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advertentie

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11
www.hairdesque.nl

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

                Hessenweg 154, 3731 JM  De Bilt

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

Verf & Behang

verf - behang - gordijnen - zonwering - elektra -

gereedschap - ijzerwaren - sanitair - vuurwerk

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

www.huussenelektro.nl 030-2200404

Hobbybeurs Westbroek als altijd  
weer gezellig en boeiend

door Martijn Nekkers

Gezellig druk was het weer op de Westbroekse Hobbybeurs afgelopen zaterdag. Vierendertig 

deelnemers hadden een stand ingericht, voor het merendeel uit Westbroek maar ook enkele uit 

Tienhoven, De Bilt en Loosdrecht. Er was een grote variatie aan liefhebberijen te bewonderen.

‘Nu er meer ruimte is betekent dat 

ook meer deelnemers’, vertelt Jen-

neke Groot, die het evenement orga-

niseerde met Geertje Hoogendoorn en 

Liesbeth Lam. 

Er waren vele oude bekenden waar-

onder Wim Wijnen die een nieuwe 

versie van zijn treinenbaan had mee-

gebracht. Het duurde even voordat 

alles precies goed was aangesloten 

maar toen reden de treintjes weer 

keurig hun rondjes. Over belangstel-

ling heeft Wim nooit te klagen met 

zijn baan. Nog zo’n oude bekende 

was Aart Vink die alles weet en heeft 

op het gebied van Meccano, het le-

gendarische metalen constructie sys-

teem. Een grote, echt werkende kraan 

had hij gebouwd maar minsten zo 

leuk waren de antieke blikken trein-

tjes die hij liet zien. Koos Wajer stond 

er weer met zijn scheepsmodellen, 

net als Wout van Winssen met zijn 

uitgebreide archief van Westbroek en 

Achttienhoven. Alles heeft hij nu wel 

zo’n beetje gearchiveerd van de twee 

dorpen. 

Wout laat uitgebreide lijsten zien met 

alle huisartsen, smeden en predikan-

ten van deze gemeenschap maar ook 

namen van huizen, boerderijen en be-

drijven. 2200 Foto’s zitten er nu in de 

verzameling. Steeds vindt Wout weer 

wat nieuws. Hij laat de onlangs door 

hem vervaardigde plattegrond zien 

van het enige zwembad dat West-

broek ooit gekend heeft. Het stond 

aan de Kerkdijk 82 en heeft van 1938 

tot 1962 bestaan.

Vogels en cadeaus

Minstens zoveel over de geschiedenis 

van Westbroek weet Theo Schouten. 

Een klein gedeelte van zijn verzame-

ling had hij meegenomen, waaronder 

alle petten die hij zelf gedragen heeft 

als lokale postbode en als brandweer-

commandant. Daarnaast allerhande 

bordjes, foto’s en andere zaken uit de 

oude doos. Theo vertelt er graag over 

en ook hij heeft over belangstelling 

nooit te klagen. Er waren ook expo-

santen die voor de eerste keer waren 

neergestreken in het dorpshuis. Onder 

hen Harry Meusen die kleine vogel-

tjes, gebakken uit klei tentoonstelde. 

‘Keramisch gevogelte’ noemt hij het 

zelf. Ze zijn subtiel vorm gegeven. 

De beestjes hebben verijnde kleuren. 
Harry blijft experimenten met nieuwe 

kleisoorten die dan weer tot verras-

sende resultaten kunnen leiden. Ook 

voor het eerst aanwezig was Anneke 

Stam uit Tienhoven. In het dagelijkse 

leven doet zij bedrijfsadministratie. 

Onder de naam Anneke’s Cadeau Ate-

lier presenteerde ze een fraai vormge-

geven serie snuisterijen en cadeau ar-

tikelen, de meesten op het gebied van 

zeep en verzorgingsproducten. 

Van alles te zien

Karien Scholten, aanwezig om het 

door haar geschreven boek over de 

molen ‘De Kraai’ aan de man te bren-

gen, had ‘omdat ik er toch ben’ ook 

maar wat van haar mooie beeldjes 

meegenomen. Het bleken verrassend 

vormgegeven plastieken te zijn. 

Maar wat was er allemaal niet te 

zien op deze grauwe zaterdag.  

Houten vogels, schilderijen, theemut-

sen, houten voorwerpen, kabouters, 

slabbetjes in allerlei soorten en ma-

ten, handgemaakte kaarten, vogel-

huisjes, prachtige bloemschikstukjes 

en dan is deze opsomming zeker niet 

volledig. 

Ad Verhoef, samen met vrouw  

Hilda druk in de weer als beheerders 

van het dorpshuis zag het tevreden 

aan. Hij meldde en passant het suc-

ces van de onlangs gehouden Ladie-

snight, bezocht door 130 dames uit 

Westbroek en omstreken. Ad ver-

heugt zich nu al op de kerstborrel op 

22 december met medewerking van 

Sparks of Joy en Vriendenkring. Maar 

er wordt ook een echt kerstverhaal 

verteld, belooft hij.

Wim Wijnen met zijn treinbaan.

Sinterklaasfeest  
in Maartensdijk

Afgelopen zaterdag bracht Sinterklaas aan het einde van de 

middag een bezoek aan Maartensdijk. Vanaf 2 uur die middag 

liep het Maertensplein al vol met zwarte Pieten en publiek.

Het was koud, maar niemand die daar iets om gaf. De Pieten trokken met 

de kinderen nog even de winkels binnen. Bakker Bos maakte buiten voor de 

winkel pepernoten en had veel bekijks. Overal op het plein was een reeks 

van leuke sportieve activiteiten gaande onder leiding van het alsmaar groei-

ende aantal Pieten. Je zag de groepjes bezig met leuke spelletjes. Touwtje 

springen, balletjes gooien, hoepelen en nog heel veel meer. Wat vonden ze 

dat mooi. Intussen haalden kinderen bij kapper Hans hun schoentjes op die 

in de afgelopen nacht gevuld waren.

Er was nauwelijks tijd om uit te blazen want in de grote wagen die als toneel 

diende traden de jongedames van 2MOVE op met een spetterende show. De 

souplesse en de vrolijkheid straalden er van af. Terwijl Sinterklaas en wet-

houder Diteweg het podium beklommen en een korte tweespraak hielden 

was het plein intussen volledig vol gelopen. Maar voor een tweetal Pieten 

was dit de kans een jonge Piet aan te werven die eerst op het muurtje door 

mamma nog even werd bijgepoetst. Het sluitstuk van de dag was een rond-

gang van een lange stoet door de straten van het donker wordend dorp. [KP] 

Het Maertensplein stond afgeladen vol om Sinterklaas te verwelkomen. 

(foto Marcel van Tongeren)

Zie pag. 15 en 16

Aart Vink met zijn Meccano kraan.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

25/11 • 10.30u - Mevr. Ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

25/11 • 9.00u + 18.30u - Ds. R.W. de 
Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

25/11 • 10.30u - Gedachtenisdienst,  
Lauk Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

25/11 • 10.00u - Jan Pindus

R.K. Kerk O.L. Vrouw

25/11 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

25/11 • 10.15u - Ds. P. Schelling
25/11 • 17.00u - Ds. C.J. Mewe

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

25/11 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
25/11 • 19.00u - Ds. A. Verwijs

Pr. Gem. Immanuelkerk

25/11 • 10.00u - Ds. G.M. Landman
25/11 • 19.30u - Taizé

Pr. Gem. Opstandingskerk

25/11 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam 

R.K. St. Michaelkerk

25/11 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

25/11 • 10.00u - Dhr. Bart Doorneweerd

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

25/11 • 10.30u – Mevr. ds. E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk

25/11 • 10.00u - Kand. G.A. van Ginkel
25/11 • 18.30u - Ds. H. Liefting

Herst. Herv. Kerk

25/11 • 10.30 en 18.00u - Dhr. B. Klootwijk

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

25/11 • 11.00u – Mevr. Ds. Alice v. 
Halsema

Lage Vuursche

PKN  Herv. Kerk

25/11 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
25/11 • 18.30u - Ds. C.N. van Dis

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

25/11 • 9.30u - Mevr. ds. Alice v. Halsema

St. Maartenskerk

24/11 • 19.00u - Eucharistieviering
25/11 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

25/11 • 10.00u - Hr. P. Weeber
25/11 • 18.30u - Ds. P. van Dijk

PKN - Herv. Kerk

25/11 • 10.00u - Ds. P. Nagel
25/11 • 18.30u - Ds. H.M. Burggraaf
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Parel Promotie
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Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank
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Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

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

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

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

Amnesty in de bibliotheek

Op zaterdag 24 november a.s. 

staat Amnesty International van 
11.00 tot 12.30 uur met een stand 
in de openbare bibliotheek van 

Bilthoven. Daar kan men een 

handtekening zetten onder peti-

ties waarmee Amnesty bij rege-

ringen aandacht vraagt voor 

gevangenen waarvan de mensen-

rechten geschonden worden. Ook 

is er informatie over Amnesty 
zelf en haar acties.

Geen Muziek Marathon

De Maartensdijks Muziek Mara-

thon gaat voor het eerst sinds 

haar 28 jarig bestaan niet door. 
Wegens onvoldoende deelna-

me heeft de organisatie moe-

ten besluiten dit evenement te 

annuleren. De Marathon zou op 

zaterdag 24 november aanstaande 

gehouden worden.

Filmgroep Centrum

Op 20 november staat bij video-

club Filmgroep Centrum ‘leden 

voor leden’ op het programma. In 
deze serie vertellen enkele leden 

over hun ervaringen en vertonen 

ze hun videofilms. Ze lichten 

hierbij  toe wat hun uitgangspun-

ten zijn geweest en welke keuzes 

zijn gemaakt. De bijeenkomst 

wordt gehouden in De Duiven-

til, Jasmijnstraat 6, De Bilt en 
begint om 20.00 uur. Belang-

 Dan ga ik op tot Gods altaren,

 Tot God, mijn God, de bron van vreugd;

 Dan zal ik, juichend, stem en snaren

 Ten roem van Zijne goedheid paren,

 Die, na kortstondig ongeneugt

 Mij eindeloos verheugt.

Psalm 43: 4

Heden heeft de Heere na een kort ziekbed tot Zich geroepen  

mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Gerrit Bos
echtgenoot van M.L. Bos-van Schaik

op de leeftijd van 72 jaar.

 Lage Vuursche: M.L. Bos-van Schaik

 Baarn: Gerrit en Lionne
  Mick,  Britt

 Lage Vuursche: Martin en Linda
  Julia,  Tomas

 Hoogland: Henk en Monique

  Luna

14 november 2012

Eikenlaan 7
3749 AE  Lage Vuursche

De teraardebestelling heeft plaats gevonden op dinsdag 20 november  

op de Hervormde begraafplaats te Lage Vuursche.

 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,

 vernacht in de schaduw des Almachtigen.

 Ik zeg tot de Heere: Mijn toevlucht en mijn vesting,

 Mijn God, op wie ik vertrouw.

Psalm 91: 1 en 2

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest,  

geven wij u kennis dat, de Heere tot Zich heeft geroepen,  

mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Ineke van der Neut-Schuppert

*3 november 1944 †15 november 2012

 J. van der Neut
 Rianne van der Neut
 Erik & Hanneke van der Neut
 Thirza

 Sifra

 Jessaï

Correspondentieadres:

J. van der Neut
Ruigenhoeksedijk 3
3737 MP Groenekan

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op woensdag 21 november 

op de Hervormde begraafplaats te Groenekan

Oud papier 

Hollandsche Rading

Zaterdag 24 november wordt door 

muziekvereniging Kunst & Ge-

noegen oud papier in Hollandsche 

Rading ingezameld. De wagen ver-
trekt om 9.00 uur vanaf ‘Het Rond-

je’. U wordt vriendelijk verzocht de 

papiercontainers en/of het goed ge-

bundelde papier tijdig aan de weg 

te zetten.

stellenden zijn welkom. Meer 

informatie:filmgroepcentrum.nl

Soefi bijeenkomst

 

Op zondag 25 november verzorgt 

het Soefi Centrum Utrecht/Bilt-
hoven een universele eredienst 

in Huize het Oosten, ingang Jan 
Steenlaan 25, Bilthoven. Aan-

vang 11.00 uur.

Het thema is: ‘build heaven’. 

Het Soefisme is een religieu-

ze levensbenadering, gebaseerd 

op geestelijke vrijheid, respect 

voor alle religies en het bewust 

ervaren van het dagelijks leven 

als bron van spirituele groei.  

(www.soefi.nl) 

Middagdienst in  

Ontmoetingskerk

Zondag 25 november a.s. om 

17.00 uur organiseert de PKN-
gemeente Maartensdijk/Holland-

sche-Rading weer een middag-

dienst in de Ontmoetingskerk 

aan de Koningin Julianalaan 26 
in Maartensdijk. Het thema van 

deze dienst is: ‘Hoop’. In deze 
dienst gaat de heer R. van Rens-

woude uit Maartensdijk voor en 

wordt door de muziekgroep Tes-

tify uit Westbroek medewerking 
verleend. Na afloop is men uitge-

nodigd om nog wat na te praten 

en tegen een geringe vergoeding 

een broodje en een kop soep te 

nemen. 

Repair Café in WVT op zondag

Het Repair Café is deze maand 
(voor één keer) op zondag 25 
november. Tussen 11.00 en 

15.00 uur kan men met kapotte 

spullen terecht bij WVT aan de 

Talinglaan 10 te Bilthoven.

Deskundigen helpen bij het repa-

reren van elektrische apparaten, 

computers, kleding, fietsen, hout-

werk en speelgoed. Gereedschap 

en materialen zijn aanwezig. Voor 

kinderen is er een knutseltafel 

waar zij, onder deskundige bege-

leiding, met recylce-materiaal de 
mooiste dingen kunnen knutselen 

voor de feestdagen.

Het Repair Café is een initiatief 
van Transition Town De Bilt in 

samenwerking met wijkvereni-

ging WVT. Vaak is er maar iets 

kleins mis, wat prima zelf te 

repareren is. Dat bespaart geld en 

ook grondstoffen en energie. De 

toegang is gratis, een vrijwillige 

bijdrage is welkom. Meer infor-

matie op www.repaircafé.nl
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Tommy Wieringa leest voor,  
legt uit en provoceert

door Lilian van Dijk

De succesvolle Nederlandse schrijver Tommy Wieringa hield op uitnodiging van de  

Bilthovense Boekhandel een presentatie van zijn werk in de aula van de Kees Boekeschool.  

Op donderdagavond 8 november toonde hij zich in al zijn facetten, in bloemrijke schrijftaal,  

maar tussendoor in zijn commentaar soms overstappend naar straattaal. Zijn gevoel  

voor humor uit zich vaak in cynisme, sarcasme en agressie.

Wieringa is een uitermate boeiende 

persoonlijkheid die een goed verhaal 

heeft. Op een vraag uit de zaal waar-

om hij dit soort lezingen geeft, zei 

hij: ‘Ik kan dieper in mijn eigen werk 

graven en nieuwe lijntjes ontdekken 

tussen verhalen en stukjes in mijn 

boeken, ik vind het leuk om contact 

te hebben met lezers en ik verdien er-

aan.’ Hij begon met iets voor te lezen 

uit zijn favoriete verhalenbundel, Ga 

Niet Naar Zee. ‘Ik heb uit bijna dui-

zend stukjes tweeënveertig verhalen 

gekozen’, lichtte hij toe. ‘Ze moesten 

tijdloos zijn en niet gaan over Balke-

nende, Wilders, Henk Kamp of Rita 

Verdonk.’ Waarna hij laatstgenoemde 

nog even een linke sneer toediende 
in niet mis te verstane taal. Vervol-

gens kwam hij met een hilarisch ver-

haal over het winnen van de Tzum-

prijs 2006, de kleinste literaire prijs 

van Nederland, van een euro per zin. 

Tommy was met maar liefst tien zin-

nen uit Joe Speedboat genomineerd. 

De winnende zin van 42 woorden 

leverde hem dus 42 euro op, waar-

voor hij helemaal moest afreizen naar 

Groningen. Later in de kroeg, toen 

er werd gevraagd wie er zou afreke-

nen en niemand reageerde, betaalde 

hij dan maar. Het kostte hem zijn 42 

euro plus nog 70 euro extra. Toch is 

hij best trots op zijn zin, want hij las 

hem tot twee keer toe voor. Een vraag 

uit de zaal of het hem veel tijd kost 

om zo’n lange, gecompliceerde zin te 

schrijven, krijgt een kort antwoord: 

‘Ik schrijf mijn zinnen in één keer op.’ 

Vrij shockerend voor zijn keurige pu-

bliek was het volgende verhaal over 

een bezoek aan Wasteland, een por-

nograisch evenement in Zaandam, 
compleet met darkroom. 

Eerbetoon

Wat het meest opvalt aan het werk 

van Tommy Wieringa is zijn bloem-

rijke taalgebruik en zijn ongebruike-

lijke zinscombinaties van woorden en 

frases, die juist datgene aan zijn werk 

toevoegen wat het bijzonder maakt. 

Al voorlezend gaf hij soms nadere 

uitleg of provoceerde zijn toehoor-

ders, bijvoorbeeld met de opmerking: 

‘Ik had het zelf niet verwacht, maar 

mijn voornaamste publiek bestaat uit 

leerlingen en bejaarden.’ Wijzend op 

de stroken papier waarmee hij be-

paalde bladzijden had gemarkeerd in 

de boeken die hij had meegenomen 

voegde hij toe: ‘Voor elke doelgroep 

een andere kleur. Paars voor oudere 

dames, groen voor kinderen.’ Ultra-

korte verhalen schrijft hij liever dan 

complete boeken, maar van die laat-

ste moet hij het toch hebben. ‘Ik ben 

gemaakt voor de marathon, niet voor 

de sprint.’ Hij bracht ook dingen ter 

sprake die hij in het dagelijks leven 

meemaakt, bijvoorbeeld over zijn 

verontwaardiging dat op de crèche 

van zijn kinderen geen lampionnen 

voor Sint Maarten mochten worden 

gemaakt. ‘Omdat het niet uit het kind 

zelf komt. Ik heb zelf op de Vrije 

School gezeten, daar deden ze juist 

heel veel aan Sint Maarten en ook aan 

Sint Michiel.’ En dan weer een felle 

uithaal: ‘Ik ben heel benieuwd naar de 

Kees Boekeschool. Die vertrouw ik 

voor geen cent.’ Een aantal vierdeklas 

havo en vwo-leerlingen van deze 

school woonden het evenement ook 

bij, zoals Jip Gradener, Boris Hagen, 

Micha Dirksen, Tibe Dengel en Frank 

van Haren. ‘Wij hebben net een toets-

week achter de rug en zijn deze week 

in de klas begonnen met het boek 

Joe Speedboat, daarom mochten we 

hier van de school naartoe. Tommy 

is een intelligente, grappige man. Hij 

is leuker dan we hadden verwacht.’ 

Niemand van hen had het boek al uit, 

maar ze konden al wel iets over zijn 

schrijfstijl zeggen: ‘Hij maakt heel 

bijzondere zinnen, echt heel mooi. 

Soms moet je ze opnieuw lezen en 

vaak zitten er dubbele gedachten ach-

ter.’ Na de pauze ging de schrijver in 

op zaken als plagiaat – ‘Als ik iets van 

andere schrijvers overneem, bedoel ik 

dat als eerbetoon’ –,  zijn reiservarin-

gen en het programma dat hij voor de 

VPRO aan het maken is. ‘Dat komt 

in februari op tv en heet Reis Langs 

de Grenzen. Ik praat met mensen die 

in de grensstreken wonen, van Cad-

zand tot aan Noord-Groningen.’ Het 

tv-werk bevalt hem niet, vertrouwde 

hij zijn publiek toe: ‘ Je moet onder 

hoogspanning presteren en van alle 

verhalen die ik heb gehoord komen 

maar kleine stukjes in de uitzendin-

gen.’ 

Tommy Wieringa’s pauze liep enorm uit doordat veel mensen hun boeken door 

hem lieten signeren of met hem op de foto wilden.

‘Jezus Incognito’, intrigerende  
avond in Immanuëlkerk

door Martijn Nekkers

‘We willen als kerk wat meer naar buiten treden, open staan naar de omgeving. Ook iets betekenen 

voor mensen die niet tot de gemeente horen of iets met de kerk in het algemeen hebben’,  

vertellen Ytzen Renema en Martien Brinkman. 

Ytzen Renema (42), voorzitter van 

de kerkenraad, is in het dagelijkse le-

ven adviseur bij de Inspectie van het 

Onderwijs. Martien Brinkman (62) is 

hoogleraar aan de Vrije Universiteit 

van Amsterdam waar hij onder meer 

interculturele theologie doceert. Ze 

beschrijven hun Immanuëlkerk als een 

open gemeente met veel actieve leden. 

Bovendien ook nog eens vrolijk en 

muzikaal. Er is vooral ook veel ruimte 

om vragen te stellen en vervolgens 

met elkaar naar antwoorden te zoeken. 

Het aantal leden van de kerken in Ne-

derland loopt nog steeds terug. Velen 

keren de kerk de rug toe. De rol van het 

geloof en de kerken lijkt steeds minder 

belangrijk in de samenleving te wor-

den. Toch is en blijft ons land een natie 

gebaseerd op een van oudsher Christe-

lijke geloofsleer. Je vindt dat overal in 

terug. Het viel Martien Brinkman op 

hoeveel thema’s uit de moderne kunst 

dan toch een religieuze lading heb-

ben. Elementen als schuld, vergeving 

en opstanding. Het is terug te vinden 

in alle aspecten van de kunst. In ilms, 
schilderijen en soms beelden. In de 

literatuur gaat het daarbij dikwijls om 

levensvragen die ook in de kerk veel-

vuldig aan bod komen. Vaak worden 

die elementen niet herkend door le-

zers die geen religieuze achtergrond 

hebben. Brinkman schreef er een boek 

over: ‘Jezus Incognito, de verborgen 

Christus in de westerse kunst’ en deed 

verrassende ontdekkingen. Het ver-

band tussen moderne kunst en religie 

is opmerkelijk. Dat is van belang voor 

mensen in de kerk maar ook voor de 

mensen die daar niet bij horen. 

Plaatjes

Van oudsher waren religie en kunst 

sterk met elkaar verbonden. Daarvan 

zijn prachtige voorbeelden die tot op 

de dag van vandaag te zien zijn. Ze 

trekken veel belangstelling. Voor-

beelden zijn de beroemde Sixtijnse 

Kapel in Rome en de werken van 

Rembrandt en andere beroemde schil-

ders. ‘Kunst was toen gewoon het 

plaatje bij het theologische praatje’, 

verwoordt Brinkman die periode. 

Later heeft de kunst zich daarvan los-

gemaakt en kwam veel verder af te 

staan van haar religieuze achtergrond. 

Tegenwoordig is het als kunstenaar 

zeker niet bon ton om te laten mer-

ken dat het geloof een rol speelt in de 

kunst die je maakt. Toch zijn er, zoals 

Martien Brinkman ontdekte, veel ui-

tingen daarvan terug te vinden in de 

moderne kunst. Die legt zo toch weer 

een brug tussen kunst en theologie en 

dat is een fascinerende ontdekking. 

De kring is dan eigenlijk weer rond. 

Hij zal er over vertellen op dinsdag-

avond 27 november In de Immanuël-

kerk, aanvang 19.30 uur. Op het pro-

gramma staat het boek en de ilm ‘In 
Ongenade’ van J.M. Coetzee en een 

aantal schilderijen van Andy Warhol. 

Tevens het schilderij van de Neder-

landse schilder Frans Franciscus ‘A 

miracle Happened’. Centraal staat 

daarbij de vraag: wat roept deze kunst 

op? Een intrigerende kwestie, zowel 

voor gelovigen als voor hen die zich 

niet verbonden weten met de kerk. 

Vanaf 21.30 uur wordt er als afslui-

ting nog wat gedronken en de toegang 

is vrij.

Activiteiten

Het is persé niet de bedoeling om 

hiermee ‘zieltjes te winnen’ verkla-

ren beide vertegenwoordigers van 

de kerk. Het is voor ons gewoon een 

manier om naar buiten treden. De 

kerk mag niet geïsoleerd staan in de 

samenleving is daarbij het uitgangs-

punt. In 2013 zullen er nog meer ac-

tiviteiten plaatsvinden die dat willen 

benadrukken. 

Ze komen tenslotte met het feit dat 

wanneer in 2013 wordt herdacht dat 

De Bilt 900 jaar bestaat in datzelfde 

jaar de Immanuëlkerk 90 jaar be-

staat. Op 13 april zet de Immanuël-

kerk daarom haar deuren open, om 

de menden de gelegenheid te geven 

een kijkje in de kerk te nemen. Beide 

historische gebeurtenissen zullen vol-

gend jaar uitgebreid worden gevierd.

Omslag van het boek ‘Jezus Incognito, 

de verborgen Christus in de westerse 

kunst’ van Martien Brinkman dat 

aan de orde komt op de avond in de 

Immanuëlkerk.

Banenmarkt voor vrijwilligers
Zaterdag 17 november organiseerde Vrijwillig in Actie De Bilt een Vrij-

willigersbanenmarkt in Wijkrestaurant Bij de Tijd. De markt duurde van 

11.00 tot 14.00 uur en was gratis te bezoeken. Er was een ruim aanbod en 

de talrijke bezoekers konden meer dan een goede indruk krijgen van de 

verschillende manieren die er zijn om je vrijwillig in te zetten voor de Biltse 

samenleving.

Wethouder Herman Mittendorff verzorgde de opening en deed dat onder 

andere door zijn eigen inzet te verloten onder deelnemende organisaties. 

De wethouder gaat voor respectievelijk het Gehandicaptenplatform en De 

Wereldwinkel zelf gedurende een dagdeel de handen uit de mouwen steken. 

[HvdB]

Wethouder Herman Mittendorff heeft een greep in de ballenbak gedaan. 

Assistent Frans Poot onthult welke vrijwilligersorganisatie de wethouder 

mag verwelkomen.



VOORDEEL HELE WEEK

Reclame geldig vanaf 
donderdag 22 november
t/m woensdag 28 november

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

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Boerenham

Rosbief

Boterhamworst

Filet Americain

Hammousse

Eiersalade

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

3x 100
gram 3.98

500
gram 6.98

100
gram 1.49

500
gram 5.50

500
gram 9.98

samen
voor 6.-

Hazepeper

Gerookte casselerib
lekker bij de zuurkool

Varkens filetrollade

Hollandse biefstuk

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WEEKEND-AANBIEDING (VRIJDAG EN ZATERDAG)

 DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Rundervinken

Slavinken

Hamburgers

500
gram 5.25STOMPETOREN  

JONG BELEGEN

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

6 halen / 
   5 betalen

VERSGEBRANDE 
HUISMIX

100
gram 1.25

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

SHOARMA

1 Kg. 6.98
2 Kg. 12.-

Leverworst en 

halve grillworst

DIT WEEKEND VOLOP VOORDEEL IN 

ONZE BUITENLANDSE KAASHOEK! 

KOM KIJKEN…
VANAF HET WEEKEND NIEUW 

IN ONS ASSORTIMENT: 

LIMBURGS LANDVARKEN! (LIVAR)

STOMPETOREN  

Alléén DONDERDAG

Grote Hollandse

Bloemkool 

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Hagelwitte 

Champignons
per bakje

• Mihoen 

___________________ PER PORTIE 4,95

• Kantonese kip 

MET RIJST _____________ 100 GRAM 0,99

• Chili con carne

____________________ 100 GRAM 0,99

ZATERDAG VERSE SUSHI !!!

Grote sweet delmonte

Ananas
per stuk

1,25 0,49

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gesneden

Bietjes ______________ 500 GRAM  0,99

Mooie

Kiwi’s
_________________________ 500 GRAM  0,99

Macaroni-gehaktschotel

_________________________  100 GRAM  0,89

MAANDAG 26 NOVEMBER, DINSDAG 27 NOVEMBER 

EN WOENSDAG 28 NOVEMBER

De lekkerste 
Blad-Mandarijnen

ZONDER PIT

0,99

Er is weer boerenkool, 

hutspot en zuurkool 

Alle stamppotten en

rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

  Volop 
paddestoelen 

binnen
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Bilts Hoogkruis houdt 
informatietournee

door Henk van de Bunt

Op 14 september volgend jaar (2013) wordt in het Van Boetzelaerpark het Bilts Hoogkruis  

feestelijk onthuld. Het vier meter hoge natuurstenen monument herinnert aan de Ierse wortels  

van de 900-jarige gemeente De Bilt. Om de inwoners van de gemeente bij te praten  

over de stand van zaken rond het project, houdt de Stichting Bilts Hoogkruis de  

komende maanden een informatieronde langs alle dorpen in de gemeente.

De eerste informatieavonden zijn 

op vrijdag 23 november in De Bilt 

(in het Rode Kruisgebouw aan de 

St. Laurensweg 13), op maandag 

26 november in Groenekan (Dorps-

huis De Groene Daan) en op vrijdag 

30 november in het Dorpshuis van 

Westbroek, Prinses Christinastraat 2. 

De informatieavonden beginnen om 

20.00 uur. In december en januari 

volgen informatieavonden in de ker-

nen Bilthoven, Maartensdijk en Hol-

landse Rading. Het Bilts Hoogkruis 

wordt gerealiseerd met inanciële 
steun van particulieren, bedrijven en 

instellingen. Het wordt een geschenk 

aan alle inwoners van de gemeente 

De Bilt. 

Biltse historie in steen

Tijdens de informatieavonden zal 

Gert Landman, voorzitter van Stich-

ting Bilts Hoogkruis, de Ierse histo-

rie van de jarige gemeente belichten. 

Met historisch beeldmateriaal neemt 

hij ons mee op een pelgrimstocht 

van een Nederlandse ridder naar het 

verre Ierland. Die pelgrimsreis was 

de inspiratie voor de bouw van het 

klooster op Oostbroek, waar de ont-

ginning van het grondgebied van de 

Biltse dorpen in de twaalfde eeuw be-

gon. Op het Bilts Hoogkruis wordt in 

natuursteen de ontstaansgeschiedenis 

van de gemeente vormgegeven via af-

beeldingen van belangrijke personen 

in de Biltse historie zoals Sint Maar-

ten, Henrica van Erp en Abt Ludolf.

Groenekan

Op de kleine begraafplaats van Groe-

nekan, vlakbij de spoorlijn, staat een 

Ierse grafsteen in de vorm van een 

Keltisch kruis (met cirkel), de vorm 

van bijna alle grafmonumenten in 

Ierland. Men vindt het achter het ge-

bouwtje van de beheerder, waar diver-

se graven zijn van de familie Copijn. 

Op de voet van het kruis zelf is een 

Engelse tekst uitgehakt: ‘In liefdevol-

le herinnering aan Margaret Mantell, 

weduwe van Majoor Dawson, overle-

den op 12 april 1925’. Het kruis en 

de voet staan op een kleine verhoging 

met een marmeren plaquette, waarop 

nog twee namen staan: ‘Lodewijk 

Wilhelmus Copijn, geboren 1-2-

1878, overleden 9-4-1945; en Gladys 

Sarah Copijn-Dawson, geboren 10-3-

1882, overleden 18-10-1966’. Deze 

laatste twee namen verklaren waarom 

dit kruis hier staat. Lodewijk Copijn, 

die als tuinarchitect van Baron van 

Boetzelaer de opdracht kreeg om een 

park te ontwerpen in De Bilt (het park 

werd in 1931 door de baron aan de 

bevolking van De Bilt geschonken), 

trouwde een Ierse vrouw, Gladys 

Dawson. Nadat haar vader gestorven 

was, haalde Gladys haar moeder Mar-

garet Dawson naar Nederland, om 

voor haar te kunnen zorgen. Omdat 

de weduwe graag het grafmonument 

van haar man wilde blijven bezoe-

ken, is deze grafsteen naar Nederland 

verscheept en op de begraafplaats 

van Groenekan geplaatst. Daar staat 

het nu al zo’n tachtig jaar. Margaret 

Dawson is er zelf begraven, later haar 

schoonzoon Lodewijk en uiteindelijk 

haar dochter Gladys. De kleinzoon 

van Lodewijk en Gladys heette ook 

weer Lodewijk (Loek) Copijn. Loek 

en zijn vrouw Margriet kregen een 

dochter Anne-Kim Copijn, die mo-

menteel het bedrijf Copijn Groenekan 

(boomkwekerij en tuinarchitectuur) 

voortzet - hetzelfde bedrijf dat ooit 

het Van Boetzelaerpark heeft ontwor-

pen. 

Ierlandreis

Op deze bijeenkomsten wordt ook in-

formatie gegeven over de Ierlandreis 

die van 27 mei tot en met 3 juni 2013 

wordt georganiseerd. De reis zal wor-

den geleid door Ds. G.M. (Gert) Land-

man en J.J. (Jan) Bulk en zal worden 

uitgevoerd door Beter-uit-Reizen te 

Alphen aan de Rijn. Gert Landman 

zal de historische en informatieve 

kant voor zijn rekening nemen; hij 

heeft vooral studie gemaakt van de 

Ierse wortels van onze gemeente. De 

Biltse organist Jan Bulk, die jarenlan-

ge ervaring heeft als reisleider bij eer-

der genoemde reisorganisatie, is ver-

antwoordelijk voor de reis-technische 

uitvoering; zijn specialiteit richt zich 

vooral op reizen met een culturele en/

of historische achtergrond.

Het betreft een 8-daagse themareis 

met vertrek en terugkomst op maan-

dag, waarin ook veel te zien en te 

horen zal zijn over en van Willibrord, 

die vanuit Ierland de lage landen heeft 

gekerstend. En natuurlijk worden er 

enkele hoogkruisen bezocht, waaron-

der het beroemdste en best bewaard 

gebleven ‘Muiredach’s Cross’ in Mo-

nasterboice, dat 5 ½ meter hoog is. 

En is er tijd voor een bezoek aan het 

‘Trinity College’ in Dublin, waar het 

beroemde ‘Book of Kells’ te zien is, 

ingeruimd. Verder is er nog vrije tijd 

in Dublin waar van alles te zien is en 

te beleven valt. Het is een reis die wij 

zelf hebben opgezet en daardoor ook 

uniek is; een prachtige gelegenheid 

om een tastbare herinnering te krijgen 

aan de plaatsen waar de ontstaansge-

schiedenis van onze gemeente is be-

gonnen.

Gert Landman (l) en Jan Bulk naast de Ierse grafsteen op de Groenekanse 

begraafplaats.

Het afgelopen jaar, en eigenlijk al 

vanaf het voorjaar van 2011, heeft 

De Bilt Schrijft verhalen uit de 

levens van mensen uit de zes dor-

pen van De Bilt verzameld. Dit in 

het kader van het 900-jarig bestaan 

van de gemeente dat in 2013 wordt 

gevierd. De verhalen staan deels 

op de website www.debiltschrijft.

nl, een selectie wordt gepubliceerd 

in het boek ‘Verhalen van Vroeger 

& Nu’ dat maart 2013 verschijnt, en 

er worden ook verhalen opgenomen 

voor diverse audiotours in de ver-

schillende dorpen.

Kern met Pit

Kern met Pit is een jaarlijkse wed-

strijd georganiseerd door Koninklij-

ke Nederlandse Heidemaatschappij 

(KNHM). Bewonersgroepen worden 

uitgedaagd om hun idee voor de 

leefomgeving binnen een jaar te rea-

liseren. Wie dat voor elkaar krijgt, 

ontvangt het predicaat Kern met Pit 

en duizend euro. Daarnaast wint 

per provincie één bewonersgroep 

de trofee en een extra prijs van vijf-

tienhonderd euro. De winnaar van 

deze trofee wordt voor 1/3 bepaald 

door een vakjury, 1/3 de deelnemers 

zelf en dus voor 1/3 het Nederlands 

publiek.

Op de website kunnen bezoekers 

commentaar geven op een project. Op 

10 november schreef Marion over het 

project De Bilt Schrijft: Wat een ont-

zettend mooi project! Bovendien erg 

goed aangepakt. Het doet denken aan 

het geschiedenisprogramma “Andere 

Tijden”, maar dan met thema’s uit de 

geschiedenis van De Bilt. Erg leuk 

dat je via je mobiel kunt luisteren 

naar de verhalen op de plek waar de 

verhalen zich afspeelden. Hoop dat 

jullie nog veel meer moois maken!

Stemmen op De Bilt Schrijft

De projecten staan nogal verborgen 

op de website van Kern met Pit, 

maar op www.debiltschrijft.nl staat 

een directe link bij het logo van Kern 

met Pit.

Wordt De Bilt ‘Kern met pit’ in 2013?

Het project De Bilt Schrijft is in de race voor de provinciale trofee van 

‘Kern met Pit’, de leefbaarheidswedstrijd van de Koninklijke Neder-

landse Heidemaatschappij (KNHM). Voor het eerst bepaalt ook het 

publiek mee wie de winnaar wordt. Van 1 november tot en met 31 

december 2012 kan er gestemd worden op www.kernmetpit.nl. 

De mensen achter ‘De Bilt Schrijft’: de bijna voltallige redactie bij de 

onlangs gerenoveerde molen Geesina in Groenekan. Foto: Irene Kuizenga.*

Motie bibliotheek 
Maartensdijk ingediend

Voor de vergadering van de Biltse Gemeenteraad op 22 november a.s. is een 

motie over de Maartensdijkse vestiging van de bibliotheek ingediend bij de 

grifie. De motie wordt gesteund door een meerderheid uit de raad, te weten: 
VVD, CU, SGP, CDA, SP en (fractie) Rost van Tonningen. Daarin wordt 

het college gevraagd bij IDEA de onwenselijkheid van de sluiting van de 

vestiging Maartensdijk onder de aandacht te brengen en op korte termijn 

met een verbeterde en transparantere  rapportage inzake de door IDEA ge-

leverde cijfers te komen.

Bijeenkomst Cliëntenraad
Dinsdag 27 november a.s. van 19.30 uur tot 21.30 uur organiseert de Cliën-

tenraad Sociale Zaken De Bilt, in het gebouw van VVSO-WVT aan de Ta-

linglaan 10 in Bilthoven, een informatieavond voor inwoners van gemeente 

De Bilt die een uitkering ontvangen via de WWB, of een ander inkomen 

hebben rond bijstandsniveau. Zaal open 19.00 uur. 

Gemeentelijk beleidsmedewerker Astrid Schiphorst vertelt over het ge-

voerde ‘gemeentelijk armoedebeleid’ en de campagne ‘Grip op Geld’, over 

‘uitkomen met je inkomen’ en het ‘voorkomen van schulden’. Daarna geeft 

dhr. J. Wolters van Schuldhulpverlening, uitleg over hulp bij schulden. 

Aanwezigen krijgen tijdens deze bijeenkomst de gelegenheid om over hun 

wensen en ervaringen van gedachten te wisselen. Uw vragen en/ of opmer-

kingen n.a.v. de verschillende onderwerpen zijn van harte welkom.

Ook is er na aloop nog gelegenheid om met elkaar te praten. Informatie via 
telefoonnummer 06 27 82 07 82 of e-mail: clientenraaddebilt@yahoo.com 

Najaarsmarkt in Koperwiek
Op 24 november van 10.00 tot 15.30 is er najaarsmarkt in de Koperwiek, 

Koperwieklaan 3 te Bilthoven. Er zijn tweedehands boeken, nieuwe ca-

deauartikelen, handwerkpakketten, kaarten, gebruikte cadeauartikelen, 

kunstkerstbomen en kerstartikelen. Ook glasatelier Lo-V- ES is aanwezig 

met o.a. glazen sieraden en er is gelegenheid om een kopje kofie of glaasje 
fris te drinken.
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De Warme Witte Winter Weken
Groots winterfeest tot en met woensdag 23 december

De Warme Witte Winter Weken bij tuincentrum ‘t Vaarderhoogt aan de Dorresteinweg in Soest 

zijn uitgegroeid tot een nationaal bekend winterevenement. In december van het vorige jaar 

wisten maar liefst 70.000 bezoekers de weg naar dit gezellige festijn te vinden. 

Ook dit jaar is het evenement 7 dagen per week geopend. 

De Warme Witte Winter Weken vin-

den plaats van zaterdag 24 november 

tot en met zondag 23 december a.s. 

Bezoekers worden verblijd met tal 

van leuke en aangename doe- en 

kijkbelevenissen. Het Anton Pieck-

dorp bijvoorbeeld, een compleet dorp 

met nostalgische houten winkeltjes 

waar particulieren allerlei waren aan 

de man proberen te brengen. Om 

de paar dagen staan er weer nieuwe 

“winkeliers” in de huisjes, zodat het 

aanbod aantrekkelijk blijft en men bij 

elk bezoek een compleet nieuw dorp 

aantreft.

Vertier

Voor de kinderen is er veel vertier. In 

de eerste plaats in de beroemde le-

vende Kerststal van ‘t Vaarderhoogt. 

Naast de os en de ezel zijn hier al-

lerlei andere dieren te bewonderen. 

Groot, klein en vooral zéér aaibaar. 

Let ook op de prachtig gebouwde stal 

en de beeldengroep.

In het Doehuis kunnen de kinderen 

o.a. zelf kaarsen maken. Bij Henk 

de houthakker leren de kinderen veel 

over hout, kunnen ze kerstboompjes 

schilderen en broodjes bakken boven 

het knappende vuur. 

Smullen

Ook zeer in trek is het overdekte 

smulplein. De plek waar vanuit de 

diverse eethuisjes allerlei smakelijke 

gerechten en dranken aangeboden 

worden. Erwtensoep, warme choco-

lade, oliebollen, poffertjes en meer 

overheerlijke winterkost. In de over-

dekte kassen van ‘t Vaarderhoogt is 

een groot Kerstkoopparadijs ingericht 

dat vol staat met decoraties, kerstarti-

kelen en wat dies meer zij. 

Een complete agenda van al wat er 

plaatsvindt is te zien op www.warme-

wittewinterweken.nl.Ongeachte weertype, voor sfeer wordt gezorgd.

Sinterklaasfeest in ‘t Hoekie
Op zaterdag 1 december is er in buurthuis ‘t Hoekie van stichting Animo een sinterklaasfeest 

voor ouderen en voor mantelzorgers die wel eens  een verzetje kunnen gebruiken. 

Om 10.00 uur: Start feest met Sinter-

klaas en Pieten. Daarbij zullen ook 

kinderen van 3 tot 7 jaar aanwezig 

zijn. Om 11.30 uur gaan de kinderen 

met een presentje en wat lekkers naar 

huis. Om 12.00 uur krijgt men een 

lunch aangeboden waaraan ook Sint 

en Pieten deelnemen. Om 14.00 uur 

begint het middagprogramma met 

een muzikaal optreden, waarbij veel 

(oud) Nederlandse liedjes ten gehore 

worden gebracht. Natuurlijk zullen 

de consumpties niet ontbreken. Aan 

deze bijzonder gezellige dag komt 

om 16.00 uur een einde. Deze dag is 

geheel gratis. Aanmelden voor deze 

dag is verplicht en kan tot vrijdag 23 

november.

Ouderen die niet in staat zijn zelfstan-

dig naar het buurthuis te komen kun-

nen worden gehaald en gebracht. 

Men kan zich hiervoor aanmelden 

(eventueel telefonisch) elke werkdag 

van 9.00 tot 17.00 uur bij: Buurthuis 

‘t Hoekie, T.M.C. Asserweg 2, De 

Bilt, tel. 030 2201702

Sint Maarten op het Leendert Meeshuis
Vrijdag 9 november is de vierde klas 

van de Rudolf Steiner-school uit De 

Bilt ter ere van Sint Maarten op be-

zoek geweest bij de bewoners van het 

Leendert Meeshuis in Bilthoven.

Traditiegetrouw komt een klasje met 

uitgeholde pompoenen als zelfge-

maakte lantaarns in optocht de be-

woners verrassen met Sint Maarten 

liedjes. In de gangen kun je de kinde-

ren al horen aankomen, niet omdat ze 

druk zijn, maar omdat ze al neuriënd 

of zingend langs lopen. Op elke huis-

kamer worden er liedjes gezongen, 

en als dank krijgen de kinderen iets 

lekkers mee naar huis. Als aandenken 

krijgen de bewoners per huiskamer 

twee mooie lichtjes cadeau. 

Wanneer de stoet langs alle afdelin-

gen is geweest, krijgen de kinderen 

nog iets lekkers en een sapje om de 

keel te spoelen. Er is dan tijd voor 

vragen, want die komen er zeker. 

Het leven van bewoners op deze af-

delingen maakt diepe indruk op de 

kinderen. Maar ook de bewoners zijn 

onder de indruk. Want wie oplet, ziet 

een ontroerde bewoner stilletjes een 

traantje wegpinken, elk jaar weer. En 

dat mag op zo’n mooi feest als Sint 

Maarten!

Introductiecursus iPad 
U leert de iPad te bedienen, te zoeken op het internet, email ontvangen en 

versturen + werken met Skype. Breng uw eigen iPad mee. Bovendien dient 

op deze iPad een werkend account voor email, en indien men dit wenst te 

gaan gebruiken, ook voor Skype, te zijn ingesteld. 

Indien uw iPad als zodanig is ingesteld, kunt u zonder verdere voorkennis 

aan de cursus deelnemen. Het is dringend gewenst dat u de gegevens van 

de iPad instellingen (Apple account, Email account, Skype account) mee-

brengt naar de cursus bij de SWO in 

Maartensdijk. 

De start is donderdag 29 novem-

ber op Maertensplein 96, tel. 0346-

214161. 

Zwoel menu in Bij de Tijd
Nu de dagen steeds korter lijken en sommige mensen het donkere daarvan als zwaar ervaren, vindt 

Wijkrestaurant Bij de Tijd het hoog tijd voor een warme en zwoele avond.

Op de laatste thema-avond van dit 

jaar kiest Bij de Tijd ervoor om deze 

avond het thema “Warm de Winter 

in” mee te geven. 

Op zaterdag 1 december 2012 wordt 

er een mooi menu geserveerd, wat is 

samengesteld uit passende gerechten 

uit warme windstreken. Het Afrikaan-

se koor Kaxexe dat die avond ook 

aanwezig is zal zeker aan de zwoele 

sfeer gaan bijdragen. 

Gasten die dat gezellig vinden kun-

nen plaatsnemen aan een aanschuifta-

fel; ook kan er voor een vegetarische 

variant van het menu gekozen wor-

den, mits dat bij de reservering wordt 

doorgegeven.

Voor deelname aan de avond is het 

noodzakelijk om te reserveren. Dat 

kan t/m woensdag 28 november via 

telefoonnummer 030-2209615 (vanaf 

11.00 uur) of per e-mail via contact@

restaurantbijdetijd.nl. 

Sint op bezoek

Rachel Polak-de Jong (1911) maakte veel mee in haar lange leven. Nu 

woont ze in Dijckstate, het woonzorgcentrum in Maartensdijk. Gelijk toen 

Sint Nicolaas in Maartensdijk was gearriveerd zocht hij mevrouw Polak op 

en informeerde hij hoe het met haar gaat. [HvdB]

AZM zingt Vivaldi en Fauré
Zaterdag 15 december geeft Algemeen Zangkoor 

Maartensdijk (AZM) een klassiek concert in de 

H. Michaëlkerk in De Bilt. Uitgevoerd worden het Gloria

 van Vivaldi en het Requiem van Fauré. De twee koorstukken 

worden omlijst door enkele kleinere werken 

van Vivaldi, Bach en Fauré.

De repetities voor deze stukken zijn momenteel in volle gang. Uitvoerende 

solisten zijn Annelie Brinkman (sopraan), José Scholte (alt en mezzoso-

praan) en Ludovic Provost (bas en bariton). De muzikale begeleiding wordt 

verzorgd door het Nederlands Begeleidingsorkest.

Kaarten

Het concert begint om 20.15 uur. Kaarten zijn vanaf 15 november ver-

krijgbaar bij de Primera en de Bilthovense Boekhandel in Bilthoven, bij de 

Primera en Kapper Hans in Maartensdijk, bij Perron Peet in Hollandsche 

Rading, bij Boekhandel Bouwman en juwelier Rob van Eck in de Bilt, of 

per e-mail via azmconcert@gmail.com .

18 november 2012 | 8 januari 2013

Zondag 25 november 2012
geopend van 14:00-17:00 uur 
 

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

KUNST EN NIEUWE MEDIA

www.arttraverse.nl

Stichting
Kunst en Cultuur
De Bilt

Morgenavond 
alles over jazz

www.stichtingkunstencultuur-debilt.nl



Uitnodiging informatiebijeenkomst 
Voorkeursvariant Noordelijke 
Randweg Utrecht (NRU)

Het afgelopen jaar hebben ontwerpers van de gemeente samen met 

bewoners, ondernemers en belangengroepen hard gewerkt aan een voor-

keursvariant voor een vernieuwde Noordelijke Randweg Utrecht. Het bestuur 

van gemeente en provincie nemen hier in het voorjaar van 2013 een besluit 

over. Graag willen wij weten wat u van de voorkeursvariant vindt. 

Graag nodigen we u daarom uit voor een informatiebijeenkomst op 

maandag 26 november 2012 van 19.30 tot 22.00. Tijdens deze avond 

wordt de voorkeursvariant toegelicht en kunt u in gesprek over achter-

gronden en het vervolg proces. Verschillende specialisten zullen aanwezig 

zijn om uw vragen over verkeer, geluid en andere zaken te beantwoorden.

Programma  

19.30 uur:  Inloop (informatiemarkt) 

20.00 uur:  Opening Wethouder Lintmeijer van Verkeer

20.10 uur: Presentatie voorkeursvariant en vragenronde

21.30 uur: Vervolg informatiemarkt

22.00 uur:  Einde programma 

Locatie:  Trajectumcollege, Vader Rijndreef 9 in Overvecht

 Reageren op de voorkeursvariant

Na de informatiebijeenkomst kunt u alle informatie over de voorkeurs-

variant vinden op www.utrecht.nl/nru. Tot 10 december 2012 kunt u via 

deze website reageren op de voorkeursvariant. Alle reacties zullen worden 

meegenomen in het advies aan bestuur van gemeente en provincie.

Aanmelden

Om de bijenkomst goed voor te bereiden, willen we graag weten of u komt. 

U kunt zich aanmelden via nru@utrecht.nl. Telefonisch aanmelden kan ook 

via (030) 286 00 00, o.v.v. informatiebijeenkomst NRU.

Meer weten? 

Kijk op www.utrecht.nl/nru

‘t Knipperijtje
Kapsalon

Gezinskorting
Kom met minimaal 3 personen, waaronder in ieder 

geval 1 volwassene en ontvang € 2,50 per persoon

korting op alle behandelingen!

Je bespaart dus al € 7,50 als je met z’n drieën komt.

Hoe meer personen, hoe meer korting!!

 

De afspraken moeten in dezelfde week 

gemaakt worden. Bel snel: 0346-212908

Graag tot ziens,

Corine & Bianca

Nieuwe 

actie bij

Ruwe Bolster
lekker donker 
meergranen

 van 2,50 nu

Pepernotenvlaai

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

8,95

1,95

Loes Sturkop - Beek,  Braamsluiper 6, 

Maartensdijk, Tel: 06 23450735

!! BOEK NU !!
De DECEMBER BABOR 

aci e behandeling 
(incl. presentje) 

Cadeaui p:
Cadeaubon, leuk om te geven, 

heerlijk om te krijgen
Bel voor een afspraak.

schoonheidssalon

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

06 - 53 14 67 33

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

Wij helpen u graag om uw klus tot 
een perfect einde te brengen.  

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

maat gemaakte schuifwandkasten, inloopkasten, 
keukenkasten, radiatorbekleding, tafels en banken. 

 

Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
Hubo vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u 
langs om de situatie samen te bekijken. 

 

Prachi ge lifestyle- en jachtkleding, 
rubberen en lederen laarzen bij;

House of Outdoor & Opi cs
Diependaalsedijk 12-14 in Maarssen

T. 0346-556166  www.houseofoutdoor.nl
Maandag en dinsdag gesloten!

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

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

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

AUTO VAN DE WEEK

CITROEN C4
GRAND PICASSO 1.6 THP, 7 PERS. 

2010, 92.000, GRIJS/PAARS, MET 

CRUISE C, CLIMATE C, LMV, TREKH, 

ABS, ER, CV, SB, ESP, RAD/CD/NAV, 

PARKEERH

€ 19.950,00 

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN SAXO 1.1 I 538 1999 130.000 L BLAUW MET, ER, CV, SB, NW APK  € 1.750,00 

CITROEN C3 1.4 EXCLUSIVE 2007 100.000 D BLAUW MET, VELOURS, CLIMATE C, RAD/CD  € 6.500,00 

CITROEN C5 2.0 HDIF AUT 2010 164.000 GRIJS MET, HALF LEDER, RAD/CD/NAV, ABS, ASR, 

CLIMATE C, CRUISE C, LMV, PARKEERHULP  € 18.950,00 

FORD FIESTA 1,3 COOL EN SOUND 2007 68.000 ZILV GRIJS MET, AIRCO, RADIO CD, CV, ER, TREKHAAK  € 6.750,00 

PEUGEOT 206 1.4 XR 2000 164.000 ORANJE MET, RAD/CD, CV, SB, AIRB, NW APK  € 1.950,00 

PEUGEOT 206 1.4 AUTOMAAT GENTRY 2001 160.000 ZWART, CLIMATE C, ER, CV, SB, ESP, REGENS, MLV, LMV  € 2.500,00 

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

PARKEERHULP, CRUISE C  € 8.950,00 

PEUGEOT 207 1.4 5DRS 2008 112.000 L BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, SB, ESP, ABS, TREKH  € 7.950,00 

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

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

RENAULT ESPACE 3.0 DCI AUT,6 PERS 2005 140.000 ZWART MET, PARKEERHULP, MLV, REGENS, ER, CV, SB

RAD/CD, HALF LEDER, CLIMATE C, CRUISE C  € 8.750,00

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

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk
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‘Moderne kunst moet je ondergaan’
door Henk van de Bunt

Zondag 18 november opende wethouder Bert Kamminga de tweede expositie van  

dit seizoen ‘Bewogen bewegen; Kunst en nieuwe media’ in de ArtTraverse van het gemeentehuis  

in Bilthoven aan de Soestdijkseweg Zuid 173. Voor deze expositie heeft de ArtTraverse-werkgroep  

de kunstenaars: Lila Boucher, Mariëtte Meijers, Joost Mellink, Karel en Lia van Vugt  

en Willem van Weeghel uitgenodigd.

De wethouder van Kunst en Cultuur 

maakte zijn gehoor deelgenoot van 

zijn overpeinzingen, ter voorberei-

ding van deze openingshandeling: 

‘Wat doet deze wethouder van cultuur 

als hij een expositie moet openen van 

hedendaagse kunst en dan ook met – 

zoals dat heet – nieuwe media? Hij 

doet iets waarvoor hij denkt nooit tijd 

te hebben: Hij gaat naar een muse-

um’. Kamminga vertelde niet veel in 

musea te komen: ‘De laatste keer is al 

weer een paar maanden geleden, het 

museum ‘Beelden aan Zee’ in Sche-

veningen. U weet wel, dat museum 

dat in Bilthoven had moeten staan. 

Maar dit terzijde’. Hij vertelde het 

Museum De Pont in Tilburg te heb-

ben bezocht. Hij had gelezen over het 

werk van Anish Kapoor en dat wilde 

hij wel zien: ‘… nou ja, ondergaan. 

Dat is wel de essentie van veel mo-

derne kunst. Ook van het werk dat u 

hier in Jagtlust kunt ervaren’. 

Kunst

Kamminga: ‘Kunst is nooit hetzelfde. 

Kunst is alles, kunst is grenzeloos, 

eindeloos. Kunst is niet alleen alles, 

kunst kan ook niets zijn. Zoals de 

componist John Cage eens een werk 

heeft geschreven dat bestond uit drie 

delen ‘tacet’: zwijgen, waarbij de 

‘toehoorder’ dus volledig op zichzelf 

is teruggeworpen. Je kunt ook zeg-

gen: aan zichzelf wordt overgelaten’. 

Kamminga adviseerde zijn gehoor de 

tijd te nemen, bij het bezoeken van 

deze expositie: ‘Bij het werk van Wil-

lem van Weeghel moet je zitten, ge-

duldig de verstilde beweging van die 

eenvoudige lijntjes op je in laten wer-

ken’. En doelend op een andere bij-

drage van de expositie: ‘En ga in bad 

bij Lila Boucher en Mariëtte Meijers’, 

doelend op werk van deze twee. Dit 

bestaat uit 56 foto’s van taken beho-

rend bij het moederschap. De beel-

den worden geprojecteerd in een met 

water gevulde badkuip. De sculptuur 

van de Oermoeder, geplaatst in een 

hedendaags huishouden, fungeert als 

metafoor voor de taken van iedere 

moeder. 

Jagtlustwijn

De wethouder rondde zijn bijdrage 

af ‘Ik herhaal: neem de tijd en kom 

ook eens terug, want hedendaagse 

kunstwerken dagen de kijker keer 

op keer uit tot nieuwe interpretaties. 

Bovendien zien sommige kunstwer-

ken er telkens anders uit’. Kamminga 

omschreef de expositie als een heel 

bijzondere expositie die maar ternau-

wernood past binnen de restricties 

van het gebouw (travese Jagtlust), 

‘dat tenslotte vooral een werkgebouw 

is’. De vier mensen van de werkgroep 

ArtTraverse (Rita Maas (voorzitter), 

Evert Bouws, Lilian Oldenhof en El-

len Spanjaard) hebben volgens het 

College een enorme prestatie gele-

verd met de organisatie van deze ex-

positie. Als waardering en dank daar-

voor ontvingen zij van de aanwezigen 

een warm applaus en van de wethou-

der een lesje Jagtlustwijn.

De exposities in de ArtTraverse zijn 

te bezichtigen tijdens kantooruren 

maandag, woensdag en donderdag 

van 8.30 tot 17.00 uur, dinsdag van 

8.30 tot 19.00 uur en vrijdag van 8.30 

tot 16.00 uur. Op zondag 25 novem-

ber, 9 december en 16 december 2012 

van 14.00 uur tot 17.00 uur is de ex-

positie in het gemeentehuis ook open-

gesteld voor publiek.In een met water gevulde badkuip vindt een bijzondere fotoprojectie plaats.

Boek over ‘Jodendom’  
wordt gepresenteerd

door Henk van de Bunt

Zaterdag 1 december a.s. presenteren Ellen Drees en Rienk Miedema hun nieuwe boek  

over ’t Jodendom in Bilthoven. De presentatie vindt plaats in de Openbare Bibliotheek in de 

Kwinkelier te Bilthoven. Vanaf 10.30 uur is iedereen van harte welkom en om 11.00 uur  

zal burgemeester Arjan Gerritsen het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Ook zullen  

de twee oudst bekende oud-Jodendommers een exemplaar ontvangen.

Rienk Miedema en Ellen Drees schre-

ven samen eerder ‘Een Rondje De 

Bilt’ en stelden gezamenlijk ook ‘De 

Bilt en Bilthoven in oude prentbrief-

kaarten’ samen. Ellen heeft zich in de 

samenwerking vooral geconcentreerd 

op het materiaal dat in het archief van 

de gemeente De Bilt aanwezig is; 

kortom het historische deel van het 

ontstaan van ’t Jodendom en Rienk 

deed de rest, zoals interviews e.d. 

Reunie

Op 1 december verwachten de auteurs 

veel ‘oud-jodendommers. Miedema: 

‘Het is voor hen een soort reunie, 

maar iedereen is welkom natuurlijk. 

Tevens is er in de bibliotheek een ex-

positie van een 40-tal foto’s uit het 

boek. De oplage van het boek is 1250, 

waarvan meer dan de helft al gereser-

veerd. Bestelde boeken kunnen op 1 

december tot plm. 13.30 uur worden 

afgehaald in de bibliotheek en ook ter 

plaatse kunnen dan nog exemplaren 

worden besteld. 

Ook is het boek verkrijgbaar bij: 

Bilthovense Boekhandel-Julianalaan, 

Henk Hillen-Planetenbaan, Read-

shop- Hessenweg en Godefroy Boe-

ken-Nieuwstraat. 

’t Jodendom is de naam van het gebied waar voor de bouw van winkelcentrum 

de Kwinkelier en de drie grote lats een leefgemeenschap bestond van 
boerderijen en arbeidershuisjes. Het enige wat eraan nog herinnert is een oude 

kastanjeboom naast de uitgang van de parkeergarage onder de Kwinkelier, 

waar de auteurs graag poseerden. 

Maand van de Kunst afgesloten

Dankbaar werk doen in een kunstzinnige en inspirerende 

omgeving was de opzet van de nieuwe vrijwilligersactiviteit 

van de gemeente De Bilt. Vier locaties van Stichting De 

Bilthuysen boden in oktober en november onderdak aan 

de Maand van de Kunst waarin muziek, fotograie en 
schilderkunst aan bod kwamen.

Medewerkers van de gemeente De Bilt gingen samen met bewoners van 

de Bilthuysen genieten van verschillende tentoonstellingen en voorstellin-

gen. Bij De Bremhorst was in de eetzaal een expositie ingericht bestaande 

uit schilderwerken van bewoners die actief zijn in de schilderclub van De 

Bilthuysen. Deze schilderijen worden gecombineerd met werk van mede-

werkers van de gemeente. In Weltevreden kon men genieten van een foto-

expositie met werk van medewerkers van de gemeente De Bilt. Bij zorglo-

catie De Rinnebeek vond een besloten optreden plaats van Trio Soietje. Dit 
trio speelde liedjes uit de oude doos en zong samen met de bewoners van De 

Rinnebeek verschillende liederen. 

Ter afsluiting van de maand van de kunst trad op 15 november bij De Ko-

perwiek de muziekband Kletzmaar op. De bewoners van de Koperwiek en 

andere geïnteresseerde bewoners van De Bilthuysen gingen samen met de 

medewerkers van De Bilt genieten van deze bijzondere muziek. Wethouder 

Bert Kamminga leidde de bijeenkomst in. [Henk van de Bunt]

Letzmaar speelt klezmer (joodse volksmuziek) aan de hand van een 

levensverhaal.

Filmhuis Woudkapel groot succes
Bij de ilmvertoning van afgelopen maand waren bijna  

100 bezoekers. Ook voor de volgende voorstelling van de 

Japanse ilm Departures (2009) op 22 november  
aanstaande staan de deuren weer wijd open!

 

De Japanse regisseur Yôjirô Takita moest anderhalf jaar zoeken naar een be-

drijf dat zijn ilm Departures wilde uitbrengen. Niet veel mensen zagen wat 
in een ilm over een werkloze cellist, die terugkeert naar zijn geboorteplaats 
en daar een nieuwe betrekking vindt bij een uitvaartonderneming. Maar aan 

deze ilm werd de Oscar voor de beste buitenlandse ilm toegekend.
De professionele cellospeler Daigo Kobayashi speelt klassieke muziek in een 

groot orkest in Tokio. Als het orkest wordt ontbonden zit de jonge Daigo 

zonder werk en met een schuld van achttien miljoen yen voor zijn net nieuw 

gekochte cello. Zijn vrouw Mika en hij besluiten om de cello te verkopen 

en terug te gaan naar zijn ouderlijk huis op het platteland. Hier brengt het 

lot een advertentie onder zijn aandacht: ‘Departures’, geen opleiding nodig, 

voltijdbaan. Beiden denken dat het om een soort reisbureau gaat en vol opti-

misme bezoekt Daigo het kantoor. De kisten tegen de muur verontrusten hem 

geenszins, hij heeft er nog nooit één gezien. Als zijn mentor Ikuei Sasaki hem 

zijn werkzaamheden heeft uitgelegd, houdt Daigo ze voor Mika verborgen. 

‘Het is iets ceremonieels’, vertelt hij haar, en daar is geen woord van gelogen.

Op donderdag 22 november is de Woudkapel open om 19.00 uur; de ilm 
begint om 19.30 uur. geschonken. Na de ilm kan men napraten onder het 
genot van een glaasje wijn of frisdrank. Zie www.woudkapel.nl voor meer 

informatie.

Film over euthanasie
Op 24 november wordt in de Ontmoetingskerk in Maartensdijk de Spaanse 

ilm Mar adrento (de zee van binnen) uit 2004 vertoond . Het verhaal van 
de ilm is gebaseerd op het leven van Ramón Sampredo, die na een ongeluk 
vanaf zijn nek verlamd raakte. Hij moest daar 29 jaar mee door leven, ter-

wijl hijzelf euthanasie wenste. 

De ilm gaat over deze verlamde man die zijn leven waardig wil beëindigen, 
en over een aantal mensen en met name twee vrouwen die hem daarbij op 

verschillende gedachten willen brengen. De ilm werd o.a. bekroond met 
een Oscar voor de beste niet Engelstalige ilm.

Onderwerp

Een ilm dus met het gevoelige onderwerp euthanasie, die zeker indruk zal 
maken. Iedereen is van harte welkom vanaf 19.30 uur voor een kop kofie 
of thee. De ilm start om ongeveer 19.45 uur op groot scherm in de kerk-

zaal. Na de ilm is er nog gelegenheid om wat te drinken en na te praten. De 
toegang is gratis. 



Voor de liefhebbers. Smullen maar! ca 90 min. braden.

TAMME KONIJNENACHTERBOUTEN

................................................................1 KILO SLECHTS € 12,50

Van ons bekende rundvlees. Lekker gekruid.

RUNDER BIEFROLLADE .................500 GRAM € 8,98

Bakken als biefstuk. Lekker gekruid en gemarineerd.

ARGENTIJNSE STEAKS ...................... 4 STUKS € 7,00

Mals en mager. Superzacht; ca 1 uur tot 5 kwartier braden.

RUNDERBRAADLAPJES ..................500 GRAM € 7,50

Met o.a. room, kaas, varkensfilet & kruiden. Ca. 20 minuten op 170°c.

VLEESLASAGNE .....................................100 GRAM € 1,45

Uit onze traiteurhoek: met o.a. aardappel, spekjes en spruitjes.

STAMPOT SPRUITJES ........................500 GRAM € 4,25

Uit onze specialiteitenhoek: gemarineerd en gekruid. Om kort te bakken.

RUNDERBIEFHAASJES .....................100 GRAM € 1,85

Uit onze poeliershoek: gekruid en met groente gevuld.

KIPDRUMSTICKS IN BRAADZAK

.............................................................................100 GRAM € 0,85

Uit onze wildhoek: om te stoven. Mals en mager.

WILDZWIJN POULET .................... 100 GRAM € 2,25

Simpel maar lekker. Met o.a. gehakt, ham & kaas.

GEHAKT GORDONBLEU ......... PER STUK NU € 1,35

Voor de kenners. Iets aparts. 

Met o.a. lamsbiefstuk, courgette, rode ui en grove gyroskruiden.

LAMSGYROSVLEES .............................100 GRAM € 2,45

Met o.a. varkenshaas, barlachkruiden, zontomaat en parmaham.

VARKENSHAAS ITALIA ....................100 GRAM € 1,95

Om zelf soep te trekken. Ouderwets lekker.

VERSE OSSENSTAARTEN ...............100 GRAM € 0,99

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

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 24 november. Zetfouten voorbehouden.

brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Ter kennismaking:

maandag, dinsdag en woensdag 

(november en december) 

serveren wij elk 2e 3-gangen keuzemenu 

voor de halve prijs!  

Reserveren is noodzakelijk 

o.v.v.  actiemenu!

Raaijen Interieurs
*  ACTIE  *

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

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

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

Elke dag open 

(ook zondags)

Van zaterdag 

24 november

t/m zondag 

23 december

Vier-weekse

winterbelevenis

bij ‘t Vaarderhoogt in Soest

Dorresteinweg 72b 
Soest 035 - 6012883 

www.warmwittewinterweken.nl

• Elke dag weer anders

• Anton Pieck winkeldorp

• Smulkramen

• Levende Kerststal

• Henk de houthakker

• Kinderactiviteiten

• Kerstkoophuis
• Optredens koren 

 en artiesten

• Bezoek van 

 de Kerstman

a.s. Zaterdag 

openingsdag met het 

Soester Knollenkoor.

Het hele weekend 

volop activiteiten.
Tot en met zondag 23 december elke dag geopend met 

een gevarieerd programma. 

Zie voor het complete programma en openingstijden 

www.warmewittewinterweken.nl

15 kunstkaarten € 5,95

Verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Het 3e mapje kunstkaarten is uit.

En net als ‘Katten Kunst’ en 

‘DierenKunst’  bij onderstaande 

adressen verkrijgbaar.  

Kunst kaarten

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

15x Katten Kunst

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

Mirjam Wieringa

Jacquelien Beenen

Imke Beek

Cobi Dierikx

Lei Hannen

Romee Kanis

Barbara Kluiver

Peter de Koning

Joan Lichtenbelt

Paul Reeskamp

Ansèl Sandberg

Henk Slomp

Hans Volten

Paula Withagen

Karel Zoete

15x Kunst in beweging

 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

service voor ondernemers

vrijdag 23 november  

kerstpakketten show avond 

Kom vrijblijvend langs van 19.00 tot 21.00 uur.  
Om te kijken en te proeven.   
Kerstpakket? Bestel direct!

Landwinkel de Groenekan 
Nieuweweteringseweg 139 • 3737 MG Groenekan

 Ruime parkeergelegenheid

Voor geboorte-*, jubileum- trouw- en 
andere uitnodigingskaarten
*incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

www.parelpromotie.nl
Parel Promotie

o n t we r p + p r i n t + d r u k
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Succesvolle open dag  
bij George In der Maur 

De open dag bij George In der Maur 

Orthopedische Schoentechniek op za-

terdag 10 november, heeft honderden 

belangstellenden getrokken. Al snel 

na het openen van de deuren stroom-

den de eerste bezoekers binnen. Mede 

dankzij de verkeersregelaars buiten, 

teamwork binnen en een gevarieerd 

programma voor jong en oud, verliep 

de gehele dag vlekkeloos. 

Het ochtendprogramma stond gere-

serveerd voor genodigden. Dat niet 

alleen orthopedisch schoendragers 

geïnteresseerd zijn in het bedrijf en 

de producten, bleek ’s middags wel. 

Uit de wijde omtrek kwamen mensen 

een kijkje nemen. 

Iedereen kon gratis deelnemen aan 

de rondleiding en de voet- en schoen-

controle. Met name ’s middags ston-

den er tientallen mensen te wachten 

voor een voetconsult door de pedi-

cure of orthopedisch schoenmaker. 

Alle bezoekers verlieten enthousiast 

het pand. Voor de medewerkers was 

het leuk om op 1 dag zoveel waarde-

ring te krijgen voor hun vakgebied en 

werk. 

Het inloopspreekuur voetproblemen 

vindt elke dinsdag van 13.30 tot 

16.00 uur plaats in de Beterlopenwin-

kel aan de Kon. Wilhelminaweg 497 

in Groenekan.

Het enthousiaste team kijkt terug op een zeer geslaagde open dag.

Inloop-Sieradenparty 
Marjolijn Delver van de webshop voor vintage 

kostuumjuwelen in Westbroek, www.fabulous-vintage.com, 

organiseert op 2 december a.s. weer een inloop-sieradenparty: 

dit keer met hoge kortingen zodat meer mensen kennis 

kunnen maken met deze schitterende sieraden uit  

het midden van de vorige eeuw. 

Een paar jaar geleden besloot Marjolijn haar verzameling vintage kostuum-

juwelen uit de VS uit te baten door een webwinkel in sieraden te beginnen: 

www.fabulous-vintage.com. Het is een uitgebreide webwinkel geworden 

waar zo’n 250 stuks aan sieraden te bewonderen is. Broches en armbanden, 

ringen en oorbellen, colliers en sets, hangers en oude horloges. Voor inbre-

kers hoef je niet bang te zijn als je een sieraad bij Marjolijn koopt, want de 

gebruikte materialen voor kostuumjuwelen zijn op zichzelf niet kostbaar, 

hoewel ze dat vaak wel lijken. Maar de sieraden zijn vaak imponerend kun-

stig van techniek en vrolijk van kleur en vormgeving, of ze zijn juist overda-

dig glinsterend en glamourus. De materialen laten een breed scala zien van 

hout, been, parelmoer, glas, bont, plasic, bakeliet, lucite, glas, micro-mozaïc 

en emaille. Met daarnaast nog faux parels en faux diamanten. 

Sieradenparty

Omdat het lastig kan zijn om via een website te beslissen of een sieraad 

(bij) je past, en ook omdat de feestdagen er aan komen wil Marjolijn Delver 

in december mensen in de gelegenheid stellen om haar collectie ‘vintage 

costume jewelry’ in Westbroek te komen bekijken. Zo zien ze ter plekke of 

een sieraad bij ze past. De sieradenparty is zondagmiddag 2 december van 

14.00-17.00 uur. Adres Kerkdijk 127 (achter nummer 131), Westbroek. tel. 

0346-282 505.Hairdesque kleurt en knipt creatief
Om het team enthousiast en up-to-

date te houden organiseert Hairdes-

que regelmatig trainingen voor de 

medewerkers. Vorige week maandag 

werden onder leiding van de beken-

de kapper Gilbert Lefeber de laatste 

haarmodetrends en de nieuwste knip- 

en kleurtechnieken doorgenomen in 

de salon aan het Maertensplein. Een 

aantal, niet bang uitgevallen model-

len, had zich aangemeld als proefko-

nijn. Die moesten even wennen, maar 

gingen na aloop blij en enthousiast 
naar huis. Een van de modellen die met een frisse look weer huiswaarts ging.

voor… en na…

Sinterklaasactie bij MMV
De Maartensdijkse Middenstand Ver-

eniging doet ook dit jaar weer de Sin-

terklaasactie met kassabonnen met 

kans op mooie prijzen. 

Kassabonnen, ontvangen in de pe-

riode van 19 november tot en met 

5 december 2012 kunnen daarvoor 

(voorzien van naam en telefoonnum-

mer) in de daarvoor bestemde dozen 

bij de deelnemende winkeliers wor-

den gedaan. 

Alleen kassabonnen, met een bedrag 

van tenminste 5 euro en voorzien van 

naam en telefoonnummer dingen mee 

naar de prijzen: 

- cadeaubon van Vink Witgoed

- kledingbon van Nagel Fashion

- metamorfose bij Hairdesque

-  cadeaubonnen vrij te besteden bij 

de deelnemende winkeliers

Sint in De Bilt

Americo had even vrij toen de Sint vorig jaar in het oude dorp van De Bilt 

aankwam. Hoe zal hij dit jaar zijn intocht maken? Zaterdag 24 november 

komt sint om 16.00 in de Dorpstraat in de Bilt aan. Hij zal ook bekend 

maken wie de winnaars zijn van de grote tekenwedstrijd en natuurlijk 

worden zij beloond met prachtige prijzen.

(Jorinde Brandligt)
Koninklijke Onderscheiding Pieter Vos 

De heer drs P.H.A.M. Huijts, Directeur-generaal Volksgezondheid bij het Ministerie van 

Volksgezondheid heeft donderdag 15 november 2012 de versierselen, die horen bij de Koninklijke 

onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt aan de heer P. Vos te Bilthoven.

De heer Vos is vanaf 1984 werkzaam 

bij de Raad voor de Volksgezondheid 

en Zorg en de voorloper de Natio-

nale Raad voor de Volksgezondheid. 

De heer Vos heeft in zijn betrokken-

heid bij het functioneren van de Raad 

grote veranderingen in de benadering 

van zorg op gang gebracht. Het is 

mede aan de persoonlijke verdienste 

van de heer Vos toe te schrijven dat 

de geestelijke gezondheidszorg nu 

wordt gezien als onderdeel van de 

medische zorg. Via het door de heer 

Vos geschreven advies van de Natio-

nale Raad voor de Volksgezondheid 

is: ‘De hulpvraag centraal’ de basis 

geworden voor de huidige gezond-

heidszorg waarbij de patiënt centraal 

staat. Een andere grote ontwikkeling 

in de gezondheidszorg die in grote 

mate is toe te schrijven aan de heer 

Vos is de verspreiding van de ilosoie 
“van ziekte en zorg” naar “gedrag en 

gezondheid”.

De heer Pieter Vos vervult vanaf 1996 

de functie van algemeen secretaris bij 

de Raad voor de Volksgezondheid. 

De Raad organiseerde als dank voor 

zijn inzet en waardevolle betekenis 

voor de Raad voor de Volksgezond-

heid een afscheidssymposium. De heer Pieter Vos ontving een Koninklijke Onderscheiding.

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Stephanotis

Stephanotis piramide

Potmaat 12 cm.

Excl. sierpot. 

Per stuk

van 11,99Cvoor

7,99
Lever je C1000 spaarkaart in

en ontvang 5,- korting.

Kĳ k op groenrĳ k.nl voor de

actievoorwaarden.

wk 47. Geldig van 22-11 t/m 28-11. OP=OP



Kinder Natuur Activiteiten ‘De dassenburcht’ 

Woensdagmiddag 28 november kun je mee doen aan 

‘Naar de dassenburcht, op zoek naar sporen van de 

das’. Er wordt informatie gegeven over het onder-

werp, geknutseld en ongeveer 1 uur het bos ingegaan, 

als het weer tenminste goed is. Het is van 14.00 tot 

16.00 uur voor de leeftijd van 5 tot 12 jaar.

Aanmelden en informatie uitsluitend per e-mail: 

natuurkidsbeerschoten@hotmail.com vóór 27 novem-

ber. Zie ook de agenda van Utrechts Landschap: www.

utrechtslandschap.nl.

Danssalon 

Dansliefhebbers kunnen zaterdag 24 november in 

HF Witte in De Bilt terecht voor een avond stijldan-

sen, met voorafgaand een workshop Singledansen. 

De workshop Singledansen is nieuw in de Dans-

salon. Iedere dansliefhebber kan hieraan deelnemen, 

voor singledansen heeft men namelijk geen partner 

nodig. Er wordt opnieuw met herhalingen van eerder 

geleerde singledansen gestart. Daarnaast wordt er een 

nieuwe singledans geleerd. Alle geleerde Singledan-

sen komen ook weer terug gedurende de dansavond. 

De workshop gaat om 19.15 uur van start en duurt tot 

20.15 uur, aansluitend dansavond tot 00.00 uur. Meer 

informatie op www.de-danssalon.nl

Voordracht over aanleg Merwedekanaal

Dinsdag 27 november a.s. zal er een voordracht wor-

den gegeven door de heer Hans van Bemmel met als 

titel ‘Een streep door het landschap’. Het zal gaan over 

de aanleg Van het Merwedekanaal. De presentatie zal 

in hoofdzaak het traject Nigtevecht tot Oud Zuilen en 

de periode 1892 betreffen. Aspecten als ‘doel van het 

kanaal, kosten van het project, huisvesting, onteige-

ningen en de handel met Duitsland’ komen ter sprake 

en de opening in 1892 en de gevolgen van de aanleg 

van het kanaal. De bijeenkomst is in de Ontmoetings-

kerk, Julianalaan 26 in Maartensdijk. De aanvang is 

om 20.00 uur en niet-leden zijn eveneens van harte 

welkom.

Informatieavond autodelen

Een aantal autobezitters in onze gemeente deelt hun 

auto met plaatsgenoten door deze te verhuren. Voor 

een dagdeel, een hele dag of een aantal dagen. Dit 

wordt gedaan om een deel van de autokosten terug 

te verdienen, een leefbare wijk te krijgen of vanwege 

ideële motieven. Tijdens een informatieavond wordt 

op woensdag 28 november a.s. veel aandacht besteed 

aan hoe dit werkt gezien vanuit zowel de verhuurder 

als de huurder. Ook wordt er gekeken naar wat er alle-

maal geregeld is en de ondersteuning van het proces 

door mywheels.nl. Locatie: Waterweg De Bilt. De 

aanvang is om 20.00 uur. S.v.p. vooraf aanmelden bij 

Roel Simons. Mail: roel@simonix.nl  Telefoon: (06) 

54984249

Informatiebijeenkomst Parkinson

Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt organiseert op don-

derdag 29 november 2012 in samenwerking met de 

organisatie Aveant, een informatiebijeenkomst over de 

ziekte van Parkinson (niet over Parkinsonismen zoals 

MSA en PSP). Deze bijeenkomst, uitsluitend voor 

mantelzorgers, wordt gehouden in SWO-centrum De 

Duiventil, Jasmijnstraat 6, De Bilt van 10.00 – 12.00 

uur. Opgave vóór 26 november bij Willemien Hak of 

Lauk Spelberg, tel. 030-2203490 of w.hak@swode-

bilt.nl.

NIEUW: Introductiecursus iPAD 
U leert de iPAD te bedienen, te zoeken op het internet, 
email ontvangen en versturen + werken met Skype.
Breng uw eigen iPAD mee. Bovendien dient op deze 
iPAD een werkend account voor email, en indien men 
dit wenst te gaan gebruiken, ook voor Skype, te zijn 
ingesteld. Indien uw iPAD als zodanig is ingesteld, kunt 
u zonder verdere voorkennis aan de cursus deelnemen.
Het is dringend gewenst dat u de gegevens van de iPAD 
instellingen (Apple account, Email account, Skype ac-
count) meebrengt naar de cursus. 
Start: donderdagmorgen 29 november 2012. 
4 lessen voor €56,00 

Maartensdijk: Dijckstate, 
Maertensplein 96, 
tel. 0346 214161
De Bilt: De Duiventil, 
Jasmijnstraat 6, 
tel. 030 220 34 90
www.swodebilt.nl

Voor informatie en 
aanmeldingen:

Cursusaanbod

Stichting Vila Velha - haalt kosteloos, graag en vlot uw oud ijzer, witgoed op, 

dan wel uw afgedankte fi ets en steunt met de verkoop en export daarvan 
diverse projecten t.b.v. de straatkinderen uit de Favela’s van Fortaleza in 

Brazilië. 

Een van deze projecten behelst de aanschaf van een vrachtauto.

Er worden ook fi etsen ingezameld t.b.v. export naar de samenwerkende 
hulporganisatie aldaar: Emmaus, alwaar de fi etsen een dankbare 2e jeugd 

krijgen. De Stichting heeft geen winstoogmerk, heeft sinds haar bestaan in mei 
2011 naamsbekendheid opgebouwd en wordt inmiddels via particulieren uit 
heel Nederland, de gemeente Zeist, 1 van de woningbouw corporaties in Zeist 
als ook door de EO te Hilversum benaderd i.v.m. oud ijzer, witgoed, fi etsen 
en zaken die geld genereren voor de stichting. De stichting  heeft een VHIB 

registratie.

Op de website 

www.stichtingvilavelha.nl kunt u 

uitgebreide informatie vinden en 
een blik werpen op de fi nanciële 
barometer.
De stichting rekent op u!

Stichting Vila Velha  Zeist : 

Uw Oud IJzer voor een Goed Doel

Joost Planje, Nijenheim 8113, 3704  TC Zeist

06-47508047  |  info@stichtingvilavelha.nl

KvK NR 52776611  |  www.stichtingvilavelha.nl

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

géén inschrijfkosten!

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

www.atlasfysio.nl

De Holle Bilt 1 - 3732 HM - De Bilt

www.biltschehoek.com

Prijs per persoon: € 29,50 

kinderen tot 12 jaar: € 17,50 
kinderen tot 4 jaar gratis

Reserveren gewenst!

Bel 030--2205811 voor 
informatie en reservering

Op zondag 2 december komt Sinterklaas op bezoek tijdens onze 
Sinterklaasbrunch. Graag ontvangen wij u om 11.30 uur met een welkomstcocktail. 

Na de soep kunt u gebruik maken van ons uitgebreide buffet, met aansluitend 
ons dessertbuffet. Natuurlijk zal op het Sinterklaasfeest het Pietenorkest niet ontbreken.

SINTERKLAAS
BRUNCHPrijslijst

Heren
wassen knippen en drogen € 13,50
Heren 65+ € 12,50
Kinderen t/m 10 jaar € 11,00
Dames
Knippen € 15,00

030-7512967 | www.knip-knapkapsalon.nl
Dorpsstraat 20, 3732  HJ De Bilt

Actie bij 10x knippen 1x GRATIS knipbeurt

www.heuvelrug.transitiontowns.nl www.repaircafé.nl

Zondag 25 November in WVT Bilthoven 
REPAIRCAFÉ 

Kom en repareer uw kapotte spullen, 
electronica, fietsen, kleding etc. 

Met hulp van reparatiedeskundigen. 

Gereedschap aanwezig.

Toegang gratis! 
Tijd: 11.00 - 15.00 uur

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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Twintig jaar Kunst in de School 
door Guus Geebel

Toen ruim twintig jaar geleden verschillende toelagen die basisscholen ontvingen werden gekort, 

waardoor onder andere het schoolzwemmen verdween, bleef er een bedrag over waarvoor  

een bestemming werd gezocht. Unaniem kozen de Biltse schooldirecteuren toen  

voor culturele vorming. Er werd een werkgroep opgericht om een plan te  

ontwikkelen en zo ontstond KidS (Kunst in de School)

‘We zochten toen contact met de Ho-

geschool voor de Kunsten in Utrecht 

en studenten gingen als project to-

neelstukjes maken. Die voerden ze 

in zoveel mogelijk basisscholen in de 

gemeente op’, vertelt Ignace de Jong, 

oud-directeur van de Michaëlschool. 

Hij was één van de initiatiefnemers en 

is nog steeds actief bij KidS betrok-

ken. ‘We wilden een breed aanbod 

aan cultuur. Een jaar later kreeg het 

al meer vorm omdat we steun zochten 

bij de Stichting Kunstzinnige Vorming 

(SKV) in Zeist die ons ging advise-

ren. De SKV had vakleerkrachten in 

dienst en wist wat er op de markt was 

aan leuke kindervoorstellingen. Wij 

konden ons aardig zelf bedruipen en 

leerlingen zelfs twee muziek- en dans-

voorstellingen per jaar bieden. Die 

vonden vaak plaats in de gymzalen. 

We wilden verder dat de kinderen een-

maal in hun basisschoolperiode een 

schouwburg of andere culturele tem-

pel bezochten. Het werd de voorloper 

van een heel programma dat we nu elk 

jaar voorschotelen.’

Alle kunstvormen

Inmiddels nemen bijna alle basisscho-

len in de gemeente aan het KidS-pro-

gramma deel. De Berg en Boschschool 

en de Rudolf Steinerschool doen niet 

mee omdat die een eigen cultuurpro-

gramma hebben. Julianaschooldirec-

teur Ella Prins is voorzitter van de 

Werkgroep KidS. ‘Wat we bespreken 

koppelen we terug naar de scholen. 

Alle basisscholen krijgen hetzelfde 

aanbod. We horen van alle kanten dat 

wat we hier in De Bilt doen echt bij-

zonder is.’ Het programma is zodanig 

opgesteld dat de kinderen in hun ba-

sisschooltijd met alle kunstvormen in 

aanraking komen. In het Cultuurpro-

gramma wordt samengewerkt met lo-

kale partners. Zo maken leerlingen van 

basisscholen met bezoeken aan onder 

andere Landgoed Vollenhoven, West-

broek of de Koninklijke Biltse Harmo-

nie kennis met cultuur dicht bij huis. 

Met het Kunstmenu komen leerlingen 

in aanraking met traditionele kunstvor-

men door bezoeken aan een theater- of 

dansvoorstelling, een museum of een 

ontmoeting met een schrijver. 

Enthousiast

Voor onderwerpen voor het program-

ma gaat de werkgroep naar kijkdagen 

overal in het land. ‘We vragen cultuur-

educatieorganisatie Kunst Centraal 

of ze bij het gekozen onderwerp de 

leerstof willen maken. Soms heeft de 

programmamaker het zelf gedaan en 

passen ze het een beetje aan.’ Kinderen 

zijn altijd erg enthousiast en mogen na  

een voorstelling vaak nog met een ac-

teur praten. Van De Werkplaats nemen 

we elk jaar een door eigen leerlingen 

opgevoerde toneel- of dansvoorstel-

ling af. Die zijn altijd van heel hoog 

niveau en omdat de spelers wat dichter 

bij de leerlingen staan kunnen ze zien 

wat zij binnen enkele jaren ook zelf 

kunnen bereiken.’ Werkgroeplid Irene 

Jongbloets van Masquerade kan ook 

lessen op de scholen verzorgen. Ella 

Prins: ‘Als je zo’n theaterschool hebt 

moet je er ook gebruik van maken. Als 

de professionals van Kunst Centraal 

iets hebben waarvan ze vinden dat het 

iets leuks voor ons is, dan attenderen 

zij ons erop.’ Er is bij voorstellingen 

altijd een voor- en nabespreking. Ella 

Prins vindt de samenwerking met ou-

ders en leerkrachten van groot belang. 

Ignace de Jong noemt zij de stabiele 

factor.

Leden van de Werkgroep KidS. V.l.n.r. Irene Jongbloets, Ella Prins, Ignace de 

Jong, Margreet Penning en Marijke Timmermans.

Kinderschoenen voor wethouder
door Henk van de Bunt

De afdeling De Bilt van de Socialistische Partij (SP) zamelt deze periode gebruikte kinderschoenen 

in. De actie startte vorige week, woensdag 14 december in Bilthoven en wordt nu uitgebreid naar 

Maartensdijk. Vanaf dinsdag 20 november is het ook mogelijk bij Kapper Hans Stevens aan het 

Maertensplein in Maartensdijk ‘per paar samengebonden’ kinderschoentjes in te leveren.

Met de actie wil de SP de armoede 

onder kinderen aan de kaak stellen. 

SP voorzitter Anne-Marie Mineur: ‘In 

veel gezinnen voltrekt zich een stille 

tragedie. Zonder gezicht, zonder ge-

luid, maar toch is het er. 

Thuis is er te weinig geld voor een 

gezonde maaltijd, schoolreisjes, nieu-

we kleren of een verjaarscadeautje 

voor vriendjes’. ‘Kinderen die in de 

komende weken hun schoen zetten 

treffen die de volgende ochtend leeg 

aan; en dat gebeurt steeds vaker’, zo 

vertelt Dirk van Kekem namens de 

lokale afdeling van de SP. ‘Er moet 

wat gebeuren.’ 

Cijfers

De SP beschikt naar eigen zeggen 

over gegevens dat het in de gemeente 

De Bilt om zo’n 1200 kinderen gaat. 

Van Kekem: ‘De komende weken za-

melt de SP gebruikte kinderschoenen 

in, hét symbool voor kinderen die 

opgroeien in armoede. Deze worden 

rond 1 december a.s. aan de verant-

woordelijk wethouder aangeboden. 

De SP wil dat het College van burge-

meester en Wethouders er bij het Rijk 

op aandringt, dat er een plan moet ko-

men om de armoede van kinderen in 

De Bilt en in de rest van Nederland 

op te lossen. 

Ondanks de crisis zijn wij immers een 

rijk land en een rijke gemeente.’ 

Ander land

De SP roept mensen op kinderschoen-

tjes (per paar samengebonden) in te 

leveren op: Tuinstraat 54 in De Bilt, 

bij WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven 

of bij Kapper Hans Stevens aan het 

Maertensplein in Maartensdijk. Het 

mogen ook nieuwe schoentjes zijn. 

Na de actie worden de schoenen aan 

kinderen in een arm land gegeven. 

Ook kapper Hans is inzamelpunt voor kinderschoenen.

Geld moet rollen
In de Week van het Geld (12 t/m 16 november) werden op de Montessori-

school in Bilthoven gastlessen door ouders, werkzaam bij een bank, gege-

ven aan de bovenbouw over omgaan met geld. Aan de orde kwamen o.a. 

zakgeld, sparen en keuzes maken, lenen, het begrip rente en reclamebeïn-

vloeding. 

De gastlessen zijn onderdeel van Bank voor de Klas en de winnende klas 

dingt mee naar een gratis excursie naar het Geldmuseum in Utrecht. Aan het 

eind van de les kreeg iedereen nog een cash-weetjes-kwartet mee naar huis.

Leerlingen speelden enthousiast mee in de cashquiz.

Gediplomeerde mediators
Basisschool Bosberg in Hollandsche Rading is alweer voor het tweede jaar 

bezig met De Vreedzame School. Een onderdeel van De Vreedzame School 

is de leerling-mediation. Op 15 november werd een aantal leerlingen een 

diploma hiervoor uitgereikt. De leerlingen vertelden hierbij waarom ze me-

diator wilden worden, wat ze vooral hebben geleerd en ook hoe dat ging. 

Daarna was er een demonstratie aan ouders van het oplossen van een con-

lict.	 (Ronald de Moor)

Hannie Dorr (Eduniek) die de training verzorgde reikt de diploma’s uit. 

De Kunst van Recyclen
Dit najaar werden vanuit 12 Utrechtse gemeenten op 77 locaties van de 

Buitenschoolse Opvang (BSO) workshops over duurzaamheid en techniek 

aangeboden. De workshops gingen over de inzameling en recycling van 

klein elektr(on)isch afval, ‘e-waste’. De kinderen haalden zelf apparaten uit 

elkaar en maakten daar kunstwerken van die in elke gemeente in een open-

baar gebouw opgehangen gaan worden. 

Op elke BSO in de gemeente De Bilt worden in workshopseries gegeven. 

Donderdag 15 november werd de workshopserie op BSO de Wilde Poema 

aan de Kees Boekelaan afgesloten. Daarna werden ook de kunstwerken die 

gebruikt worden in de tentoonstelling geselecteerd. [HvdB] 

Donderdag 15 november werd de workshopserie op BSO de Wilde Poema 

afgesloten.



OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)

Aanvraag reguliere procedure

•  Bilthoven, Julianalaan 31, vervangen van reclamebord i.v.m. 
wijzing logo.(06-11-2012)

•  Bilthoven, Koudelaan 27 huisje 75-77, kappen 2 lariksen (02-
11-2012)

• Bilthoven, Mozartlaan 21, kappen 2 beuken (02-11-2012)
•  Bilthoven, Putterlaan 6, oprichten van een dakkapel (01-11-

2012)
•  De Bilt, Kamperfoeliestraat 22, plaatsen deur in dakkapel 

(06-11-2012)
•  Groenekan, Ruigenhoeksedijk 12, oprichten schuur (02-11-

2012)
•  Westbroek, Kerkdijk 26, plaatsen brug en aanleggen vijver 

(05-11-2012)

Verlengen beslistermijn

•  Groenekan, Ruigenhoeksedijk ongenummerd, vernieuwen 
van de toegangsbrug van Fort Ruigenhoek

Verleende omgevingsvergunning regulier

•  Bilthoven, C. de Haasweg 90, het plaatsen van verlichte en 
onverlichte reclame (06-11-2012)

•  Bilthoven, Dr. Julius Röntgenlaan 2, kappen van 1 esdoorn 
(01-11-2012)

•  Bilthoven, Soestdijkseweg Noord 356, kappen 1 den (07-11-
2012)

•  Bilthoven, Soestdijkseweg Noord 337, kappen van 1 Ameri-
kaanse eik (dood) en 1 beuk 01-11-2012)

• Bilthoven, Verhulstlaan 18, kappen 1 grove den (07-11-2012)
•  De Bilt, Hessenweg 106, wijzigen gevelindeling bankgebouw 

(07-11-2012)
•  Hollandsche Rading, Graaf Floris V Weg 4D, kappen 1 es 

(1-11-2012)

14-11-2012
[bron www.debilt.nl]

Instaptoernooi Judo
Zaterdag heeft een aantal leden van Judokan meege-
daan aan het Instap toernooi van de Judobond Mid-
den Nederland. In de eerste sessie Suzanne Schaap, 
Mees van den Wijngaard en Elise Schaap aan bod. 
Voor Elise was het haar eerste toernooitje, waarbij 
zij heel goed presteerde door uit een houdgreep te 
komen, maar jammer genoeg geen punten scoorde. 
Suzanne scoorde heel goed en behaalde 42 punten. 
Met de eerder behaalde punten kreeg zij de gele oor-
konde. Mees heeft al wat langer ervaring en scoorde 
40 punten. Hij kreeg met de eerder behaalde punten 
de blauwe vaan. In de tweede sessie kwam Calvin 
van Emmerik aan bod. Hij was ziek, maar ondanks 
dat scoorde hij toch 20 punten en behaalde met de 
eerder behaalde punten de oranje oorkonde.

In de vierde sessie kwamen v.l.n.r. Quincy 

Simmerman, Marit en Cas Alderhout en Hugo 

Reijers aan bod. Voor Hugo was het een eerste 

wedstrijd. Hij behaalde toch nog 10 punten. Marit 

behaalde 20 punten en kreeg samen met de eerder 

behaalde punten de oranje oorkonde. Cas behaalde 

11 punten en kreeg samen met de eerder behaalde 

punten de groene vaan. Quincy scoorde 30 punten 

en behaalde de blauwe oorkonde.

Bericht van Sint en zijn Pieten voor Groenekan 
Lieve mensen uit de omgeving, 

Ja ja, ook dit jaar staat jullie weer een bezoek te wachten, 
Waarschijnlijk staat de datum nog wel in jullie gedachten! 
Net als ieder jaar, verschijnen we het laatste weekend in november, 
Maar ter herinnering hierbij nog een ‘remember’. 
Hierbij zelfs een Engels woordje tussendoor, 
Dat is weer eens wat anders dan het Spaans in koor! 

Nu ik over een koor spreek, 
We hopen weer veel mensen te zien deze week! 
Niet alleen kinderen en ouders, maar iedereen is welkom, 
Want ook voor ouderen, jongeren anderen draaien we ons om. 

De eerste avond is vrijdag 23 november, start om half zeven, 
Ja, samen met de staf- en de verhaaltjespiet, zul je wat beleven! 
Als je in de Groene Daan je schoen zet, zit er vast ook voor jou wat moois in de zak, 
Doe wel je naam en leeftijd erin, alles bij elkaar scheelt ons klimmen op het dak! 

Daarnaast liggen er grote taaipoppen klaar voor een nieuw ‘jasje’, 
Hopelijk zijn jullie er allen en is het geen klein kinderklasje! 
We hopen op versieringen met lekkers in mooie kleuren, 
In de zaal hangen dan snel, vele zoete geuren! 
Om half 8 nemen we weer afscheid, 
Om de volgende dag fi t te zijn, is het dan wel bedtijd! 
   
Zaterdag 24 november start om 13.45 uur de optocht op de Oranjelaan in Groenekan, 
Na een heerlijke wandeling, maken we er in de Groene Daan opnieuw een feestje van! 
We hopen dat veel van jullie met ons mee willen lopen, 
Want veel gezelligheid en veel mensen is waar we op hopen! 

In de Groene Daan aangekomen, stapt Sint op zijn stoel, 
En ja, daar vertelt hij iedereen weer een heleboel! 
In Spanje kregen we al veel nieuws te horen vanuit Nederland, 
Want is er dit jaar niet iets met een speciale schoen aan de hand? 

We hopen dat veel van jullie dit feestje met ons willen beleven, 
Maar als laatste zeg ik jullie nog even: 
Schrijf de data nu meteen op, 
Want zonder jullie aanwezigheid is het ook voor ons niet top! 
Groetjes van Sinterklaas en zijn Pieten die het dichten ook dit jaar niet lieten! 

De VerhaaltjesPiet

Klaverjassen bij SVM
Aanstaande vrijdagavond 23 november kunt u weer 
klaverjassen bij SVM. In de kantine van deze sport-
vereniging 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.

Agenda:

Aanvang 20.00 uur

 •  Voorlichting viering 900-jarig 
bestaan gemeente De Bilt 
(initiatieven raad van kerken)

Na de pauze

 •  Plannen nieuwe sportcentrum, 
zwembad en KNLTB tenniscentrum.

 •  mededelingen van gemeente afdeling 
dorpsgericht werken

 •  publiciteit rond Dorpsraad
 • rondvraag en sluiting

Na afl oop is er gelegenheid tot 
bijpraten aan de Bar.

Bijeenkomst Dorpsraad Groenekan

maandag 26 november in de Groenedaan

Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92



FC Utrecht bezoekt dit voetbalseizoen 

in de aanloop naar iedere thuiswed-

strijd supporters uit gemeenten in 

de regio. Op 12 november kwamen 

grootaandeelhouder Frans van Seu-

meren en Algemeen Directeur Wilco 

van Schaik naar de kantine van FC De 

Bilt waar zij beiden voor een aandach-

tig toehorend publiek een boeiende 

presentatie hielden.

‘Welkom bij de op een na beste club 

uit de regio’, begint voorzitter Martin 

van Veelen van FC De Bilt de bijeen-

komst. Hij geeft eerst het woord aan 

Martin Veldhuizen. die het NESU-ma-

gazine schreef, een blad voor en over 

de onfortuinlijke Roemeense voetbal-

ler Mihai Nesu. 

In het magazine staat een interview 

met Frans van Seumeren aan wie Veld-

huizen een exemplaar aanbiedt. In het 

blad komen veel oud-collega’s van Mi-

hai Nesu aan het woord en uiteraard 

een interview met Mihai zelf. De op-

brengst komt volledig ten goede aan 

de Mihai Nesu Foundation. 

GROEIEND BEDRIJF

Frans van Seumeren (62) houdt een 

indrukwekkend verhaal over zijn le-

ven en werken. Hij is de oudste zoon 

van een Utrechts gezin met elf kinde-

ren. Zijn vader kocht op een gegeven 

moment een kraanwagen en begon 

in De Meern een eigen bedrijf. ‘Ik was 

sportief en wilde na de HBS eigenlijk 

verder in de sport, maar mijn vader zei 

jij komt me maar helpen in de zaak. 

Toen ik 23 was vond hij dat ik directeur 

moest worden. Het bedrijf groeide in 

binnen- en buitenland, tot begin tach-

tiger jaren een crisis uitbrak. Het was 

een moeilijke tijd, maar we bleven in-

vesteren om de concurrentie voor te 

blijven. Toen begin negentiger jaren 

het ijzeren gordijn viel zijn we vrij snel 

daarna naar Oost-Europa gegaan om 

daar bedrijven op te zetten. Eind ne-

gentiger jaren was het bedrij� e in De 

Meern uitgegroeid tot een wereldspe-

ler met vijftig vestigingen over de hele 

wereld.’

KOERSK

Het lukte Van Seumeren in 2000 con-

current Mammoet over te nemen. 

Het fusiebedrijf ging verder onder de 

naam Mammoet met de kleuren van 

Van Seumeren. In 2001 onderzocht 

Frans van Seumeren of het bergen van 

de in 2000 gezonken atoomonderzee-

er Koersk iets voor het bedrijf zou zijn. 

Nadat in Rusland eerdere besprekin-

gen met een consortium waren vast-

gelopen kreeg Mammoet uiteindelijk 

de opdracht  ‘Er waren cultuurver-

schillen, maar wij werkten al tien jaar 

in Rusland dus was dat voor ons geen 

probleem.’ Van Seumeren vertelt uit-

voerig hoe de onderhandelingen ver-

liepen. ‘Na overleg met onze mensen 

kon ik na een week meedelen dat we 

het konden uitvoeren.’ Hij vertelt over 

de erbarmelijke omstandigheden 

waarin het werk moest worden uitge-

voerd. ‘In de nacht van 6 op 7 oktober 

2001 begon het hijsen. Als het schip 

dan loskomt geeft dat een geweldige 

kick. Het was gelukt en iedereen was 

gelukkig.’ 

GESTOPT

In 2005 droeg Frans van Seumeren het 

bedrijf over aan zijn jongste broer en 

twee neven. ‘Mijn vrouw en ik namen 

een rugzak en we zijn van Utrecht naar 

Athene gelopen Na op een Grieks ei-

land overwinterd te hebben zijn we 

naar Zuid Spanje gegaan en van daar-

uit weer  teruggewandeld naar Neder-

land. We hebben 6000 km gewandeld 

en hadden de mooiste tijd van ons 

leven.’ Weer thuis dacht hij na over 

wat hij nu moest gaan doen. ‘Onder-

nemen en omgaan met mensen kon 

ik, dus daar moest ik iets mee gaan 

doen. Ik ging geld investeren in intel-

ligente jonge mensen met ideeën die 

iets willen bereiken, maar die vaak niet 

bij banken terecht kunnen. Het heeft 

inmiddels geleid tot 43 bedrijven over 

de hele wereld.’ In 2008 werd Frans van 

Seumeren grootaandeelhouder van 

FC Utrecht.

WINNAARS

Wilco van Schaik werd ruim een jaar 

geleden gevraagd Algemeen di-

recteur van FC Utrecht te worden. 

Hij dacht lang na of hij het wel zou 

doen. Hij kwam tot de conclusie dat 

als hij echt iets uitdagends in zijn le-

ven zou willen doen, dit de kans was. 

Van Schaik was  jarenlang directeur 

van een reclamebureau geweest en 

daarnaast sportverslaggever. Hij had 

hele hoge verwachtingen. ‘Het werd 

verrassing, verbazing en af en toe 

verbijstering. Ik was het bedrijfsleven 

gewend, maar in de voetballerij heb je 

te maken met veel emotie en korteter-

mijndenken. Winst of verlies van een 

wedstrijd heeft een enorme impact op 

het bedrijf. Het gaat altijd over voetbal 

en alles ligt onder een vergrootglas.’ 

Van Schaik laat in zijn diapresentatie 

voorbeelden zien van berichten die in 

de pers verschenen, maar die absoluut 

niet klopten. Hij gaat vervolgens in op 

wat hij � nancieel aantrof en waar het 

naar toe moet. 

RENDEREND SPORTBEDRIJF

‘Onze doelstelling is dat we operati-

oneel weer winst gaan maken en dat 

betekent een omslag.’ Er werd een 

visie ontwikkeld om van een al jaren 

verliesgevende voetbalclub in 2012 te 

komen tot een innovatief, maatschap-

pelijk actief en renderend sportbedrijf 

in 2015. Van Schaik vertelt gedreven 

op welke wijze dat gaat gebeuren. ‘We 

willen de beleving rond de wedstrijd 

meer laten zijn dan alleen voetbal. Van 

alle medewerkers wordt betrokken-

heid vereist. Talent en passie geven 

topkwaliteit. Dat geldt in het veld, 

maar ook in het bedrijf. Wij zijn iedere 

dag keihard aan het werk om de ver-

wachting waar te maken.  De gewone 

dingen ongewoon goed doen is de 

basisregel.’ Hij vertelt wat er allemaal 

al in gang gezet is. ‘Winnaars hebben 

een plan, verliezers hebben een ex-

cuus. Winnaars laten iets gebeuren. 

verliezers wachten tot er iets gebeurt.’   

Top FC Utrecht 
presenteert zich bij FC De Bilt
door Guus Geebel

21 november 2012

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

In zijn presentatie vertelt Wilco van Schaik hoe FC Utrecht in 2015 moet draaien. 

In de volle kantine wordt aandachtig naar de verhalen geluisterd.

Wilco van Schaik, Martin van Veelen en Frans van Seumeren kijken terug op een 

geslaagde avond.

Beste familiebedrijf

Met de beeltenissen van hun ouders op de achtergrond namen Ton, Frank 

en Albert Agterberg op 12 november bloemen in ontvangst van wethouder 

Arie-Jan Ditewig. De wethouder kwam namens het college van B en W de 

broers feliciteren met hun onderscheiding als beste familiebedrijf van Neder-

land. Hij noemt het een hele eer waar de gemeente trots op is.



De werkzaamheden zijn gestart. Als al-

les volgens de planning verloopt zal de 

Industrieweg in Maartensdijk volgend 

voorjaar aangepast zijn aan de eisen 

van deze tijd. Dan heeft dit kleinscha-

lige bedrijventerrein een strakke uit-

straling, is het voorzien van een goede 

verlichting en cameratoezicht en heeft 

het naar verwachting een goede data-

verbinding.

De ligging is al goed: dicht bij snelwe-

gen en goed bereikbaar met iets, bus 

en trein. Er is om dit te laten slagen 

vooral gedurende de periode van het 

huidige college van burgemeester en 

wethouders hard gewerkt, altijd in ge-

zamenlijk overleg met de Kring Onder-

nemers Maartensdijk (KOM), de daar-

toe door hen ingestelde werkgroep 

en het overkoepelde orgaan de Biltse 

Ondernemers Federatie (BOF).

Het netwerk van ondernemers en win-

keliersverenigingen in de zes kernen 

van de gemeente De Bilt is goed geor-

ganiseerd. De BOF is het overkoepe-

lende orgaan met 14 lidverenigingen 

welke ongeveer 500 leden vertegen-

woordigen uit bijna alle denkbare bran-

ches. Het ondernemen staat centraal en 

gevraagd en ongevraagd wordt advies 

gegeven. Er is een samenwerkingsver-

band gesloten met de gemeente waar-

bij de versterking en ondersteuning van 

de locale economie centraal staat. Eén 

van de leden is de KOM: zij vertegen-

woordigt ondernemingen en bedrijven 

die gevestigd zijn in Groenekan, Hol-

landsche Rading, Maartensdijk en West-

broek. Bij nieuwe plannen of speciale 

onderwerpen wordt door de KOM een 

werkgroep benoemd. 

MENSEN EN WENSEN

Voorzitter van de KOM en bestuurslid 

van de BOF is Maurits de Bruin. Hij is dui-

delijk: ‘De wens tot revitalisering werd al 

geuit in 1999. Er zijn in de loop der tijd 

twee plannen opgesteld maar steeds 

kwam het niet verder. De huidige wet-

houder de heer Ditewig heeft het echt 

opgepakt en voortvarend doorgezet. 

Voor het ontwerp van dit plan heeft 

Tauw BV de twee vorige plannen als 

leidraad genomen. De door ons inge-

stelde werkgroep heeft, in samenspraak 

met de KOM en indien nodig met de 

BOF, veel werk verzet. Er is goed gecom-

municeerd met de ondernemers en ge-

bruikers van de Industrieweg. Ook hier 

ging tijdens het overleg met regelmaat 

het gezegde – Zoveel mensen zoveel 

wensen – op. Het plan wat nu uitge-

voerd wordt heeft ieders instemming’. 

LOKAAL AANBESTEED

Maurits de Bruin vertelt verder blij te zijn 

dat de gemeente de opdracht om het 

project te realiseren heeft gegeven aan 

een lokale ondernemer. ‘Waar het kan 

moeten we proberen ondernemingen 

uit onze gemeente in te zetten. Agter-

berg b.v. uit Groenekan is een prima 

keuze’. Vermeldingswaard vindt hij ver-

der de goede samenwerking met Me-

hmet Seyman. ‘Hij begeleidt dit project 

vanuit de gemeente: pragmatisch, hij 

kijkt eerst naar de mogelijkheden en 

onderzoekt dan hoe het gerealiseerd 

kan worden’. 

MORELE VERPLICHTING

De werkgroep blijft het verloop van het 

project op de voet volgen. Maurits de 

Bruin; ‘Iedereen heeft, zo hebben we 

afgesproken, de morele plicht om het 

eigen pand er goed uit te laten zien’. Hij 

vervolgt: Volgend jaar hebben wij, daar 

ben ik van overtuigd, een aantrekkelijk 

bedrijventerrein voor allerlei soorten 

bedrijven’. 

Revitalisering Industrieweg Maartensdijk
door Marijke Drieenhuizen

Dit aantrekkelijke beeld zal bijdragen aan de populariteit van de Industrieweg in 

Maartensdijk. 

De Flex BV
Met ingang van 1 oktober 2012 is het nieuwe  BV-recht ingevoerd. Dit 

betekent dat het oprichten van een nieuwe  BV eenvoudiger en lexibeler 

is. U krijgt hierdoor meer vrijheid om uw onderneming naar eigen inzicht 

en voorkeur vorm te geven. 

De meest in het oog springende wij-

ziging is dat het minimumkapitaal 

van € 18.000 niet langer is vereist. 

Kapitaal van 1 eurocent is civielrech-

telijk voldoende. Daarnaast is de ver-

plichte 25% storting op de aandelen 

niet langer vereist. Verder zijn de ac-

countantsverklaring en bankverkla-

ring komen te vervallen alsmede de 

speciieke beschermingsregels ten 

behoeve van mogelijke schuldeisers. 

Verder kunnen aandelen zonder 

stem- of winstrecht worden uitgege-

ven en krijgen aandeelhouders een 

ruimere instructiebevoegdheid ten 

opzichte van het bestuur.

Door het nieuwe  BV-recht is een 

aantal zekerheden verdwenen voor 

mogelijke schuldeisers, zoals hier-

voor aangegeven. Als compensatie hiervoor kent de wet sinds kort een 

zogeheten uitkeringstoets. Wilt u (als aandeelhouder) namens de  BV een 

uitkering doen, dan is naast een aandeelhoudersbesluit tevens goed-

keuring van het bestuur vereist. Het bestuur krijgt hierin dus een verant-

woordelijkheid én aansprakelijkheid. Het komt er kort gezegd op neer dat 

er geen dividend mag worden uitgekeerd als duidelijk is dat uw onder-

neming zijn direct opeisbare schulden niet kan betalen. Bestuurders en 

aandeelhouders die hierin onzorgvuldig handelen, kunnen aansprakelijk 

worden gesteld.

Voor alle duidelijkheid: het nieuwe  BV-recht geldt voor alle  BV’s, dus ook 

voor de vóór 1 oktober 2012 opgerichte  BV’s. Dit volgt rechtstreeks uit de 

dwingendrechtelijke bepalingen van de wet.

Kortom de nieuwe wetgeving biedt vele kansen, maar oplettendheid is 

ook geboden. 

Wilt u meer over dit onderwerp weten? Neemt u dan contact op met Mar-

cel Kingma, belastingadviseur bij Accon avm, vestiging De Bilt.

Spectaculaire najaarsactie bij Sun Profi t

Bestel nog dit jaar uw zonnepanelen en profi teer van maximale kortingen.

“Het besparen is begonnen!”

Voor iedereen die voor 31 december 2012 een opdracht plaatst gelden de volgende tarieven:

Aantal panelen Kosten totaal Subsidie* Totale investering

6  € 3.400,00  € 375,00 € 3.025,00

8  € 4.200,00  € 480,00 € 3.720,00

10  € 4.900,00  € 630,00 € 4.270,00

12  € 5.800,00  € 650,00 € 5.150,00

De gemiddelde terugverdientijd van de bovenstaande aanbiedingen bedraagt 7 jaar.
Deze aanbieding geldt voor hellende daken (plat dak + 5%), prijzen zijn incl. alle materialen, arbeid en btw.

Materialen bestaan uit : Panelen Ec solar 240wp, SMA omvormer, bekabeling, bevestigingsmateriaal.

*Subsidie geldt zolang de beschikbare middelen bij de overheid het toelaten

Sun Profi t B.V. – Industrieweg 5, 3738  JW Maartensdijk
T:0346-216536  |  www.sunprofi t.nl  |  info@sunprofi t.nl
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Hallo Wereld
Tijdens de 10 dagen van de Kinderboekenweek 2012 (begin oktober) had het team van leerkrachten 

van de Van Everdingenschool/Balansleren te Bilthoven samen met hun bibliotheekcommissie tal van 

activiteiten georganiseerd rondom het thema van dit jaar ‘Hallo Wereld, Hello World!’ 

Zo ging de opa van Amar van Zwieten 

uit groep 7 op reis naar Paramaribo en 

hebben de leerlingen voor de kinde-

ren van de Flu-school aldaar tekenin-

gen mee gegeven samen met een kof-

fer vol leesboeken. De contacten met 

de Flu-school lopen vooralsnog via 

de ‘oude’ weg: de telefoon. Internet 

en e-mail hoopt deze school komend 

schooljaar te realiseren. En natuurlijk 

hoopt Amar en zijn klas, dat ze dan 

met de kinderen in Paramaribo kun-

nen skypen. 

De Van Everdingenschool doneerde 

niet alleen veel lees- en educatie-

boeken maar ook veel lesmaterialen, 

zoals schriften en dergelijke aan deze 

basisschool. 

Gambia

Onlangs kregen de groep 5 t/m 8 be-

zoek uit Gambia! Mafu Kujabi, woon-

achtig en werkzaam in Faji Kunda, 

was een maand te gast bij de Biltho-

vense familie Bosman, de buren van 

een van de ouders van de school. De 

Gambiaan was gelijk enthousiast om 

de school te bezoeken en de kinderen 

aan de hand van de vele foto’s die 

Everlyna Bosman tijdens haar be-

zoeken aan Gambia heeft gemaakt, 

te vertellen hoe de kinderen aldaar 

leven en leren. Via de foto’s valt de 

kinderen niet alleen het verschil in 

gebouw op maar ook in bijvoorbeeld 

hoe lang de kinderen er over doen om 

op school te komen, soms wel een uur 

lopen, en hoeveel kinderen er aan één 

tafeltje zitten, als ze al een tafeltje 

hebben. Een aantal leerlingen durfde 

in het Engels een vraag aan Mafu te 

stellen: ‘Hoeveel talen spreekt u’? 

Het antwoord was duidelijk: ‘Wel 

zeven; de vijf die Gambia er zelf al 

heeft, naast Engels ook nog Frans, 

opgedaan in de tijd dat ik in Senegal 

woonde’. Een andere leerling vroeg 

of hij het Nederlandse eten lekker 

vindt? ‘Ja, heel lekker maar het liefst 

ga ik naar McDonalds’. 

(Esther Pol, Bibliotheekcommissie)

Kinderen van de Van Everdingenschool met Mafu Kujabi.

Nova wint gemeentelijke derby
De wedstrijd tussen Nova en DOS was meer dan alleen een plaatselijke derby. Beide ploegen hadden maar 

één doel, de overwinning. Dit gaf een wedstrijd die tot twee minuten voor tijd geweldig spannend bleef.

De wedstrijd, onder leiding van de 

uitstekend luitende Ronald van den 
Hazel, begon in het voordeel van 

DOS. Het eerste schot was direct raak 

na een individuele actie van Mar-

jolein van Zijtveld (DOS), de toon 

was gezet. Al snel beantwoorde Job 

Paauw (Nova) met een mooi schot 

van afstand. De ploeg uit Westbroek 

wist goed gebruik te maken van de 

korfzone. Er werden veel korte kan-

sen gecreëerd en afgerond. Nova wist 

met prima uitgespeelde aanvallen 

bij te blijven. Hierdoor ging de eer-

ste helft redelijk gelijk op. Dit resul-

teerde in een ruststand van 8-9 in het 

voordeel van Nova.

DOS kwam sterk uit de rust, wist di-

rect 2 keer te scoren en bouwde uit 

naar een 11-10 voorsprong. Met goals 

van Jan Hoekstra en Inge van Eck 

wist Nova snel weer gelijk te trekken. 

Dit ging door tot de 13-13.De laatste 

tien minuten waren erg spannend. 

Het publiek werd door deze spanning 

link opgezweept en dat zag je terug 
in het veld. Toch wist Nova de laatste 

minuten het hoofd koel te houden en 

nog 2 keer te scoren. De einduitslag 

werd hiermee 13-15 in het voordeel 

voor de ploeg uit Bilthoven. Een wed-

strijd waarin DOS qua veldspel zeker 

niet de mindere was van Nova, maar 

het liet afweten in de afronding.

Volgende week zaterdag ontvangt 

Nova Hebbes uit Utrecht; de hek-

kensluiter van poule 3F. De wedstrijd 

begint om 15.35 uur. (Steven Bakker)

DOS speelt volgende week een uit-

wedstrijd tegen Devinco in Deventer. 

Het aanvangstijdstip is om 18.45 uur

 (Wilco de Rooij)

Sportiviteit en respect centraal bij clinic
Onder een stralende zon beleefde de jeugd van FC De Bilt woensdag 14 november  

een geweldige voetbalmiddag. De Forza Tour van FC Utrecht kwam langs op Sportpark  

Weltevreden en verzorgde voor de Biltse jongens en meisjes een heuse voetbalclinic  

met techniektraining en het Forza Respect-programma.

In de kantine van de club vertelt FC 

Utrecht-jeugdtrainer Marcel van der 

Net de jongens en meisjes wat er alle-

maal gaat gebeuren. ‘We gaan straks 

trainen zoals we dat bij Utrecht ook 

doen. We beginnen met hooghou-

den met z’n allen.’ Ze kregen daarna 

een ilm te zien waarin Anouar Kali 
en Rodney Sneijder het hebben over 
sportiviteit en respect. Als voorbeeld 

van respect tonen noemt Marcel van 

der Net het normaal omgaan met 

een beslissing van de scheidsrechter 

waar je het niet mee eens bent. Heel 

herkenbaar voor de kinderen is zijn 

voorbeeld dat een vader langs de lijn 

zegt dat je naar voren moet, terwijl de 

trainer zegt dat je naar achteren moet. 

Na de ilm gingen de kinderen samen 
met doelman Erik Cummins en Jong 

FC Utrecht-aanvaller Kevin van Kip-

persluis voetballen. De middag werd 

afgesloten met een persconferentie 

waarbij voetbalvragen aan de spelers 

gesteld konden worden. Spelers die 

op een of andere manier waren opge-

vallen kregen een prijs en voor ieder-

een was er een aandenken. Helemaal 

aan het eind was er gelegenheid om 

handtekeningen te vragen. [GG]FC Utrecht-jeugdtrainer Marcel van der Net legt uit wat er gaat gebeuren.

Ambulance bij  
Scouting Ben Labre 

Even schrikken de ouders en leden van de Scoutinggroep 

Ben Labre in De Bilt. Afgelopen zaterdag staat er 

plotseling een ambulance voor het gebouw met gillende 

sirene en zwaailichten. Gelukkig blijkt er niemand 

gewond. Verpleegkundige Van der Wilt heeft zijn voertuig 

meegenomen om uit te leggen hoe de ambulancedienst  

RAVU in de regio Utrecht werkt. 

De demonstratie hoort bij het halen van het insigne EHBO. Daarvoor moe-

ten de Verkenners ook twee verbanden kunnen aanleggen. En wie kan ze dat 

beter leren dan de ambulancedienst zelf? 

Natuurlijk blijft het daar niet bij. De verpleegkundige trekt elk kastje in het 

gele ambulancevoertuig open om te laten zien hoe het ambulancepersoneel 

mensen stabiliseert, hartilmpjes maakt, zuurstof meet en toedient en een 
infuus aanlegt. Sommigen deinzen verschikt terug als Van der Wilt zonder 

aarzelen infuusnaalden uit zijn koffer haalt maar natuurlijk blijft het bij een 

demonstratie. Al gauw lijkt het of de hele speltak zwaargewond is geraakt 

tijdens de opkomst. Met zelf aangelegde verbanden om armen en benen lig-

gen ze aan de monitor op de brancard. 

Ook leren ze wat je precies moet zeggen als je 112 belt. Dat wordt griezelig 

echt nagespeeld met een echte oproep vanaf de centrale. Van der Wilt is een 

boeiend verteller en het regent vragen. Zo snappen de Verkenners niet hoe 

mensen zo stom kunnen zijn om het ambulancepersoneel te bedreigen als 

ze met hun taak bezig zijn? 

Als Van der Wilt zijn grote gele auto weer van het schoolplein afdraait, laat 

hij de groep dik in het verband achter. Mét een welverdiend insigne. 

De gehavende groep van Ben Labre.

Schoen zetten

De zaak van kapper Hans aan het Maertensplein is een lokale bekendheid 

in Maartensdijk. De winkel is in vroegere stijl sfeervol ingericht. De 

kappersspiegel waar je als klant in mag kijken is zelfs meer dan 100 jaar 

oud. Ieder jaar zetten kinderen hun schoentje in zijn zaak en dat was ook dit 

jaar weer voor Sinterklaas daardoor extra gemakkelijk er wat in te doen. 

[HvdB].
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Let op!  prijzen gewijzigd

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

Te koop aangeboden

HOOIBALEN, mooi 

droog gewonnen 5 euro p/s. 

Jacobskruid vrij, ook geschikt 

voor paarden. Tel: 06-30242122 

Jan Willem, Westbroek.

OPSTAPSTOEL te koop. 

Z.g.a.n. tegen elk aannemelijk 

bod. Tel. 035-5771258.

Ouderwetse zinken teil, diame-

ter 57 cm € 25,- en ouderwetse 

zinken teil, diameter 50 cm 

voor € 20,-. Tel 030-2204505

Z.g.a.n. lattenbodembed. 

Afm. 2m bij 90cm. €50,-. 

Maertensplein 60, tel 0346-

213321

Laura Ashley hydrangea slpk-

set. Gordijnen: 67 breed / 136 

hoog. 2x bedvolant, 2 dekbed-

hoezen, 1x wallp.border. € 50,-. 

Tel: 06-53994663.

Ecru gordijnen met camelrand 

4 st. van 210 cm breed: inge-

stikt en 280 cm hoog in één 

koop € 50,-. Tel: 06-53994663

Nike gymschoenen wit, lichte 

zool, maat 42,5. € 7,50. Tel. 

0346-213190

Satellietontvanger Nokia voor 

de vrije zenders op astra-hot-

burd met afstandbediening. 

€ 25,-. Tel. 06-19963053

Satellietset compleet met 35 cm 

schotel en lnb en zuigmap met 

canaldigital decoder seca voor 

de Nederlandse zenders. € 49,-. 

Tel. 06-19963053

Koperen schemerlamp op 

ronde voet met 2 witte kappen, 

tot 1.70m hoogte instelbaar. 

€ 45,-. Tel. 030-2292073

Kleine bijzetfauteuil, bruine 

leren bekleding en rondom 

bruin riet. € 40,-. Tel. 030-

2292073

Halogeen lampensetje, nieuw 

in doos met ophang bekabeling 

. € 10,-. Tel. 06-16276013

Nette, leren lage schoenen voor 

dames. Instappers:kleur maat 

zwart, model bootschoenen.  

Zelden gedragen. Maat 39. 

€10,-. Tel 06-16276013

Schaatsen: Zwarte lage noren 

maat 39, merkloos. € 20,-. Tel 

06-16276013

Moneyclip, grote, zilverkleu-

rige, geldclip, Nieuw. Met klein 

goudkleurig outline (naamloos) 

logo. In plastic doosje: € 10,-. 

Tel. 06-16276013

Air Force II 4 wiel skeelers-

clipsluiting (wel doorsmeren)! 

+ arm/knie/pols bescherm. maat 

39. € 20,- Tel. 06-16276013

2 cd-box Chanson muziek, 

Anthology Volume 1, Pierre 

Rapsat, gesealed. € 10,-. 

Dvd op Hoop van Zegen met 

o.a. Danny de Munk, Kitty 

Courbois. € 3,- Tel 035-

7852090

Muziekboeken Ed&Steve serie: 

1 boek met bekende Hardrock 

en 1 boek Grungeliedjes. (par-

tituren voor gitaar, piano, bas, 

drums). Samen € 15,-. Tel 

06-16276013

Zacht roze met grijs winter-

jack met capuchon, voor stoere 

meiden, Maat M-L € 20,-. En 

knalpaarse imitatie bontjas 

voor gekke feesten, kort model, 

nieuwstaat. € 50,-. Maat M-L. 

Tel 06-16276013

Damesjas in Kleur Oud-

Hollands groen. Nep leer look, 

driekwart colbertmodel met 

knoopsluiting, maat L. € 25,-. 

Tel. 06-16 276013

Stofzuiger Nilfisk met 17 zak-

ken en in prima staat. € 48,-. 

Tel. 030-2286775

2-Zits slaapbank; kleur wit, 

Ikea Lycksele Lovas. In goede 

staat; weinig gebruikt. € 48,-. 

Tel. 030-2288994

Nieuwe ponshulp (nog in ver-

pakking) ‘Carl’. € 12,-. Tel. 

030-2202996

Hobbyboek kerstkaarten 

maken van La Rivière. € 6,-. 

Tel. 030-2202996

Donkerbruin leren dameslaar-

zen, nieuw. Maat 39. € 125,- 

voor € 49,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe alarmklokradio Digital. 

€ 5,-. 50 luxe kerstkaarten met 

envelop in foliezakje, voor 

markt of braderie o.a. € 25,-. 

Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. sportief damesjack 

roze/wit/donkerblauwe hori-

zontale streep, maat M. € 25,-. 

Tel. 030-2202996

3 Nieuwe elastische fitness-

banden, nog in verpakking. 

€ 10,-. Tel. 030-2202996

In goede staat wit houten laden-

kastje; 4 laden op wieltjes. 

B36xD36xH47 cm. € 12,50. 

Tel. 030-2202996

In zeer goede staat Philips 

stereomeubel grijs 76x42x36. 

Platenspeler, FM radio en cas-

settedeck. € 39,-. Tel. 030-

2202996.

Nieuwe originele kerstboom 

verlichting Philips (kaarslamp-

jes) voor binnen. € 10,-. Tel. 

030-2202996

Märklin en Roco modeltrei-

nen, beginsets, enz. € 50,-. Tel. 

06-44364108

Sluier voor ledikantje van 

Babouche met belletjes, was 

€ 134,95 nu € 45,-. Wipstoel 

van Prenatal. € 19,50. Tel. 

06-54665050

Houten duwkar met blokken. 

€ 7,50. Dekentje voor ledikant-

je. € 12,-. Speeldoos, arc van 

noac. € 7,50. Tel. 06-54665050

Baby Born pop met kledingset. 

€ 22,50. Baby Born kleding-

kast. € 25,-. Baby Born wip-

stoel. € 15,-. Tel.  06-54665050

2x9 Disney kerstballen in doos. 

€ 15,- per doos. Tel. 0346-

214065 / 06-29506849

Christmas house kerk met ver-

lichting 36 cm. br. Hoogste 

punt is 27 cm. € 17,50. Tel. 

0346-214065 / 06-29506849

Goed uitziende slaapzak, 1x 

gebruikt. € 15,-. Tel. 0346-

214084

Kinderschaatsen zwart met 

rood mt. 21, zien er netjes uit. 

€ 7,50. Tel. 0346-214084

Goed uitziende kinderledikant 

met matras 60x120cm. Kleur 

beige. € 30,-. Tel. 0346-214084

Nieuwe voetbalschoenen Nike 

totalgo maat 42,5. Kleur zwart/

geel. € 25,-. Tel. 06-51077253

Skischoenen Sophie xs mt. 39. 

Kleur grijs/zilver. € 40,-. Tel. 

06-51077253

Auto’s/motoren

1 set: H4 type 1 osram auto-

lampenset /zekeringen (minus 

1.W5W lampje) voor type 

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Ook adverteren? 

Bel dan  

0346 21 19 92

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

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

Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, afschei-

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

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

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

06-54967985

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

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

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

Vastgelopen op je levensweg (met partner, werk of persoon-

lijke groei)? En is er een verlangen je patronen te doorzien en te 

doorbreken en op een vernieuwende manier weer te verbinden 

met jezelf en de ander? Bel voor een gratis kennismakings-

gesprek. Hulpbronnen in het coachen zijn de dieptepsycholo-

gie van Jung, Imaginatie-technieken en eventueel de natuur. 

Hanneke van Doorn. Tel. 06-46380150 www.bewustzijninver-

binding.nl

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

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

www.MPGcoaching.nl  

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl

(Diepte) reiniging, peeling, stomen, weghalen van 

oneffenheden,epileren, massage van gezicht, hals en decol-

leté, masker, serum en dagcreme voor € 49,50. Spoorlaan 66, 

Bilthoven. Tel: 06-10666673

Citroen Berlingo/Xsara, 

Renault Clio/Laguna/Twingo, 

Seat Ibiza, Volvo S40/V40. 

€ 5,-. Tel 06-16276013

Fietsen/brommers

Kinderfiets. € 25,-. Driewieler 

voor peuter. € 15,-. Tel. 0346-

281745

Personeel gevraagd

Gevraagd, zorgvuldige 

h.h.HULP, eens in 2 weken 2 

of 3 uur, te Bilthoven. Tel. 030-

2290592

Huish. HULP voor 3 uur/week. 

Holl/ Rading. Tel. 035-5771295

Personeel aangeboden

Technisch VAKMAN biedt 

zich voor langere periode aan 

als huismeester o.i.d. voor klus-

werk. Tel. 06-42417376 

Voor uw VERVOER

bel Arthur 06-45624367.

Schiphol  € 37,50!

Diversen

Gevonden op zondag 11-11-

12: FIETSSLEUTEL lag 

op het begin van fietspad 

Maartensdijk naar Holl. 

Rading. Tel. 06-30390070

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Nieuwe look voor BETTY'S 

CORNER! Bekijk de website 

www.bettyscorner.nl

Ook tijd voor uw nieuwe kap-

sel! Bel voor een afspraak: 

06-33722022 Zorg voor uw 

haar!

't Juffertje BROCANTE is 

iedere zaterdag geopend vanaf 

11.00 uur. 30 Nov t/m 22 Dec 

hebben wij iedere vrijdag koop-

avond van 18.00 t/m 21.00 uur. 

Egelshoek 9 Hilversum. www.

juffertjebrocante.nl

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.

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

aan het juiste adres. Voor meer informatie kunt u bellen 

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

Zoekt u een origineel en persoonlijk Kraamkado? Laat dan 

de naam bijv. op een handdoek of slab borduren! Kijk op www.

littlekidz.nl of bel 030-271.05.44/Janneke van Asselt

Hoe is het met de voorzieningen in uw/jouw dorp? Tevreden 

of kan het beter? Vanavond debat in Dijckstate (Maartensdijk). 

Aanvang 20 uur. Thema: Vitale dorpskernen: hoofdzaak of bij-

zaak? Debat met raadsleden Anne de Boer (Groenlinks/PvdA), 

Frans Poot (D66) en Johan Slootweg (SGP). Debat o.l.v. Leo 

Fijen. Zie www.debilt.sgp.nl voor meer info. Hartelijk welkom!

Tuinservice van Vliet 06-54751296 Nw. Weteringseweg 34. 

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

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

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

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

bomen weghalen.

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 12 voor de SWO cursussen!

Cursus: Veranderingen in je leven!  De scheiding van mijn 

ouders. Deze cursus is voor alle kinderen en jongeren die wor-

stelen met de scheiding van hun ouders. In een warme, veilige 

sfeer zullen wij in 7 bijeenkomsten met een klein groepje kin-

deren samen aan de slag gaan met als intentie hun verdriet en 

vragen te helpen verwerken. info@cumcura.nl 030-2254247. 

kerstsale
* 23 november 2012

* 10-18 uur

Heel veel

aanbIeDInGen
leuke accessoIres

voor HuIs, tuIn en keuken

Heel veel

aanbIeDInGen
leuke accessoIres

voor HuIs, tuIn en keuken

kerstsale

BETH SHAMAR, 
VRIJWILLIGERSWERK

Vindt U goede, 
veilige, warme zorg 
en begeleiding voor 
mensen met dementie 
ook zo belangrijk??

Wij zoeken chauffeurs 
voor het vervoer 
van onze ouderen 
voor 1 á 2 keer 
per week. (goede 
onkostenvergoeding)

Kan je goed koken en 
wil je dat bij ons, 
1 á 2 keer per week 
ook doen? U bent
van harte welkom.

Meer weten!? kijk op 
www.bethshamar.nl 
of kom gerust langs of 
bel ons op
tel. nr. 0346-211755
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Voordaan-dames in winning mood
De dames van Voordaan hebben de winst van vorige week een goed vervolg weten te geven. Na de 

overwinning op Helmond werd tegen Alliance opnieuw drie punten gepakt. De heren van Voordaan 

liepen opnieuw tegen een zware nederlaag aan, dit keer tegen koploper Rotterdam.

Voordaan begon wat slordig aan 

de uitwedstrijd tegen Alliance uit 

Heemstede. Ze startten niet fel ge-

noeg, maar in de tweede helft herpak-

ten ze zich en werd door hard werken 

het spel steeds beter. Dit resulteerde 

in een voorsprong. Na een voorzet 

van Vos Vostermans draaide Lisa Ger-

ritsen naar haar backhand en tekende 

daarmee voor de 0-1. Snel daarna viel 

de 0-2 door een mooie actie van Va-

lerie Meijvis, waarna opnieuw Lisa 

Gerritsen was die met haar backhand 

scoorde uit de rebound. Met de maxi-

male score van zes punten zijn de da-

mes van Voordaan goed op weg in de 

nieuwe fase van de competitie.

Winterstop

De heren van Voordaan snakken na 

de derde ruime nederlaag op rij naar 

de winterstop. Met de wedstrijd tegen 

koploper Rotterdam stond zondag de 

lastigste uitwedstrijd van de eerste 

competitiehelft op het programma. 

Tien minuten wist Voordaan zich in 

de wedstrijd te houden, maar toen 

ging het snel bij Rotterdam. Via twee 

goals van Jeroen Hertzberger en een 

van Paul Melker was het binnen vijf 

minuten 3-0 voor de thuisclub. Met 

een ruststand van 5–0 was het dui-

delijk dat het een zware middag ging 

worden.Toch deed Voordaan na rust 

nog wat terug door de 5-1 aan te te-

kenen via Floris Delmee, maar op Je-

roen Hertzberger stond zondag geen 

maat. De international bracht ook nog 

de 6-1 en 7-1 op het scorebord. Toch 

wist Voordaans clubtopscorer Philip 

Meulenbroek ondanks de ruime ach-

terstand nog voor een lichtpuntje te 

zorgen door zijn achtste en negende 

goal van de competitie te maken. He-

laas kon niet worden voorkomen dat 

Voordaan voor het eerst tegen een ne-

derlaag in dubbele cijfers aanliep. Na 

zeventig minuten hockeyen stond er 

10-3 op het scorebord.

Rotterdam gaat als winterkampioen 

de winterstop in en Voordaan bezet de 

elfde plek, een prima prestatie voor 

de mannen uit Groenekan. Op 24 fe-

bruari gaat de Hoofdklasse weer ver-

der en start Heren 1 thuis tegen Laren. 

Voor de dames gaat het seizoen nog 

even door, volgende week spelen ze 

opnieuw uit, dit keer tegen Craeyen-

hout.

De heren van Voordaan zijn toe aan de winterstop. Tegen koploper Rotterdam liepen ze opnieuw tegen een zware 

nederlaag aan. Toch maakte clubtopscorer Philip Meulenbroek alweer zijn achtste en negende goal van het seizoen. 

(Foto: www.guidovanderburg.com)

Kwaliteit geeft doorslag bij TZ
In een matig gevulde Veluwehal in Barneveld speelde TZ haar tweede zaalwedstrijd.  

Tegenstander was ODIK, een ploeg met aspiraties om lang mee te doen bovenin de overgangsklasse. 

Trainer van ODIK is Adriaan van Dijk, geboren en getogen in Maartensdijk en 

 iemand die zelf in de absolute top heeft gespeeld bij Dalto Driebergen.

Na een lange blessureperiode startte 

Carlijn Vos voor het eerst weer in de 

basis, Nawal Legouit begon op de 

bank. Daniel Meijers vervangt voor-

lopig de geblesseerde Bob Gerritsen 

die volgende week een knieoperatie 

ondergaat. Gelukkig komt zijn voor-

selectie voor Jong Oranje niet in ge-

vaar.

De wedstrijd was 2 minuten oud toen 

coach Maarten van Ginkel al vluchtte 

in een time out omdat Adriaan van 

Dijk had besloten zijn ploeg volledig 

aan te passen aan de kracht van TZ. 

Hij offerde zijn topschutters op om te 

gaan rebounden en bracht de sterke 

rebounders van TZ in de problemen 

door juist op hen te gaan aanvallen. 

Joep Gerritsen en Bart Drost hadden 

daar in de eerste fase van de wedstrijd 

grote problemen mee. Ook bij de da-

mes was een aanpassing gedaan om 

de aanvallende kracht van Anouk van 

Breda in te dammen.

Rommelig

Mede door deze aanpassingen ont-

stond een rommelige eerste helft 

waarbij TZ continu op achterstand 

stond. Anouk van Breda en Tim 

Meijers hielden TZ in de race. Rust-

stand 10-8 in Barnevelds voordeel. In 

de tweede helft had TZ haar zaakjes 

beter voor elkaar; Bart Drost en Joep 

Gerritsen kregen verdedigend grip op 

hun heren en waren in de aanvalsre-

bound heer en meester. De dames van 

TZ bleken kwalitatief echt sterker 

dan hun opponenten. Zij ontregelden 

de functies van ODIK steeds meer en 

Lianne Meijers, Daphne Bos, Anouk 

van Breda en Carlijn Vos scoorden 

ook mee. Daarnaast was Tim Meijers 

vaak ongrijpbaar voor de ODIK de-

fensie. Daniel Meijers had een zware 

middag maar bekroonde zijn verdien-

stelijke debuut in de basis met twee 

doelpunten.

Nooit meer

Met de ingebrachte Luuk van Koute-

rik (voor Daniel Meijers) en Nawal 

Legouit (Lianne Meijers) liep TZ uit 

naar een voorsprong van 4 goals die 

nooit meer in gevaar kwam. Daarvoor 

was in de tweede helft het verschil in 

kwaliteit te groot. Een mooie tweede 

overwinning (15-18), waarmee TZ 

zich aan de kop van de ranglijst heeft 

genesteld. Zaterdag aanstaande ont-

vangt TZ in de Maartensdijkse Vier-

stee het lastige KVA uit Amstelveen. 

Met steun van de TZide zal het een 

sfeervol avondje worden.

Het tweede team van TZ won over-

tuigend in Drachten met 27-8 en staat 

ook met 4 punten uit 2 wedstrijden 

bovenaan in de reserve 1e klasse.

SVM verliest
SVM heeft de afgelopen twee wedstrijden laten zien dat het goed kan voet-

ballen; een geconcentreerd spelend team dat weinig kansen weg geeft.  

‘t Vliegdorp uit Soesterberg heeft met haar brede en goede selectie na een 

matige start de weg ophoog weer gevonden. 

In de wedstrijdlyer van de Maartensdijkers stond het overduidelijk: ‘SVM 
moet vandaag de tegenstander niet de ruimte geven om te combineren. De 

bal zal snel en zuiver rond gespeeld moeten worden om kansen te creëren 

en zo de drie punten in Maartensdijk te houden en een gat te slaan met t 

Vliegdorp’. Hier zat nu net het probleem in het team bij SVM. Niet dat er in 

de eerste helft kansen werden weggegeven, maar de toeschouwers misten 

het snel en zuiver rond spelen. Te veel en te snel werd de diepte gezocht.  De 

spitsen Roy Wijman en Mike de Kok werkten hard maar kregen te weinig 

‘goede ballen’. Toch was ‘t Vliegdorp niet de betere ploeg. Goede combi-

naties maar niet echt gevaarlijk. SVM was wel de hoekschoppenkampioen, 

maar niet de doelpuntenmaker in de eerste helft. En dan gebeurt waar de 

trouwe supporters al bang voor waren: een verkeerde terugspeel bal en de 
handige en goede spits van t Vliegdorp scoort in de 43e minuut de 0-1 tegen 

de verhouding in.

Na de theepauze een feller en beter SVM dat op weg ging naar de (ver-

diende) gelijkmaker. De stevig gebouwde goalie van ‘t Vliegdorp kreeg 

het drukker maar echte kansen kwamen er niet voor de geelblauwen. De 

gelijkmaker kwam er niet en bij een van de goede uittrappen van de Vlieg-

dorp keeper lieten SVM verdedigers de spits gewoon lopen met als gevolg 

een 0-2 achterstand. SVM probeerde het wel maar miste overtuiging en 

creëerde te weinig kansen. Een nederlaag,die SVM aan zich zelf te wijten 

heeft. Door het verlies van koploper Almere bleef de schade in de uiteinde-

lijke rangschikking beperkt.

SVM 2 won met doelpunten van Michel Kemp en Louk van Looveren met 

2-0 van Jonathan en doet goede zaken. A.s. zaterdag is er een bekerpro-

gramma. Op dit moment is het nog niet bekend of SVM 1 en 2 vriendschap-

pelijk spelen.

FZO –  FC De Bilt 3-3
Dit weekeinde geen overwinning van het eerste van FC De Bilt, maar toch 

nog steeds ongeslagen. Na een 3-1  achterstand werd het tien minuten voor 

tijd gelijk en had FC De Bilt nog de kans om vlak voor tijd de drie punten 

uit Zeist mee te nemen.

Ondanks dit tegenvallende resultaat ging het team een dag daarna met de 

spelersbus van FC Utrecht naar stadion Galgewaard voor de wedstrijd van 

FC Utrecht tegen FC Twente. In het stadion aangekomen mengde het eerste 

zich met vele honderden leden van FC De Bilt die eveneens in het stadion 

waren. Het was een prima sfeer in het stadion en ook die wedstrijd eindigde 

in een gelijkspel. [foto Reyn Schuurman]

In de spelersbus van FC Utrecht naar stadion Galgewaard.

FC

DE BILT

sPOrtPArK WeLteVreden

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

AAnnemersbedrijf
Agterberg

FC DE BILT

JSV NIEUWEGEIN

zaterdag

24 november

Bekerwedstrijd

aanvang: 15.
00 uur

advertentie
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Start aanleg plukboomgaard
Later dan gedacht, eerder dan verwacht

door Henk van de Bunt

Vorige week maandag waren ze er opeens dan toch; de machines van loonbedrijf Baelde uit 

Groenekan, om in het Van Boetzelaerspark in De Bilt een begin te maken met het aanleggen van een 

plukboomgaard. De grond in het park wordt geschikt gemaakt om fruitbomen te kunnen planten.

De Vereniging Vrienden Van Boet-

zelaerpark heeft zich geruime tijd 

beijverd voor de realisatie van deze 

boomgaard, waarmee en waardoor 

het klassieke park wordt uitgebreid. 

Al in 2011 werd het plan opgevat om 

met de gemeente en (buurt-)bewoners 

van De Bilt een nieuwe bestemming 

te geven aan het braakliggende areaal 

tussen het park en de achtertuinen van 

Kerklaan en Blauwkapelseweg. De 

Vereniging wilde er een plukboom-

gaard realiseren, waardoor de gehele 

omgeving een prachtige tuin - om ge-

zamenlijk te bewerken -, en te eten en 

te plukken fruit zou krijgen. Het plan 

werd positief ontvangen op het Biltse 

gemeentehuis; verantwoordelijk wet-

houder Arie-Jan Ditewig: ‘De inzet 

van de Vrienden van het Van Boet-

zelaerpark is zeer waardevol. Met de 

komst van de plukboomgaard wordt 

het park de groene parel van De Bilt. 

Als gemeente dragen we graag bij om 

de realisatie van de plukboomgaard 

mogelijk te maken’. 

Geld

Deze woorden van de wethouder van 

Openbare Ruimte en Groen werden 

o.a. bewaarheid door in de vergade-

ring van het College van Burgemees-

ter en Wethouders van 11 september’. 

Afgelopen voorjaar is het boom-

gaardplan in het kader van ‘Knap je 

Park Op’, door de ANWB gehono-

reerd met een prijs van 5000 euro, 

wat de Biltse Stichting Mens en zijn 

Natuur er vervolgens toe bewoog om 

dit bedrag te verdubbelen tot 10.000 

euro; genoeg om de fruitbomen aan te 

kopen en te gaan planten. 

Stil

Toen werd het weer even stil rond 

de boomgaard. Nu het geld geregeld 

was bleek er in september nog geen 

concrete (gemeentelijke) actie. Het 

bestuur wees de gemeente erop, dat 

het project nog dit jaar (2012) uitge-

voerd moest worden. Voorzitter Sven 

Gutker de Geus: ‘Dat was voorwaar-

de voor de toegezegde bedragen van 

de ANWB en Stichting Mens en zijn 

Natuur. Het totale bedrag van 10.000 

euro wordt in zijn geheel besteed aan 

de aankoop van de 30 fruitbomen’. 

Met boomspecialist Walter den Hol-

lander en (buurtbewoonster)hovenier 

Anke Patist werd een voorkeurslijst 

van boomsoorten opgesteld. Er werd 

nagedacht over een formule voor de 

exploitatie van gaard en bomen; be-

sloten werd tot een model van 200 

aandeelhouders tegen een pakket van 

25 euro per stuk per jaar. Een aandeel 

garandeert dat de eigenaar kan mee-

delen in het vruchtgebruik (plukda-

gen) of aandeel in evenementen in de 

boomgaard. 

Uitvoering

Bestuurslid Toos Bedaux: ‘De oor-

spronkelijk geplande datum van okto-

ber 2012, waarop de shovels de grond 

in zouden gaan om het perceel rijp te 

maken voor de boomaanplant, werd 

ruimschoots ‘niet gehaald’ en ook het 

informeren van de parkbuurt. Maar ls 

je dan ziet met welke gedrevenheid 

en vakkundigheid bij de uitvoering 

wordt gewerkt, dan vergoelijkt dat 

veel. Het gaat uiteindelijk om het re-

sultaat’. Er moeten nog wel wat na-

dere afspraken gemaakt en uitgevoerd 

worden over de toegankelijkheid en 

veiligheid van het terrein. Het werk 

om de grond geschikt te maken om 

te kunnen planten duurt volgens plan-

ning tot en met vrijdag 23 november.

Geschiedenis

Met bestuurslid en aanwonende Ben 

Verwiel kijken we naar de uitvoering 

van de werkzaamheden. De voorma-

lige design manager van de Rabobank 

heeft tegenwoordig meer tijd beschik-

baar voor de Vereniging en de ‘re- sty-

ling’ van het park en de aanpalende 

omgeving: ‘Deze zomer heb ik in het 

kader van het scholenproject van Open 

Monumentendag, waar ik wat rondlei-

dingen voor verzorgde, mij verdiept 

in de geschiedenis van het park. Ik 

kwam heel oude kaarten (1911) tegen, 

waarop bijvoorbeeld de ‘duiventil’ aan 

de ingang van de Kerklaan. De sloot, 

welke nu aan de rand van het park op-

nieuw wordt uitgediept komt al voor 

op kaarten uit de zeventiende eeuw. 

Met de nu uitgevoerde werkzaamhe-

den herleeft een stukje van de geschie-

denis van een oud deel van De Bilt’.V.l.n.r. Sven Gutker de Geus, Toos Bedaux en Ben Verwiel bekijken en 

bespreken in het weekeinde de voortgang.

De eeuwenoude Molensloot wordt weer uitgegraven. (foto Ben Verwiel)

‘Samen op een stukje grond’
Veroniek Clerx

‘Samen op een stukje grond, midden in ons land, vormen de 

Zes Kernen hier, met elkaar een band’, klinkt de eerste strofe 

van een feestlied dat is gecomponeerd ter gelegenheid van 900 

jaar De Bilt. En gepresenteerd op het gemeentehuis Jagtlust 

in de kern ‘Bilthoven’, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 

januari 2012. Als opmaat naar Jubeljaar 2013.

Ik bewoon een klein stukje grond in kern De Bilt en ben altijd graag bereid 

de banden met bewoners van de andere 5 kernen aan te halen. Bijvoor-

beeld door iedereen te laten kennismaken met het enige park dat wij met 

z’n Zessen rijk zijn. Omdat het al 81 jaar oud is, opgetrokken in klassieke 

Engelse Landschapsstijl en de jaarlijkse basis van een landelijk bekende 

Kunstmarkt.

Mijn wenkbrauwen gingen daarom omhoog in opperste verbazing, toen een 

geboren Bilthovenaar tijdens een recente bezichtiging van ons aller Van 

Boetzelaerpark, in aanwezigheid van een omvangrijke Bilthovense school-

klas meldde, het park nooit eerder gezien te hebben! Zonder enig spoor van 

gêne! De kinderen keken hun ogen uit, alsof ze ergens in een buitenlands 

park waren, in plaats van in hun eigen gemeente De Bilt.

‘Het feestcomité 900 jaar heeft nog wat missie te bedrijven, om tot een 

echte integratie van de kernen te komen’, bedacht ik mopperig, langs de 

zichtas een blik op Landgoed Sandwijck werpend. ‘Als Bilthoven en De 

Bilt al zover van elkaar verwijderd zijn…’

De Baron Van Boetzelaer knikte vanuit de hemel. ‘Ach meid’ sprak hij 

bemoedigend, ‘als binnenkort de fruitbomen de grond in gaan en de nieuwe 

Plukboomgaard er komt, dan zul jij eens wat beleven. ‘ Dan gaat het storm 

lopen in het park, vanuit Westbroek en Hollandsche Rading aan toe. Die 

Vereniging (Vrienden Van Boetzelaerpark) van jullie heeft toch die prijs 

van 5000 euro gewonnen van de ANWB, ‘Knap je Park op’? wist hij tot 

mijn verrassing. ’Daarop ben ik bijzonder trots. Míjn zegen hebben jullie 

hoor. ‘ Aldus de Baron en stichter van het park; een geruststellende gedach-

te. Temeer omdat ook de (inanciële) zegen vanuit gemeentehuis Jagtlust 
eraan zit te komen. Het is toch een hele eer voor de raad, om aan de voor-

avond van het Jubileumfeest, een dergelijke bijdrage te mogen leveren aan 

ons énige monumentale park: een fruitboomgaard voor iederéén.

Er zijn trouwens al ideeën genoeg voor het jaar 901 en verder. Wat zou de 
Baron denken van een muziektent 

met terras of een kinderboerderij. 

Een hertenkamp misschien? Klein-

tje maar…

Poorten van Fort Ruigenhoek open
Staatsbosbeheer, eigenaar van Fort Ruigenhoek organiseert op zondag 25 november een speciale 

excursie waarin alle geheimen van het Fort worden onthuld. U kunt mee na aanmelding via  

www.groenehartcentrum.nl. De rondleiding begint om 13.30 uur en duurt ongeveer 1 ½ uur.

Het fort is in de 19de eeuw gebouwd 

en maakt deel uit van de Nieuwe Hol-

landse Waterlinie. Wat was de aan-

leiding van de bouw? Waarom nu 

precies op deze plek? Welke functies 

had het fort? En hoe gebruikt men het 

nu? Vanwege de militaire functie van 

het Fort is het zeer beperkt toegan-

kelijk geweest waardoor de natuur 

zich op een aparte manier heeft ont-

wikkeld. De wallen zijn op sommige 

plaatsen ingenomen door weelderige 

begroeiing. Op andere plaatsen heeft 

de beplanting de sfeer van vroeger. 

Welke diersoorten leven op het fort. 

Allemaal onderwerpen die de Groene 

Hart gids van Staatsbosbeheer met u 

zal bespreken. Kunt u niet op deze 

dag kijk dan op de website voor een 

ander datum later dit jaar. In ieder 

geval staat de volgende datum vast: 

30-12-2012. Indien u met een groep 

Fort Ruigenhoek wilt bezoeken dan 

kan dit in overleg. Zorg voor stevige 

schoenen. Een deel van het terrein is 

moeilijk toegankelijk voor personen 

die slecht ter been zijn en gebruikers 

van rolstoelen. 

Fort Ruigenhoek

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

2e KERSTDAG BIJ NAAST DE BUREN?

Woe.
21-11

Hazenpeper, rode kool  
en vruchtencompote

of
Scholfilet met  
kreeftensaus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
22-11
Vrij.

23-11
Woe.
28-11

Gebakken wilde forel met 
amandelen

of
Gebraden lamsbout met  
gebakken aardappeltjes

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
29-11
Vrij.

30-11


