande	Michaël-
sociëteit	 ging	 met	 al	 haar	 leden	 en	
inanciën	in	1990	op	in	de	KBO,	die	
daardoor	groeide	tot	220	leden.	In	de	
activiteiten	 van	 de	 KBO	 zijn	 sinds-
dien	 vaste	 programmapunten	 van	 de	
Michaël-sociëteit	 ondergebracht	 zo-
als	soos-	en	kaartmiddagen,	bustoch-
ten,	Sinterklaas-	en	kerstvieringen	en	
nieuwjaarsbijeenkomsten.	 Ook	 heb-
ben	educatieve	activiteiten	een	plaats	
in	 het	 KBO-programma	 gekregen.	
In	1996	werd	het	 ereteken	de	Zilve-
ren	 Paddestoel	 ingesteld	 als	 waar-
dering	voor	 leden	die	zich	bijzonder	
verdienstelijk	 voor	 de	 KBO	 hadden	
gemaakt.	 Na	 samenvoeging	 van	 de	
gemeenten	 De	 Bilt	 en	 Maartensdijk	
werd	de	naam	van	de	afdeling	veran-
derd	 in	 KBO	 De	 Bilt/Maartensdijk.	
In	2006	vierden	de	 toen	vijfhonderd	
leden	 het	 vijfentwintigjarig	 bestaan.	
In	2007	werd	de	afdeling	oficieel	een	
vereniging.	

Betrokkenheid
Andringa	onderscheidt	 twee	groepen	
leden.	 ‘Mensen	 die	 lid	 worden	 van-
wege	 de	 recreatieve	 aangelegenhe-
den	 en	 zij	 die	 belangenbehartiging	

belangrijk	 vinden.	 Die	 willen	 weten	
dat	 ze	 bij	 ons	 terecht	 kunnen	 als	 ze	
hulp	 nodig	 hebben.’	 Kersten.	 ‘Veel	
ouderen	 raken	 in	 de	 huidige	 maat-
schappij	 de	 weg	 kwijt.	 Alles	 is	 zo	
ingewikkeld	geworden	dat	ze	er	niet	
meer	uit	komen.’	Het	huidige	bestuur	
heeft	 de	 laatste	 jaren	haar	 kennis	 en	
vaardigheden	 verdiept.	 Twee	 leden	
hebben	 zich	 bekwaamd	 tot	 vrijwil-
lige	 ouderenadviseur	 en	 zes	 andere	
leden	 hebben	 cursussen	 gevolgd	 bij	
de	 belastingdienst	 om	 leden	 te	 kun-
nen	 helpen	 bij	 het	 invullen	 van	 hun	
belastingformulieren.	

Leden	 waarderen	 dit,	 aldus	 Kersten.	
‘Ze	 vinden	 het	 ijn	 als	 ze	 geholpen	
worden	door	iemand	die	ze	kennen	in	
plaats	van	door	een	vreemde,	bijvoor-
beeld	op	het	gemeentehuis.	En	als	er	

iets	met	een	lid	is,	proberen	we	als	be-
stuur	vertegenwoordigd	te	zijn.’	

KBO De Bilt/Maartensdijk 
maakt zich op voor dertigjarig bestaan

door Lilian van Dijk 

De afdeling De Bilt/Maartendijk van de Katholieke Ouderen Bond viert deze maand haar dertigjarig 
bestaan. Op vrijdag 18 november vindt van 14.00 tot 17.00 uur een informele bijeenkomst voor 
de leden plaats in hotel De Biltsche Hoek. De Vierklank praatte met voorzitter Jeanne Kersten, 

secretaris Theo Andringa en bestuurslid Frater Daan Boonman.

KBO De Bilt/Maartensdijk is in dertig jaar tijd een grote vereniging geworden 
met een actief bestuur. Vlnr: Theo Andringa, Jeanne Kersten en Daan 
Boonman.

Gespecialiseerd in massagetherapie, onze 
consulten kunnen geheel of gedeeltelijk 
worden vergoed door de zorgverzekeraars

Bel voor een afspraak:
06 - 22 22 73 13 of 06 - 24 63 98 39
Zorg Centrum De Bilt, Burg. de Withstraat 59

www.holistichealthcare.nl

Persoonlijk afgestemde behandelingen 

Een goede, stevige massage

Of heerlijke schoonheidsverzorging.

Wij werken:

• Klachtgericht

• Oorzaakbestrijdend

• Revaliderend

• Ontspannend

• Preventief






















































































































































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

Zaterdag 19-11 versgebakken oliebollen
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Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

Deze omschrijving bleek naadloos 
aan te sluiten bij en werd ook over-
genomen door plaatsgenoot Klaas 
van Egmond, die als hoogleraar geo-
wetenschappen aan de Universiteit 
van Utrecht zijn rijke ervaringen met 
een groots opgezet waardenonder-
zoek van het RIVM koppelde met 
de bevindingen van gezaghebbende 
wetenschappers en fi losofen uit de 
geschiedenis die zich verdiept hebben 
in mensbeelden. Bij respect gaat het 
volgens van Egmond erom om over 
en weer waarden bij elkaar te wil-
len respecteren: ‘Al die waarden bij 
elkaar representeren de menselijke 
waardigheid, oftewel beschaving. Al 
die waarden zijn dus relevant en moe-
ten worden erkend en in evenwicht 
gebracht. Hij noemde voorbeelden 
van elkaar eigenlijk uitsluitende mo-
gelijkheden van waardering van de 
ander, zoals wetenschap versus religie 
en een steeds groter wordende kloof 

tussen arm en rijk. Hij verdedigde 
de uitspraak van de Franse fi losoof 
Emmanuel Levinas: ‘Ik word ik in 
het aangezicht van de ander’, waarin 
Levinas ons letterlijk voorspiegelt dat 
niemand ‘ik’ kan worden zonder een 
ander en zelfs nog specifi eker: zonder 
het aangezicht van de ander. Deze 
boodschap is volgens van Egmond ei-
genlijk een dwingend appel op ieder-
een om er voor ieder ander te zijn als 
persoon en niet als object. Immers: in 
een object zit geen aangezicht. Een 
mens is als persoon subject. Iemand 
van vlees en bloed die uniek is, in alle 
opzichten.

Carrousel
Vervolgens konden gedurende een 
uur alle bezoekers deelnemen aan de 
‘carrousel’ langs zeven lokalen in de 
school, waarin verscheidene organi-
saties aantoonden hoe zij zich op hun 
terrein inzetten voor een respectvolle 

Biltse samenleving. Ds. Gert Land-
man bevond zich voor De Raad van 
Kerken en de Moskee op een ‘spiri-
tueel plein’, Buurtbemiddeling De 
Bilt liet in rollenspelen zien hoe een 
bemiddelingsgesprek kan verlopen 
en het Groenhorst College, Stichting 
Animo en Judokan werkten samen 
in een project over weerbaarheid 
voor jongeren die een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken. De Stichting 
Steunpunt Vluchtelingen had allerlei 
hapjes gemaakt en hield het gesprek 
‘gaande’ met prikkelende stellingen. 
Woonstichting SSW gaf een verhel-
derende presentatie over respect in 
de wijk en voetbalvereniging FC De 
Bilt toonde een fi lm over respect op 
en om het veld, een fi lm waardoor 
al vele coaches en ouders de ogen 
geopend zijn en het openbaar basis-
onderwijs in deze gemeente gaf acte 
de présence onder de titel ‘Onderwijs 
doe je samen’.

Humorist
Tot slot was er beneden in die mooie 
zaal een optreden van de voormalige 
gemeente-arts Martin Smitt uit West-
broek, die met eenvoudige attributen 
als balletjes, vlaggetjes en hoofddek-
sels razendsnel manipuleert. De oud 
heelmeester is niet alleen een goo-
chel-meester maar ook een humorist. 
Want je moet toch veel presteren om 
in een grote zaal de volwassenen een 
voorstelling lang luidkeels aan het la-
chen te krijgen. Het applaus was dan 
ook unaniem.

Respect is waardering voor een ander
door Henk van de Bunt en Kees Pijpers

In de aula van het Groenhorst College in Maartensdijk werd dinsdag 8 november 
een door plm. 80 personen bezochte avond gehouden waarbij het respect voor elkaar centraal 

stond. De avond stond in het teken van de ‘Week van Respect’, welke van 7 tot en met 12 november 
gehouden werd. Burgemeester Arjen Gerritsen leidde de avond en omschreef 

respect als ‘Waardering voor een ander’. 

Het Groenhorst College, Stichting Animo en Judokan werkten samen in een 
project over weerbaarheid voor jongeren die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken.

Respect centraal in het Groenhorstcollege. 

In de gemeente De Bilt was er deze 
dag een ‘verwenmiddag’, georgani-
seerd door het Steunpunt Mantelzorg 
De Bilt met dank aan Stichting Witte 
Kruis De Bilt. 
In aanwezigheid van wethouder Her-
man Mittendorff was er een gezellig 
samen zingen, begeleid door Leny 
van Schaik (bekend van vrouwenkoor 
Malle Babbe uit Haarlem) en een 
stamppotbuffet, met muzikale omlijs-
ting. 

Mantelzorg
Mantelzorg is de zorg voor chronisch 
zieken, gehandicapten en hulpbehoe-
venden door familieleden, vrienden, 
kennissen en buren. Er zijn in Neder-
land zo’n 3,7 miljoen mensen die op 
deze manier voor een ander zorgen. 
Zo’n 750.000 mantelzorgers zorgen 
meer dan 8 uur per week en langer 
dan 3 maanden. De meeste mantel-
zorgers ervaren het als vanzelfspre-
kend te zorgen. 
Lastige aspecten van mantelzorg zijn 
bijvoorbeeld de zorg te combineren 
met een betaalde baan en is het vaak 
moeilijk om de zorg tijdelijk over te 
dragen. [HvdB]

Mantelzorgers werden verwend
10 november was in 2011 de ‘Dag van de Mantelzorg’, waarop de mantelzorgers centraal stond. 

Door heel Nederland werden op deze dag activiteiten georganiseerd om mantelzorgers in het zonnetje 
te zetten en waren er zo’n 300 verschillende activiteiten gepland. Het motto van deze dag 

was ontspannen, ontmoeten en verwend worden. 

Wethouder Herman Mittendorff werd ook muzikaal begeleid door Leny van 
Schaik, toen hij spontaan een aantal mooie oude liedjes ‘inzette’

Bij mevrouw Ekelaar in Bilthoven kreeg haar dochter als mantelzorger voor 
haar moeder van wethouder Herman Mittendorff een presentje overhandigd. 
Willemien Hak (rechts) Mantelzorgconsulent Steunpunt Mantelzorg De Bilt 
kijkt tevreden toe.

Herkenbare onderwerpen
Vorige week donderdagochtend luisterden de kinderen uit de hoogste klas-
sen van de Maartensdijkse basisscholen De Kievit en Martin Luther King 
naar de gastdocenten mevrouw Jenny Stam van Fair Trade en oud leraar 
Frank Diepstraten over de dag van respect. De  aandacht werd getrokken 
door onderwerpen die varieerden van het wel en wee in de wereldhandel 
en het gedrag bij koop en verkoop tot aan de dagelijkse omgang met me-
demensen in eigen omgeving. Vooral dat laatste was voor de jongeren door 
eigen ervaring heel herkenbaar. Dat bleek uit hun reacties bij voorbeelden 
uit gedrag op staat, in winkels, bij sportevenementen en soms op scholen. 
Ze begrepen termen als vooroordeel en jalousie en noteerden op schrift en 
in geheugen ook de zinnen: ‘Respect is met andere ogen kijken.’ en ‘Res-
pect is iets dat je moet verdienen.’ Dit zijn zeer nuttige lessen die elk jaar 
herhaald zouden moeten worden. [KP]

Op de Martin Luther Kingschool kwam o.a. gastdocent Jenny Stam over 
respect praten.

St. Maarten in De Leijen

In De Leijen in Bilthoven trokken groepjes kinderen met lampionnen in 
vrolijke kleuren langs de huizen. Als de voordeur open ging, werd het liedje 
‘Sint Maarten Sint Maarten, De koeien hebben staarten’ gezongen. De 
kinderen kregen dan allerlei lekkers in hun snoepzakken. Maar wee degene 

die niet open deed. Bij diens 
voordeur werd het liedje ‘Hier 
woont een kikkerbil die ons niks 
geven wil’ heel hard ten gehore 
gebracht. [LvD]Expositie Gemeentehuis De Bilt

20 november 2011 | 18 januari 2012

Bert Grotjohann

www.arttraverse.nl

Tekeningen, schilderijen en glaskunst

Opening zondag 20 november om 15.30 uur advertentie
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BIJ BESTEDING VAN €50.- 

UIT DE JENSEN WOMEN COLLECTIE

NU EEN GRATIS TAS
OP=OP

Fashion for eve ry age

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

ACTIE:  
Diverse mascara's van 

L 'Oréal nu voor € 10,99

De leukste 
Sinterklaascadeaus 

vindt u bij ons!
Diverse cadeausets 

zijn nu heel voordelig!

Al jaren vertrouwd en prettig dichtbij

•  geboortekaarten

•  trouwkaarten

•  gelegenheidskaarten

•  kerstkaarten

•  visitekaartjes

•  huisstijl

en natuurlijk voor al uw overige drukwerk

hoeft u niet verder dan Groenekan!!!

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

www.parelpromotie.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

TOPmodel

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Vind je bij primera!

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail 

of andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR maak 

dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

06 - 53 14 67 33

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

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

7,25

Kaiserbroodjes

Pepernotenvlaai
van 8,25 nu voor

4 + 1
gratis

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

GARAGE VAN DER MEIJ
INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540, FAX. 0346-214538

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

NOVEMBERMAAND IS WINTERCONTROLEMAAND

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Is uw auto nog niet winterklaar?
Maak nu een afspraak!

• Klanten die een wintercontrole laten 
uitvoeren hebben de hele winter gratis 
starthulp in hun regio, informeer naar de 

voorwaarden.

• Het is nu tijd voor de bandenwissel!

• Winterbanden al vanaf € 49,-! Vraag nu 
een scherpe o� erte aan en pro� teer van 

het eerste jaar gratis opslag!

Wintercheck

19,95
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De	Inca	paqo’s	spreken	alleen	de	taal	
die	in	de	Andes	gesproken	wordt,	het	
Quechua,	en	een	klein	beetje	Spaans.	
Zij	 worden	 begeleid	 door	 Luis,	 die	
naar	 het	 Engels	 vertaalt	 en	 Ronald	
Hetharia	zorgt	voor	de	vertaling	naar	
het	Nederlands.	
Hetharia	ontmoette	ze	in	2006	tijdens	
een	 studie	 bij	 een	 Cubaanse	Ameri-
kaan,	die	als	medisch	antropoloog	op	
de	hoogte	was	van	psychosomatische	
ziekten	en	zich	afvroeg	of	er	ook	zo-
iets	 als	psychosomatische	heling	be-
stond.	Die	vraag	 leidde	hem	naar	de	
Andes,	 waar	 deze	 paqo’s	 wonen	 en	
dit	 sinds	 vele	 generaties	 beoefenen.	
Zij	 beschouwen	 sinds	 oudsher	 de	
mens	 als	 onlosmakelijk	 verbonden	
met	de	natuur.	Zij	bekijken	de	wereld	
om	zich	heen	iedere	dag	met	nieuwe	
ogen	 en	 communiceren	 nog	 met	 de	
natuur,	net	zoals	wij	dat	vroeger	de-
den	toen	we	nog	kinderen	waren.

Natuur
Hetharia	 vervolgt:	 ‘De	 reden	 dat	 ik	
van	 Don	 Sebastian	 wilde	 leren	 was	

omdat	 ik	 mij	 herinnerde	 dat	 ik	 toen	
ik	klein	was	urenlang	naar	de	wolken	
keek	 en	 met	 de	 wind	 praatte.	 In	 de	
loop	 van	 mijn	 leven	 was	 ik	 dit	 ver-
leerd	en	ik	wilde	mijn	relatie	met	de	
natuur	weer	herstellen	en	die	wijsheid	
in	mijn	leven	integreren,	maar	nu	als	
volwassene.	Don	Sebastian	 en	Doňa	
Paulina	doorzien	elke	situatie	en	pro-
bleem	 dat	 in	 iemands	 leven	 speelt	
haarscherp’.
Er	 wonen	 ongeveer	 8	 miljoen	 af-
stammelingen	 van	 de	 Inca’s	 in	 het	
voormalige	 Incarijk	 en	 zij	 houden	
nog	steeds	vast	aan	het	geloof	en	de	
gebruiken	 van	 de	 Inca’s.	 Zij	 hebben	
zich	 in	 de	 hoge	 bergen	 teruggetrok-
ken.	Niettemin	wisten	zij	zonder	wes-
terse	medische	kennis	meer	dan	400	
jaar	 te	overleven	in	dit	barre	gebied.	
Zij	 weten	 nog	 te	 leven	 in	 een	 leef-
gemeenschap	zonder	geld.	Door	hun	
nauwe	contact	met	de	natuur	dragen	
zij	een	schat	aan	kennis	over	hoe	wij	
als	 mensen	 in	 harmonie	 kunnen	 ko-
men	en	blijven	met	de	gegeven	om-
standigheden	om	ons	heen.

Gevraagd
Ronald	 Hetharia:	 ‘Ik	 heb	 hen	 ge-
vraagd	of	zij	hun	kijk	op	de	huidige	
economische	crisis	zoals	met	ons	wil-
len	 delen	 en	 hoe	 wij	 met	 zorgen	 en	
angst	kunnen	omgaan.	Tevens	heb	ik	
hen	 gevraagd	 hoe	 wij	 als	 westerlin-
gen	onze	toekomst	duurzaam	kunnen	
vormgeven	 vanuit	 de	 principes,	 die	
zij	 al	 eeuwenlang	 succesvol	 toepas-
sen	in	de	bergen.	Daarnaast	zullen	zij	
op	 enkele	 avonden	 traditionele	 cere-
monies	uitvoeren,	die	gericht	zijn	op	
het	bevorderen	van	eenheid	met	ons-
zelf	en	met	elkaar’.	Hetharia	is	ervan	
overtuigd	dat	hier	nieuwe	kennis	kan	
worden	opgedaan	die	ons	vooruit	kan	
helpen.	Dat	lijkt	hem	zeer	waardevol.

Ontmoetingskerk
Er	zijn	in	de	Maartensdijkse	Ontmoe-
tingskerk	 traditionele	 ceremonies	 op	
19,	 21	 en	 25	 november	 a.s.	 telkens	
om	20.00	uur.	Deze	 ceremonies	 zijn	
erop	gericht	om	ons	in	balans	te	bren-
gen	met	onszelf,	met	andere	mensen,	
de	natuur	en	de	wereld	om	ons	heen.	

Op	25	nov	 is	er	van	10.00	 tot	18.00	
uur	 een	 workshop	 genaamd	 ‘Gister	
is	 niet	 meer’,	 waarin	 Don	 Sebastian	
zijn	visie	op	‘crisis’	met	ons	zal	delen.	
Ronald	 Hetharia:	 ‘Hem	 zal	 worden	
gevraagd	zijn	visie	op	de	gebeurtenis-
sen	die	ons	omringen	te	geven.	In	de	
huidige	tijd	wordt	gerammeld	aan	de	
fundamenten	 van	 het	 bestaan	 in	 het	
westen.	 Die	 gaan	 alom	 gepaard	 met	
zorgen	en	angst.	Dit	is	een	volkomen	
normale	 menselijke	 reactie,	 die	 ge-
worteld	 is	 in	ons	brein	dat	gericht	 is	
op	overleven.	Don	Sebastian	laat	ons	
zien	op	welke	wijze	we	deze	zorgen	
en	 angsten	 die	 geworteld	 zijn	 in	 het	
verleden	 tegemoet	 kunnen	 treden	 en	

hoe	we	dat	kunnen	transformeren.	Op	
26	november	is	er	van	10.00	tot	18.00	
uur	 een	 workshop	 genaamd	 ‘Nieuw	
terrein’.	Hierin	vertelt	Don	Sebastian	
ons	onder	meer	oude	verhalen	uit	eer-
ste	hand.	Doňa	Paulina	kent	veel	lie-
deren,	die	helend	werken	voor	de	ziel	
en	wellicht	zal	zij	er	een	aantal	voor	
ons	zingen.	

De	centrale	vraag	in	deze	workshop	is	
hoe	we	moed	en	vertrouwen	kunnen	
cultiveren	om	in	een	nieuwe	bestem-
ming	te	stappen.
Informatie	 en	 aanmelden	 graag	 via:	
06	 22415576	 of	 e-mail	 rohe3012@
hotmail.com.

Inca-priesters naar Maartensdijk
door Henk van de Bunt

Rechtstreeks over uit het hoge Andesgebergte van Peru zijn Doña Paulina en haar man Don Sebastian 
naar o.a. Maartensdijk op uitnodiging van Maartensdijker Ronald Hetharia. In de periode van 19 tot 

26 november zijn er een aantal ontmoetingsmomenten in de Ontmoetingskerk aan de Julialaan 
in Maartensdijk. Gezien hun leeftijd is het op zich al een bijzonder bezoek. 

Ronald Hetharia: ‘Ik heb de Inca-priesters gevraagd hoe wij met zorgen en 
angst kunnen omgaan

Hugo	 en	Winny	 leerden	 elkaar	 ken-
nen	in	Semarang	o	p	Java	in	Indone-
sië	 in	1948,	waar	de	21-jarige	Hugo	
zijn	 dienstplicht	 vervulde	 als	 radio-
telegraist.	 In	 deze	 periode	 voerde	
Indonesië	de	onafhankelijkheidsstrijd	
tegen	 Nederland.	 Winny’s	 moeder	
had	de	zorg	voor	zes	kinderen	en	deed	
haar	uiterste	best	om	al	haar	kinderen	
naar	Nederland	te	krijgen,	omdat	het	
voor	 Indo’s	 –	 mensen	 met	 gemengd	
bloed	 -	niet	mee	veilig	was	 in	 Indo-
nesië.	Via	Winny’s	broertjes,	met	wie	
hij	wel	 eens	 voetbalde,	 kwam	 Hugo	
in	contact	met	hun	zestienjarige	zusje.	
De	 twee	 jonge	 mensen	 werden	 ver-
liefd	op	elkaar,	maar	een	relatie	tussen	
een	Indo-meisje	en	een	Hollandse	mi-
litair	werd	door	de	 legertop	ontmoe-
digd.	Hugo	werd	 tegen	zijn	zin	naar	
Nieuw	 Guinea	 overgeplaatst,	 maar	
het	 verliefde	 stel	 bleef	 contact	 hou-
den.	Toen	het	voor	Winny	niet	meer	
veilig	was	in	Indonesië,	zorgde	Hugo	
dat	 ze	 op	 een	 Italiaans	 vrachtschip	
naar	 Nederland	 kon	 komen.	 ‘Ik	 kon	
een	deel	van	de	 reis	betalen	doordat	
ik	 wat	 gehandeld	 had	 in	 spullen	 die	
me	uit	Nederland	waren	toegestuurd.’	
De	rest	van	het	geld	verdiende	Winny	
zelf	 door	 een	 moeder	 met	 twee	 nog	
heel	 kleine	 kinderen	 tijdens	 de	 reis	
te	 helpen.	 ‘Zij	 had	 open	 tbc,	 maar	
dat	 hoorde	 ik	 pas	 toen	 ik	 in	 Neder-
land	 was.’	Winny	 was	 gelukkig	 niet	
besmet	geraakt	en	werd	hartelijk	ont-
vangen	door	de	ouders	van	Hugo,	die	
in	Dordrecht	woonden.	Niet	veel	later	
kwam	Hugo	 terug	uit	 Indonesië.	Hij	
vond	werk	bij	het	Algemeen	Dagblad	
in	 Rotterdam.	 Drie	 jaar	 lang	 woon-
den	ze	in	bij	Hugo’s	ouders.	In	1951	
trouwden	 ze.	 Winny:	 ‘Mijn	 moeder	
kwam	nog	net	op	tijd	voor	onze	brui-

loft	 naar	 Nederland	 met	 mijn	 twee	
jongste	broers.’	Hugo	solliciteerde	bij	
De	Telegraaf,	 kreeg	 de	 baan	 en	 ver-
huisde	 met	 Winny	 naar	Amsterdam.	
Daar	kregen	ze	twee	dochters	en	een	
zoon.	Hugo	werkte	dertig	jaar	lang	als	
redactiechef,	 eerst	 op	 Features,	 later	
op	Onderwijs.	Op	zijn	zevenenvijftig-
ste	liet	hij	zich	afkeuren.	Hij	kon	zijn	
werk	niet	meer	naar	behoren	doen	om-
dat	hij	leed	aan	een	posttraumatische	
stress	 stoornis	 ten	 gevolge	 van	 zijn	
ervaringen	tijdens	de	militaire	dienst.	
De	 laatste	 jaren	 woont	 het	 echtpaar	
De	Vries	in	De	Bremhorst	in	Biltho-
ven.	Ze	genieten	nog	volop	van	elkaar	
en	van	het	leven.	‘We	leven	bij	de	dag	
en	 worden	 door	 familie	 en	 vrienden	
als	 Bourgondiërs	 beschouwd.’	 Eén	
keer	 per	 jaar	 gaan	 ze	 op	 vakantie	
naar	 Zwitserland,	 waar	 ze	 het	 huis	
van	een	neef	mogen	gebruiken,	en	ze	
doen	aan	sport:	zwemmen	en	ietsen.	
Hugo:	‘Toen	we	in	de	Grote	Kerk	in	
Dordrecht	 trouwden,	 kregen	 we	 van	
de	dominee	een	Bijbel.	Voorin	had	hij	
geschreven:	 “Wandelt	 in	 de	 liefde.”	

Daar	 hebben	 we	 ons	 zestig	 jaar	 aan	
gehouden.’	[LvD]	

Echtpaar De Vries-Lemette zestig jaar getrouwd
Wethouder Kamminga kwam woensdagmorgen 9 november het echtpaar Hugo en 

Winny De Vries-Lemette feliciteren met hun 60-jarige trouwdag. Dochter Vera Boot 
en kleinkinderen Afra en Xavier waren ook aanwezig

Het echtpaar De Vries-Lemette nam de felicitaties van wethouder Kamminga 
in zijn functie als locoburgemeester in ontvangst.

Spektakel met Steeds Beter
Zondagmiddag	13	november	was	ik	te	gast	bij	de	uitvoering	‘Terug	in	Het	
Witte	Paard’,	van	toneelvereniging	Steeds	Beter.	Zoals	aangekondigd	zou	
het	 een	 spektakel	worden.	Alle	 registers	 gingen	 inderdaad	open.	Kosten,	
noch	moeite	zijn	gespaard	om	 ter	ere	van	hun	65-jarig	 jubileum	 iets	bij-
zonders	neer	 te	zetten.	Het	 resultaat	was	een	klassieker	met	veel	 intriges	
en	vooral	humor.	De	zaal	had	alle	lof	voor	zoveel	professionaliteit	van	dit	
amateurgezelschap,	 dat	 muzikaal	 bijgestaan	 werd	 door	 het	 a-capellakoor	
Valsch	en	Gemeen,	accordeonist	Cees	Pouw	en	de	Midland	Steier.	Dit	alles	
in	een	groots	opgezet	decor,	dat	voor	een	speciale	sfeer	zorgde.	Ik	hoorde	
meerdere	mensen	zeggen	het	jammer	te	vinden	dat	dit	stuk	slechts	tweemaal	
uitgevoerd	werd.	Dat	zegt	genoeg	over	de	waardering	die	men	er	aan	gaf.	

(Frans Poot, Bilthoven)

De cast van Steeds Beter zette een bijzondere jubileumuitvoering neer.
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Gert LandmanDE BILT

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Als voorzitter van de Raad van Kerken van 

De Bilt en omstreken zet ik mij in voor al-

les wat de kerken kunnen bijdragen aan 

onze samenleving hier. De kerken doen ui-

teraard mee aan ‘2013’ – prachtig om alles 

voor te bereiden.

Ook zit ik in de Stichting Bilts Hoogkruis, 

die ter gelegenheid van 900 jaar De Bilt 

de inspiratie in beeld wil brengen van de 

stichters van Oostbroek. Een kunstwerk in 

Ierse stijl zal hun bezieling zichtbaar maken 

voor mensen van nu.

Ik � ets en wandel graag, in alle woonker-

nen. Vlakbij mijn huis is het Van Boetzelae-

rpark, een kleine oase. Daar zit ik soms te 

lezen of te schrijven. En het bos bij Beer-

schoten is eindeloos, je kunt lopen tot Zeist 

of Bosch en Duin. Kortom, ik voel me hier 

erg thuis.
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krijgt die

koelkast wel
ingebouwd?

Wie

Wat wàs u blij met uw nieuwe inbouw-
koelkast! Voordelige webshop, eenvoudig 

bestellen en de maten invullen. 
Bij a evering blijkt dat u toch niet zo

handig bent als u dacht…

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

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

Fabulous–Vi ntage .com
v intage  s i eraden  u i t  v s
ZONDAG 20 NOVEMBER 

INLOOP SIERADENPARTY

14.00-18.00 uur
Kerkdijk 127, 
3615 BD Westbroek
(achter nr. 131)

Kom vrijblijvend 
kijken en passen, 
met een vriendin 
of alleen
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25 uur service 

Sinds 1993 een erkend installatie bedrijf

ONDERHOUD - SERVICE 

MONTAGE - REPARATIE 

TOP AANBIEDING!!!
INTERGAS HRE 28/24 CW4

VANAF €1399,- GEMONTEERD INCL. BTW

MET GRATIS KLOKTHERMOMETER

CHRONOTHERM IV

LAAT UW CV-KETEL VOOR DE WINTER SCHOONMAKEN!

Adres: Kerkdijk 45, 3615 BB Westbroek  

BEL VOOR INFO: 0346-281040          

www.neerlandverwarming.nl  

NEERLAND BV

Verwarming & Airconditioning
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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

WIJ GAAN OPEN 

OP 17 NOVEMBER

Maertensplein 26 a, Maartensdijk, Tel. 0346-211380
www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

DIVERSE OPENINGSAANBIEDINGEN!!

KOM GEZELLIG LANGS.

WIJ WILLEN GRAAG KENNIS MET U MAKEN
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Grotjohann	deed	in	de	avonduren	de	
graische	 opleiding	 bij	 het	 Instituut	
voor	 Kunstnijverheidsonderwijs	 in	
Amsterdam.	Zijn	eerste	baan	was	bij	
de	 functie	 van	 lay-outman	 bij	 meu-
belfabrikant	Ahrend.	 ‘Dat	 was	 toen-
tertijd	een	belangrijke	studio;	een	van	
de	eerste	bedrijven	met	een	eigen	ge-
zicht’,	 herinnert	 de	 kunstenaar	 zich.	
‘Maar	ik	vond	het	nogal	saai.	Ik	wilde	
de	 vrije	 kunst	 in.’	 Grotjohann	 nam	
schilderles	 bij	 Gerrit	 van	 ’t	 Net.	 ‘Ik	
heb	allerlei	baantjes	gehad	zodat	ik	’s	
middags	kon	schilderen.	Begin	 jaren	
zestig	kwam	ik	in	aanraking	met	glas.	
Toen	ben	 ik	bij	 de	GlasatelierTetter-
ode	gaan	werken.’	

Drieluik
Het	was	de	tijd	van	de	opkomst	van	de	
moderne	 glasverwerkingstechnieken,	
en	 al	 snel	 raakte	 hij	 verslingerd	 aan	
het	werken	met	glas.	Naast	met	glas	
appliqué	 -	het	verlijmen	van	glas	op	
een	ondergrond	-,	gezandstraald	glas	
en	glas-in-lood	werkte	hij	 al	 snel	 en	
graag	 met	 de	 glasfusiontechniek.	 In	
de	avonduren	maakte	hij	tekeningen,	
etsen	 en	 litho’s.	 Voor	 zijn	 drieluik	
De	 grijze	 havens	 kreeg	 hij	 in	 1967	
de	 Thérèse	 van	 Duyl-Schwarzeprijs	

uitgereikt.	 Grotjohann	 ging	 ook	 het	
onderwijs	in.	Hij	gaf	handenarbeid	op	
technische	scholen	en	lessen	graiek:	
‘Ik	 kwam	 erachter	 dat	 je	 alleen	 een	
vaste	aanstelling	kreeg	als	je	een	on-
derwijsbevoegdheid	had.	Daarom	heb	
ik	 toen	de	 studie	graiek	gedaan	aan	
de	Gerrit	Rietveld	Academie.	Ik	was	
toen	 al	 tien	 jaar	 beroepskunstenaar	
geweest.	Ik	heb	ook	nog	een	tijd	in	de	
BKR	 gezeten.’	 Grosjohann	 laat	 zich	
niet	 vangen	 in	 een	 stijl	 of	 richting,	
maar	 laat	 zich	 nu	 eens	 leiden	 door	
spontane	 actie,	 waarbij	 vrije	 associ-
atie	hoofdzaak	is,	en	dan	weer	werkt	
hij	 iguratieve	 details	 minutieus	 uit	
met	 respect	 voor	 oude	 schildertech-
nieken.	 De	 grote	 aantrekkingkracht	
van	glasfusion	vindt	Grotjohann	in	de	
vele	mogelijkheden	die	deze	techniek	
biedt.	Je	kunt	het	glas	buigen,	slump-
en	 -	 langzaam	 door	 een	 mal	 laten	
zakken	-,	zagen,	en	er	zelfs	complete	
wanden	mee	ontwerpen.	Ook	combi-
naties	met	monumentale	en	schilder-
kunst	 zijn	 mogelijk,	 waarbij	 vooral	
die	 laatste	 techniek	 typerend	 is	 voor	
zijn	werk.

RIVM
In	de	Traverse	gaat	Grotjohann	naast	

ouder	 werk	 ook	 nieuw	 werk	 expo-
seren	 met	 als	 thema	 Japan.	 ‘Hoofd-
zakelijk	 grote	 potloodtekeningen,	
olieverfschilderijen,	 glasfusion	 en	
geblazen	glas.’	Hij	woont	en	werkt	in	
Amsterdam,	 waar	 hij	 een	 atelierwo-
ning	 in	 een	 pakhuis	 heeft.	 ‘Ik	 schil-
der	 en	 teken	 nog	 steeds	 en	 ik	 ben	
nog	dagelijks	met	glas	bezig’,	vertelt	
hij.	 ‘Als	 ik	 wil	 glasblazen,	 huur	 ik	
een	 glasblazer	 in:	 Richard	 Price	 of	
meesterglasblazer	 Gert	 Brullee	 uit	
Leerdam.’	 Grotjohann	 levert	 de	 ont-
werpen	aan,	waarna	de	glasblazer	en	
hij	samen	aan	de	uitvoering	voor	hun	
rekening	nemen.	Zijn	werk	 is	overal	
in	het	land	te	zien,	omdat	hij	veel	op-
drachten	 kreeg	 van	 de	 overheid,	 het	
bedrijfsleven	en	kerken.

Verleden
‘In	Bilthoven	heb	ik	een	verleden	lig-
gen.	 Bij	 het	 RIVM	 hangt	 een	 hout-
glasreliëf	 in	 een	 gebouw	 waar	 nie-
mand	mag	komen.	Daar	 bewaren	 ze	
namelijk	 levensgevaarlijke	 virussen,	
zoals	 het	 pokkenvirus.	 Mijn	 kunst-
werk	wordt	elke	dag	steriel	gemaakt.	
De	 enigen	 die	 ernaar	 kunnen	 kijken	
zijn	de	mensen	die	daar	werken.’	Een	
bijzondere	 herinnering	 heeft	 hij	 aan	

het	wandreliëf	van	hout	dat	hij	in	de	
jaren	zeventig	maakte	voor	de	Vara	in	
wat	nu	het	studiogebouw	van	de	NOS	
is	in	Hilversum.	‘Daar	ben	ik	een	jaar	
mee	bezig	geweest.	Het	zit	boven	de	
rode	haan.’	Grotjohann	heeft	ook	veel	
glas-in-loodramen	 gemaakt,	 zoals	
voor	 de	 Evangelist	 Johanneskerk	 in	
Hilversum,	 het	 stadhuis	 van	 Hilver-
sum	 en	 Ouwehands	 Dierenpark	 in	
Rhenen,	om	maar	wat	plaatsen	in	de	
omgeving	 van	 de	 gemeente	 De	 Bilt	
te	 noemen.	Ook	 werd	 zijn	werk	 op-

genomen	 in	 collecties,	 zoals	die	van	
de	 ING	 Amsterdam,	 de	 Rabobank	
Utrecht,	 de	 provincie	 Noord-Holand	
en	de	gemeente	Amsterdam.	Hij	is	lid	
van	diverse	kunstenaarsverenigingen.	
‘Zoals	Pulchri	 in	Den	Haag.	Toen	ik	
zeventig	werd,	heb	ik	daar	een	grote	
overzichtstentoonstelling	gehouden.’	

De	 tentoonstelling	 bij	 Art	 Traverse	
wordt	op	20	november	geopend	door	
Cees	 Maas,	 voormalig	 inancieel	 di-
recteur	bij	de	ING.

Veelzijdig kunstenaar Bert 
Grotjohann exposeert in Traverse

door Lilian van Dijk

Bert Grotjohann (1939) is als kunstenaar van veel markten thuis. In zijn imposante carrière heeft hij 
zijn sporen ruimschoots verdiend met graisch ontwerpen, tekenen, vrije graiek, schilderen, 
en het werken met glas. Van 20 november tot en met 17 januari is werk van hem te zien bij 

Art Traverse in het gemeentehuis te Bilthoven.

De kunstenaar met zijn boek Bert Grotjohann - Verzameld werk 1964-2008, 
dat tijdens de opening te koop zal zijn. 

Minke:	 ‘Het	 beeldentuinenseizoen	
duurt	 van	 maart	 tot	 half	 oktober.	
Dan	 gaan	 de	 kunstwerken	 terug	 in	
de	schuur	of	naar	de	smederij	tot	het	
volgende	 voorjaar.	 Mijn	 man	 stelde	
voor	ze	in	tuinen	te	plaatsen.’	Angela,	
een	vriendin	van	Koopmans,	die	in	de	
Parklaan	 woont,	 vond	 het	 een	 goed	
idee.	Samen	gingen	ze	in	de	laan	in-
ventariseren	 wie	 een	 kunstwerk	 van	
Koopmans	 in	 de	 tuin	 wilde.	 ‘Toen	
mijn	 werk	 bij	 zes	 adressen	 stond,	
werden	 andere	 straatbewoners	 en-
thousiast.’	 Inmiddels	 is	haar	werk	 in	
twaalf	voortuinen	te	bewonderen.	‘Er	
komt	nog	een	dertiende	bij,	maar	die	
tuin	zijn	ze	nog	aan	het	veranderen.	

Wie	een	kunstwerk	van	Minke	wilde	
hebben,	mocht	het	zelf	komen	uitzoe-
ken.	 ‘Ik	 vind	 dat	 iedereen	 iets	 heeft	
gekozen	 dat	 goed	 bij	 hun	 tuin	 past.’	
Ze	 heeft	 veel	 positieve	 reacties	 ge-
kregen.	 ‘Iedereen	 is	 erg	 tevreden.’	
Een	buurbewoonster	vertelt:	‘In	mijn	
tuin	staat	“Wiebelkunst”.	Ik	vind	het	
prachtig.	Er	zit	al	wat	sneeuw	in	het	
perspex	verwerkt.	Als	het	straks	gaat	
sneeuwen,	 is	 het	 helemaal	 klaar.’	
Vrienden	van	haar	die	het	kunstwerk	
in	 haar	 tuin	 zien,	 zijn	 blij	 verrast.	
‘Ik	ben	al	regelmatig	met	mensen	de	
straat	doorgewandeld	om	ze	de	ande-
re	kunstwerken	te	laten	zien.’	Een	an-
dere	bewoonster,	die	“Keizerskroon”	
in	de	tuin	heeft	staan,	meldt:	‘Ik	ben	
er	heel	tevreden	mee.	Het	kleurt	mooi	
bij	de	omgeving.’

Echt buitenkunst
De	 kunstwerken	 zijn	 weerbestendig.	
‘De	metalen	delen	mogen	gerust	roes-
ten’,	verzekert	Koopmans.	‘Dat	hoort	
erbij.’	Perspex	is	een	prachtig	materi-
aal	om	mee	te	werken,	vindt	ze.	‘En	
het	is	heel	geschikt	voor	buiten.	Soms	
gebruik	 ik	 neonkleuren.	 Die	 vangen	
het	licht	en	daardoor	blijft	zo’n	kunst-
werk	 mooi	 schijnen.’	 De	 beelden	
blijven	 in	de	Parklaan	 tot	en	met	30	
maart.	‘Dan	gaan	ze	naar	Beeldentuin	
Zonnestraal	 in	 Hilversum.	 Wethou-
der	Kamminga	van	Kunst	en	Cultuur	
heeft	Kunst	 in	de	Buurt	oficieel	ge-
opend	door	met	Koopmans	samen	het	

kunstwerk	op	Parkweg	47	 te	onthul-
len.	 Zelf	 is	 hij	 al	 een	 keer	 naar	 alle	
kunstwerken	 wezen	 kijken,	 onthult	
hij.	 ‘Dit	 is	 een	mooi	en	gezond	om-
metje	tussendoor	als	je	een	dag	in	het	
gemeentehuis	 zit,	 want	 de	 Parkweg	
is	daar	niet	ver	vanaf.	De	kunst	in	de	
voortuinen	nodig	uit	tot	onbeschaamd	
lang	 bij	 een	 tuin	 te	 blijven	 staan’,	
grapt	 hij.	 De	 kunstwerken	 staan	 op-
gesteld	 in	de	 tuinen	van	de	adressen	
Parklaan	3,	4,	20,	21,	40,	47,	48,	50,	
52,	63,	68	en	76.	Voor	meer	informa-
tie	 over	 het	 werk	 van	 Minke	 Koop-
mans:	 zie	 www.minkekoopmans.nl.	
[LvD]

Bewoners Parklaan blij met Kunst in de Buurt
Kunstenares Minke Koopmans uit Bilthoven, die buitenkunst maakt van perspex en staal, 

exposeert tot aan het voorjaar in tuinen aan de Parklaan. Het idee voor dit bijzondere project 
kwam van haar man Theo van Oosten.

Minke Koopmans en Wethouder Kamminga onthullen met veel plezier het 
kunstwerk in de voortuin van Parklaan nummer 47.

Hanne Post Uiterweer exposeert 
Tot	begin	januari	2012	exposeert	Hanne	Post	Uiterweer	met	schilderijen	in	
de	nevenruimten	van	de	Biltse	Immanuëlkerk	en	in	de	kerkzaal	van	de	Op-
standingskerk	te	Bilthoven.	Het	is	een	verkooptentoonstelling	ten	bate	van	
een	project	Peduli	Anak	voor	straatkinderen	in	Lombok,	Indonesië.

Naast	 het	 beroep	 van	 verpleegkundige	 en	 het	 moederschap	 heeft	 De	
Utrechtse	Hanne	Post	Uiterweer	vele	cursussen	en	werkte	zij	in	de	ateliers	
van	kunstenaars	zoals	Jan	Becht	en	Roswitha	Robijn.	Op	de	vraag	omtrent	
haar	visie	antwoordt	zij:	 ‘Met	kunst	bezig	zijn	 is	voor	mij	 sterk	verbon-
den	 met	 de	 ervaring	 uit	 de	 andere	 levensgebieden:	 werk	 en	 gezin.	 Mijn	
visie	en	kunstzinnig	inzicht	zijn	mede	gevormd	door	levensbeschouwelijke	
visies	zoals	de	Antroposoie,	de	zZijnsgeoriënteerde	visie	op	persoonlijke	
ontwikkeling	enz.	Zowel	in	mijn	werk	als	verpleegkundige	en	als	kunste-
naar	 is	zingeving	een	belangrijk	onderwerp’.	Verdere	 inlichtingen	zijn	 te	
verkrijgen	bij	Jannie	Catsburg	(tel.	030	2203091)	en	Mieke	Snoek	(tel.	030	
2205247).	[HvdB]

Tot begin januari 2012 exposeert Hanne Post Uiterweer met schilderijen 
o.a. in de nevenruimten van de Biltse Immanuëlkerk. 

Lezing dinsdag 22 november 2011

Wereldleraar Maitreya, 
Graancirkels en UFO’s

Hoe zal Maitreya ons inspireren om uit de geestelijke, 
sociale en economische crises te komen en wat is de 
rol van de Ruimtebroeders met hun UFO’s daarbij?

Spreker:	 Marijke	op	ten	Noort
Aanvang:	 20.00	uur
Locatie:	 	Bilthovense	Boekhandel	

Emmaplein	22,	Bilthoven
Entree:	 Vrij

Graag vooraf aanmelden: 
info@bilthovenseboekhandel.nl
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* schouwen 

 

  

* kantoor- &
 winkelinrichtingen

* radiatorbetimmeringen

* keukens

* kasten

* vensterbanken

* tafels

* schouwen

P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Het adres voor al uw maatwerk!

Hij komt, hij komt…

Ja, Sinterklaas arriveert 

aanstaande zaterdag in de 

Bilt, maar bij Kooklust komt die 

dag… De kok van Demeyere 

o.a. de sauteuse demonstreren, 

voor het moeiteloos bereiden 

van sauzen, het sauteren van 

groenten en het kloppen van een 

perfecte sabayon! Hoe maak je 

de perfecte huisgerookte zalm? 

Of de allerlekkerste wokschotel? 

Onze chefkok kan het u allemaal 

vertellen. Demeyere staat al 

jaren garant voor ongekend 

kookplezier, we hebben o.a. woks, 

koekenpannen, braadpannen en 

een rookpan in het assortiment. 

Kom zaterdag langs voor een 

heerlijk hapje!

Hessenweg 121 • 3731 JG  De Bilt

Tel: 030 22 030 11 • info@kooklust121.nl

www.kooklust121.nl

Alleen tijdens deze demonstratie 

op zaterdag 19 november  

10% korting op het gehele 

Demeyere assortiment

Schalen uit Tunesië
De schalen worden gemaakt in 
Nabeul, door een familiebedrijf 
met 20 werknemers. 

In november 10% korting

Curry kruidenpasta’s
Groene en rode kruidenpasta’s uit 
Thailand. Vormen de basis voor 
heerlijke Thaise curry!

Nu met 25% korting! 

Chocolade letters:  Koop nu letters van Tony Cho-
colony en Fair Trade Original!

Kerst in aantocht:  In de winkel: kerststallen, Novib-
kalenders en Unicef en Amnesty 
International kerstkaarten!

www.debilt.wereldwinkels.nl

Hessenhof 9 

(hoek Hessenweg/Looydijk) 

3731 JV  De Bilt   

Tel. 030 2342472

info@werelwinkeldebilt.nl

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

repareren

en vermaken

sieraden

Hessenweg 173-175, De Bilt

030 - 2201879

www.robvaneck.nl

AL MEER DAN 45 JAAR

EEN BEGRIP IN DE BILT

Onze openingstijden:

ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur

zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt

tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl

www.slagerijvanloo.nl

STOOFTIPS

In deze tijd wordt er veel gestoofd. Doordat 

het vlees onder het vocht moet sudderen kan 

er vocht toe gevoegd. Doe dit als volgt: braad 

het vlees in ruime jus aan. Haal het vlees uit 

de pan. Voeg dan het water en/of wijn toe en 

verwarm dit. Doe dan het vlees terug in de 

pan. Zo blijft uw vlees warm en daalt de tem-

peratuur niet van het vlees wanneer u vocht 

toevoegt. Hierdoor blijft het vlees malser

UIT ONZE TRAITEURHOEK:
Met echte aardappels en zuurkool, naar keuze 

met jus, rookworst en spekjes

ZUURKOOLSTAMPPOT

 500 GRAM 3,50

Met o.a. varkenshaas, katenspek en olie-pesto marinade

VARKENSHAAS TRIO SPIES

 100 GRAM 1,98

Met o.a. varkensfilet, boursin en verse bieslook, 

lekker gekruid

FRANSE ROLLADE 500 GRAM 7,98

Om te wokken; met o.a. varkensbiefstuk, 

kruidenolie, en stevige wokgroente

VARKENS WOKSCHOTEL

 100 GRAM 1,25

Ca. 20 min. in de oven; met o.a. gemarineerde 

kipfilet met spek omwikkeld, tomaat, en mozzarella

ITALIAANS KIPSLEETJE

 100 GRAM 1,45

Van ons bekende rundvlees, mals & mager, 

ca. 60 – 75 min. braden

RUNDERBRAADLAPJES

 500 GRAM 7,50

Uit onze wildhoek: super kwaliteit om zachtjes 

te stoven, mager en lekker

TAMME KONIJNENACHTERBOUTEN

 500 GRAM 6,25

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 19 november

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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Skimmia japonica ‘Rubella’

Potmaat 17 cm. Per stuk

van 8,99Dvoor 

5,99

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Skimmia

advertentie

Bob	Sonder	 zit	 zijn	 hele	 leven	 al	 in	
de	bloemen,	Nicolette	al	21	 jaar.	De	
liefde	voor	het	vak	is	er,	de	ervaring	
en	 het	 enthousiasme	 ook.	 Al	 ruim	
13	jaar	hebben	Bob	en	Nicolette	een	
eigen	 zaak	 in	 Hilversum.	 De	 naam	
Marjoleins	 Bloemenboetiek	 klonk	
goed,	was	al	bekend	en	daarom	heb-
ben	ze	dat	zo	gelaten.	Dezelfde	naam	
gebruiken	ze	ook	voor	hun	vestiging	
in	Maartensdijk.

Elke dag verse bloemen
Elke	 gebeurtenis	 kan	 speciaal	 ge-
maakt	 worden	 met	 bloemen,	 of	 het	
nu	gaat	om	een	geboorte,	verjaardag,	
trouwen,	 liefde	 of	 dood.	 Nicolette	
Sonder:’Wij	maken	graag	dat	boeket	
dat	u	voor	ogen	heeft’.	Net	 als	voor	
hun	 zaak	 in	 Hilversum	 laten	 ze	 ook	
in	Maartensdijk	dagelijks	verse	bloe-
men	aanleveren.’We	staan	voor	kwa-
liteit	en	daar	horen	dagverse	bloemen	
bij’,	 vertelt	 Bob	 Sonder.	 ‘Daarnaast	
zullen	 ook	 dagelijks	 een	 aantal	 le-
veranciers	 langskomen	 met	 speciale	
aanbiedingen,	die	we	dan	wel	of	niet	
afnemen’.	 Het	 mooiste	 werk	 voor	
veel	bloemisten	zijn	de	grafboeketten	
en	 rouwstukken.	Dat	 geldt	 ook	voor	
Bob	 en	Nicolette.	 ‘Mensen	vertellen	
dan	iets	over	de	persoon	die	is	overle-
den	en	jij	maakt	daar	een	passent	stuk	
bij.	Het	voelt	goed	als	het	stuk	de	ver-

wachtingen	overtreft’.	Daarnaast	zijn	
Bob	en	Nicolette	ook	gespecialiseerd	
in	 trouwarrangementen.	 ‘Eén	 motto	
hebben	we,	 alles	 kan.	Het	moet	wel	
echt	onmogelijk	zijn	als	we	nee	zeg-
gen.	Ik	vind	het	een	sport	om	aan	elke	
vraag	te	voldoen’.	De	zaak	is	aange-
sloten	bij	Fleurop.

Start, locatie en openstelling
Vooralsnog	 is	 Marjoleins	 Bloemen-
boetiek	gevestigd	in	de	kassen	op	het	
Maertensplein.	 Donderdag	 17	 no-
vember	gaan	de	deuren	open	en	staan	

er	 verse	 bloemen	 die	 middels	 leuke	
acties	verkocht	worden.	Het	is	echter	
de	bedoeling	dat	ze	na	februari	2012	
deinitief	 verhuizen	 naar	 het	 pand	
waar	nu	nog	Kadoshop	 ’t	Haantje	 is	
gevestigd.	 Voordat	 ze	 overgaan	 zal	
daar	eerst	wat	aangepast	worden.	‘Als	
dat	klaar	is	gaan	we	de	oficiele	ope-
ning	van	Marjoleins	Bloemenboetiek	
regelen’.	De	zaak	is	open	op	maandag	
van	13.00	tot	18.00	uur,	van	dinsdag	
tot	en	met	vrijdag	van	09.00	tot	18.00	
uur,	 en	 op	 zaterdag	 van	 09.00	 tot	
17.00	uur.	

Nieuwe Bloemenboetiek op Maertensplein
door Marijke Drieenhuizen

Bob en Nicolette Sonder starten donderdag 17 november a.s. met hun nieuwe bloemenboetiek 
genaamd Marjoleins Bloemenboetiek. Ze trekken in in het voormalige pand van Jannet Rijksen aan 

het Maertensplein in Maartensdijk. Bob en Nicolette hebben al een bloemenzaak onder dezelfde 
naam in Hilversum. Ze zijn blij met deze unieke kans en het feit dat dit hen gegund werd.

Bob en Nicolette Sonder starten aanstaande donderdag met Marjoleins 
Bloemenboetiek op het Maertensplein.

Een	 warme	 jas,	 zo	 voelt	 alles	 voor	
haar	 in	 Maartensdijk.	 Aardige	 men-
sen	met	ook	nog	echt	aandacht	voor	
elkaar.	 De	 contacten	 met	 de	 andere	
winkeliers	zijn	goed	en	in	het	bijzon-
der	met	de	mensen	van	de	Dierenspe-
ciaalzaak.	Ze	zal	ze	missen.

Zomaar
De	echtgenoot	van	Gerda	Bollenbak-
ker	is	met	pensioen.	Gerda	werkt	vijf	
dagen	 per	 week,	 doet	 daarnaast	 de	
administratie	en	de	inkoop	en	wil	als	
het	maar	enigszins	kan	ook	graag	iets	
leuks	ondernemen	met	de	kleinkinde-
ren.	Onlangs	voerden	Gerda	en	haar	
man	 een	 gesprek	 over	 tijd,	 de	 zaak	
en	 hoe	 verder.	 ‘Er	 bleef	 te	 weinig	
tijd	over	om	ook	nog	eens	samen	wat	
te	 doen,	 dat	 was	 duidelijk.	 Stoppen	
wilde	ik	eigenlijk	nog	niet.	We	spra-
ken	af	nog	één	of	maximaal	twee	jaar	
door	 te	 gaan’.	 Het	 pand	 is	 destijds	
aangekocht	 door	 haar	 zoon	 en	 van	
hem	huurt	 ze	 de	 zaak.	Een	week	 na	
het	gesprek	thuis	kwam	er	iemand	de	
zaak	binnen	en	vroeg	of	deze	te	koop	
was.	 ‘Overleg	 volgde,	 het	 was	 te	
vroeg	eigenlijk,	maar	we	hebben	het	
toch	gedaan.	’t	Kwam	gewoon	op	ons	
pad	en	in	deze	tijd	is	zo’n	kans	toch	
eigenlijk	te	mooi	om	te	laten	lopen’.	

Verkoop
Het	pand	werd	verkocht	aan	de	heer	
S.	 van	 Ettekoven	 uit	 Hollandsche	

Rading.	 Hij	 had	 eerder	 ook	 de	 kas-
sen	 van	 Jannet	 Rijksen	 aangekocht.	
‘We	 zijn	 nog	 in	 onderhandeling	met	
de	gemeente	maar	het	is	zijn	voorne-
men	om	t.z.t.	de	kassen	te	slopen	en	
daarvoor	in	de	plaats	weer	een	winkel	
neer	te	zetten.	We	zijn	nog	niet	zo	ver	
dat	verdere	afspraken	 reeds	gemaakt	
zijn	 en	 de	 plannen	 naar	 buiten	 kun-
nen	worden	gebracht.	Zodra	dat	wel	
het	 geval	 is,	 zullen	wij	 dat	melden’.	
Na	het	vertrek	van	Gerda	Bollenbak-

ker,	trekken	Bob	en	Nicolette	Sonder	
in	het	pand	met	hun	Bloemenboetiek.	

Leuke spullen
Het	 kwam	 allemaal	 wat	 snel	 voor	
Gerda	 Bollenbakker,	 maar	 de	 mo-
gelijkheid	was	te	mooi	om	er	niet	 in	
mee	 te	 gaan.	 ‘Ik	 blijf	 natuurlijk	 nog	
wel	 inkopen,	 hoor.	 Mensen	 kunnen	
hier	nog	steeds	 leuke	spullen	kopen,	
zeker	 voor	 de	 komende	 feestdagen’,	
besluit	ze.	

Kadoshop ’t Haantje stopt per 1 februari 2012
door Marijke Drieenhuizen

Drieeneenhalf jaar geleden begon Gerda Bollenbakker, na ruim twee jaar in Hilversum, 
haar kadoshop op het Maertensplein in Maartensdijk. Met heel veel plezier en inzet 

heeft ze haar werk gedaan. Toch stopt ze m.i.v. 1 februari 2012.

Gerda Bollenbakker stopt: Kadoshop ’t Haantje sluit met ingang van 
1 februari 2012 haar deur. 

Sinterklaas-
kassabonnenactie 

19 november start de Sinterklaaskassabonnenactie bij de 
deelnemende winkeliers van de Maartensdijkse Middenstand 

Vereniging. De hoofdprijs is een Old Dutch oma-iets, die 
op 19 november a.s. in de etalage van de Bikeshop wordt 

gepresenteerd. 

De	andere	prijzen	zijn	cadeaubonnen	te	besteden	bij	de	deelnemende	win-
keliers.	Kassabonnen	van	minimaal	5	euro	uit	de	periode	van	19	november	
tot	en	met	3	december	2011	kunt	u,	voorzien	van	naam	en	telefoonnummer,	
in	de	daarvoor	bestemde	dozen	bij	de	deelnemende	winkeliers	doen.	

Deelnemende	 winkeliers	 aan	 de	 Sinterklaas-kassabonnenactie	 zijn	 in	
Maartensdijk:	 Primera,	 Stomerij	Maertensplein,	Drogisterij	 van	Rossum,	
Kwaliteitsslagerij	Zweistra,	C	 1000	 Johan	 de	Zeeuw,	Kapsalon	Hairdes-
que,	Nagel	Fashion,	Bakker	Bos,	Marjoleins	Bloemenboetiek	,	Bikeshop,	
Landwaart	groente	en	fruit,	Kapper	Hans	Stevens,	Hubo	bouwmarkt,	Ford	
van	Woudenberg,	Fiets	Service	Centrum	Maarten	van	Dijk,	Marskramer,	
Cafetaria	Peet,	Op	de	Terp	en	Speelgoed	van	Kooi.	In	Hollandsche	Rading:	
Groenrijk	en	Perron	Peet	en	in	Westbroek:	Vink	Witgoed

De hoofdprijs van de MMV kassabonnenactie.

Hij komt, hij komt…
Sinterklaas	arriveert	aanstaande	zaterdag	in	de	Bilt,	maar	bij	Kooklust	komt	
die	dag	de	kok	van	Demeyere	o.a.	de	sauteuse	demonstreren,	voor	het	moei-
teloos	bereiden	van	sauzen,		het		sauteren	van	groenten		en	het	kloppen	van	
een	perfecte	sabayon!	Hoe	maak	je	de	perfecte	huisgerookte	zalm?	Of	de	
allerlekkerste	wokschotel?	De	chefkok	kan	het	u	allemaal	vertellen.	

Demeyere	staat	al	jaren	garant	voor	ongekend	kookplezier	met	o.a.	woks,	
koekepannen,	braadpannen	en	een	rookpan	in	het	assortiment.	U	bent	zater-
dag	van	harte	welkom	voor	een	heerlijk	hapje.



Gea en Jan wonen samen en wer-
ken op dezelfde locatie. Beiden 
komen uit een gezin van onderne-
mers. Jan is een bekende in dorp 
en omgeving en werkt al tien jaar 
als zelfstandig ondernemer in de 
Hubowinkel. Gea heeft een uitge-
breide management- en importer-
varing. Ze was eerder managemen-
tassistent, deed zes jaar marketing, 
personeel en organisatie en zegt: 
‘Hier in de winkel kan ik mijn cre-
ativiteit kwijt. Ook het contact met 
de klanten trekt mij aan en ik vind 
dat je hier voor een redelijke prijs 
een goed cadeau moet kunnen ko-
pen.’

Creatief
‘In deze bouwwinkel met “doe het 
zelf materialen”, wilden wij iets ex-
tra’s doen. Niet als hobby maar wij 
willen creatief zijn, zoals de ver-
koop van leuke cadeautjes. Maar 
ook bloemstukken, handdoeken, 
theedoeken, servetten en nog veel 
mee. We zijn exclusief leverancier 
van beroemde serviezen als Bun-
zlau Castle en Faldy bekers en heb-
ben nog veel meer voor een jong en 
oud publiek. We hebben postwens- 
en cadeaukaarten. Zowel nostal-
gisch en modern. Maar ook tafellin-
nen, ovenschorten, theedoeken en 
bestek en dan komt er binnenkort 
nog veel glaswerk bij.                  

Koek
Als we langs de vele uitgestalde ar-
tikelen lopen zien we Sabina Mei-
ners die in de winkel helpt en Gea 
zegt: ‘Kijk, hier word ik nou vro-
lijk van’ en wijst op strijkplanken, 
theekannen, taartplateaus en com-
plete serviezen. Ze vertelt dat ze 
door de postcodeloterij gevraagd 

is als afhaalpunt voor 1200 prijzen 
die gewonnen zijn. Maar het klap-
stuk is wel dat ze Maartensdijkse 
koek gaat introduceren.
Het is iets nieuws dat mensen zelf 
kunnen bakken en heel lekker is. 
Het is duidelijk. Gea heeft er heel 
veel zin in en is op vele markten 
thuis.

Nieuwe winkel aan de Dorpsweg Maartensdijk
door Kees Pijpers

De bekende Hubowinkel aan de Dorpsweg 170 in Maartensdijk is intern uitgebreid 
en aangepast met tal van creatieve artikelen voor persoonlijk en huishoudelijk gebruik. 

Het is een initiatief van Gea van de Scheur, de zeer enthousiaste en vakbekwame vriendin 
van Jan de Haan. Ze vertelt met passie over haar producten.

Gea van de Scheur en Jan de Haan verbreden het assortiment binnen 
de Hubo-vestiging met tal van creatieve artikelen voor persoonlijk en 
huishoudelijk gebruik.

Jubileum bij J&B ArtGallery
Zondag 20 november a.s. om 15.00 uur opent programmamaker 

en acteur Henk van der Horst bij J&B ArtGallery in Hollandsche 
Rading de expositie ‘Peter van Loenhout centraal’.

Van Loenhout toont in deze expositie een compleet overzicht van zijn nieuwste 
werken in de grote ruimte van de Galerie. Zijn schilderijen worden aangevuld 
met de bronzen beelden van kunstenares Walda Mees en de houtsculpturen van 
Will Schropp. In de tweede grote ruimte van de Galerie - Margret’s Gallery 
- toont vaste kunstenares Margret Mijsbergh een complete collectie van haar 
nieuwste schilderijen. Gast-exposant tijdens de expositie is de uit Blaricum af-
komstige kunstenares Anne Marie von Frijtag Drabbe Knzel, die haar première 
maakt met haar Boeddhaschilderijen.

Jubileum
De dag van de opening is een bijzondere datum voor J&B ArtGallery. De Ga-
lerie bestaat die dag 12 1/2 jaar en viert de 50-ste opening. In totaal werden er 
werken getoond van 112 kunstenaars uit 17 landen. De variatie was groot, van 
Picasso tot de kunstwerken van de leerlingen van de Bosbergschool. De Gale-
rie kijkt zeer tevreden terug op de achterliggende periode ondanks de laatste 
jaren van recessie. Met de slogan ‘Beleggen is Kunst’ en ‘Uw geld niet op de 
bank maar boven de bank’ gaat de Galerie enthousiast door tot de volgende 12 
1/2 jaar. J&B ArtGallery is gevestigd aan de Oosterspoorlaan 7 in Hollandsche 
Rading.

Kramen te huur voor 
Kerstmarkt 

Zaterdag 17 december staat Lage Vuursche in het teken van een sfeervolle 
Kerstmarkt in de Dorpsstraat en van de Vuurse Run, een recreatie hardloopwed-
strijd voor kinderen en volwassenen over meerdere afstanden variërend van 1 
tot en met 15 kilometer. Veel kramen voor de Kerstmarkt zijn al verhuurd, er is 
echter nog plek voor 10 kramen, liefst gerelateerd aan kerst. De Kerstmarkt is 
van 10.00 tot 16.00 uur en een kraam voor die dag kost 40 euro. De organisa-
toren trachten zo weinig mogelijk geld uit te geven zodat er veel overgemaakt 
kan worden op rekening van de twee goede doelen: Autisme en Alpe d’Huzes 
(KWF Kankerbestrijding). 
Voor meer informatie over de Kerstmarkt kan men contact opnemen met Irene 
de Boer, zij is bereikbaar op telefoonnummer 035 6668261 of e-mail sibirene@
tele2.nl 

44,,9595  

Druk- en zetfouten voorbehouden. 
Aanbiedingen geldig van 16 november  t/m 8 december 2011 

Normaal 14,60 
NU: 

Startkabelset 
Met 4 geïsoleerde koperen  
klemmen. 
Lengte kabels 3 meter 

99,95,95  

1313,,9595  
Normaal 18,95 

NU: 

Kindergereedschapkist 
17-delig 

Normaal 34,50 

NU: 
1414,,9595  

Bij Uw Groene Vakwinkel vindt 
u alles wat u nodig heeft om 

veilig de winter door te komen. 

 December  
Kadomaand  

bij uw groene 
vakwinkel 

33,,9999  
Van 7,99 

Voor: 

66,,5050  

Normaal 10,80 

NU: 

Spirale Laarzen 
Hoog model, groen,  
Voor dames en heren 

3939,,9595  

NU: 

55,,9595  

00,99,99  

IJskrabber 
Kunststof, in 3 kleuren 

Verlichtingsset 
Set met voor– en achterlicht met  
3 superheldere ledlampjes,  
inclusief batterijen 

44,,9595  
7,95 

66,,9595  

Skihandschoenen 
Thinsulate gevoerd,  
in blauw of antraciet/zwart. 
L t/m XXL 

Petroheat  
Hoogwaardige zuivere brandstof. 
Geurt minder dan veel andere brand-
stoffen. Jerrycan 20 liter 

3737,,5050  

Mezenbollen 
Emmer 30 stuks 

NU: 

44,,4949  

Normaal 5,39 

Ruitensproeier Antivries 
Kant en klaar,  
bescherming tot –20°C.  
can 5 liter 

kadotip 

Sneeuwschuif 
Zwart kunststof,  
38cm breed 

Groenekanseweg 5-13, 3737 AA Groenekan,Tel: 0346-211213 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 9.00-18.00  
Zaterdag: 9.00-17.00  

Led Zaklamp 
Met 9 heldere leds,  
inclusief batterijen 
 

Vuurkorf 
Rond 37cm  

Voedermand 
Assorti, navulbaar 

Gereedschapkoffer 
Aluminium, slagvast, verstelbare 
vakken, afsluitbaar. 
42.5x30.5x12.5cm 

1919,,9595  

Voor: 
Van 209,95 

Accuboormachine 
in koffer,14.4 Volt, 2-tourig. 
Inclusief 2 accu’s. 

149149,,9595  
8,95 
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Cijfers
Totaal aantal inschrijvingen bij 

KvK in De Bilt 6.520

waarvan 2.968 Economisch actief 

3 meer dan in september

verenigingen

335 (ongewijzigd)

stichtingen

631 (ongewijzigd)

In september zijn er 31 nieuwe 

inschrijvingen bij de Kamer van 

Koophandel geregistreerd.

8 daarvan zijn starters

 [bron: KvK]

www.lokalebedrijvendebilt.nl

2900 bedrijven in De Bilt. 
Zorg dat u gevonden wordt

kantoorruimte 
tijdelijk of permanent

kijk voor meer informatie op 

www.leyensehof.nl

• Vanaf 20 tot 50 m2 

• Inclusief airco, verwarming en electra

• Volledig gestoffeerd

• Draadloze en beveiligde ICT-voorzieningen

• Huurvoorwaarden fl exibel en op maat

• Opzegtermijn 1 maand

• Gebruik van vergaderfaciliteit mogelijk

Te Huur

Bilthoven

salarisadministraties
•

belastingadviseurs

Tolakkerweg 217A

3738 JM  Maartensdijk

P.O. Box 14

3738 ZL  Maartensdijk

T +31 (0) 346 21 79 10 

F +31 (0) 346 21 79 11

www.totalcompliance.nl

door Guus Geebel

De pogingen van CDA en Bilts Belang 

om de toeristenbelasting niet in te 

voeren kregen tijdens de behande-

ling van de begroting 2012 op don-

derdag 3 november jl. geen steun 

van de meerderheid van de raad. De 

belasting wordt nu per 1 januari 2012 

ingevoerd. 

Pieter van Maaren (CDA) diende 

een amendement in waarin wordt 

voorgesteld de toeristenbelasting 

te schrappen en de niet ontvangen 

inkomsten in 2012 te dekken met 

gefaseerde vervanging van het wa-

genpark. Die mogelijkheid ontstaat 

doordat groenonderhoud wordt uit-

besteed en uitvoerders eigen wagens 

hebben. Van Maaren stelt dat de in-

voering van toeristenbelasting tot 

nieuwe regelgeving leidt, terwijl de-

regulering het uitgangspunt is. Han 

IJssennagger (Bilts Belang) vraagt het 

college in een motie om in de begro-

ting 2012 de toeristenbelasting en fo-

rensenbelasting achterwege te laten. 

Bilts Belang vindt het in deze econo-

misch moeilijke tijden ongewenst de 

ondernemers nog meer in de proble-

men te brengen. Dekking wil de partij 

vinden in het schrappen van posten 

in het welzijnsprogramma. Zowel het 

amendement als de motie kregen 

geen meerderheid in de raad.

COMMUNICATIE

Tijdens de algemene beschouwin-

gen stellen Frans Poot (D66) en Anne 

Doedens (VVD) vragen over de geuite 

bezwaren van ondernemers over de 

communicatie en de datum van in-

voering van de toeristenbelasting. 

Wethouder Kamminga: ‘Er zijn twee 

rechtstreekse contactmomenten zijn 

geweest met de ondernemers, in juni 

en in augustus. ‘Formeel is er vorig 

jaar via de begrotingskrant en een 

persbericht meegedeeld dat de toe-

ristenbelasting ingevoerd zou gaan 

worden. Informeel is er in de lokale 

pers na een persconferentie ook over 

gepubliceerd.’ Omdat de raad er vo-

rig jaar al een besluit over heeft ge-

nomen en er over is gepubliceerd, is 

Kamminga van mening dat de onder-

nemers voldoende tijd hebben gehad 

om hierop te anticiperen. ‘Men had 

dus direct in o� ertes een voorbehoud 

kunnen maken, ook al wist men het 

tarief nog niet. We hebben de onder-

nemers ruim een jaar de tijd gegund.’ 

ALGEMEEN BELANG

Op de vraag van Han IJssennagger 

of van de 150.000 euro de percep-

tiekosten nog af moeten antwoordt 

Kamminga dat in de begroting een 

netto bedrag is opgenomen. Anne 

Doedens vindt het buitengewoon 

vervelend als er ondernemers zijn die 

hinder hebben van de toeristenbelas-

ting, maar hij heeft begrepen dat de 

wethouder heeft gecommuniceerd. 

‘Als er dekking te vinden was zou 

de VVD er zeker naar hebben willen 

kijken. Gelet op de wijze waarop de 

wethouder het nu toegelicht heeft en 

het feit dat de raad zich nadrukkelijk 

heeft uitgesproken, kunnen we niet 

anders dan instemmen met de toe-

ristenbelasting. We hebben gespro-

ken met de ondernemers, maar de 

VVD staat voor het algemeen belang.’ 

Frans Poot zegt dat hij een amende-

ment achter de hand had dat hij door 

het overtuigende verhaal van de wet-

houder niet zal indienen. 

TOERISME

Anne Brommersma (GroenLinks

&PvdA) noemt invoering van toeris-

tenbelasting een goede zaak. Zij vindt 

dat het communicatietraject daarom-

heen uiterst zorgvuldig is verlopen 

en wil geen uitstel of schrappen. Ook 

Nico Jansen (ChristenUnie) is voor 

toeristenbelasting. Pieter van Maaren 

(CDA) stelt dat wanneer zijn amen-

dement wordt overgenomen er hele-

maal geen toeristenbelasting nodig is. 

‘We komen dan ook tegemoet aan een 

doelstelling uit het collegeprogramma 

om het toerisme in deze gemeente te 

bevorderen. Onze oplossing zou het 

college daarom aan moeten spreken.’ 

Frans Poot denkt niet dat de 1.30 euro 

een hinderpaal is voor toeristen om 

hier naar toe te komen. Johan Sloot-

weg (SGP) denkt echter dat het voor 

een grote groep in de totale afweging 

een rol kan spelen.

Gemeenteraad steunt invoering toeristenbelasting

Han IJssennagger (Bilts Belang) diende een motie in om de toeristenbelasting 

te schrappen. 

Anne Brommersma (GroenLinks&PvdA) noemt invoering van toeristenbelasting 

een goede zaak.

Genomineerden Biltse Ondernemer

van het Jaar bekend
De jury van de verkiezing ‘De Biltse Ondernemer van het Jaar’ heeft de 

genomineerden gekozen. Onder voorzitterschap van wethouder Ditewig 

heeft zij uit de 39 aanmeldingen negen kandidaten genomineerd. Op 30 

november aanstaande wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst bekend 

wie van hen de verkiezing wint.

IN DE CATEGORIE ‘STARTERS’ ZIJN GENOMINEERD:

- Alnorum, Dorpsstraat 34, De Bilt

- Perron Peet, Vuurse Dreef 20, Hollandsche Rading

- Nagel Fashion B.V., Maertensplein 16, Maartensdijk

IN DE CATEGORIE ‘BESTAANDE WINKELS’:

- Hehenkamp herenmode, Hessenweg 194 B, De Bilt

- De Natuurwinkel De Bilt, Hessenweg 127, De Bilt

- Bilthoven Fish, Kwinkelier 5, Bilthoven

EN IN DE CATEGORIE ‘BESTAANDE BEDRIJVEN’:

- B. Huussen Detail B.V. (Huussen Elektro), P.C. Staalweg 90, Bilthoven

-  Groupe LFE  B.V., Dierenriem 3-5,  Maartensdijk

- G. van Alem schoonmaakbedrijf, Kon. Wilhelminaweg 481, Groenekan

FEESTELIJKE BIJEENKOMST

Op 30 november aanstaande wordt per categorie één prijswinnaar be-

kend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Mathildezaal van 

het gemeentehuis. De winnaars mogen de titel ‘De Biltse Ondernemer 

van het Jaar 2011’ dragen en krijgen daarnaast een beeldhouwwerk van 

de heer Luigi Amati. De genomineerde bedrijven zijn inmiddels per brief 

geïnformeerd over hun nominatie. De bijeenkomst begint om 18.00 uur 

(inloop vanaf 17.00 uur) en alle ondernemers zijn van harte uitgenodigd 

om hierbij aanwezig te zijn! 

De verkiezing ‘De Biltse Onderne-

mer van het Jaar’ is een initiatief van 

de Lions club De Bilt-Bilthoven en 

wordt gehouden in nauwe samen-

werking met de Biltse Ondernemers 

Federatie en de gemeente De Bilt. 

Voor meer informatie zie de web-

site: www.debiltseondernemer.nl

Winnaars ontvangen een beeld-

houwwerk van Luigi Amati die o.a. 

ook dit beeld ‘De Krant’ maakte.
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kantoor open ma t/m vrij 

8.30 - 17.00 uur

DAPPERDIRECT.NL

Dapper kantoorvakhandel

Julianalaan 36

3722 GR  Bilthoven

tel 030-2283412

• voor al uw kantoorartikelen
• intern� winkel m�  een lokaal gezicht

Beveiliging

Huussen Elektro B.V.
PC Staalweg 90
Postbus 87
3720 AB Bilthoven

T: 030 - 220 0404
info@huussenelektro.nl 

Voor ongewenste situaties zoals inbraak 
en/of brand; daar kunt u zich voor 
Voor ongewenste situaties zoals inor ongewenste situaties zo

verzekeren. Omdat dat niet altijd volstaat 
bieden wij installaties die voor u worden 
verzekeren. Omdat dat niet altijd volstaaverzekeren. Omdat dat niet altijd volst

geïnstalleerd en onderhouden.
bieden wij installaties die voorbieden wij installaties die vo

Bel voor een afspraak voor een 
offerte op maat: 030 - 220 0404.
Bel voor een afspraak voor een Bel voor een afspraak voor een 

Of bezoek onze website: www.huussenelektro.nl.

BeveiligingHuussen

Branddetectie Elektro Domotica

Energiek in Techniek

Totaalbeveiliging

80 jaar

Maak nu nog gebruik 

van de -6% regeling!

www.ffvisscher.nl
Groenekan 

0346 212412
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BEDRIJFSFITNESS

• Landschapsarchitectuur
• Ruimtelijke ordening 
• Bedrijfsadvies 
   alles onder één dak!
Vestiging De Bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE  De Bilt

tel: 030-220 38 00
info@agroplan.nl
www.agroplan.nl

LandwaartCulinair
Maertensplein 21a • 3738 GM  Maartensdijk • Email: info@agf-landwaart.nl

Tel: 0346 - 211330 • Mob: 06 - 46388275 • Fax: 0346 - 562216

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Ries van Dijk en Marieke Schledorn, 

eigenaars van de wintersportspeci-

aalzaak Klein Oostenrijk, hebben na 

24 jaar hun bedrijf verplaatst naar 

Culemborg. Aan het Emmaplein in 

Bilthoven is, in verband met de onder-

tunneling van het spoor, geen plaats 

meer.

Nog even hadden Ries en Marieke de 

hoop dat ze in Bilthoven konden blij-

ven maar er bleek geen geschikte lo-

catie voorhanden. ‘Het was een lastige 

beslissing om met het bedrijf na 24 

jaar uit Bilthoven te vertrekken, maar 

na lang wikken en wegen hebben we 

de knoop doorgehakt. In Culemborg 

vonden we de geschikte ruimte met 

ruim voldoende parkeerplaatsen en 

het NSstation direct voor de deur’, al-

dus Ries van Dijk.

INDOOR SKIBAAN

In Culemborg hebben ze niet al-

leen meer ruimte gekregen voor de 

winkel maar konden ze meteen ook 

vorm geven aan hun Ski Experience-

Center; een indoor skibaan en bijpas-

sende skischool. De indoor skibaan 

is een sneeuwtapijt van 100 m2 dat 

ronddraait en zorgt voor een onein-

dige piste. Op deze piste kun je zowel 

snowboard- als skiles krijgen. De skile-

raar staat direct voor de ski of snow-

boarder terwijl die zijn oefeningen uit-

voert, de aanwijzingen van de leraar 

kun je dan ook meteen in de praktijk 

brengen. In een grote spiegel zie je di-

rect het resultaat.

VEEL SFEER

In het Ski ExperienceCenter is alles er 

op gericht om je in de wintersports-

feer te brengen. Er is veel aandacht 

besteed aan het interieur waardoor je 

je in een Oostenrijkse ski hut waant. 

En in de grote winkelruimte komen 

alle wintersportartikelen goed tot hun 

recht. Sinds de oprichting heeft Klein 

Oostenrijk altijd de nieuwste trends en 

ontwikkelingen op wintersportgebied 

op de voet gevolgd. Ook op internet 

heeft Klein Oostenrijk een complete 

webshop ingericht waar zowel de be-

ginnende als de doorgewinterde win-

tersporter terecht kan.

Klein Oostenrijk weg uit Bilthoven

Ries en Marieke zijn met Klein Oostenrijk verhuisd naar Parallelweg West 9, 4104 AX 

Culemborg. Tel: 030-2250812. www.kleinoostenrijk.nl

Kinderen hebben het recht om in 

vrede op te groeien. Vrij van angst 

en geweld. War Child laat kinderen in 

oorlogsgebieden weer spelen en biedt 

hen onderwijs zodat ze de trauma’s 

van oorlog kunnen overwinnen en 

weer naar de toekomst durven kijken. 

Daar kunnen ze de hulp van Business 

Friends heel hard bij gebruiken. 

Als Business Friend steunt u War Child 

maandelijks met een vast bedrag. 

Dankzij een strikt laag kostenbeleid 

gaat de opbrengst bijna in zijn geheel 

naar de hulpverlening aan kinderen 

in oorlogsgebieden. 

WAR CHILD IN SIERRA LEONE

Uw bijdrage als Business Friend gaat 

geheel naar het programma voor le-

vensonderhoud in Sierra Leone. De 

strijd in Sierra Leone duurde tien jaar. 

Kinderen verloren hun ouders, broers, 

zussen en andere familieleden. Vaak 

hebben ze zelf ook te maken gehad 

met fysiek geweld of zijn ze seksueel 

misbruikt. Duizenden zijn gedwon-

gen om zich als kindsoldaat bij een 

gewapende groep aan te sluiten. War 

Child haalt met creatieve methoden 

de oorlog weer uit kinderen. 

POSITIEVE UITSTRALING 

Business Friends hebben ervaren dat 

betrokkenheid bij War Child een posi-

tief e¢ ect heeft op de uitstraling van 

hun bedrijf. Zowel naar de eigen me-

dewerkers als naar externe relaties. 

Daarom biedt War Child u als Business 

Friend een kant-en-klaar communica-

tiepakket met hierin een banner voor 

op uw website, een persbericht voor 

uw mediarelaties en een afsluiting 

voor onderaan uw e-mails. Zo kunt u 

uw netwerk direct laten weten dat u 

begaan bent met het lot van oorlogs-

kinderen en daarom War Child steunt 

als Business Friend. 

AANMELDEN

Wilt u met uw bedrijf Business Friend 

van War Child worden? Of wilt u meer 

informatie ontvangen? Neemt u dan 

contact op met Jacqueline Vergnes 

op 06-15003857 of Leonie Ruiter op 

06-52408527. of via e-mail op busi-

nessfriend@warchild.nl.

War Child zoekt Business Friends

Bijeenkomst ZZP’ers in de zorg
Woensdag 7 december vindt een bijeenkomst plaats voor ZZP-ers in de 

Mathildezaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst duurt van 16.30 - 

20.00 uur. Om 17.30 uur zal de heer Rob Bijl, adjunct directeur van het So-

ciaal en Cultureel planbureau een presentatie geven met de titel: ‘Zorgen 

voor morgen: Hoe gezond is Nederland?’ 

In deze presentatie zal Rob Bijl een aantal, soms tegenstrijdige, trends 

belichten op het terrein van gezondheid en de vraag naar zorg. Een van 

die trends is de steeds verder toenemende vraag naar zorg. Betekent dit 

dat Nederland ongezonder wordt? Of is het begrip ‘ongezondheid’ door 

de jaren heen opgerekt en zijn de drempels om hulp te vragen (te) laag 

geworden? 

Vanaf 18.30 uur wordt er afgesloten met een netwerkborrel. Aanmeldin-

gen voor deze bijeenkomst kunnen per mail naar zzpdebilt@gmail.com

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 6 weken is het Kerstmis

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers
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Berents	geeft	over	zijn	lezing	de	vol-
gende	 toelichting:	 ‘Over	de	geschie-
denis	die	wij	op	school	geleerd	heb-
ben	 zijn	 veel	 moppen	 verteld.	 In	 de	
tijd	zelf	werden	al	af	en	toe	anekdotes	
opgetekend	 en	 achteraf	 bedachten	
grappenmakers	 moppen	 over	 beken-
de	onderwerpen	zoals	Napoleon,	Ka-
rel	de	Grote	en	Toetanchamon.	In	de	
twintigste	 eeuw	 ontwikkelt	 zich	 dan	
de	moderne	politieke	‘joke’,	die	door	
conferenciers	en	stand-up	comedians	
werd	verteld’.

Weten
Berents	is	van	mening,	dat	wanneer	je	
een	mop	of	een	anekdote	over	de	ge-
schiedenis	wilt	 begrijpen,	 dat	 je	 dan	
ook	 iets	 over	 de	 geschiedenis	 moet	
weten	en	dat	daar	de	ellende	begint:	
‘Mensen	weten	best	veel	over	de	ge-
schiedenis,	 maar	 een	 groot	 deel	 van	
die	kennis	is	niet	in	overeenstemming	
met	de	feiten.	Neem	bijvoorbeeld	de	
guillotine.	Doctor	Guillotin	heeft	niet	
de	guillotine	uitgevonden	en	het	was	
niet	 een	 poging	 om	 mensen	 op	 een	
wrede	 manier	 terecht	 te	 stellen.	Als	
afgevaardigde	 in	 de	 Nationale	 ver-
gadering	deed	Guillotin	het	voorstel,	
dat	 doodvonnissen	 op	 een	 humane	
manier	 door	 een	 machine	 moesten	
worden	 uitgevoerd.	 De	 guillotine	 is	
niet	eens	een	Franse	uitvinding.	Der-
gelijke	apparaten	waren	in	de	Middel-
eeuwen	al	 in	Duitsland	 en	Engeland	
gebruikt’.

Boekjes
In	 de	 schoolboekjes	 staan	 volgens	
Dick	Berents	 veel	misvattingen	 -	 de	
mensen	dachten	omstreeks	1500	echt	
niet	 dat	 de	 aarde	 plat	 was	 -	 en	 veel	
schoolmeesters	maakten	en	maken	de	
verhalen	 nog	 mooier	 dan	 ze	 al	 zijn.	
En	 wanneer	 het	 geheugen	 ons	 in	 de	
steek	liet,	verzonnen	we	zelf	wel	iets.	
Die	 misvattingen	 vormen	 de	 achter-
grond	 van	 moppen.	 Over	 de	 guillo-

tine	worden	volgens	Berents	ook	vrij	
veel	 moppen	 verteld:	 ‘Een	 priester,	
een	edelman	en	een	verlichte	ilosoof	
worden	 ter	 dood	 veroordeeld.	 De	
priester	wordt	het	eerst	naar	voren	ge-
bracht.	‘Hebt	u	nog	laatste	woorden?’	
vraagt	 de	 assistent	 van	 de	 beul.	 ‘Ik	
geloof	in	de	ene	en	ware	God	en	die	
zal	mijn	ziel	redden,’	zegt	de	priester.	
Hij	gaat	liggen	op	de	plank	en	de	bijl	
valt	 -	 en	 stopt	 vijf	 centimeter	 boven	
zijn	nek.	 ‘Een	wonder,	een	wonder!’	
roept	de	bijgelovige	menigte.	Een	lid	
van	 het	 Comité	 de	 salut	 Public	 oor-
deelt	 dat	 het	 oneerlijk	 zou	 zijn	 als	
iemand	 twee	 keer	 de	 angst	 voor	 de	
valbijl	moet	ondergaan	en	de	priester	
wordt	 teruggebracht	 naar	 de	 gevan-
genis.	 De	 Edelman	 is	 aan	 de	 beurt.	
‘Heeft	 u	 nog	 laatste	 woorden?’	 Met	
welluidende	 stem	 roept	 de	 graaf:	
‘Leve	Frankrijk!’	Hij	gaat	op	de	plank	
liggen	 en	 de	 beul	 hijst	 het	 mes	 om-
hoog.	 Hij	 haalt	 de	 hendel	 over,	 het	
mes	komt	naar	beneden	-	en	opnieuw	
stopt	het	met	een	scherp	geluid	vlak	
boven	de	nek	van	de	graaf.	Hij	wordt	
teruggebracht	naar	de	gevangenis.	Nu	
is	het	de	beurt	van	de	ilosoof.	‘Heeft	
u	nog	iets	als	laatste	woorden?’	De	i-
losoof	staart	naar	het	apparaat	en	zegt	
niets.	De	beul	port	hem	in	zijn	zijde	
en	hij	 schrikt	op.	 ‘Ja	zeker’,	zegt	de	
ilosoof,	‘ik	heb	gezien	wat	er	aan	de	
hand	 is.	U	hebt	 een	 blokkade	 in	 het	
ontkoppelingsmechanisme	 maar	 ik	
kan	het	zo	verhelpen’.

Een blokkade in het 
ontkoppelingsmechanisme 

door Henk van de Bunt

De Historische Kring D’Oude School in De Bilt organiseert donderdag 17 november 
om 20.00 uur bij WVT aan de Talinglaan 10 te Bilthoven een vrij toegankelijke lezing 

‘Geschiedenis in moppen en misverstanden’. Geschiedenisdocent en auteur van diverse 
(studie-)boeken Dr. Dick Berents uit De Bilt verzorgt deze.

Dick Berents zal in de lezing voor 
Historische Kring D’Oude School 
proberen, een paar periodes uit de 
geschiedenis te behandelen en te 
illustreren met moppen, waarbij 
hij meteen zal vertellen welke 
misverstanden daarmee te maken 
hebben.

St. Maartensoptocht 
trekt veel belangstelling

Vrijdag 11 november 2011 rond 18.30 uur vertrok de St. Maartensoptocht 
vanaf de Ontmoetingskerk, om via de gebruikelijke route aan te komen bij 
de tegenover elkaar liggende gebouwen Dijckstate en de St. Maartenskerk 
in Maartensdijk. Daar werd ‘de dag van St. Maarten’ afgerond, bracht een 
jeugdkoor enkele liedjes ten gehore en kregen alle kinderen een traktatie en 
een klein aandenken aan deze tocht.[HvdB]

Winnaars bekend
Douwe Jansen, Camiel en Lou Hitters en Roos Kortekaas zijn de 
winnaars van de kleurwedstrijd, die bij de (her-)opening van de 
Dorpsstraat door kunsthandel Alnorum Art werd georganiseerd. 

Hun	kleurplaten	 -	 een	werk	van	de	beroemde	Nederlandse	 schilder	Kees	
van	Dongen	 (1877-1968)	 -	 zijn	 professioneel	 ingelijst.	Daarnaast	 kregen	
de	winnaars,	afhankelijk	van	de	prijs,	een	mooi	schetsboek	of	een	compleet	
aquarel	schilder-set.	‘Met	deze	spullen	kunnen	jullie	uitproberen	wat	het	is	
om	een	echte	kunstenaar	 te	zijn’,	vertelde	galeriehouder	Martijn	van	den	
Elzen.	Hij	is	onder	de	indruk	van	de	vele	inzendingen.	‘Uit	onze	collectie	
van	lithograisch	werk	van	Matisse,	Chagall,	Sluijters	en	Van	Dongen	had-
den	we	een	tafereel	in	Parijs	gekozen.	Het	is	fascinerend	om	te	zien	wat	de	
kinderen	van	dit	werk	van	Van	Dongen	hebben	gemaakt.’	Winnaar	Lou	is	
dolblij	met	zijn	eerste	prijs:	‘Ik	weet	wat	ik	morgen	ga	doen’,	reageerde	hij.	
‘En	wie	weet	komt	mijn	werk	nog	eens	in	de	galerie	te	hangen!’
(Dafna Holtzer)

De winnaars van de kleurwedstrijd.

Samen	 met	 tenor	 Richard	 Prada	
bracht	het	orkest	een	avond	vol	her-
kenbare	 muziek	 geheel	 in	 het	 teken	
van	 Italië.	 De	 triomfmars	 van	Aïda,	
het	 Cappriccio	 Italien	 en	 de	 Pini	 di	
Roma	 van	 Respighi	 waren	 de	 klas-
sieke	werken	van	de	avond	en	werden	
afgewisseld	met	liedjes	uit	de	opera’s		
Tosca	 en	 Nabucco	 en	 het	 Domine	
Deus	van	Rossini.	Na	de	pauze	was	er	
aandacht	voor	wat	lichtere	en	moder-
ne	Italiaanse	werken:	ilmmuziek	van	
Ennio	 Morricone	 en	 La	 vita	 è	 bella	
en	Italo	‘oldies’	van	o.a.	Paolo	Conte	

(Azzurro)	 en	 Domenico	 Modugno	
(Volare).	De	veelzijdigheid	van	de	te-
nor	Ricardo	Prada	bleek	toen	hij	naast	
nummers	als	‘O	Sole	Mio’	en	‘Funi-
culi	Funicula’	ook	het	prachtige	mee-
slepende	 werk	 van	 Andrea	 Bocelli	
‘Time	to	say	goodbye’	zong	voor	een	
zeer	waarderend	publiek.	

Uniek
Dit	 Concerto	 Italiano	 was	 een	 uniek	
concert,	zowel	voor	de	KBH	als	voor	
de	 tenor.	Voor	de	KBH	was	het	voor	
het	 eerst	 dat	 ze	 in	 het	 Figi	 theater	

speelden	 en	 velen	 hopen	 dat	 dit	 ook	
niet	de	laatste	keer	was.	Voor	Richard	
Prada	was	het	niet	alleen	de	eerste	keer	
dat	hij	optrad	met	de	KBH,	maar	ook	
dat	hij	met	een	harmonieorkest	op	het	
podium	 stond.	 Gelukkig	 beviel	 deze	
samenwerking	 wel:	 ‘Als	 de	 gelegen-
heid	zich	nogmaals	aandoet	om	op	te	
treden	met	een	harmonieorkest	zal	 ik	
die	 zeker	 aannemen’,	 aldus	 de	 tenor	
van	de	Nederlandse	Opera.	De	staande	
ovatie	voor	het	orkest	en	de	tenor	was	
zeker	verdiend.	Bellissima	tutti!

(Marja Kooij)

Bellissima: Concerto Italiano 
Vrijdag 28 oktober gaf het Groot Harmonieorkest van de Koninklijke Biltse Harmonie een sfeervol 
concert in theater Figi vol met Italiaanse muziek. Na maanden van voorbereiding was het podium 

versierd met Venetiaanse gondels en de toren van Pisa, de rood/wit/groene verlichting stond aan, het 
publiek zat comfortabel in de pluche zetels van de Marsmanzaal en de muzikanten en dirigent Peter 

Kleine Schaars waren klaar voor een onvergetelijk concert. 

Wandelexcursie in Panbos
Het	Utrechts	Landschap	organiseert	op	zondag	20	november	2011	een	wan-
delexcursie	in	het	Panbos	te	Bosch	en	Duin.	Het	Panbos	is	een	voormalig	
stuilandschap,	waarvan	nog	een	klein	aantal	zandvlaktes	is	overgebleven.	
Het	grootste	gedeelte	van	het	gebied	is	nu	bos.	Op	dit	moment	wordt	het	bos	
uitgedund	en	tijdens	de	excursie	komt	aan	de	orde	waarom	dat	gebeurt.	Bij-
zonder	zijn	de	ongeveer	100	jaar	oud	jeneverbesstruiken,	die	in	het	gebied	
voorkomen.	In	de	afgelopen	jaren	is	er	steeds	een	roestplaats	van	ransuilen	
in	het	Panbos	geweest	en	daaraan	wordt	tijdens	de	excursie	ook	aandacht	
besteed.
De	excursie	start	om	14.00	uur	vanaf	het	parkeerterrein	gelegen	aan	de	Jo-
zef	Israelslaan	te	Bosch	en	Duin.	Vooraf	aanmelden	voor	de	excursie	is	niet	
nodig	en	deelname	is	gratis.
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Kerstbomenactie

Wilt u  uw buurt, wijk of dorp sfeervol aankleden voor de kerst? En gaat u dit samen doen met uw 
buren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een kerstboom (circa 6 meter hoog), verzorgd 
door de wijkcontactambtenaren van wijk- en dorpsgericht werken van de gemeente.

Als u aan de kerstboomactie mee doet maakt u kans op een leuk extraatje  
De mooist versierde boom wordt beloond met een verrassing voor de wijk!

Hoe komt u in aanmerking voor een kerstboom?
• U woont in de gemeente De Bilt;
• U dient met tenminste 12 gezinnen een aanvraag voor een boom in;
• De kerstboom voegt iets toe aan uw woonomgeving;
• U zorgt er samen met uw buren voor dat de boom stevig staat;
• U zorgt samen met uw buren voor de verlichting en versiering van de boom;
• U meldt zich vóór 1 december aan bij een van de wijkcontactambtenaren.

Voldoet u aan de bovengenoemde voorwaarden? Dan kunt u zich aanmelden bij 
wijkcontactambtenaar Gerard Kosterman, via e-mail kostermang@debilt.nl
of telefoonnummer (030) 228 94 99, of Annemieke Vos,
via e-mail vosa@debilt.nl of telefoonnummer (030) 228 94 93.

De kerstboom wordt in week 49 afgeleverd in uw buurt, wijk of dorp!

Zorgt u voor kerstsferen in uw buurt, wijk of dorp?

Lieve kinderen
van Maartensdijk

Strikjespiet	sprak	mij	vorige	week	aan,
of	we	dit	jaar	ook	weer	naar	Maartensdijk	gaan.
Ik	dacht	toen	terug	aan	andere	jaren
en	kon	niet	wachten	om	naar	Nederland	te	varen.

Want	op	19	november	kom	ik	weer	bij	jullie	langs	op	het	plein,
waar	alle	Zwarte	Pieten	al	met	spelletjes	bezig	zijn.
Ook	Gymma	laat	weer	een	mooie	show	zien
En	de	Zwarte	pieten	dansen	weer	mee,	misschien.

Kom	dus	langs	en	vergeet	je	ouders	niet,
dans,	spring	en	huppel	mee	met	Zwarte	Piet.
Als	het	donker	gaat	worden	kunnen	alle	Pieten	het	niet	laten,
om	te	gaan	lopen	door	de	Maartensdijkse	straten.

Tijdens	deze	tocht	valt	weer	heel	veel	te	beleven
en	zullen	de	Pieten	aan	iedereen	een	appeltje	van	oranje	geven.
Jullie	zijn	er	natuurlijk	dit	jaar	allemaal	bij,
Dan	rij	ik	niet	stilletjes	jullie	huisje	voorbij!

Tot 19 november
Veel liefs,

Sinterklaas (en zijn Zwarte Pieten).

De spelletjes op het plein beginnen om: 14.30 uur
Gymma begint om: 16.00 uur
Sinterklaas bezoekt Toutenburg om: 15.00 uur
Sinterklaas bezoekt Dijckstate om 15.45 uur
De Sint wordt om 16.30 uur welkom geheten door de Burgemeester
De optocht begint om ± 17.15 uur
Kijk op de website, www.sintinmaartensdijk.nl

Sint in Westbroek
Sint	keek	in	zijn	grote	boek:
Wanneer	ga	ik	naar	Westbroek?
Het	is	zaterdag	19	november	bij	de	fam.	van	Keulen	om	half	twee.
Neem	je	vriendjes	en	je	vriendinnetjes	mee!

Natuurlijk	weer	(13.15	uur)	verzamelen	aan	de	Kerkdijk,
daarna	achter	de	muziek	aan,	door	de	wijk.
Hoe	komt	Sint	dit	jaar	weer	aan?
Komen	we	ergens	stil	te	staan?

Hebben	zijn	Pieten	weer	wat	geks	verzonnen?
Zijn	ze	al	aan	de	verbouwing	in	het	Dorpshuis	begonnen?
Komen	we	in	een	nieuwe	of	een	verbouwde	zaal?
Wat	is	dit	jaar	het	verhaal?

Ook	heeft	Sint	een	idee:
Neem	je	schoen	met	een	sticker	met	naam	en	leeftijd	mee!
Houd	woensdagmiddag	de	23e	vrij,
want	dan	komt	Sint	op	het	witte	doek	nog	een	keer	voorbij.

Vanaf	half	twee	tot	half	vier,
dat	wordt	vast	heel	veel	plezier!
Met	dank	aan	onze	sponsoren	wordt	het	weer	genieten,
Groetjes	van	de	Sint	en	zijn	Pieten!

Intocht Sint 
Nicolaas in De Bilt

Zaterdag	 19	 november	 om	 10.15	 uur	 komt	 Sinterklaas	 met	
ongeveer	50	Zwarte	Pieten	aan	bij	gemeentehuis	 Jagtlust	 in	
Bilthoven.	Hij	zal	daar	door	de	burgemeester	ontvangen	wor-
den.	Om	11.05	is	hij	aan	de	Looydijk	ter	hoogte	van	de	Albert	
Heijn.	Vervolgens	 gaat	 het	 hele	 gevolg	 naar	 de	 Hessenweg	
waar	hij	 om	11.20	uur	 aan	 zal	 komen	en	 ter	 hoogte	van	de	
ABN	bank	zal	stoppen.	Hij	zal	dan	op	het	balkon	van	de	bank	
de	kinderen	toespreken.	Hierna	zal	de	Sint	zich	tussen	de	kin-
deren	begeven

De	hele	stoet	gaat	daarna	richting	Autobedrijf	de	Rooij	waar	
rond	12.00	uur	een	stop	zal	zijn,	waarna	de	stoet	zich	via	de	
rotonde	 bij	 de	 Blauwkapelseweg	 naar	 het	 Oude	 Dorp	 ver-
plaatst.	Hier	zal	de	Sint	om	12.20	ter	hoogte	van	Kia	garage	
ook	stoppen.	Sint	Nicolaas	zou	het	heel	leuk	vinden	om	teke-
ningen	van	de	kinderen	te	ontvangen.

Om	14.15	uur	zal	Sint	Nicolaas	aankomen	bij	winkelcentrum	
Planetenbaan.	Hij	zal	zich	op	het	plein	tussen	de	kinderen	be-
geven.	Om	15.05	uur	komt	Sint	Nicolaas	met	zijn	gevolg	aan	
op	de	Julianalaan	waar	hij	bij	de	Apotheek	een	stop	zal	maken	
en	de	kinderen	de	gelegenheid	krijgen	om	de	Sint	de	hand	te	
schudden.	Dan	loopt	hij	via	het	Emmaplein	naar	de	Nachte-
gaallaan	en	dan	naar	de	Kwinkelier.	De	Sint	zal	om	15.40	uur	
de	Kwinkelier	ingaan	en	daar	kunnen	de	kinderen	de	Sint	ook	
begroeten.
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Dat	hun	keuze	op	Mama	Alice	viel,	
verklaren	de	meisjes	aldus:	‘We	wil-
den	 een	 kleinschalige	 organisatie	
zodat	we	beter	 zicht	hadden	op	wat	
er	met	het	geld	gebeurt.	En	we	wil-
den	dat	dat	geld	naar	kinderen	ging.	
Mama	 Alice	 biedt	 kinderen	 onder-
dak,	onderwijs	en	een	vakopleiding.’	
Er	waren	nog	enkele	 andere	criteria	
die	 de	 doorslag	 gaven:	 ‘Hun	 web-
site	zag	er	betrouwbaar	uit.	Ze	kwa-
men	transparant	en	open	over.’	Toen	
de	 beide	 meisjes	 de	 mensen	 achter	
Mama	 Alice	 benaderden	 met	 hun	
plan,	 kregen	 ze	meteen	 een	 enthou-
siaste	reactie.	‘Ze	stuurden	ons	direct	
spullen	en	hebben	ons	geholpen	met	
het	zoeken	naar	sponsors.’	

Mama Alice 
Mama	 Alice	 is	 een	 humanitaire	
hulporganisatie	 zonder	 binding	 met	
religie,	 politiek	 of	 levensovertui-
ging.	‘Onze	enige	overtuiging	is	dat	
de	 straatkinderen,	 waar	 ook	 ter	 we-
reld,	geholpen	moeten	worden.	Ieder	
kind	heeft	recht	op	een	Mama.	Onze	
kernwaarden	 zijn	 passie,	warmte	 en	

geborgenheid’,	meldt	de	stichting.	In	
het	plaatsje	Ayacucho		 in	Peru	biedt	
deze	 organisatie	 gratis	 dagopvang	
aan	kinderen	 tussen	vier	en	achttien	
jaar.	In	de	vijf	jaar	dat	Mama	Alice	in	
Ayacucho	werkzaam	is,	is	het	aantal	
kinderen	 dat	 van	 deze	 zorg	 gebruik	
maakt	 inmiddels	 gestegen	 tot	 acht	
honderd.	Het	team	in	Ayacucho,	on-
der	 leiding	 van	 Fréderique	 Kallen,	
doet	 er	 alles	 aan	 om	 straatkinderen	
een	 beter	 leven	 en	 een	 toekomst	 te	
geven.	Dit	werk	 is	 alleen	maar	mo-
gelijk	door	de	ondersteuning	van	de	
Mama	 Alice	 organisaties	 in	 Neder-
land	 en	 België.	 Zij	 regelen	 onder	
andere	 de	 PR,	 fondsenwerving	 en	
het	 vrijwilligersbeleid.	 Sponsors	 als	
Albert	Heijn	Den	Dolder,	 restaurant	
Settlers,	Brasserie	Olivier,	Bruna	en	
Imperial	Feet,	een	bedrijf	voor	voet-
verzorging,	 hebben	 de	 avond	 mede	
mogelijk	gemaakt.

Programma
Marlotte	 en	 Isabel	 zijn	 druk	 bezig	
met	de	voorbereidingen	voor	de	be-
neietavond.	‘Er	komt	een	live	band,	

die	 uit	 leerlingen	 van	 onze	 school	
bestaat.	Er	komt	ook	een	markt	met	
kramen	waar	we	fairtrade	producten	
verkopen.	Verder	komt	er	 een	dans-
groep	 van	 Studio	 Pauline.	 En	 we	
gaan	 schilderijen	verkopen	die	 door	
bovenbouwleerlingen	 van	 de	 Kees	
Boekeschool	zijn	gemaakt.’	

Daarnaast	 organiseren	 Marlotte	 en	
Isabelle	 een	 verloting	met	 als	 hoof-
prijs	 een	 fashion	 cheque.	 ‘En	 gedu-
rende	de	avond	vinden	er	nog	andere	
kleinere	 acties	 plaats.’	 Ook	 kunnen	
bezoekers	 leuke	 Sinterklaascadeau-
tjes	aanschaffen.	‘We	gaan	spulletjes	
verkopen	 die	 door	 de	 moeders	 van	
de	 kinderen	 in	 Peru	 zijn	 gemaakt:	
sleutelhangers,	 sjaals,	 kerstengeltjes	
en	vilten	hartjes.’	Mama	Alice	heeft	
namelijk	 ook	 een	 moederproject:	
Las	 Mamitas.	 De	 moeders	 van	 de	
kinderen	in	Ayacucho	komen	uit	een	
thuissituatie	van	extreme	armoede	en	
geweld	 of	 verwaarlozing.	 Hun	 kin-
deren	 hebben	 problemen	 op	 school	
en/of	gedragsproblemen.	Bij	de	moe-
ders	 heerst	 schaamte;	 ze	 praten	 er	

niet	over	met	anderen.	In	het	project	
vinden	de	vrouwen	veel	 herkenning	
onderling,	wat	hen	sterkt	er	wel	over	
te	praten.	Het	streven	is	de	moeders	
een	 parttime	 inkomen	 te	 bezorgen	
waarvan	ze	redelijk	kunnen	rondko-
men,	zodat	zij	 tijd	overhouden	voor	
hun	kinderen.

Op	 19	 november	 gaan	 Marlotte	 en	
Isabelle	 kaarten	 voor	 de	 beneiet-

avond	 verkopen	 bij	 Kruidvat	 in	 De	
Kwinkelier.	‘En	de	avond	zelf	zijn	er	
kaarten	aan	de	zaal	verkrijgbaar.	We	
rekenen	 op	 ongeveer	 tweehonderd	
mensen,	maar	er	is	plaats	voor	drie-
honderdvijftig	personen.	Wij	zorgen	
dat	er	sowieso	genoeg	kaarten	zijn.’	
De	 beneietavond	 vindt	 plaats	 in	 de	
Grote	Zaal	van	de	Kees	Boekeschool	
op	23	november	en	duurt	van	19.00	
tot	21.00	uur.	Kaarten	kosten	5	euro.

Havisten Kees Boekeschool 
organiseren beneiet voor Mama Alice

door Lilian van Dijk

Twee leerlingen van 5 havo van de Kees Boekeschool in Bilthoven, Marlotte de Jager 
en Isabel Kerstens, moesten als onderdeel van hun eindexamen iets doen 

van maatschappelijke relevantie. Ze besloten op school een beneietavond te organiseren
voor een goed doel, Mama Alice, op woensdag 23 november.

De	bedoeling	is	dat	vanuit	ontmoetin-
gen	met	gastsprekers	in	de	klas	maar	
ook	 in	de	 lessen	van	de	klassenleer-
krachten	er	een	dialoog	ontstaat	 tus-
sen	 de	 kinderen	 onderling	 en	 hier-
door	 ook	 tussen	 de	 kinderen	 en	 hun	
ouders.	Groep	7/8	van	’t	Kompas	van	
juf	Gerdien	Sterrenburg	is	er	de	hele	
dondermiddag	 mee	 bezig	 geweest.	
Via	het	elektronisch	schoolbord	wer-
den	er	allerlei	vragen	aan	de	kinderen	
voorgelegd	over	dit	thema.	Ze	konden	
een	 keuze	maken	 uit	 de	 antwoorden	
door	aan	de	ene	kant	dan	wel	aan	de	
andere	kant	van	de	klas	te	gaan	zitten.	
Het	leverde	een	levendig	en	soms	wat	
rumoerig	beeld	op.	

Spaans rietje
Als	 gast	 was	 oud	 raadslid	 Dilia	 van	
de	Bunt	 uitgenodigd.	Ze	vertelde	 de	
kinderen	dat	het	 er	 in	haar	 jeugd	op	
school	 toch	wel	heel	anders	 toeging.	
Niet	 alleen	 zaten	 er	 toen	 veel	 meer	
kinderen	 in	 de	 klas,	 de	 leerkrachten	
waren	heel	streng.	Als	je	niet	luister-
de	en	de	regels	overtrad	kreeg	je	van	
de	 meester	 een	 paar	 tikken	 met	 een	
Spaans	rietje	op	je	hand.	De	kinderen	
luisterden	 geïnteresseerd	 naar	 haar	
verhaal.	Maar	ze	wisten	echt	niet	wat	
een	Spaans	rietje	was,	zodat	dit	toch	
om	een	nadere	uitleg	vroeg.	Dilia	van	
de	Bunt	 vertelde	 dat	 het	 in	 haar	 tijd	
niet	erg	gebruikelijk	was	om	je	af	 te	

zetten	 tegen	de	 regels	op	 school.	Ze	
had	 de	 indruk	 gekregen	 dat,	 vooral	
bij	jongens	in	deze	klas,	er	de	neiging	
bestond	om	het	daarmee	toch	niet	zo	
nauw	te	nemen.	‘Er	wordt	ook	nogal	
eens	doorheen	gepraat	als	andere	kin-
deren	of	de	juf	hun	verhaal	houden’,	
had	ze	gemerkt.	‘Dat	getuigt	niet	van	
respect’,	hield	Dili	haar	jeugdige	ge-
hoor	 voor.	 ‘Je	 vindt	 dat	 misschien	
stoer	maar	dat	is	het	niet.	Voor	som-
migen	van	jullie	is	dat	Spaanse	rietje	
wellicht	 toch	 niet	 zo’n	 slecht	 idee’,	
voegde	ze	er	met	een	knipoog	aan	toe.	
‘Je	kunt	veel	beter	naar	elkaar	luiste-
ren	 en	 proberen	 samen	 te	 praten	 als	
je	over	de	dingen	een	andere	mening	
hebt.’	

Daarna
De	klas	ging	hierna	met	 juf	Gerdien	
verder	 met	 het	 thema.	 Allerlei	 za-
ken	kwamen	aan	de	orde.	Hoe	denk	
je	 over	 Marokkanen,	 Belgen	 en	 Ne-
derlanders?	 Over	 ‘goede’	 en	 ‘foute’	
moppen.	Over	spreekkoren,	zwartrij-
den	 en	 voordringen.	 Maar	 ook	 over	
andere	culturen	en	de	invloed	hiervan	
in	 Nederland.	 Peter	 Koelewijn	 zong	
via	het	elektronische	schoolbord	een	
liedje	 over	 respect.	 De	 dag	 van	 res-
pect	zal	wel	niet	zo	gauw	worden	op-
geheven.	
Het	 overgrote	 deel	 van	 de	 kinderen	
op	 ’t	 Kompas	 was	 in	 iedere	 geval	
van	 menig	 dat	 hiervan	 tegenwoor-
dig	steeds	minder	sprake	was.	En	dat	
vonden	ze	een	slechte	zaak.

Dag van Respect op basisschool ‘t Kompas
door Martijn Nekkers

Op 10 november was de landelijke ‘Dag van Respect’. Overal in Nederland is op de basisscholen 
hier aandacht aan besteed. De opzet is jongeren een respectvolle houding bij te brengen: 

voor elkaar, voor natuur en milieu en voor de samenleving. School met de Bijbel ’t Kompas 
in Westbroek heeft ook meegedaan aan dit project.

Dilia van de Bunt was te gast in groep 7/8 van basisschool ’t Kompas op de 
dag van respect.

Isabelle Kerstens en Marlotte de Jager zetten zich volledig in om van de 
beneietavond voor Mama Alice een groot succes te maken.

Gastles op HNL

In de ‘Week van Respect’ een gastles over de meest respectloze episode uit 
de geschiedenis. Karel Beesemer vertelt hier aan leerlingen van Het Nieuwe 
Lyceum over zijn herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Hij geeft aan 
de hand van beeldmateriaal een schets van die donkere nazi periode vol 
rassenwaan en een volslagen gebrek aan eerbied voor andersdenkenden. 
[HvdB]

Musical Mamma Mia 
op de planken van HNL

Het	verhaal	gaat	over	Sophie	en	haar	moeder	Donna,	die	op	een	klein	Grieks	
eiland	wonen.	Sophie	staat	op	het	punt	te	gaan	trouwen	met	haar	jeugdlief-
de	Sky	en	wil	graag	dat	haar	vader	haar	weggeeft	als	bruid.	Sophie	ontdekt	
in	het	dagboek	van	haar	moeder	dat	ze	drie	mogelijke	vaders	heeft;	Sam	een	
architect,	een	bankier	Harrie	en	de	schrijver	en	wereldreiziger	Bart.

Dit	is	de	korte	inhoud	van	een	vrolijke	musical	voor	jong	en	oud	met	veel	
bekende	liedjes	van	ABBA.,	welke	opgevoerd	gaat	worden	door	ruim	60	
leerlingen	van	Het	Nieuwe	Lyceum	te	Bilthoven.	Er	zijn	dansers,	muzikan-
ten,	acteurs	en	zangers.	Ook	de	techniek,	choreograie	en	het	decor	worden	
zoveel	mogelijk	door	leerlingen	zelf	verzorgd.	

De	voorstellingen	zijn	op	woensdag	23,	donderdag	24	en	vrijdag	25	novem-
ber	a.s.	en	duren	van	19.30	tot	ongeveer	21.30	uur.	De	zaal	is	open	vanaf	
19.00	uur.	Kaarten	kosten	5	euro	en	zijn	vooraf	op	school	 te	koop	 in	de	
pauzes	(10.30	uur	tot	11.00	uur	en	12.30	uur	tot	13.00	uur).



Kinderen lessen verkeersveiligheid
door Kees Pijpers

Vorige week woensdag- en vrijdagochtend werden de kinderen 
van de Maartensdijkse basisscholen bewust gemaakt op de 

gevaren onderweg. Om kinderen al jong beter te leren omgaan 
met het drukke verkeer heeft de ANWB het programma 

‘ANWB Streetwise’ geïntroduceerd. Een verkeersprogramma 
gericht op het trainen van verkeersvaardigheden

van kinderen in alle klassen op de basisschool. 

Naast de ANWB trainers voerden ook de eigen leerkrachten het programma 
uit. De groepen 1, 2, 3 en 4 leerden in de grote sportzaal van De Vierstee het 
herkennen van verkeersgeluiden en oefenden het veilig oversteken. Tussen twee 
opblaasbare auto’s keken ze naar links en rechts of alles veilig was. Maar ze 
leerden ook om in de oefenstoeltjes de autogordel te gebruiken.

Afgesloten
Een gedeelte van de 
Sperwerlaan was afge-
sloten. Daar draaide het 
voor de kinderen van de 
groepen 5 en 6 om het 
inschatten te leren van 
de remweg van een auto. 
Gespannen zagen ze hoe 
de Volkwagen met een 
vaart van 50 kilometer 
per uur remmend tot 
stilstand kwam. En in de bijrijderstoel konden ze zelf ontdekken hoelang een 
remweg is. Intussen waren de groepen 7 en 8 op een uitgezet parcours op het 
verdiepte schoolplein bezig met fi etsbeheersing en gevaarherkenning. Balan-
cerend op hun fi ets oefenden ze het moeilijke parcours vol hindernissen. Als ik 
een meisje vraag waarmee ze bezig is, zegt ze kordaat: ‘Met trapvaardigheden 
en straks worden onze fi etsen door specialisten ook nog onderworpen aan een 
technisch onderzoek.’ 

Herkenning
De praktische oefenin-
gen bevorderen de ge-
vaarherkenning van de 
kinderen. De ANWB-
instructeurs zijn deskun-
dige professionals. Elke 
leeftijdsgroep krijgt een 
programma op maat 
en Enny Doornenbal, 

voorzitter Veilig Verkeer 
Nederland, afdeling De 

Bilt, bekijkt met aandacht en tevredenheid het resultaat en zegt: ‘Met deze voor-
lichting over veiligheid moet je al heel vroeg beginnen.’ De ANWB meldt dat 
ruim 1800 scholen het programma intussen hebben ingezet en de waardering 
is zeer hoog. Bovendien stelt de ANWB voor de groepen 3 t/m 8 iCheckboxen 
beschikbaar met een duidelijke handleiding. Zo kan de leerkracht in de klas 
een indicatieve oogmeting uitvoeren. Obs De Kievit en de Martin Luther King-
school hebben gezamenlijk deze actie, welke altijd rond de eigen locatie wordt 
uitgevoerd, aangevraagd.

Veilig oefenen in de sportzaal.

Fietsbeheersing en trapvaardigheid op het schoolplein.

De Schaakclub had alle basisscho-
len in de gemeente De Bilt uitge-
nodigd. ‘Elk team speelt zeven 
rondes”, vertelt Joop Faber, lid van 
de DCB en spelleider deze middag. 
Elke ronde duurt twintig minuten. 
Het gaat niet om een individuele 
winnaar, maar om het winnende 
team.’ DCB-lid Henri van Duijl 
is scheidrechter bij een van de zes 
tafels. ‘Er doen twaalf teams mee, 
dus reken maar na: dat zijn zes-
tig kinderen.’ Het winnende team 
mag meedoen met het regionale 
toernooi georganiseerd door de 
Stichts-Gooise Schaakbond.

Veel teams
Wat direct opvalt is dat de Groen 
van Prinsterer met maar liefst vijf 
teams meedoet. ‘Onze leerlingen 
schaken regelmatig in de klas’, legt 
de leerkracht uit die de teams bege-
leidt. ‘We stellen geen topteam sa-
men, maar laten alle leerlingen die 
interesse hebben meedoen.’ Een 
van de deelnemers van de Groen 
van Prinstererschool is de elfjarige 
Rijk Hermans uit groep 8. ‘Veel 
leerlingen bij ons op school willen 
schaken’, weet hij. ‘We schaken op 
school veel tussendoor. En thuis 
schaak ik ook wel eens.’ Lid wor-

den van een schaakclub ambieert 
hij niet. ‘Ik doe andere dingen in 
mijn vrije tijd. Ik zit op rugby en 
ik speel saxofoon.’ Het eerste team 
van de Julianaschool wist alle ron-
den te winnen en werd met 14 pun-
ten nummer één en werd daarmee 
voor de derde achtereenvolgende 
keer schaakkampioen van de ge-
meente De Bilt. Het tweede team 
van de Montessorischool werd 

tweede met 10 punten. Voor de 
derde plaats met 9 punten kwamen 
in aanmerking het eerste team van 
de Groen van Prinstererschool, het 
tweede team van de Julianaschool  
en het eerste team van de Montes-
sorischool. Op grond van het aantal 
bordpunten werd Montessori 1 de 
offi ciële derde. 

Nieuwe leden
De DBC kan wel nieuw aanwas 
gebruiken, aldus Faber: ‘We ho-
pen op een zekere offspring. Meer 
leden, ook volwassenen, zijn van 
harte welkom bij ons. We komen 
op vrijdagavond bijeen in het H.F. 
Witte Centrum.’ De jeugd wordt 
bij DBC door enkele seniorenleden 
opgeleid volgens de welbekende 
stappenmethode van de KNSB. 
Een van de kenmerken van deze 
methode is het bijbrengen van tac-
tische vaardigheden aan de jongste 
spelers tot circa 10 jaar. Jongeren 
tot 13 jaar krijgen onderricht in 
strategische motieven. Bij de 13 tot 
16-jarigen komt de techniek van 
het eindspel aan bod. Partijbespre-
king vormt ook een onderdeel van 
de opleiding. Wie interesse heeft 
kan een kijkje nemen op de website 
www.dbcschaak.nl. [LvD]

Schoolkampioenschappen schaken
Schaakclub DBC (De Biltse Combinatie) organiseerde op 9 november een toernooi 

voor twaalf jeugdteams, bestaande uit scholieren van de Julianaschool, 
de Van Everdingenschool, De Groen van Prinstererschool, Wereldwijs en de Van Dijkschool.

De leerlingen van de Biltse 
scholen die meededen aan de 
Schaakkampioenschappen waren 
muisstil tijdens de wedstrijden.

Najaarskunstmarkt in de Akker
Donderdag 17 november a.s. is er van 10.00 tot 15.00 uur weer een Kunstmarkt 
in Appartementencomplex De Akker, Soestdijkseweg Zuid 87 De Bilt. Uitgeno-
digd door de dames Prartho Leemans en Riet Ederveen werden we bijgepraat. 
Tweemaal per jaar hielden ze de Kunstmarkt al. Tien jaar achtereen. Het zal 
deze keer nog groter worden, want er hebben zich weer meer creatieve mensen 
aangemeld. Alleen de organisatoren van voorheen zijn anders, want ze hebben 
drie van hun medewerkers verloren en ook de pianist is hen ontvallen. Gelukkig 
hebben ze weer een pianiste gevonden en samen met de nieuwe organisatoren 
wordt de kunstmarkt gewoon voortgezet. In die mooie zaal met een geweldige 
ambiance kan men voor de komende feestdagen heel veel moois, lekkers en 
leuks vinden. Maar iedereen is natuurlijk ook gewoon welkom voor de gezellig-
heid. Voor een kopje koffi e, glaasje wijn of een heerlijke kop soep. [KP]

De dames Ederveen (links) en Leemans kondigen de Kunstmarkt aan. 

Dorpsweg 170    ◊    3738 CL    ◊     Maartensdijk    ◊    tel. 0346-211579

Alle Bekers van Bunzlau Castle

Vanaf woensdag 16 november 2011 heten wij 
u van harte welkom in onze cadeauwinkel 

Gezellig & Zo!
Bij Gezellig & Zo vindt u cadeautjes voor elke gelegenheid. Een 
sfeervolle winkel met life style producten: we hebben zowel mooie 
serviezen van de merken Bunzlau Castle, Falby en KOM Amsterdam als 
woondecoraties, maar ook bloemstukken en lieve kraamcadeautjes. 

U vindt ons in het pand van HUBO Maartensdijk.

Proiteer t/m 26 november a.s. 
van onze openingsactie!

4Halen

Betalen!=
3
=
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Dit	 jaar	 is	 gekozen	 voor	 een	 andere	
actie	en	wel	het	verkopen	van	pakjes	
stroopwafels.	 Het	 bleek	 een	 goede	
keuze.	 Door	 het	 enthousiasme	 van	
de	 kinderen	 zijn	 er	 heel	 veel	 pakjes	
stroopwafels	verkocht.	De	opbrengst	
is	3	keer	meer	dan	voorgaande	jaren.	
Dat	betekent	dat	het	goede	doel	ook	
3	 keer	 zoveel	 krijgt.	 Dit	 jaar	 is	 de	
helft	van	de	opbrengst	voor	de	Stich-
ting	‘Grace	for	Victim	Children’,	een	
doel	 dat	 al	 eerder	 door	 de	 school	 is	
gesteund.	 Het	 hoofddoel	 van	 deze	
stichting	is	het	ondersteunen	van	een	
kinderhuis	van	een	gelijknamige	Non	
Gouvernementele	Organisatie	 in	Ne-
pal.	 In	 dit	 kinderhuis	 worden	 vanaf	
2002	 vele	 straat-	 en	 weeskinderen	
opgevangen,	 liefdevol	 verzorgd	 en	
er	wordt	 hen	onderwijs	 aangeboden.	
Nu	heeft	de	stichting	zich	tot	doel	ge-
steld	een	bijdrage	te	leveren	aan	een	
andere	basisbehoefte,	namelijk	de	ge-
zondheidszorg.	Vrijdag	11	november	
werden	alle	pakjes	stroopwafels	ver-

deeld	onder	kinderen.	Aan	het	 einde	
van	de	ochtend	werden	de	beste	ver-
kopers	van	de	school	in	het	zonnetje	
worden	gezet.	Per	klas	was	er	ook	een	
medaille	voor	de	beste	verkoper.	Bij	

deze	uitreiking	was	er	een	medewer-
ker	van	de	Stichting,	die	een	symboli-
sche	cheque	ontving	van	de	directeur	
van	de	school	Eric	Ippel.

(Nici van der Werve)

Stroopwafels brengen geld op
Op de Groen van Prinstererschool in De Bilt werd vele jaren een oliebollen-actie gehouden. 

Elk kind kon aan familie en vrienden oliebollen verkopen. Van de opbrengst werd elk jaar de helft 
gedoneerd aan een goed doel. In 2011 werd een andere opzet gekozen.

De opbrengst voor de Stichting ‘Grace for Victim Children’ was 1250 euro. 
[foto Reyn Schuurman]

De	 Bilt	 raakte	 langzamerhand	 het	
spoor	 bijster.	 Spelers	 liepen	 uit	 hun	
positie,	 zonder	 dat	 dat	 functioneel	
was.	 In	de	verdediging	 liepen	 tot	 de	
rust	 5	 spelers.	Het	middenveld	 telde	
er	nog	2.	De	lange	bal	ergens	richting	
voorhoede	was	het	wapen	geworden.	
Maar	dit	wapen	was	bot.	Het	werd	0-2	
voor	OSM’75	 toen	 een	duwfout	 aan	
de	 zijkant	 van	 het	 strafschopgebied	
een	penalty	opleverde.	De	Bilt	kon	op	
geen	enkele	manier	een	vuist	maken.	
De	 grote	 teen	 van	 Mark	 kon	 de	 0-3	
nog	net	voorkomen	toen	een	OSM-er	
akelig	dichtbij	voor	hem	opdook.

Andere ploeg
In	de	tweede	helft	stond	er	een	andere	
thuisploeg.	 OSM	 werd	 teruggedron-

gen.	Kopballen	werden	door	de	kee-
per	onschadelijk	gemaakt	en	ook	een	
rebound	van	Rick	Emelaer	liet	hij	niet	
passeren.	Maar	even	later,	in	de	58ste	
minuut	 werd	 het	 dan	 toch	 1-2,	 toen	
na	een	handsbal	Marcel	Melissen	de	
penalty	 binnenschoot.	 De	 Bilt	 bleef	
druk	 zetten.	 OSM	 bleef	 gevaarlijk	
met	snelle	uitvallen.	De	DeBiltverde-
diging	moest	nauwgezet	zorgen	voor	
rugdekking.	En	deed	dat	 ook.	Nadat	
eerst	nog	eens	een	bal	uit	het	OSM-
doel	 was	 gekopt,	 werd	 het	 toch	 2-2	
door	 een	 kopbal	 van	 Marc	 Schuur-
man.

Wachten
Het	leek	wachten	op	de	3-2	en	al	he-
lemaal	 toen	 in	 de	 85ste	 minuut	 een	

OSM-speler	 werd	 weggestuurd.	 De	
wegzending	 leverde	 wat	 chaos	 op,	
die	zich	voortzette	toen	het	spel	werd	
hervat.	 Het	 werd	 rommelig.	 Waar-
schijnlijk	 richtte	 de	 thuisploeg	 zich	
zo	heftig	op	de	3-2,	dat	het	vergat	zijn	
eigen	verdediging	geconcentreerd	ge-
sloten	te	houden.	Na	weer	een	lange	
pass	bleek	de	snelheid	van	een	OSM-
aanvaller	groter	dan	die	van	de	verde-
diging;	 hij	 snelde	 alleen	op	Mark	 af	
en	 nu	 liet	 zelfs	 de	 teen	 het	 afweten.	
Dat	was	de	89ste	minuut.	Het	score-
bord	gaf	geen	3-2	aan,	maar	2-3.

De	 volgende	 wedstrijd	 voor	 FC	 De	
Bilt	is	op	zondag	20	november	uit	te-
gen	Nieuw	Utrecht.	

(Verslag: Luc Hermie)

Chaotische laatste minuten nekken De Bilt
Voor een stijlvolle entree van beide elftallen zorgden de mini’s van De Bilt. Ze zetten een juiste toon. 
Beide teams speelden de eerste 10 minuten stijlvol. OSM wisselde kort combinatiespel af met lange, 

geplaatste ballen naar snelle voorwaartsen. In de 8ste minuut al leidde dit tot de 0-1, toen kort spel op 
links ter hoogte van de middellijn werd gevolgd door een lange pass diagonaal naar rechts waar een 

vanuit het middenveld binnenstormende speler keeper Mark Hillen kansloos liet.

FC De Bilt en OSM strijden om de bal.

Het	 itnesscircuit	 heeft	 op	 die	 dag	
12	uur	achter	elkaar	doorgedraaid	en	
is	 bezet	 gebleven	 met	 vrouwen	 die	
trainden	 voor	 Pink	 Ribbon.	Er	werd	
een	 geweldige	 inzet	 getoond	 in	 een	
gezellige	sfeer.	Mede	ook	door	de	sa-
menwerking	met	La	Couronne	(salon	
voor	 gewicht-	 en	 huidverbetering)	
van	Els	van	der	Lans,		Marieke	Aben	
met	 voetmassage,	 Roos	 de	 Bruin:	
coaching	 vormgeving	 en	 workshops	
en	 	 Inge	Maria	 de	Haan	met	Happy	
Colours	 (hand-)massage,	 die	 zich		
door	middel	van	hun	activiteiten	ook	
hebben	 ingezet	 om	geld	 in	 te	 zame-
len.	

Curves De Bilt zamelde € 1.079,50 in 
voor Pink ribbon.

Meer dan 1000 euro voor Pink Ribbon
Dit jaar organiseerde Curves De Bilt o.a. de marathon op 26 oktober: ‘Om vrouwen in beweging te 
krijgen én om geld in te zamelen voor onderzoek naar borstkanker. Want sport je bij Curves, dan 

maak je het verschil voor jezelf én een ander!’, aldus Margreet Vrieze van Curves De Bilt. 

Clinic van Meulendijks

Op donderdagochtend speelt een groep van voornamelijk 50 plussers (35 
tot 83) badminton in de Kees Boekehal te Bilthoven. Op 10 november gaf 
Judith Meulendijks een clinic. Judith behoort tot de top 30 speelsters van de 
wereld. Met grote inzet werd het uitgelegde geoefend en hebben de spelers/
sters veel opgestoken. 
U kunt vrijblijvend een paar keer meespelen van 9.00 tot 11.00 uur en de 
sfeer proeven. Een racket is wel even te leen. Voor informatie is Carolien 
Agterberg bereikbaar onder telefoonnummer 030 2280735 of via email 
cagterberg@hetnet.nl.

DOS start 
zaalcompetitie met gelijkspel

DOS	wil	deze	zaalcompetitie	strijden	om	de	twee	promotieplekken.	Na	een	
serie	goede	oefenwedstrijden	tegen	sterke	tegenstanders,	startte	zaterdag	de	
zaalcompetitie	met	een	uitwedstrijd	in	Alkmaar	tegen	DSO.	Een	tegenstan-
der	die	op	het	veld	een	klasse	lager	speelt	en	zodoende	vooraf	niet	op	het	
lijstje	titelkandidaten	voorkwam.	

Shanna	Versteeg	was	te	geblesseerd	aan	haar	enkel	om	te	spelen,	maar	zij	
is	 op	de	weg	 terug	 en	kon	 al	wel	plaats	 nemen	op	de	 reserve	bank.	An-
nemiek	van	de	Bunt	nam	haar	plaats	in.	Ondanks	dat	DOS	vooraf	waakte	
voor	 onderschatting,	 kwamen	 de	 Westbroekers	 ongeconcentreerd	 uit	 de	
startblokken.	DSO	echter	begon	furieus	en	in	hoog	tempo	werden	enkele	
mooie	kansen	gecreëerd.	DOS	liet	zich	volledig	verrassen	en	stond	binnen	
tien	minuten	al	met	4-0	achter.	Bij	6-2	begon	DOS	zich	eindelijk	te	herstel-
len.	Verdedigend	werd	meer	druk	op	de	tegenstander	gegeven	en	aanvallend	
begon	 men	 elkaar	 beter	 te	 vinden	 en	 ook	 het	 afrondingspercentage	 ging	
omhoog.	Net	voor	rust	scoorde	DOS	de	gelijkmaker	binnen	zodat	met	een	
7-7	ruststand	de	kleedkamers	werden	opgezocht.

(Na de) rust
Met	het	vertrouwen	van	het	einde	van	de	eerste	helft	was	de	verwachting	dat	
DOS	nu	zou	gaan	doordrukken.	Helaas	bleef	dit	uit.	Teveel	spelers	haalden	
zaterdag	niet	 hun	normale	niveau.	Met	 name	het	 tweede	 aanvalsvak	had	
weinig	in	de	melk	te	brokkelen.	Het	probleem	werd	vooral	bij	het	afronden	
van	de	kansen	zichtbaar.	DOS	was	wel	de	betere	ploeg,	maar	kon	dit	niet	
op	het	scorebord	tot	uiting	brengen	en	ging	op	een	gegeven	moment	tegen	
zichzelf	lopen	korfballen.	Toen	uiteindelijk	vijf	minuten	voor	tijd	toch	een	
9-11	voorsprong	kon	worden	gepakt,	 leek	de	overwinning	 toch	nog	mee	
te	gaan	naar	Westbroek.	Helaas	kon	het	aanvalsvak	de	bal	niet	in	de	ploeg	
houden	en	lukte	het	DSO	met	enkele	opportunistische	wanhoopsballen	nog	
wel	tweemaal	te	scoren,	waardoor	de	wedstrijd	met	een	teleurstellende	11-
11	stand	werd	beëindigd.

Volgende	week	wacht	om	20.20	uur	in	De	Vierstee	Madjoe	als	tegenstander.	
DOS	zal	dan	een	betere	instelling	aan	de	dag	moeten	leggen	om	de	winst	te	
kunnen	pakken.	



Fietsen/brommers
HERENFIETS Gazelle 
Orange, 8 versn., tr. Remmen, 
naafdynamo, geveerd, 
als nieuw. € 320,-. Tel. 
06-47927770 in Vianen

Ba tavus  Mombo 
MOEDERFIETS, 8 versn. 
Trommelremmen, geveerd, 
naafdynamo, kinder-
zitje z.g.a.n. € 375,-. Tel. 
06-47927770 n.o.z.

DAMESFIETS, 3 versn. 
€ 75,-. Kachel Jaarsma. € 175,-
. Tel. 0346-281745

Personeel gevraagd
Pablo’s Salon, De Bilt zoekt 
op korte termijn een allround 
KAPSTER m.v. 3 dagen, een 
leerling niveau. Tel. 030-
2201964 / 06-48401907

Gezocht: zelfstandige, ervaren 
HULP in de huishouding te 
Groenekan, van 4 tot 6 uur per 
week. Tel. 06-29447486

Gezin in Bilthoven zoekt 
HUISH. hulp voor vrijdagen:± 
3 uur, referenties vereist. Tel. 
06-13529407 (na 20.00uur)

Parel Promotie zoekt 
een dtp-er. Kijk op 

www.lokalebedrijvendebilt.nl

PostNL zoekt postbezorgers. 
Zie pag. 10

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

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

COMPUTERHULP nodig? 
Bel Danny! Tel. 06-50638383

Te koop aangeboden
Grote partij handgemaakte 
kerst-/WENSKAARTEN. 10 
Voor € 5,-. Tel. 030-2202996

Zo goed als nieuwe 
TWEEZITSBANK (modern) 
Beige kleur. € 100,-. Tel. 
06-51333684

19 Originele VHS videoban-
den, Stan Laurel & Oliver 
Hardy. (serie Movies Select)  
€ 30,-. Tel.  030-2713083

Metaal ledikant, kleur wit 
90/200cm. Max. belastbaar 
gewicht ca. 120 kg. € 22,50. 
Tel. 0346-214701

Mooie weinig gebruikte hand-
grasmaaier 30cm maaibreedte 
neemt weinig ruimte in beslag. 
Gras in div. lengte maaien 
voor € 30,-. Tel. 0346-214701

Wandelrugtas nieuw! Veel 
opbergruimte plus water 
bidon. Merk Gerber, kleur 
grijs. € 40,-. Tel. 035-6015185

Gratis af te halen: tl-buizen, 
lengte 120 cm; jerrycans, ca. 
10 liter. Tel. 0346-211638.

Opvouwbare stretcher in hoes 
met schouderriem. Zeer ste-
vig en solide. Helemaal nieuw, 
nooit gebruikt. € 18,-. Tel. 
06-28545758.

Kaarsenkandelaar voor 7 kaar-
sen 0,68 cm. hoog. Antiek, 
goudkleurig. Komt uit R.K. 
kerk. € 49,-. Tel. 06-28545758

Voor de verzamelaar/opknap-
per: oude Philips-radio, jaren 
'50, kleur bruin. € 50,-. Tel. na 
19.00 uur: 06-19691119

Driewielertje als nieuw, merk 
Puky, kleur rood. € 17,50. Tel. 
na 19.00 uur 06-19691119

Ikea-kinderstoel die onder het 
tafelblad wordt geschoven, 
niet verstelbaar. € 12,50. Tel. 
na 19.00 uur: 06-19691119

Fietsstoeltje voor achterop, 
type ruggensteuntje, v.a. 4 à 
5 jaar. In prima staat. € 12,50. 
Tel. na 19.00 uur: 06-19691119

Nieuw modem ZyXEL. Model 
nr. P-2602HW-D1A. € 50,-. 
Tel. na 19.00 uur: 06-19691119

Nieuwe dames bootschoenen, 
bruin leer, maat 38. Van € 89,- 
voor € 49,-. Tel. 030-2202996
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

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

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

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

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

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

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

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

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

Moderne beige kinderledikant-
je afm. 60x120cm. met matras, 
ziet er netjes uit. € 30,-. Tel. 
0346-214084

Houten sesamstraat puzzel, 
leeftijd ± 2 jaar, ziet er netjes 
uit. € 4,50. Tel. 0346-214084

7 Nieuwe effen T-shirts, merk 
Jack & Jones, maat M, L en XL. 
€ 7,- per stuk. Tel. 0346-212352

7 Nieuwe bedrukte T-shirts, 
merk Jack & Jones, maat M, 
L en XL. € 7,- per stuk. Tel. 
0346-212352

12 paar nieuwe sokken, maat 
42-43, merk Jack & Jones. 3 
paar voor € 10,- kleur zwart. 
Rummikub spel. € 5,-. Tel. 
0346-212352

Sta op stoel, 2 motoren, kleur 
zalm. € 50,-. Tel. 06-27086980. 
Prima stoel!

Verschillende delfts blauwe 
borden. € 2,50 p.s. weg i.v.m. 
opruiming huis. Tel. 0346-
214065 / 06-29506849

2 Glazen parfumflesjes ouden 
met verzilverde dopjes. € 5,- 
per stuk. Tel. 0346-214065 of 
06-29506849

Bladzuiger Stihl. € 30,-. Elektr. 
Handzaag, BL en Decker. 
€ 25,-. Tel. 0346-214026

Auto’s/motoren
AUTOACCU'S 10% korting
Hessenweg 16A De Bilt
Tel. Wierda 030-22000247

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

Nieuwe wintercoupe? Kom 
naar BETTY’S CORNER! 
Elke woensdag en vrijdag bij 
kapper Hans in Maartensdijk. 
Bel voor  een afspraak: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

De Bilt: Jasper (8jr) heeft 
momenteel een moei-
lijke periode in zijn leven. 
Opa en oma wonen ver weg 
en nu is hij op zoek naar 
een VRIJWILLIGER die af 
en toe wat gezelligs met hem 
wil doen. Tel. 030-2632950, 
w w w . h a n d j e h e l p e n -
regioutrecht.nl

VERMIST Lapjeskat. Onze 
kleine lapjeskat Poeki is weg. 
Plotseling schor en kon nau-
welijks meer miauwen. Buurt 
Dorpsweg - Graspieper. Wie 
heeft haar gezien? Beloning 
voor tip. Familie de Brauw 
0346-214011.

GEVONDEN op 11-11-
2011 een sleutelbosje op de 
Prinsenlaan. Tel. 0346-211780

Raaijen 
Interieurs

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

Bel voor informatie 
of bezoek onze 

winkel. Sinds 1931

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

leilinde € 35,-. Vele soorten fruitbomen en kleinfruit, catalpa, 
acacia etc. etc. Coniferen groot en klein, rododendrons... Ook 
voor al uw boom-, snoei-, straat- en tuinaanlegwerkzaamheden.

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Ontwerp - Aanleg - Onderhoud - Gladheidbestrijding.
Deze winter wordt strenge vorst en volop sneeuw voorspeld. 
Door inzet van onze gladheidbestrijding kunnen wij de overlast
voor u minimaliseren. Voor meer informatie kunt u bellen naar
06-27480128 of kijken op www.green-man.nl.

Schoonheidssalon ’t Beautyhuisje bestaat 1 jaar. Dit vieren 
wij met feestelijke productaanbiedingen in luxe cadeaubox, 
Henriëtte Faroche box met: Milk lotion en 24h crème vanaf 
€ 27,95 of box Faroche Homme met aftershave gel en 24h 
crème vanaf € 19,95. Bel voor een afspraak: ’t Beautyhuisje 
06-23450735, Braamsluiper 6, Maartensdijk. Ook voor pedicure.

De Gouden Engel heeft op 21 nov. Paragnost Ton Bons te 
gast. Hij zal d.m.v. foto’s en voorwerpen waarn. doen in  ‘t 
Noorderpunt, Ln v.Vollenhove 1014, Zeist. Entree: € 6,-. Aanv. 
20.00u. Info: M. Rozier tel. 0346-211038

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

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

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

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

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

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

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken. 
Tel. 0346-281444 / 06-36142989 www.kvdwmakelaardij.nl

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

Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751296. Vrijdag en 
zaterdag verkoop Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. De bla-
deren vallen v/d bomen, het plantseizoen voor bomen is geko-
men o.a. beukenhaag van 60 cm tot 2.00m, 60 cm. à € 0,75, 

Schoenendoosactie

Door heel Nederland verspreid deden weer honderden scholen, kerken en 
verenigingen mee met de schoenendoosactie Schoenmaatjes van Edukans. De 
Hervormde Kerk van Lage Vuursche is één van die trouwe deelnemers, die 
zich al jaren inspannen om zoveel mogelijk gevulde schoenendozen bij elkaar 
te krijgen? Afgelopen zaterdag konden de dozen in het kerkportaal worden 
ingeleverd. Halverwege de inlevertijd was men met 105 gevulde dozen al aardig 
op het gedachte schema. [HvdB] 

Cadeautip!

Foto op 
canvas

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl
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Voordaan pakt direct 
eerste winst

in Promotiepoule
Na 10 voorrondewedstrijden speelden de heren van Voordaan 

de eerste wedstrijd in de zogenaamde promotiepoule in de 
Overgangsklasse hockey. Uit bij het Haagse HDM werd direct 

ook de eerste overwinning geboekt: 3-4 op de 
Hoofdklassedegradant van vorig seizoen.

In	Den	Haag	ontspon	zich	een	ener-
verende	 wedstrijd.	Voordaan	 leidde	
bij	rust	met	0-1	door	een	harde	hoge	
backhand	 van	 Stijn	 van	 het	 Hek.	
Na	rust	maakte	HDM	gelijk	waarna	
Hans	 Claassen	 uit	 een	 strafcorner	
Voordaan	weer	op	voorsprong	zette.	
Weer	wist	HDM	langszij	te	komen:	
2-2.	 Uit	 een	 tip	 inn	 maakte	 Philip	
Meulenbroek	 de	 3-4	 maar	 al	 snel	
maakte	 HDM	 de	 4-4.	 De	 Groene-
kanse	keeper	Derek	King	behoedde	
zijn	ploeg	met	een	aantal	sterke	red-
dingen	 voor	 een	 achterstand.	 Uit-
eindelijk	was	het	Mitch	Vermeij	die	
anderhalve	minuut	 voor	 tijd	 ervoor	
zorgde	 dat	 de	 volle	 buit	 van	 drie	
punten	toch	naar	Groenekan	gingen:	
3-4.

Assistent
Voordaan	 assistent	 coach	Bas	Bun-
nik:	‘Het	was	een	boeiende	wedstrijd	
waarbij	de	uitslag	ook	andersom	had	
kunnen	vallen.	Wel	vond	ik	ons	de	betere	ploeg	en	was	het	verdiend	dat	we	
vlak	voor	tijd	nog	de	winnende	wisten	te	maken.	Een	mooie	start	en	we	zul-
len	de	komende	weken	zien	of	we	ons	bovenin	kunnen	handhaven’.

Gebrek 
De	dames	van	Voordaan	kenden	een	mindere	start.	Bij	het	Haagse	Craey-
enhout	werd	kansloos	met	3-0	verloren.	Aanvoerder	Renée	Nonnekes:	‘We	
zijn	vandaag	afgetroefd	op	scherpte	en	felheid.	Nee,	niet	een	wedstrijd	om	
lang	over	te	hebben.	Komende	week	maar	weer	hard	trainen	en	dan	zondag	
revanche	nemen	op	Rood	Wit’.	Aanstaande	zondag	spelen	de	dames	van	
Voordaan	 om	12.45	 uur	 thuis	 tegen	Rood	Wit	 uit	Aerdenhout.	De	 heren	
ontvangen	om	14.45	uur	het	Haagse	Klein	Zwitserland.

Voordaankeeper Derek King speelde 
een sterke wedstrijd (foto Guido van 
der Burg).

De	 wedstrijd	 startte	 in	 een	 volle	 en	
sfeervolle	 Vierstee.	 TZ	 nam	 binnen	
15	 seconden	 de	 leiding.	 Iedereen	
ging	 er	 eens	 goed	 voor	 zitten	 maar	
de	 wedstrijd	 pakte	 anders	 uit.	 GKV	
scoorde	 kort	 daarop	 de	 gelijkmaker	
en	 ging	 door.	 Dat	 kwam	 omdat	 TZ	
aanvankelijk	 te	 veel	 ruimte	 weg	 gaf	
rond	 de	 korf	 waardoor	 GKV	 de	 no-
dige	 kansen	 kreeg.	 Aanvallend	 wist	
ook	TZ	de	nodige	kansen	 te	 creëren	
maar	GKV	beschikte	 over	 een	 beter	
schot.	In	de	eerste	helft	liep	GKV	uit	
naar	 een	 voorsprong	 van	 maximaal	
vier	 punten	 en	 dat	 gaf	 de	 ploeg	 het	
nodige	 zelfvertrouwen.	 Stapje	 voor	
stapje	 kwam	 TZ	 terug	 en	 nam	 een	
kleine	voorsprong.	De	rust	werd	met	
een	gelijke	stand	van	12-12	bereikt.

Rust
Na	de	rust	was	het	opnieuw	GKV	dat	
scoorde	 en	TZ	 op	 12-15	 achterstand	
zette.	 Daarmee	 werd	 de	 toon	 gezet	
voor	de	tweede	helft.	TZ	moest	in	de	
achtervolging	 en	 kwam	 weliswaar	
enkele	keren	op	gelijke	hoogte.	GKV	
reageerde	steeds	door	direct	opnieuw	
tegen	te	scoren	waardoor	het	initiatief	
bij	GKV	bleef.	In	een	spannende	slot-
fase	kwam	TZ	nog	terug	tot	24-25.	In	
de	 laatste	 minuut	 maakte	 GKV	 op-
nieuw	een	doelpunt	waardoor	de	wed-
strijd	werd	beslist.	Eindstand	24-26.	
TZ	 2	 speelde	 ook	 thuis	 en	 won	 het	
eerste	competitieduel	met	heel	ruime	
cijfers.	Tegen	ODO	2	werd	met	21-3	
gewonnen.	 Volgende	 week	 spelen	
beide	TZ-	 teams	uit	 tegen	Tempo	 in	
Alphen	aan	de	Rijn.

TZ verliest openingswedstrijd 
zaalkorfbalseizoen

Tweemaal Zes komt voor het derde opeenvolgende jaar uit in de hoofdklasse van de 
zaalkorfbalcompetitie. Dat is de één na hoogste klasse in het zaalkorfbal. Afgelopen week vond de 

eerste wedstrijd plaats thuis tegen GKV. Deze tegenstander promoveerde vorig seizoen naar de 
hoofdklasse en werd vooraf als één van de zwakkere ploegen beschouwd.

TZ heeft de thuiswedstrijd tegen het Gorinchemse GKV met 24-26 verloren. 
(foto Jeroen Kemp)

Na	een	kleine	15	minuten	nam	SVM	
met	 de	 weer	 goed	 spelende	 Jeroen	
Geurtsen	 het	 middenveld	 in	 bezit	
en	kwamen	er	ook	de	eerste	kleine	
kansen	voor	de	snelle	SVM	spitsen.	
Maar	 nog	 geen	 doelpunten.	 Water-
wijk	 toonde	 beter	 positiespel	 dan	
SVM:	 SVM	 was	 gevaarlijker	 met	
schoten	die	net	naast	of	overgingen.	
Er	 was	 de	 hulp	 van	 de	 Waterwijk	
doelman	nodig	om	de	1-0	te	scoren.	
Hij	 liet	 de	 bal	 los.Super	 Mike	 de	
Kok	strafte	deze	fout	direct	af.	Maar	
de	echte	overtuiging	om	nu	snel	de	
2-0	te	scoren	was	er	niet.

Druk
In	 de	 2e	 helft	 zag	 het	 publiek	 een	
feller	 en	 beter	 dekkend	 SVM	 met	
meer	 druk	 op	 de	 bal	 door	 de	 mid-
denvelders.	Maar	 scoren	en	kansen	
benutten	 was	 ook	 nu	 te	 moeilijk	
voor	 de	 SVM	 spitsen.	 Goed	 kee-
perswerk	van	de	doelman	bij	Water-
wijk	 voorkwam	 dit	 zo	 belangrijke	
2e	 SVM	 doelpunt.	 Een	 solo	 van	
middenvelder	Roy	Wijman	strandde	
op	de	doelman;	schoten	op	de	lat	en	
paal	 leverden	geen	 (wel	verdiende)	

doelpunten	 op	 en	 Waterwijk	 bleef	
geloven	in	de	gelijkmaker.	

Verdienstelijk
Ook	 slecht	 gespeelde	 wedstrijden	
winnen	 is	een	prestatie.	SVM	blijft	
goed	meedraaien	 in	het	 linker	 rijtje	
van	 de	 3e	 klasse.	 Na	 6	 weken	 ge-
blesseerd	te	zijn	geweest	viel	Bjorn	
Engel	 verdienstelijk	 in.	 Diederick	
Haftemeier	 en	 Jeroen	 Geurtsen	

werden	 nog	 gewisseld	 voor	 resp.		
Wiebe	Urk	(terug	van	een	blessure)	
en	 de	 vaak	 scorende	 invaller	 Bas	
van	Diijk.	
Volgende	week	zaterdag	gaat	SVM	
naar	vv	De	Meern,	dat	tot	nu	toe	ne-
gen	keer	won	en	slechts	één	keer	ge-
lijk	 speelde	en	met	28	punten	 twee	
punten	 voorstaat	 op	 Nita	 (Nieuwer	
ter	Aa),	zes	op	FC	Almere	en	zeven	
op	SVM.	

Paal en lat voorkomen meer doelpunten bij SVM
Op het zonovergoten Maartensdijkse sportpark van Eck startte de geel/blauwe SVM-brigade 
van trainer-coach Wout van Dronkelaar in de thuiswedstrijd tegen het Aalmeerse Waterwijk 

vanuit een goed georganiseerde verdediging in te rustig tempo waardoor de bezoekers grip op het 
middenveld kregen. De middenvelders bij SVM gaven te veel ruimte weg. In het door Peter van Dijk 

goed verdedigde SVM - doel leverde dat Waterwijk geen echte kansen op. 

SVM heeft de thuiswedstrijd tegen Waterwijk met 1-0 gewonnen. Roy Wijman 
droeg hieraan bij. (foto Jeroen Kemp)

Sponsor Dos D1

De spelers en trainers van DOS D1 ontvangen zaterdag nieuwe 
trainingspakken en shirts uit handen van Ineke en Egbert Nagel van 
bouwbedrijf Nagel uit Westbroek en wilden hiervoor uiteraard graag op de 
foto met hun gulle gevers.
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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

Gerard	Rosinga	introduceert	de	Tran-
sition	 Towns	 beweging,	 een	 club	
mensen	die	de	eindigheid	van	grond-
stoffen	onder	ogen	ziet	en	daarom	de	
noodzaak	van	duurzamer	leven	voelt.	
Zij	wachten	niet	 tot	de	politiek	actie	
onderneemt	maar	ze	beginnen	alvast,	
heel	 praktisch,	 lokaal	 in	 hun	 eigen	
omgeving	 een	 duurzame	 leefwijze	
gestalte	te	geven.	

Doe-het-zelf
Vervolgens	 deelt	 Roel	 Simons	 met	
de	 zaal	 zijn	 langjarige	 praktijkerva-
ring	met	duurzame	energie.	Hij	heeft	
al	 vanaf	 2003	 zelf	 zonnepanelen	 op	
zijn	huis	 in	De	Bilt	 geïnstalleerd.	 In	
2011	is	zijn	verbruik	uit	het	net,	door	
besparingsmaatregelen	 en	 de	 zonne-
panelen,	gereduceerd	met	90%	en	hij	
verwacht	 in	 2012	 dat	 zijn	 elektrici-
teitsrekening	helemaal	op	0	uitkomt.	
Hij	benadrukt	dat	het	bezig	zijn	met	
verduurzaming	op	zich	al	gunstig	uit-
werkte	op	het	energiegedrag	van	zijn	
gezin	en	daarmee	op	hun	energiever-
bruik.	
Daarna	 liet	 Merijn	 de	 Priester,	 zelf	
installateur	 van	 zonnepaneelsyste-
men,	aan	de	hand	van	een	voorbeeld-
systeem	 zien	 wat	 een	 gebruiker	 in	
Nederland	 aan	 inancieel	 rendement	
(6%)	 en	 terugverdientijd	 (15	 jaar)	
mag	verwachten.	Door	grootschalige	
gemeenschappelijke	 inkoop	 via	 b.v.	
‘wij	 willen	 zon’	 zijn	 de	 kosten	 van	
zonnepanelen	 nog	 eens	 drastisch	 te	

reduceren	 waardoor	 de	 resultaten	
nog	 gunstiger	 kunnen	 uitpakken.	 En	
samenwerken	op	dorpsniveau	bij	het	
installeren	van	de	panelen	kan	ook	de	
installatiekosten	 waarschijnlijk	 aar-
dig	drukken.	

Energiecorporatie
Groenekan	is	een	fraaie	groene	oase.	
De	keerzijde	daarvan	is	dat	daardoor	
veel	 daken	 te	 beschaduwd	 zijn	 om	
voor	zonnepanelen	interessant	te	zijn.	
Kunnen	 die	 woningen	 bijvoorbeeld	
in	de	vorm	van	een	energiecorporatie	
proiteren	van	 investeringen	op	gun-
stiger	 gelegen	 daken	 als	 landbouw-

schuren.	Helaas	blijkt	men	dan	-	voor	
de	 wet	 -	 energieleverancier	 en	 ver-
plicht	 energiebelasting	 af	 te	 dragen.	
Daardoor	 is	 zo’n	 constructie	 nu	 niet	
interessant.	Al	een	jaar	geleden	toon-
de	een	inventarisatie	onder	bewoners	
van	 de	 Copijnlaan	 linke	 verschillen	
in	 energieverbruik	 en	 een	 zwaarte-
punt	juist	op	gasverbruik.	Een	nadere	
analyse	 van	 die	 verschillen	 lijk	 een	
nuttige	 eerste	 stap,	 die	 al	 een	 linke	
besparing	op	kan	leveren.	Gezien	de	
gunstige	 rendementcijfers	 is	 parallel	
daaraan	natuurlijk	deelname	aan	een	
dorpsbreed	 zonnepaneelproject	 geen	
verkeerde	zaak.

Groenekan kan inderdaad (nog) groener
door Frank Klok

De thema-avond over duurzaamheid en zonne-energie, die de dorpsraad van Groenekan 
in samenwerking met Transition Towns De Bilt organiseerde, mocht zich in een grote opkomst 

verheugen. Ruim veertig Groenekanners wisten maandagavond 31 oktober de weg 
naar dorpshuis de Groene Daan te vinden.

Veel belangstelling voor duurzame energie in Groenekan

Vrijdagochtend	11	november	wachtte	
boswachter	Hans	Hoogewerf	met	 le-
den	van	het	Utrechts	Landschap	aan	
de	 Beukenburgerlaan.	 Een	 handvol	
verslaggevers	 was	 op	 deze	 mistige	
herfstdag	gekomen	om	de	leefwereld	
van	de	das	 te	 leren	kennen.	De	das-
sen	dreigen	de	dupe	te	worden	van	de	
nieuwe	Natuurnet.	
Hoogewerf	liet	op	een	groot	bord	zien	
hoe	de	aanwas	van	de	dassen	 in	bos	
Beukenburg	en	omgeving	is	gegroeid	
de	afgelopen	jaren.	Deze	groei	is	ont-
staan	omdat	de	woning	van	de	dassen,	
de	dassenburchten,	beschermd	zijn	en	
door	de	ecologische	verbindingszones	
waardoor	dassen	zich	makkelijk	naar	
een	 ander	 gebied	 begeven.	 Zij	 doen	
dit	vanwege	het	voedsel	maar	ook	om	
te	paren	met	andere	dassen	buiten	hun	

leefgebied	 om	 inteelt	 te	 voorkomen.	
De	 dassenburchten	 gaan	 generaties	
lang	 mee	 en	 worden	 continu	 uitge-
breid.	Hans	Hoogewerf	laat	zien	waar	
de	burchten	zijn	 in	bos	Beukenburg.	
Achter	 het	 voormalige	 verpleeghuis	
annex	 asielzoekerscentrum	 zijn	 vier	
hoofdburchten	te	vinden.	Van	de	das-
sen	zijn	op	dat	moment	voor	de	oplet-
tende	kijker	sporen	 te	vinden	en	uit-
werpselen,	maar	de	das	zelf	heeft	zich	
verschanst	in	de	burcht.	‘Als	het	gaat	
schemeren	 kun	 je	 de	 dassen	 zien’,	
vertelt	Hoogewerf.
Geen	bescherming,	geen	compensatie
De	 dassenburchten	 zijn	 wel	 be-
schermd	maar	 in	 de	 nieuwe	Natuur-
wet	 is	 dit	 niet	 meer	 het	 geval.	 Dit	
betekent	 dat	 de	 burchten	 vernietigd	
kunnen	 worden.	 Niet	 alleen	 de	 das	

is	de	dupe	van	de	nieuwe	natuurwet	
maar	ook	veel	planten-	en	diersoorten	
worden	vogelvrij.	Boswachter	Hoog-
ewerf	erkent	dat	de	drie	verschillende	
wetten	 die	 nu	 de	 regelgeving	 voor	
dier-	 en	 plantensoorten	 en	 bos	 veel	
te	ingewikkeld	zijn.	Maar	de	nieuwe	
wet	 is	 te	 rigoureus:	 er	 wordt	 alleen	
nog	 maar	 bescherming	 gegeven	 aan	
soorten	die	van	Europees	belang	zijn.	
Dat	betekent	dat	er	voor	de	konijnen,	
eekhoorns,	boommarters	en	ringslan-
gen	geen	bescherming	is	en	dat	op	den	
duur	uitsterving	dreigt.	Wat	betreft	de	
dassen	 is	 alles	 toegestaan,	 behalve	
opzettelijk	 doden	 van	 de	 dieren.	 De	
burchten	 mogen	 vernietigd	 worden,	
er	 is	geen	verbod	meer	op	verstoren	
van	het	leefgebied	van	de	das	en	er	is	
geen	 compensatie	 meer	 voor	 boeren	

als	de	dassen	hun	maïs	van	het	veld	
gegeten	hebben.	Voor	de	boeren	is	er	
dan	weinig	reden	meer	om	de	dassen	
in	hun	buurt	te	tolereren.	Waren	er	in	
1900	nog	12.000	dassen,	in	1981	wa-
ren	er	nog	maar	1200	en	momenteel	
zijn	 er	 ruim	 5000.	 Hoogewerf:	 ‘De	
laatste	decennia	is	er	veel	gedaan	om	

ervoor	te	zorgen	dat	de	das	hier	weer	
loreert,	 maar	 met	 de	 nieuwe	 maat-
regelen	zijn	de	dassen	weer	terug	bij	
af’.

Op	 de	 website	 www.dasenboom.nl	
is	meer	informatie	te	vinden	over	de	
dassen	en	de	nieuwe	natuurwet.

Dassen gaan het onderspit delven
door Sylvia van der Laan

Staatssecretaris Bleker heeft onlangs een voorstel gepubliceerd voor een nieuwe natuurwet. 
Het Utrechts Landschap vindt deze plannen desastreus voor de natuur en organiseerde

daarom een informatieve wandeling voor de pers in bos Beukenburg in Groenekan.

Boswachter Hans Hoogewerf laat zien hoe het met de das gesteld is.

14 t/m 20 november 2011 "Puur restaurant week" 
Dorpsbistro Naast de Buren doet mee!

Voor meer info www.naastdeburen.nl of www.puurrestaurantweek.nl

Woe.
16-11 Rib-eye met knolookboter

of
Gebakken zalmilet 

met paprika en kappertjes

11,00
Do.

17-11
Vrij.

18-11
Woe.
23-11

Zalmforelilet 
met gemarineerde 

Hollandse garnaaltjes
of

Kip "bonne femme"

11,00
Do.

24-11
Vrij.

25-11

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

Hilarische avond 
met Berthold Gunster

door Sylvia van der Laan

Berthold Gunster, bedenker van de ‘Ja-maar’ ilosoie en 
schrijver zorgde donderdag 10 november voor een hilarische 
avond in boekhandel Bouwman in De Bilt. In razend tempo 
behandelde Gunster begrippen uit zijn boeken: omdenken, 

spiegelen, contrasteren en catastroferen. 

Hij	betrok	het	publiek	bij	zijn	verhaal,	stelde	vragen	en	daagde	uit	om	op	
een	andere	manier	naar	een	probleem	te	kijken.	Of	een	probleem	gewoon	
een	probleem	te	laten	zijn,	want	‘die	horen	gewoon	bij	het	leven’,	zoals	hij	
betoogde.	Er	waren	veel	geïnteresseerden	afgekomen	op	deze	avond	en	er	
zaten	opvallend	veel	mannen	en	jongeren	in	de	winkel.	Dat	het	publiek	er	
aan	het	eind	van	de	avond	nog	niet	genoeg	van	had,	bleek	toen	tijdens	de	
signeersessie	druk	verder	werd	gediscussieerd	met	de	auteur	van	Ja-maar	
wat	als	alles	lukt?,	Ik	ben	oké,	jij	bent	een	sukkel	en	Huh?!.

Berthold Gunster: ’Je kunt de golven wel tegenhouden, maar je kunt ook 
leren surfen’


