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Computerhulp

Midden-Nederland
service aan huis / op kantoor

tel. 06-24807945 / 0346 795104

www.computerhulpmiddennederland.nl
24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl
WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Nieuwjaarstoespraak met 
optimistische ondertoon

door Guus Geebel

Uit alle delen van de gemeente kwamen inwoners donderdag 3 januari naar de Mathildezaal  

van het gemeentehuis om in een ongedwongen sfeer het burgemeestersechtpaar Arjen en  

Coby Gerritsen en uiteraard elkaar een gelukkig 2013 toe te wensen. De receptie  

werd muzikaal opgeluisterd door Ignace de Jong en Anneke Iseger. 

Burgemeester Gerritsen zegt in zijn 

toespraak blij te zijn dat hij over de 

Oudejaarsnacht geen wanklanken 

hoeft te melden. Hij kan zelfs com-

plimenten uitdelen. Gerritsen prijst 

de inzet van heel veel brandweer-

vrijwilligers en politiemensen die 

het mogelijk maakten dat we in de 

gemeente De Bilt op een prettige ma-

nier de jaarwisseling konden vieren. 

De waardering daarvoor wordt met 

applaus beloond. ‘Ik hoop dat we met 

vertrouwen in elkaar het komende 

jaar ingaan. Er staat veel te gebeuren 

en er komt ook veel op ons af. Ik wil 

daar niet somber over zijn, maar een 

nog steeds teruglopende economie 

gaat ook aan onze deur niet voorbij.’

Lokale democratie

Het gemeentebestuur begint aan zijn 

laatste jaar in deze periode. ‘Dat be-

tekent dat de politieke partijen weer 

verkiezingsprogramma’s gaan op-

stellen en kandidaten gaan werven 

waarmee ze de verkiezingscampagne 

willen ingaan. Het begin van een 

prachtig proces van lokale democra-

tie.’ De burgemeester roept burgers 

op politieke partijen te voeden met 

ideeën voor de toekomst van de ge-

meente. ‘Vertel ze hoe u wilt dat uw 

dorp of uw wijk zich ontwikkelt. Ver-

tel ze wat uw zorgen zijn of welke 

kansen u ziet. Voor werkgelegenheid, 

voor wonen, voor kunst en cultuur, 

voor sport en welzijn.’

Toekomst

‘Verleden en toekomst gaan hand in 

hand. En dit jaar wel heel speciaal 

want we vieren ons 900-jarig bestaan. 

Maar we vieren vooral dat we op de 

schouders van dat 900-jarig verleden 

een gezamenlijke toekomst hebben. 

Dat we plezierig en met zorg voor el-

kaar kunnen samenleven, in het besef 

dat we dat in deze streek al in een eeu-

wenoud verband doen. De Stichting 

900 Jaar De Bilt heeft samen met tal 

van verenigingen en instellingen een 

prachtig en gevarieerd jaarprogram-

ma samengesteld waarin alle facetten 

van wat we elke dag zo vanzelfspre-

kend in onze gemeente tegenkomen 

in een bijzonder daglicht worden 

gezet.’ Op een scherm in de Mathil-

dezaal wordt de tijd tot de start van 

het jubileum op 14 maart nauwkeurig 

bijgehouden. Dat is op 3 januari nog 

69 dagen.

Veranderingen

Burgemeester Gerritsen gaat in zijn 

toespraak verder in op ontwikkelingen 

rond de life-science-as, de Industrie-

weg in Maartensdijk en het centrum 

van Bilthoven. ‘Een nieuwe welzijns-

stichting is van start gegaan zodat de 

houdbaarheid van het enorme aanbod 

van zorg- en welzijnswerk in onze 

gemeente en de ondersteuning van 

de duizenden vrijwilligers en profes-

sionals die op dat gebied werkzaam 

zijn, beter gewaarborgd wordt. In het 

gemeentehuis is het Klant Contact 

Centrum geopend, waarmee door een 

nieuwe manier van werken de dienst-

verlening aan de burgers van deze 

gemeente is versterkt en uitgebreid, 

in het besef dat wat hier gebeurt door 

u betaald wordt en voor u uitgevoerd 

wordt.’

Bestemming bereiken

‘Dat anders werken gaat zich ook ver-

talen in hoe de gemeente in de dorpen 

en de wijken aanwezig wil zijn en 

daar samen met bewonersorganisaties 

aan de slag is. Het gemeentebestuur 

is behoedzaam, maar het blijft ambi-

tieus. Bij de gemeente, maar ook bij 

uw verenigingen en bij uw bedrijven 

zijn we immers met elkaar de vaan-

deldragers van het vertrouwen dat 

veel kan lukken als je je nek er voor 

wilt uitsteken. Dat je met tegenwind 

iets harder moet trappen, maar uitein-

delijk wel je bestemming bereikt. 

We hoeven onze ogen niet te slui-

ten voor wat slechtere tijden, maar 

het hoeft ons evenmin te bedrukken. 

De marges zijn kleiner geworden en 

soms lucht het op om even te klagen, 

maar waar mensen elkaar de hand 

reiken is alles mogelijk, ook als het 

tegenzit.’

De hapjes van Landwaart maken de receptie compleet.

Het burgemeesterspaar ontvangt nieuwjarswensen van mevrouw Lya Oosthoek

De toespraak van de burgemeester kan rekenen op grote belangstelling.
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Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

Auto’s te koop gevraagd

Directe betaling en vrijwaring.  

Contact: Stephan de Vries  

06 - 25046414
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

13/1 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

13/1 • 09.00u + 18.30u -  
Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

13/1 • 10.30u - Preek van de Leek-2

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

13/1 • 10.00u - Gerrit de Wild

R.K. Kerk O.L. Vrouw

13/1 • 10.30u - 
 Woord- en Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

13/1 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
13/1 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

13/1 • 10.00u -  ds. G.J. Codée
13/1 • 19.00u -  ds. M. van Duijn

Pr. Gem. Immanuelkerk

13/1 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

13/1 • 10.00u - Ds. J.W. Verwijs

R.K. St. Michaelkerk

13/1 • 10.30u -  
Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

13/1 • 10.00u - Dhr. Fred Pathuis

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

13/1 • 10.30u - Mw. ds. E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk

13/1 • 10.00 en 18.30u -  
Kandidaat  G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk

13/1 • 10.30u - Dhr. L. Stuurman
13/1 • 18.00u - Ds. N.P.J. Kleiberg

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

13/1 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

13/1 • 10.00u - ds. W. v.d. Hul
13/1 • 18.30u - ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

13/1 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk

12/1 • 19.00u - Eucharistieviering
13/1 • 10.30u - Gezinsviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

13/1 • 10.00 en 18.30u - 
 Ds. J.F. Ezinga H.A.

PKN - Herv. Kerk

13/1 • 10.00u - Ds. A.C. Kortleve
13/1 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

De Vierklank

Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt

Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE  Groenekan
tel. 0346-211992

fax 0346-213824
e-mail info@vierklank.nl

www.variopers.nl

bereikbaar ma. t/m vrij 8.30–17.00 uur

Ontmoetingsdienst

 

Vrijdag 11 januari a.s. wordt er in de 

recreatieruimte van Dijckstate weer 

een ontmoetingsdienst gehouden. 

Mw.  A.C. van Halsema is de voor-
ganger in deze dienst. Deze ontmoe-

tingsdienst wordt muzikaal met de 

piano begeleid. Na afloop is er nog 
gelegenheid om met elkaar koffie te 

drinken. De dienst begint om 19.30 

uur. Vanaf 19.15 uur zijn de deuren 
van de zaal open. Voor vervoers- en 

andere vragen: Jan Grootendorst, 
tel.nr. 034 212904.

Energie Besparen

De werkgroep energie van Transi-

tion Town De Bilt stimuleert bewust 

gebruik van energie en gebruik van 

duurzame energie op lokaal niveau. 

De afgelopen maanden organiseer-

de de werkgroep al voorlichtings-

avonden over zonnepanelen en over 

autodelen. Op 15 januari a.s. organi-
seert de werkgroep een avond over 

energie besparen in ’t Hoekie in 

De Bilt. Tijdens deze avond zullen 

alle aspecten van energie besparen 

in en rond het eigen huis worden 

besproken en toegelicht, en is er 

ook kort aandacht voor zonnepane-

len. Meer informatie via g.rosinga@

gmail.com.  

Soefibijeenkomst

 

Op woensdag 16 januari a.s. ver-

zorgt het Soefi Centrum Utrecht/
Bilthoven een open avond in de 

Woudkapel met als thema ‘Dan-

send naar vrede’. De dansen van 

Universele vrede zijn eenvoudige 

kringdansen waarbij mantra’s wor-

den gezongen uit verschillende reli-

gieuze tradities. Woord, klank en 

gebaar hebben een diepe werking op 

het hart en kunnen ons dichter bren-

gen bij levenskracht en bezieling. 

Aanvang 20.00 uur. www.soefi.nl 

Fotoclub Bilthoven exposeert

Tot en met woensdag 13 maart 2013 

is er tijdens de openingsuren in de 

Bilthovense Bibliotheek een exposi-
tie van leden van fotoclub Bilthoven 

over het thema ‘Chaos’. Elk lid is 
gevraagd hiervoor een foto te selec-

teren. ‘Chaos’ was voor 2012 het 

jaarthema.

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 11 januari 
kunt u weer klaverjassen bij SVM. In 
de kantine van deze sportvereniging 

aan de Dierenriem in Maartensdijk 

bent u van harte welkom. Het kla-

verjassen begint om 20.00 uur en 

meedoen kost 3 euro. Er is ook een 
loterij, voor € 0,25 kunt u een lot 
kopen.

Open Dag  

computerlokaal Dijckstate 

Donderdag 10 januari 2013 is er een 

Open Dag van 10.00 uur tot 16.00 

uur in het Computerlokaal van het 

Servicentrum Dijckstate in Maar-
tensdijk. Heeft u belangstelling voor 

een computercursus, maar u weet 

niet precies welke, laat u voorlichten. 

Er zijn computerdocenten aanwezig 
voor het geven van voorlichting over 

(nieuwe) computercursussen en voor 

het beantwoorden van specifieke 

computer vragen. Voor inlichtingen 

Mens; servicecentrum Dijckstate, 

Maertensplein 96 te Maartensdijk; 

tel 0346 214161.

Stijldansen in Westbroek

Na diverse vragen is het gelukt bin-

nenkort in het Westbroekse Dorps-

huis bij voldoende belangstelling 

dansles te gaan organiseren. Een 
dansleraar - verbonden aan dans-

school Step by Step - zal in het eerste 
en tweede kwartaal van 2013 op vrij-

dagavonden beginnen met series van 

6 avonden ‘lessen’ in twee groepen: 

starters en gevorderden. 

Voor de starters zal begonnen worden 

met het aanleren van de quickstep. 

De gevorderdengroep bepaalt geza-

menlijk waar het accent op komt te 

liggen. Belangstellenden kunnen een 

e-mail met contactgegevens sturen 

naar info@hetdorpshuiswestbroek.nl 

of kunnen deze gegevens schriftelijk 

bij het dorpshuis afgeven.

Bilts Belang viert feest 

Bilts Belang bestaat 15 jaar en viert 
dat vanavond met een receptie in 

WVT aan de Talinglaan in Bilthoven. 

Iedereen is vanaf 20.00 uur wel-
kom om eens te komen kennismaken 

met de enige politieke partij in de 

gemeente De Bilt, die geen enkele 

band heeft met een landelijke politie-

ke partij en zich daarom uitsluitend 

hoeft te richten op de belangen van 

de gemeente De Bilt. 

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

Oud papier
Maartensdijk

Korfbalvereniging “Tweemaal Zes” 
haalt zaterdag 12 januari oud papier 

op in Maartensdijk. De papierwa-

gens gaan zaterdagmorgen om 9.00 

uur rijden. U wordt verzocht uw 

papierkliko of het goed gebundelde 

papier tijdig aan de weg te zetten.

Groenekan

Op zaterdag 12 januari haalt het 

Rode Kruis afdeling Maartensdijk 

weer oud papier op in Groenekan, 

inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 

en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 

in dozen) of de papierkliko vóór 

9.00 uur aan de weg te zetten.

Chinacyclus in De Woudkapel
China staat volop in de belangstelling: als reisdoel, als wereldmacht in op-

komst, maar vooral als zeer boeiende cultuur. Iedereen die zich voor China 
interesseert is van harte welkom bij de China cyclus van drie lezingen in 
De Woudkapel. Door meer van de Chinese cultuur te weten en te begrijpen, 

krijgt een reis naar China of een zakelijk contact een andere dimensie. De 

presentaties sluiten op elkaar aan en komen het best tot hun recht als ze alle 

drie gevolgd worden, maar het is ook mogelijk ze afzonderlijk te bezoeken.

De serie start op dinsdag 15 januari van 20.00 uur tot 22.00 uur met een 
presentatie over de Chinese taal. Gevolgd door twee lezingen in februari 

met als thema China en gezondheid en ‘het Chinese denken’. Aanmelden en 
info bij suus.wentink@planet.nl of tel. 030 229 08 59. 

Rijbewijskeuring
 

70-Plussers, chauffeurs jonger dan 70 jaar met C/D/E rijbewijs en ove-

rige automobilisten, die een rijbewijskeuring moeten ondergaan, kunnen 

op 225 locaties in Nederland terecht bij Regelzorg. Dit kan alleen door 
vooraf een afspraak te maken via het landelijk afsprakenbureau, telefoon: 

088 2323300. Zelf een datum plannen kan via de website www.regelzorg.
nl. Op 18 januari 2013 is er op de locatie van Stichting Mens De Bilt aan de 
Jasmijnstraat 6 in De Bilt weer gelegenheid tot keuring.

In de Biltse raad met vooral heren
valt nog wel wat te emanciperen

want driekwart is man

wat toch eigenlijk niet kan

dus vrouwen ga je kandideren

Guus Geebel
Limerick

VVD Speeddate
VVD afdeling De Bilt organiseert op woensdag 16 januari in de vooravond 

een ‘VVD Speeddate’. Wellicht heeft u al eens overwogen om u kandidaat 
te stellen voor de gemeenteraad of voor een andere politieke functie en wilt 

u daarover eens van gedachten wisselen. Dat kan geheel vrijblijvend. Zo-

wel leden als niet-leden van de VVD zijn welkom op 16 januari bij de ‘VD 

Speeddate’.

Tijdens de “VVD Speeddate” heeft u enkele korte gesprekken met de wet-
houder, een bestuurslid en een fractielid over uw ambities en mogelijkhe-

den. Wilt u weten wat een politieke functie inhoudt of heeft u ambities om 

u actief voor de VVD in te zetten, meldt u zich dan aan voor de ‘VVD 

Speeddate’ via secretaris@vvd-debilt.nl waarna u de verdere details over de 
locatie en het tijdstip ontvangt. 
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VOETMASSAGE

WWW.PRAKTIJKVOORVOETMASSAGE.NL 

Voordorpsedijk 28  Groenekan  06 23 52 68 54

Rode Kruis afdeling De Bilt klaar voor 2013

door Martijn Nekkers

Zaterdag 5 januari hield het Rode Kruis afd. De Bilt haar nieuwjaarsreceptie op het hoofdkwartier 

aan de Sint Laurensweg in De Bilt. Een bijeenkomst in een gemoedelijke sfeer met de bekende 

ingrediënten. Een terug- en vooruitblik van de voorzitter en het traditionele huldigen van  

jubilerende vrijwilligers door de burgemeester. Maar natuurlijk ook met het heffen van het glas  

door de aanwezigen om daarmee te symboliseren dat voor instellingen als het Rode Kruis 

 het leven altijd door gaat. Hulpverlening zal altijd noodzakelijk zijn. 

Dichtbij zoals bijvoorbeeld in de 

verzorgingshuizen en bij sportevene-

menten maar ook veraf. De dramati-

sche situatie in Syrië is momenteel 

daarvan het beste voorbeeld. Een bij-

zondere gast op deze bijeenkomst was 

de heer Ganbold Bijambaa, secretaris 

van de zusterorganisatie in Mongolië. 

Hij is de broer van de penningmeester 

van de afdeling, mevr. Oyuna Saar-

loos Bijambaa. Zij vertaalde de vrien-

delijke woorden die onder meer door 

burgemeester Arjen Gerritsen in zijn 

richting gesproken werden. Voorzitter 

Douwe Tijsma gaf een overzicht van 

alles waarmee de afdeling zich heeft 

bezig gehouden in het afgelopen jaar 

en wat er in 2013 op stapel staat. Per 

taakveld, zoals ze bij het Rode Kruis 

hun dienstverlening hebben inge-

deeld. De jeugd was weer bijzonder 

actief geweest, meldde hij. Geertrui 

Lam en Trijnie van Harteveld zijn 

gestopt met de EHBO-lessen op ba-

sisschool Het Kompas in Westbroek 

maar dan staan er gelukkig toch weer 

opvolgers klaar om dit voort te zetten. 

Opleidingen en samenwerking

Via de Hoge School Utrecht zijn er 

‘ADL-lessen’ gegeven. Tijsma ver-

klaarde gelukkig ook dat dit staat 

voor Algemene Dagelijkse Levens-

behoeften. Hoe verzorg je iemand op 

bed, hoe was je hem en hoe geef je 

hem eten? Praktische zaken dus waar 

hulpverleners mee te maken kunnen 

krijgen. Verschillende jongeren heb-

ben hun EHBO diploma A en B ge-

haald. Anderen zijn inmiddels weer 

gestart met die opleiding. Tijsma 

complimenteerde Coördinator Anne-

lies van Heeringen en merkte op dat 

ze zich in al die jaren samen met de 

jeugdafdeling ontwikkeld heeft van 

jonge vrijwilligster tot een gerespec-

teerde oude dame. Wellicht niet echt 

een compliment maar waarschijnlijk 

wel goed bedoeld. Tijsma merkte op 

dat de afdeling sowieso aan het ver-

grijzen is. Wie op zo’n middag rond 

kijkt moet dat ook wel beamen. Het is 

een punt van zorg, stelde de hij. Ge-

probeerd moet worden nieuwe (jon-

gere) vrijwilligers aan te trekken. Een 

probleem overigens waarmee veel 

vrijwilligersorganisaties worden ge-

confronteerd. Verdere samenwerking 

met ‘De Zonnebloem’ van zowel De 

Bilt als Maartensdijk staat op het pro-

gramma, net als met De Bilthuysen, 

de EHBO vereniging en de opvol-

ger van de SWO. Het gebeurt mede 

door de taken die in het kader van de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO) naar de gemeenten zijn over-

gegaan. Het is maar één van de vele 

zaken waarmee de afdeling zich bezig 

gaat houden.

Jannetje Heijboer-Sander

Toen was het de beurt aan de burge-

meester die de twee jubilarissen in 

het zonnetje zou zetten. Het waren er 

deze keer maar twee. Meestal zijn er 

veel meer Rode Kruisleden die een 

jubileum mogen vieren. Maar eerst 

benadrukte Gerritsen nog eens hoe 

belangrijk het gemeentebestuur het 

werk van het Rode Kruis vindt. Ze-

ker ook voor de lokale bevolking. ‘U 

geeft zorg maar draagt ook bij aan 

de kwaliteit van leven’, hield hij de 

Rode Kruisleden voor. ‘Het is altijd 

weer indrukwekkend te lezen wat er 

allemaal door u gedaan wordt.’ De 

burgemeester richtte zich vervolgens 

tot Jannetje Heijboer-Sander die al 

40 jaar vrijwilligster is. Als ver-

pleegkundige begeleidde ze vrijwil-

ligers die een opleiding als helpster 

volgden. Maar ook was ze tijdelijk 

‘colonnecommandant’. Later ging 

zij zich vooral bezig houden met het 

organiseren van de bijzondere vakan-

ties voor mensen die dat hard nodig 

hebben. Ze gebruikte daarvoor haar 

eigen netwerk. Een hoogtepunt was 

de vakantie in 2011 die 68 gasten met 

50 vrijwilligers op de Henri Dunant 

hadden, mogelijk gemaakt door een 

erfenis. Overigens stopt mevrouw 

Heijboer met de organisatie van die 

vakanties maar ze blijft wel actief 

binnen de afdeling. De problematiek 

van de mensen die zelfstandig blijven 

wonen, ziet ze wel toenemen de laat-

ste jaren. 

Henny Mulder

Toen werd de schijnwerper op Henny 

Mulder gericht, die al 50 jaar actief 

is. Ze heeft vooral bekendheid ge-

kregen door het vele ondersteunende 

werk dat ze heeft gedaan voor haar 

collega-vrijwilligers. In het bijzon-

der het verzorgen van de inwendige 

mens. Ze stond en staat altijd klaar 

met kofie, thee en broodjes. Bij oe-

feningen of bij sportevenementen, 

iedereen kent Henny in die zeer ge-

waardeerde functie. Als hoofd van de 

keukenbrigade zorgde ze er voor dat 

het de deelnemers aan grootschalige 

oefeningen aan niets ontbrak. Tegelij-

kertijd had ze altijd een luisterend oor 

voor wat die vrijwilligers bezig hield. 

Met een knipoog werd nog even de 

grote afwisseling aan dienstkleding 

gememoreerd die Henny in die 50 

jaren heeft gedragen. Dikke warme 

pakken, keurige rokken, grijze werk-

pakken, een blauw pak en tenslotte de 

moderne grijze kleding die nu wordt 

gedragen. Henny heeft het allemaal 

meegemaakt. Ook op deze middag 

zorgde mevrouw Mulder er weer voor 

dat alles voor wat de verzorging be-

treft op rolletjes liep. Hierna hieven 

de vrijwilligers met elkaar het glas op 

het nieuwe jaar en bleven ze nog een 

tijd bij elkaar. De heer Bijambaa van 

het Mongoolse Rode Kruis heeft ove-

rigens toegezegd komende zaterdag 

12 januari met het Rode Kruis van 

De Bilt van 09.00 tot 12.00 uur oud 

papier op te zullen halen in Groene-

kan. Een mooie manier om kennis te 

maken met dit bijzondere aspect van 

de activiteiten van de afdeling.

Mevrouw Heijboer-Sandee (l) en mevrouw Mulder die door burgemeester 

Gerritsen werden onderscheiden.

Bewonerscommissie van historisch 
gerenoveerde wijk jubileert

door Henk van de Bunt

De bewonerscommissie van het Burgemeester van Heemstrakwartier vierde met een groot  

gezelschap zaterdag 5 januari het 25-jarig jubileum in buurthuis ’t Hoekie. Gedurende de avond 

waren er kunstwerken te bewonderen en werd er een diavoorstelling gegeven van  

25 jaar bewonerscommissie. Er waren toespraken van burgemeester Gerritsen en  

directeur van Zijl van de SSW en de avond werd muzikaal afgesloten.

De bewonerscommissie van het Bur-

gemeester van Heemstrakwartier is in 

1988 opgericht. Na een aantal jaren is 

er een buurtbeheer gekomen waarbij 

met instanties als de gemeente, de 

woonstichting SSW, het buurtwerk 

en de politie wordt overlegd. Bij het 

gemeentebeleid van de laatste jaren 

is het wijk- en buurtgericht werken 

steeds centraler komen te staan. 

De bestaansreden van de commissie 

is hierdoor volop aanwezig. Door de 

aanwezigheid van de wijkcontact-

ambtenaar Annemieke Vos, burge-

meester Arjen Gerritsen en directeur-

bestuurder Ad van Zijl van de SSW 

werd de belangrijkheid van het be-

staan van een bewonerscommissie 

nog eens onderstreept.

Prototype

Burgemeester Arjen Gerritsen noem-

de de jubilaris een prototype van een 

bewonerscommissie. Hij vond het 

functioneren van met name de bewo-

nerscommissie van het burgemees-

ter van Heemstrakwartier uitstekend 

passen in het gemeentelijk beleid 

van Wijk- en dorpsgericht werken, 

waarbij de invloed van bewoners 

op en de betrokkenheid van bewo-

ners bij hun woon- en leefomgeving 

wordt vergroot. Gerritsen: ‘Met een 

wijk- en dorpsgerichte aanpak kiest 

de gemeente voor een gebiedsge-

richte benadering. Belangrijk hierbij 

is een goed en regelmatig overleg met 

bewoners en instellingen die in het 

dorp/de wijk actief zijn. Samen met 

bewoners(-organisaties), woonstich-

ting SSW, politie en welzijnsinstel-

lingen wordt gewerkt aan de leefbaar-

heid en de kwaliteit van wijk en dorp 

en daarin bent u voorloper en een 

voorbeeld geweest.’

Renovatie 

Het Burgemeester Van Heemstra-

kwartier in De Bilt is een karakteris-

tieke wijk uit de jaren vijftig. De wo-

ningen zijn begin jaren zeventig voor 

de eerste keer gerenoveerd. De wijk 

wordt nu voor de tweede keer gere-

noveerd. Ad van Zijl: ‘Het uitgangs-

punt is om historisch te renoveren. 

Doel van SSW is om een duurzame 

renovatie te realiseren. Niet alleen 

met energetische maatregelen, maar 

ook door de huidige bewoners een 

terugkeergarantie te geven. Het in 

stand houden van hun bestaande net-

werk zorgt immers voor behoud van 

de sociale samenhang in de wijk. In 

alle opzichten is duurzaamheid bij 

deze renovatie uitgangspunt geweest. 

Duurzaam door: behoud van een ka-

rakteristieke buurt, sociale structuur 

en energetische maatregelen. Straks 

is de wijk van ‘nieuwbouwkwaliteit’ 

en zijn de woningen voorzien van 

Energielabel A’. 

De vierhoofdige jubilaris: v.l.n.r. Anton van Amerongen, Ellie Hulst, Patty 

Terlouw en Bernadette Orsel.

Nieuwjaarsconcert KBH

In het H.F. Witte Centrum werd 

zondag 6 januari om 14.00 uur voor 

een volle zaal een Nieuwjaarsconcert 

gehouden. Het concert werd gegeven 

door het Groot Harmonieorkest van 

de Koninklijke Biltse Harmonie. 

Zangeres Donna van Dijk zorgde 

voor de muzikale omlijsting en 

de presentatie was in handen van 

Loes Drieënhuizen. Na aloop 
was het genieten van glühwein en 

nieuwjaarshapjes, aangeboden door 

het H.F. Witte Centrum. Het Weesper 

Saxofoonkwartet zorgde daarbij 

voor de sfeervolle muziek. [HvdB]



Reclame geldig vanaf 
donderdag 10 januari
t/m woensdag 16 januari

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

Gebakken boterhamworst
Boerenham
Procureurrollade

Rib- of 
haaskarbonade

Magere 
runderlappen

Hacheevlees

500
gram 5.98

500
gram 4.98

VOORDEEL HELE WEEK VLEESWAREN-TRIO

3x 100
gram 3.49

Filet Americain
Hammousse
Grillworstsalade

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Kipcordon bleu

Rundercordon bleu

Gehaktcordon bleu

6 halen / 
   5 betalen

5 halen / 
4 betalen

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Extra donderdagvoordeel!

VARKENS VERSE WORST

1 Kg. 5.98

SALAMI-PAKKETJE  
met meerdere soorten salami

DIVERSE SOORTEN 
WILDPATÉ  

100
gram 2.49

100
gram 1.49

STOMPETOREN  
JONG

VERSGEBRANDE 
PINDA’S

VERSGEBRANDE 
CASHEWNOTEN
gezouten of ongezouten

250
gram 1.49 100

gram 1.49

500
gram 4.75

Alléén DONDERDAG

Sap...Sap...Sap...

Perssinaasappels
2 kilo

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Hollandse

Pluksla
150 gram

•  NIEUW 

Heerlijke rundvlees Stoofpot 

MET PUREE OF KRIELTJES ______ 100 GRAM 1,25

• Witlofschotel 
_____________________ 100 GRAM 0,99

• Chili Con Carne
_____________________ 100 GRAM 0,99

Mooie

Broccoli
500 gram

0,99 0,99

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gesneden
Boerenkool ______ 250 GRAM  0,99

De lekkerste Navels
Sinaasappels ___ HÉÉL KILO  1,25

Pasta met Zalm
_________________________  100 GRAM  0,99

MAANDAG 14 JANUARI, DINSDAG 15 JANUARI 

EN WOENSDAG 16 JANUARI

Roerbak groente 
SUPRIEUR OF ROERBAK VAN HET HUIS

___________________ 400 GRAM 1,49

1,99

Alle stamppotten en
rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

Volop de lekkerste 
Clementines 
zonder pit
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Nieuwe expositie in gemeentehuis
Een tuintje van rust en stilte

door Rascha Ravestein

Van 13 januari tot 25 februari tonen drie kunstenaars hun werk in de Traverse van het 

 Gemeentehuis De Bilt. Hans Fransen werkt met gemengde technieken, Ingrid Verheul  

laat keramische beelden zien en Fie de Ferrante exposeert zogenaamde monotypes.  

Hierbij schilder je op glas en maakt daar een afdruk van. 

Ik praat met de dochter van Fie over 

leven en werk van haar overleden 

moeder. ‘Als jonge vrouw mocht ze 

Anton Pieck vervangen, die teken-

les gaf in Haarlem.’ Fie de Ferrante 

is in 1900 geboren in Amsterdam. 

Ze studeert aan de Rijksacademie en 

vertrekt met haar man naar Indonesië. 

Ze krijgen drie dochters en een zoon. 

Marietta, de tweede dochter, vertelt 

dat haar moeder in die tijd prachtige 

portretten tekende. ‘Mijn vader vroeg 

de Indische mensen die in en om ons 

huis werkten om voor moeder te po-

seren. Urenlang zat ze te schetsen.’

De laatste drie jaar van de oorlog komt 

het gezin in een Jappenkamp terecht. 

Fie met haar drie dochters in het ene 

kamp en haar man en haar zoon in een 

ander kamp. Het zijn moeilijke jaren 

met honger en ziektes en met twaalf 

mensen opgepropt in een kamertje. 

Marietta: ‘Van de Jappen mocht mijn 

moeder één ansichtkaart sturen naar 

het kamp van mijn vader. Ze tekende 

mij, mijn twee zusjes en mijn broertje 

op die kaart als vier blakend gezonde 

kinderen, zodat mijn vader zich geen 

zorgen maakte.’ Marietta, die er op 

staat als een blonde krullenbol, koes-

tert deze tekening.

Afdrukken van glas

In 1946 keert Fie de Ferrante met 

haar man en vier kinderen terug naar 

Nederland. Ze gaan in Apeldoorn wo-

nen. Na een tijdje wordt Fie lid van 

een schildervereniging en pakt ze 

haar werk weer op. Marietta:’ Op zol-

der had ze haar atelier. Dat was heilig 

en daar mochten wij niet komen. Ze 

werkte in de ochtenden. Als wij thuis-

kwamen uit school ving ze ons op met 

thee en broodjes’

Op haar zestigste geeft Fie een draai 

aan haar artistieke loopbaan. Ze wil 

de academische en conventionele te-

kenstijl achter zich laten en meer haar 

fantasie laten werken. Marietta: ’Mijn 

jongste zus studeerde aan de Acade-

mie voor Beeldende Kunsten in Arn-

hem. Ze vertelde mijn moeder over 

de nieuwste graische technieken. Zo 
kwam ze op het afdrukken van glas, 

de monotype. “Leer me dat eens ”zei 

ze enthousiast tegen mijn zus.’ 

Marietta vertelt hoe deze techniek 

precies werkt: ‘Je schildert op glas, 

drukt er rijstpapier op en maakt een 

afdruk op papier. Je kunt maar één 

afdruk maken. Soms maakte ze pure 

afdrukken; een andere keer tekende 

ze het verder in.’

Magisch en sprookjesachtig

Fie zal tot haar dood in 1999 deze mo-

notypes blijven maken. Marietta: ‘Op 

het laatst ging ze met fellere kleuren 

werken, omdat ze niet goed meer 

kon zien.’ Tijdens de expositie in 

het Biltse gemeentehuis zijn er zo’n 

dertig monotypes te zien. Marietta:’ 

Mijn moeder vertelde nooit veel over 

haar werk. Ze voelde zich begaan 

met oorlog, armoede en ziekte in de 

wereld. In haar graische werk zie je 
bijvoorbeeld tanks en gewonde solda-

ten terug. Maar het is vooral poëtisch, 

magisch en sprookjesachtig. Mis-

schien komt dat mystieke van haar 

wel uit haar Indische tijd. Ze gebruik-

te ook symbolen voor leven en dood 

uit oude culturen.’ Fie’s monotypes 

doen denken aan werk van Paul Klee, 

Kandinsky en Miro, kunstenaars die 

ze zeer bewonderde. Bij een uitgave 

over Fie’s werk, zegt een redacteur 

het zo: ‘ In deze tijd van ‘herrie en 

hurry’ vormen haar prenten een ‘tuin-

tje van rust en stilte’. Marietta: ‘Veel 

mensen putten troost uit het werk van 

mijn moeder.’

Mysterie achter de dingen

Marietta:’Mijn moeder timmerde niet 

veel aan de weg met haar prenten. Ze 

was erg bescheiden. Ze kreeg lande-

lijke bekendheid toen ze een belang-

rijke aanmoedigingsprijs kreeg. De 

jury meende een jong, aanstormend 

talent te bekronen, maar hoorde pas 

later dat de winnares al 71 jaar oud 

was!’ Inmiddels hangen werken van 

Fie in het Rijksmuseum in Amster-

dam en musea in Zutphen en Apel-

doorn. 

In een uitgave over haar werk in 1980, 

schrijft Fie: ‘Ik werk uit een gedre-

venheid. Ik ben niet helemaal mezelf 

als ik niet werk. In mijn werk houd ik 

me met mensen bezig. Op elke prent 

die ik maak komt wel een mens voor. 

Omdat het een medemens is. Ik houd 

ook van dieren, bomen en planten. Ik 

heb het gevoel dat het wonderen zijn, 

dat er een mysterie achter zit. Je moet 

geloven in deze wereld. Zou je niets 

geloven, dan zou alles zinloos zijn.’

De kleindochter van Fie heeft een 

mooie website gemaakt met het le-

vensverhaal van Fie en foto’s van al 

haar werk: www.iedeferrante.nl. Als 
eerbetoon voor haar bijzondere oma.

De opening van de expositie is op 

zondag 13 januari om 15.00 uur in het 

Gemeentehuis De Bilt. Lies Netel, 

kunsthistorica, geeft een toelichting 

op het werk van de drie exposanten.

In het Jappenkamp tekende Fie haar vier kinderen op een ansichtkaart.

De kunst van Fie de Ferrante is vol fantasie en magie.

De bestuursleden van  
Stichting 900 jaar De Bilt

door Henk van de Bunt

Het bestuur van de stichting 900 jaar De Bilt is samengesteld uit personen uit verschillende 

maatschappelijke organisaties uit De Bilt. De activiteiten worden gecoördineerd door de stichting en 

zijn bestemd voor heel veel verschillende doelgroepen. De activiteiten gaan 14 maart van start met 

een grandioze opening bij het gemeentehuis. Deze week stellen wij drie bestuursleden voor. 

Nelly van der Geest woont alweer 

bijna 6 jaar in Groenekan. Haar por-

tefeuille in het bestuur is theater en 

beeldende kunst. Theater komt van 3 

tot en met 9 juni 2013 met de voor-

stelling ‘As you like it’ op landgoed 

Eyckenstein. ‘As you like it’ is een 

Shakespeare tekst die gaat over het 

verschil tussen leven op het hof of 

op het platteland: over echt en onecht 

en natuurlijk over de liefde. Jeugd-

theaterschool Masquerade, Theater 

in ’t Groen en de Werkschuit werken 

daarin samen. De beeldende kunstor-

ganisaties (Beekk, Nik & Co en als 

trekker de SKC) hebben het project 

Vergeten Kunst ontwikkeld. In de 

gehele gemeente De Bilt zijn kunste-

naars gevraagd om een kunstwerk dat 

vergeten geraakt is te adopteren. Door 

er zelf een nieuw werk bij te maken 

zet men de vergeten kunst weer in het 

zonnetje. Dit wordt in het weekend 

van 19, 20 en 21 april 2013 een kunst-

route. Nelly van der Geest: ‘Ook bij 

900 jaar De Bilt is mijn rol in het be-

stuur het idee achter het feest scherp 

maken en houden. Feest vieren is heel 

belangrijk: het leven moet immers ge-

vierd worden. Maar het allerbelang-

rijkste is het feest als kans oppakken 

om elkaar echt te leren kennen, elkaar 

te laten schitteren en je grenzen te 

verleggen’.

Financiën

Jan Pieter Stam is al vanaf 1961 

woonachtig in De Bilt en draagt de 

zorg voor de pecunia van de Stichting. 

‘Ik heb vooral in het begin samen met 

de projectleider van het bureau GaB 

veel informatiebijeenkomsten ge-

houden om de mensen te informeren 

over wat we denken te gaan doen in 

het jubileumjaar 2013 en te vragen 

om nog goede ideeën en deze in te 

willen brengen. Daar zijn heel veel 

projecten uitgekomen’. Jan Pieter’s 

takenpakket omvat o.a. de hardloop-

evenementen (900 kinderen lopen 

900 meter in alle kernen). Op 5 mei 

a.s. wordt het Bevrijdingsvuur van-

uit Wageningen naar een oecumeni-

sche dienst in Maartensdijk gebracht. 

Hiervoor kan men zich nog aanmel-

den. Verder vermeldt zijn takenlijst 

de chocolademelkloop met 900 deel-

nemers en het jeugdweekeinde met de 

scoutinggroepen uit alle kernen. Jan 

Pieter wil ook nog een oproep doen 

voor vrijwilligers: ‘We hebben de 

komende maanden nog heel veel vrij-

willigers nodig om de festiviteiten te 

kunnen organiseren. Men kan zich als 

vrijwilliger aanmelden via de website 

www.900jaardebilt.nl

Onderwijs

Namens het onderwijs in ‘nieuw’ De 

Bilt doet basisschooldirecteur Ella 

Prins mee. Ella: ‘Er komen diverse 

activiteiten voor de jongeren in 2013, 

waar alle jongeren van twee tot acht-

tien jaar bij betrokken zullen worden. 

Op het gebied van sport, kunst/cul-

tuur en recreatie zullen de jongeren 

gaan merken dat De Bilt met de zes 

kernen een feestje gaat vieren. De 

gezamenlijke serviceclubs en de on-

dernemersverenigingen van De Bilt 

organiseren in september een Fair 

met muziekpodia mede voor en door 

de jeugd. Alle zes kernen zullen mee 

doen. Het thema is: Rondje De Bilt 

voor alle leeftijden! Tevens hebben de 

gezamenlijke ouderenbonden en de 

probusclubs hun ondersteuning bij de 

activiteiten voor jongeren aangebo-

den. Alle generaties van Westbroek, 

Hollandsche Rading, Maartensdijk, 

De Bilt, Groenekan en Bilthoven zul-

len in 2013 te weten komen wat echte 

verbinding en samenwerking zal gaan 

betekenen. 

Ella Prins, Nelly van der Geest en Jan Pieter Stam staan achter 900 jaar De 

Bilt.



 Werken in een erg leuke 

 modezaak met: 

• een klein, enthousiast   

 team

• mogelijkheid van fl exibele   

 werktijden

• kansen om te groeien

• volop ruimte voor eigen 

 initiatief

• passende beloning

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

MEDEWERKSTER
PARTTIME
ENTHOUSIASTE

KIJK OOK OP 

WWW.NAGELFASHION.NL

ZOEKT EEN

Mail je sollicitatie met C.V.
voor 25 januari 2013 naar: 
nagelfashion@gmail.com
Voor verdere informatie kun
je ook contact opnemen met
Gerjanne Nagel: 0346-211711

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

06 - 53 14 67 33

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Knipvoordeel
Verkeersschool Rijbewijszone 

Nieuwjaarsactie!: 
20 uur rijles + Theoriecursus + Theorie 

examen + Praktijk examen 

€999,- 
                030 – 785 39 42 
      WWW.RIJBEWIJSZONE.NL 

  Gratis  
Proefles! 

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

•  Kost slechts 30 minuten, 3 x per week om te 
werken aan een betere gezondheid en verstandig 
gewichtsverlies. Geschikt voor vrouwen in alle 
maten en leeftijden van 18-80 jaar

•  Biedt permanente begeleiding, stimulering en 
correcties van de curves medewerkers. Hierdoor 
blijven leden gemotiveerd en gaan ze vaak 
lachend het circuit rond.

•  Kent geen vaste lestijden, gewoon binnen komen 
en meedraaien in het circuit.

Kies daarom ook voor Curves 
en proi teer nu ook nog eens van 
50% korting en 1 maand gratis
Bel voor een afspraak : 030-2746772
Of kom langs op Hessenweg 9  3731 JC de Bilt.

30 MINUTEN FITNESS 

VOOR VROUWEN

WAAROM KIEZEN ZIJ VOOR 

TRAINEN BIJ CURVES?

Hanneke Heins 68 jr.: ”ik voel me veel  i tter 
sinds ik bij Curves ben. Mijn cholesterol was te 
hoog. Ik ben 18 kg afgevallen en sindsdien is 
mijn cholesterolgehalte goed “

Willemijn Vos 32 jr.: “ik heb een drukke 
fulltimebaan en wil aan het einde van de dag 
mijn hoofd lekker leeg maken. Ik kan mijn eigen 
trainingsintensiteit bepalen. Ik heb een zittend 
beroep en had last van lage rugklachten. Die 
zijn sinds ik bij Curves ben verdwenen”

Bea Maarhuis 64 jr.: ”bij Curves gaat het niet 
vervelen. De afwisselende toestellen, de cardio-
oefeningen, de stimulerende begeleiding 
maken dat de training voorbij is voordat ik er 
erg in heb”

Kitty Zaal 39 jr.: ”de training is kort en daardoor 
goed te combineren met een parttime baan en 
kleine kinderen”

50% korting 
en 1 maand 

GRATIS

Moorkoppen 

4 + 1 gratis

Waldkornpuntjes

4 + 1 gratis

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v.Amstel / 035 - 624 00 63

15 kunstkaarten € 5,95

Verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Jacquelien Beenen

Imke Beek

Cobi Dierikx

Lei Hannen

Romee Kanis

Barbara Kluiver

Peter de Koning

Joan Lichtenbelt

Paul Reeskamp

Ansèl Sandberg

Henk Slomp

Hans Volten

Paula Withagen

Karel Zoete

15x Kunst in beweging

Het 3e mapje 

kunstkaarten is uit.

En net als ‘Katten 

Kunst’ en 

‘DierenKunst’  bij 

onderstaande 

adressen verkrijgbaar.  

Kunst kaarten

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail 

of andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR maak 

dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS
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Sneeuwlandschappen en mooie vrouwen

door Rascha Ravestein

Houdt u van sfeervolle winterlandschappen? Of bent u meer een liefhebber van iguratieve beelden? 
Haast u dan naar de bibliotheek in de Kwinkelier in Bilthoven. Daar exposeren Bram Dolman  

en Roel Visser van 10 januari tot 19 februari hun bijzondere werk. Bram leerde het  

mengen van verf van zijn vader. Roel begon beelden te maken na een  
ernstige val uit een boom. ‘Uit ongenoegen en kwaadheid.’

Bram Dolman (81) noemt zichzelf 

een realistisch schilder. ‘Ik wil weer-

geven wat ik zie.’ Hij schildert vooral 

landschappen met olieverf of acryl. 

Voor de expositie in de bibliotheek 

heeft hij 23 winterlandschappen en 

dorps- en stadsgezichten uitgezocht. 

Zo kunt u Jagtlust in De Bilt en Eyc-

kenstein in Maartensdijk bewonderen 

in mooie, winterse sferen. En de be-

sneeuwde, Utrechtse grachten met de 

Dom in een mysterieus, winters licht. 

De inspiratie haalt Bram uit de 

landschapsschilders van de Haagse 

school: Weissenbruch en Maris. En 

niet te vergeten Louis Apol. ‘De 

beste en meest superieure winterland-

schapsschilder die ik ken.’ 

Bram: ‘Typerend voor mijn werk is 

dat in driekwart van mijn schilderijen 

water voor komt, al is het maar een 

slootje. Als kind woonde ik dicht bij 

de haven van Muiden. Dat heeft mij 

altijd gegrepen.’ Zelfs op het portret 

van koningin Beatrix - waarvoor hij 

in 1999 de eerste prijs wint bij het 

Utrechts Nieuwsblad - dobbert de 

Groene Draeck op het water.

Zoon van verfmenger
Als ventje van zeven jaar tekent Bram 

al. ‘Mijn vader was verfbereider en 

kleurmaker in een kleine verffabriek 

in Amsterdam. Hij nam wat tubes 

mee uit de fabriek en zei: “Je kunt 

wel aardig tekenen. Probeer het eens 

met verf”.’ 

Bram leert van zijn vader hoe hij verf 

moet mengen. ‘Dan wees mijn vader 

naar een geschilderd huis en zei: “ Als 

je een tikje zwart door de gele oker 

mengt, dan krijgt het de goede kleur.” 

Bram’s vader heeft er schik in dat zijn 

zoon zo goed kan tekenen. Maar de 

Kunstacademie vindt hij maar niks, 

want daar verdient hij niet genoeg 

mee. Bram: ‘Ik moest maar techniek 

gaan studeren.’ Zo wordt Bram con-

structeur van bruggen en werkt hij 

later als technicus bij de Reinigings-

dienst. Schilderen is echter altijd zijn 

passie gebleven.

Noem het een gekte
Bram: ‘Als ik in de trein zit, dan to-

ver ik wat ik zie in gedachten om tot 

een schilderij. In een restaurant sta ik 

altijd op om de kunstwerken te bekij-

ken. En als ik bij mensen binnenkom, 

kijk ik eerst naar de muur en dan pas 

naar mijn gastheren. Noem het maar 

een gekte.’ 

Hij heeft in zijn leven 350 olieverf-

schilderijen, 200 aquarellen en 100 

pentekeningen gemaakt. Veel van zijn 

werk is verkocht. ‘Ik hecht me niet 

aan mijn schilderijen,’ zegt Bram. 

Maar er zijn een paar dierbare uitzon-

deringen. Als zeventienjarige schil-

derde hij katten rond een bord met 

melk. Dat hing altijd bij zijn ouders 

in de woonkamer en zijn moeder was 

dol op dit schilderij. ‘Die katten gaan 

nooit de deur uit’ zei mijn moeder.’ 

Onrecht en emoties

Roel Visser (64) toont 21 iguratieve 
en realistische beelden van gasbeton 

en brons. Thema’s in zijn werk zijn 

onrecht, emoties en bewogenheid. 

‘En mooie vrouwen,’ voegt Roel er 

glunderend aan toe. Het onrecht komt 

hij tegen als hij in de jaren zeventig 

negen maanden door Thailand en In-

donesië reist. ‘ Ik zag veel ellende en 

armoede. En ik leerde om met weinig 

bezit en geld te leven.’ 

Dat hij nu beeldhouwer is, heeft een 

verdrietige achtergrond. Als hij een 

boom aan het toppen is, valt hij elf 

meter omlaag. Zeven weken ligt hij in 

coma. Hij houdt er een beschadiging 

aan over van zijn kleine hersenschors. 

In het revalidatiecentrum begint hij te 

beeldhouwen in het ietsenhok. ‘Uit 
ongenoegen en kwaadheid,’ zegt 

Roel. ‘Ik kon niet alleen ademhalen. 

Ik zocht een nieuw levensdoel.’ Nu 

ietst hij vier keer per week op zijn 
speciale ligiets naar zijn theehuisje 
aan de Vaartse Rijn in Utrecht. Daar 

tovert hij al 26 jaar beelden tevoor-

schijn uit blokken gasbeton. Roel: ‘Ik 

vind het heerlijk.’

Hunkering naar liefde
Ervaringen in zijn leven komen te-

rug in zijn beelden, vaak symbolisch. 

Zoals het beeld van de jongen die te-

der een baby in zijn armen sluit. Zijn 

hoofd is hol. Roel: ‘Ik werkte als jon-

gerenwerker met aan drugs verslaafde 

jongeren. Het waren vaak hele lieve 

jongens, die hunkerden naar liefde. 

Maar ze gedroegen zich hersenloos.’ 

De jongen – die poseerde voor het 

beeld – neemt hij mee op reis door 

Thailand. Roel: ‘Ik liet hem zien wat 

ze daar met drugsverslaafde jongeren 

doen. Met ijzeren ballen aan hun voet 

verbleven ze in smerige gevangenis-

sen.’ Inmiddels is de jongen een man 

van 43 en Roel kent hem nog steeds. 

Dat emotioneert hem. 

Kunstkring BeeKk organiseert de ten-

toonstelling. De schilderijen en beel-

den van Bram en Roel zijn te bekijken 

tijdens de openingstijden van de bi-

bliotheek (www.bibliotheekdebilt.nl). 

Bram Dolman: ‘Mijn moeder zei: die katten gaan nooit de deur uit’.

Roel Visser: ‘Dit beeld gaat over de 

hunkering naar liefde’

Jubilerend Gluren bij de Buren zoekt 
gasthuizen en deelnemers

door Lilian van Dijk 

Gluren bij de Buren bestaat dit jaar vijf jaar en is een gratis festival voor kunstenaars; muzikanten, 
acteurs, cabaretiers en beeldende kunstenaars. De optredens vinden plaats bij mensen thuis en zijn 

gratis toegankelijk. Dit jaar is het evenement gepland op 16 en 17 maart. Het valt samen met de 
expositie Kunstkriebels in de Werkschuit, waar een overzichtstentoonstelling van beeldend werk 

komt en optredens van cursisten dans plaatsvinden.

Gluren bij de Buren is een initiatief 

van de stichting Kunst en Cultuur, in 

samenwerking met het Kunstenhuis 

De Bilt/Zeist. De organisatie is in 

handen van een comité dat uit vrijwil-

ligers bestaat, te weten Marjan Nagte-

gaal, Andrea Juriaanse, Titia Brouwer, 

Truus Nijessen, Janneke Dungelmann 

en Inge Fuijkschot. Nagtegaal en 

Fuijkschot lichten toe: ‘Wij brengen 

vraag en aanbod bij elkaar, maken een 

rooster, zorgen voor de publiciteit, 

kijken of de huizen geschikt zijn en 

of de muzikanten en acteurs aan onze 

normen voldoen. Wij zorgen voor de 

vrijwilligers en richten de tentoon-

stelling in.’ Het festival is in de loop 

van die vijf jaar behoorlijk gegroeid: 

‘Er kwamen steeds meer plekken 

bij.’ Gluren bij de buren vindt plaats 

bij mensen thuis. ‘Bezoekers van het 

festival vinden dat erg leuk, die op-

tredens “tussen de schuifdeuren”. Dat 

kleinschalige maakt het gezellig.’ 

Ook sponsors gezocht
Zoals ieder jaar doet het comité een 

oproep aan inwoners van de ge-

meente De Bilt om hun huis open te 

stellen voor de deelnemende arties-

ten en kunstenaars. Het maakt niet 

uit of de beschikbare ruimte riant of 

beperkt is. ‘Alle soorten huizen zijn 

leuk. Wij zorgen dat het juiste optre-

den in de juiste accommodatie komt. 

Bijvoorbeeld een bandje in een groot 

huis, een singer-songwriter in een be-

knopt huis.’ Er vindt wel een vorm 

van ballotage plaats: ‘Wij zorgen dat 

het gebodene van een zeker gehalte is 

en een bepaalde kwaliteit heeft.’ Het 

belangrijkste van het festival, volgens 

Nagtegaal en Fuijkschot: ‘Het fes-

tival moet voor iedereen leuk zijn.’ 

Diversiteit en variatie maken het 

evenement des te boeiender. ‘Aller-

lei soorten muziek zijn bijvoorbeeld 

welkom: pop, rock, klassiek, jazz.’ 

Verder is er ruimte voor vele dansstij-

len, van klassiek ballet tot oriëntaalse 

dans, en ook dichters, acteurs en ca-

baretiers zijn welkom. ‘Ons comité 

bekijkt in overleg met degene die zijn 

huis beschikbaar stelt welke kunst 

en/of welke kunstvorm er past, ook 

gezien de ruimte.’ Wie wil optreden 

moet één ding wel weten: ‘Iedereen 

die meedoet aan Gluren bij de Buren 

doet dat op vrijwillige basis. Wij kun-

nen geen onkostenvergoeding bieden. 

Wij zorgen wel voor Fairtrade kofie 
en thee.’ De organisatie doet ook een 

beroep op sponsors: ‘Voor spandoe-

ken op de huizen, posters, lyers en 
dergelijke.’

Aanmelden

In 2012 was Gluren bij de Buren in 

combinatie met Kunstkriebels een 

groot succes. ‘Mensen keken ernaar 

uit, merkten we.’ De belangstelling 

was groot en er was veel waardering 

voor de kunst en de optredens. ‘Ook 

al is het festival over twee dagen ver-

deeld, je kunt nooit alles zien. Wat 

je in elk geval niet mag missen is de 

opening van Kunstkriebels in de lo-

catie Bilthoven van het Kunstenhuis 

De Bilt/Zeist in de Beatrixlaan 1. Dat 

is altijd een van de hoogtepunten van 

het festival.’ Daarna kiezen belang-

stellenden hun eigen route. ‘De optre-

dens vinden plaats om 13.00, 14.30 

en 16.00 uur plaats. ‘Er is voor elk 

wat wils bij.’ 

Artiesten en kunstenaars kunnen zich 

aanmelden om in hun eigen huis of 

bij iemand anders thuis op te treden 

of te exposeren. Dat kan voor 16 en 

17 maart, of voor een van beide data. 

Gasthuizen, artiesten en kunstenaars 

kunnen zich aanmelden via www.

glurenbijdeburen-debilt.nl of bij Inge 

Fuijkschot, telefoonnummer 030-

2285429. 

Bij iedere locatie zorgt het organisatiecomité voor een passend optreden. 

Vorig jaar was dat in Huize Sandwijck het muziekprogramma van Tomas en 

Jan Schröen, dat door het publiek enorm werd gewaardeerd.



Hessenhof 9 (hoek Hessenweg/Looydijk)
3731 JV  De Bilt   Tel. 030 2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl
www.debilt.wereldwinkels.nl

Wereldwinkel De Bilt 
de fairtrade cadeauwinkel

Elke 3e zaterdag van de maand heeft Wereldwinkel Maartensdijk van 10 tot 15 uur een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

UITFAIRKOOP vanaf 14 januari

Fair Trade 
sappen 
en noten

Maandaanbiedingen januari

15% 
korting

Ouderwets lekker om te stoven, heerlijk mals en fijn van draad.

RUNDERSTOOFLAPJES ...................500 GRAM € 4,98

Met een beentje. Voor de kenners; ca 1½ uur stoven.

LAMS OSSEBUCCO ..............................100 GRAM € 1,00

Bakken als een biefstuk. Lekker gemarineerd en gekruid.

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

Puur rundvlees. Gekruid en met kaas gevuld.

CHEESEBURGERS ................................... 3 STUKS € 3,75

Panklaar. Lekker gekruid in een jasje van geroosterde uitjes.

BOSCHE BOLLEN ..................................100 GRAM € 1,00

Voor de liefhebbers. Om zelf te wellen.

KALFSTONG .............................................100 GRAM € 1,75

Met o.a. kipfilet, aubergine, paprika en oosterse marinade.

THAISE KIPWOKBLOKJES ............100 GRAM € 1,10

Uit onze traiteurhoek: tricolore pasta met romige saus, groenten 

en kippendijen.

MILANESE PASTASCHOTEL .........500 GRAM € 4,50

Varkenshaas, katenspek, rode ui, rozemarijn en thijm. 

Ca. 20 minuten in de oven.

ARGENTIJNS SLEETJE .......................100 GRAM € 1,95

Uit onze specialiteitenhoek: 

varkensschnitzel, paprika, ontbijtspek en kruidencrème.

TOSCAANS TRIO ..................................100 GRAM € 1,75

Van ons bekende varkensvlees: mals en mager.

SPEENVARKEN SPEKLAPJES .......500 GRAM € 4,75

Ouderwets lekker, om te bakken.

BAKBLOEDWORST..............................100 GRAM € 1,25

Lekker beleg voor op de boterham.

GEGRILDE BEENHAM .......................100 GRAM € 1,98

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

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 12 januari. Zetfouten voorbehouden.
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G E B O O R T E K A A R T J E S

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Introductiecursus iPAD 
U leert de iPAD te bedienen, te zoeken op het internet, 
email ontvangen en versturen + werken met Skype
Breng uw eigen iPAD mee. Bovendien dient op deze 
iPAD een werkend account voor email, en indien men 
dit wenst te gaan gebruiken, ook voor Skype, te zijn 
ingesteld. Indien uw iPAD als zodanig is ingesteld, kunt 
u zonder verdere voorkennis aan de cursus deelnemen.
Het is dringend gewenst dat u de gegevens van de iPAD 
instellingen (Apple account, Email account, Skype 
account) meebrengt naar de cursus. 
Start: vrijdagmorgen 11 januari 2013. 4 lessen voor €56,00 

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

Voor informatie en 
aanmeldingen:

Cursusaanbod

Kattenkunstkaarten 150x100m
m

.indd   11

29-11-10   16:41

Kattenkunstkaarten 150x100m
m

.indd   29

29-11-10   16:41

Katten Kunst

15 kaarten voor € 5,95
Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1 29-11-10   16:04

Kattenkunstkaarten 150x100m
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.indd   19

29-11-10   16:41

Kattenkunstkaarten 150x100m
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.indd   9
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Kapper Hans doet zondag 
Egmond en moet zich goed 

voorbereiden. Daarom zaterdag 

vanaf 13.00 uur gesloten. 

Bel dus nog snel 212455

Brasserie Vink zoekt:

Part-time 
bedieningsmedewerkers 

(studenten, scholieren).

Ervaring is niet noodzakelijk, 

gastvrijheid wel.

Solliciteer via info@brasserievink.nl 

of bel 030 2760925
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Groenteman Kees Nieuwenhuizen  
na 57 jaar gestopt

door Martijn Nekkers

Op zaterdag 5 januari is Kees Nieuwenhuizen (71) voor de laatste keer langs geweest bij zijn trouwe 

klanten in Groenekan. Na 57 jaar zet hij een punt achter zijn loopbaan als groenteleverancier.  

Een vertrouwd beeld verdwijnt hier mee uit Groenekan. Dat wordt wennen voor zijn trouwe klanten 

maar ook voor Kees zelf. Drie keer per week ging hij met zijn volgeladen wagen langs de cliënten.  

Die zaten niet alleen in Groenekan maar ook in Nieuwe Wetering en Tuindorp (Utrecht). 

Vanaf zijn veertiende is Nieuwen-

huizen, oorspronkelijk afkomstig uit 

Maartensdijk, actief geweest bij de le-

vering van groente en fruit. Aanvan-

kelijk zat hij op de tuinbouwschool 

en was het de bedoeling dat hij zelf 

de groente zou gaan verbouwen. Het 

liep anders. Als jochie van 14 ging 

hij voor het eerst mee om groenten 

te venten. Net als zijn broer ging hij 

uiteindelijk over op de handel. Het 

was een echt familiebedrijf. Tot zeven 

jaar geleden had Nieuwenhuizen ook 

nog een groentezaak aan de Camera 

Obscuradreef in de Utrechtse wijk 

Overvecht. Daar zwaaiden voorna-

melijk zijn vrouw en zijn zus de scep-

ter. Toen die winkel in andere handen 

overging bleef hij zijn trouwe klanten 

in Groenekan en Tuindorp bedienen. 

De oudste hiervan woont in Tuindorp 

is net zo lang klant als Kees langs de 

weg zit. En daarvoor was deze cli-

ent ook al afnemer van de vader van 

Nieuwenhuizen.

Altijd op tijd

Nieuwenhuizen had z’n vaste klan-

tenkring. Die konden de klok er op 

gelijk zetten wanneer hij langs zou 

komen. Altijd op tijd verscheen hij 

aan de deur. ‘Ik ben geen echte pra-

ter’, zegt hij er zelf van. ‘Het was 

altijd aleveren en meteen weer weg. 
Geen kofie en geen gepraat.’ Nieu-

wenhuizen heeft altijd een gevari-

eerde klantenkring gehad. Niet alleen 

ouderen die het gemakkelijk vonden 

als de leverancier aan de deur kwam 

maar ook jongere mensen. Nieuwen-

huizen: ‘Het ging ze om de meer-

waarde van persoonlijke bediening 

en advies, gekoppeld aan de kwaliteit 

van de producten.’ Het onderling ver-

trouwen tussen hem en zijn klanten 

was altijd groot. Dat gold ook voor 

het op tijd voldoen van de rekening.

Veranderingen

Eind 2011 besloot Nieuwenhuizen al 

om er begin 2013 mee te gaan stop-

pen. Het was ook mooi geweest maar 

het houdt een keer op. 

Het wordt tijd om eens wat meer 

aandacht te gaan schenken aan de fa-

milie. Hij heeft drie kinderen en zes 

kleinkinderen. In november jl. kregen 

de klanten een mededeling in de bus 

dat ze afscheid moesten nemen van 

hun trouwe groenteman. Een opvol-

ger is er niet. Nieuwenhuizen: ‘Dat 

is in deze tijd niet meer mogelijk. De 

meeste mensen halen toch al hun voe-

dingsmiddelen bij een supermarkt.’ 

Hij heeft zelf kunnen zien hoe het 

koop- en eetgedrag van de mensen in 

al die jaren is gewijzigd.

Veel plezier

Nieuwenhuizen heeft altijd met veel 

plezier zijn klanten bediend. Het wa-

ren lange dagen. Hij is altijd de weg 

opgegaan, hoe koud of glad het ook 

was en is nooit een dag ziek geweest. 

Zijn zaak was alles. Hij is er altijd hon-

derd procent mee bezig geweest voegt 

zijn vrouw er aan toe. Het wordt dus 

best even wennen. ‘Ik ga eerst maar 

eens een tijdje niets doen en dan zie ik 

het wel’, vertelt hij. Want Nieuwen-

huizen is er de man niet naar om echt 

stil te gaan zitten in zijn Utrechtse 

woning. De dag van het afscheid zal 

Nieuwenhuizen niet licht vergeten. 

Zijn klanten lieten hun waardering 

voor hem uit de vele attenties blijken. 

Met bloemen, planten, wijn, foto’s, 

kaarsen, bonbons, boeken, op allerlei 

manieren lieten ze merken dat ze hun 

groenteman voortaan zullen missen. 

Bij zijn pakhuis stonden aan het einde 

van de rit de kinderen, kleinkinderen 

en verdere familie hem op te wach-

ten. Daar werd de huldiging nog eens 

dunnetjes overgedaan. ‘Het was een 

mooie dag om dankbaar op terug te 

kijken’, vat Kees Nieuwenhuizen het 

kort en bondig samen.

Kees Nieuwenhuizen bij de wagen waarmee hij vele jaren langs zijn klanten ging. (foto: Familie Nieuwenhuizen)

Schrijfdebuut uit Groenekan
Afgelopen week debuteerde Jacqueline Radermacher - Schorer onder het pseudoniem Eva Overduin 

als jeugdboekenschrijver met het boek ‘Uitvlucht’.

Haar connectie met Groenekan gaat 

erg ver terug, aangezien haar over-

grootouders Grothe tot 1920 op Voor-

daan woonden. Een paar huisjes die 

bij het landgoed hoorden zijn nog 

steeds binnen de familie en in één 

daarvan woont Jacqueline nu: ‘Ik heb 

in de tachtiger jaren ook zeven jaar 

in Groenekan gewoond; mijn twee 

oudste kinderen zijn hier geboren. 

De oudste is nog op de Groentjes 

geweest, de peuterspeelzaal die toen 

ook al achteraan de Copijnlaan stond, 

maar wel in een ander gebouw. Sinds 

een paar jaar ben ik weer terug en in-

middels trimhockey ik met veel ple-

zier bij hockeyclub Voordaan

Over het boek

Carlijn wordt thuis geslagen. Er over 

praten doet ze niet, want ze kan het 

niet hebben dat mensen haar ouders 

dan zullen veroordelen. Op een dag 

pikt ze het niet langer en vertrekt naar 

het vakantiehuisje van vrienden. Daar 

merkt ze dat je wel van huis kunt 

weglopen, maar niet van problemen. 

Ze vindt een vakantiebaantje en pro-

beert ondertussen te werken aan een 

oplossing voor de problemen thuis. 

Ze krijgt daarbij uiteindelijk hulp van 

haar oma en van haar baas. Haar le-

ven komt er een stuk beter uit te zien, 

maar ook wordt ze in sneltreinvaart 

volwassen.

De in Groenekan teruggekeerde Jacqueline Radermacher – Schorer debuteert 

met ‘Uitvlucht’.

Beterlopenwinkel weer Best Bedrijf

Het ziet er naar uit dat de George In der Maur 

Beterlopenwinkel voor de derde keer op rij (sinds 2010), awards 

zal winnen in de categorie ‘Beste bedrijf in regio Utrecht’. 

Voorgaande edities werd zij ook al uitgeroepen tot beste 

schoenenwinkel in de regio’s Den Haag, Leiden en Utrecht. 

De klassering wordt bepaald door de klanten die op een website hun reviews 

over bedrijven schrijven. Het personeel van Beterlopenwinkel is blij met de 

prijs: ‘Je hebt een kwetsbare positie, omdat je als bedrijf geen invloed hebt 

op die reviews. Het is geen subjectieve boodschap van een reclamebureau, 

maar de klant zélf die het bedrijf kan onderwerpen aan felle kritiek, of juist 

positief positioneren op de markt. We zijn onze klanten dankbaar dat dit 

laatste is gebeurd: zij zijn het die ons visitekaartje vormen!’.

Wie de proef op de som neemt door de site te bezoeken, treft inderdaad 

lovende reviews. Zoals: ‘Ik heb het enthousiasme voor voeten en schoenen 

van het personeel als bijzonder ervaren’ en er wordt geschreven over ‘aardig 

en geduldig personeel, met verstand van zaken’.

Wie een Beterlopenwinkel bezoekt, kan kennismaken met een assortiment 

topmerken van modieuze comfortschoenen, zoals Think!,Vabeene en Foot-

notes. Maar ook is er een ruime keus voor de klant die op zoek is naar spe-

ciale pasvormschoenen (vanwege voet- of andere gezondsheidsklachten); 

hierbij kan men denken aan merken als Finn Comfort en Solidus.

De Beterlopenwinkel viert haar nummer 1 notering tot 31 januari met haar 

klanten.’Omdat overwinning zoet smaakt bieden we iedereen een lekkere 

stroopwafel aan bij een kopje kofie of thee’. De deinitieve uitreiking van 
de awardwinnaars 2012 zal plaatsvinden in maart.

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Krulvaren

Nephrolepis exaltata 

‘Green Lady’

Potmaat 17 cm. Per stuk

van 7,99Dvoor

4,99

wk 2. Geldig van 10-01 t/m 16-01. OP=OP

A.s. zondAg geopend

advertentie



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

De Bilt

in Actie!

Volg al het twitternieuws uit heel De Bilt op 

www.debiltinactie.nl

Dit keer waren alle gasten werkne-

mers van een ictieve energiefabriek. 
We deden net alsof ze hadden ge-

solliciteerd. De uitnodiging had de 
vorm van een brief waarin ze werden 
opgeroepen voor hun eerste werk-

dag. Veel mensen kwamen verkleed 
en bij de entree zaten sommigen al 
helemaal in hun rol als schoonma-

ker, directeur of BHV-er. Er waren 
namelijk zes categorieën werkne-

mers, onder meer de technische 
dienst, de bedrijfshulpverlening, het 
kantoor en de kantine. Bij aankomst 
werd eerst de negatieve energie van 

je af gezogen. Het was de bedoeling 
dat die in de loop van de avond werd 

omgezet in positieve energie.

Videomapping

Het bedenken van zo’n feest is al 
hartstikke leuk. Daarmee begin-

nen we zeker een halfjaar van te-

voren. Eerst het thema verzinnen, 
dan de nadere invulling. Wat wordt 

het verhaal, wat doen we met de 
decors. Meestal ontstaan er weer 
diverse subgroepjes binnen de 
voorbereidingsgroep, zoals de ca-

tering, inanciën, decor, techniek en 
de verhaallijn rond het thema. Die 
voorbereidingen doen veel met de 
huisgenoten. Er wordt doorlopend 
over het feest gepraat en het geeft 
ook een heel harmonieus gevoel. Zo 
waren we vlak voor het feest tot diep 
in de nacht nog zelf ontworpen eti-
ketten op lesjes aan het plakken. Dit 
werd een hele productielijn, waar we 
enorm veel lol bij hadden. 
Zo’n feest zelf vliegt voorbij en bo-

vendien heb je ook vrijwel geen tijd 
om mensen te spreken. Maar achter-
af denk je dan wel met z’n allen wat 
een bijzonder feest het was. We mer-
ken het pas echt door alle reacties 
die we nadien krijgen van gasten.  

We hadden dit keer een videokun-

stenaar ingehuurd die aan video-

mapping deed en het huis vooraf 
had ingemeten. Maar er waren ook 
andere acts, zoals Chotokoeu, een 
band uit Spanje en Cherzo Mecha-

nica, geluidskunstenaars die ook op 
Oerol hebben gespeeld. Met Choto-

koeu was het tot op het laatste mo-

ment spannend of ze konden komen 
vanuit Galicië, aangezien hun bus 
het had begeven en ze totaal onbe-

reikbaar waren. 

Tot middernacht was op het hele 
terrein “Perpetuum Mobile” te ho-

ren, een door ons zelf gemaakte live 
radioshow. Met reclamespotjes en 
nieuwsberichten en gasten die kon-

den inbellen en dan meteen in de uit-
zending zaten. De gasten kregen ook 
een rol. Zo moesten de mensen van 
de kantine op een bepaald moment 
bierlesjes ophalen. Ze werden om-

geroepen via de live radio. Dat ging 
er soms hilarisch aan toe.

Energiemachine

Op een centrale plek stond de grote 
energiemachine met zes werkplek-

ken die constant bemand moesten 
zijn door de verschillende groepen. 
Het was allemaal erg komisch. Wie 
zich niet aan zijn opdracht hield, kon 
niks meer bestellen bij de bar. Om 
twaalf uur ’s nachts was er zoveel 
positieve energie verzameld dat de 
meter in het rood ging. Dus begon 
de energiemachine te roken. Op het-

zelfde moment begon de videomap-

ping. Met een heel sterke beamer 
werd achter op het terrein het hele 
huis uitgelicht. Kleurrijke beelden 
werden vertoond met fragmenten 
van de geschiedenis van Sandwijck, 
maar ook iguren die precies ach-

ter de ramen liepen of op het dak. 
Daarna namen de leden van Cho-

tokoeu het stokje over. Jonglerend 
met brandende fakkels, namen ze 
het publiek in een optocht mee naar 
binnen, waar ze vervolgens twee uur 
lang de sterren van de hemel hebben 
gespeeld.                   

Op de website van De Bilt Schrijft – www.debiltschrijft.nl – vindt u een 

aantal verhalen van het project De Bilt Schrijft. Een selectie hiervan en veel 

nieuwe verhalen worden gepubliceerd in ons jubileumboek ‘Verhalen van 

Vroeger & Nu’ dat medio maart 2013 verschijnt. Inlichtingen: Petra Cremers  

(0346-573040) of Wilma van der Laan (0346-591062).

Feest: De energiefabriek
In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van De Bilt gevierd, vandaar dat 
De Vierklank samen met De Bilt Schrijft op zoek is gegaan naar verha-

len uit de zes kernen van de gemeente. Deze maand presenteren we het 
18e en laatste schrijfthema – Feest in De Bit, Bilthoven etc. – met een 
verhaal over Sandwijck. De twintig bewoners van het landhuis aan de 
Utrechtseweg in De Bilt, organiseren om het jaar een bijzonder feest. 
Voor vrienden, familie en oud-huisgenoten van de huidige bewoners. 
Het feest is besloten, iedereen wordt bij de voordeur gecontroleerd. In 
onderstaand verhaal vertelt bewoner Lars Tempelman over de laatste 
editie ofwel ‘De Energiefabriek’.

Foto: Jeroen (Buffel) Meijerink.

Raaijen Interieurs
*  ACtIE  *

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

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

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

 30%  korting

actie geldig bij inlevering van deze bon 
tot 27 januari op de Think collectie 
niet i.c.m. andere acties

Pedicurebehandeling  

nodig? Graag ontmoet ik, 

Lydia Bosman-van Vliet u 

in de praktijkruimte van 

de George in der Maur 

Beterlopenwinkel

Tel: 06-20909297

Dat wil ik  

‘effe’ kwijt…
Het Kindje van kapper Hans 

is volwassen geworden!

Wat twintig jaar geleden begon als een bescheiden 
Nieuwjaarsdiscofeestje in het oude Sojos school-
tje (de vloer zakte ongeveer 30 cm, kabels raakten 
oververhit) is uitgegroeid tot een WEERGALOOS 
feest in een tent bij SVM. Meer dan 400 jongeren 
waren aanwezig en geen enkele noemenswaardig 
wanklank.

Omdat het nieuwe Sojosgebouw te klein werd, be-

sloten Martijn, Sien en Dominique en een groot 
aantal vrijwilligers tot bovenstaande optie. Wat een 
organisatie, wat een werk, wat een spanning, wat 

een GEWELDIG team; Joop van de Ende kan er een 
puntje aan zuigen. Kapper Hans heeft genoten en is 
enorm trots op jullie en hoopt nog vele jaren (met 
rollator) bij de muntjes te mogen zitten.

Vrienden bedankt!!!!
Hans Stevens, Maartensdijk.

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl
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Ontwikkelingen bij Academisch 
Hospice Demeter 

door Guus Geebel

Precies drie jaar geleden werd dr. Saskia Teunissen directeur van Academisch Hospice Demeter  

in De Bilt. De opdracht die zij van het bestuur meekreeg was om het academische karakter  

verder uit te werken. Daar is de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt  

en er zijn grote veranderingen doorgevoerd.

‘In het begin waren de meeste pati-

enten hier gemiddeld meer dan drie 

maanden. Nu is dat nog maar twee 

tot drie weken. Daardoor is de invul-

ling van de zorg veranderd.’, vertelt 

Saskia Teunissen. ‘De eerste jaren 

lag soms de nadruk niet zozeer op de 

bestrijding van klachten en ingewik-

kelde problemen, maar veel meer op 

het nog vervullen van allerlei wen-

sen gedurende een langere periode. 

Nu hebben we veelal patiënten die 

in het laatste deel van de palliatieve 

fase komen, omdat het thuis echt 

niet meer gaat. Daardoor hebben we 

veel meer de nadruk moeten leggen 

op het bestrijden van allerlei verve-

lende problemen die vaak tegelijker-

tijd optreden. Maar onze basiswaar-

den respectvol voor ieder individu 

en gastvrijheid gelden onverkort. En 

dus streven we nog steeds naar het re-

aliseren van wensen voor die laatste 

periode.’

Deskundigheid

‘Doordat we meer patiënten krijgen 

zien we ook veel meer. Daar leren 

we van en dat kunnen we uitdragen 

naar anderen. Het is door de snellere 

doorstroming voor de vrijwilligers 

en vaste medewerkers nu wel veel 

zwaarder’, aldus Saskia Teunissen. 

‘Alles wat we nu doen is heel nadruk-

kelijk vierdimensioneel. lichame-

lijk, psychisch, sociaal en spiritueel. 

Als we patiënten hebben met veel 

symptomen tegelijkertijd kijken we 

of behalve medicijnen ook spirituele 

begeleiding kan helpen. Ons ideaal 

om ook iets te kunnen betekenen voor 

mensen die thuis overlijden, hebben 

we niet opgegeven. Er bestaat nu 

een uitgebreide samenwerking met 

verschillende partners in de keten. 

Daarbij gebruiken we nadrukkelijk 

de kennis die we in Demeter ontwik-

kelen voor verbetering van de zorg 

thuis. Dat is een belangrijk deel van 

onze academische opdracht.’

Samenwerking

Demeter is onderdeel van Kennis- en 

expertisecentrum Palliatieve Zorg 

Utrecht (UPC). Dat is een samen-

werking van het UMC, het Integraal 

Kankercentrum Nederland en Deme-

ter. ‘Met elkaar hebben we een aantal 

doelen gesteld voor onderzoek in de 

komende jaren. We hebben verpleeg-

kundigen van Demeter die op verzoek 

van de huisarts of de wijkverpleeg-

kundige bij patiënten aan huis komen 

om daar hun kennis in te brengen. Zij 

begeleiden ook de vrijwilligers bij 

complexe situaties’ De samenwerking 

met de Vrijwilligers Palliatief Termi-

nale Zorg (VPTZ) is intensiever dan 

voorheen. Vrijwilligers van VPTZ 

volgen vier keer per jaar trainingen in 

Demeter op het gebied van zorgvaar-

digheid, spirituele zorg en communi-

catie. ‘We wisselen ook vrijwilligers 

uit en er zijn vrijwilligers die zowel 

hier als bij de VPTZ werken.’ 

Bedrijfsvoering

De functie van de directeur heeft in-

tussen een heel andere inhoud gekre-

gen. Penningmeester van het bestuur 

Boudewijn Rietveld vertelt dat Saskia 

Teunissen de eerste was die op palli-

atieve zorg promoveerde. ‘Zij wordt 

daarom veel gevraagd voor sympo-

sia overal ter wereld. Dat betekent 

dat wat zij hier aan bedrijfsvoering 

kan doen minder is geworden. Haar 

expertise ligt bovendien meer op het 

gebied van verpleegkunde. We zijn 

daarom op zoek naar iemand die in 

een parttimefunctie binnen de orga-

nisatie kan meehelpen om het efici-
enter en effectiever te laten lopen. De 

vacature staat vermeld op de website 

www.hospicedemeter.nl. Op deze 

website staan ook onderzoeksresul-

taten.

Spiritualiteit

‘Door de samenwerking met VPTZ, 

Vitras/CMD, MediBilt zie je dat er 

veel meer mogelijk is.’ Demeter doet 

heel veel aan bijscholing. ‘We hebben 

hier in huis een meerjarig project op 

het gebied van spirituele zorgverle-

ning onder leiding van geestelijk ver-

zorger dr. Gettie Kievit. Daarin stre-

ven we naar het invulling geven aan 

innerlijke ruimte. Dat betekent vooral 

dat mensen door zorgverleners on-

dersteund moeten worden om in het 

einde van hun leven werkelijk te zijn 

wie ze zijn. Innerlijke ruimte kan pas 

gerealiseerd worden als er ook aan-

dacht is voor uiterlijke ruimte. Dus 

geen zorgverleners die zelf iets willen 

doen, maar vooral zorgverleners die 

kijken naar wat de patiënt nodig heeft 

en die hun eigen behoefte daaraan 

ondergeschikt maken. Dat is wat we 

in het project spirituele zorgverlening 

verder uitwerken.’

Veranderingen

Nieuwe vrijwilligers bij Demeter vol-

gen eerst een KeK programma, dat 

staat voor Kennis en Kunde. In dat 

programma komen zij gedurende drie 

maanden vijf keer bijeen, waarbij vijf 

verschillende thema’s aandacht krij-

gen. ‘Dat programma voor training 

van vrijwilligers is iets waar andere 

hospices heel erg in geïnteresseerd 

zijn. Het past ook in onze academi-

sche opdracht om juist vrijwilligers 

nadrukkelijk een heel programma aan 

te bieden. Pas na dat programma gaan 

ze de zorg in’, aldus Saskia Teunis-

sen. Demeter heeft nu 150 vrijwilli-

gers. 

De gemiddelde leeftijd daarvan was 

in het begin 64, nu is die 47 jaar. ‘Dat 

laat zien dat ook jonge mensen aan-

dacht hebben voor dit werk. Er lopen 

ook huisartsen stage vanwege hun op-

leiding voor specialisatie palliatieve 

zorg. Eigenlijk is dit een mentale in-

tensive care van de laatste levensfase, 

zegt een patiënt in een ilmpje dat op 
de website staat. Dat is ook wat wij 

als onze opdracht voelen en daarom 

is het ook mooi dat een patiënt dat zo 

prachtig verwoordt.’  

Penningmeester Boudewijn Rietveld en directeur dr. Saskia Teunissen van 

Demeter.

Academisch Hospice Demeter gelegen aan de rand van De Bilt.

Oud & Nieuw in De Bremhorst

De jaarwisseling is voor de bewoners van woon- en zorgcentrum De 

Bremhorst gezellig verlopen. Het nieuwe jaar werd geopend met vuurwerk. 

Dankzij vrijwilligers werden de bewoners in gelegenheid gesteld om 

met elkaar de avond door te brengen. Op 3 januari vond ook nog de 

nieuwjaarsreceptie plaats voor zowel de bewoners als alle medewerkers 

en vrijwilligers van De Bilthuysen. Er werd getoast op het nieuwe jaar 

en vooral opdat goede voornemens hopelijk kunnen worden gerealiseerd. 

(Joke Ruiter)

Born Country Nieuwjaarsbal

De Country Line Dancers uit Maartensdijk sloten 2012 af met een spetterend 

Country Christmas Line Dance Bal in De Vierstee op zaterdag 20 december. 

Woensdag 2 januari startten de Line Dancers met het Nieuwjaarbal die druk 

bezocht werd. In februari 2013 viert de dansgroep het koperen jubileum. 

In maart wordt voor de 10e keer het 50+ Country & Demonstratie dag 

gehouden in De Vierstee. Kijk voor meer info op www.borncountry.eu of 

e-mail naar Born.Country@casema.nl.

Stevige start bij Bij de Tijd 
Op de eerste thema-avond van 2013 kiest Bij de Tijd ervoor om op zaterdag 19 januari 2013 met een 

stevige maaltijd en een robuust kooroptreden van start te gaan. Het zeemanskoor Windstilte zal voor 

de nodige deining zorgdragen. Met het zingen van shanties, forebitters en zeemansliederen vermaken 

zij met begeleiding van accordeons, trom, scheepsbel en tamboerijn het luisterend publiek. 

Het diner bestaat uit passende, stevige 

kost… Reserveer tijdig een plaats of 

een tafeltje. 

Dat kan t/m woensdag 16 januari via 

telefoonnummer 030 2209615 (vanaf 

11.00 uur) of per e-mail via contact@

restaurantbijdetijd.nl .Gasten die dat 

gezellig vinden kunnen plaatsnemen 

aan een aanschuiftafel; ook kan er 

voor een vegetarische variant van het 

menu gekozen worden, mits dat bij 

de reservering wordt doorgegeven. 

De deur is vanaf 17.00 uur geopend; 

om 18.00 uur wordt het voorgerecht 

geserveerd. Aangezien er weer een 

grote opkomst wordt verwacht, wordt 

geïnteresseerden aangeraden tijdig te 

reserveren. De ingang van het restau-

rant bevindt zich aan de Dr. H. Ka-

merlingh Onnesweg/ hoek Nobellaan.



Gezondheidscentrum Maartensdijk

Tolakkerweg 217

3738 JM  Maartensdijk

Tel.: 0346-210592

www.atlasfysio.nl

Dit ensemble, waarvan de vier strijkers afkomstig 

zijn uit Praag is geen onbekende voor Bilthoven. 

Zes jaar geleden traden ze hier al op, ook toen sa-

men met klarinettist Harry-Imre Dijkstra. Toen wa-

ren het nog hele jeugdige musici. In de afgelopen 

jaren zijn ze doorgegaan met optreden. Ze wonnen 

concoursen, gaven concerten in heel Europa en 

maakten ook cd’s. Het optreden dat ze op 18 ja-

nuari geven is bedoeld als ondersteuning voor de 

Stichting Tumani Tenda Development Fund. Deze 

in Bilthoven gevestigde stichting zet zich met de 

oorspronkelijk ook uit Bilthoven afkomstige Hen-

riëtte Brümmer in voor de ontwikkeling van het 

streekdorp Tumani Tenda in Gambia. De bezoekers 

kunnen een prachtig concert verwachten. Behalve 

muziek van de bekende Tsjechische componisten 

Dvorák en Rejcha ook het Jachtconcert van Mozart 

en een verrassend werk voor ‘klarinet en luidspre-

ker’. 

Het concert in de Noorderkerk begint om 20.00 

uur. Kaarten kunnen worden gereserveerd op tel. 

nr. 030 2284695 en 030 2280712. Ook is er nog 

de mogelijkheid per e-mail te bestellen: e.bunge@

inter.nl.net of klaas.kimstra@wxs.nl. Ook bestaat 

uiteraard de mogelijkheid om, als er nog plaats is, 

kaarten te kopen aan de zaal op de avond van het 

concert.[MN]

Bennewitz Strijkkwartet 
treedt op in Noorderkerk

Op vrijdag 18 januari treedt het Bennewitz Strijkkwartet, samen met klarinettist 

Harry-0Imre Dijkstra, op in de Noorderkerk aan de Laurillardlaan in Bilthoven. 

Het Bennewitz Strijkkwartet uit Praag met in rood overhemd de Nederlandse klarinettist Harry-Imre Dijkstra.

Nieuwe shirts voor NOVA
Zaterdag 5 januari 2013 was een belangrijke dag voor KV Nova. Op die dag 

werd offi cieel het nieuwe Nova shirt gepresenteerd. Nova heeft namens enkele 
geweldige sponsors zoals Van der Laan, Koeleman, Livo, van der Boon, van 

Raaij elektrotechniek en Oniro de gehele club in een nieuw jasje kunnen steken. 

De shirts werden gepresenteerd waarna vervolgens alle sponsoren een ingelijst 

shirt ontvingen. 

Zaterdag 19 januari a.s. speelt Nova 1 in de nieuwe shirts thuis om 17.45 uur.

Kerstzaalvoetbaltoernooi 
opnieuw groot succes

In de kerstvakantie werd het jaarlijkse kerstzaalvoetbaltoernooi gehouden in de 

sporthal De Bilt. Het was alweer de 43ste keer. Er namen 116 teams deel van de 

basisscholen (groep 3 t/m 8)uit de Bilt en Bilthoven; zo’n 675 leerlingen waren 

in touw. De organisatie was ook dit keer weer in handen van de enthousiaste 

vrijwilligers Ron van de Klomp, Helen Wennekes, Frans Hopman en Harrie 

Groeneveld. Opnieuw lukte het hen een prachtig toernooi neer te zetten. De 

winnaars van de grote fi nale van groep 8 meisjes en jongens waren respectieve-
lijk de Julianaschool en de Werkplaats. (Jan van ’t Land, BSF)

Wenst

iedereen

Op dit moment hebben wij diverse i jdelijke vacatures en opdrachten 

voor met name Verzorgenden IG bij diverse opdrachtgevers. 

Daarnaast zijn wij ali jd op zoek naar gedreven, fl exibele, professionele 
verpleegkundigen en ook ambii euze verzorgenden, dus neem gerust 
vrijblijvend contact op.

HappyNurse Bilthoven  |  Postbus 12  |  3738 ZL Maartensdijk
T 0346-21 12 70  |  M 06-13 48 31 68  |  werner.degroot@happynurse.nl

WWW.HAPPYNURSE.NL

Lekker buiten wandelen of 

� etsen én De Vierklank bezorgen

Per januari zijn wij op zoek 
naar Vierklankbezorgers voor 

de volgende wijken: 

Groenekan
-  Nieuwe Weteringseweg, Prinsenlaan 2 huizen, 

Beukenburgerlaan 2 huizen

MELD JE AAN!
Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

De Bilt

in Actie!

www.debiltinactie.nl
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Memoires over de Vleesheuvel
door Henk van de Bunt

In september 2012 werd ‘Duiken in het Verleden’ – een boek dat door Karel Beesemer en 

zoon Marcel over het voormalige Bilthovense Natuurbad werd samengesteld, gepresenteerd. 

Het natuurbad lag ooit op de locatie waar nu de golfbaan is. In 1980 moest het

 natuurbad dicht vanwege de oplopende exploitatietekorten. 

Het idee voor het boek ontstond toen 

Marcel Beesemer vertelde dat hij als 

14-jarige in 1982 op het terrein van het 

toen al 2 jaar gesloten zwembad was 

geweest. Op het verlaten terrein vond 

hij allerlei papieren en corresponden-

tie. Hij heeft dit meegenomen en be-

waard. Deze administratie en brieven, 

onder meer uit de Tweede Wereldoor-

log, zijn een uniek onderdeel van het 

boek geworden. Daarnaast zijn in het 

boek ruim 50 persoonlijke verhalen te 

lezen van bezoekers van het natuur-

bad. 

Zonneheuvel

Veel verhalen in het boek gaan er 

over dat je de zwemmers kon herken-

nen aan hun groene haar en ook heel 

veel over de heuvel waar men kon 

zonnebaden. Leuk zijn de discussies 

over de naam van deze heuvel: was 

dit nu Zonneheuvel, Vleesheuvel of, 

vanwege het vrouwelijk schoon dat 

daar regelmatig lag te zonnen, Ve-

nusheuvel? Peter Hoefnagels noemde 

in zijn boek met jeugdherinneringen 

deze plek ‘De Vleesheuvel’. Dat was 

ook de titel van zijn boek. 

Kuiltje

Enkele fragmenten uit het kostelijke 

boek ‘De Vleesheuvel’ van Peter 

Hoefnagels: ‘Ik had overal naar toe 

kunnen gaan. Ik ging altijd naar de 

Vleesheuvel. ‘Tot vanmiddag in het 

zwembad’. ‘Op de Vleesheuvel?’ 

’Tuurlijk op de Vleesheuvel’. 

Op de Vleesheuvel kwam je pas van-

af je twaalfde jaar. Dat stond ner-

gens voorgeschreven. Dat gebeurde 

zo. Jaar in, jaar uit kwam je in het 

zwembad. Anders dan in de rest van 

het zwembad, lagen de meisjes op de 

Vleesheuvel meestal bij de jongens.

‘Een ‘ablement’ was je een ‘abonne-

ment’ gaan noemen. Je groeide lang-

zaam naar de Vleesheuvel toe. Op een 

mooie dag liep je langs de rand van 

het ondiepe omhoog en spreidde je 

handdoek met een sierlijk gebaar op 

het witte zand waarna je op je buik 

ging liggen, naast de andere jongens 

en meisjes. Later, als je een jaartje 

verder was, zette je terwijl je op je 

handdoek ging liggen, eerst een vuist 

in het zand ter hoogte van je kruis. 

Meisjes’.

(Zomer 1955): ‘Met een toenmalige 

vriend van de school voor scheeps-

werktuigkundigen in Utrecht Wilco 

Kous (briljant leerling) was ik op de 

versiertoer. Op de ‘Vleesheuvel’ zaten 

we zij aan zij met twee bevallige jon-

gedames Lucie en Olga. Het eerste 

prille contact.

Bij alles wat we probeerden om deze 

meisjes het hof te maken, werden we 

geteisterd door een vijftiental jonge-

tjes, die ons met alle kracht van dicht-

bij met dennenappels op de blote rug 

gooiden. Het werd echt te erg en de 

begeleider ervan liet het ‘oogluikend’ 

toe. Toen ik een van die jongetjes 

greep en hem van een meter hoog in 

het zand liet ploffen, kwam Sir ‘Oog-

luik’ nog niet in beweging om de jon-

getjes (of mij) te corrigeren. De beurt 

was nu aan Wilco. Hij greep zo’n et-

tertje en liep er spectaculair manipu-

lerend mee naar het water en zwiepte 

hem nonchalant van zich af in de al-

tijd geel/groene brei. Natuurlijk was 

dit precies het ventje wat absoluut 

niet in het water mocht en ook nog 

niet kon zwemmen. Dat stond helaas 

niet op zijn voorhoofd. Gelukkig was 

het er niet al te diep.

Bouwvakkers

Drie bouwvakkers in Zondags pak 

zaten op het gemetselde muurtje bij 

het trottoir aan de rand van het water. 

Ze hadden ook niets gemerkt van de 

voorgeschiedenis. Woedend kwamen 

ze achter Wilco aan de ‘Vleesheuvel’ 

op. Toen ik zeker wist dat hij klap-

pen ging krijgen, wist ik dat ik er bij 

betrokken zou raken. Dus gaf ik de 

eerste klap aan de grootste ‘huizen-

bouwer’. Die zag ik niet meer terug, 

maar de andere twee waren nog bo-

zer geworden en wilden mij lynchen. 

Wilco kwam in het verhaal niet meer 

voor. Dat kwam pas later. Ik wist dat 

mijn broer Harm en vriend Ewout 

verderop aan het turnen waren en ik 

vroeg aan een van de meisjes mijn 

broer en zijn vriend bliksemsnel te 

waarschuwen. Nog zie ik haar als 

een schicht over de brug spurten. De 

versterking was er snel. Ik was in het 

rulle zand al een paar minuten aan 

het sparren met de twee bouwvakkers. 

Gemakshalve

Mannen in een natuurbad in hun 

nette pak, een glas bier in de ene en 

een sigaret in de andere hand noem 

ik gemakshalve bouwvakkers, alhoe-

wel daar geen directe reden voor is! 

Van alle kanten klonken fl uitjes en een 
achttal badmeesters kwam aange-

spurt om in hun opvallend hagelwitte 

pakken orde op zaken te stellen. Daar 

Harm en Ewout bij hun aankomst 

onmiddellijk begonnen mee te knok-

ken, zagen de badmeesters Harm en 

Ewout aan voor een stel raddraaiers 

en ze moesten mee naar het kantoor. 

Het was beter geweest de man met 

de kleine jochies eens toe te spreken. 

Maar die kwam totaal niet in beeld. 

Het gevecht ging nu door tussen de 

twee turnvrienden enerzijds en het 

complete orde houdende corps aan 

de andere kant. Ik bleef op minimale 

afstand en kon af en toe een klap krij-

gen van een oververhitte badgast. Het 

personeel dacht dit met enig geweld 

te kunnen regelen. Zeer ontactisch 

en niet vakbekwaam. Tegen zulke 

sportmannen kun je beter zeggen: 

‘Mannen kom gezellig even praten op 

kantoor, dan helpen we dit probleem 

uit de wereld’. Ook de politie was 

gewaarschuwd en onder escorte van 

alle badgasten bewoog de duwende 

en trekkende en slaande kern lang-

zaam naar de ingang. (Of uitgang?). 

Hoewel een aardig deel van de con-

sternatie aan mij te wijten was, werd 

ik niet meegenomen en ook niet ver-

hoord…. 

Wiskunde

Uitspraak: Wilco was 14 dagen zijn 

zwemabonnement kwijt. Hij had daar 

weinig hinder van, want kort daarna 

vertrokken we voor een maand met 

nog twee klasgenoten met een oud 

klompachtig zeiljacht naar de Wad-

deneilanden. Schade: Hoofdbadmees-

ter van Gooswilligen liep een week 

met zijn arm in een mitella. (Onvrien-

delijke ontmoeting met Ewout).

Ik geloof dat de beste man de ‘poli-

tiegreep’ uitprobeerde, maar daar was 

Ewout veel te sterk voor. Gevolg: Een 

en ander had een jarenlange relatie 

van Lucie en mij tot gevolg. Wat Wil-

co en Olga uitspookten weet een ieder 

die beider reputatie kent. 

Wilco gaf haar wiskundebijles, maar 

kwam nooit verder dan het oprichten 

van een loodlijn. Ik kan Wilco Kous 

niet meer traceren.

Juus Wijers, die van 1940 tot 1960 op de Paltzerweg en daarna op Bildzight 

woonde, verblijft sinds 1978 in de buurt van Aix en Provence in Frankrijk. 

Hij hoorde te laat van de ‘wording’ van dit boek maar stuurde zijn herin-

neringen in verhaalvorm toch maar naar Nederland. 

Juus Wijers is nog steeds te bereiken 

per e mail: jumawijers@orange.fr

De zonneheuvel kreeg de nodige bijnamen. (Foto: Rienk Miedema)

Felicitaties voor diamanten bruidspaar
door Guus Geebel

Burgemeester Arjen Gerritsen kwam maandag 7 januari de heer en mevrouw Zwarts-Korpershoek 

bij hen thuis in De Leijen feliciteren met hun 60-jarig huwelijksjubileum. Simon Zwarts 

was 24 en Annie Korpershoek 21 jaar toen zij op woensdag 7 januari 1953 op 

een ijskoude winterdag in Rotterdam in het huwelijk traden. 

De kerk heeft bij hun kennismaking 

een belangrijke rol gespeeld. Ze wa-

ren lid van dezelfde kerk en Simon 

Zwarts was bevriend met de broer 

van Annie. Na de kerkdienst ging 

hij vaak met die broer mee naar huis 

en zo leerde hij Annie beter kennen. 

Ze kwam uit een groot gezin en er 

werd van alles samen ondernomen. 

‘We fi etsen vaak hele einden.’ Het 
echtpaar kreeg acht kinderen, zeven 

jongens en de laatste was een meisje. 

Er zijn 34 kleinkinderen. Het gezin 

kwam in 1967 in de gemeente De Bilt 

wonen. Zwarts was leraar met een uit-

gebreid vakkenpakket aan de MTS in 

Utrecht, waar hij werkte tot hij met de 

Vut ging. Van 1986 tot 1998 was Si-

mon Zwarts gemeenteraadslid van de 

gemeente De Bilt als vertegenwoordi-

ger van GPV, RPF en SGP. 

Het echtpaar is graag in de tuin bezig. 

Annie Zwarts heeft veel vrijwilligers-

werk voor de kerk gedaan en Simon 

Zwarts was tot vorig jaar ouderling 

van de kerk in d’Amandelboom. Hij 

deed dat vijf jaar en twee of drie keer 

in de week bezocht hij bewoners. Nu 

komt hij er nog steeds regelmatig. 

Het echtpaar is nog redelijk gezond. 

Zwarts was onlangs erg verbaasd 

omdat iemand hem hoogbejaard had 

genoemd. Dan moet je toch minstens 

honderd zijn, vindt hij. Sinds de kin-

deren de deur uit zijn houdt de fami-

lie elk jaar op de vrijdag na Hemel-

vaartsdag een familiedag. ‘Dit jaar is 

het een bijzonder jaar en doen we het 

van woensdag tot zaterdag.’ De vie-

ring van de diamanten bruiloft onder-

ging het echtpaar als een verrassing. 

Er werden felicitaties ontvangen na-

mens Koningin Beatrix, Commissaris 

van de Koningin Robbertsen en bloe-

men van het gemeentebestuur van De 

Bilt..Burgemeester Gerritsen op bezoek bij het jubilerende bruidspaar.
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes kunt u 
per mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Let op! 
prijzen gewijzigd

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

Te koop aangeboden

Te koop mooie droge 

GARAGEBOX aan de 

Windvang in Maartensdijk. 

Voorzien van verlichting 

en elektra. Binnenmaat 

550 x 290. Er zijn geen 

auto’s in gerepareerd dus 

geen olievlekken enz. Prijs 

€ 22.500,- KK. Inlichtingen 

06-53418687

Slaapbank Ikea met hoes en 

wieltjes z.g.a.n. € 49,-. Tel: 

06-31995690

Hand Heggenschaar Merk: 

H.J. de Teunman. € 5,-. Tel. 

0346-214065
 

Koeien drinkbak voor aan 

muur als plantenbak i.z.g.s. 

€ 5,-. Tel. 0346-214065

Nieuwe ponshulp (nog in 

verpakking) ‘Carl’. € 12,-. 

Tel. 030-2202996

Hobbyboek kerstkaarten 

maken van La Rivière € 6,00 

Tel. 030-2202996

Donkerbruin leren dames-

laarzen, nieuw. Maat 39. 

€ 125,- voor € 49,-. Tel. 030-

2202996

Nieuwe alarmklokradio 

Digital. € 5,-. 50 luxe kerst-

kaarten met envelop in folie-

zakje, voor markt of braderie 

o.a. € 25,-. Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. sportief dames-

jack roze/wit/donkerblauwe 

horizontale streep, maat M. 

€ 25,-. Tel. 030-2202996

3 Nieuwe elastische fitness-

banden, nog in verpakking. 

€ 10,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe originele kerstboom 

verlichting Philips (kaars-

lampjes) voor binnen. € 10,-. 

Tel. 030-2202996

Combinatie (rol) schaatsen 

verstelbare maat 34-37 i.z.g.s. 

€ 25,-. Tel. 06-21415798

I.z.g.s. kinder skibroek maat 

140. € 9,-. Tel. 06-21415798

Koudschuimmatras- 15 cm 

dik, 200/90 - met afritsbare 

hoes. Ziet er goed uit. € 49,-. 

Tel. 0346 -213528.

Klassieke (Spaanse) gitaar in 

prima staat. Goed bespeel-

baar en mooie klank. € 35,-. 

Tel. 030-2290245

Koffiemachine: Senseo Twist 

HD7870/10, nieuw, in onge-

opende verpakking.

Nieuwprijs vanaf € 85,- Nu 

€ 50,-. Tel: 06-16380350.

Beukenhouten kinderledi-

kantje z.g,a.n. incl. veilig-

heidsmatrasje en 2 deken-

tjes in hoogte verstelbaar 

als logeerbedje gebruikt. 

€ 49,95. Tel. 030 2204443

Mooie computertafel. 

€ 15,-. Tel. na 18.00 uur 

06-19691119

Oud houten telefoontafeltje. 

€ 12,50. Tel. na 18.00 uur 

06-19691119

Delfs blauw bord Ø 45 cm. 

afm. Fries paard/sjees. € 45,-. 

Tel. 06-22638840 Jacq

Zwart bureau 195x100 cm. 

met aanschuiftafel en lade-

kast. € 50,-. Tel. 035-5771895

America sierkussentje 40x40 

met rits binnenkussen hoen-

derveer i.z.g.s. € 50,-. Tel. 

0346-214065

Personeel aangeboden

Goede voornemens voor 

2013? Breng nu uw 

TUINONDERHOUD op 

orde, bel Rein: 06-82004441.

Reparatie ZONWERING 

en rolluiken. Servicebeurt 

nu € 15,-. Nieuw markies. 

€ 150,-. Zonweringdoek 

nu besteld. € 20,- m2. 

Tel. 06-26604779 Hans, 

Groenekan

SAXOFOON- en klarinetles 

door conservatorium docent. 

Tel. 06-55891237

Diversen

Te HUUR aangeboden vanaf 

half januari tot 1 decem-

ber een ruime representa-

tieve winkel/bedrijfsruimte 

van 90 m2 in Bilthoven. 

Uitstekend te gebruiken voor 

een outlet store. Inlichtingen 

06-53418687

BETTY'S CORNER wenst 

al haar klanten alsnog een 

"haarfijn" 2013! Start met 

een nieuwe frisse coupe! 

Bel voor een afspraak: 

06-33722022 Zorg voor uw 

haar!

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptop-

problemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in 

het weekend. Voor meer informatie over onze service en 

tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888
 

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

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

20.00

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

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

06-54967985
 

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

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

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

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 

coaching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter onder-

steuning van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350; www.

MPGcoaching.nl  

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Door inzet van onze gladheidbestrijding minimaliseren wij

voor u de overlast van sneeuw en gladheid. Tevens verkoop 

en bezorging van strooizout. Voor meer informatie kunt u 

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

Op de grens van Maartensdijk/Bilthoven PAARD en 

PONY pensionstalling. SPORTGERICHT dressuur- en 

springinstructie. Ruime uitrijmogelijkheden. Overdekte rij-

baan, all weather outdoor baan 20x60 m, stapmolen, pad-

docks, weidegang, warm-/koud water overdekte spuitplaats. 

Kijk op www.stalarends.nl of bel Bellen met 06-54753516 

voor meer info.

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en tim-

merwerken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en 

bedrijven, Tel. 06-20166310, te Groenekan

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 8 voor de SWO cursussen!

All inclusive kinderopvang
Afname halve dagen mogelijk!

Prinses Marijkelaan 45 te Maartensdijk | Tel. 0346-214323
www.topkids.nl | info@topkids.nl

Quiz en Zo
Op dinsdagmiddag wordt men door Joke Peek in 

de cursusruimte van Dijckstate ca. 90 minuten op 

quizzen getrakteerd. Eens in de twee maanden is 

er ook nog een fi lmvoorstelling. 

Het gaat er niet om wie het meeste weet maar 

door alleen of samen met anderen de quiz te doen 

bent u actief bezig en stimuleert u uw geheugen. 

Het programma voor januari 2013 is. 

Op 15 januari is er een Beroepenquiz, 22 januari 

een Kunstquiz en 29 januari wordt de fi lm ‘Mys-
teries of Asia’ getoond. Kosten € 3,00, aanvang 

14.30 uur.

Lezing ‘De weg 
naar Van Eyck’

Donderdag 10 januari geeft Cora Rooker een 

kunstlezing rond het werk van Jan van Eyck in 

Bibliotheek Bilthoven. Aanleiding is de tentoon-

stelling in museum Boijmans van Beuningen Rot-

terdam (nog t/m 10 februari 2013). 

De 15e eeuwse Vlaamse schilder Van Eyck was 

een van Europa’s meest geniale kunstenaars. Zijn 

geraffi neerde olieverftechniek en ongeëvenaarde 
natuurlijke weergaven kregen door heel Europa 

navolging en maakten hem reeds tijdens zijn le-

ven beroemd. 

Naast de vraag in hoeverre voorgangers het werk 

van Van Eyck beïnvloed hebben, wordt er geke-

ken naar de overeenkomsten en verschillen met 

het werk van tijdgenoten. Met name de rol van 

symboliek in de werken van Van Eyck en Rogier 

van der Weyden komt aan bod. Kaarten zijn ver-

krijgbaar via activiteiten@ideacultuur.nl of tel. 

030 2285803. 

Papierloos werken
Afstappen van al dat papier …. Iedere vrijdag weer een 

lading stukken die niet door de brievenbus kan … Het waren 

de geluiden die de Biltse griffi e aanzetten om “papierloos 
werken” te promoten. Een heel goede zaak: waarom niet alles 

digitaal? Daarom werden raadsleden aan het werk gezet in een 

begeleidingsgroep en werden lesmomenten ingebouwd in het 

drukke programma van de Biltse gemeenteraad. So far, so good. 

Goed idee, duurzame gedachte, nu de praktijk.

De eerste hobbel die zich voordeed was: welke apparatuur gebruiken we voor 

tijdens en na de raads- en commissievergaderingen? Gaan we over op Apple of 

gaan we over meerdere systemen informeren en communiceren? Nu was het niet 

zo, dat er voor de invoering van het “papierloos werken” niets was. Er werden 

om de paar dagen al raads- en collegemededelingen en griffi eberichten rondge-
stuurd. Maar nu ging het om de digitale beschikbaarheid en raadpleegbaarheid 

van relevante stukken en een goed digitaal (gemakkelijk doorzoekbaar) archief, 

om een voortdurend on-line kunnen zijn, met relevante apparatuur voor alle 

raadsleden. En dat leverde weer nieuwe hobbels en vragen op. 

Welke stukken zijn relevant en: zijn ze op een centrale plaats terug te vinden? 

Dat archief: tot wanneer gaat dat terug? Ook andere essentiële vragen kwamen 
langs: moet iedereen dezelfde apparatuur hebben? Hoe pakken we het grote on-

derlinge verschil tussen de digitale bekwaamheden van raadsleden aan? 

Zo werd een op het eerste gezicht gemakkelijke operatie een proces met haken 

en ogen. Een proces waarbij zowel digitale communicatie als communicatie in 

“hard copy” nog even gelijk op ging. Een proces waarbij in de raadsvergadering 

zo nu en dan het internet wegviel. Maar hoe dan ook: een onomkeerbaar proces. 

Een proces waarbij in De Bilt de volgende vier lessen geleerd kunnen worden: 

1. Ga pas over op het exclusieve gebruik van digitale raadsinformatie als ie-

der raadslid daarmee om kan gaan. 2. Besluit tot één systeem en faciliteer het 

gebruik van dat ene systeem voor alle raadsleden. 3. Zorg uitdrukkelijk voor 

een foutloze en feilloos functionerende internetverbinding in de raadszaal. 4. 

Maak voor het invoeringsproces een door allen gedragen draaiboek en tijdsplan-

ning. Als dat allemaal goed loopt, dan kan men genieten van de onbetwistbare 

voordelen van het digitale tijdvak. Voordelen die leiden tot meer duurzaamheid, 

hoewel: hoe vermijd je, dat men te veel uit gaat printen?

Anne Doedens, gemeenteraadslid
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Tai Chi brengt mensen in balans
‘Ik vind het een heel groot cadeau voor jezelf’

door Lilian van Dijk

Bij WVT worden op woensdagavond Tai Chi lessen gegeven. Docent Trudelies Schouten  

legt uit wat deze sport inhoudt en wat hij voor beoefenaars kan betekenen.

‘Bij WVT wordt zeker al een jaar of 

vijf Tai Chi gegeven. Ik ben de derde 

docent’, begint Schouten. ‘Zelf ben 

ik in Maartensdijk begonnen. Daar 

wordt nog steeds Tai Chi gegeven, 

eerst vanuit de Stichting Welzijn 

Ouderen Maartensdijk en nu via de 

Judokan. Nadat ik daar zo’n tien 

jaar les had gehad, ben ik verder ge-

gaan bij een instructeur in Utrecht 

van de Golden Flower School. Ik 

werd zo ontzettend gegrepen door 

Tai Chi en vond het zo leuk, dat ik 

vijf jaar geleden instructeur ben ge-

worden.’ Zij heeft al de nodige les-

ervaring: ‘Ik heb ook een klasje in 

Hollandsche Rading gehad.’

 De meeste Tai Chi docenten in De 

Bilt en omgeving hebben hun oplei-

ding gedaan bij de Golden Flower 

School, en dat met een goede reden, 

aldus Schouten. ‘Wat deze school zo 

bijzonder maakt is, dat onze leven-

de meester, de Amerikaan San Gee 

Tam, de yang-stijl heeft aangepast 

voor westerse mensen, zodat ze het 

makkelijker kunnen volhouden.’ Ze 

legt uit: ‘Chinezen worden met Tai 

Chi grootgebracht, maar voor wes-

terlingen is het vaak moeilijk om 

de discipline op te brengen om da-

gelijks de choreograie te oefenen. 
Dat is voor veel mensen wennen. 

Voor hen is zo vaak oefenen te veel 

gevraagd omdat ze dat moeilijk in 

kunnen passen in hun leven. Maar 

als ze het wel opbrengen, merken ze 

dat Tai Chi heel veel voor hen kan 

doen.’ Schouten noemt als voorde-

len: ‘Als je met Tai Chi bezig bent, 

krijg je een betere balans tussen 

geest en lichaam.’ 

Evenwicht

Het groepje waaraan Schouten in 

2012 les gaf, pikte dat goed op. 

‘Mijn leerlingen zijn heel enthousi-

ast. Als ze langer bezig zijn, kunnen 

ze als het tegenzit in het leven, bij-

voorbeeld door een ongeluk, ontslag 

of ruzie met de buren, weer sneller 

in evenwicht komen. Tai Chi is dus 

toepasbaar op het dagelijks leven. Ik 

vind het een heel groot cadeau voor 

jezelf.’ Het is een sport die je tot op 

hoge leeftijd kan blijven beoefenen, 

betoogt ze. ‘Je werkt niet met spier-

kracht, maar je gebruikt je energie, 

de structuur van je lichaam en je 

botten en je kleine spieren. Je hele 

systeem dus. Je gaat jezelf zo gron-

den, dat alle botten goed op elkaar 

zijn afgestemd ten opzichte van de 

zwaartekracht. Daar hebben we al-

lerlei oefeningen voor.’ Mensen die 

aan Tai Chi doen, krijgen minder 

last van osteoporose (zwakke, bro-

ze botten), betoogt Schouten. ‘Dat 

heeft een universiteit in China aan-

getoond. Tai Chi werkt ook bloed-

drukverlagend.’  Ook de ademhaling 

krijgt veel aandacht bij de Tai Chi 

lessen. Mensen denken vaak dat Tai 

Chi een oosterse vechtsport is. Dat 

is niet terecht, aldus de instructrice. 

‘Het is een oosterse verdedigings-

kunst, die ooit door monniken werd 

beoefend. Niemand wordt geboren 

als meester, maar met wat volhar-

ding kunnen ook westerse mensen 

goed Tai Chi leren doen.’    

De Tai Chi lessen worden bij WVT 

in de Talinglaan nummer 10 in Bilt-

hoven gegeven op woensdagavond 

van 20.00 tot 21.30 uur en iedereen 

van zestien jaar en ouder is welkom. 

Het is mogelijk een kennismakings-

les bij te wonen. Tijdens de lessen 

worden makkelijk zittende kleding 

en schoenen met bij voorkeur een 

dunne zool gedragen. Informatie 

vragen over de Tai Chi lessen en 

het lidmaatschap kan telefonisch bij 

WVT: 030-2284973.

Trudelies Schouten werd zo gegrepen door Tai Chi, dat ze de opleiding voor 

docent deed en nu les geeft aan een groep beoefenaars bij WVT in Bilthoven.

Spinnen voor scorebord
door Henk van de Bunt

Zaterdag 5 januari organiseerde SVM in samenwerking met Fysio Visscher uit Groenekan  

en Autobar de eerste editie van de ‘SVM Spinning Marathon’. 

Fysio itness Visscher uit Groe-

nekan stelde 50 spin-ietsen ter 
beschikking om een uur lang te 

Spinnen. Onder begeleiding van 2 

professionele begeleiders werd er 

onder het genot van licht, geluid en 

veel sportdrank een les van een uur 

gegeven. 

Deelname kostte 5 euro per persoon: 

Fysio Fitness Visscher verdubbelde 

de inleg.

Scorebord

De sponsorcommissie van de Maar-

tensdijkse Sportvereniging heeft in 

overleg met het bestuur bedacht dat 

de totale opbrengst ten goede komt 

aan een elektronisch scorebord op 

veld 1. Het maximale aantal (50 

personen waarvoor Fysio itness 
Visscher de verdubbelaar in zette) 

werd ruimschoots gehaald. 

Het spinnen was mogelijk vanaf de 

A jeugd en voor alle senioren.

O.a. in de squashzaal van SVM was het vanaf de A-jeugd van SVM mogelijk deel te nemen aan de door Fysio itness 
Visscher uit Groenekan georganiseerde Spinning Marathon.

Biltse beachvolleyballers 
op NK

Afgelopen weekend werd voor het eerst het Nederlands Kampioenschap 

Beachvolleybal indoor gespeeld in Aalsmeer met deelname van Biltse 

duo’s. Matthijs Agterberg en Wouter van Gilst trainen ook in de winter 2 

keer per week op het zand. 

Via een kwaliicatietoernooi op 23 december jl. wisten zij zich te plaatsen 
voor het hoofdtoernooi, dat dit weekend van start ging. 

De eerste wedstrijd mochten zij tegen de olympiër Emiel Boersma met zijn 

partner Sven Vismans. 

Dit team was een maatje te groot voor Matthijs en Wouter. De tweede wed-

strijd wonnen ze wel en daarom mochten ze nogmaals in actie komen. Deze 

wedstrijd tegen hun trainingsmaatjes van Irene Beach: Alexander Lems en 

Rowan van Vreede werd in drie sets gewonnen, waardoor het team Agter-

berg/Van Gilst uiteindelijk op een 9e plek bij het Nederlands Kampioen-

schap eindigde.

Nieuwe hoofdsponsor SCHC

SCHC heeft in de Rabobank een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Op de 

foto het bestuur van SCHC en vertegenwoordigers van Rabobank bij de 

ondertekening van het sponsorcontract. De drie heren vooraan v.l.n.r. 

Migchel Dirksen, directievoorzitter Rabobank Utrechtse Heuvelrug, 

Gerard van Odijk, voorzitter SCHC en Pieter Leyssius, directeur Bedrijven 

Rabobank Utrecht.
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Jan Wilten, eigenzinnig en  
spiritueel molenbouwer

door Martijn Nekkers

Molen ‘De Kraai’ in Westbroek staat er weer piekijn bij. Na een langdurige restauratie is de molen 
onlangs opgeleverd aan de familie Schuurman. Met veel liefde en kennis van zaken is het monument, 

want zo worden deze historische molens beschouwd, in oude luister hersteld. Molenbouwer Jan 
Wilten heeft er de nodige tijd ingestoken. Het was een linke klus. Wilten kijkt er met voldoening op 

terug, al ging niet alles van een leien dakje. De wereld van molens is zijn wereld. Hij kan er met passie 
over vertellen. Heeft zo z’n eigen mening over die wereld van molens, restauraties en het onderhoud 

ervan. Je zou hem op dit gebied zelfs eigenzinnig kunnen noemen. 

Jan Wilten (1953) groeide op in De 

Bilt aan de Soestdijker Straatweg 

Zuid. Op jeugdige leeftijd kwam 

hij in aanraking met de gebroeders 

Schuurman. Die wilden vanuit Groe-

nekan, waar ze toen de molen ‘Geesi-

na’ bezaten, een maalderij beginnen 

in De Bilt. .Vijftig jaar later zou Jan 

Wilten de restauratie uitvoeren van 

die andere molen van de familie 

Schuurman, ‘De Kraai’ in Westbroek. 

Een opmerkelijk toeval. De jonge 

Jan werd meteen gegrepen door de 

wereld van maalstenen en maalma-

chines. Was in de schoolvakantie 

ook vaak op de ‘Geesina’ te vinden. 

De onderneming van Schuurman in 

De Bilt werd uiteindelijk geen suc-

ces. Maar door het contact van Jan 

met die molenaarsfamilie wist hij het 

heel zeker: ‘Ik wil later ook molenaar 

worden!’ Zijn familie vond het maar 

niets. Op advies van Arie de Koning, 

architect bij stichting ‘De Hollandse 

Molen’ werd uiteindelijk besloten dat 

Jan molenbouwer zou worden. Dat 

stond toch niet zo ver bij het vak van 

molenaar vandaan. Jan vertrok naar 

de MTS in Hilversum en deed daar 

de studierichting bouwkunde. Na die 

studie verhuisde hij naar Bredevoort 

en ging in de leer bij Guus Beckers. 

Volgens Jan was dit de beste molen-

bouwer van Nederland. Daar heeft hij 

het vak pas echt geleerd. Hij leerde 

er niet alleen om te gaan met hout als 

bouwmateriaal maar werd ook des-

kundig op het gebied van de metalen 

onderdelen van een molen. Hij leerde 

er zelf smeden en metaal draaien. Hij 

vertelt met veel passie over de tijd dat 

hij daar werkzaam was. Gebruikt veel 

vaktermen uit de molenwereld. Heeft 

het over assen, zaagramen, balansen 

en ‘de neergaande slag’. Voor een 

buitenstaander niet te volgen. Dit is 

duidelijk zijn wereld.

Ups en downs
In de zeventiger jaren ging het niet 

echt goed in de wereld van de molen-

bouwers. Er was nauwelijks subsidie 

en zodoende weinig werk. Omdat Jan 

de laatste was die in dienst was geko-

men vloog hij er ook als eerste weer 

uit. Na wat omzwervingen bij andere 

bedrijven besloot hij met een com-

pagnon een eigen bedrijf te starten in 

Zeeuws Vlaanderen onder de naam 

‘St. Victor’. Deze laatste is de be-

schermheilige van de molenmakers. 

Het avontuur liep na enkele jaren op 

niets uit toen deze compagnon niet 

betrouwbaar bleek te zijn en fraude 

pleegde. Het betekende het einde van 

het bedrijf. Bovendien had Jan nog 

enkele andere onplezierige ervarin-

gen in de molenwereld. Hij ervoer dat 

je met de dienst Monumentenzorg al 

gauw in conlict kunt raken als je niet 
volgens hun inzichten te werk wilt 

gaan. Het werd een moeilijke tijd. Jan 

raakte overspannen, kwam weer bij 

zijn ouders wonen en leefde in die tijd 

van kleine klussen en onderhoudsop-

drachten. Hij besloot resoluut een 

andere weg in te slaan. Haalde in de 

avondurenuren zijn gymnasiumdiplo-

ma en ging ethiek en Joodse weten-

schappen studeren aan de Universiteit 

van Utrecht. Maar de molenwereld 

bleef toch aan hem trekken. In 1987 

zocht de gemeente Utrecht, eigenaar 

van de molen ‘Rijn en Zon’ aan de 

Adelaarstraat in Utrecht, een mole-

naar om de molen te exploiteren. Die 

molen was in 1913 gebouwd in op-

dracht van de familie Korevaar. Die 

maalde er koren en verkocht dat in 

hun winkel onder de molen. De be-

doeling was dat de molen weer als 

een gewoon bedrijf zou gaan functi-

oneren. Utrechtse bakkers zouden het 

meel afnemen en gebruiken voor pro-

ducten die als een specialiteit zouden 

worden afgezet. Maar al gauw bleek 

het geen haalbare kaart te zijn. Nadat 

een biologische levensmiddelenbe-

drijf er in heeft gezeten, zit er nu al 

enige jaren een biologische slagerij in 

de winkel. Deze verkoopt echter ook 

meel dat door Wilten wordt gemalen. 

Aanvankelijk met de molen, tegen-

woordig afkomstig van de maalma-

chine die in één van de bijgebouwen 

staat. Molen Rijn en Zon kan name-

lijk door een technisch mankement 

al een paar jaar niet meer malen. De 

bedoeling is dat Wilten in de nabije 

toekomst de molen weer maalklaar 

gaat maken zodat de vertrouwde aan-

blik van de draaiende molen op zater-

dag weer deel gaat uitmaken van het 

Utrechtse stadsgezicht.

Vertraging

Vanaf 1992 woont Jan op de molen 

‘Rijn en Zon’ met zijn vrouw Janne-

ke. Ze wonen er prima naar hun zin, 

samen met hun kinderen Jop (17) en 

Joos (14). Vanuit de molen vertrekt 

Jan naar zijn restauratieprojecten. Die 

zijn hoofdzakelijk in de provincies 

Brabant en Zeeland. Hij heeft een 

eigen werkplaats met een smederij 

in het Brabantse Dongen. De molen 

’De Kraai’ was zijn laatste opdracht. 

Momenteel is hij weer bezig aan de 

molen ‘Hoop doet Leven’ in Made 

bij Oosterhout. De plannen voor de 

restauratie van ‘De Kraai’ waren al 

twintig jaar oud, vertelt Jan. In 2005 

werd de kap door hem afgedekt met 

een oranje zeil. Jarenlang een op-

vallende aanblik in Westbroek. Al-

leen op Koninginnedag viel dat niet 

zo op. In 2010 begon uiteindelijk de 

restauratie. Gaandeweg kwam Wilten 

toch weer in conlict met de Dienst 
Monumentenzorg. Reden: een funda-

menteel verschil over wat restaureren 

eigenlijk is. In het kort: wat moet je 

vernieuwen en wat kun je repareren? 

Daarover heeft Wilten z’n eigen op-

vattingen en de Rijksdienst de hare. 

Het leidde er toe dat de subsidiever-

strekking door het rijk stagneerde. 

Hoewel hierdoor de restauratie enige 

tijd stil kwam te liggen kwamen de 

partijen er uiteindelijk toch weer uit 

en kon de molen, zij het met enige 

vertraging worden opgeleverd. 

Theologie
Ondertussen heeft Wilten zijn interes-

se in theologie en ethiek niet verloren, 

hoewel zijn studie op dit moment op 

een laag pitje staat. Hij praat graag 

over westerse denkpatronen die ge-

baseerd zijn op de Griekse ilosoie. 
Dat heeft tot op de dag van vandaag 

gevolgen voor onze huidige leef-

wereld. Hij noemt als voorbeeld de 

waardering van intellectuele bezig-

heden boven het eerlijke handwerk. 

Machtsverhoudingen die hierop zijn 

gebaseerd beheersen onze westerse 

samenleving, is zijn overtuiging. Het 

geloof in ongebreidelde groei is een 

ander, volgens hem zeer discutabel 

uitgangspunt hiervan. Hij voelt zich 

sterk verwant met de leerschool Val-

kenbucht in Maarsbergen die vanuit 

een Joodse invalshoek een visie heeft 

op de wereld. 

Een paar keer per jaar verzorgt hij er 

een bijeenkomst waarop de deelne-

mers in deze geest hierover nadenken. 

Voor het overige is hij betrokken bij 

de Utrechtse Tuindorpkerk waar hij 

ieder jaar de basiscategese verzorgt 

voor de kinderen op de basisschool. 

Hij vindt het een geweldige taak om 

deze jongeren kennis te laten maken 

met de uitgangspunten van het ge-

loof. Jan Wilten hoopt t.z.t. zijn eigen 

studie theologie ook weer op te pak-

ken. Voorlopig blijft hij werkzaam 

in zijn vakgebied hoewel het fysiek 

gezien wel steeds zwaarder wordt, er-

vaart hij dagelijks. Toch is het molen-

makersvak voor hem nog steeds het 

mooiste beroep wat er is. Hij hoopt 

er, op zijn hele eigen manier, nog lang 

werkzaam in te blijven.

Molenaar en molenbouwer Jan Wilten op de stelling van zijn molen Rijn en Zon in Utrecht.

Winter op Sandwijck
Op zondag 20 januari organiseert de 

Werkgroep Sandwijck samen met Het 

Utrechts Landschap een rondleiding 

over het landgoed Sandwijck. Ook in 

de winter is er het nodige te beleven. 

Vaak zijn er volop sporen te zien van 

ree, vos en allerlei andere dieren. 

Op Sandwijck staan ook veel bijzon-

dere boomsoorten, die in de winter 

goed aan hun silhouet zijn te herken-

nen. Langs de sloten staan markante 

rietkragen die een apart winterbeeld 

geven.

De wandeling begint om 14.00 uur en 

duurt ongeveer twee uur. Het verza-

melpunt is de parkeerplaats op Sand-

wijck. U vindt deze aan de Utrechtse-

weg 301, recht tegenover het Van 

Boetzelaerpark. Als het vochtig is, is 

het verstandig om stevige schoenen 

of laarzen aan te trekken. De rondlei-

ding is gratis. 

Honden zijn (ook aangelijnd) niet 

toegestaan op Sandwijck.

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Woensdag 9 januari  
"NIEUWE KAART"

Woe.
9-1 Zeebaarsfilet  

met dillesaus
of

Spareribs

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
10-1
Vrij.
11-1
Woe.
16-1

Lamsschenkel met  
provençaalse saus

of
Pangafilet in Japans beslag en 

ravigotte saus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
17-1
Vrij.
18-1


