
Het verkiezingsfeest is bij aankomst 
bij het gemeentehuis al meteen indruk-
wekkend. Op het bordes speelt de 
Koninklijke Bitse Harmonie en in de 
bijna uitpuilende ‘woonkamer van de 
gemeente’ ontmoeten ondernemers, 
politici en belangstellenden elkaar 
in ongedwongen sfeer met hapjes en 
drankjes. Voordat de winnaars bekend 
worden gemaakt houden burgemees-
ter Arjen Gerritsen, Lammert de Vries 
van de Biltse Ondernemers Federatie 
(BOF) en de heer van den Brandeler, 
voorzitter van de plaatselijke Lions 
Club, een toespraak. Tijdens het eve-
nement treden evenals twee jaar gele-
den de landelijk bekende Biltstars 

op. De Biltsche Hoek verzorgde het 
smakelijke winterbuffet en Came 2 
Play de muziek.

Sfeer van succes
‘U bent vanavond getuige van de 
feestelijke bekendmaking van de 
Biltse Ondernemer van het Jaar in de 
categorieën Starters, Bestaande Win-
kels en Bestaande Bedrijven’, zegt 
de burgemeester in zijn toespraak. 
‘Ondernemers en gemeente hebben 
samen een grote verantwoordelijkheid 
voor werkgelegenheid, bereikbaar-
heid, sport, cultuur en ontspanning. 
Kortweg wij delen met elkaar verant-
woordelijkheid om de gemeente leef-

baar te laten zijn om het leven, wonen 
en werken in de gemeente De Bilt 
optimaal te maken.’ Gerritsen noemt 
ondernemers de voorhoede van een 
gezonde samenleving en zegt dat er 
een directe relatie bestaat tussen eco-
nomische voorspoed en maatschap-
pelijk welbevinden. ‘De kwaliteit van 
de gemeente De Bilt wordt voor een 
belangrijk deel bepaald door de mate 
waarin hier werkgelegenheid is en 
ruimte is voor bestedingen.’ Gerritsen 
is trots dat de gemeente De Bilt, in 
een eerder dit jaar uitgevoerd onder-
zoek, een van de beste woongemeen-
ten van Nederland wordt genoemd. 
‘Dat zit niet alleen in grootschalige 
bedrijvigheid of de uitleg van bedrij-
venparken. Het zit ook in de kwaliteit 
van de winkelier en de zorg die deze 
heeft voor zijn klanten. Uitstraling zit 
natuurlijk ook in landelijke en inter-
nationale allure. RIVM, het KNMI en 
de Grontmij opereren in een wereld-
wijd netwerk van kennis en weten-
schap.’ 
De burgemeester noemt ook het in 
de gemeente De Bilt heel goed ont-
wikkelde Maatschappelijk Bewust 
Ondernemen, waar ondernemers het 
nooit hebben laten afweten. ‘U laat 
mensen zich goed voelen en waar 
mensen zich goed voelen gaat het ook 
goed. Waar mensen zich goed voelen 
hangt de sfeer van succes en zijn 
mensen bereid maatschappelijk een 
bijdrage te leveren in bijvoorbeeld 
vrijwilligerswerk, in de begeleiding 
van jeugd en het organiseren van 

allerlei evenementen. Wij maken met 
elkaar de gemeente De Bilt.’

Bedrijfsleven
Voorzitter Lammert De Vries van de 
BiItse Ondernemers Federatie (BOF) 
dankt de Lions Club De Bilt-Bilt-
hoven, omdat die twee jaar geleden 
het initiatief heeft genomen voor de 
ondernemersprijs. Daarnaast dankt hij 
de gemeente, en daarmee burgemees-
ter Gerritsen als portefeuillehouder 
Economische Zaken, die dit initiatief 
enthousiast heeft overgenomen. ‘Ik 
wil aan de genomineerden, die straks 
geen prijs ten deel valt zeggen, het 

genomineerd zijn al een prijs is en 
een aanmelding een groot compli-
ment. Onder de niet genomineerden 
zaten prachtige bedrijven, waarvan 
sommigen ons aanvankelijk geheel 
onbekend waren.’ De Vries noemt Ad 
Baars, die zich met zijn kleine kruide-
nierswinkel al 39 jaar staande houdt 
tussen de supermarkten en boekbin-
derij Kok uit Maartensdijk, die van de 
meest versleten antieke boekwerkjes 
weer prachtig exemplaren weet te 
maken. Lammert de Vries staat nog 
steeds achter de woorden die hij twee 
jaar geleden uitsprak. 
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ber 2009

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht
Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk
Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk
Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

 Restaurant

Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

1ste en 2de
kerstdag geopend!

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Nog 4 weken. Bestel tijdig
uw kerst- of nieuwjaarskaarten!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
T 0346 - 21 12 15

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Drie bedrijven gelauwerd als Biltse 
Ondernemers van het Jaar 2009

door Guus Geebel

‘Ik hoorde net iemand tegen mij zeggen wat heeft u hier een mooie woonkamer. Dat vond ik een compliment, 
want dat is het eigenlijk. En u bent te gast in de woonkamer van uw eigen gemeente’, aldus burgemeester 
Arjen Gerritsen in de Mathildezaal van het gemeentehuis tegen de vele aanwezigen die de bekendmaking 

van de prijswinnaars bijwoonden. De ondernemersprijs verkiezing werd op 25 november gehouden 
en werd georganiseerd door de Lions Club De Bilt-Bilthoven, de Biltse Ondernemers Federatie (BOF) 

en de gemeente De Bilt. 

De winnaars bij elkaar. Willem, Eelco, Riet en Wim Landwaart,  
Miriam Lensen, en Frank en Albert Agterberg.  

Gezellige drukte in de ‘woonkamer 
van de gemeente’.
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

6/12 • 10.30u - Prof. dr. H.M. Vroom
Pr. Gem. Zuiderkapel

6/12 • 9.00u + 18.30u - Ds. W.C. 
Meeuse

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
6/12 • 10.30u - Drs. K. Yntema
Evangelische Gemeenschap

6/12 • 10.00u - Dhr. P. Kerkhove

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
6/12 • 10.00u - Ds. A.C. Kortleve, 

Veenendaal
6/12 • 19.00u - Ds. Joh. van Holten, 

Wezep
Pr. Gem. Immanuelkerk

6/12 • 10.00u - Ds. M.C.E. Oskam-van 
Zwol

Pr. Gem. Opstandingskerk
6/12 • 10.00u - Ds. J.H. Hoekert

R.K. St. Michaelkerk
6/12 • 10.00u - Eucharistieviering
6/12 • 12.00u - Eucharistieviering
8/12 • 10.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
6/12 • 10.00u - Dhr. J. Kircher

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

6/12 • 10.30u - Dr. A. Brouwer, Zeist
PKN - Herv. Kerk

6/12 • 10.00u - Dr. J. van Beelen, 
Veenendaal

6/12 • 18.30u - Ds. C. Hoogerwerf, 
Groenekan

Herst. Herv. Kerk
6/12 • 10.30  en 18.00u - 
Ds. Tj. de Jong, Staphorst

Onderwegkerkje Blauwkapel
6/12 • 15.00u - Drs. P.D.D. Steegman

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

6/12 • 11.00 uur - Drs. J. Huttenga, 
Tiel

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

6/12 • 10.00u - Ds. D. Westerhout, 
Harderwijk

6/12 • 18.30u - Drs. J. de Rooij, 
Barneveld

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

6/12 • 9.30u - Drs. J. Huttenga, Tiel
St. Maartenskerk

5/12 • 19.00u - Pastor de Wit
6/12 • 10.30u - Pastor de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

6/12 • 10.00 u - Hr. A. van Hilten, 
Uithoorn

6/12 • 18.30 u - Ds. R. Roest, Vleuten
PKN - Herv. Kerk

6/12 • 10.00u - Ds. J.D. van Roest, 
Lunteren

6/12 • 18.30u - Ds. T.C. de Leeuw, 
Kockengen

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
De Kwinkelier 20
3722 AP Bilthoven
Tel. 030 – 2287799

info@meldpuntdebilt.nl
www.meldpuntdebilt.nl

U heeft een probleem. En niemand 
kan u helpen. Bel het Meldpunt.

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

‘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

“De laatste periode van je leven 
door te kunnen brengen in je  
eigen vertrouwde omgeving; dáár  
afscheid kunnen nemen en dáár  
sterven is vaak de stille wens  
van ernstig zieke mensen”.

De stichting VTZT werkt met speciaal opgeleide  
vrijwilligers, ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Het werkgebied is Maartensdijk, Groenekan,  
Hollandsche Rading en Westbroek.

voor informatie en het 
aanvragen van hulp:
Coördinator
Aline Lindner
tel: 06-46258056

Voor zorg in de laatste levensfase

Veel fijne herinneringen
Verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
Maar altijd in ons hart.

Heden is overleden mijn lieve, zorgzame man, zoon,
onze broer en zwager

Albert Eikenaar
* 24 november 1954 127 november 2009

Evelien van Olst
Elisabeth Eikenaar-de Geus
Ria en Hans Voorhorst
Joke en Wim van Esterik
Dick en Jeanette Eikenaar
Paula Eikenaar

Graspieper 48
3738 SC  Maartensdijk

De crematieplechtigheid heeft woensdag 2 december
te Utrecht plaatsgevonden.

Geboren
29 november 2009

Gertine
Dochter van 

Co en Rianne Grootendorst
Kerkdijk 129

Westbroek

Ontmoetings-
dienst

 
Op vrijdag 4 december a.s. wordt 
er in de recreatieruimte van Dijck-
state weer een ontmoetingsdienst 
gehouden waarin Mw. A.C. van 
Halsema zal voorgaan en mevr. H. 
Verweij de muzikale begeleiding 
op piano zal verzorgen. 

Na afloop is er nog gelegenheid 
voor een moment van ontmoeting 
met koffie.
De dienst begint om 19.30 uur. 
Vanaf 19.15 uur zijn de deuren van 
de zaal geopend. De dienst/viering 
gaat uit van de PKN gemeente 
Maartensdijk

Groenhorst verkoopt 
voor ruim 1500 euro 

Veel door leerlingen opgehaalde spullen zijn woensdag 25 november op 
het Groenhorst College in Maartensdijk verkocht voor het goede doel, met 
een fraaie opbrengst van ruim 1500 euro. Deze gaat voor een derde naar de 
middelbare school van Mieścisko, de Poolse zusterstad van Maartensdijk. 
De leerlingen van het Groenhorst College hebben een jaarlijks uitwisse-
lingsproject met deze Poolse school. Een ander derde gedeelte gaat naar 
een opvanghuis voor dieren van mensen die in geestelijke nood verkeren 
en tijdelijk niet zelf voor hun huisdier kunnen zorgen. Dit goede doel sluit 
aan bij het vak dierverzorging dat op het Groenhorst College Maartensdijk 
wordt gegeven. De leerlingen hebben niet voor niets hard gewerkt. Met een 
(laatste derde) deel van de opbrengst kan nu ook de kantine van de school 
opnieuw in de verf worden gezet [MD].

Transition 
Town 

Comcafé
Op dinsdag 8 december is er 
om 20.00 uur bij WVT aan de 
Talinglaan te Bilthoven het eerste 
Transition Town Comcafé. In het 
comcafé praat men in een aantal 
gespreksrondes over een thema dat 
belangrijk is voor de opbouw van 
Transition Town De Bilt. Door de 
structuur van het comcafé onstaat 
er een sfeer van verbinding en 
wederzijds begrip. 

Thema van de avond is ‘Geluk’. 
Wat heb je nodig om gelukkig te 
zijn? Het TT comcafé wordt bege-
leid door Sofie Bakker.
Informatie bij Erna Klaasse-van 
Maaren: ttdebilt@gmail.com of 
030-2205946 

Zie je mensen verdacht bij een wagen

denk dan niet wat zijn dat voor blagen

maar bel meteen 1-1-2

en zo help je dan mee

dat de politieactie kan slagen

Guus Geebel Limerick



Meer informatie: www.bethshamar.nl of bel 0346-211755

“Ik wil zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen...

... daarom kies ik voor 
warme en kleinschalige 
dagverzorging!”

PS Donderdagmorgen 3 december ga ik naar de 
OPEN OCHTEND van Beth Shamar. Komt u ook?

3 december a.s. 
OPEN OCHTEND
09.45 tot 12.45 uur

 De Vierklank 3 2 december 2009

advertentie

Op 5 juni 1657 werd de eerste kerk-
dienst gehouden in de schuur van 
boerderij De Stulp achter Kasteel 
Groot Drakestein in Lage Vuursche. 
In datzelfde jaar werd er een stuk 
grond ter beschikking gesteld voor de 
bouw van een kerk. In november 1659 
werd de kerk in gebruik genomen. 
De kerkenraad van de Hervormde 
Gemeente van Lage Vuursche koos er 
daarom uiteindelijk voor in november 
2009 de jubileumviering te houden.

Geschiedenis
Kerkrentmeester Kuijt opende de bij-
eenkomst en vertelde in het kort iets 
over de geschiedenis van deze kerk, 

die gebouwd is in de vorm van een 
kruis met korte dwarsarmen, over het 
eenklaviers orgel, in 1881 gemaakt 
door de Gebr. van Oeckelen en over 
de naast de kerk staande pastorie, 
die thans door het predikantengezin 
Kruijmer wordt bewoond. De kerk 
is de enige kerk in het dorp dat uit 
enkele straten bestaat, een kleine 300 
inwoners telt en jaarlijks door 1,5 
miljoen toeristen wordt bezocht. De 
hervormde gemeente telt ongeveer 
130 leden. 

Voorgangers
Organist Wiebe Kooijmans speelde 
tussen de sprekers orgelmuziek uit 

de eeuwen, dat de kerk bestaat; werk 
van J.P.Sweelinck (17de eeuw), J.S. 
Bach (18de eeuw), F. Mendelsohn 
(19de eeuw) en Feike Asma (20ste 
eeuw). De huidige voorganger van de 
gemeente is ds. Kruijmer. Hij las als 
eerste een gedeelte uit het Johannese-
vangelie, gevolgd door de voormalige 
predikanten ds. M. van der Linden 
(Soest) en ds. G.J. van den Top, 
tegenwoordig verbonden aan de her-
vormde gemeente te Vorchten. Interi-
eurarchitect W. Ros uit Maartensdijk, 
die op verzoek van de kerkenraad 
adviseerde bij de aankoop en plaat-
sing van de Ankeveense kansel ver-
telde iets over de geschiedenis ervan. 
Door het samengaan van kerken was 
in Ankeveen het hervormde kerkge-
bouw leeg komen te staan en kon de 
kerk van Lage Vuursche de negentien 
jaar oudere pulpitum aankopen. 

Er waren daarnaast nog toepasselijke 
felicitatiewoorden van de heer Dijk-
drenth namens de classis Amersfoort 
(een classis is een regionale vergade-
ring binnen een protestants kerkge-
nootschap). De gemeente Baarn, waar 
Lage Vuursche deel van uitmaakt 
werd vertegenwoordigd door wet-
houder van de Kerk, die aangaf als 
zoon van een dominee met deze naam 
erg vereerd te zijn bij deze bijeen-
komst het woord te mogen voeren. 
Na afloop van de bijeenkomst was er 
in Dorpshuis de Furs nog een receptie 
met een fototentoonstelling. 

Ankeveense kansel in Lage Vuursche
door Henk van de Bunt

Het kerkgebouw van de hervormde gemeente van Lage Vuursche viert deze maand zijn 350-jarig bestaan. 
Op 28 november was er een jubileumbijeenkomst, waarin tevens een nieuwe preekstoel werd gepresenteerd. 
Van de hervormde gemeente te Ankeveen kon de preekstoel uit 1640 worden gekocht. Aan de bijeenkomst 

werd door twee voormalige en de huidige voorganger medewerking verleend.

De van de hervormde gemeente te Ankeveen aangekochte preekstoel uit 1640.

V.l.n.r. ds. G.J. Kruijmer, ds. M. van der Linden en ds. G.J. van den Top zijn 
of waren als voorganger aan de Hervormde Gemeente in Lage Vuursche 
verbonden.

Weltevreden
Leden van de gemeenteraadsfrac-
tie van het CDA hebben dinsdag 
24 november meegeholpen bij  de 
avondmaaltijd voor de bewoners van 
Woon- en Zorgcentrum Weltevre-
den. 

Ook werd de avond muzikaal opge-
luisterd door een accordeonduo  
waardoor  de bewoners deze avond 
als extra gezellig ervoeren. 

De feestelijke avond werd besloten 
met een kopje koffie en een door 
de fractieleden meegebrachte petit 
fours.

VVD bezoekt De Leyen 
en Centrum Bilthoven

Het bestuur en de fractie van de VVD De Bilt hadden op 25 november 
bewoners van De Leyen en Centrum Bilthoven in De Bremhorst 

uitgenodigd om te praten over zaken die bewoners in hun omgeving 
bijzonder bezig houden. Het werd voor de ongeveer veertig 
aanwezigen een aangename en informatieve bijeenkomst.

De discussie spitste zich met name toe op onderwerpen als de ondertun-
neling van het spoor, openbare veiligheid, vandalisme, handhaving en de 
verkeersproblematiek in dit gedeelte van de gemeente. Fractievoorzitter 
Anne Doedens en wethouder Arie-Jan Ditewig kregen daarover uit de zaal 
veel vragen te beantwoorden. Naar aanleiding van vragen over de realisatie 
van de twee spoortunnels vertelde wethouder Ditewig gedetailleerd over 
de geplande werkzaamheden en het daaraan gekoppelde tijdpad. Hij wist 
daarmee voor een groot deel de zorg van de bewoners weg te nemen, dat 
koppeling van werkzaamheden voor twee tunnels vertragend zou kunnen 
werken. In antwoord op vragen over afhandeling van klachten door de 
gemeente, wees Anne Doedens de aanwezigen op de wijkcontactambtenaar. 
‘Dat is de ambtenaar die aangesproken kan worden over zaken die in de 
wijk spelen.’ Wethouder Wijkgericht Werken, Bert Kamminga bevestigde 
dat. Hij woonde samen met D66-fractievoorzitter Anneke van Heertum de 
bijeenkomst als belangstellende bij. [GG]

Wethouder Ditewig kon uit de eerste hand veel vragen beantwoorden.

Feliciteert
Landwaart groente en fruit



VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Magere 
runderlappen

Entrecote 
gemarineerd of naturel

Filetrollade

500
gram 7.98

1 Kg. 9.98

1 Kg. 9.80

Reclame geldig vanaf 
donderdag 3 december
t/m woensdag 9 december

VOOR EEN GEZELLIG AVONDJE…

Saucijzenletters

Saucijzenstaven

Paté van ’t huis! 
div. soorten

Yorkham met pepertjes
Gebraden gehakt
Fricandeau

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3,98
Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

WOENSDAG

100
gram 1.49

100
gram 1.79

per
stuk 6.98

per
stuk 4.50

100
gram 0.99

3 x 100
gram 2.98

NIEUWE SALADES VAN ’T HUIS:

VLEESWARENTRIO

Tonijnsalade
Kip-tomaat-
mozarella

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

Bourgondische varkens verse worst
Bourgondische rundergehaktstaven
Bourgondische slavinken

EIGENGEMAAKTE 
BRUINEBONENSOEP

BIESLOOK-
ROOMKAAS

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGENpot 3.50 500

gram 4.75

100
gram 1 .25

DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor maar

100
gram 0.70

Nergens deze 

kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

(minimaal 10 soorten)

6 halen / 5 betalen!

Ook lekker op toast

Hollandse

Trostomaten
héél kilo

Jonagold

Handappels
1½ kilo

Vers gesneden

Gezwam
100 gram

Verse
Pluksla ________________ 150 GR  0,99
Hollandse
Prei __________________ HÉÉL KILO  0,69

MAANDAG 7 DEC., DINSDAG 8 DEC. en 
WOENSDAG 9 DEC.

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

1,25 0,99
0,79

Vers gesneden

Hutspot
 _______________________ 500 GRAM  0,59

De lekkerste
Navel handsinaasappels

 ____________________________  KILO  0,99
Macaroni
Gehaktschotel

 _______________________  100 GRAM  0,79
Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades

 _______________________ 200 GRAM  1,00

Vers van de Traiteur
Capucijnersschotel
_____________________________ 100 GRAM  0,89
Penne Pasta
met gevulde kip____________100 GRAM  0,99
Kip-Roerbak
met rijst ____________________100 GRAM  0,99

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Bij aankoop van onze producten
deze week kistje clementines
GRATIS!! (1 per huishouden)

paddestoelen-mix



Mini Rijksen heeft veel te vertellen 
en praat gemakkelijk: ‘Toen Kees 
Lam zijn drie termijnen van drie jaar 
als voorzitter van de plaatselijke afde-
ling bij de PCOB er op had zitten’, 

vertelt ze, ‘vond hij dat mijn man die 
taak maar moest overnemen.’ ‘Nu je 
de kwekerij niet meer hebt’ zei hij, 
‘is er vrije tijd genoeg om mij op te 
volgen.’ ‘Tot dan waren mijn man 

en ik wel al heel lang lid, maar meer 
papierenlid, want we hadden door de 
drukte van de zaak nooit tijd om de 
bijeenkomsten bij te wonen. Het is 
toch anders gelopen want niet mijn 
man, maar ik ben sinds dit jaar april 
voor de komende negen jaar tot voor-
zitter gekozen.’

Uitdaging
Mini Rijksen vindt zelf dat ze nog 
behoort tot de jongere ouderen. Over 
het geheim van jong blijven heeft een 
wijs persoon eens tegen haar gezegd: 
‘Blijf actief en ga nieuwe uitdagingen 
aan.’ Dat heeft ze altijd al gedaan, 
doet ze nog steeds en zegt: ‘Ik ben er 
ingedoken en zit als een spin in een 
web waarin je de weg moet vinden. 
Zoals de voorbereiding van de maan-
delijkse bijeenkomsten van de PCOB 
zelf. De plaatselijke afdelingsverga-
deringen die beurtelings in De Bilt 

en Maartensdijk worden gehouden. 
De jaarlijkse plaatselijke ledenver-
gadering. Elke laatste woensdag van 
de maand hebben we bestuursver-
gadering. En uiteraard het contact 
met De COSBO, het overkoepelend 
orgaan met de andere twee ouderen 
bonden KBO en ANBO. Dan bestaat 
De PCOB binnenkort 50 jaar en dat 
wordt landelijk gevierd. Daarnaast 
ben ik voorzitter van nog twee ver-
enigingen.

Activiteiten
Sinds Maartensdijk en De Bilt één 
gemeente zijn geworden, zijn ook 
de twee afdelingen van de PCOB 
gefuseerd. Het resultaat is nu een 
vereniging met ca. 600 leden met als 
slogan: ‘een vitaal en solidair netwerk 
van 50-plussers.’ Naast de zorg voor 
het welzijn en de sociale zekerheden 
voor ouderen is er het jaarprogramma 
van de activiteitencommissie onder 
leiding van Jeanne Prins. Een inte-
ressant overzicht van maandelijkse 
evenementen met lezingen, reisjes, 

excursies en nog veel meer. ‘Tot mijn 
plezier gebeurt er heel veel.’, zegt 
Mini Rijksen. Alles bij elkaar is het 
bijna dagwerk en voor de komende 9 
jaar heb ik dus altijd de agenda bij de 
hand. Bij al het werk voor de PCOB 
ligt de nadruk op onze identiteit. Met 
de Bijbel als leidraad weten wij ons 
aangespoord om met Woord en Daad 
bezig te zijn.’

Kerstprogramma
Zo is er 15 december vanaf 14.30 uur 
een Kerstprogramma in De Schakel in 
De Bilt, Soestdijkse Straatweg Zuid 
nr. 49. Mevrouw Jeannet van Duren 
zal als gast spreken over het thema 
‘Zie de Koning komt’. Een meditatie 
over de Kerst en de geschiedenis 
van Israël. Er zal een tafel worden 
ingericht met producten uit Israël die 
in de pauze of na afloop gekocht kun-
nen worden. Er wordt ook een col-
lecte gehouden waarvan de opbrengst 
ten goede komt aan ‘De Organisatie 
Christenen voor Israël’. Iedereen, ook 
niet leden, is van harte welkom.
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advertentie

Kerstbijeenkomst PCOB
Voorzitter Mini Rijksen-Landman vertelt

door Kees Pijpers

De eerstvolgende bijeenkomst van de plaatselijke afdeling van de Protestands Christelijke Ouderen Bond 
(PCOB) wordt gehouden op dinsdag 15 december in De Schakel in De Bilt. Naast de leden is iedereen er 

welkom en kan tegelijk kennismaken met de nieuwe voorzitter Mini Rijksen-Landman uit Maartensdijk, die 
juist vandaag 66 jaar is geworden. 

Mini Rijksen-Landman thuis.

Op 24 november sprak D66 in De 
Voorhof, gelegen naast de Dorpskerk  
in De Bilt met omwonenden van het 
Van Boetzelaerpark over problemen 
die zij daar ervaren. De aanwezigen 
zeggen hinder te hebben van overlast 
die jongeren veroorzaken met drank, 
drugs en kabaal. Op veel plaatsen in 
het park slingeren wietzakjes en het 
huisje bij de jeu de boules baan is al 
een paar keer in brand gestoken. Ook 
het hek rond het hondenveldje is al 
een paar keer kapot getrapt en rond de 
bankjes ligt altijd veel troep.

De aanwezigen vinden dat iedereen 
van het Van Boetzelaerpark moet 
kunnen genieten. Ze hebben er beslist 
geen moeite mee dat jongeren graag in 
het park zijn, maar willen geen over-
last. Er staan ´s avonds veel auto’s 
met jongeren op het parkeerterrein 
van de apotheek die dat wel veroor-
zaken. Sommigen zijn aanspreekbaar, 
maar anderen komen vaak erg bedrei-
gend over. De bewoners krijgen op 
die manier het gevoel dat het park 
niet meer van hen is.

Oplossingen
De aanwezigen willen de jongeren 
beslist niet het park uitjagen, maar 
komen wel met een aantal aanbeve-
lingen. Verklaar het park voor geslo-
ten tussen 23.00 en 7.00 uur of tussen 
zonsondergang en zonsopgang. Als 
dat in de APV wordt opgenomen 
kan de politie ook handhaven. Verder 
wordt gepleit voor een toiletvoorzie-
ning in het park en grotere prullen-
bakken bij de banken. Vernielingen 
zouden meteen bij het meldpunt van 
de gemeente of bij wijkcontactambte-
naar Annemieke Vos gemeld moeten 
worden, zodat herstel snel kan plaats-
vinden. Wellicht is met jongeren te 
overleggen over een andere hangplek, 

die minder overlast veroorzaakt. De 
omwonenden willen dat de gemeente 
er voor zorgt dat de grote hekken 
bij de Kerklaan na gebruik door de 
onderhoudsdienst afgesloten worden 
en hondenbezitters worden aange-
sproken op de regel dat honden niet 
los mogen lopen. Er is een honden-
veldje.

Opschoonactie 
De politie zegt slechts twee meldin-
gen van overlast te hebben gekre-
gen. De bewoners begrijpen dat niet, 
omdat er omwonenden zijn die regel-
matig de politie bellen om overlast te 
melden. Ze krijgen dan te horen dat 
hun melding aan de gemeente wordt 
doorgegeven. D66 gaat na hoe dat 
kan en zal ook de aangedragen oplos-
singen met ambtenaren bespreken. 
De uitkomsten daarvan worden naar 
de Vrienden van het Van Boetze-

laerpark teruggekoppeld. Ook wordt 
opheldering gevraagd over de door 
ambtenaren aangegeven noodzaak 
van het verplaatsten van de kinder-
speelplaats. D66 en de VVD spreken 
met de omwonenden af om voor de 
voorjaarsvakantie een opschoonactie 
te houden om het park klaar te maken 
voor het voorjaar. Daarbij willen ze 
de jongeren daarbij betrekken. [GG]

Frans Poot en Anneke van Heertum spreken de aanwezigen toe.

D66 praat met bewoners over Van 
Boetzelaerpark

Om de lezer een beetje te hel-
pen nam de redactie als voorbeeld 
deze foto van prachtige zilverber-
ken in herfstkleur op de Algemene 
Begraafplaats te Bilthoven.

Dat Nederland een mooi, bijzon-
der en vreemd land is, heeft Rik 
Zaal ontdekt tijdens zijn reis van 
vijf jaar waarin hij heel Nederland 
doorkruiste. Van de opmerkelijk-
ste plekken maakte hij foto’s en 
beschreef hij waarom die plaats 
voor hem zo bijzonder was. De ver-
halen met foto’s heeft hij gebundeld 
in een tweedelig boekwerk Heel 
Nederland. Tijdens zijn reizen, per 
auto, fiets, trein of te voet, heeft 
hij door foto’s en beschrijvingen 
persoonlijke impressies in zijn boek 
weergegeven en heeft hij zich niet 
laten leiden door wat bekend staat 

als kunst of bijzonderheden. Tijdens 
een fietstocht over de Utrechtse 
Heuvelrug schrijft hij: ‘Een prach-
tige fietsroute, maar dat vinden veel 
mensen, zodat hier altijd druk is’. 
En over zijn bevindingen in Lage 
Vuursche schrijft: ‘Lage Vuursche 
is een klein dorp met een lief kerkje 
en een lief kerkhofje en met veel 
slechte en lelijke eet- en drinkgele-
genheden’.

Prijsvraag
De Vierklank biedt lezers de gele-
genheid hun vertrouwde omgeving 
eens met andere ogen te bekijken 
en dit vast te leggen met de camera. 
Maak een foto van een opmerkelij-
ke plek in gemeente De Bilt. Schrijf 
in het kort op waarom deze plek zo 
bijzonder is. Een jury beoordeelt de 
inzendingen en de winnaar krijgt 
het boekwerk van Rik Zaal Heel 
Nederland. De eerste tien inzen-
ders hebben gratis toegang tot de 
lezing met Rik Zaal op 8 december 
bij Bouwman Boeken. Inzendingen 
voor 5 december mailen naar info@
vierklank.nl onder vermelding van 
Prijsvraag Rik Zaal.

Herhaalde oproep
Wat is er zo bijzonder aan De Bilt?

Feliciteert
Landwaart

groente en fruit
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Doe mee aan de Pietenspeurtocht

Zie ook de informatie in de folder of in de winkel.

en neem deze week de gratis Pietenslinger mee!
50%

KORTING

6.99

8.70

0.96

5.49

6.69

4.99

0.69

liter 0.75

liter 1.38

29.00

44.4034.08

3.99

5.164.87

9.867.51

1.74

9.89

7.49

2.59

1.99
liter 2.22

0.99

0.89

4.74

3.49
kilo 6.98

4e 
GRATIS*

PER PAK

PER STUK

PER ZAK

PER BAK

8.99
17.98

KILOSET 6 FLESSEN

BUDGETBOX

KILO

LAATSTE WEEK: GRATIS 
SINTERKLAASBOEK t.w.v. € 4,99 (OP=OP)

MET GRATIS DIKKIE DIK BOEKJE 
t.w.v. € 4,95 (OP=OP)

Plaats hier de adresgegevens (bij voorkeur in ceaccillia bold)

Week 49 2009
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 30 november t/m zaterdag 5 december 2009. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen 
waarbij OP=OP staat vermeld, is onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. Schuitema n.v., Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort. Kijk voor onze aanbiedingen ook op: www.c1000.nl

    iet strooit met voordeel

Voordeel 
nieuws    iet strooit met voordeel

C1000 jonge 
Goudse 48+ kaas
in hersluitbare 
verpakking
bak 1 kilo

Coca-Cola
regular, light of zero
OP=OP
set 6 � essen à 1,5 liter

Ariel wasmiddel
poeder of vloeibaar
alle varianten
OP=OP
� acon 925 ml of 1,86 
liter of pak 2 kilo

Vifit drink
alle varianten* 
pak 500 ml
*m.u.v. superfruit 

Laatste week gratis Sinterklaasboek. Deze week het boek 
‘Waar is Sinterklaas?’ bij aankoop van één van deze twee aanbiedingen.

Pampers 
budgetbox
alle varianten
doos 108-160 stuks

Ambi Pur flush 
toiletblokken
alle varianten
OP=OP
set 4 stuks

Chocomel 
chocolademelk
light, halfvol of vol
2 pakken à 1 liter 
naar keuze

C1000 5-vaks gourmetschotel
met o.a. biefstuk, varkensfilet en mini hamburgers
rundvlees, varkensvlees

Dreft
vaatwastabletten
alle varianten
OP=OP
zak 72 of 88 tabletten

C1000 schepijs
alle varianten
bak 900 ml

C1000 paprika
mix
zak 3 stuks

Del Monte bananen

C1000 varkens-
filetlappen
500 gram

Pickwick 
vruchten- en 
kruidenthee
alle varianten
4 pakjes naar keuze

* Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

VOORDEELPAK

2 PAKKEN

liter 0.50

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



Verolg van pagina 1

‘Het belang van deze prijs geeft aan 
dat de gemeente het bedrijfsleven 
weer ziet staan. Dat is in het verleden 
wel anders geweest. De gemeente 
is bij uitstek degene die samen met 
bewoners en bedrijfsleven een basis 
kan leggen voor een gezonde ontwik-
keling van de gemeentelijke econo-
mie.’ Hij las onlangs de definitie van 
een goede bankier. ‘Iemand die net 
iets te ondernemend is om een goed 
ambtenaar te zijn en niet onderne-
mend genoeg is om ondernemer te 
worden.’ De BOF is blij met Het 
Bilts Manifest waarin een visie op 
De Bilt 2030 wordt neergelegd. De 
Vries heeft lof voor het college, maar 
ook kritiek op de raad bij het bunker-
debat.  

Initiatiefnemer
Voorzitter van den Brandeler van de 
Lions Club De Bilt-Bilthoven is bui-
tengewoon verheugd dit evenement 
met de BOF en de gemeente te kun-
nen organiseren. ‘Het dient meerdere 
doelen. Het maatschappelijke doel, 
goede doelen en dit evenement, dat 
wij van harte onderschrijven. Drie 
groepen wil ik bejubelen en bedan-
ken. De gemeente die dit initiatief 
heeft omarmd en geholpen heeft dit 
evenement te faciliteren en vorm te 
geven.’ 

Hij noemt daarbij Alice Plantinga en 
Linda van den Noort uit het team van 
de burgemeester. De tweede groep 
zijn de sponsors. De opbrengst van de 
Biltse Ondernemer van het Jaar 2009 
komt deels ten goede aan Academisch 

Hospice Demeter. Daarnaast wordt 
Fight For Sight voor het uitvoeren van 
oogoperaties in India ondersteund. 
De opbrengst, inclusief de bijdrage 
van de Wilde Ganzen, is ongeveer 
20.000 euro. Als derde groep noemt 
Van den Brandeler de hoofdrolspelers 
van deze avond, de ondernemers. ‘De 
kurk waarop de samenleving drijft.’ 

Prijswinnaars
In een videopresentatie vertellen de 
vorige winnaars wat de prijs voor hen 
en hun bedrijf heeft betekend. Vooral 
Ellen Goulmy van Poncius uit Biltho-
ven denkt dat het winnen van de prijs 
haar erg heeft geholpen. ‘Mensen 
ontdekten mijn zaak en waren vaak 
enthousiast over wat ik te bieden heb. 
Ik ben dan mijn titel wel kwijt, maar 
blijf wel de eerste die de prijs kreeg’, 

zegt ze lachend. De winaars van de 
tweede ondernemersprijs verkiezing 
zijn in de categorie Startende Bedrij-
ven, Instituut HIP uit Bilthoven, in 
de categorie Winkeliers, Groente- en 
fruitzaak Landwaart uit Maartensdijk 
en in de categorie Bedrijven, Aan-
nemingsbedrijf Agterberg uit De Bilt. 
Zij zijn de komende twee jaar Biltse 

Ondernemer van het Jaar. De win-
nende bedrijven ontvingen naast een 
oorkonde een beeld van de kunste-
naar Luigi Amati. Voor de verkiezing 
waren zestig bedrijven aangemeld 
en werden uit elke categorie drie 
bedrijven genomineerd. De jury stond 
onder leiding van burgemeester Arjen 
Gerritsen.
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Zaterdag       08.00 - 18.00

Feliciteert
Landwaart

groente en fruit

Bestaande Winkels
En de winnaar is... Landwaart Groente en Fruit

In de categorie Bestaande Winkels zijn Tops Edelgebak uit Bilthoven, Land-
waart Groente en Fruit uit Maartensdijk en Gusto Giusto, Italiaanse delica-
tessen uit De Bilt genomineerd. Ook deze bedrijven worden geïntroduceerd 
met een videofilm. Weer tromgeroffel en nu komt Landwaart als winnaar 
uit de bus. ‘Landwaart heeft volgens het juryrapport bij voortduring laten 
zien dat hij in staat is zich te vernieuwen’, aldus de burgemeester. ‘Hij heeft 
tijdig de bakens verzet en initiatieven genomen om niet alleen nieuwe rou-
tes te verkennen, maar ook in te spelen op de behoefte aan andere producten 
voor nieuwe doelgroepen. Dit gelijktijdig met een forse uitbreiding aan 
het Maertensplein in Maartensdijk. Kort gezegd, de transformatie van een 
lokale groentezaak in een totaal verscateringbedrijf voor de lokale consu-
ment, maar ook voor afnemers uit de verre regio. Het bedrijf is een aanwinst 
voor de gemeente en het Maertensplein. De fraai gerestylde winkel met het 
uitgebreide versassortiment en de uiterst modern uitgevoerde keuken, die 
aan de hoogste eisen voldoet, overtuigt de jury dat Landwaart klaar is voor 
de toekomst. De zaak biedt de consument een zeer uitgebreid dagelijks vers 
ingekocht assortiment van biologische groenten en fruit, tot volledig vers 
bereide maaltijden en vlees. Daarnaast vervult Landwaart een groeiende rol 
bij het leveren van grotere hoeveelheden versbereide maaltijden en catering 
voor bedrijven, horeca en particuliere feesten en partijen. Dit tezamen met 
de gedrevenheid en servicegerichtheid van vader, moeder en twee zoons, 
lijkt een garantie voor een verdere ontwikkeling naar een veelbetekenend 
bedrijf in de foodsector.’ De burgemeester vindt dat Landwaart een grote 
bijdrage levert aan de bedrijfseconomische infrastructuur in de gemeente 
en specifiek in de kern Maartensdijk. Het winterbuffet dat de aanwezigen 
bij de verkiezing van Ondernemer van het Jaar kregen aangeboden, werd 
verzorgd door De Bitsche Hoek. Op de vraag van Ilona Hofstra of Van der 
Valk ook producten van Landwaart afneemt antwoordt Willem: ‘Nog niet, 
maar als ze voor kwaliteit gaan komt het wel.’

Eelco, Willem, Wim en Riet Landwaart luisteren met Ilona Hofstra naar het 
juryrapport. 

Alice Plantinga en Linda van den Noort verzorgden de gemeentelijke 
ondersteuning.

Genomineerd in de categorie bedrij-
ven zijn: Progentix orthobiology uit 
Bilthoven, Agterberg, uit De Bilt en 
In der Maur, Orthopedische schoen-
techniek uit Groenekan. Voor de 
derde keer kondigt Ilona Hofstra 
na de trom de winnaar aan. Aanne-
mingsbedrijf Agterberg. Burgemees-
ter Gerritsen zegt over dit bedrijf: 
‘Agterberg heeft bij voortduring laten 
zien dat zij in staat is gebleken om 
zich te vernieuwen en te versterken 
als regionaal aannemingsbedrijf. Met 
een viertal dochterbedrijven worden 
grond, weg en waterbouw, groen- en 
sportvoorzieningen geleverd. Vanuit 
een toekomstgericht perspectief heeft 
de vroegere pure cultuurtechniek, 
zoals het aanleggen en onderhouden 
van groenvoorzieningen steeds meer 
plaats gemaakt voor ontwerpen, aan-
leggen en beheren van sportaccommo-
daties. Agterberg heeft een nationale 
en internationale faam opgebouwd bij 
hippische evenementen. Drie broers 
geven leiding geven aan een actief 
bedrijf met roots in De Bilt en Groe-
nekan, dat kon uitgroeien tot een breed 

regionaal bedrijf. Daarmee gereali-
seerde lokale werkgelegenheid, teza-
men met een goed werkgeverschap, 
ook voor minder valide personeel, is 
van enorme betekenis. De bedrijfs-
cultuur van een doenermentaliteit, 
gebaseerd op nakomen van afspraken 
is daarnaast een belangrijk element 
voor succes. Ook de jarenlange soci-

ale betrokkenheid heeft Agterberg tot 
een alom in De Bilt en ver daarbui-
ten gerespecteerd bedrijf gemaakt. 
Agterberg heeft zich van klassiek 
cultuurwerk ontwikkeld tot een veel-
zijdig duurzaam bedrijf dat past bij de 
huidige maatschappelijke trends. De 
manier waarop na de grote brand in 
2007 herbouw en vernieuwing heeft 
plaatsgevonden, toont de veerkracht 
van dit prachtige Biltse bedrijf.’ De 
gebroeders Agterberg roeren graag in 
de grond, zoals ze dat noemen. Hun 
specialisme is voetbalvelden en paar-
densport. Bij de prijsuitreiking zijn 
twee van de drie broers aanwezig. 
De derde is dan bij Jumping Indoor 
Maastricht, een internationaal con-
cours hyppique. Ilona Hofstra gaat in 
op het speciale personeelsbeleid met 
veel diversiteit. ‘De productiemensen 
buiten moeten het voor ons verdie-
nen. We willen ook mensen met een 
beperking bij ons bedrijf. Als je daar 
energie insteekt en wat aanpassingen 
doet krijg je enthousiasme en dat 
geeft ons een goed gevoel.’ [GG]

Bestaande Bedrijven
En de winnaar is... Aannemingsbedrijf Agterberg

Frank en Albert Agterberg. 

De genomineerden in de categorie 
Startende Bedrijven presenteren zich 
in een videofilm. Het zijn:  Insight 
Pharma/Mijn medicijn.nl uit Biltho-
ven, Instituut HIP uit Bilthoven en 
’t Koningsbed uit Groenekan. Na 
luid tromgeroffel maakt Ilona Hof-
stra, het gezicht van Wilde Ganzen, 
de winnaar bekend. Het is Instituut 
HIP. Burgemeester Gerritsen leest de 
dolenthousiaste eigenaresse Miriam 
Lensen het juryrapport voor. ‘Insti-
tuut HIP heeft vanaf 2006 in korte tijd 
met veel lef en enthousiasme in de 
onderwijssector een volstrekt nieuw 
type bedrijf neergezet. Het betreft een 
marktsegment met kinderen die lager 
dan gemiddeld presteren omdat zij 
een leer- of gedragsprobleem hebben 
Op klantgerichte wijze en met goed 
gevoel voor ouderwensen heeft zij in 
De Kwinkelier vanuit haar ervaring 
in het lager onderwijs een vernieu-
wend concept gerealiseerd. Zij weet 
daarmee 275 leerlingen van basis- en 
middelbare scholen tot ver buiten de 
regio aan te trekken. Gebaseerd op 
haar ervaringen met Remidial Tea-

ching bij De Werkplaats in Bilthoven 
en aangemoedigd door ouders die 
voor hun kinderen nog betere bege-
leiding wensten, heeft zij een groot 
risico genomen door een eigen school 
te starten met een zelf ontworpen 
inrichting, waar kinderen zich thuis 

voelen. HIP heeft een grote groei 
doorgemaakt en biedt werk aan 45 
leerkrachten. Op enthousiaste wijze 
en met een vleugje humor worden 
scholieren van de basis- en mid-
delbare school, die pedagogische of 
didactische hulp nodig hebben, bege-
leid door een geselecteerde groep 
leerkrachten. Door een uitgekiend 
begeleidingssysteem, wordt door de 
HIP leerlingen een uitzonderlijk hoog 
resultaat geleverd. Miriam Lensen 
levert als startend ondernemer een 
bijdrage aan de noodzakelijke diver-
siteit van het onderwijs. Uit reacties 
blijkt dat het hier gaat om een boven-
gemeentelijk initiatief. Instituut HIP 
is in korte tijd uitgegroeid tot een 
erkend instituut dat navolging ver-
dient.’ Ilona Hofstra vraagt hoe Miri-
am Lensen het voor elkaar krijgt dat 
100 procent van de leerlingen slaagt. 
‘Goede begeleiders en er bovenop 
zitten.’: HIP.opent in januari in Zeist 
een tweede locatie. Op de vraag of 
het landelijk wordt antwoordt zij: 
‘Misschien, waarschijnlijk, ik denk 
het wel.’ [GG]

Startende Bedrijven
En de winnaar is... Instituut HIP uit Bilthoven 

Miriam Lensen is zichtbaar blij met 
de trofee.



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u? Bel dan 0346 21 19 92

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

LET OP!!!
TEN CATE

ACTIE+
SLOGGI
ACTIE

4de ARTIKEL
GRATIS

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

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

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

REISCLUB 55+ 
MAARTENSDIJK - DE BILT

www.reisclub55plus.nl
programma december en januari

21 Dec. Kerstdiner in
Dijckstate aanvang: 17.30 uur

22 Dec. Middagtocht naar
paleis het Loo in kerstsfeer, vertrek bus 
bij Dijckstate: 13.00 uur - bij thuiskomst

Kerstdiner in Dijckstate
9 Jan. Nieuwjaarsbijeenkomst in 

Dijckstate aanvang 9.30 uur
bespreking en aanmelden

REIZEN DV 2010 inl. tel.0346-212288

Binnenkort in de winkels,
“NOOIT EEN SAAI MOMENT“
 levensverhaal van een rasechte 

Maartensdijker.
De opbrengst van dit boekje is

bestemd voor de VOKK
Vereniging Ouders Kinderen en

Kanker (www.vokk.nl) inl.06-53853557

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Geurkaarsen 3 voor 5,50
Geurzakjes per stuk 3,50
Glazen kerstboom 
met licht  29,95
Kerstbomen v.a. 14,95

Gratis bezorgd in Maartensdijk
ROSSUM

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

25% korting
op het gehele Zenner 

assortiment
STAY*IN*HAIR ACCESSOIRES VAN 

ZENNER GLIJDEN NIET UIT!
In de accessoires is rubber 

verwerkt waardoor deze niet uit 
het haar glijden en stevig in het 
haar blijven zitten. Super handig 

tijdens het sporten of
een avondje uit!

Kadotip voor de feestdagenmet belastingvoordeel:Denkt u eens aan het schenken van geld. Ook met een lege envelop
maakt u iemand blij. Wij kunnen voor u de envelop vullen met een
‘papieren schenking’.
Door wijziging van de belastingtarieven per 1 januari 2010 is schenken 

in 2009 vaak voordeliger dan in 2010! Dat maakt het extra feestelijk. 

Ook voor andere eindejaarstips gaat u naar onze website.

www.houwingvanbeek.nl

Soestdijkseweg Zuid 251-A
3721 AE  Bilthoven
T (030) 229 08 11
E info@houwingvanbeek.nl

90
07

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

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

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

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

CITROEN C5 2.0 16V EXCL, ROOD MET, CRUISE C, ER, CV, SB, ABS,
CLIMATE C, REGENS, XENON, SCHUIFD, LMV, AIRB, MLV, 89.000KM ..............................  '02 € 7.950,-

PEUGEOT
107 1.0 12V SUBLIME, ANTRECIET MET, ER, CV, AIRCO, SB, RAD/CD, 15.000KM ............  '09 € 10.500,-
207 XS PACK 1.4 16V, GRIJS MET, ABS, AIRBAGS, LMV, REGENS, ER, CV, SB,
RAD/CD, CRUISE C, CLIMATE C, 44.000KM .......................................................................  '06 € 11.350,-
306 1.6 BREAK XT, GRIJS MET, ABS, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, 109.000KM ................  '02 € 4.950,-
407 SW 2.0 XS HDIF AUT, ZILV GRIJS, ZWART LEDER, ABS, LMV, CLIMATE C,
CRUISE C, RAD/CD/TEL/NAV, PARKEERS, REGENS, 170.000 KM .....................................  '05 € 11.750,-
BOXER 2.0 HDI, GEEL, SB, ER, CV, BTW AUTO ,125.000 KM ............................................  '03 € 5.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C5 2.0 HDIF TOURER AUT, ZILV GRIJS MET, ABS, CRUISE C,
ER, CV, SN, RAD/CD/TEL/NAV, LMV, REGENS, PARKSENS V/A, AIRBAGS, 26.000KM ......  '08 € 33.950,-
CITROËN  PICASSO 2.0 16V AUT, GRIS FER, CLIMATE C, ER, CV, SB,
ABS, RAD/CD, LMV, REGENS, CRUISE C, 62.000KM..........................................................  '06 € 14.495,-
CITROËN C5 BREAK 1.6 16V HDIF 110PK, D GRIJS MET, ABS, AIRB,
CLIMATE C, LEDER INT, LMV, RAD/CD, SCHUIFD, ESP, ER, CV, SB, 69.000KM ................  '06 € 15.750,-
CITROËN C3 1.4 HDI 5DRS, BEIGE MET, CRUISE C, CLIMATE C,
ABS, AIRBAGS, RAD/CD, ER, CV, SB, ESP, MLV, 126.000KM ..............................................  '06 € 8.950,-
CITROËN C4 1.6 16V BERLINE, ZWART, CLIMATE C, CRUISE C, ABS, ESP, RAD/CD,
REGENS, TREKH, 73.000 KM ..............................................................................................  '05 € 11.250,-
FIAT SEICENTO 1.1, ZWART, RAD/CD, SB, APK T/M OKTOBER 2010, 65.000KM ...............  '04 € 3.950,-
RENAULT MEGANE CC 1.6 16V, LPG G3, GRIJS MET, AIRCO, ER,
ABS,LMV,CRUISE C,RAD/CD,REGENS,ESP,AIRB, 133.000KM ............................................  '04 € 10.950,-
RENAULT MEGANE GR TOUR 1.6 16V, ROOD MET, ER, CV, SB, ABS,
CRUISE C, CLIMATE C, RAD/CD, WINTERBND, DAKDRAGERS, 139.000KM......................  '04 € 9.450,-
VOLVO S70 2.5 20V,BLAUW, H.LEDER, CLIMA, ABS, RAD/CD, MLV, 203.000KM ...............  '97 € 3.900,-
VOLVO V70 2.4 AUT, D BLAUW MET, LEDER INT, CLIMATE C, ABS, 204.000KM ...............  '99 € 7.500,-

BUDGET CARS
RENAULT CLIO 1.2 3DRS, GRIJS MET, AIRBAGS, RAD/CD, 88.000KM...............................  '98 € 1.950,-
PEUGEOT 306 XR 1.8 5DRS AUT, ZILV GRIJS MET, AIRCO, ER, 129.000KM .....................  '98 €  2.750,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Peugeot • Citroën • Renault • Onderhoud • APK
Oude Loswal 21,  Hilversum,  tel. (035) 6214335

Industrieweg 34,  Maartensdijk,  tel. (0346) 214540



In 1987 is de vereniging formeel 
opgericht nadat een jaar eerder een 
werkgroep ter voorbereiding van start 
was gegaan waarvan mevrouw de 
Raadt ook deel uitmaakte . Ze werd 
meteen ook de eerste voorzitter. Ze 
bleef dat maar drie jaar want in 1990 
werd mevrouw de Raadt gekozen als 
gemeenteraadslid voor D66. Zij zat 
overigens al eerder in de raad voor 
die partij van 1978 tot 1986. In 1990 
achtte ze het niet wenselijk om als 
raadslid ook voorzitter te blijven van 
de vereniging. Ze trad terug maar 
bleef wel ‘gewoon’ bestuurslid op de 
achtergrond, om daarna in 1998 toch 
weer de voorzittershamer ter hand 
te nemen. De historische vereniging 
heeft om en nabij 400 leden wat 
eigenlijk best veel is voor een dorp 
als Maartensdijk. De leden zijn rede-
lijk verspreid over de vier kernen. Het 
zijn ook trouwe leden. Als ze verhui-
zen blijven ze toch vaak lid. Wat is 
het mooiste wat ze heeft meegemaakt 
in de periode dat ze voorzitter was. 
Mevrouw de Raadt noemt meteen de 
uitgave van het boek ‘Tien eeuwen 
Maartensdijk’ wat is samengesteld 
in samenwerking met drie historici. 

Het was uniek om met zulke pro-
fessionele wetenschappers te kunnen 
samenwerken. Bij de overgang naar 
De Bilt is het boek aangeboden aan 
alle inwoners van Maartensdijk. Ook 
vindt zij de uitgave van de Kadastrale 
atlas van Maartensdijk in 2008 een 
hoogtepunt. Maar dan noemt ze in 
één adem ook de goede samenwer-
king van het bestuur met de commis-
sies en werkgroepen in al die jaren. 
Een probleem ontstond daarentegen 
wel bij de uitgave van ‘St Maerten’, 
het orgaan van de vereniging. Het 
was op een gegeven moment moei-
lijk om daarvoor capabele mensen te 
vinden. Dat is uiteindelijk toch weer 
gelukt en het blad verschijnt sinds-
dien naar volle tevredenheid twee 
keer per jaar.

Samenwerking
Een moeilijk te verteren punt voor 
zowel de scheidende als de komende 
voorzitter is nog steeds de ‘inlijving’ 
van de gemeente Maartensdijk door 
de gemeente De Bilt. Beiden zijn er 

van overtuigd dat daarbij niet naar 
de burgers is geluisterd. Het was 
een ordinaire bezuinigingsmaatregel. 
De arrogante houding van één van 
de gedeputeerden tijdens één van de 
hoorzittingen blijft tot op de dag van 
vandaag in de herinnering hangen. 
Schandelijk, deze gang van zaken 
geeft mevrouw de Raadt na al die 
jaren nog steeds als haar persoonlijke 
mening. De inwoners stonden niet 
achter de overgang naar De Bilt. Dat 
is later ook gebleken tijdens de evalu-
atie die plaatsvond. Een commissie 
uit de Provinciale Staten hield daar-
voor op een zaterdag bijeenkomsten 
met insprekers in de vier kernen. 

De samenvoeging van De Bilt en 
Maartensdijk had geen gevolgen voor 
de Historische Vereniging zelf. In De 
Bilt bestaat de ‘Historische Kring De 
Bilt’. Er kwam na de samenvoeging 
een overleg tussen de beide bestu-
ren waarbij duidelijk werd dat beide 
verenigingen nogal verschilden qua 
karakter. Natuurlijk zijn er parallellen 
te trekken tussen De Bilt en Maar-
tensdijk, concludeert de Weerd. Ze 
zijn beiden ontstaan rond de 12de 

eeuw toen het gebied onder het gezag 
stond van de bisschop van Utrecht. 
Maar beide gemeenschappen hebben 
zich daarna heel verschillend ontwik-
keld en hun eigen karakter behou-
den. Tegen deze achtergrond is van 
een fusie tussen de verenigingen dan 
ook nooit sprake geweest. Wel is er 
nog steeds in voorkomende gevallen 
overleg tussen de besturen. Ook is 
er een goede samenwerking voor de 
jaarlijkse Open Monumentendag in 
de gemeente De Bilt. De verhouding 
tussen beide organisaties is dan ook 
ronduit goed.

Activeren
De nieuwe voorzitter Joost de Weerd 
is oorspronkelijk afkomstig uit Vlis-
singen. Sinds 1990 woont hij in 
Groenekan. Hij ziet het als één van 
zijn toekomstige taken om vooral de 
bekendheid van de vereniging te ver-
groten. Het ledenbestand is heel trouw 
maar relatief aan de oude kant. Er zijn 
geleidelijk aan wel steeds meer jonge 
gezinnen in Groenekan maar ook in 

de andere kernen komen wonen. Aan 
de vereniging de taak om ook aan de 
jongere inwoners het unieke karakter 
van het Maartensdijkse cultuurland-
schap, dat zo nauw verweven is met 
de geschiedenis, uit te dragen. Je 
ziet dat terug in de infrastructuur, de 
stratenpatronen van de kernen en in 
nog veel meer dingen. De vereniging 
heeft tot nu toe haar nut bewezen 
maar moet nu ook de nieuwe gene-
raties activeren om daarmee door te 
gaan. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren 
door allerlei activiteiten maar ook via 
de scholen. De Weerd gelooft niet dat 
er bij de jeugd geen belangstelling is 
voor geschiedenis. Je moet laten zien 
hoe zij staan in deze wereld tegen de 
achtergrond van de geschiedenis en 
dan is er wel interesse. Het gaat er 
ook om hoe je dat aanbiedt en natuur-
lijk, geeft hij toe, er is tegenwoordig 
voor iedereen wel heel veel te bele-
ven op allerlei gebied.

Gemeentehuis
Een wens van de vereniging is dat 
er een goede bestemming komt voor 
het voormalige gemeentehuis van 
Maartensdijk. Dat is de jaren door 
een lang verhaal geworden en nog 
steeds niet afgerond. De tentoonstel-
ling van Maartensdijkse kunstwerken 
(die aanvankelijk waren opgeslagen 
in containers) die op initiatief van 
onder andere de Historische Vereni-
ging is gehouden bleek enkele jaren 
geleden een doorslaand succes. De 
gemeente wil, zo is gebleken, eige-
naar blijven van het complex waarvan 
wel de bodewoning wordt verkocht. 
In één gedeelte zou een gezondheids-
centrum komen en andere gedeelten 
zijn beschikbaar voor verhuur. Ook 
is er huizenbouw gepland. Er zijn 
momenteel contacten tussen de ver-
eniging en de verhuurder die door de 
gemeente is aangesteld over mogelijk 
gebruik van de ruimte voor haar doel-
stellingen. Waar dat toe zal kunnen 
leiden is op dit moment nog volstrekt 
onduidelijk.

Eigen identiteit
Wat is de grootste wens die mevrouw 
de Raadt heeft bij haar afscheid? Haar 
antwoord is duidelijk: dat de vier ker-
nen elk hun eigen identiteit behouden. 
Ze zijn alle vier totaal veschillend. Zij 
noemt het een unieke situatie, zo vlak 
onder de rook van een grote stad als 
Utrecht. De Weerd valt haar van harte 
bij. Dat behoud van identiteit gaat 
niet vanzelf. Er moet aan gewerkt 
worden. Je moet vooral alert blijven 
voor allerlei bedreigingen. Uit aller-
lei voorvallen blijkt steeds weer hoe 
groot de druk is van zo’n grote stad 
als Utrecht maar ook uit andere rich-
tingen. Hij vertelt als illustratie hoe 
hij met Engelse zakenpartners eerst 
Utrecht heeft bezocht en daarna langs 
de kernen van Maartensdijk is getrok-
ken. Het maakte grote indruk op deze 
Engelsen dat op zo’n korte afstand 
van zo’n grote historische stad totaal 

andere woon- en leefsituaties konden 
bestaan. Dat moet vooral zo blijven.

Bijzondere plek
Lous de Raadt is in oktober 2008 ver-
trokken uit haar geliefde Westbroek 
waar ze veertig jaar heeft gewoond. 
Ze heeft daar lang over nagedacht 
maar heeft er de voorkeur aangege-
ven dicht bij haar kinderen te wonen 
die in Amsterdam zijn neergestreken. 

Maar zeker is dat Maartensdijk altijd 
een hele bijzondere plek in haar hart 
zal blijven houden. 

Wie meer wil weten over de Histo-
rische Vereniging Maartensdijk kan 
terecht op www.historischevereni-
gingmaartensdijk.nl . Die site wordt 
overigens binnenkort geheel ver-
nieuwd, laat de nieuwe voorzitter 
Joost de Weerd nog weten.

 De Vierklank 9 2 december 2009

Lous de Raadt verlaat Historische
Vereniging als erelid 

door Martijn Nekkers

Op dinsdag 24 november heeft Lous de Raadt-Nolst Trenité haar functie als voorzitter van de Historische 
Vereniging Maartensdijk neergelegd. Elders is daar in De Vierklank een verslag over te lezen. Bij die 

gelegenheid is zij benoemd tot erelid van de vereniging, een geste die zij enorm op prijs heeft gesteld. Met 
haar en haar opvolger Joost de Weerd kijken we een dag later terug op de periode dat ze aan het roer stond 

van de vereniging.

Lous de Raadt is druk bezig de stukken en dossiers van de vereniging over te 
dragen aan haar opvolger Joost de Weerd.

Lous de Raadt heeft zojuist van burgemeester Arjen Gerritsen bij haar 
afscheid goed gekozen woorden en een mooie vaas van keramiek gekregen.

Herfst
De herfst is nu eindelijk serieus 
geworden. Regen en storm schudden 
de laatste bladeren van de bomen. Het 
bos begint nu echt op een winterbos 
te lijken. De prachtige kleuren ver-
dwijnen, de kale takken maken een 
doodse indruk. Ineens piept er een 
zonnestraal tussen de wolken door. 
Als een soort schijnwerper zoekt hij 
tussen de gekleurde bladeren op de 
grond en licht nog even de mooie 
herfstkleuren uit. Een laatste poging 
van de herfst om ons te laten genieten 
[foto Annemieke van Zanten].

Nominatie voor Dapper
Kantoorvakhandel Dapper is genomineerd door het Financieel Dagblad 
voor de Gouden FD Gazellen. De kantoorvakhandel behoort tot de 25 
snelst groeiende 'klein' bedrijven uit onze provincie. Deze groei  is één van 
de belangrijkste criteria om voor deze nominatie in aanmerking te komen. 
Afgelopen dinsdag was de uitreiking, helaas niet de hoofdprijs. Maar wel 
een eervolle vermelding. De laatste 6 jaar is dit ruim 50 jaar oude bedrijf in 
handen van de derde generatie. Het beleveren van bedrijven gaat nu vaak 
via de site.
‘Ruim de helft van de bestelde goederen zien wij niet eens. Deze gaan 
rechtstreeks vanaf de fabrikant of leverancier naar onze klanten. Alles met 
een simpele druk op de knop. Efficiënt en wij houden meer tijd over voor 
onze klant’, aldus Peter Dapper. Dapper is gevestigd aan de Julianalaan 36  
in Bilthoven. 

Feliciteert
Landwaart groente en fruit

Drogisterij * Parfumerie 

van Rossum 
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Kerstdiner?
Hilko Partyverzorging bezorgt vers aan huis.

Toe aan iets anders?
Geen zin om uren in de keuken te staan? 

Verras UW vrienden en familie met onze heerlijke kerstsalades 
of diners!! Lekker en gezond. Vol verse ingrediënten uit eigen

keuken direct bij u op tafel.

Let op!!!! 
Wij leveren uw bestelling

vanaf € 50 gratis aan huis
op 24, 25, 26, 31, december en 01 januari

Meer weten? 
Hilko Partyverzorging

www.hilkopartyverzorging.nl
info@hilkopartyverzorging.nl 

Telefoon 030-8785835 - Mobiel 06-29014260

 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

U hoeft niet verder dan Groenekan voor

kopieerpapier pinrollen kassarollen

tonercartridges drumkits inktpatronen 

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

Automobie lbedr i j f

Industrieweg 38, 3738 JX Maartensdijk
Telefoon 0346-214545  -  Fax 0346-213970
garage@larrypeters.nl  -  www.larrypeters.nl

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

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

Kennis en diagnose apparatuur voor alle type’s Volvo is aanwezig. Per controle moet u 
rekenen op een half uur. De gratis wintercontrole omvat controle van accu, banden, 
remmen, koelvloeistof niveau en vorstbeveiliging, ruitensproeierwerking, vloeistofniveau, 
vostbeveiliging, ruitenwisserbladen en verlichting.

Alle reparaties worden snel en met originele onderdelen uitgevoerd tegen een betaalbaar 
tarief. Maak een afspraak.

Wij zijn niet aangesloten bij de Nederlandse Dealer Organisatie!

AUTO 
VAN DE MAAND
Volvo V70 AWD,

Ancraciet met., 5 versn., 
286.000 km, bj ‘98, 

€ 6,500,- 
alle opties



Het is in de aquareltechniek moeilijk 
het licht/donker contrast te beheer-
sen. Dit in tegenstelling tot olie- en 
acrylverf, waar naderhand de witte 
delen opgezet kunnen worden, voor 
het hoogste licht. Ook is het zaak dat 
de kleuren van de aquarelverf goed 
gemengd worden, om vuile kleuren 
te vermijden. 
Iedere donderdagmiddag geeft Ger-
rit van Esterik uit Bilthoven les in 
aquarelleren aan een groep enthou-
siaste cursisten. In deze groep zijn 
nog een paar plekken vrij. Omdat de 
deelnemers al enige tijd les hebben, 
is deze groep vooral geschikt voor 
mensen die al eens eerder getekend of 
geschilderd hebben. 

BeeKk
Gerrit van Esterik heeft als oud-docent 
tekenen in het voortgezet onderwijs 
veel ervaring in zowel aquarelleren 
als in het les geven erin. Hij is lid 
van de Biltse kunstenaarsvereniging 
BeeKk en exposeert regelmatig. Uit-
eindelijk ligt het aan de cursist zelf of 
deze het onder de knie gaat krijgen. 
Omdat men aquarelleren alleen goed 
kan leren door zelf veel te oefenen 
en regelmatig aquarel workshops of 
cursussen te volgen. 

Maar buiten het oefenen zijn goede 
tips en adviezen vaak zeer welkom. 
Met name over technieken, gebruik 
van het juiste aquarel papier en aqua-

relverf en de aanschaf hiervan. Aqua-
rel schilderen is vooral veel kijken 
naar het onderwerp en veel oefenen. 
Geconcentreerd bezig zijn met aqua-
relverf en nat-in-nat schilderen is een 
ontspannende, boeiende bezigheid. 

Plezier
Gerrit van Esterik: ‘Ik ga elke donder-
dagmiddag weer met veel plezier naar 
Maartensdijk om aan een enthousiaste 
groep aquarelleerles te geven. Boven-
dien heerst er een hele prettige sfeer, 

dus wat wil je nog meer’? Wanneer u 
zin heeft om mee te doen kunt u zich 
aanmelden en/of een keer vrijblijvend 
een kijkje komen nemen. De cursus is 
op donderdag van 14.00 tot 16.00 uur 
in de cursusruimte van Dijckstate aan 
het Maertensplein in Maartensdijk. 
De kosten bedragen 50 euro voor 
in totaal 17 lessen. Aanmelden kan 
bij de Maartensdijkse vestiging van 
SWO De Zes Kernen in Dijckstate, 
tel. 0346 214161, e-mail: info-m@
swodeblt.nl. 

 De Vierklank 11 2 december 2009

Het idee voor het boek ontstond in 
een echt kraaienbos, waar Bert Her-
tens vroeger altijd langs liep: ‘In dat 
bos was altijd lawaai, er gebeurde 
altijd wat’. De keuze voor een kin-
derboek had alles te maken met de 
achtergrond van Hertens: zijn hele 
leven is hij onderwijzer geweest. Na 
dertien jaar (speciaal) lager onder-
wijs, heeft Bert Hertens zevenentwin-
tig jaar gewerkt op de Berg en Bos-
chschool in Bilthoven. Eerst gaf hij 
les aan jongvolwassenen met tuber-
culose. Vervolgens kwamen vooral 
kinderen met astma op de Berg en 
Boschschool en de volgende periode 
werd het een school voor langdurig 
zieke kinderen. Hertens gaf deze kin-
deren les in de Franse en Duitse taal. 
De huidige populatie van de Berg en 
Boschschool, kinderen met stoornis-
sen in het autistisch spectrum, heeft 
hij korte tijd begeleid. 

Kinder Kankervrij
Bij Bert Hertens lopen twee dingen 
als een rode draad door zijn leven: 
schrijven en vertellen en de proble-
men van zieke kinderen. Een test na 
de middelbare schooltijd wees uit dat 
Hertens geschikt zou zijn als journa-

list. Hij heeft altijd graag zijn gedach-
ten op papier gezet. Bij de verkenners 
hield hij logboeken bij, hij schreef 
preken en voor zijn kinderen en klein-
kinderen heeft hij zijn jeugdervarin-
gen in de Achterhoek op papier gezet. 
Deze herinneringen gaan over wat er 
speelde in het dorp in de Achterhoek, 
waar Hertens is opgegroeid, in de 
tijd van de tweede wereldoorlog. In 
eigen beheer heeft Bert Hertens het 
boekje hierover, Jeugdherinneringen, 
uitgegeven. 

Markt
De strijd om het Kraaienbos is het 
eerste boek, waarmee hij de markt 
opgaat. De tekeningen in het boek 
zijn gemaakt door Agatha Simonis, 

waardoor het boek er professioneel 
en uitnodigend uitziet. Als geen ander 
weet Hertens dat kinderen aangetrok-
ken worden door de illustraties in een 
boek. Het boek is bedoeld voor kin-
deren en de opbrengst van het boek 
is ook bestemd voor kinderen. In zijn 
loopbaan als onderwijzer bij langdu-
rig zieke kinderen heeft hij veel mee-
gemaakt: ‘Het lijden van kinderen is 
vreselijk. Kinderen worden dan in de 
knop gebroken’. Als bijdrage om het 
leed van kinderen iets te verzachten, 
heeft hij besloten de opbrengst te 
schenken aan Kika: Kinder Kanker-
vrij. Hertens: ‘Kika doet onderzoek 
voor kinderen met kanker. Ik vind dit 
werk zo belangrijk omdat Kika breder 
werkt: in meer ziekenhuizen wordt 
hieraan gewerkt’. Kika onderzoekt 
met name hoe therapieën versneld 
beschikbaar gemaakt kunnen worden 
voor een betere behandeling en gene-
zing van kanker.

De strijd om het Kraaienbos is te 
bestellen bij de uitgeverij: www.
boekscout.nl of bij de boekhandel. 
Op 20 december staat Bert Hertens 
met zijn boek op de schrijversbeurs in 
de Kwinkelier in Bilthoven.

Kraaien en (zieke) kinderen
door Sylvia van der Laan

Bert Hertens is altijd met taal bezig geweest. Hij schreef gedichten, herinneringen voor (klein)kinderen en in 
oktober 2009 is zijn eerste boek uitgegeven. De strijd om het Kraaienbos is een boek voor kinderen van acht 
tot tien jaar. In het boek wordt de strijd uitgevochten tussen twee groepen kraaien. De vogelprofessor Kaka 

weet veel van kraaien en biedt zijn hulp aan om de strijd te beslechten. 

Bert Hertens

Cursus aquarelleren in Dijckstate
door Henk van de Bunt

Aquarelleren lijkt gemakkelijk; toch is het een van de moeilijkere schildertechnieken. Een goede aquarel ziet 
eruit of hij met het grootste gemak is geschilderd. Het vereist echter veel concentratie en een trefzekere hand. 

SWO De Zes Kernen De Bilt organiseert in de Maartensdijkse vestiging in Dijckstate cursussen hierin.

Gerrit van Esterik (hier bij eigen werk) gaat elke donderdagmiddag weer met 
veel plezier naar Maartensdijk om aan een enthousiaste groep aquarelleerles 
te geven.

‘De Akker’ meer dan 
alleen maar wonen

door Jorinde Brandligt

Maar liefst 96 appartementen telt het appartementencomplex 
‘De Akker’ tegenover de ingang van Landgoed Houdringe aan de 

Soestdijkseweg Zuid 87. Het heet een Seniorenflat te zijn maar dat is 
eigenlijk niet terecht. Al vanaf 45 jaar mag je er komen wonen en kun 

je genieten van de vele extra’s die het complex te bieden heeft. 

Er is een mooie ruime foyer waar allerlei activiteiten  georganiseerd wor-
den. Zo zijn er regelmatig lezingen, filmhuizen en uitvoeringen. Daarnaast 
doet men mee aan de kunstroute en wordt er permanent door wisselende 
kunstenaars geëxposeerd. Op dit moment hangt er werk van Han van 
Schaik-Boer. Rond de kerst en Pasen is er altijd een kunstmarkt. Verena 
Weber van de bewonerscommissie: ‘Ook wanneer je niet in het complex 
woont ben je natuurlijk welkom bij de vele activiteiten en mag je gewoon 
binnen komen om de expositie te bewonderen. We vinden het juist leuk als 
er mensen ‘van buiten’ komen. Zo blijft het levendig en blijven wij het leuk 
vinden om dingen te organiseren’.  

Han van Schaik-Boer
In 1994 ‘viel’ ze voor het schilderen. Ze volgde verschillende opleidingen 
in o.a. aquarelleren, modeltekenen en pasteltekenen. Gaandeweg leerde ze 
de mogelijkheden van acrylverf waarderen, waar ze nu dan ook voorna-
melijk mee werkt, zowel abstract als figuratief. Han van Schaik-Boer: ‘Na 
2002  heb ik een periode ‘verhalend’ geschilderd. Geboeid door de Azteek-
se cultuur, heb ik Azteekse opvattingen t.a.v. religie, mens- en wereldbeeld 
vergeleken met onze huidige ideeën en uitingsvormen. In 2005 ben ik lid 
geworden van Kunstenaars Collectief Scherpenzeel (KCS), sindsdien heb 
ik vooral series gemaakt, bijvoorbeeld figuratieve schilderijen over feest 
en folklore, maar ook series abstracte werken, waarbij ik experimenteel en 
met gemengde technieken kon werken’. Van deze laatste periode zijn er 
bijna 30 werken geëxposeerd in ‘De Akker’; ze zullen er tot medio februari 
hangen.

Kunst-kerst markt
Op donderdag 10 december is er weer een kunst-kerst markt met o.a. sie-
raden, keramiek, uitheemse kunst en kerststukjes. Han van Schaik-Boer zal 
er met kleinere werken staan en ook zal er een bric a brac kraam zijn met 
als thema ‘kerst’. Een muzikale verrassing zal het geheel opluisteren en 
een gastvrouw zal, samen met een aantal leerlingen van de Oranjeschool 
uit Bilthoven, zorg dragen voor een hapje en een drankje tegen een kleine 
vergoeding. Deze kunst-kerst markt is van 10.00 tot 14.00 uur en iedereen 
is van harte welkom.
Voor informatie kan men terecht bij mevr. Weber (bewonerscommissie), 
tel. 06 12781541 email: weberdonkers@kpnmail.nl of bij Mevr. Leemans 
(kunstcommissie). E-mail: partho.leemans@kpnplanet.nl 

Han van Schaik-Boer en haar werk. 

Feliciteert
Landwaart

groente en fruit
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Tegen inlevering van deze bon!
  max. 1 per klant. Sint knipt uit!

Geldig 3-4-5 dec. ‘09 op alle 
niet afgeprijsde artikelen.

Als u voor een robuuste aanpak kiest ben u bij ons aan het juiste adres voor o.a.: 
Beschoeiing - Damwand - Bestrating - Sierbestrating - Tuinaanleg - Etc.

bel gerust voor  vrijblijvend advies, of een offerte !! 

Dillenburg 6, 3738 VN  Maartensdijk  •  06-22369773  •  info@dewerkverzetter.nl  •  www.dewerkverzetter.nl

Op 12 december aanstaande van 
10.00 tot 16.00 uur organiseert 
Verpleeghuis St. Elisabeth te 
Lage Vuursche voor de tweede 
keer een vrij toegankelijke echte 
winterfair. Het gaat om een markt 
met circa 40 kramen in kerstsfeer 
in een prachtige bosrijke omge-
ving. 

De markt zal bestaan uit kra-
men e.d. over Kunst (schilde-
rijen en beelden), Kerstartikelen 
en kerstbomen, Kaarsenmakerij 
en honing, Vogeltaarten, Indi- 

Bazaar, Rommelmarkt, Sieraden 
en nog veel meer. Dit in com-
binatie met allerlei lekkere hap-
jes en drankjes, zoals poffertjes, 
oliebollen, erwtensoep, warme 
chocomel en glühwein.

Initiatief
De winterfair is een initiatief van 
medewerkers van het verpleeg-
huis die op basis van vrijwillig-
heid dit evenement organiseren 
voor de bewoners van Verpleeg-
huis St. Elisabeth. Het doel van 
de winterfair voor verpleeghuis 

St. Elisabeth is het werven van 
gelden voor de ontwikkeling van 
een mediatheek en aangepast 
spel en activiteitenmaterialen. 
De organisatoren van de win-
terfair hopen op veel mogelijk 
bezoekers om dit doel te kunnen 
realiseren en natuurlijk om een 
gezellige dag te hebben. Over 
ideeën en (financiële) steunbe-
tuigingen en voor informatie kan 
contact worden opgenomen met 
mw. Landzaat van verpleeghuis 
St. Elisabeth (tel. 035 6668344 of 
e-mail n.landzaat@beukenstein.nl).

Winterfair op St. Elisabeth

Installatiebedrijf Meijers & Zn. BV
Groenekanseweg 20-22, 3737 AG Groenekan
Tel: 0346-211291    Fax: 0346-210839
info@meijersinstallatie.nl

Wij zijn op zoek naar een:

CV monteur/loodgieter
Wij bieden je een baan als zelfstandig monteur.

Installatiebedrijf Meijers & Zn. BV is opgericht in 1926. Het is een klein zelfstandig 
installatiebedrijf waar o.a. centrale verwarmings-, sanitair-, gas-, waterinstallaties, 
dak- en loodgieterswerk een onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden vormen.

Wat kun je verwachten?
Wij bieden eigen verantwoordelijkheid, scholings- en groeimogelijkheden, interessant 
werk en ruimte voor eigen initiatief.
Naast een goede sfeer en uitdagend werk bieden wij ook goede arbeidsvoorwaarden.

Interesse?
Kom gewoon eens vrijblijvend kennis maken. Bel voor een afspraak met 
Gert Meijers, tel.: 0346-211291.

Verkeerd belegd?
Aandelen Kapper Hans 
al 40 jaar waardevast. 

Nadere info 
www.kapperhans.nl
of gewoon 212455.
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VAN 10-17 UUR

Karine Klyan (40) is geboren en 
getogen in het hartje van Jerevan, de 
hoofdstad van Armenië. Ze kwam 
door haar huwelijk met een Neder-
landse man twaalf jaar geleden naar 
Nederland en woont intussen elf jaar 
in Bilthoven. ‘Ik ben moeder van 
twee prachtige kinderen.’ In Armenië 
heeft zij een HBO opleiding Theore-
tische Mechanica gevolgd. ‘Na die 
studie kon je docente worden of in 
een bedrijf gaan werken. Voor mijn 
carrière was het goed geweest om in 
Moskou verder te studeren, maar door 
het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is 
het er niet meer van gekomen.’

Energiek en doelgericht
Eenmaal in Nederland kreeg Kari-
ne het Nederlands heel snel onder 
de knie. ‘Na een half jaar kreeg ik 
al mijn eerste diploma.’ Zij volgde 
daarna een opleiding Juridisch Ver-
taler en werkte zes jaar landelijk als 
juridisch tolk voor politie en recht-
banken. Zij werkt nu parttime bij de 
afdeling WMO van de gemeente Wijk 
bij Duurstede. ‘Ik ben ook aan het 
afstuderen voor de opleiding Sociaal 
Juridische Dienstverlening, die ik in 
april hoop af te ronden.’ Ook maat-
schappelijk is Karine actief. Zij geeft 
eenmaal per week bij Vluchtelingen-
hulp De Bilt Nederlandse taalles aan 
nieuwkomers uit de buurt waar zij 
woont. ‘Daarnaast zet ik mij hier in 
voor de Armeense gemeenschap en 
mensen die Russisch spreken en het 

Nederlands nog niet zo goed machtig 
zijn.’ Karine spreekt behalve Rus-
sisch ook Engels en dat komt weer 
van pas bij een Irakese vrouw die 
zij als leerling heeft. ‘Hoewel ik het 
liefst heb dat alles in het Nederlands 
gaat, al is het met handen en voeten. 
Ik ben heel doelgericht, je moet het 
resultaat altijd voor ogen hebben.’

Politiek
Karine Klyan komt nog geregeld in 
Armenië. ‘Op vakantie of soms met 
Kerstmis, dat overigens op 6 janu-
ari gevierd wordt.’ Hoewel het in 
de communistische tijd taboe was, 
werd Karine door haar ouders gelo-
vig opgevoed. Politieke belangstel-
ling kreeg zij ook van huis uit mee. 
‘Mijn ouders waren actief, maar dat 
kon alleen binnen de communistische 
partij. Ze waren een van de eersten 
die hun lidmaatschap beëindigden 
toen dat kon.’ In haar studententijd 
was Karine politiek actief bij een 
jongerenorganisatie. ‘Wij waren toen 
veel bezig met onze Armeense iden-
titeit.’ 
Na haar komst in Nederland ging zij 
zich voor de Nederlandse politiek 
interesseren. ‘Vorig jaar besloot ik me 
bij het CDA aan te sluiten. Ik kwam 
op een algemene ledenvergadering en 
kreeg meteen een warme ontvangst, 
alsof ik thuiskwam. Gemeenteraads-
lid Cees Beringen heeft mij heel goed 
geadviseerd en is een enorme steun 
voor mij geweest. Hij zag dat ik de 

potentie heb en moedigde mij aan 
verder te gaan.’ 

Samenleving
‘Ik volg al enige tijd allerlei bij-
eenkomsten en congressen van het 
CDA en heb pas nog een cursus voor 
aspirant raadsleden gevolgd.’ Karine 
hoopt in de raad gekozen te worden. 
‘Maar ook als dat niet gebeurt, zal 
ik er toch heel nauw bij betrokken 
blijven.’ Ze woont al geruime tijd 
fractievergaderingen bij, maar ook 
raadsvergaderingen. Als Karine in de 
raad komt wil ze graag in de commis-
sie Burger en Bestuur komen. ‘Dat 
spreekt mij het meest aan, en dan 
vooral integratie, cultuur en samen-
leving. Ruimtelijke Ordening interes-
seert mij natuurlijk ook, want het is 
ook mijn gemeente. Maar ik denk 
dat ik meer kan betekenen voor de 
mens.’ Karine wil zich sterk maken 
om mensen van allerlei nationalitei-
ten te verbinden om zo een hechte 
gemeenschap te vormen. Zij heeft 
veel ideeën voor de verkiezingscam-
pagne waar ze zich graag voor gaat 
inzetten. ‘Ik ga voor het CDA, ik ga 
voor mijn dorp en wil proberen de 
kloof tussen bestuur en bevolking 
kleiner te maken.’ Karine Klyan heeft 
de Nederlandse nationaliteit en voelt 
zich hier helemaal thuis. ‘Toen bij het 
Junior Eurovisie Songfestival Neder-
land en niet Armenië won, waren we 
even gelukkig als we dat zouden zijn 
wanneer Armenië had gewonnen.’

Karine Klyan 
op heel veel terreinen actief

door Guus Geebel

‘Als ik raadslid word moet ik natuurlijk ook af en toe het woord voeren en dat lijkt me best spannend. 
Ik ga er maar van uit dat ik mij goed verstaanbaar kan maken en laat gewoon mijn hart spreken’, 
zegt Karine Klyan in haar smaakvol ingerichte woning in Bilthoven. Karine staat bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen op nummer zeven van de CDA-lijst. Zij is erg gemotiveerd om zich 

voor de Biltse gemeenschap te gaan inzetten 

De Armeense Karine Klyan voelt zich hier helemaal thuis.

Jacqueline, bekend van binnen- en 
buitenlandse projecten zoals de Keu-
kenhof, de Efteling, Battery Park in 
New York en de Lurie Garden in Chi-
cago, heeft haar ervaring opgedaan in 
haar eigen bedrijfstuin ‘De Theetuin’ 
in Weesp en vele (particuliere) tuinen. 
Haar laatste spraakmakende project 
is 'Seasonal Walk' in de New York 
Botanical Garden (NYBG). 

Het afgelopen jaar heeft zij samen met 
Piet Oudolf voor het International Flo-
wer Bulb Centre de verantwoordelijk-
heid gehad voor de architectonische / 
plant&bloembollen invulling van het 
‘Flower Bulb & Perennial Combo’s’ 
project. Van dit project toonde zij ook 
de foto’s gemaakt in de periode van 
maart t/m oktober 2009. 

Belangstelling
Onder de belangstellenden ook Hein 
Meeuwissen en zijn vrouw, die kort 
geleden de verwilderingsbollen kwe-
kerij van Rita van der Zalm hebben 
overgenomen. (Zie www.ritavander-

zalm.nl) . Na de lezing kon men onder 
genot van een drankje Jacqueline nog 

vragen stellen. Verdere info op: www. 
jacquelinevanderkloet.nl. 

Theresiaschool in de ban van 'Magical Mixes'
Dinsdagavond 24 november hebben meer dan 50 tuinliefhebbers genoten van de lezing ‘Magical Mixes’ 
door Jacqueline van der Kloet. Op het digitale schoolbord in de centrale agora, het binnenplein van de 

nieuwe Theresiaschool liet Jacqueline, groenontwerper en beplantingsspecialist, de eindeloze hoeveelheid 
mogelijkheden om voorjaarsbloeiende bolgewassen (tulpen, hyacinten, narcissen en ook minder bekende) te 

gebruiken in parken en (particuliere) tuinen, in bloemenweides en in potten. 

Jacqueline van der Kloet (links) en een van de bezoekers. 

Tijdelijk afscheid

Gemeenteraadslid Henk van den Broek (CDA) neemt tijdelijk afscheid van 
de raad. Hij moet een operatie ondergaan en wordt tot na de raadsverkie-
zingen vervangen door Gitta van Eick. Het afscheid gaat gepaard met een 
bloemetje.

Feliciteert
Landwaart groente en fruit
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Werk in uitvoering
•  Bilthoven: Gregoriuslaan, reconstructie riolering en bestrating, van 19 

oktober tot en met 11 december 2009;
•  Bilthoven: Paltzerweg, vervangen riolering, tussen september en decem-

ber wordt het verkeer omgeleid;
•  Bilthoven: Van der Helstlaan/Van Goyenlaan, aanleg drempels. Afslui-

ting van 30 november tot en met 8 december;
•  De Bilt: La Plata, Waterweg, Buys Ballotweg, Eurusweg, Aeolusweg, 

wegreconstructie en rioolrenovatie tot december;
•  De Bilt: Tuinstraat, reconstructie riolering en bestrating, tot maart 2010;
•  De Bilt: Alfred Nobellaan/Prof.Dr.J.Tinbergenweg: aanleg drempels van 

3 tot en met 11 december;
•  De Bilt: Afred Nobelaan/Albert Einsteinweg: aanleg drempels van 10 

tot 18 december. Alfred Nobellaan is afgesloten van 3 tot en met 18 
december;

•  Groenekan: Kastanjelaan en Berkenlaan, herstellen goten voor afwate-
ring, 17 november tot 14 december;

•  Hollandsche Rading: Spoorlaan, vervangen goten en kolken en aanbren-
gen nieuw grint, 23 november tot 18 december;

•  Maartensdijk: Dorpsweg-Maartensdijkseweg-Vuurse steeg (Lage Vuur-
sche): aanleg drempels van 7 tot en met 11 december. Werkzaamheden 
vinden alleen 's avonds/'s nachts plaats tussen 20.00 uur en 05.00 uur. 
Verkeer wordt omgeleid.
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Voor uitgebreide informatie over wonen, welzijn, zorg in Gemeente De Bilt en 
het Wijkservicecentrum MENS kunt u contact opnemen met: 

Wijkservicecentrum MENS De Bilt, Tel. (030) 221 75 50
Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX De Bilt
e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl
Openingstijden: ma t/m do van 10.00-12.30 uur.
 
Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk, Tel. (0346) 21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 
Openingstijden: ma van 14.00-16.00 uur; di, do, vr van 9.00-12.00 uur.

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Onderzoek sportbehoefte senioren
De gemeente De Bilt verleent haar 
medewerking aan een landelijk onder-
zoek van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen naar de behoefte van senioren aan 
beweegactiviteiten. Dit betekent dat 
2270 inwoners van deze gemeente in 
de leeftijdscategorie van 50-75 jaar 
een vragenlijst ontvangen met onder-
werpen als de behoefte aan het soort 
activiteit en frequentie, intensiteit en 
duur van die activiteiten. Het lande-
lijke GALM (Groninger Actief Leven 
Model) project dat ook gemeente 
De Bilt in de laatste tien jaar in alle 
wijken heeft georganiseerd, kan hier-
mee door de Universiteit Groningen 
aangepast worden aan de behoeften 
van deze tijd. Eind november ligt 
de vragenlijst bij 2270 willekeurig 

uitgekozen 50-75 jarigen in de brie-
venbus.

Heeft u de vragenlijst ontvangen? 
Sport Mee! vraagt u dan deze lijst in 
te vullen en binnen twee weken terug 
te sturen in de bijgevoegde antwoord-
envelop. Immers: uw mening is erg 
belangrijk bij het vormgeven van het 
sportaanbod. Voor meer informatie 
kunt u bellen met Ineke Winkel, 030-
2289169 of mailen naar winkelh@
debilt.nl.

Project School en Sportiviteit 
In het najaar van 2010 staat er weer 
een sportief en spannend project in de 
planning. Zes scholen starten met het 
nieuwe project School en Sportiviteit. 
Er wordt zowel in groepsverband 
als individueel les gegeven aan alle 
jeugd van de zes basisscholen. Uit 
onderzoek is naar voren gekomen 
dat de sportende jeugd van Neder-
land onsportief gedrag er gewoon ‘bij 
vindt horen’. Door extra aandacht te 
besteden aan wat onsportief gedrag 
precies is en welke negatieve effec-
ten dit met zich meedraagt wil Sport 
Mee! een sportief klimaat bevorderen. 
Dit wel op een leuke manier! Hierbij 
kun je denken aan praktijklessen in 
de vorm van stoeien, zelfverdediging 
en weerbaarheid waardoor je er actief 

mee bezig bent. Om het af te maken 
volgt er een aantal theorielessen over 
gedragsregels waardoor jongeren 
voortaan weten zich sportief te gedra-
gen. Daarmee scoor je zeker! 

Beweegwijzer 2010
Het is bijna zover… de beweegwijzer 
ligt in de feestmaand december in uw 
brievenbus. Alle senioren en senioren 
met een chronische aandoening in de 
leeftijd van 55 t/m 75 jaar krijgen dit 
informatieboekje toegestuurd. Hierin 
vindt u het complete beweegaanbod 
voor uw doelgroep binnen gemeente 
De Bilt en kunt u aan de hand van 
de verschillende beweegniveau’s een 
keuze maken die bij u past. Ook 
wordt er aandacht besteed aan de 
beweeg-dvd waarin naar voren komt 
dat bewegen de gezondheid bevordert 
en leuk is. Deze dvd kunt u bekijken 
bij uw huisarts of fysiotherapeut en 
bij Stichting Welzijn Ouderen. 

Meer informatie
Voor meer informatie over alle acti-
viteiten rondom Sport Mee! De Bilt 
kunt u contact opnemen met sport-
consulent van Sport Mee! De Bilt, 
Teun Kruijff. Hij is bereikbaar via 
telefoonnummer 06-42139668 of 
e-mail info@sportmeedebilt.nl. Kijk 
ook eens op www.sportmeedebilt.nl

Sport mee! 
nieuws

Veilig De Bilt
Wabo is de afkorting van Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht.  Deze 
wet wordt, nadat hij van rijkswege 
enige malen is uitgesteld, waarschijn-
lijk ingevoerd per 1 juli 2010. Doel 
van deze wet is het vereenvoudigen 
van het proces van vergunningverle-
ning en het bieden van integraal toe-
zicht en handhaving. Zodra de Wabo 
van kracht is, gaat de gemeente wer-
ken met de omgevingsvergunning. 
Deze omgevingsvergunning vervangt 
in totaal zo’n 25 vergunningen. Daar-
bij kunt u denken aan bouw-, kap, 
sloop-, milieuvergunningen, maar ook 
aan vergunningen die door het Rijk of 
het waterschap worden afgegeven. 

Eén loket
Wie nu van een oude schuur een 
garage wil maken of een dakkapel wil 
plaatsen, heeft te maken met verschil-
lende vergunningen, zoals een sloop-, 
bouw- en een milieuvergunning. En 
elk van die vergunningen heeft een 
eigen procedure, eigen termijnen en 
een eigen kostenplaatje (leges). Met 
de komst van de omgevingsvergun-
ning kunt u vanuit uw huis of kantoor 
straks één omgevingsvergunning aan-
vragen via één loket bij de gemeente. 
Daarmee heeft u ook één aanspreek-
punt voor informatie tijdens de pro-
cedure. 

Analoog en digitaal 
Voorlopig kan de aanvraag van een 
omgevingsvergunning alleen nog op 
de bekende, schriftelijke wijze wor-
den gedaan. Wanneer de Wabo in 
werking treedt, kan dat ook digitaal, 
via het digitale loket: Omgevingsver-
gunning Online. U kunt daar vooraf 
de vergunningencheck invullen, om 
te testen of een vergunning nodig 
is. De omgevingsvergunning maakt 
hiermee de procedure voor u een stuk 
eenvoudiger en sneller.

Aparte vergunningen aanvragen 
blijft mogelijk
Met de komst van de Omgevingsver-
gunning kunt u meerdere zaken in één 
vergunning aanvragen, maar dat is 
niet verplicht. U mag dus ook afzon-
derlijke vergunningen aanvragen. Dat 
betekent wel dat er meerdere proce-
dures worden gevolgd, met elk hun 
eigen termijnen, kosten en bezwaar- 
en beroepmogelijkheden.

Eerste veranderingen per 1 januari 2010
Achter de schermen wordt nu in 
de gemeentelijke organisatie hard 
gewerkt aan de voorbereidingen voor 
de invoering van de Wabo en de 
omgevingsvergunning. Stap voor stap 
zorgen we ervoor dat we klaar zijn als 
de Wabo naar verwachting op 1 juli 

2010 wordt ingevoerd. Per 1 januari 
kunt u bij de gemeente al 4 gemeente-
lijke vergunningen en toestemmingen 
gelijktijdig aanvragen. De wet geeft 
helaas nog niet de mogelijkheid om 
met één aanvraagformulier te wer-
ken of om één integrale vergunning 
te verlenen. De gemeente neemt uw 
gecombineerde aanvragen gezamen-
lijk in behandeling. Daarbij streven 
wij er ook naar deze binnen de in de 
Wabo gestelde termijn af te doen. 
Voor de klant kan dit een behoorlijke 
tijdswinst opleveren. Het gaat om de 
bouw- en kapvergunning, de melding 
voor een uitweg en de tijdelijke ont-
heffing van het bestemmingsplan.

In het voorjaar hopen wij ook de 
andere vergunningen en toestemmin-
gen die opgaan in de omgevingsver-
gunning in het nieuwe jasje aan u te 
kunnen bieden. Zodra er meer nieuws 
is, houden wij u via de gebruikelijke 
gemeentelijke kanalen op de hoogte.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Wabo, 
de omgevingsvergunning en de ver-
anderingen voor het aanvragen van 
vergunningen verwijzen wij u graag 
naar de informatie over de Wabo op 
www.debilt.nl.

Wabo en Omgevingsvergunning in De Bilt
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Mededeling: Het gemeentenieuws is 
volledig in deze rubriek opgenomen. 
Alleen voor de bekendmakingen 
en vergunningen is een selectie 
opgenomen, waarbij in ieder geval 
alle informatie over de dorpskernen 
wordt vermeld. Volledige vermelding 
van de bekendmakingen voor de 
kernen De Bilt en Bilthoven staan 
wekelijks in de BiltBuis/BC en op 
de website van de gemeente De Bilt 
www.debilt.nl.

Aanvragen om vergunning  (arti-
kel 41 Woningwet) voor:
Aanvraag reguliere bouwvergun-
ning
•  Westbroek, Burg. Huydecoperweg 

34, het vergroten van het woon-
huis

Aanvraag sloopvergunning
•  Groenekan, Voordorpsedijk 29, 

het slopen van een veldschuur

U kunt tegen bovenstaande bouw- 
en/of sloopplannen pas een bezwaar-
schrift indienen nadat een vergun-
ning is verleend. Deze besluiten 
maakt de gemeente bekend in de 
BiltBuis onder de rubriek ‘verleen-
de vergunningen’. 

Ontheffingsverzoeken (Wro na 1 
juli 2008)
Soms is een aanvraag om bouwver-
gunning in strijd met het geldende 
bestemmingsplan. Op grond van 
de Woningwet moet een dergelijke 
aanvraag tevens worden opgevat als 
een verzoek om ontheffing van de 
regels van het bestemmingsplan. 

Aanvraag ontheffing en bouwver-
gunning
Burgemeester en wethouders zijn 
van plan om met toepassing van art. 
3.23 van de Wet ruimtelijke orde-
ning een ontheffing van het bestem-
mingsplan én bouwvergunning op 
grond van art. 40 van de Woningwet 
te verlenen voor:
•  Maartensdijk, Aanlegsteeg 4, uit-

breiden woning
De ontwerpbesluiten inclusief de 
bijbehorende stukken liggen in het 
gemeentehuis bij de afdeling Ver-
gunningen en Toezicht, gedurende 
zes weken ter inzage op werkdagen 
van 8.30 uur tot 12.30 uur.
De termijn van terinzagelegging 
start de dag na de datum van deze 
publicatie. Gedurende de termijn 
van terinzagelegging kunnen 
belanghebbenden, bij voorkeur 
schriftelijk, reageren op dit voor-
nemen bij burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt (Postbus 
300, 3720 AH Bilthoven). 

Vrijstellingsverzoeken
Soms is op grond van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening vrijstelling 
van het bestemmingsplan nodig 
voor met het bouwplan kan wor-
den ingestemd. Als dat zo is, dan 
wordt dat bekend gemaakt onder de 
rubriek 'vrijstellingen'.

Vrijstellingen 
Overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 19a lid 4, van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening maken 
burgemeester en wethouders  van 
gemeente De Bilt bekend dat bij 
afdeling Vergunningen Toezicht 
gedurende zes weken voor iedereen 
ter inzage liggen de verzoeken om 
vrijstelling als bedoeld in:

artikel 19 lid 2 van de wet op de 
Ruimtelijke Ordening voor:

•  aanleggen/inrichten van het Das-
senbosje en Wezenbosje in de pol-
der Achttienhoven ten westen van 
Hollandsche Rading.

De termijn van terinzagelegging 
start de dag na de publicatie. Gedu-
rende de termijn van terinzageleg-
ging kan iedereen zijn zienswijze 
tegen het voornemen om vrijstel-
ling te verlenen naar voren brengen 
bij burgemeester en wethouders van 
gemeente De Bilt (Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven).

Verleende vergunningen
Verleende reguliere bouwvergun-
ning 
•  Maartensdijk, Prins Bernhardlaan 

64, plaatsen dakopbouw (19-11-
2009)

•  Westbroek, Dr. Welfferweg 39, 
verbouwen voormalige deel tot 
kinderdagverblijf (26-11-2009)

Verleende bouwvergunning 1e fase
•  Hollandsche Rading, Vuurse Dreef 

120 vergroten woning en oprich-
ten bijgebouw (20-11-2009)

Verleende sloopvergunning
•  Maartensdijk, Achterweteringse-

weg 13, sloop woning (19-11-
2009)

Verleende binnenplanse onthef-
fing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten om met toepassing 
van art. 3.6, eerste lid, sub c van de 
Wet ruimtelijke ordening juncto het 
bestemmingsplan (binnenplanse) 
ontheffing van het bestemmings-
plan én bouwvergunning op grond 
van artikel 40 van de Woningwet te 
verlenen voor:
•  Westbroek, Wolkammerweg 32, 

vergroten/veranderen van de 
woning (19-11-2009)

De besluiten inclusief de bijbeho-
rende stukken liggen gedurende 
zes weken na verzenddatum in het 
gemeentehuis bij de afdeling Ver-
gunningen en Toezicht ter inzage 
tijdens werkdagen van 8.30 tot 
12.30 uur.

Bezwaarschrift
Vindt u dat u door één van de boven-
staande besluiten dan wel beide 
besluiten rechtstreeks in uw belang 
bent getroffen? Dan kunt u op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van B&W 
van De Bilt (Postbus 300, 3720 AH 

Bilthoven). U moet dat doen bin-
nen zes weken na de verzenddatum 
(=datum achter de verleende ver-
gunning) van de besluiten. In het 
bezwaarschrift moet in elk geval 
worden vermeld naam, adres, de 
dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar 
is gericht en de redenen waarom 
bezwaar wordt gemaakt. 

Ook al dient u een bezwaarschrift 
in, dan mag toch van de verleende 
vergunning (en eventueel onthef-
fing op grond van artikel 3.6, eerste 
lid, sub c van de Wet op de Ruim-
telijke ordening) gebruik worden 
gemaakt. Als u dat wilt voorkomen, 
dan kunt u tegelijk met het indie-
nen van een bezwaarschrift een 
voorlopige voorziening aanvragen 
bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. U 
moet voor een dergelijke voorzie-
ning griffierecht betalen. Voor meer 
informatie over de hoogte daarvan 
kunt u contact opnemen met de 
griffier van de rechtbank, tel. 030 
– 2233000.

Verleende ontheffing (gebruiks-
ontheffing)
Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten om op grond van de 
Wet op de ruimtelijke ordening ont-
heffing van het bestemmingsplan 
te verlenen voor de volgende aan-
vragen:
•  Maartensdijk, Maertensplein 41, 

wijzigen gebruik naar dienstver-
lening gemeentelijk servicepunt 
(26-11-2009)

De besluiten inclusief de bijbe-
horende stukken liggen, totdat de 
hierna aangegeven beroepstermijn 
is verstreken, in het gemeentehuis 
bij de afdeling Vergunningen en 
Toezicht ter inzage op werkdagen 
van 8.30 tot 12.30 uur. 

Beroepschrift
Vindt u dat u door één van de 
bovenstaande besluiten rechtstreeks 
in uw belang bent getroffen? Dan 
kunt u op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de recht-
bank te Utrecht, sector Bestuurs-
recht, Postbus 13023, 3507 LA 
Utrecht. U moet dat doen binnen 
zes weken vanaf de dag na die 
waarop het besluit ter inzage is 
gelegd. De beroepstermijn van zes 
weken begint dus te lopen vanaf de 
tweede dag na de datum van deze 
publicatie.
In het beroepschrift moet in elk 
geval worden vermeld naam, adres, 
de dagtekening, een omschrijving 
van de beslissing waartegen het 
beroep is gericht en de redenen 
waarom beroep wordt ingesteld. 
Het beroepschrift moet ondertekend 
worden. Voor het in behandeling 
nemen van een beroepschrift moet 
U griffierecht betalen. 
Ook al dient u een beroepschrift in, 

dan mag toch van de verleende ont-
heffing gebruik worden gemaakt. 
Als u dat wilt voorkomen, dan kunt 
u tegelijk met het indienen van een 
beroepschrift een voorlopige voor-
ziening aanvragen bij de voorzienin-
genrechter van de rechtbank, sector 
Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 
LA Utrecht. U moet voor een derge-
lijke voorziening griffierecht beta-
len. Voor meer informatie over de 
hoogte van de betalen griffierechten 
kunt u contact opnemen met de 
griffier van de rechtbank. tel. 030 
– 2233000.

Voor bouwinformatie of het 
bekijken van ter inzage liggende 
stukken kunt u langskomen bij 
de afdeling Vergunningen en Toe-
zicht op werkdagen van 8.30 uur 
tot 12.30 uur. Op dinsdag is de 
afdeling alleen op afspraak open 
van 15.00 – 19.00 uur. U kunt een 
afspraak maken via telefoonnum-
mer (030) 2289411. Voor infor-
matie over bestemmingsplannen 
en/of een gesprek met een plan-
toetser dient u altijd een afspraak 
te maken via bovengenoemd tele-
foonnummer.

Vergadering Welstandscommissie
Op de maandagmiddagen in de 
oneven weken vindt in principe de 
openbare vergadering plaats van de 
commissie Welstand en Monumen-
ten Midden Nederland.

De eerstvolgende vergadering van 
de welstandscommissie is op maan-
dagmiddag 14 december 2009. De 
gegevens zoals vergaderlocatie en 
agenda zijn vanaf vrijdag vooraf-
gaand aan de vergadering te raad-
plegen op de gemeentelijke website 
www.debilt.nl.   

Indien u geen toegang heeft tot 
internet, wordt belangstellenden 
geadviseerd vanaf vrijdag vooraf-
gaand aan de vergadering, telefo-
nisch contact op te nemen met de 
unit Administratie van de afdeling 
Vergunningen en Toezicht, tele-
foon 030-2289180. Bij deze unit is 
tevens bekend waar de agenda ter 
inzage ligt.   

Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van 
De Bilt maken bekend dat de vol-
gende melding 8.40 (Algemene 
maatregel van Bestuur) is binnen 
gekomen:
Aanvrager: de heer G. Bos
Inrichting: Bakkerij Bos
Adres: Dorpsweg 118,  
3738 CJ Maartensdijk
Omschrijving: het uitbreiden en 
wijzigen van de brood- en banket-
bakkerij  
Betreft: het Activiteitenbesluit 
milieubeheer 
Tegen deze melding staat géén 

beroep open volgens de Wet milieu-
beheer.
U kunt de melding inzien van 3 
december tot 17 december 2009 
in het gemeentehuis van 8.30 tot 
12.30 uur (of volgens afspraak).

Samenlevingszaken

Wijzigingen in register kinder-
opvang 

Het college van burgemeester en 
wethouders van De Bilt maakt 
bekend dat in het Register kin-
deropvang gemeente De Bilt de 
volgende wijzigingen hebben 
plaatsgevonden. Alle vestigingen 
die mogen, inclusief uitbreiding in 
exploitatie, zijn:

•  B.V. Mereltje, Stormvogel Mon-
tessori, uitbreiding naar 50 kind-
plaatsen

•  B.V. Mereltje, Stormvogel Juliana, 
uitbreiding naar 60 kindplaatsen

•  Stichting Kinderopvang De Bilt, 
vestiging BSO Regenboogschool 
met 20 kindplaatsen

•  Stichting Kinderopvang De Bilt, 
uitbreiding BSO Theresia naar 40 
kinderplaatsen

•  Stichting Kinderopvang De Bilt, 
vestiging sport-BSO Voordaan 
met 30 kindplaatsen

•  Stichting Kinderopvang De Bilt, 
vestiging dependance Paddestoel 
met 10 kindplaatsen

•  Stichting Kind & Co, uitbreiding 
BSO van Dijck naar 60 kindplaat-
sen

•  Stichting Kind & Co, vestiging 
BSO Sport en Beweging met 30 
kindplaatsen

•  Stichting Peuterspeelzalen De 
Bilt, vestiging Verlengde Peuter-
speelzaal met 30 kindplaatsen

Het volledige Register kinderop-
vang De Bilt ligt permanent tijdens 
kantooruren ter inzage bij de balie 
van het gemeentehuis, Soestdijk-
seweg Zuid 173 in Bilthoven en is 
in te zien via de zoekterm “register 
kinderopvang” op de website van 
gemeente De Bilt: www.debilt.nl. 
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met mevrouw Ineke 
Winkel. 

Milieuklachten 
Voor milieuklachten over bedrijven 
kunt u tijdens kantooruren terecht bij 
gemeente De Bilt, T (030) 228 94 11. 
Buiten kantooruren kunt u voor deze 
en overige milieuklachten terecht bij de 
politie Binnensticht, T 0900 8844, of de 
milieuklachtentelefoon van de Provin-
cie Utrecht, T 0800 02 25 510 (24 uur 
per dag bereikbaar).

Vergunningen en Toezicht 
Samenlevingszaken

Cliëntenraad Sociale Zaken 
De Bilt zoekt secretaris!

De Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt heeft een vacature voor een secreta-
ris (m/v). De cliëntenraad is een officieel adviesorgaan van de gemeente en 
ze behartigt de collectieve belangen van mensen met een bijstandsuitkering 
en/of met  een minimum inkomen in de gemeente De Bilt. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met Mevrouw T. Bitter op telefoonnummer 
06 –25 30 65 25 of via e-mail clientenraaddebilt@yahoo.com.

Vervolg op pagina 16
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Oproep voor nominaties 
Sportgala 2009 

De Sportgala werkgroep roept iedereen nogmaals op om nominaties in te 
sturen voor de sportverkiezing van sportman, -vrouw, -ploeg en –talent van 
het jaar 2009. Er zijn inmiddels enkele nominaties binnen, maar de orga-
nisatie wil vooral nog even aandacht voor inwoners die niet binnen de zes 
kernen van De Bilt hun sport beoefenen, omdat deze sport niet binnen de 
gemeentegrenzen georganiseerd is, zoals: atletiek, wielrennen, zwemmen, 
handbal, basketbal. Het gaat erom dat deze sporters op hoog niveau, pro-
vinciaal, nationaal of internationaal, goede prestaties hebben neergezet. Het 
gaat wel om sporten die een officiële NOC*NSF-status hebben. Aanmel-
den kan bij secretaris Gerard van der Klomp, via e-mail (g.vandeklomp@
casema.nl), of u kunt een voordracht doen door de formulieren hiervoor te 
downloaden vanaf de BSF website (www.bsfnet.nl) of van de gemeente 
De Bilt (www.debilt.nl) en op te sturen naar het daarop vermelde adres. 
Nominaties kunnen gedaan worden tot en met 31 december 2009. Het 
Sportgala 2010 waarop de verkiezing worden bekendgemaakt, vindt plaats 
op vrijdag 5 februari in het H.F. Witte Centrum in De Bilt. Het Sportgala 
wordt georganiseerd door de Biltse Sport federatie in samenwerking met de 
gemeente De Bilt.

Commissies vergaderen 
op 10 december 2009

Commissie Burger en Bestuur
De commissie Burger en Bestuur vergadert op donderdag 10 december om 
20.00 uur in de Oude Raadzaal van het gemeentehuis (Jagtlust) in Biltho-
ven. Voorafgaande aan de vergadering vindt vanaf 19.30 uur het informeel 
contact plaats in de Bilthal van Jagtlust. 
Voorzitter:  de heer P.H. Boos 
Secretaris:  mevrouw J.L. van Berkel

20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. Project Melkweg e.o.
 1. Geheimhouding stukken inzake plan Melkweg e.o.
 2. Grondexploitatie project Melkweg e.o.
 3. Podiumaccommodatie in project Melkweg e.o.
21.00 uur 3. Regionalisering Brandweer
21.30 uur 4. Actualisering algemene plaatselijke verordening
21.40 uur 5. Impuls brede scholen, sport en cultuur
21.50 uur 6. Onderhoud huisvesting Het Nieuwe Lyceum, Bilthoven
22.00 uur 7. Controleprotocol 2009
22.10 uur 8. Heffing en invordering van leges
22.20 uur 9. Vaststelling kort verslag d.d. 19 november 2009
22.25 uur 10. Mededelingen
22.30 uur 11. Rondvraag
22.35 uur 12. Sluiting

Commissie Openbare Ruimte
De commissie Openbare Ruimte vergadert op donderdag 10 december om 
20.00 uur in Mathildezaal van het gemeentehuis te Bilthoven. Voorafgaande 
aan de vergadering vindt vanaf 19.30 uur het informeel contact plaats in de 
Bilthal van Jagtlust. 
Voorzitter:  mevrouw. C. van Brenk-van Barneveld, Msc
Secretaris:  mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk

20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. Herinrichting Dorpsstraat en omgeving in De Bilt
20.30 uur 3. Voormalig gemeentehuis te Maartensdijk
21.00 uur 4. Inrichting openbare ruimte
22.00 uur 5. Inzameling van afvalstoffen
22.30 uur 6. Vaststelling kort verslag vergadering d.d. 8 oktober 2009
22.35 uur 7. Vaststelling kort verslag vergadering d.d. 15 oktober 2009
23.40 uur 8. Mededelingen
23.45 uur 9. Rondvraag
23.50 uur 10. Sluiting

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via (030) 
228 91 64 of via raadsgriffie@debilt.nl.

Martin en Cocky Verholt hadden 
belangeloos hun boerderij beschik-
baar gesteld om onderdak te bie-
den aan de culturele amuses, die het 
bestuur in petto had. Muzevrienden 
die al wat langer meelopen weten: 
een ontvangst bij de Verholts is als 
een warm bad. Zij weten als geen 
ander de muzevriend het gevoel te 
geven dat hij welkom is. 

Programma 
Het programma dat het bestuur haar 
vrienden voorschotelde was gevari-
eerd. De Tante Catoshow, drie ondeu-
gende zingende zusjes in vijftiger 

jaren outfit, namen hen, in een ont-
spannen muzikale stijl, in de maling 
en moeiteloos op sleeptouw langs 
vrolijke familiegeschiedenissen. 
Dat de zusjes er zelf ook zichtbaar 
plezier aan beleefden droeg bij aan 
de authenticiteit van hun optreden. 
Daarna blies het bestuur het oude 
metier van rondtrekkende verteller 
nieuw leven in. Gerard Toonen, de 
raconteur, probeerde de verzamelde 
vrienden een paar vermakelijke oude 
buurtverhalen op de mouw te spelden. 
Sterke verhalen die onder meer de 
doorslaggevende rol van een buurt-
genoot in Napoleons grande armee 
aannemelijk moesten maken. 

Johan
De derde kaart die het bestuur uit 
de mouw trok was, for something 
completely different, Groenekanner 
Johan Havenaar en rockzanger Quint. 
Johan begeleide Quint op gitaar bij 
de presentatie van nummers van hun 
nieuwe CD, Quinten, all of the Way. 
De combinatie van de ruige, warme 
stem van Quinten met Johans melo-
dieus getoonzette songs leverde deja 

vues op met 60-er en 70-er jaren 
rock en blues. Martin Verholt had 
in de pauze zijn atelier open gesteld 
zodat ook de liefhebbers van het drie 
dimensionale werk ruimschoots aan 
hun trekken kwamen.

Kout
In Groenekanse stijl werden de pre-
sentaties omlijst met levendige kout, 
een goed glas wijn en lekkere huis-
gemaakte hapjes. Merendeels te voet 
of op de fiets, gingen de vrienden 
na afloop, goed geluimd, huiswaarts. 
Bestuur én vrienden zien terug op een 
afwisselende avond. Chapeau Muze-
bestuur.

Muze in ’t Groen verrast vrienden 
door Frank Klok

Vrijdag 20 november stortten een 80-tal vrienden van Muze in ’t Groen zich in een blind date met het 
bestuur. Zij waren ingegaan op de uitnodiging van het bestuur om zich cultureel te laten verrassen en uit hun 

massale opkomst sprak een groot vertrouwen in dat bestuur. 

De zusjes van de tante Catoshow heb-
ben er lol in.

Wanneer u bent gericht op het welbevinden van de 
ander..

u ervan houdt om…
met kwetsbare mensen om te gaan
bij mensen thuis te komen

en u heeft geduld en
incasseringsvermogen,
en goed kunt luisteren …

… dan ziet het Steunpunt Mantelzorg De Bilt
u graag komen als bezoekvrijwilliger …..!

Momenteel heeft het Steunpunt een bezoekservice met 
11 vrijwilligers, die met veel plezier en warme betrok-
kenheid dit werk doen. Het blijkt een boeiend avon-
tuur te zijn waarin je regelmatig uitgedaagd wordt om 
nieuwe mogelijkheden te ontdekken.
In de vrijwilligersbijeenkomsten worden in een prettige 
sfeer ervaringen gedeeld en wordt ondersteuning gebo-
den door de begeleiding van de bezoekservice.

Voor informatie kunt u terecht bij de coördinatoren van 
de bezoekservice Willemien Hak of Lauk Spelberg, 
telefonisch bereikbaar onder de nrs. 030 2203490 of 
0346 214161

Goede voornemens voor het nieuwe jaar?

Johan Havenaar in full swing.

Lous werd achtereenvolgens toege-
sproken door haar opvolger en door 
burgemeester Arjen Gerritsen die haar 
met goed gekozen woorden bedankte 
voor alles wat zij in al die jaren voor 

de gemeenschap Maartensdijk heeft 
gedaan. Hij liet zijn woorden verge-
zeld gaan met de overhandiging van 
een mooie vaas van keramiek, ver-
vaardigd door een Biltse kunstenaar. 

Muziek
Na een voordracht en demonstra-
tie van de Westbroekse oud huisarts 
Martin Schmitt over en van oude 
muziekinstrumenten werd Lous de 
Raadt ‘uitgezwaaid’ door de Maar-
tensdijkse historicus Anne Doedens. 
In een PowerPoint presentatie ver-
haalde hij over de betrokkenheid van 
De Raadt met de historische vereni-
ging en vertelde hij enthousiast en 
dankbaar over de vele activiteiten 
waarbij Lous in al die jaren was 
betrokken.
 
Receptie
Na afloop was er ruim gelegenheid 
om van de inmiddels in Amsterdam 
wonende Loes de Raad afscheid te 
nemen en van deze gelegenheid werd 
een ruime mate gebruikgemaakt.

Wisseling van de wacht 
bij Historische Vereniging 

door Henk van de Bunt 

In een goed bezochte ledenvergadering van de Historische Vereniging Maartensdijk heeft jongstleden 
dinsdagavond Lous de Raadt afscheid genomen van deze vereniging als voorzitter. 

Ze is opgevolgd door Groenekanner Joost de Weerd. 

Lous de Raadt werd ‘uitgezwaaid’ door de Maartensdijkse historicus Anne 
Doedens.



In het voorwoord van het program-
maboekje schrijft Rob Goorhuis, 
directeur van de Biltse Muziekschool 
dat muzikale competitie tegenwoor-
dig hot is. Ook op de televisie zijn er 
veel programma waarin mensen hun 
muzikale talenten laten zien en horen. 
De muzikanten die meedoen aan de 
Muziekmarathon leggen allemaal 
een (muziek-)stukje af van de tota-
le Marathon. Muziek is echter geen 
sportwedstrijd maar kunst. Muziek is 
genoegen.

Marathon
Behalve muzikanten waren er dit jaar 
ook vele toehoorders. Het laatste half 
uur was de zaal in ieder geval geheel 
gevuld en stonden er zelfs achter in 
de zaal ook nog een aantal toehoor-
ders. Elk optreden was uniek. Jonge 
muzikanten vertederden en anderen 
lieten de bezoekers genieten van hun 
talenten. Vooral twee pianisten Marc 
van der Mantel en Joost-Jan van 
Houten speelden prachtig piano à 
quatre mains, met tussendoor ook nog 

even snel een wisseling van plek. Een 
enthousiast applaus was het gevolg. 
Onder de deelnemers ook een aan-
tal Maartensdijkers: Riet Schuurman, 
Luuk Draaier en Henk van Voorst. 
Aan het eind van de Marathon werd 
Kitty Donker als drager van dit muzi-
kale evenement door wethouder Her-
man Mittendorff bedankt voor haar 
inzet bij 25 jaar Muziekmarathon 
Maartensdijk. Ze kreeg een mooie 
pentekening overhandigd.

Uitslag
De jury, bestaande uit G. Smit, T. 
Nijssen en I. Boerwinkel, had tot 
taak alle deelnemers te beoordelen 
op techniek, articulatie en zuiver-
heid, dynamiek, frasering, tempo en 
opvatting en individuele prestatie. 
Er waren drie leeftijdscategorieën en 
twee categorieën voor ensembles. In 
de categorie tot 11 jaar kreeg Lara 
Hemmelder de eerste prijs voor haar 
spel op de blokfluit. Stephana van 
de Klop kreeg in de categorie van 
12 tot 17 jaar de eerste prijs voor 
haar pianospel. In de categorie vanaf 
18 jaar kreeg Boudewijn Zwaal de 
eerste prijs voor zijn vertolking van 
de Prelude op. 23 no. 4 in D majeur 
van de componist S. Rachmaninoff. 

Riet Schuurman en Luuk Draaier 
ontvingen de tweede en derde prijs 
voor hun zangkwaliteiten. Zij zon-
gen, begeleidt door Kitty Donker op 
piano, resp. ‘Seit ich ihn gesehen’ 
van R. Schuman en ‘Das Wandern’ 
van F. Schubert. Bij de duo’s behaal-
den twee pianisten Marc van der 
Mantel en Joost-Jan van Houten de 
eerste prijs en het Saxofoon-ensemble 
XASAXA kreeg de meeste punten 
van de jury bij de ensembles. Mischa 
Schmidt, een heel jong en beginnend 

violist, kreeg van de jury de aan-
moedigingsprijs. De Dagprijs voor 
de deelnemers met de meeste pun-
ten ging naar Dianne Heijstee. Met 
haar vertolking op blokfluit van het 
moderne ‘Meditation’ van de Japanse 
componist Ryohei Hirose wist zij de 
jury het meest te overtuigen in muzi-
kaliteit en instrumentbeheersing. Zij 
kreeg, met gemiddeld een 8,7 voor 
haar optreden 78,5 punten. 
De organisatoren kunnen terugkijken 
op een goed jubileum.
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Muziekmarathon Maartensdijk al
25 jaar een succes

door Marijke Drieenhuizen

Zaterdag 28 november hebben ongeveer 80 amateurmuzikanten van alle leeftijden laten horen waarom zij 
plezier beleven aan het maken van muziek. Wethouder Mittendorff opende de Marathon door te vertellen 
dat hij trots is dat er in deze gemeente zoveel aan muziek gedaan wordt. Binnen de gemeente De Bilt zijn 
er bijvoorbeeld maar liefst 21 koren actief. De Muziekmarathon Maartensdijk neemt binnen de culturele 

activiteiten al 25 jaar een bijzondere plaats in.

Vooral twee pianisten Marc van der Mantel en Joost-Jan van Houten speelden 
prachtig piano à quatre mains, met tussendoor ook nog even snel een wisse-
ling van plek.

Wethouder Mittendorff opende de Marathon door te vertellen dat hij trots is 
dat er zoveel aan muziek gedaan wordt. Aan het eind van een mooie muzikale 
middag in Maartensdijk overhandigde hij ook de prijzen.

Enkele keren per jaar organiseert Stal 
Prinsenburg een onderlinge spring-
wedstrijd die met name bedoeld is 
voor paardenliefhebbers die (nog) 
niet in officieel wedstrijdverband wil-
len strijden. Afgelopen zaterdag was 
er zo'n wedstrijd die door Sinterklaas 
met een kleine toespraak en een heuse 
sprong over een hindernis geopend 
werd. 
Sinterklaas was erg onder de indruk 
van de kwaliteiten van met name de 
jongste springruitertjes. In de catego-
rie 40 cm hielpen de Pieten af een toe 
een beetje op weg. De eerste plaats 
was voor Isabella Geurts met haar 
pony Toran. De jury was erg onder 
de indruk van de stijl van Isabella. 
Daarna gingen de balken omhoog 

naar 60 cm en wist Isabella wederom 
de eerste prijs te veroveren.
In de categorie 80 cm werd, zon-
der fouten en met een 8 voor stijl, 
Arjan met Uniek eerste. Voor de echte 
springkanonnen werd het parcours 
nog eenmaal verhoogd naar 1 meter. 
Marieke Wouters met Lover Fee legde 
als enige ruiter het parcours foutloos 
af en werd daarmee eerste. 

De organisatie van de Stal Prinsen-
burg onderlinge springwedstrijd kijkt 
terug op een zeer geslaagd evene-
ment. 'Iedere deelnemer is tevreden 
naar huis gegaan en daar is deze 
wedstrijd met name voor bedoeld', 
aldus een tevreden Patricia Kuenen, 
eigenaar van Stal Prinsenburg. 

Sinterklaas en Amerigo openden de wedstrijd door over de hindernis heen te 
springen.

Sinterklaas bij springwedstrijd

Afgelopen zaterdag kwam Sinterklaas eindelijk ook naar Groenekan. In een vrolijke optocht met paard en wagen 
werd Sint door heel veel kinderen begeleid naar De Groene Daan. (foto Jeroen Alberts)

Sinterklaas in Groenekan

Sinterklaas in Groenekan

In een afgeladen en vrolijk versierd dorpshuis was het groot feest. Voor sommige kinderen was het wel even span-
nend om bij Sint op het podium te komen. Na afloop konden alle kinderen hun schoen gevuld en wel weer meenemen. 
(foto Jeroen Alberts)
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Niet minder dan drie keer komt het 
onderwerp ‘groen’ voor op het wen-
senlijstje van de Maartensdijkers. 
Zaterdag 28 november stond het 
regulier onderhoud van bewoners van 
Mercuriushof, Venushof, Saturnus-
hof en Jupiterhof in Maartensdijk 
weer op de agenda. Vanwege de vele 
regen in het voorbije weekeinde werd 
deze overeengekomen bewonersactie 
afgelast. Een andere datum wordt 
gezocht. Geen reden om het gesprek 
erover ook te laten verregenen.

Groep Gerards
In het najaar 2004 kondigde de 
gemeente De Bilt een bezuinigings-
operatie af m.b.t. het onderhoud 
van het openbaar groen in o.a. de 
gemeente Maartensdijk. De plannen 
van de gemeente De Bilt behelsden 
het omvormen van enkele tiendui-
zenden vierkante meters struiken en 
bomen naar grasperken. Dit leidde tot 
grote onrust in de kern Maartensdijk. 
In september 2004 en februari 2005 
spraken op openbare bijeenkomsten 
de aanwezige bewoners unaniem hun 
afkeer uit tegen deze plannen. Ook 
de toenmalige Dorpsraad Maartens-
dijk was mordicus tegen het omvor-
men van de bestaande plantsoenen en 
groenstroken naar graspercelen. Een 
groep bewoners van de Mercurius-
hof, Venushof, Saturnushof en Jupi-
terhof nam vervolgens het initiatief 
het openbare groen in hun wijk te 
behouden door zelf het onderhoud ter 
hand te nemen en werd bekend onder 
de ‘groep Gerards’. Op deze manier 
realiseerde de gemeente De Bilt haar 
bezuiniging en bleef het bestaande 

groen behouden. Na enkele gesprek-
ken in het begin van 2005, stemde 
de gemeente De Bilt in met dit bur-
gerinitiatief. De groep wil met de 
gemeente graag gesprekken aangaan 
over de eindigheid van de gemaakte 
afspraken.

Grijs of groen
Deze vraag is o.a. geopperd bij de 
presentatie van ‘Het gemeentelij-
ke voorontwerp bestemmingsplan 
Maartensdijk 2009’ op 12 februari 
in dit aflopende jaar in De Vierstee 
te Maartensdijk. Toen bleek dat de 
gemeente De Bilt groenstroken in 
Maartensdijk in twee klassen heeft 
ingedeeld. Enkele groenstroken zijn 
groen ingekleurd en worden aange-
duid als structuur bepalend en andere 
(erftoegangswegen, pleintjes, groen- , 
parkeer- en speelvoorzieningen) zijn 
grijs ingekleurd en geduid als ver-
keer en verblijfsgebied: Volgens een 
medewerker van De Gemeente De 
Bilt kan in het grijze gebied zonder 
ingewikkelde procedures de inrich-
ting en bestemming geheel naar eigen 
inzicht binnen de beschreven functie 
worden gewijzigd. Dit in tegenstel-
ling tot de groen ingekleurde gebie-
den, waarvan de eerste tien jaren 
de bestemming vast ligt en niet kan 
worden gewijzigd zonder procedures. 
De bewoners van de Mercuriushof, 
Venushof, Saturnushof en Jupiter-
hof in Maartensdijk maken ernstig 
bezwaar tegen deze tweedeling en 
verlangen van de gemeente De Bilt 
dat alle huidige groenstroken groen 
worden gekwalificeerd, zodat wij-
zigingen met betrekking tot inrich-

ting e.d. niet zonder de benodigde 
wijzigingsprocedures kunnen worden 
aangebracht.

Kleine parkjes
In de afgelopen 33 jaar hebben we de 
ontwikkeling en geleidelijke verloe-
dering gezien van een drietal kleine 
parkjes. De oorspronkelijke onder-
begroeiing is grotendeels verdwenen 
door ongeschoold onderhoud, door 
overwoekering van heesters en wilde 
zaailingen van heesters en bomen en 
door onoordeelkundige aanplantin-
gen van bewoners. Er staan teveel 
hoge bomen, die storend zijn bij de 
lichtvoorziening van de onderbe-
groeiing. De solitaire bomen staan in 
de verdrukking en komen niet tot hun 
recht. Het park is qua omvang sterk 
verkleind door verkoop van stroken 
groen aan aanwonenden. Hierdoor 
werden heesters e.d. vervangen door 
schuttingen en verdwenen stroken 
park door steeds verdergaande land-
winning. Gemeentelijk ingrijpen 
bleef tot nu toe achterwege maar 
legaliseerde de ontstane situatie door 
die stroken te verkopen. Het gebied is 
onderdeel van een lange wandelroute 
door dit fantastische landelijke dorp 
en is een speelplek. Het is zeer waar-
devol voor de leefbaarheid en draagt 
als groene natuur bij aan het wel-
bevinden van de aan- en omwonen-
den. De indieners roepen dan ook de 
gemeente op niet langer de belangen 
van individuele bewoners centraal te 
stellen, maar de waarde van deze klei-
ne parkjes op zich zelf en voor ieder-
een te bewaken en te bewaren. Dit 
kan door te stoppen met de verkoop 

van aanpalend groen, hoge bomen 
uit te dunnen, eigenhandig geplante 
bomen te verwijderen en onder- en 
braakliggende plekken te herplanten. 
Dit alles in goede samenspraak met 
de omwonenden en door de toeken-
ning van een officiële status tot park 
en beschermd gebied naast en zorg te 
dragen voor blijvend onderhoud. 

Dorpsoverleg
Wijkcontactambtenaar Lianne Ooster-
lee zal met betrekking tot deze punten 
er voor zorgen dat deze besproken 

worden en dat de indieners een duide-
lijk antwoord krijgen. ‘Maar eigenlijk 
hoop ik nog steeds dat er een aantal 
enthousiaste Maartensdijkers opstaat 
die zitting willen nemen in een nieuw 
op te zetten dorpsoverleg. Geïnte-
resseerden kunnen contact met mij 
opnemen. Hopelijk ontstaat er zo een 
broodnodige schakel tussen de inwo-
ners van Maartensdijk en het bestuur 
van de gemeente’. Lianne Oosterlee 
is telefonisch bereikbaar op nummer 
030 2289411 of via de mail: Ooster-
leeL@debilt.nl
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Groene Maartensdijkse knelpunten, 
vragen en suggesties 

door Marijke Drieenhuizen

Alle leden van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Bilt kregen maandag 
16 november, tijdens het wijkbezoek een map overhandigd, waarin de Maartensdijkse knelpunten, vragen 

en suggesties van bewoners en/of groepen bewoners waren verzameld. Bewoners hadden gereageerd op 
(herhaalde) oproepen in deze krant. Wijkcontactambtenaar Lianne Oosterlee informeerde ons erover en 

zorgt er daarnaast voor, dat de indieners een duidelijk antwoord krijgen.

In juni 2009 zijn de bewoners van Mercuriushof, Venushof, Saturnushof en 
Jupiterhof hun afspraken het openbare groen in hun woonomgeving ‘aan te 
pakken' weer nagekomen. Vanwege de vele regen in het voorbije weekeinde 
werd deze overeengekomen bewonersactie afgelast. Een andere datum wordt 
gezocht.

Op 26 november kwam bij de gemeente een melding van wateroverlast 
op de Sperwerlaan in Bilthoven binnen. Verstopte straatkolken bleken de 
oorzaak te zijn. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen werd besloten 
de overlast in de avond te verhelpen. De firma Hendrikse voerde de herstel-
werkzaamheden uit. [GG]

Wateroverlast

Het Atriumstrijkkwartet, dat op de 
grote podia over de gehele wereld 
speelt, wist het publiek vanaf het 
allereerste moment te boeien. Met 
voor de pauze een jeugdwerk van 
Rachmaninoff en het 3de kwartet 
van Shostakovich, was de juiste toon 
gezet en daarmee was het visite-
kaartje afgegeven. Het geïnspireerd 
samenspel en de perfecte klankbalans 
van de musici brachten de luiste-
raars in ontroering. Ademloos luis-
terde men naar de wisselende sferen 
en de expressieve klankwereld van 
Shostakovich.

Pianist
Na de pauze kwam er een extra 
dimensie bij met de Bilthovense pia-
nist Misha Fomin. De vijf musici 
bundelden hun krachten en dit resul-
teerde in een weergaloze uitvoering 
van het wonderschone pianokwintet 
van César Franck. De uit 3 delen 
bestaande compositie in laat Roman-

tische stijl, was een genot om naar 
te luisteren. De luisteraars werden 
meegenomen naar hogere sferen. De 
technische problemen ver voorbij, 
het sublieme samenspel, de subtiele 
klanknuances in het middendeel en de 

weergaloze virtuositeit in de finale, 
deed de geest van Franck rondwaren. 
Het was er allemaal. Als toegift, het 
scherzo van het pianokwintet van 
Shostakovich, was een zinderende 
apotheose.

Een terechte ovatie voor excellerende musici.

Bijzonder concert echt bijzonder
Op een winderige, regenachtige avond, stroomden de bezoekers, jong en oud, verwachtingsvol 

het hoofdgebouw van het RIVM te Bilthoven binnen. Wat werd aangekondigd als een bijzonder concert, 
werd als belofte meer dan waargemaakt.

Feliciteert
Landwaart

groente en fruitKadoshop 't Haantje

Feliciteert
Landwaart groente en fruit

Stomerij Maertensplein



Het was vrijdagavond en zaterdag erg druk bij het kijken en proeven bij 
Landwaart in Maartensdijk. Bezoekers reageerden volgens Wim, Riet, 
Eelco en Willem Landwaart enthousiast op de gepresenteerde kerstmenu’s. 
Iedereen kon proeven van hetgeen straks met de kerstdagen op tafel kan 
worden verwacht. De eerste bestellingen zijn inmiddels geplaatst en dat kan 
nog tot 20 december. 
De vernieuwde winkel- en werkruimten hebben een positief gevolg. Anno 
2009 zijn er aanmerkelijk meer klanten die van deze kijk- en proefmogelijk-
heden gebruik hebben gemaakt. Omdat Landwaart binnen de gemeente De 
Bilt winnaar werd bij de verkiezing van Ondernemer van het Jaar trakteert 
zij haar klanten deze week op een kistje mandarijnen [HvdB].

De activiteitencommissie van de win-
keliers bestaat uit Andries Zweistra, 
Alie Kuipers, Janny van Rossum, 
Gerda Bollebakker, Karin van Wil-
ligen en Hans Stevens. Samen heb-
ben zij een grootse Kersfair opgezet 
met veel verschillende activiteiten. 
In deze toch al drukke tijd een extra 
belasting maar ook een prima moge-
lijkheid voor alle ondernemers om 
zich voor de boodschappenronde 
voor de kerstdagen te presenteren met 
bijzondere producten aan de inwoners 
van Maartensdijk en daarbuiten.

Donderdag 
Donderdag 10 december wordt de 
rode loper uitgelegd voor een mode-
show, geregeld en gepresenteerd door 
Annemarie Plug van de firma Nagel. 
Er zullen naar alle waarschijnlijkheid 

ook ondernemers meelopen en kin-
deren. Er wordt mode getoond voor 
alle leeftijden en verschillende stijlen. 
De show begint om 19.30 uur en zal 
waarschijnlijk een uur duren. Om 
20.30 uur zullen dan de prijzen wor-
den bekend gemaakt en uitgereikt van 
de Sinterklaasactie van de winkeliers 
waaronder de hoofdprijs van een mid-
week of lang weekend weg en tevens 
van de DIOactie de Gigaweken.

Vrijdag 
Op vrijdag 11 december pakken heel 
veel Maartensdijkse (maar ook van 
daarbuiten) ondernemers groots uit. 
Iedereen wordt ontvangen in de tent 
en door gastvrouwen voorzien van 
koffie met wat lekkers erbij. Vervol-
gens is er veel te zien en te proeven, 
allemaal gericht op de komende kerst-

dagen. Daarnaast is ook Groenrijk 
aanwezig, autobedrijf Van Wouden-
berg en Fa. Colijn met oude auto’s. 
Visagisten van Drogisterij en Parfu-
merie van Rossum zullen desgewenst 
mensen gratis ‘opmaken’. Bianca 
Stevens is een aantal uren werkzaam 
als Nagelstyliste, Jannet Rijksen zorgt 
voor de aankleding van de tenten en 
de Primera laat een Sigarenspecial 
verzorgen. Om 16.00 uur is er een 
optreden van de Maartensdijkse Kitty 
Donker. Om 19.00 uur zal zij nog-
maals een optreden verzorgen maar 
dan samen met zanggroep Ventilia.

Zaterdag 
Het programma van zaterdag 12 
december lijkt qua invulling door 
de winkeliers veel op dat van de 
vrijdag ervoor. Op zaterdag is daarbij 

ook nog Cafetaria Peet aanwezig met 
een zitje en lekkere hapjes, wordt 
er om 10.30 uur gemusiceerd door 
muziekvereniging Kunst en Genoe-
gen en begeleidt Kees Grobecker om 
12.00 uur op piano zangeres Natasja 
Gorlee. Zij volgde de zangopleiding 

Docerend musicus aan het Conser-
vatorium in Utrecht en daarnaast de 
musicalopleiding van het Nederlands 
Musical Ensemble. Op alle dagen zijn 
de tenten verlicht en verwarmd en 
voor zondag is alles weer schoon en 
opgeruimd.
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Kerstfair Maertensplein
door Marijke Drieenhuizen

De activiteitencommissie van de winkeliersvereniging Maertensplein heeft voor 10, 11 en 12 december 
twee grote tenten gehuurd. In de tenten presenteren winkeliers speciale kerstproducten inclusief spijs en 

wijnproeverijen. Daarnaast is er een modeshow en zijn er verschillende muzikale optredens.

V.l.n.r. Hans Stevens, Gerda Bollebakker, Janny van Rossum, Alie Kuipers 
en Andries Zweistra (Karin van Willigen was afwezig) hebben een grootse 
Kerstfair opgezet met veel verschillende activiteiten.

Ook dit jaar is GroenRijk Hollandsche 
Rading er in geslaagd om de kerst in 
verschillende sfeervolle thema’s neer 
te zetten. In de verschillende stijlka-
mers komen de thema’s uitstekend tot 
hun recht. 

Het thema ‘Shade of Autumn’ heeft 
veel herfstinvloeden. Hier wordt 
gewerkt met goud, bruin, groen en 
oranje. Door gebruik te maken van 

uilen, eekhoorns, rendieren etc. sluit 
dit thema naadloos aan op zowel de 
herfst als de kerst. Tevens is er een 
workshop tafel ingericht waar deco-
ratiemateriaal gevonden kan worden 
om kransen en stukjes zelf te maken.

Grandeur
Er is een stijlkamer ‘Grandeur’ met 
een meer dramatisch kleur- en materi-
aalgebruik, zoals paars, blauw, zwart 

en goud. Een sfeervolle oude piano 
maakt het theatrale thema dan ook 
passend af. Bij ‘Serenity’ zijn de tref-
woorden sneeuw, ijs en winter van 
toepassing zijn. Nieuw dit jaar zijn 
de sneeuwbomen die werken als een 
soort sneeuwfontein. Een populair 
thema is te vinden in de stijlkamer 
‘New Classic’, waar zilver, zwart 
en grijs de boventoon voeren met 
prachtig zilvergedekte tafels. In ieder 
thema zijn passende lantaarns, licht-
jes en kandelaars. Uiteraard ontbreekt 
ook het thema ‘Christmas Antiques’ 
niet met de meer traditionele artikelen 
als treintjes, beren en Kerstmannen in 
rood, groen en goud. 

Kaarsen
Naast genoemde trends kan men bij 
GroenRijk ook terecht voor een breed 
assortiment kaarsen, kerst- en kunst-
kerstbomen, kerstverlichting, kerst-
planten, vogelhuisjes en vogelvoer 
(van o.a. de Vogelbescherming), Eek-
hoornvoer en –voederhuisjes en ver-
der alle decembercadeautjes. 
GroenRijk vindt men aan de Tolak-
kerweg 138 in Hollandsche Rading. 
Tel. 035 5771425 

Warme kerstsferen bij GroenRijk

GroenRijk Hollandsche Rading er in geslaagd om de kerst in verschillende 
sfeervolle thema’s neer te zetten. 

Op vrijdag 11 december van 17.00 
tot 20.00 uur is er weer een gezel-
lige Kerstmarkt. Alle winkeliers heb-
ben de handen ineen geslagen en 
doen die avond iets bijzonders. Er is 
die avond viermaal een modeshow 
georganiseerd door Syl'sPlanet, met 
een catwalk door het hele Winkel-
centrum. Het Biltse koor Valsch en 
Gemeen treed op tussen de Mode-
shows door met een speciaal kerstop-
treden. Bloemsierkunst Haasjes, geeft 
een workshop kerststukjes maken en 
Henk Hillen heeft een leuke actie 
met kaarsen. Groenteman Hezik 
laat u proeven van heerlijke soepen, 
Keurslagerij Van Schie heeft speciale 
patés en suggesties voor het Kerst-
diner. Snackbar De Rooij schenkt 

chocolademelk en limonade. Wijn- en 
Whiskyhandel Verhaar zorgt voor de 
Gluhwein en de Kaasspecialist heeft - 
u raadt het al - bijzondere kaasjes.

Voor de kleintjes heeft Hair en Beau-
ty een Lotus-schminkteam georgani-
seerd en de Wereldwinkel is aanwezig 
met een kraampje van waaruit ze 
allerlei ‘wereldse’ artikelen verkoopt. 
Wat voor weer het ook wordt; alles is 
overdekt en naast een gezellige avond 
kunt u er veel ideeën opdoen voor de 
komende feestdagen.

Gert Haasjes: ‘In december doen 
we nog veel meer workshops met als 
thema Kerst; kijk maar in de winkel 
voor de data’.

Kerstmarkt op Planetenbaan

Landwaart trakteert 
al haar klanten deze week

op een gratis kistje mandarijnen
1 kistje per gezin 

Voorproeven bij Landwaart

(we vertrouwen erop dat iedereen het bij 1 kistje laat)

Feliciteert
Landwaart

groente en fruit

Feliciteert
Landwaart groente en fruit



Pepernotentoernooi

Op zaterdag 28 november organiseerde Judovereniging JUDOKAN uit 
Maartensdijk haar jaarlijkse Pepernotentoernooi. Kapper Hans Stevens uit 
Maartensdijk had drie stijlprijzen ter beschikking gesteld. De prijzen werden 
uitgereikt door sportwethouder Herman Mittendorff. 
Met deze foto van Wethouder Mittendorff (l), Yannick Schoot (winnaar stijlprijs 
aspiranten) en voorzitter Jacques Timmer (r) worden ook alle andere prijswin-
naars geëerd [HvdB]

Vrijdag 27 en zaterdag 28 november stonden de deu-
ren van de deel van de boerderij bij Irene en Gert-Jan 
Westeneng wagenwijd open. Letterlijk wagenwijd, 
want achterop de deel stond een auto geparkeerd. De 
rest van de deel was ontruimd en maakte deze dagen 
plaats voor kraampjes, waar van alles verkocht werd. 
Achter alle kramen stonden vrouwen uit Groenekan, 
die benaderd waren door de organisatoren Irene Wes-
teneng en Margreet de Jong. De Deel-dagen worden 
ieder jaar meer uitgebreid. Uit de enthousiaste reacties 
van de bezoekers bleek dat de Deel-dagen een gouden 
greep waren. Er werd niet alleen veel gekocht, maar 
de deel was ook een plek waar bezoekers met elkaar 
aan de praat raakten en gezellig bleven hangen met 
een warm drankje. Met Sinterklaas en kerst in het 
vooruitzicht, kochten bezoekers allerlei cadeautjes: 
een parelketting uit Sjanghai voor een moeder, lang-
werpige, gekleurde glazen voor een broer en honing 
voor de hele familie. De bonbons waren immens 
populair: Irene Westeneng maakt deze zelf en proeven 
deed kopen. De eerste avond waren alle tweehonderd 
bonbons verkocht en konden er alleen nog maar nabe-
stellingen worden gedaan.

Kalkoenen achter gaas
Irene en Margreet besloten tot het organiseren van de 
Deel-dagen, omdat ze een aantal mensen in Groene-
kan kennen die bijzondere dingen maken. Zo wordt er 
honing gemaakt, er zijn specialisten op het gebied van 
groenkransen en kerstversieringen, er is een potten-
bakker in het dorp, speciale taarten en cakes worden 
gemaakt naar Duits recept, glas-en-lood, tafelkleden 
en tassen worden vervaardigd en er worden originele 
jams en chutneys gemaakt. Naast het presenteren van 
de artikelen, vinden Margreet en Irene het leuk om 
dorpsbewoners, en andere passanten, de gelegenheid 

te bieden elkaar te ontmoeten. Dat de Deel-dagen op 
de boerderij van Irene en haar man plaatsvonden, ziet 
ze als een plezierige mogelijkheid om de mensen te 
laten zien wat er achter de boerderij is. 
En op de deel ademde het de sfeer uit van de boer-
derij: tussen de kraampjes stond de auto en achter 
gaas schreeuwden kalkoenen, verwarming ontbrak. 
Maar klassieke muziek op de achtergrond, rijen 
lampjes boven de kramen, de gastvrijheid van Irene 
en Margreet en een rustgevende boer Gert-Jan op de 
achtergrond, waren de ideale mix voor een geslaagd 
winterevenement.

Warme drankjes op de koude deel
door Sylvia van der Laan

Aan de Groenekanseweg stond de tractor aan de weg met een groot bord erbij: Deel-dagen. 
Op de deel van de boerderij van Irene en Gert-Jan Westeneng was afgelopen weekend iedereen 

welkom om te komen kijken en proeven.

Margreet de Jong en Irene Westeneng zochten Groenekans talent bij elkaar.

De laatste hand wordt aan de parelketting gelegd.

ABN AMRO BANK feliciteert:
De winnaars van de

Biltse Ondernemersverkiezing van het jaar 2009!

	 •	 Aannemingsbedrijf	Agterberg
	 •	 Landwaart	Groente	en	Fruit	
	 •	 Instituut	HIP

Hoofdsponsor:	Biltse	Ondernemersverkiezing	van	het	jaar	2009



Op zondag 29 november was er in het 
bos van Houdringe en Utrechts Land-
schap (rondom het Biltse Meertje) 
de zgn. Chocolademelkloop met 1, 
2, of 5 km hard lopen, waaraan een 
recordaantal van 684 lopers deelna-
men. Dat is meer dan het 10-voudige 
van de eerste keer, 6 jaar geleden. 
Lopers van 3 tot 70 jaar uit De Bilt, 
Bilthoven, Driebergen, Den Dolder, 
Maartensdijk, Soest, De Meern, naast 
die uit Amere, Nijkerk, Leiden en 
Zaandijk deden er aan mee. 10 Zwarte 
Pieten liepen mee of verzorgden voor 
de jongsten een heuse Pietengym. Na 

afloop was er voor alle deelnemers 
en supporters warme chocolademelk. 
De lopers ontvingen een tasje met 

cadeautjes van de middenstand en de 
kinderen een finish bewijs voor boven 
het bed.

‘Het Andere Oranje’, ook wel 
genoemd: ‘Het ID-elftal’, is een team 
van jongeren met een verstandelijke 
beperking die hun opleiding volgen 
op Scholen voor Praktijkonderwijs 
en een achterstand hebben op de 
arbeidsmarkt. Zij worden gepromoot 
door ‘De Stichting Promotie en ont-
wikkeling ID voetbal’, waarbij ID 
staat voor Intellectual Disabillity. De 
scholen spelen voetbal in competi-
tieverband. Daarnaast voetballen een 
aantal jongens ook bij Nederlandse 
profclubs. Tot een ID-team gesmeed, 
spelen ze in binnen- en buitenland 
tegen clubs die ook een ID-elftal heb-
ben. Dat zo’n beroemd elftal voor de 
tweede maal naar Maartensdijk komt 
is bijzonder. Dat is te danken aan de 

al vele jaren zeer bij SVM betrok-
ken Maartensdijker Hans Nouta. Hij 
is teammanager van ‘Het Andere 
Oranje’. 

Vice-wereldkampioen
Beroemd is het ‘ID-team’ zeker. Het 
staat bekend als een van de sterkste 
teams ter wereld. Het werd achtereen-
volgens driemaal Europees kampi-
oen. De laatste keer was dat vorig jaar 
in de finale in Manchester Engeland. 
Het elftal werd ook tweemaal ach-
tereen vice-wereldkampioen en dit 
jaar zijn de jongens vast van plan om 
tijdens de wedstrijden in Zuid Afrika 
wereldkampioen te worden. Bonds-
coach en trainer van het team René 
Bouma vertelt er smakelijk over in 

de fraaie kantine van SVM, waar we 
met de spelers van het ‘ID-team’ een 
hapje nemen. Zij hebben die middag 
in de regen de mat geïnspecteerd en 
geschikt bevonden. Daarna stroomt 
aan het begin van de avond de kantine 
vol met plaatselijke ondernemers, die 
als sponsors van SVM hartelijk wor-
den ontvangen.

Rappe gasten
Als ’s avonds om half acht de wed-
strijd begint is de regen nog kouder 
dan die middag. Vooral langs de lijn. 
Maar de sponsors en al die andere kij-
kers, malen er niet om. Het samenge-
stelde SVM-elftal lijkt niet bevreesd 
voor de tegenstanders maar begint 
toch wat voorzichtig. Geen wonder, 

want het ID-team heeft een stel zeer 
rappe gasten. Het thuisteam raakt na 
enige tijd met 0 -1 achter, wat voor 
een aantal kijkers al in lijn der ver-
wachting lag. Maar het SVM-team 
blijft niet alleen op de been. Het gaat 
er tegen aan, zoals het hoort, waarna 
de wedstrijd eindigt in een 3 – 3 

gelijkspel. Bravo voor SVM, want het 
liep aanzienlijk beter dan vorig jaar, 
toen de wedstrijd eindigde in 7 - 4 
voor ‘Het andere Oranje.’ Vervolgens 
spoedde ieder zich naar de warme 
kantine waar het na het vertrek van de 
gasten, volgens ingewonnen informa-
tie, nog erg laat geworden is.

 De Vierklank 21 2 december 2009

SVM speelt gelijk tegen ‘Het Andere Oranje’
door Kees Pijpers

Won een jaar geleden vice-wereldkampioen ‘Het andere Oranje’ nog met 7 – 4 van een samengesteld elftal 
van SVM, vorige week woensdagavond speelden ze opnieuw tegen elkaar en was de uitslag 3-3 en dat is een 

pluim voor het team van SVM.

Voor aanvang van de wedstrijd was er voor een smakelijk hapje gezorgd.

Na een slechte wedstrijd in Delft 
tegen Excelsior, kwam in de derde 
speelronde topfavoriet KVS uit Sche-
veningen op bezoek in Maartensdijk. 
KVS wil terug naar de Korfbal League 
en schuift deze aspiraties niet onder 
stoelen of banken. Voor Tweemaal 
Zes was het zaak om na de zeperd 
van vorige week een goede wedstrijd 
op de mat te leggen. Dit gelukte en 
tot tien minuten na rust had KVS het 
bijzonder lastig, maar daarna sloegen 
de gasten een gaatje en Tweemaal Zes 
wist dit niet meer te dichten. 

Tweemaal Zes opende de score uit 
een vrije bal, maar KVS antwoordde 
direct met een tegentreffer. De wed-
strijd kwam lekker op gang en over 
en weer werden mooie duels uitge-
vochten. Zo heeft bijvoorbeeld de 
boomlange Bastiaan Gerrits gemak-
kelijkere avonden gehad onder de 
korf dan tegen Bart Drost in dit duel. 
In de loop van de eerste helft wist 
Tweemaal Zes het initiatief naar zich 
toe te trekken. KVS werd flink onder 
druk gezet en de bezoekers speel-
den hierdoor bij vlagen onzorgvuldig. 
Ook Tweemaal Zes maakte hier en 
daar wat fouten in de aanval. Na 
circa twintig minuten spelen stond 
er een verdiende 8-6 tussenstand op 
het scorebord. KVS wist dit te repa-
reren en kwam zelfs vlak voor rust 
op een 9-10 voorsprong. In de laatste 
seconden van de eerste helft scoorde 

Tweemaal Zes uit een omdraaibal, 
waardoor er met een 10-10 stand op 
het scorebord gerust kon worden.
In de tweede helft begon Tweemaal 
Zes wederom sterk. Het initiatief bleef 
behouden en er werd weer voor even 
een voorsprong gepakt. De Engelse 
arbiter Jones bleef ondertussen met 
vrije ballen strooien aan beide kanten. 
Na tien minuten spelen in de tweede 
helft stond er een 14-14 stand op het 
scorebord. Op deze stand verzuimde 
Tweemaal Zes te scoren en KVS 
wist hiervan te profiteren door binnen 
enkele minuten vier doelpunten op rij 
te maken: 14-18. Deze achterstand 
kwam Tweemaal Zes, ondanks het 
blijven knokken, niet meer te boven. 
KVS bleef verdedigend de druk in 
het buitenveld hoog houden en hier 
had Tweemaal Zes eveneens moeite 
mee. Door te blijven werken werd 
de achterstand nog wel iets kleiner, 
maar iedere keer als de aansluiting 
gerealiseerd kon worden, antwoordde 
KVS met een treffer. Gedisciplineerd 
speelde KVS de wedstrijd uit en zo 
eindigde de wedstrijd met een 20-23 
stand op het scorebord.

Wederom een nederlaag voor Twee-
maal Zes, maar wel eentje met per-
spectief. Volgende week reist de ploeg 
af naar Arnhem voor het duel tegen 
OA/Hotel Warnsborn. Aangezien de 
wedstrijd op 5 december gespeeld 
wordt (Sinterklaas) is de aanvangstijd 

14.45 uur. TZ 1 hoopt op veel steun 
van de eigen supporters in Arnhem, 
aangezien er een beperkt speelpro-
gramma is op die zaterdag.

Tweemaal Zes verliest in tweede helft

FC De Bilt domineert 
Na de vriendschappelijke wedstrijden tegen Kampong en 's Graveland 
kwam zondag de nummer twee van de ranglijst SO Soest in De Bilt op 
bezoek. Na een sublieme eerste helft (3-0) won De Bilt uiteindelijk ver-
diend met 3-2.

De eerste echte kans na zeven minuten was voor de gasten. De spits van 
Soest stond oog in oog met doelman Mark Hillen maar de lange spits 
schoot te gehaast naast. Vanaf dat moment was het De Bilt dat het duel 
domineerde,aan de hand genomen door de uitstekend spelende Radboud 
Koopmans die over de linkerflank voor constante dreiging zorgde. Soest 
werd rond hun eigen strafschopgebied onder druk gezet. Na een goed opge-
zette aanval van De Bilt, kreeg Koopmans de bal op de rand zestien meter 
kapte zich met rechts vrij en schoot met links fraai binnen (1-0).

Vijf minuten later verdubbelde dezelfde Koopmans de voorsprong voor 
De Bilt, na een diep gegeven bal dook Koopmans de vrije ruimte in won 
het één tegen één duel en punterde hij de bal slim langs de uitgelopen 
doelman van Soest (2-0). Na ruim een half uur spelen kreeg FC De Bilt 
rond de middenlijn een vrije bal; deze werd door Jos Benders hoog in het 
zestienmetergebied gebracht, waar iedereen miste. Joey Koetsier was attent 
en kopte de bal langs de aan de grond genagelde doelman. De ruststand van 
3-0 was hiermee bereikt.
Direct in de tweede helft kreeg Soest een vrije trap te nemen; deze werd 
strak voor de goal gebracht en de spits van Soest was er als de kippen bij 
en kopte de 3-1 binnen. Soest bracht een extra aanvaller in en ging op zoek 
naar de aansluitingstreffer. In de tachtigste minuut werd een verre uitworp 
van de keeper op het middenveld op maat verlengd. Dit buitenkansje voor 
de spits van Soest werd dankbaar verzilverd met het binnenschieten van 
zijn tweede goal (3-2). Het Soester slotoffensief resulteerde ondanks 10 
minuten blessuretijd niet meer in een verandering van de stand. 
Trainer Ingmar de Jong was een tevreden man: ’We speelden vandaag bij 
vlagen superieur, tegen het eindsignaal was het nog even billenknijpen, 
maar over de gehele wedstrijd gezien een terechte overwinning’.
Volgende week is de eerste wedstrijd van de 2e competitiehelft. Dan is 
C.D.W uit Wijk bij Duurstede (heenduel 1-1) te gast op Sportpark Welge-
legen. De aanvang is om 14.00 uur.

TZ heeft zich in de wedstrijd tegen 
titelkandidaat KVS van zijn goede 
kant laten zien. Het ging lange tijd 
gelijk op, maar in de slotfase wist de 
ploeg uit Scheveningen het verschil te 
maken. Eindstand 20-23. [foto Jeroen 
Kemp]

Drukke Chocolademelkloop

Kapper Hans
Feliciteert

Landwaart groente en fruit

Feliciteert
Landwaart

groente en fruit



Aanhang fiets voor kind ver-
bonden achter ouder om 
mee te fietsen. € 50,-. Tel. 
06-52542564

S e r v i c e  b e u r t 
ZONNESCHERMEN. € 20,-. 
Tevens reparatie zonnescher-
men, rolluiken, markiezen. 
Winteraanbieding, nu zon-
wering elektrisch maken. € 
275,-. Tel. Hans 06-26604779, 
Groenekan.

Thuis KAPSTER Karine verft 
uw haar in mooie natuurlij-
ke tinten v.a. € 20,-. Epileren 
wenkbrauwen met touwtje. Tel. 
0346-211141

SCHOONMAAKBEDRIJF 
van Vulpen facilitair. Loopt 
aan het einde van het jaar uw 
schoonmaakcontract af en bent 
u niet tevreden over uw huidige 
schoonmaakbedrijf, wij geven 
u een vrijblijvend advies bel 
035-5827277.

De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk, schilder-
werk binnen en buiten, 4 jaar 
garantie. Lid Vlok bedr. Tel. 
06-42417376

Avondje weg en oppas nodig? 
Meisje van 15 wil graag (in 
Groenekan) oppassen. Bel na 
17.00 uur 0346-213204

MEDITATIERUIMTE gezocht, 
wie weet voor een klein groepje 
mensen een ruimte in kapel of 
stiltecentrum oid om wekelijks 
een avond te kunnen mediteren
reacties: paulvangenderen@
wxs.nl of 0622448020

AFSLANKEN met gratis bege-
leiding en na controle. Voor 
info 06-25085823 www.cam-
bridgediet.nl

Nieuwe winterkapsels bij 
BETTY’S CORNER!
Ook voor kleur en permanent-
behandelingen!
Elke vrijdag en zaterdag in 
Maartensdijk. Reserveer nu 
vast voor de feestdagen!
Bel voor info. of een afspraak: 
06-33722022. 
Zorg voor uw haar!

FRANSE les voor gevorder-
den/beginners in kleine groep. 
Tel. 0346-211667.

Gratis af te halen! 
PAARDENMEST, iedere 
gewenste hoeveelheid. We heb-
ben er bergen van. Stal Arends, 
Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 
Tel 06-54753516

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel.: 030-2710913.
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Ter overname een schattig klein 
rotan BANKSTELLETJE voor 
in de serre, meisjeskamer of 
voor uw dochter die op kamers 
gaat wonen? Zien wordt kopen! 
Info 06-15633546 (Geertman).

Koelstra COMBIWAGEN rood 
en nieuw. Twee keer gebruikt 
met veel toebehoren. Plaatje! 
030-2203311 Prijs n.o.t.k.

All-in-one Canon kleurenprin-
ter Smartbase MP730 met extra 
originele inktpatronen: € 40,-. 
Tel. 0346-213190

Skibroek met schouderban-
den zwart, maat 140, merk  
Chamonix € 10,-. Skibroek met 
schouderbanden zwart, maat 
140, merk Etirel € 8,-. Tel. 
0346-213190

Spel Stapelwoord 9+, € 1,-. 
Tel. 0346-213190, spel 
Dierengeheimen € 2,-.

Jongens winterjas maat 164 
merk Campognolo, € 15,-. 
Heren winterjas maat M/L, 
geel, merk Falcon, €10,-. Tel. 
0346-213190

Rummikub en Sesamstraat 
blokkenpuzzel. € 6,-. En dis-
neypuzzels gratis meenemen. 
Tel. 0346-281000

Bobike kinderzitje voor- 
en achterop fiets. € 15,-. 
Kinderfietshelm. € 5,-. Bobo 
fietsje met zijwieltjes i.z.g.s. € 
30,-. Tel. 0346-281000.

Droog hout voor houtkachel en 
allesbrander gelijk stoken. Nu 
anderhalve kuub voor € 50,-. 
Afgehaald. Inl. 06-52542564.

Mooie Baby Born poppenwa-
gen. € 17,50. Poppen kinder-
stoel. € 15,-. Schattige rieten 
schommelwieg. € 15,-. Baby 
Born maxicosy. € 15,-. Alles in 
zeer goede staat! Sint Tip. Tel. 
06-54665050.

Blauwe Ecco schoenen mt. 
40 met veter. € 50,-. Tel. 
06-48732285

2 Kloktijd schakelaars. € 5,-. 
Glazen karaf met stolp + oor. 
€ 10,-. Tel. 0346-214065 of 
06-29506849

2 woonkamer hanglampen 
met trekveer hendel € 30,- + 
€ 15,-. Tel. 0346-214065 of 
06-29506849

2 Miele stofzuigerborstels 
turbo was € 49,95 nu € 25,-. 
Zuigmond verst. was € 44,-. 
Nu € 20,-. Tel. 0346-214065 of 
06-29506849

F.A. HOOGVELD vraagt 
onroerend goed te koop, liefst 
oude gebouwen, garages, lood-
sen, boerderijen. Vlotte afwik-
keling gegarandeerd. Tel. 0346-
281558

Te koop aangeboden

Nootjes

* Komt uw nootje in aanmerking voor gratis plaatsing, dan mag deze per mail aan-
geleverd worden. 

Elke letter in een hokje plaatsen en één hokje open laten tussen de woorden. 
Voor 1 koloms advertenties elke regel komt  overeen met 1 regel in de krant. 
Voor 2 koloms advertenties elke 2 regels komen overeen met 1 regel in de krant 
(behalve voor de vetgezette kop, deze blijft gewoon op 1 regel).

1. niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels, 
 de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.
2. 1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 € 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,00.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.

Adverteren met een Nootje
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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. Zie ook 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.)

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22
Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 
Bilthoven 030 copy- en printservice, Vinkenlaan 10

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

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

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

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN V. DIJK
GRUTTOLAAN 18 Tel. 0346-212267
Geopend: Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. v.a. 14.00 uur. Za. 10.00-17.00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar
Ook op telefonische afspraak 90% dezelfde dag klaar.
Ook levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

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

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

MeVo tapijt en vinyl. Het adres voor topkwaliteit 
Tapijt, Vinyl, Carpetten en Matten
Tegen "bodem" prijzen 06 30186342 www.mevoshop.nl

TE HUUR: ca 2000 m2 verharde opslagruimte gelegen bij de 
rondweg Utrecht-Noord tussen de A27 en A2. Dus goed bereik-
baar. Ook voor u transport voor aan- en afvoer. Heftrucks en 
kraan aanwezig. Info: 06-53260150. Tevens verhuur van 20 ft 
opslagcontainers.

Te koop gevraagd

Fietsen/Brommers

Personeel aangeboden

Diversen

Nootjes  per e-mail*

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

De Vierklank verschijnt sinds oktober in de hele gemeente.
Wij zijn nog op zoek naar een aantal bezorgers die ons team 
komen versterken. 

Haal een frisse neus op woensdagmiddag. Vul je zakgeld aan 
en bezorg De Vierklank bij jou in de buurt. De kranten worden 
bij je thuis aangeleverd.

Geef je nu op! Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

Geschikt voor jongeren tot 65+

De Vierklank
Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
www.vierklank.nl

Stuur een mail of bel.

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

Klankbord
Afstandbediening

Met een ongelukkig 
gezicht verscheen mijn 
vrouw in de huiskamer. 
In haar hand had ze de 
afstandbediening van de 
TV. Zij vertelde dat ze 
bij het leeghalen van de 

wasmachine ook die afstandbediening was tegen-
gekomen. Oorzaak? Bij het afhalen van de overtrek 
van het dekbed was het apparaatje kennelijk mee 
geglipt en terecht gekomen in de wasmachine. (Wij 
hebben op de slaapkamer ook een TV staan). De 
afstandbediening heeft zo vrolijk een wasje mee-
gedraaid. ‘Nu moeten we wel een nieuwe kopen 
want deze doet het vast niet meer’, voegde zij er 
geïrriteerd aan toe.
Ik bekeek het ding eens goed. Hij voelde nog een 
beetje vochtig aan maar was wel heel erg schoon 
geworden. Voorlopig legde ik hem neer op de radi-
ator van de CV, die was redelijk warm. Twee dagen 
later pakte ik hem weer op. Hij was helemaal droog 
en zag er nog steeds bijzonder schoon uit. Toch 
eens proberen of de verwachting van mijn vrouw 
uit zou komen. Ik schakelde de TV aan en tot mijn 
grote plezier bleek het ding feilloos te werken. Alle 
functies deden het. 
Uit dit vrij onbenullige voorval, waarde lezer, zijn 
toch weer enkele wijze levenslessen te trekken. 1: 
Je moet niet altijd meteen negatief denken als er 
wat mis loopt. 2: Moderne apparaten kunnen, in 
tegenstelling tot wat wij vaak denken, toch best 
tegen een stootje. 3: Misschien is dit ook wel een 
goede manier om andere kleine elektronische appa-
raten goed schoon te krijgen. Ik denk daarbij aan de 
mobiele telefoon, de iPod maar ook het elektrische 
scheerapparaat. Voor de technisch geïnteresseerde 
lezer tenslotte nog wat aanvullende informatie: De 
afstandbediening was van het merk Philips, de was-
machine was een Bosch en het wasmiddel had de 
naam Albert Hein Ultra wasmiddel.

Martijn Nekkers

Spelletjesmiddag
Woensdag 9 december is alweer de laatste spel-
letjesmiddag van 2009. En er wordt die dag 
alvast iets moois maken voor de kerst gemaakt. 
Kinderen van 6 t/m 12 jaar zijn tussen 14.00 en 
16.00 uur van harte welkom! De spelletjesmiddag 
is zoals gewoonlijk gratis. Meer informatie is te 
vinden op de website van Sojos: www.freewebs.
com/sojos1 
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Sportagenda
Badminton

4/12 - 19.30u SV Irene 1 - BC De Zwaluwen 1 
7/12 - 20.00u Reflex1 - Just Us1

Korfbal
5/12 - 14.45u DOS - Activitas (in De Vierstee)

Voetbal
5/12   - 15.00u FC De Bilt 1 - Omniworld
5/12   - 14.30u SVM1 – DVSU(-trecht)1

6/12   - 14.00u FC De Bilt 1 – CDW1

Als het gras nog echt gras was geweest 
dan was er zaterdag niet afgetrapt. 
Het had de gehele voorafgaande week 
geregend en ook zaterdagochtend 
kwam het nog met bakken uit de 
lucht. Er gingen daarom maar weinig 
wedstrijden door. Een van de weinige 
wedstrijden was SVM- De Posthoorn. 
Het kunstgrasveld lag er namelijk 
goed bij. ’s Middags hield gelukkig 
het regenen op, zodat er redelijk veel 
publiek langs de lijn stond. Er was 
een gure wind, maar gelukkig zorgde 
het spel van SVM voor voldoende 
warmte. Er werd zoveel gescoord, dat 
het publiek geen erg had in de kou.

Turbo-Mikie
De aankondiging voor het doelpun-
tenfestijn begon al in de 5de minuut. 
Ricardo van de Goede stuurde Roy 
Wijman op rechts in de diepte weg. 
Wijman leverde vervolgens een voor-
zet op maat af op Mike de Kok, die 
de bal simpel kon inschieten. De Kok 
groeide daarna uit tot the man of the 
match door in totaal 5 maal te scoren. 
Daarmee brengt hij zijn seizoentotaal 
al op 14 doelpunten in 10 wedstrijden 
Door zijn snelheid verdient hij de 
bijnaam Turbo-Mikie.
Afgelopen zaterdag lag de kracht 

in het benutten van de snelheid van 
de voorhoede. Zowel de Kok als 
Henri Stone lieten de verdedigers als 
schilpadden achter en konden zich 
zaterdag heerlijk uitleven. Daarom-
heen creëerde Tom Janssen een aantal 
goede kansen, maar hij was in de 
afwerking wat minder gelukkig. Wel 
kon hij in 30ste minuut simpel de 2-0 
in tikken, nadat Henri Stone uit een 
corner de bal vanaf de achterlijn terug 
voor het doel kopte. Mike de Kok 
maakte er kort voor rust nog 3-0 van.

Geen gas terug
Met de voorsprong had SVM krach-
ten kunnen sparen, maar hield ook 
in de 2de helft het gas erop. Het laag 
geklasseerde De Posthoorn kon daar 
niets tegenover stellen en lag op de 
spreekwoordelijke slachtbank. Het 
publiek genoot met volle teugen van 
het combinatievoetbal van SVM. In 
de 51ste minuut was het Bram van 
Eck, die voor 4-0 aantekende. Daarna 
ging het snel. De koud ingevallen Rik 
Vos maakte de 5-0 (62ste minuut). 
Tussendoor nog even een rode kaart 
voor een speler van De Posthoorn 
voor het onderuit halen van de door-
gebroken De Kok, die even daarna 
in de 70ste minuut 6-0 maakte. Twee 

minuten later opnieuw De Kok uit 
een voorzet van Roy Wijman (7-0). 
De ingevallen Roel van Dijk maakte 
er 8-0 van. Tom Janssen schoot daar-
na nog een strafschop op de lat. Op 
aangeven van Rik Vos scoorde Mike 
de Kok zijn 5e doelpunt in de 85ste 
minuut (9-0). Om het feest compleet 
te maken maakte Roy Wijman er 10-0 
van door vanaf zo’n 30 meter afstand 
de bal als een streep in het doel van 
De Posthoorn te schieten. De eind-
stand was daarmee bepaald en De 
Posthoorn was blij, dat ze weer terug 
mochten naar Amersfoort.

2e seizoenshelft
A.s. zaterdag begint SVM de tweede 
seizoenshelft met de thuiswedstrijd 
tegen middenmoter DVSU. SVM 
staat bovenaan hoewel door de afge-
lastingen er een vertekend beeld op 
de ranglijst ontstaat. Naaste belager 
Lopik heeft met twee wedstrijden 
minder gespeeld 1 verliespunt minder 
en kan dus nog langszij komen. Hoe 
dan ook, SVM doet het dit seizoen 
goed en zal tegen DVSU opnieuw 
voor de winst gaan. De wedstrijd 
begint om 14.30 uur. Een oppermachtig SVM heeft de wedstrijd tegen het Amersfoortse de Post-

hoorn met maar liefst 10-0 gewonnen. Hier is Mike de Kok ‘aan de gang’. 
[foto Jeroen Kemp]

Doelpuntenfestijn bij SVM - De Posthoorn 
Het was afgelopen zaterdag prijsschieten bij SVM. De Posthoorn uit Amersfoort werd volledig gedeclasseerd. 

De Maartensdijkers wonnen met dubbele cijfers (10-0) en daaraan was niets af te dingen.

Terwijl andere wedstrijden afgelast 
werden door de vele regen kon bij De 
Bilt ook op zaterdag gewoon gevoet-
bald worden op het fraaie hoofdveld. 
Toch speelde het natte veld en de 
harde wind beide ploegen parten. 
Het zaterdagteam van De Bilt werd 
in het zadel geholpen doordat Terry 
van Tamelen een eenvoudige vrije 
trap toch in het doel zag verdwij-
nen bij een falende doelman. De 
wedstrijd werd daarna niet beter en 
werd voornamelijk gedomineerd door 
veel foute passes van beide kanten. 
Bloemenkwartier kon uit een van die 
fouten bijna de gelijkmaker scoren 
maar Spitzers hielp Mandersloot in 
het strafschopgebied. Veel viel er in 
de eerste helft niet te beleven, want 
beide ploegen creeerden weinig tot 
niks met teveel lange ballen, wat voor 
De Bilt met een 1-0 voorsprong nog 
het minst erg was.

De eerste aanval in de tweede helft 
van de thuisploeg beloofde even 

beter, maar snel daarna zakte het peil 
al weer wat terug. Bloemenkwartier 
probeerde het wel maar kon het niet 
en De Bilt wist maar moeizaam de bal 
in de ploeg te houden. De lichten ging 
aan met de vroeg invallende duister-
nis, terwijl bij invaller Sahid Lahzal 
van Bloemenkwartier het licht uit 
ging. Na een corner lag Lennart Mul-
der nog op de grond en waarschijnlijk 
in een vlaag van verstandsverbijste-
ring, schopte de speler van Bloemen-
kwartier (nauwelijks vijf minuten in 
het veld) vol op het hoofd van de 
verdediger van De Bilt. Bloemen-
kwartier durfde nog te protesteren en 
de speler uitte nog wat bedreigingen, 
maar de terechte kaart was dieprood.

De man-meer situatie zorgde er in 
ieder geval voor dat De Bilt veel 
ruimte kreeg en deze ook benutte. 
Uit een voorzet van rechts die door 
iedereen gemist werd, was het inval-
ler Jasper Lodder die met zijn eerste 
balaanraking onberispelijk de 2-0 op 

het bord zette. Even later kregen Bart 
van Gestel en Erik Hillen ook nog 
goede mogelijkheden maar benutting 
zou ook veel te veel van het goede 
zijn geweest. Bloemenkwartier pro-
beerde het de tweede helft wel, maar 
kon weinig tot niks afdwingen. De 
Bilt bleef daarbij relatief eenvoudig 
overeind en bleek alleen maar blij te 
zijn met de drie punten. 

Na een halve competitieronde met een 
stroeve start met 1 punt uit 6 wedstrij-
den, wist het zaterdagteam van FC De 
Bilt drie van de laatste 4 wedstrijden 
winnend af te sluiten, waardoor er 
met 10 punten uit 10 wedstrijden de 
eerste helft van deze competitieronde 
kon worden afgesloten.

Zaterdag begint de tweede helft van 
de competitie met een leuke wedstrijd 
tegen Omniworld. Uit werd er met 
1-0 verloren waarbij De Bilt nu thuis 
de punten in eigen huis zal moeten 
proberen te houden.

Afgelopen zaterdag is in de rust van 
de korfbalwedstrijd TZ – KVS het 
nieuwe sponsorcontract voor 3 jaar 
met KeukenExpo BV te Nieuwegein 
met Tweemaal Zes gepresenteerd. 
KeukenExpo BV, vertegenwoordigd 
door de in Maartensdijk woonachtige 
Jan Hoppenbrouwer, nam ter gele-
genheid hiervan graag een bloemetje 
in ontvangst van TZ-voorzitter Peter 
van Brenk.

Afgelopen zaterdag moest DOS 
in Ede aantreden tegen een oude 
bekende van vorig seizoen, name-
lijk Reehorst. Vorig seizoen schoten 
zij van verre afstanden raak, dus 
daar was DOS van tevoren voor 
gewaarschuwd.

DOS begon de wedstrijd verde-
digend moeizaam. Alhoewel van 
tevoren was afgesproken om met 
z’n allen veel druk te geven aan de 
spelers van Reehorst, waren meer-
dere spelers onzeker in hun ver-
dedigende acties. Reehorst kreeg 
daardoor veel ruimte en die benutte 
zij goed door te scoren. Hierdoor 
wisten zij iedere keer op voorsprong 
te komen.
DOS wist aanvallend wel iedere 
keer iets terug te doen en kon aan 
het eind van de eerste helft zelfs 
op een voorsprong te komen van 
3 doelpunten. Dit konden de West-
broekers helaas niet helemaal vast 

houden. Ruststand 9-10 in het voor-
deel van DOS.

Na rust startte DOS veel beter. Ver-
dedigend werd er meer druk gege-
ven, waardoor Reehorst minder tot 
scoren kwam. DOS kon hier gebruik 
van maken door driemaal op rij te 
scoren. Toch wist DOS dit de 2de 
helft niet helemaal vast te houden, 
waardoor Reehorst langzaam maar 
zeker weer terug kon komen in 
de wedstrijd. Hierdoor werd een 
eindstand bereikt van 15-15. DOS 
bekleedt nu dan ook de 2de plaats 
in de poule, omdat concurrent SKV 
gewoon won.

Aaanstaande zaterdag speelt DOS 
thuis tegen Activitas, dat op gelijke 
hoogte staat met DOS en daarom 
een geduchte tegenstander is. Alle 
hulp van het publiek is weer van 
harte welkom. De aanvang is om 
14.45 uur in De Vierstee.

Herfstvoetbal bij De Bilt tegen
Bloemenkwartier

DOS verliest een punt

Sponsor 
voor TZ

Aanstaande vrijdagavond 4 decem-
ber kunt u weer klaverjassen bij 
SVM. In de kantine van deze sport-
vereniging aan de Dierenriem in 
Maartensdijk bent u van harte wel-
kom. 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.

Klaverjassen bij SVM

Feliciteert
Landwaart groente en fruit



Het bestuur heeft wegens de vacature 
van de secretaris een zwaar jaar ach-
ter de rug, maar gelukkig is daar een 
eind aangekomen door de kandidaat-
stelling van Rijk van Oostenbrugge; 
ook al bekend van de werkgroep 
Sandwijck. Westbroeker Marcel Pisa 
is kandidaat gesteld voor de vacature 
van Johan Griffioen, die aangegeven 
heeft het bestuur te willen verlaten. 
Beiden kandidaten worden bij accla-
matie gekozen. 

Activiteiten
Het jaarverslag laat duidelijk zien 
dat er veel is verricht en dat de jonge 
vereniging langzaam maar zeker 
erkenning krijgt. Er zijn nu ruim 50 
leden. De provincie wil de vereniging 
ondersteunen met een subsidie voor 
de professionalisering van de vereni-
ging. Dit zal samen met Landschap 
Erfgoed Utrecht worden uitgevoerd. 
De Werkgroep Educatie en Platte-
landsbeleving deed haar naam eer aan 
met twee excursies naar resp. de West-
broekse zodden en naar het landgoed 
Sandwijck. Ook de lammetjesdag en 
een fietstocht waren zeer geslaagd te 
noemen. Het scholenproject ‘Boer-
derij in de kijker’ wordt uitgebreid 
in het Noorderpark en de Kromme 
Rijn streek. Bij de Werkgroep Land-
schap en Natuur ging het Uilenproject 
van start waar De Vierklank onlangs 
over publiceerde. Er wordt nagedacht 
over een project moerasweidevogels, 
samen met natuurvriendelijke oevers 
en er bestaan plannen om een gebied-
spromotiekaart te ontwikkelen; goed 
voor de bekendheid van de vereni-
ging en het toerisme.

Douwe
Na de pauze maakt Douwe Tijsma, 
gemeentelijk monumentenmedewer-
ker en goed bekend in deze regio aan 
de hand van mooie, treffende foto’s 

met de aanwezigen een toer door 
de gemeente De Bilt. De foto’s zijn 
gekozen op basis van een relatie met 
de natuur. 

De allereerste foto is al een goed 
voorbeeld van het thema: een mooie 
houten adelaar bij de kansel in de 
kerk van Westbroek. De benadering is 
als bij een televisiequiz met de vraag 
waar dit is en waarom hier een ade-
laar afgebeeld is? In de beantwoor-
ding wordt meteen de Bijbelvast-
heid getoetst: De evangelist Johannes 
heeft als symbool de adelaar. Maar 
in de kerk in Westbroek is nog meer 
te zien: lijken en levenden. Deze zijn 
te vinden op de mooie unieke muur-
schilderingen van rond 1500. 

Praamgracht
Ook komt de natuur in de vorm van 
water en bomen aan bod: De Praam-
gracht. Wie weet waar die loopt? Tus-
sen de Aanleg- en de Eikensteeg. Je 
moet maar weten dat dit water dat er 
uit ziet als een beek deze mooie naam 
heeft. Bij een foto van een van de 
onlangs gerestaureerde sluisjes langs 
de Dorpsweg in Maartensdijk wordt 
les gegeven in de functie van de 
sluisjes, nu en vroeger. Niemand wist 
dat in de vloer van het bordes van 
Eyckenstein een prachtig tegeltableau 
aanwezig is met een vis. 

Een echt raadsel was een foto van 
een gele korstmos op een muur van 
fort Ruigenhoek in Groenekan. Bij 
een inventarisatie, die onlangs is uit-
gevoerd bleek dat er in dit fort meer 
dan 100 verschillende soorten aan-
wezig zijn, mede als gevolg van zure 
regen. Bij de foto van een grenspaal 
in Hollandsche Rading volgt een lesje 
geschiedenis: vroeger hadden de pro-
vincies langs hun grenzen allemaal 
palen staan, met aan weerszijden in 
de steen het wapen van de betreffende 
provincie gehakt. In onze gemeente 
zijn er nog 9 aanwezig. 

Linnaeus
Bij een huis aan de Holle Bilt tref-
fen we ‘het hoofd van Linnaeus’, 
en wordt het thema ‘ordenen van de 
natuur’ aangesneden. De Zweed Lin-
naeus woonde in de 18de eeuw drie 
jaar in Nederland. Hij publiceerde 
in 1735 ‘Systema Naturae’, waarin 
hij de natuur in 3 rijken verdeelde: 
het stenen -, planten - en dierenrijk. 
Hij werd tevens de grondlegger van 
de taxonomie, een methode om de 
levende natuur in te delen. Het ligt 
in de bedoeling om ervoor te zorgen 
dat dit beeld een betekenisvolle plaats 
krijgt en niet ongemerkt verdwijnt.
Vervolgens belandt Douwe bij de 
‘cultuurhistorische waardekaart’, 
waar momenteel binnen de gemeente 
aan wordt gewerkt. Deze kaart moet 
een leidraad worden bij nieuwbouw, 
aanleg van wegen etc., opdat de 
natuur- en cultuurgeschiedenis zicht-
baar blijft. Als een goed voorbeeld 
noemt hij de vier linden die bij het 
gemeentehuis staan; deze bomen zijn 
een herinnering aan de boerderij, die 
daar voorheen stond.
De laatste dia is een goede afsluiting; 
het is een foto van een glas in lood-
raam bij de aula van de begraafplaats 
Brandenburg met de tekst: ‘Sij maakt 
den mond des reedners stom’.

 De Vierklank 24 2 december 2009

Natuurlijk rondje De Bilt
door Bertien Collette

Op 24 november hield de Agrarische Natuur Vereniging Landschap Noorderpark e.o. (A.N.V.) alweer haar 
derde jaarvergadering, dit keer in boerderij ‘Fortzicht’ van de familie Westeneng aan de Voordorpsedijk te 

Groenekan. Na de pauze werd de bijeenkomst opgeluisterd door Douwe Tijsma met een fonkelend diaverhaal 
met als titel ‘Een natuurlijk rondje De Bilt door de tijd. Leven en dood’.

Bladblazen het allerleukst
‘Een bakkie doen’; dat deden de jongens regelmatig. In hun geval was 
het meestal chocomel of thee. ‘Er werd heel goed voor ons gezorgd en 
het was echt gezellig’ vertellen Melvin van Kempen en Yvo Mulder uit 

klas V4B van Het Nieuwe Lyceum uit Bilthoven. 

Vorige week zijn 82 leerlingen op maatschappelijke stage geweest in De Bilt 
en omgeving, bijvoorbeeld bij de Marten Luther Kingschool in Maartens-
dijk, Emmaus, Bartimeus en De Rinnebeek. Melvin en Yvo hebben meege-
holpen bij de Gemeentewerf. Op de vraag wat ze er allemaal mochten doen 
komt een duidelijk antwoord: ‘Containers uitgeruimd, auto’s stofgezogen, 
met de hoge drukspuit muurtjes schoongespoten. Maar het aller-leukste was 
het bladblazen. Met een grote bladblazer, een kleine, of, op de lastig bereik-
bare plekjes, gewoon met een hark. Er ligt een hoop blad op dit moment. En 
het is de zorg van de Gemeentewerf dit op straten, fietspaden en voetpaden 
zoveel mogelijk te verwijderen zodat niemand er last van heeft’. 
Na vier dagen hard werken presenteerden de leerlingen hun bevindingen 
tijdens de stageweek op een presentatiebijeenkomst op school. Hulde aan 
Bram Jansen die als beheerder van de Gemeentewerf zoveel leerlingen een 
goede maatschappelijke stageplek met bijbehorende begeleiding kon bie-
den. En de inwoners van De Bilt hebben er hun voordeel bij. Met twee paar 
extra handen wordt er meer opgeruimd!

Melvin van Kempen met de ‘kleine’ bladblazer aan de slag (foto Stichting 
MeanderOmnium)

Douwe Tijsma, gemeentelijk monumentenmedewerker en goed bekend in 
deze regio maakte aan de hand van mooie, treffende foto’s een toer door de 
gemeente De Bilt (foto Marc van Leeuwen).

Bij een foto van een van de onlangs 
gerestaureerde sluisjes langs de 
Dorpsweg in Maartensdijk wordt les 
gegeven in de functie van de sluisjes, 
nu en vroeger.

Achter de vier zuilen aan de voorzijde van het landhuis Eyckenstein ligt een 
terras. Op de vloer daarvan zijn vier diermotieven in mozaïek uitgebeeld. 
Waarschijnlijk is dit mozaïek aangelegd tijdens de verbouwingen door Willem 
Carel, baron van Boetzelaer,in de jaren 1880 - 1883, omdat deze patronen 
over het algemeen pas na 1870 gebruikt werden. 

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
10-12

Woe.
9-12

Vrij.
11-12

9,95Do.
3-12

Woe.
2-12

Vrij.
4-12

9,95
Entrecôte met kruidenboter

of
Fazant in roomsaus

Rib-eye met pepersaus
of

Kabeljauwfilet
met mosterdsaus

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

22 jaar

Weer lekker eten voor € 4,95
friet met spare-ribs, sla en knoflooksaus

5 lekkere krokant gebakken 
kippenvleugels voor € 2,-

5 kipnuggets voor
de ongelooflijke prijs van € 1,-

Wij wensen u fijne feestdagen namens:
Coby, Cor, Brigitte, Christy, Coen, 

Lizette, Roel en Zegert

Feliciteert
Landwaart

groente en fruit
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