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Uw lokale
drukwerkspecialist

Wij hebben tal van ideeën hoe je een 
eindejaarattentie een persoonlijke twist 
kan geven.
 
- exclusief ontworpen kerstkaarten
- bijzondere relatiegeschenken
- kalenders, verpakkingen enzovoort
 
Neem gerust even contact op om de 
mogelijkheden door te nemen.

Kerststress?

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378
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Verkeersmaatregelen Jan Steenlaan 
in raadscommissie

door Henk van de Bunt 

De herinrichting van de Jan Steenlaan in Bilthoven is al ruim 15 jaar onderwerp van discussie. 
Na de ontvangst van de notitie van de Werkgroep Veilig Fietsen Jan Steenlaan kondigde het 

College van Burgemeester en Wethouders besluitvorming aan over het vervolgtraject.
De voortgangsrapportage hierover is nu geagendeerd in de vergadering van de

Raadscommissie Openbare Ruimte van donderdag 13 december. 

Een werkgroep, samengesteld uit 
vertegenwoordigers van bewoners, 
bedrijven, scholen en sportclubs uit 
de omgeving van de Jan Steenlaan 
heeft geprobeerd om een structurele 
en haalbare oplossing te vinden voor 
de onveilige fietsroute langs de laan. 
Zij reikte daarbij drie oplossingsrich-
tingen aan, te weten: een fietsstraat 
met autoverkeer in twee richtingen 
door het aanbrengen van een knip; 
een fietsstraat met autoverkeer in één 
richting; een fietspad tussen Heide-
park en Soestdijkseweg Noord. Zes 
van de acht in de werkgroep deelne-
mende organisaties hebben voorkeur 
voor de fietspadoplossing.

Constatering
Intussen heeft het College alle belan-
gen, besprekingen en onderzoeksre-
sultaten nogmaals heroverwogen en 
geconstateerd dat er binnen de kern 
Bilthoven diverse ontwikkelingen 
zijn gepland, die grote impact zul-
len hebben op verkeersstromen in 
het stationsgebied en dat ook de Jan 

Steenlaan onderdeel zal moeten uit-
maken van een netwerkaanpak om 
Bilthoven in de toekomst bereikbaar 
te houden voor het verkeer. Daarom 
vindt het College het op dit moment 
onverantwoord om op de Jan Steen-
laan ingrijpende maatregelen toe te 
passen. 

Verkeerscirculatieplan
In afwachting van de netwerkaan-
pak voor het gehele stationsgebied, 
heeft het College voor de korte ter-
mijn voorkeur voor kleinschalige 
maatregelen ter verbetering van de 
verkeersveiligheid en denkt dan aan 
kleine aanpassingen in de vorm van 
verkeer-remmende maatregelen in de 
wegas, attentie-verhogende bebor-
ding en markeringen en visuele maat-
regelen, zoals het versmallen van de 
rijbaan door verruiming van de fiets-
stroken. Om de huidige verkeerssitu-
atie in de omliggende woonstraten te 
verbeteren en de bereikbaarheid van 
het gehele gebied te vergroten heeft 
het College besloten tot het ophef-
fen van het tijdelijk verkeerscircu-
latieplan De Leijen. Dit betekent 
dat tweerichtingsverkeer op de Jan 
Steenlaan, Jan van Eijcklaan, Rem-
brandtlaan en Van Ostadelaan weer 
mogelijk is. Verkeer zal daardoor de 
woonstraten van Bilthoven-Noord en 
De Leijen ontzien. Dit is sluipverkeer 
dat voor veel overlast en verkeers-
onveiligheid, met name rondom de 
Van Dijckschool, in die straten zorgt. 

Daarnaast wordt ingezet op maatre-
gelen om het doorgaande verkeer af 
te buigen via de Jan van Eijcklaan en 
Rembrandtlaan teneinde het verkeer 
op de Jan Steenlaan te ontlasten. Te-
vens zullen maatregelen worden ge-
troffen om het vrachtverkeer uit de 
Jan Steenlaan te weren. De kosten 
worden gedekt uit de begrotingspost 
voor kleinschalige verkeerskundige 
maatregelen en de uitvoering van de 
maatregelen worden voorzien in het 
tweede en derde kwartaal van 2019.

Betrokken
Bewonersvereniging Bilthoven 
Noord, Wijkraad De Leijen, scholen 
en sportclubs rond de Kees Boekel-
aan richtten zich eind oktober in een 
brief tot het College van Burgemees-
ter en Wethouders: ‘Naar wij hebben 
vernomen bent u voornemens tot 
besluitvorming te komen rondom de 
verkeerssituatie op de Jan Steenlaan. 
Als initiatiefnemers van de Werk-
groep Veilig Fietsen Jan Steenlaan 
vernemen wij graag hoe wij betrok-
ken worden voordat uw College 
daadwerkelijk tot besluitvorming 
overgaat. Gezien het karakter van het 
initiatief (naast inhoud ook draagvlak 
een rol laten spelen bij te maken keu-
zes) en de door vele betrokkenen in 
de laatste anderhalf jaar geleverde 
inspanningen, gaan wij er van uit dat 
wij voor er een besluit in het Col-
lege valt geïnformeerd en gehoord 
worden. Sinds het aanbieden van 
de Startnotitie (inmiddels ruim een 
half jaar verder) is er radiostilte ge-
weest. Tegelijkertijd constateren wij 
ook dat de uitgebrachte Startnotitie 
wellicht minder een duidelijk advies 
is en meer het karakter van een in-
ventarisatie van standpunten betreft. 
Reden temeer o.i. om, voorafgaand 
aan daadwerkelijke besluitvorming, 
overleg te hebben tussen initiatiefne-
mers en de bestuurlijk verantwoorde-
lijken.’ Deze brief is aan de agenda 
van de vergadering van de Raads-
commissie Openbare Ruimte van 
donderdag 13 december toegevoegd. 

Buslijn 77 en buslijn 78 lopen in de huidige situatie volgens de route 
Rembrandtlaan. Door voor beide lijnen de huidige routering aan te 
houden is er op de Jan Steenlaan geen passerend busverkeer. Daarnaast 
heeft de haltering van bussen op de rijbaan een snelheid-remmend effect. 

Geen eenrichtingsverkeer 
Bilderdijklaan

Bij wijze van proef gold op het traject Bilderdijklaan - Tollenslaan 
- Hasebroeklaan in Bilthoven, vanaf medio april 2018, gedurende 
drie maanden éénrichtingsverkeer. De proef is intussen afgerond 
en geëvalueerd. 

Op basis van de uitkomsten van verkeerstellingen, een cameraobser-
vatie en een enquête, heeft het College van Burgemeester en Wethou-
ders onderzocht of de verkeerssituatie en het verkeersgedrag op de 
kruispunten Hasebroeklaan - Soestdijkseweg Noord en Bilderdijklaan 
- Soestdijkseweg Noord tijdens de proef is verbeterd ten opzichte van 
de uitgangssituatie.  Uit de evaluatie blijkt objectief geen verandering 
opgetreden in de verkeersveiligheid, terwijl het vergroten daarvan het 
belangrijkste criterium is voor het al dan niet definitief instellen van 
éénrichtingsverkeer. 

Conflicten
Verder blijkt dat het éénrichtingsverkeer slechts beperkt heeft bijgedra-
gen aan het verminderen van conflicten tussen de verkeersdeelnemers. 
Het College is daarom tot de slotsom gekomen, dat het niet zinvol is 
om het éénrichtingsverkeer ter plaatse als losse maatregel in te voeren. 
Deze conclusie wordt door het merendeel van de buurtbewoners onder-
steund. Voor de korte termijn zet het College in op het verbeteren van 
het zicht op de genoemde kruispunten, bijvoorbeeld door het snoeien of 
het kappen van bomen. [HvdB] 

Het College beijvert zich in het verbeteren van het zicht op de 
kruispunten, zoals deze bij de Bilderdijklaan. 

Er komt een verbodsgebied vrachtverkeer voor dit gedeelte van de Jan 
Steenlaan.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

16/12 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
16/12 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 
16/12 • 18.30u - Prop. J. v. Eijsden

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
16/12 • 10.30u - Ds. Roos Ritmeester

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

16/12 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
16/12 • 10.30u - Voorgangers

Hyleco Nauta en Janine Noten

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
16/12 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
16/12 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers
16/12 • 19.00u - Ds. G.H. Kruijmer

Oosterlichtkerk in vroegere 
Opstandingskerk 

16/12 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum

R.K. St. Michaelkerk
16/12 • 10.30u - Communieviering
J. Vroom en M. van Nesselrooij; 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
16/12 • 10.00u - Spreker

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
16/12 • 15.30u - Ds. M. Baan 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

16/12 • 10.00u - Kandidaat
J.W. Bonenberg 

16/12 • 18.30u - Ds. A.J. Schalkoort 

Onderwegkerk Blauwkapel
16/12 • 10.30u - Liturg ds. G.M. 

Landman. Muzikale bijdragen van vocaal 
ensemble Matranti + uit Veenendaal 

o.l.v. Leontine Teunissen en
Hans Erik Dijkstra, orgel. 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

16/12 • 11.00u - Dhr. J. Grootendorst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

16/12 • 10.00u - Ds. L Kruijmer 
16/12 • 18.30u - Ds. M. van Dam

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
16/12 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
16/12 • 09.30u - Dhr. J. Grootendorst

St. Maartenskerk
16/12 • 10.30 uur Lied- en Gebedsviering 

met Goylants Kamerkoor 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

16/12 • 10.00u - Dhr. C. Hoogendoorn
16/12 • 18.30u - Ds. J.W. Ploeg

PKN - Herv. Kerk
16/12 • 10.00u + 18.30u -

Ds. M. van der Zwan 

‘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

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart
www.adcura.nl       0346 - 210700

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

Met diepe droefheid geven wij u kennis dat, na een ernstige ziekte, 
door de Heere op Zijn tijd en wijze uit ons midden is

weggenomen onze innig geliefde zeer zorgzame
moeder, groot- en overgrootmoeder

Antonia Hendrika van de Pol-Kooij
sinds 27 januari 2004 weduwe van Willem van de Pol

in de leeftijd van 85 jaar.

 Kinderen
 Kleinkinderen
 Achterkleinkinderen

Hilversum, 4 december 2018
Maertensplein 32
3738 GK Maartensdijk

De begrafenis heeft, zaterdag 8 december jl., plaatsgevonden
op de Hervormde Begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Klaverjas 55+ 

Iedere dinsdag van 13.30 tot 
16.00 uur is er klaverjassen bij 
WVT, Talinglaan 10 te Biltho-
ven. De klaverjasgroep op dins-
dagmiddag is op zoek naar nieu-
we, enthousiaste kaartspelers. 
Lijkt het je leuk om ook mee te 
spelen, meld je dan aan bij de 
receptie. Deelname kost 9 euro 
per 6 middagen.

Digitale nalatenschap

Bibliotheek Idea organiseert in 
samenwerking met SeniorWeb 
een informatiebijeenkomst over 
digitaal nalaten. Tijdens de bij-
eenkomst wordt ingegaan op 
wat er met al die onlinegegevens 
moet gebeuren bij overlijden en 
waar u rekening mee kunt hou-
den, ook worden er praktische 
handvatten uitgereikt. Donder-
dag 13 december van 10.00 - 
12.00 uur. Zie www.ideacultuur.
nl/digitaalnalaten.

Overdag bij de PvdA

Op donderdag 13 december is er 
een overdagbijeenkomst van de 
PvdA in De Bilt om 9.45 uur bij 
Liske Roessingh, Utrechtseweg 
363, De Bilt. André van Dok-
kum, voorzitter van het Ouderen-
Netwerk binnen de PvdA, zal 
dan het onderwerp ‘Ouderenbe-
leid in de PvdA’ inleiden. Ook 
niet-leden zijn van harte welkom. 
Tel. info via 030 2282813, 030 
2286903 of 06 81858955.

Digitaal Café 
 
Het einde van het jaar - en dus 
ook het kerstfeest - is in zicht. 
In december zijn ook de laat-
ste Digitale Cafés van het jaar 
waar u o.a. via internet inspiratie 
op kunt doen voor het kerstdi-
ner of hulp kunt krijgen bij het 
digitaal versturen van kerstpost. 

Wie geholpen wil worden bij het 
opstellen van een adreslijst c.q. 
of het printen van adresetiketten 
kan ook hiervoor terecht bij het 
Digitaal Café. Het Digitaal Café 
is gesloten op 25 en 28 decem-
ber en 1 januari. Maar op 14 
en 21 december bent u welkom 
in Bibliotheek Idea Maartensdijk 
van 14.00 tot 15.30 uur.

Wintermarkt in De Bilt

Vlak voor de Kerstdagen, op vrij-
dagavond 14 december, vindt in 
het oude hart van De Bilt weer 
de jaarlijkse Wintermarkt plaats. 
Rondom de Dorpskerk (Dorps-
straat) zullen tussen 16.00 en 
22.00 uur in deze voor Kerst zo 
karakteristieke omgeving mooi 
verlichte kramen staan. De oude 
Dorpskerk is geopend, met om 
19.00 uur en 20.00 uur een optre-
den van Vocaal Ensemble Amu-
sing.

Weihnachts-Oratorium

In de Centrumkerk te Biltho-
ven vindt op zaterdag 15 decem-
ber om 19.30 uur een bijzon-
dere avond plaats, geheel gewijd 
aan Bachs kerstmuziek: het 
Weihnachts-Oratorium. 

Geen concert dus, wel veel 
muziek, met zeer interessante 
info daarbij. Grootbeeld-projec-
ties brengen in beeld hoe het 
kerstverhaal op muziek is gezet, 
met veel wetenswaardigheden. 
Presentator is Jan van Ramshorst, 
oud-docent Muziek en CKV aan 
het Openbaar Lyceum te Zeist. 
Reserveren (noodzakelijk) kan 
via www.muziekmonumenten.nl. 

Dorpsmarkt De Bilt

Vrijdag 14 december wordt van 
15.00 tot 20.00 uur een gezellige 
dorpsmarkt gehouden in De Bilt. 
Er is ter plekke veel te proeven 
en allerhande etenswaar te koop. 
Rond een gezellig vuurtje wor-
den van drie tot acht mooie kerst-
verhalen voorgelezen. Tevens 
kun je een schimmenspel maken 
en spelen in het atelier van Bon-
bon Margo aan de dorpsstraat. 
Tijdens de markt is er prachtige 
muziek met optredens van de 
koren With Pleasure en Sophie’s 
Voice. 

Kijk voor meer informatie
en deelnemers op
www.biltsheerlijk.nl/dorpsmarkt 
of Facebook Dorpsmarkt
De Bilt.

Bewonderenswaardig was haar levenskracht. 
Sterk was zij in haar strijd. 
Groot was haar liefde voor haar dierbaren. 
Nu is zij in rust van ons heengegaan. 

In liefde losgelaten onze moeder, schoonmoeder en oma

Georgine Edwine Johanna Cath
Puck

 Kediri ( Java), 19 februari 1932         † Bilthoven, 30 november 2018

Edmond en Jacqueline, Ste� en Perry, Tjeu
Eugenie en Coos, Enrico
Sjoerd en Petra, Jade, Senna

Correspondentieadres: 
Adri Piecklaan 68, 3739 LJ   Hollandsche Rading

Het afscheid hee� reeds in besloten kring plaatsgevonden.
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Steunpunt Mantelzorg organiseert

KLASSIEK KERSTCONCERT
Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht 

met werken van o.a. Bach en Händel

Donderdag 20 december, 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur
Centrumkerk, Julianalaan 42 Bilthoven

Gratis toegankelijk voor iedereen die zorg geeft
of zorg ontvangt

Aanmelden: mantelzorg@mensdebilt.nl

GratisKerstConcert

Steunpunt
Mantelzorg

De
Bilt

Prachtig Latijns-Amerikaans 
concert AZM

door Kees Diepeveen

Het Algemeen Zangkoor Maartensdijk heeft de bezoekers van het concert zaterdag 8 december 
een prachtige avond bezorgd. Een uniek concert in de H. Michaëlkerk in De Bilt met op 

het programma een historische muzikale inkijk in de door Zuid- Amerikaanse componisten 
geschreven muziek, met als hoogtepunten de Misa Criolla en de kerstcantate Navidad Nuestra. 

Het koor werd muzikaal begeleid door de Argentijnse op-musicus
Javier Rodríguez met zijn combo. 

De belangstelling voor het concert 
was overweldigend. De kerk was 
tot op de laatste stoel bezet. Geluk-
kig konden nog stoelen worden bij-
geplaatst om ook de 50 mensen die 
nog geen kaarten hadden een plek 
te bieden. Ruim 480 bezoekers, een 
unicum in de historie van AZM.

Ritme en tempo
Door de samenwerking aan te 
gaan met Javier Rodríguez en zijn 
combo met top-musici heeft AZM 
de lat heel hoog gelegd. Met name 
ritme en tempo van de Latijns-
Amerikaanse muziekstukken is 

heel anders dan de muziekstukken 
die het koor normaal zingt. Dus een 
enorme uitdaging. 

Dirigent Stephan Pas en het koor 
zijn deze uitdaging aangegaan en 
hebben ruim een jaar geoefend 
voor dit concert, waarbij de koor-
leden dit ook in eigen tijd moesten 
doen. Maar alle inspanningen heb-
ben tot een prachtig concert geleid 
wat enorm gewaardeerd werd door 
het publiek getuige de minuten-
lange ovatie, die combo en koor 
ten deel vielen na afloop van het 
concert.

Navidad Nuestra
Voor het openingsnummer hadden 
koor en combo zich opgesteld in 
de kerk en verplaatsten zich zin-
gend naar het podium waarna de 
bezoekers konden genieten van 
tenor Javier Rodríguez en de veel-
zijdige muzikale kwaliteiten van 
zijn combo. Na de welkomstwoor-
den van voorzitter AZM Dienke 
Grootenhuis zongen koor, Javier 
Rodríguez en combo in een mooie 
interactie enkele prachtige kerke-
lijke en algemene liederen. Daarna 
volgde het Navidad Nuestra waar-
bij de hoogtepunten uit de Bijbelse 

kerstverhalen worden geplaatst in 
Argentijnse landschappen en in 
verschillende Zuid-Amerikaanse 
ritmes bezongen. Koor en combo 
brachten een prachtige vertolking 
ten gehore waarbij het koor liet ho-
ren prima mee te kunnen in tempo, 
de verschillende ritmes en tempe-
rament van deze kerstcantate maar 
ook prachtig sereen te kunnen ver-
tolken. 

Verrassing 
De Misa Criolla was het bekendste 
stuk van het programma. Nadat de 
Rooms Katholieke kerk in 1964 de 
volkstaal toestond in kerkdiensten 
schreef Ariel Ramírez deze mis 
waarbij hij gebruik maakte van Ar-
gentijnse ritmes en instrumenten. 
De uitvoering door het koor en Ja-
vier Rodríguez en zijn veelzijdige 

musici op percussie, piano, gitaar, 
Andes fluit, bombo en charango 
maakt deze kerkmuziek zeer toe-
gankelijk voor alle bezoekers en 
werd zeer gewaardeerd. Het pro-
gramma had ook nog een verras-
sing in petto. Tijdens het spelen 
van de Libertango door het combo 
dansten twee tangodansparen door 
het middenpad van de kerk tot voor 
het podium en maakten daar hun 
gracieuze danspassen tot het num-
mer Guantanamera, waarmee het 
concert werd afgesloten. Het en-
thousiasme van de bezoekers werd 
door koor en combo beloond met 
een ruime toegift. Dirigent Stephan 
Pas en het koor hebben een indruk-
wekkende prestatie geleverd met 
dit Latijns-Amerikaanse concert. 
Daar waren alle bezoekers het over 
eens.

Als verrassing dansten tijdens de instrumentale uitvoering van de 
Libertango twee tango dansparen door de kerk.

AZM bracht samen met de Argentijnse tenor Javier Rodríguez en zijn combo een prachtig concert in de
H. Michaëlkerk. (foto Frans Poot) Kerstzang in Groenekan

De Kerstzang is op woensdag 19 december vanaf 19.00 uur in Groene-
kan in de Nijepoortschool in Groenekan. Het thema is: ‘Want een kind 
is ons gegeven’; een Bijbeltekst uit Jesaja waarin de komst van Jezus 
wordt voorzegd. 

Door de samenwerking met mensen van de Nijepoortschool, is het ini-
tiatief ontstaan om een koor van Groenekanse zangers te vormen en 
is er opnieuw een kinderkoor onder leiding van Frank Smit. De heer 
Peter van der Steeg uit Utrecht zal een korte overdenking, aansluitend 
bij het thema, verzorgen. Stijn Buding is koordirigent en begeleidt de 
samenzang.

Bekende kerstliederen zullen in de school klinken, maar ook liederen 
door het koor in ‘t Engels, Frans en Latijn. Voor een vertaling wordt ge-
zorgd. De avond wordt besloten met de mogelijkheid de veel geprezen 
chocolademelk te drinken. Op woensdag 19 december zal de deur van 
de school om 19.00 uur wijd open staan om u te ontvangen en zullen 
er mensen zijn om u een goede plaats te wijzen. Zonder twijfel belooft 
het een fijne avond te worden met veel Groenekans talent, waar u zeker 
van zult genieten. De opbrengst van de collecte is bestemd voor Het 
Thomashuis in Maartensdijk. (Cor van Doesburg)

Gospel met een ‘touch of Soul’
‘Gospel zal bestaan zolang er muziek bestaat, want zij wordt recht uit het hart gezongen’ zei 

Mahalia Jackson, de Amerikaanse zangeres die wel ‘de koningin van de gospel’ werd genoemd. 

Afgelopen zondagmiddag bleek 
dat in de Onze Lieve Vrouwe-kerk, 
waar het publiek meermaals ging 
staan om mee te klappen op de op-
zwepende klanken van Elvis D. en 
Noreda Graves, die Gospels brach-
ten met ‘een vleugje Soul’. Bijna 
500 bezoekers genoten zichtbaar 
van een vrolijk Kerstprogramma, 
begeleid door een combo en het 
uit 20 zangers bestaande koor van 

Elvis’ eigen ‘Gospel for Everyone’, 
waarmee de oorspronkelijk uit Ni-
geria afkomstige zanger ‘als zende-
ling met een missie’ door de Ne-
derlandse kerken trekt: ‘swingende 
toegankelijke muziek, maar met 
een duidelijke boodschap’.

Hoogtepunt was de bijdrage van 
Noreda Graves, die naar eigen zeg-
gen al als kind op de preekstoel van 

haar vader stond te zingen, en die 
met haar karakteristieke stemgeluid 
de liefhebbers van Amerikaanse 
gospel in vervoering wist te bren-
gen. De opbrengst van de middag 
is door beide organiserende Rotary-
clubs, De Bilt-Bilthoven en Zand-
zegge, bestemd voor Stichting Har-
tekind en Buddha Smile, een school 
voor straatkinderen in India.

(Peter Schlamilch) 

Een afgeladen Onze Lieve Vrouwe-kerk geniet van het speciale Gospel programma. (foto Michiel Wijnbergh)
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LET OP! DENK AAN UW KERSTBESTELLING!
  

Varkenshaas 500
GRAM 8.98

SAMEN
VOOR 10.-

500
GRAM 6.50Filet rollade of 

kip rollade

500
GRAM 8.98Kipfilet

4 schnitzels + 1 pond 
runder gehakt

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 13 december
t/m woensdag 19 december

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet Americain
Pulled pork salade
Sellerie salade

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 5.98Extra donderdag voordeel:

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 6.50

Runderrollade
Gegrilde kipfilet
Honing ham

BOEREN BELEGEN 500
GRAM 6.75

  VOORDEEL HELE WEEK

Lekker voor het weekend! Vers gebrand

HEERLIJKE
RIBLAPPEN

1
KILO 11.- Rundervinken

Slavinken
Gehaktstaaf

4 + 1 
GRATIS

2 
VOOR 6.-

2
VOOR 7.-

SMULBOLLEN

DEENSE BRODEN

CRANBERRY NOTEN 
MIX

PINDA ROZIJNEN 
MIX

250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98

2
KILO 20.-

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,80

Van onze patissier
Van onze bakker

Citroen
frambozentaart

Nu

€ 14,95

Aanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

De lekkerste
Clementines
mandarijnen zonder pit

Heel kilo € 1,98

Volop specialiteiten
uit Brussel

Kijk voor onze kerst-
eindejaar brochure

op onze website
www.landwaartculinair.nl

Vers gesneden
Extra zoete
Ananas
250 gram € 1,98

Vers gesneden
Snijboontjes
400 gram  € 1,98

Alleen donderdag Vers van de traiteur

•  Kapucijnerschotel € 1,15
100 gram

•  Gekonfijte eendenbout 
met een taartje 
van puree en zuurkool

€ 9,95
per portie

•  Pasta met kip, 
paddenstoelen en tomaat€ 1,25

100 gram

Desem
grofvolkoren
NU € 2,99

VOLOP: feestbroden, 
kaasbol, kerststollen, etc

•  Zuurkoolschotel met 
gehakt, worst en jachtsaus

€ 1,25
100 gram

•  Vers gesneden 
Hutspot € 0,99

500 gram

•  Turbana bananen € 0,99
heel kilo



Kerstspel in
St. Maartenskerk

Maandag 24 december om 19.00 uur wordt in de St. Maartenskerk aan 
de Nachtegaallaan in Maartensdijk een Kerstspel opgevoerd met 
Maria, Jozef, Engelen, Herders 
en Herbergier maar ook het kind-
je Jezus en echte schapen zijn 
aanwezig. Wie zelf een engel of 
herder, Jozef of Maria wil zijn 
mag komen oefenen in de Kerk 
van Sint Maarten, Nachtegaal-
laan 40 te Maartensdijk. 

De rollen zijn al verdeeld en er 
wordt al druk geoefend (op don-
derdag 13 december (ook om 
15.30 uur) en op vrijdag 21 de-
cember ook om 15.30 uur). 

Zondag 24 december is er om 
15.00 uur een generale repetitie. 
Informatie bij Miranda Mulder, 
m.mulderkemp@gmail.com.
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Kerstconcert OLV Kerk Bilthoven
door Walter Eijndhoven

Zondag 16 december laten het Nederlands Brandweerorkest, het With Pleasure vrouwenkoor 
en Harry’s Inspiration koor en Combo de luisteraar genieten van een dynamisch muzikaal 

programma van meeslepende decembermelodieën in de OLV kerk in Bilthoven. Liederen als 
‘Komt allen tezamen’ tot ‘I will follow him’ en nog vele andere nummers passeren de revue.

‘In juni gaven wij een gezamenlijk 
concert met het Harry’s Inspiration 
Koor en Combo’, vertelt Marije, 
dwarsfluitiste bij het Nederlands 
Brandweerorkest. ‘Dat beviel zo 
goed, dat wij besloten nog een keer 
iets gezamenlijks te doen. En zon-
dag 16 december is het dan zover’. 
Het Nederlands Brandweerorkest 
(NBO), opgericht in 1926, is een 
veelzijdig en complete vereniging. 
Marije: ‘Wij bestaan uit een har-
monieorkest en een drumband. 
De diverse orkesten binnen onze 
vereniging treden op als show- en 
marchingband, maar ook als con-
certorkest. Verder zijn wij ook veel 
te zien tijdens grote militaire tap-
toes, Street parades en optochten, 
in binnen - en buitenland’. 

Theresiaschool
Brigitte Giesen-Geurts, lid van het 
Harry’s Inspiration koor is erg ver-
heugd over de samenwerking met 
het Nederlands Brandweerorkest. 
Geurtsen: ‘De OLV kerk heeft vijf 
koren, waarvan ons koor de jong-
ste telg is’. Het koor is ontstaan uit 
een kerstkoortje van ouders van de 
Theresiaschool. Bij het koor hoort 
een combo, ontstaan uit ouders die 
muziek maakten bij het afscheid 
van groep 8 van hun kinderen. Sa-
men heetten koor en combo Hap-
py Generation. Geurtsen: ‘Na het 
overlijden van onze dirigent Harry 

Koch, noemden wij ons Harry’s 
Generation, sinds kort omgedoopt 
tot Harry’s Inspiration. Wij zingen 
en spelen nog steeds de bijzondere 
arangementen van Harry’.

Werkplaats
Naast het Nederlands Brandweer-
orkest en het Harry’s Inspiration 
koor zingt zondag 16 december 
nog een derde koor mee, 22 jaar 
geleden opgericht voor (oud)ou-
ders van de Werkplaats (WP), ook 
in Bilthoven. ‘Onze dirigent is 
Peter Schreuder, medewerker op 
zowel de basisschool als op het 
voortgezet onderwijs van WP’, 
vertelt koorlid Willemijn. ‘Hij di-
rigeert ons vol passie, muzikaliteit 

en humor. Freek Zwanenberg be-
geleidt ons op de piano, al jaren-
lang. Wij hebben een uitgebreid 
repertoire: van Braziliaans tot 
Zweeds, van klassiek tot volksmu-
ziek en van swingend tot sereen’. 
Samen zorgen de twee koren en 
het Brandweerorkest voor een ge-
zellige middag, met veel samen-
zang met publiek en muziek in een 
natuurlijk afgeladen kerk. 

Zondagmiddag tussen 16.00 uur en 
17.30 uur is iedereen welkom in de 
OLV kerk, aan de Gregoriuslaan 
8 in Bilthoven, gratis entree, een 
vrije gift wordt op prijs gesteld. 
Aansluitend is er chocolademelk 
en glühwein.

Het Brandweerorkest oefent alvast voor het kerstconcert.

Oosterlichtkerk markeert nieuwe start 
Kerkelijk De Bilt heeft er sinds kort een nieuwe naam bij. Tijdens een drukbezochte dienst op

2 december in het kerkgebouw aan de Eerste Brandenburgerweg,
werd de naam ‘Oosterlichtkerk’ bekendgemaakt. 

Het gebouw, dat voorheen Opstan-
dingskerk heette, biedt huisvesting 
aan de nieuwe wijkgemeente die 
ontstaan is door samenvoeging 
van de wijkgemeenten Immanuel-
kerk en Opstandingskerk en de fu-
sie met de Boskapel-gemeente uit 
Groenekan. Een nieuw thuis met 
een nieuwe naam voor een nieuwe 
wijkgemeente.

Ontmoeting
‘De beslissing over de naamgeving 
ging niet over één nacht ijs’, aldus 
Henk Strietman namens de geza-
menlijke wijkkerkenraad. Tijdelijk 
werd sinds afgelopen voorjaar de 

naam ‘nieuwe kerk’ gebruikt, maar 
een gezamenlijk thuis voor drie 
samengevoegde wijkgemeenten 
verdient een sterke en authentieke 
naam die uitdraagt wat de nieuwe 
gemeente wil zijn. Daar mochten 
de leden van de fuserende kerkge-
meenten zelf over meedenken en dat 
leverde heel veel mogelijke namen 
op. Maar al zaten er hele mooie bij, 
geen van de voorgestelde namen 
haalde het bij de eindbeslissing 
van de kerkenraad. Henk Striet-
man: ‘Een veel genoemde naam 
was ‘Ontmoetingskerk’. Mooi en 
zeker passend bij de gedachte dat 
ontmoeting hét kenmerk is van de 

kerkgemeente en haar huis. Maar 
niet handig omdat in Maartens-
dijk al een Ontmoetingskerk staat. 
Namen die verwijzen naar de wijk 
waarin de kerk staat vielen af, om-
dat we als kerkgemeente verder 
willen kijken dan deze wijk. En we 
wilden iets doen met het licht dat 
hier zo mooi door de ramen valt. 
Daarom werd besloten het kerkge-
bouw en de nieuwe wijkgemeente 
‘Oosterlichtkerk’ te noemen’. 

Verbouwing
Om dat gebouw ook echt tot een 
nieuw ‘thuis’ te maken voor alle 
leden van de nieuwe fusiegemeente 
wordt een forse verbouwing voor-
bereid. Ook nodig omdat het ge-
bouw bouwkundig en qua klimaat-
beheersing niet meer aan de eisen 
van deze tijd voldoet. De verbou-
wing wordt deels bekostigd uit de 
verkoop van het gebouw van de 
Immanuelkerk aan de Soestdijkse-
weg, die afgelopen zomer is afge-
rond. Definitieve keuzes over de 
bouwkundige vernieuwing en de 
inrichting van het gebouw moeten 
nog worden gemaakt. Uit de ge-
toonde schetsen blijkt wel dat licht 
een belangrijk element wordt bij de 
verbouwing, helemaal in lijn met 
de sfeer die de Oosterlichtkerk wil 
uitademen.

(Rob Jastrzebski)

Een bekend gebouw met een nieuwe naam: Opstandingskerk wordt 
Oosterlichtkerk.

Hout met wat extra 
warmte voor Eet Mee 

Hou je van samen eten, verrassende ontmoetingen, een 
mooi gesprek met onbekenden? Dan is Eet Mee echt iets 

voor jou. Doe mee als eetadres en kook voor gasten bij jou 
thuis of geef je op als gast en eet bij iemand thuis.

Al jaren draagt Stichting Eet Mee op deze wijze bij aan het oplossen 
van eenzaamheid en stimulieren van integratie, voor alleenstaanden en 
vluchtelingen in onze gemeente. De echte kerstgedachte, maar dan het 
hele jaar door. ‘De samenleving samen verbinden, door een praatje te 
maken met een buurtgenoot die je normaal nooit spreekt of een ander 
te helpen aan sociale contanten. Fijn dat de Lions hierin bijdraagt met 
nieuwe computers, die we als vrijwillegers organisatie hard nodig heb-
ben’, aldus Annelies Kastein (initiatiefnemer van Stichting Eet Mee).

Lions
Mente Bousema (lid Lions): ‘Als Lions steunen wij graag initiatieven, 
die lokaal van betekenis zijn. Met een kleine bijdrage proberen we daar-
bij net het verschil te maken. Onze donaties brengen we bijeen door 
het verkopen van door ons zelf gekloofd haarhout uit de Biltse bossen. 
Inwoners kunnen dit bestellen via Lionshout.nl. Wij noemen het hout 
met wat extra warmte’. (Alexander Knottenbelt)

Overhandigen van cheque aan Stichting Eet Mee; v.l.n.r. Karin Zakko 
(vluchteling uit Syrië), Annelies Kastein (initiatiefnemer van Stichting 
Eet Mee) en Mente Bousema (Lions lid).

Kerstnachtdienst 
Centrumkerk

Op kerstavond 24 december is er een kerstnachtdienst van de Centrum-
kerk én de stichting LifeWireZ. De stichting LifeWireZ. helpt jongeren 
de rode draad in hun leven te ontdekken, door samen geloof&leven te de-
len en verbinding te zoeken met elkaar. Tijdens deze kerstnacht worden 
klassieke en moderne kerstliederen gezongen. Het eeuwenoude kerstver-
haal wordt op een eigentijdse en unieke manier door jongeren en volwas-
senen verteld. Na afloop van de kerstnacht wordt er buiten bij de vuur-
korven warme chocolademelk en gluhwein geschonken. De aanvang is 
om 21.30 uur in de Centrumkerk, Julianalaan 42 te Bilthoven.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl
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Wegens grote drukte in de 
decembermaand zoeken wij 
bij Difrax PER DIRECT extra 
hulp in ons magazijn op de 
Rembrandtlaan in Bilthoven!

GEZOCHT

GEZOCHT VOOR TIJDELIJK (± 3 MND) MAAR PER DIRECT: 
∤  Een handige, gezellige, secure magazijnmedewerker!
∤  Vind jij het niet erg om vroeg op te staan?
∤  Steek je graag je handen uit de mouwen?
∤  Ben je per direct beschikbaar?
∤  Heb je ook een heftruck certifi caat…?
∤  Dan zijn wij misschien op zoek naar jou!

Als jij interesse hebt om in het magazijn van Difrax aan de 
slag wil gaan, dan nodigen wij je graag uit om te reageren. 
Je kunt je motivatie en CV  sturen naar: vacature@difrax.com 
o.v.v. “Medewerker magazijn”. Of nog beter: bel ons 
op 030-2250004. Je mag vragen naar Maryvonne of Ronald.

Over 1 week staan de
Kerstadvertenties weer in
De Vierklank! Wilt u ook een
Kerstgroet? Mail naar
info@vierklank.nl 

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

� NIEUWE KEUKENS

� KEUKENRENOVATIE

� KAMER EN SUITE

� RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

� (INLOOP-) KASTEN

� KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

� TAFELS

   

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• Readshop • Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt

• Landwinkel de Groenekan • De Vierklank • Primera Maartensdijk 

€ 12,95

Bijzonder
cadeau
Ter gelegenheid van het 
900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een 
bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke 
verhalen en recepten van inwoners 

uit de zes kernen.

‘Beth Shamar’
 
Alzheimer Dagcentrum verzorgt warme maar 

ook professionele, kleinschalige en gastvrije dagopvang voor
  

Ouderen met een vorm van dementie in verschillende stadia.

Onze locatie
Grothelaan 1a, 3737RK in Groenekan (achter de Boskapel)

De volledige vacature tekst is gepubliceerd op onze website.

Wij zijn op zoek naar 
een begeleider (m/v) voor 14 uur per week in 

onze kleinschalige organisatie  

Onze kernwaarden zijn: professioneel, Algemeen Christelijk, warm, 
veilig en verzorgd.

Ben je Verpleegkundige, Verzorgende, SPW’er of SPH’er en heeft 
liefdevolle zorg & begeleiding jouw hart?

Bekijk voor meer informatie onze website www.bethshamar.nl of bel 0346 - 211755

Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10
b.g.g. (0346) 21 46 22

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

IS UW TUIN AL WINTERKLAAR?
Ook voor gladheidsbestrijding
kunt u ons benaderen

• Het snoeien van bomen en rozen
• De Bloembollen planten
• De Coniferen verplanten
• Het scheuren van planten
• Het gazon winterklaar maken
• Het afsteken van graskanten

KOM A.S.
VRIJDAG EN
ZATERDAG

PROEVEN EN
BESTELLEN 
VAN ONS

HEERLIJKE
KERST-

ASSORTIMENT!

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Steunpunt Vluchtelingen feliciteert 
Samen Oplopen

door Guus Geebel

De coördinatoren Hanneke Eilers en Linda de Kruijff van Steunpunt Vluchtelingen
De Bilt zijn bijzonder verheugd dat het Oranjefonds een subsidie heeft toegekend aan Samen 

Oplopen, een project van Mens De Bilt. Daarmee kunnen vanaf januari gezinnen met een 
vluchtelingenachtergrond gekoppeld worden aan Nederlandse gezinnen. 

Hanneke Eilers vertelt dat status-
houders twee jaar lang begeleid 
worden door vrijwilligers van het 
Steunpunt. ‘Die zorgen ervoor dat 
voorzieningen worden aangevraagd 
en geregeld, het inburgeringstraject 
in gang wordt gezet, helpen zoeken 
naar scholen voor de kinderen, le-
zen lastige brieven voor ze en be-
geleiden bij het leren kennen van 
de Nederlandse taal en cultuur. Het 
Steunpunt doet deze begeleiding 

dus twee jaar. Als we voor de af-
loop zien dat er nog behoefte is aan 
begeleiding en steun, dan zullen we 
contact opnemen met Samen Oplo-
pen. We zorgen dat er een warme 
overdracht plaatsvindt en mensen 
elkaar al een beetje kennen.’

Overdracht
Samen Oplopen is pas begonnen, 
maar begeleidt inmiddels al enkele 
gezinnen. ‘‘We doen het samen en 

in vervolg van elkaar. Er vindt een 
geleidelijke overdracht plaats. We 
zijn daar heel blij mee omdat op 
deze manier mensen geholpen kun-
nen worden met verdere integratie, 
want dat is een proces dat niet na 
twee jaar is afgelopen. Educatieve 
elementen zijn heel belangrijk, 
maar het sociale contact is minstens 
zo belangrijk. Mensen moeten zich 
welkom voelen in de samenleving. 
Dat krijg je door met de mensen ge-
zellige dingen te doen.’ 

Integratie
Linda de Kruijff vertelt dat het 
Steunpunt in de eerste twee jaar 
van de begeleiding al heel veel 
opgezet heeft. We hebben een ge-
weldige club taalcoaches die vanaf 
het begin dat iemand hier is met de 
taal aan de gang gaat. Dat gebeurt 
individueel en daarmee ontstaat 
vaak een band die in veel gevallen 
na twee jaar nog wel doorgaat. Het 
aanvullende na twee jaar vinden we 
heel mooi.’ Hanneke vindt de inte-
gratie heel belangrijk. ‘Als je con-
tact kunt maken met de buren en 
bij andere gezinnen komt leidt dat 
vaak tot leuke ontmoetingen. Ook 
de vrijwilligers van Samen Oplo-
pen krijgen daar ontzettend leuke 
contacten door.’

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

www.facebook.com/wereldwinkeldebilt

Wereldwinkel Maartensdijk in Dijckstate 
elke 3e zaterdag van de maand van 
10.00–14.00 uur

December dure maand ?
Niet bij Wereldwinkel De Bilt

20%
korting

op sjaals,
sieraden,
en tassen
Geldig t / m 31 december 2018

Assistent-coördinator Linda de Kruijff en coördinator Hanneke Eilers (r) 
van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. 

Vrijwilligers in het zonnetje
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 7 december, tijdens de Dag van de Vrijwilligers, zette gemeente De Bilt haar eigen 
vrijwilligers weer in het zonnetje. Meer dan 70 van hen ontmoetten elkaar in restaurant

‘Bij de Tijd’ in De Bilt, onder het genot van koffie en iets lekkers. Wethouders Anne 
Brommersma en Madeleine Bakker schonken koffie voor de genodigden.

Gemeente De Bilt eert haar vrij-
willigers twee keer per jaar, in 
maart tijdens de Mathildedag en 
in december nogmaals via de Dag 
van de Vrijwilliger. Tijdens zijn 
toespraak vroeg burgemeester Pot-
ters iedereen op zoek te gaan naar 
hen, die het verschil maken voor 
hun medemensen. In 2019 ligt de 
nadruk op inwoners van gemeente 

De Bilt die zich inzetten in de sec-
tor Kunst en Cultuur.

Voordracht
Misschien kent u inwoners van ge-
meente De Bilt, die zich - bijvoor-
beeld naast werk en gezin - inzet-
ten in de sector Kunst en Cultuur. 
In dat geval kunt u zo’n vrijwilli-
ger voordragen voor een nominatie 

en wordt hij of zij op Mathildedag 
gekozen tot Vrijwilliger van het 
Jaar. Natuurlijk kunt u ook andere 
vrijwilligers voordragen. 

Deze vrijwilligers kunt u aan-
melden bij Annemiek Bovée 
(a.bovee@debilt.nl) van de ge-
meente De Bilt. Zet uw motivatie 
voor de keuze in uw e-mail.

Meer dan 70 vrijwilligers genieten met elkaar in restaurant Bij de Tijd.

Dag van de Rechten 
van de Mens

door Henk van de Bunt

Zaterdag 8 december organiseerde Amnesty voor de vijfde keer 
haar Schrijfactie op diverse locaties in Nederland. Belangstellenden 
konden in Het Lichtruim in Bilthoven, tussen 10.00 uur en 14.00 
uur, een brief schrijven aan één van de tien uitgekozen vrouwen, 
die dit jaar centraal staan. De schrijfactie in Het Lichtruim leverde 
tegen de 400 brieven en kaarten op. 

Elk jaar klimt Amnesty International in de pen voor mensen die gemar-
teld worden om wat zij geloven, die gediscrimineerd worden om wie 
zij zijn, of zijn vastgezet, omdat zij voor hun mening uitkomen. Dit 
jaar voerde men actie voor vrouwelijke mensenrechtenactivisten van 
over de hele wereld. Vrouwen die demonstreren voor gelijke kansen of 
kritiek uiten op hun regering. Vrouwen die hun nek durven uitsteken, 
krijgen, nog vaker dan mannen, te maken met (seksuele) intimidatie, 
lastercampagnes en verkrachting.

De wethouders Madeleine Bakker en Anne Brommersma bij het 
uitzoeken van brieven die zij daarna gaan schrijven. Amnestybestuurder 
Toon Gerritsen kijkt mee. (foto Frans Gielen)

In Bilthoven luiden nu klokken
om je naar de kerk te lokken
het is een signaal
van kom allemaal
waar ze niet zo gauw over mokken

Guus Geebel Limerick
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PORCHETTA
Met een hart van 

mediterraanse kruiden

670
per 800 gram
per 100 gram 0,84

ROSBIEF NATUREL
Per 700 gram

699
Kiloprijs 9,98

VARKENSROLLADE  
OF VARKENSFILET- 
ROLLADE
Naturel of met kruidnagel 
Per 900 gram

629
Kiloprijs 6,99

KERSTWIJNEN
Villebois Petit Sauvignon blanc, Signé 
Bourgogne Chardonnay, Bloemfontein 
Chenin Blanc, Vega Cascajo Crianza Rioja, 
Viña Chela Malbec, Cru la Maqueline 
Bordeaux of Montañana garnacha 
Selección Especial  
3 flessen à 750 ml

3 VOOR

1500

KIES & MIX GROENTE, 
AARDAPPELEN OF 
CHAMPIGNONS
3 zakken aardappelen in schil à 450 
gram, gesneden kastanje champignons, 
sperziebonen, snijbonen of groentemix  
à 200 gram

 3 VOOR

300

Geldig van wo 5 december 2018 t/m di 1 januari 2019

Geen 18, geen alcohol

 Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31
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De Vrome Kwasten vertellen 
verhalen in vormen en kleuren

Je kunt Bijbelverhalen vertellen in woorden, maar ook in vormen en kleuren. En dat is precies 
de passie van de leden van de Biltse oecumenische schildergroep ‘De Vrome Kwasten’. 

Het gezelschap heeft zijn oor-
sprong in 1995, toen een groepje 
creatievelingen uit de Morgenster-
kerk, Immanuëlkerk en Opstan-
dingskerk bijeenkwam voor een 
‘eenmalig’ kunstproject voor een 
paasexpositie. Inmiddels zijn De 
Vrome Kwasten 23 jaar en meer 
dan duizend schilderijen verder. 
Het Kerkvenster keek een ochtend 
mee in het atelier en sprak met een 
paar leden over wat hen beweegt en 
inspireert.

Sociale club
Een palet verf, een bundel pense-
len en grote vellen papier zijn de 
ingrediënten van de wekelijkse 
schilderochtend in de kleine zaal 
van de nieuwe kerk. Plus een flinke 
dosis inspiratie uiteraard. En een 
goed humeur en gespreksstof, want 

als sociale club praten de Vrome 
Kwasten ook heel wat af tijdens het 
schilderwerk. ‘We kunnen alles aan 
elkaar kwijt’, zeggen de verf-min-
nende amateurkunstenaars. 

‘Het is een hechte groep’, beaamt 
Jannie Catsburg-Vossestein, die de 
groep al jaren begeleidt: ‘Een club 
met een bijzondere geschiedenis 
ook. Na een als eenmalige actie 
bedoeld schilderproject met Pasen 
1995, vond een deel van de betrok-
ken mensen het zo leuk om samen 
creatief bezig te zijn, dat ze beslo-
ten een schilderclub op te richten. 
Aanvankelijk onder de naam ‘De 
Bijbel verbeeld’, want verhalen uit 
de diverse Bijbelboeken waren de 
bron voor de schilderprojecten. La-
ter werd de naam omgedoopt in ‘De 
Vrome Kwasten’.’

Van verhaal naar beeld
Mieke Snoek is een van de leden 
van het eerste uur van het schil-
dergezelschap. Gevraagd naar haar 
inspiratiebron, zegt zij: ‘Ik probeer 
een verhaal om te zetten in beelden, 
het liefst in een lijnen- en kleu-
renspel in abstracte vorm. Soms 
nemen we een lied of een psalm 
als vertrekpunt. Wat voor beelden 
en kleuren krijg je daarbij in ge-
dachten en hoe krijg je die mooi 
op papier? Dat is steeds weer een 
uitdaging. Ik vind het heerlijk om 
op deze manier mijn creativiteit de 
ruimte te geven.’

Mieke heeft een archiefje bijge-
houden van wat de Vrome Kwas-
ten sinds hun prille beginjaren zoal 
geschilderd hebben, bij elkaar 67 
thema’s. Met gemiddeld tien tot 

De Vrome Kwasten anno november 2018: Dora Hoogeweg, Tineke de Nooijer, Mieneke Hoogendijk, Trudi 
Treur, Betty van den Ham, Mieke Snoek, Wilma den Toom, Anneke Schoone en begeleidster Jannie Catsburg - 
Vossestein.

Pieten waren druk

De pieten van Kunst en Genoegen hadden het druk op 5 december: 
Na een bezoek aan twee scholen in Maartensdijk bracht de pietenband 
‘Sint en Genoegen’ uit Maartensdijk nog een verrassingsbezoek aan 
de Schutsmantel te Bilthoven, waar ze hartelijk ontvangen werden en 
verschillende Sinterklaassongs ten gehore brachten, die uit volle borst 
werden mee gezongen (foto Sijt de Bie).

vijftien schilderwerken per thema 
in de groep, levert dat een indruk-
wekkend repertoire van ruim boven 
de duizend werken op. ‘We hebben 
een paar bijzondere schilderpro-
jecten gehad, zoals bij het tienjarig 
bestaan van kinderkoor De Regen-
boog, de intrede van Marianne Os-
kam als predikant en het jaar van de 
Bijbel in 1999, waarbij we met een 
grotere groep gemeenteleden een 
gezamenlijke ‘Kunstboom’ hebben 
gemaakt, met alle Bijbelboeken 
erin verwerkt. We hebben ook wel 
projecten geschilderd in opdracht 
van de Kerkenraad, zoals een serie 
kruiswegstaties en een serie ´Abra-
ham´ voor het 50-jarig bestaan van 
de Opstandingskerk. Mooie projec-
ten om op terug te kijken.’

Meditatief
Trudi Treur vindt in haar schilder-
werk innerlijke rust, maar tegelijk 
ook een uiting van haar geloof. Een 
mooie combinatie, vindt zij: ‘Ik 
zong jaren geleden mee in het koor 
De Weerklank en daar tipte een 
vriendin mij over het bestaan van 
de schildergroep. ‘Echt iets voor 
jou’, zei ze. ‘Ik voelde direct een 
‘klik’ met de groep en met de schil-
derthema’s. De Bijbel is voor mij 
de basis voor mijn schilderwerk. Ik 
zoek graag verdieping in mijn ge-
loof door Bijbelverhalen te lezen en 
ook door thema’s rond het geloof 
en de kerk in mijn schilderijen te 
verwerken. Ons vorige thema was 
‘Een nieuw begin’. Dat sloot mooi 
aan op de samenvoeging van de Im-
manuëlkerk en Opstandingskerk, 
voor kerkgangers van beide kerken 
een nieuwe start. Ik heb dat onder 
andere verbeeld met een dame met 
een koffer. Wat stop je daarin? Wat 
neem je mee als je naar een nieuwe 
plek verhuist en wat laat je ach-
ter? Een inspirerend onderwerp. In 
schilderen kan ik mijn ideeën en 
gedachten vorm geven, maar tege-
lijk heeft het ook een meditatieve 
uitwerking. Als ik schilder wordt 
het rustig in mijn hoofd.’

Eenheid in verscheidenheid
Het mooie van de schildergroep is 
volgens begeleidster Jannie Vos-
sestein de eenheid in verscheiden-
heid: ‘We zijn nu met acht leden; 
een mooie sociale club met een echt 
groepsgevoel. Met één gemeen-
schappelijke passie, maar iedereen 

uit die op zijn eigen manier. Ieder 
heeft haar eigen stijl en schilder-
techniek. Zo zie je één thema op 
heel veel verschillende manieren 
vorm krijgen. Heel inspirerend om 
al die verschillende resultaten te 
zien. We schilderen op grote vellen 
papier, 1 meter bij 70 centimeter. 
Dat mag ook wel, want uiteindelijk 
willen we onze werken laten zien 
in de kerk in steeds wisselende ex-
posities. Kleinere formaten zouden 
in de ruime kerkzaal van de nieuwe 
kerk weg vallen.’

Zoveel thema’s en zoveel schil-
derwerken in 23 jaar tijd, wat ge-
beurt daar eigenlijk mee? Bewaren 
de vrome Kwasten al hun werk? 
Mieke Snoek schudt stellig haar 
hoofd. ‘Nee, dat is niet te doen. 
Met sommige werken heb je een 
band en die bewaar je, terwijl an-
dere schilderijen na een aantal jaren 
worden overgeschilderd met een 
nieuw thema. En hoe cru het mis-
schien ook klinkt, sommige werken 
vinden na jaren een roemloos einde 
bij het oud papier. Maar er zijn ook 
blijvers. Zo hebben twee van de 
schilderwerken van het allereerste 
Paasproject van 23 jaar geleden 
jarenlang in de consistorie van de 
Immanuelkerk gehangen. Die zijn 
onlangs verkocht.

Vormen
Blijvers zijn er ook onder de le-
den. Zo zijn Mieke Snoek, Dora 
Hogeweg en Betty van den Ham al 
vanaf het prille begin trouw aan de 
verfkwast, terwijl er door de jaren 
heen ook leden vertrokken zijn en 
nieuwe zijn bij gekomen. De groep 
zoekt ook verbreding met andere 
kunstvormen. Dora Hogeweg be-
kwaamt zich bijvoorbeeld in de 
kunst van het kalligraferen, waarin 
ze ook een beroepsopleiding heeft 
gevolgd en Anneke Schoone brengt 
haar vaardigheid met quilten mee in 
de groep. Ook hier geldt: gedeelde 
passie voor creativiteit, maar op 
verschillende manieren en soms 
mooi te combineren. Jannie Vos-
sestein ziet dat als de kracht van de 
groep: leren van elkaar en elkaar 
stimuleren. ‘Ik vind het heel knap 
dat de groep steeds weer originele 
thema’s kan bedenken en dat de 
leden elkaar al zoveel jaar kunnen 
blijven inspireren.’

(Rob Jastrzebski)

Pruisische oorlogsschade in 
Westbroek

In het decembernummer van Sint Maerten, het periodiek van de Historische Vereniging 
Maartensdijk, treft u artikelen over Pruisische oorlogsschade in Westbroek aan naast 

een artikel over verzetsheldin Jacoba van Tongeren; beiden artikelen over hoe de ‘grote’ 
geschiedenis zich van tijd tot tijd ook manifesteert in onze lokale ‘historiën’. 

Het nummer bevat voorts artikelen 
over de vroege geschiedenis van 
de polder Herbertskop (het gebied 

waar nu Tuindorp, Voordorp en 
een deel van Overvecht liggen) en 
over de Gelderpolder, het gebied 

tussen de Achter Wetering en de 
Ruigenhoeksedijk. De lezer wordt 
geattendeerd op een heruitgave van 
een historisch boekwerkje (en dito 
fietst-route) over de ontstaansge-
schiedenis van ons veenweidege-
bied en van enkele van de memo-
rabele historische gebeurtenissen 
en kunst- en krijgsobjecten in onze 
omgeving. Tenslotte wordt beknopt 
aandacht geschonken aan een ver-
nieuwde en een nieuwe historische 
website die beide ons gebied be-
strijken. (Frank Klok).

De verkooppunten voor de losse 
verkoop van St. Maerten zijn: Bou-
man Boekhandel, Hessenweg 168, 
De Bilt, Van der Neut B.V., Groe-
nekanseweg 5, Groenekan, Kapper 
Hans Stevens, Maertensplein 26, 
Maartensdijk en Bilthovense Boek-
handel, Julianalaan 1 te Bilthoven.

Deze gravure geeft een 18e eeuwse impressie van Westbroek.
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Tap
Ons ervaren team staat klaar om samen met u invulling 
te geven aan alle wensen. Ook als het afscheid niet of 
elders verzekerd is. Kijk op dela.nl/bilthoven of 
bel 030 200 45 30. Wij helpen u graag.

‘Het afscheid dat DELA regelde was prachtig.   
 En we waren niet eens verzekerd.’

‘Geregeld naar wens’ door Sanne van DELA

NORDMANN KERSTBOMEN
VERSER KUN JE ZE NIET KRIJGEN, BETER KOM JE ZE 

NIET TEGEN, RECHTSTREEKS VAN DE KWEKERIJ
IN DENEMARKEN

Wie houdt van échte winterse gezelligheid, sfeer én leuke 
activiteiten voor jong en oud, die heeft nog dik anderhalve 
week de gelegenheid om een bezoek te brengen aan de 
Warme Witte Winter Weken ... hét familie winter evenement 
voor iedereen.
Tot en met zondag 23 december bent u welkom in het schil-
derachtige winkeldorp in de stijl van Anton Pieck. Tjokvol 

winkeltjes met koop-
waar. Samen met de 
kinderen broodjes bak-
ken boven het laaiende 
vuur, zelf een mooie 
kaars maken, knutselen 
in de hut, of knuffel-
dieren aaien in de
levende kerststal. In de overdekte ruimten is een prach-
tige, fonkelende kerstshow ingericht met mooie decors en 
ontelbaar veel kerstartikelen ... om uitgebreid kerstinko-
pen te doen, of zomaar te genieten.

Samen naar het 
Smulplein in het dorp 
voor een dampende 
beker hete chocomel, 
poffertjes, oliebollen 
en nog véél meer 
winterse lekker-
nijen.

160 tot 180 cm 
..........................19,99

180 tot 220 cm 
        ...................31,99

HET GONST VAN SFEER EN GEZELLIGHEID

Dorresteinweg 72b Soest, Tel 035 - 6012883 - www.warmewittewinterweken.nl - www.vaarderhoogt.nl

Elke dag open 

van 10.00 tot 17.00 uur. 

Vrijdags van 

10.00 tot 21.00 uur.

Onze bomen worden duurzaam gekweekt 

op bosbouwpercelen in Denemarken
VRIJDAGAVOND 

LICHTJESAVOND TOT 

21.00 UUR

Toegevoegd aan de kerstshow 
aanbiedingen: KERSTSTERREN
Met 5 koppen of meer, 
potmaat 13 cm.

Onze website staat boordevol fantastische aanbiedin-
gen. Neem direct een kijkje of kom naar de kerstshow 
en kies uit wat u mooi vindt.

KERSTSHOW: MOOIER EN RIJKER DAN OOIT

Een show met een 

buitengewone X-factor. 

Schitterende decors en vol 

mooie kerstartikelen.

AANBIEDINGEN KERSTSHOW

Per stuk 3,99
2 voor ............. 4,99

KERSTSTUKKEN
Ons kerststukkenteam
maakt elke dag nieuwe 

verse creaties. De een 
nog mooier dan 

de ander. 

Kies een mooi stuk uit en 
neem het mee naar huis. 
Dat maakt uw kerst nóg 

mooier dan het al 
was

www.warmewittewinterweken.nl/aanbiedingen

KIES UIT MET SUPERKORTINGEN:
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Kunst uit eigen provincie
door Henk van de Bunt

De expositie ‘Kunst uit Eigen provincie 2018-2019’ bij WVT wordt dit jaar gehouden van 
woensdag 19 december tot en met donderdag 3 januari 2019. De opening vindt plaats op 

woensdag 19 december om 20.00 uur door burgemeester Sjoerd Potters. Tijdens deze opening 
zorgt het WVT Huisorkest voor muzikale begeleiding.

Al meer dan 40 jaar stoppen de 
‘reguliere’ WVT-activiteiten een 
paar weken om tijdens de feestda-
gen rond Kerst en de jaarwisseling 
ruimte te maken voor kunst. In 1973 
werd voor het eerst de tentoonstel-
ling Kunst Uit Eigen Woonplaats 
gehouden. Plaatselijke kunstenaars 
hadden bij het toenmalige bestuur 
van de vereniging aangeklopt om 
op een of andere manier meer aan-

dacht voor hun activiteiten en werk 
te krijgen. In deze samenspraak is 
toen het idee ontstaan om rond de 
feestdagen een expositie te houden 
voor kunstenaars uit eigen woon-
plaats. Vanaf 1992 is deelname uit 
de hele provincie mogelijk en werd 
de naam van de tentoonstelling 
daaraan aangepast: Kunst Uit Eigen 
Provincie. 

Uniek
Destijds, maar ook nu nog, is een 
dergelijke tentoonstelling een unie-
ke activiteit voor een buurthuis. 
Maar aan de andere kant weer zo lo-
gisch; er komen wekelijks heel veel 
mensen in het gebouw, de drempel 
is laag en daardoor komen er ook 
altijd veel mensen naar de expositie 
kijken. Ieder jaar zijn daar mensen 
bij voor wie zo’n bezoek een eerste 
kennismaking met kunst betekent, 
maar ook bezoekers voor wie het 
bekijken van de tentoonstelling een 
vaste, prettige gewoonte is gewor-

den. In 1989 werd de Kunst- en 
Cultuurprijs van de Gemeente De 
Bilt aan dit tentoonstellings-initia-
tief toegekend. Van de deelnemers 
wordt verwacht dat zij naar vermo-
gen aanwezig zijn gedurende de ex-
positieperiode.
 
Deelnemers
Kunst maakt Biltse Jaap van Ros-
sum ‘heel erg blij’: ‘Ongeveer 18 

jaar geleden ben ik voorzichtig 
begonnen met tekenen. Toen ik na 
46 jaar ophield met mijn kapsalon, 
had ik ineens veel vrije tijd en be-
gon ik met tekenen en schilderen. 
Ik ontdekte al gauw dat ik dit met 
heel veel plezier deed en dat ik 
het eigenlijk best aardig kon. Pas 
op mijn 34e kwam ik in aanraking 
met kunst. De etsen van Rembrandt 
waren mooi, eenvoudig, gedurfd en 
treffend en dit bleek de inspiratie-
bron voor mijn eerste eigen teke-
ningen. In eerste instantie gebruikte 
ik alleen viltstiften en kleurpotlo-
den en later kwam daar de kwast 
bij. Les heb ik nooit gehad, maar 
vanwege het plezier in het schilde-
ren en door te experimenteren met 
kleur en technieken ontwikkelde ik 
langzaam een eigen stijl. Nu - op 
mijn 79e - leer ik nog dagelijks bij. 
Ik maak vooral kleine doeken, maar 
de laatste tijd ook een aantal gro-
tere. In ieder geval altijd vol kleur. 
Vaak ontstaat pas tijdens het ma-

ken het uiteindelijke resultaat. De 
natuur en dingen die toevallig op 
mijn pad komen, zijn mijn inspira-
tiebronnen. Best spannend om mijn 
werk nu niet alleen aan mijn familie 
en vrienden te laten zien, maar nu 
ook aan een groter publiek’.

Dorpjes
Thea Röpke uit Bilthoven: ‘Teke-
nen, schilderen met veel verschil-
lende materialen en met verschil-
lende technieken doe ik graag. Zo 
teken ik met houtskool, contékrijt 
en ook met Oost-Indische inkt. Ik 
word gefascineerd door lijnen en 
vormen en vooral door het contrast 
tussen licht en donker. Kijkend naar 
de natuur, gebouwen en dorpjes in 
de vakantie ontstond het idee hier 
iets mee te doen. Zo ontstonden 
deze met Oost-Indische inkt gete-
kende kleine dorpjes’. Röpke te-
kent en schildert al vele jaren; daar-
voor volgde zij diverse cursussen 
bij zowel Artibus als de werkschuit. 
Thea: ‘De laatste jaren schilder ik 
ook portretten in olieverf, naar aan-
leiding van eigen portrettekeningen 
of vanaf een foto. Hiervoor schil-
derde ik landschappen en vooral 
bomen; creativiteit met een eigen 
interpretatie. Belangrijk is een 
goede compositie met krachtige 
vormen en met een goede licht-, 
donker- en kleuropbouw. En vooral 
het plezier iets moois te maken’. 
Bij verkoop van haar werk gaat al-
tijd een gedeelte naar de Stichting 
Petite Cobi (zet zich in voor een 
gezonde toekomst voor moeder en 
kind) van haar dochter. 

Genieten
Wil Moget uit Bilthoven is al eni-
ge jaren bezig met schilderen: ‘Ik 
volg lessen bij W.V.T. Onze lerares 
Floreanne van Sprundel geeft les-
sen in het voor- en najaar. Ze leert 
ons verschillende technieken d.w.z. 
aquarellen, acryl en gemengde’. Op 
de expositie toont Wil ‘wat werk-
jes, om een beeld te geven, wat het 
resultaat is’. ‘We hebben een gezel-
lige groep en het is fijn om samen 
bezig te zijn. Tegen anderen zou 

Wil Moget: ‘De afwisseling van technieken werkt positief en maakt het 
spannend’.

Jaap van Rossum maakt vooral kleine doeken.

Thea Ropke naast de met Oost Indische inkt getekende kleine dorpjes.

Wie wordt
‘Vrijwilliger van het jaar’ 2019?

Ieder jaar wordt op 14 maart Mathildedag in De Bilt gevierd. Er wordt dan stilgestaan bij het 
ontstaan van de gemeente De Bilt, maar vooral worden de

vrijwilligers in deze gemeente geëerd.

Er zijn in de gemeente veel vrijwil-
ligers die zich op bijzondere wijze 
en geheel belangeloos inzetten voor 
de Biltse gemeenschap. Een comité 
van aanbeveling bepaalt elk jaar 
opnieuw, op basis van de nomina-
ties, wie extra waardering verdient 
voor zijn of haar inzet. 

Kunst en cultuur 
Voor Mathildedag 2019 wordt ge-
zocht naar vrijwilligers die naast 
een baan of de zorg voor een gezin, 
tijd hebben om bij te dragen aan 
ontwikkelingen in de sector ‘Kunst 

en Cultuur’. Wie kent iemand, die 
in deze sector het verschil maakt en 
vindt dat zij of hij extra aandacht 
verdient? Nomineer die persoon 
dan. Misschien wordt diegene wel 
uitgeroepen tot vrijwilliger van het 
jaar. Wanneer u iemand kent die 
zich, buiten deze sector, op een bui-
tengewone manier inzet dan kan dat 
natuurlijk ook.

Nomineren
Vertel de gemeente wie genomi-
neerd wordt en waarom; de ge-
meente ontvangt naast de aanmel-

ding voor nominatie graag een foto 
van de persoon die wordt voorge-
dragen. U kunt ook een videobood-
schap met een toelichting op de 
voordracht of een opname van de 
persoon in actie indienen. Voor-
drachten kunnen worden gericht 
aan Annemiek Bovée via a.bovee@
debilt.nl. Alle nominaties die voor 
maandag 19 februari binnen zijn, 
worden meegenomen in het selec-
tieproces. Een eventuele nominatie 
wordt niet gedeeld met de genomi-
neerde; dan kan die op Mathildedag 
echt verrast worden.

ik zeggen: ‘Geef het een kans bij 
twijfels of kom een keer kijken’. 
De reden om deel te nemen aan de 
expositie is voor Moget ‘om te la-
ten zien, wat ik zoal schilder. De af-

wisseling van technieken werkt po-
sitief en maakt het spannend. Mijn 
voorkeur gaat momenteel uit naar 
werken met acryl; ik geniet van het 
schilderen’. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Bilthoven wil een aantrekkelijk winkelcentrum maken, voor de hele re-
gio. Maar... binnen 1,5 uur kun je niet gezellig winkelen én een plotse-
linge ontmoeting ‘vieren’ met een kopje koffie en/of een glaasje is mijn 
ervaring (laat staan naar de kapper gaan). Of heeft de gemeenteraad een 
andere ervaring?

Bertien Collette, Maartensdijk

Standsverschil
Diederik woont in de chique wijk van ons dorp. Zij hebben daar over-
last van dassen die herhaaldelijk de tuin compleet omwoelen. Telkens 
moet de hovenier komen om de schade te herstellen. Van belasting-
geld is indertijd een dassentunnel onder de weg gemaakt en nu zit hij 
met de gebakken peren. Ik vertelde, dat er in onze wijk een rattenplaag 
is. Onder de huizen zit een oude blokverwarming waardoor ratten vrij 
spel hebben. De gemeente zet rattenbestrijders in. Mokkend zei hij dat 
de overheid bij hen niets doet omdat dassen beschermd zijn. Ik stelde 
huisruil voor, maar daar ging hij niet op in. Bertusbombast (Bilthoven) 
schrijft verhaaltjes van 100 woorden op www.100woordenverhaal.nl. 
Deze bijdrage gaat over de ratten- en dassenoverlast in De Bilt. 

Kerstmarkt WVT

Zaterdag 8 december werd er van 11.00 tot 15.00 uur kerstmarkt bij WVT 
waarveel kerstversiering werd aangeboden voor een lage prijs. Veel 
spullen vonden weer een weg naar een nieuw bestaan.            (Frans Poot)
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Onze openingstijden: ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur,
vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Geldig van maandag 10 december t/m maandag 24 december

KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO

ALLE MEDEWERKERS VAN 
KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO

WENSEN U EEN GEZELLIGE KERST EN 
EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 2019

ECHTE KERSTTOPPERS:
Vers wild van superieure kwaliteit:
Heerlijk aan een stuk te bakken en dan te trancheren:
HERTENHAAS TOURNEDOS 100 gram  € 6,75
Tip: serveer hierbij rode wijn kaneelsaus, romige puree en rodekool

Tongstrelend kwaliteitsrundvlees van de Utrechtse Heuvelrug:
Met o.a. malse rosbief, mager gerookt spek & een fijne 
kruidenmelange. Braadtijd ± 35 minuten op 150°C
KERSTGEBRAAD 100 gram  € 2,35
Tip: serveer hierbij Vlaamse frieten & een grove groene salade met 
uitgebakken spekjes en een honingmosterd dressing

Een origineel kerst gerecht; ± 45 minuten in een voorverwarmde 
oven op 170°C. Per stuk ± 750 gram, met sinaasappel & tijm
EENDENROLLADE 100 gram € 2,98
Tip: serveer hierbij krielaardappeltjes met rozemarijn & stoofpeertjes

UIT ONZE CULINAIRE KEUKEN:
In ganzenvet gegaard. ± 25 minuten in de oven op 170°C
GEKONFIJTE EENDENBOUTJES per stuk  € 5,50
Tip: serveer hierbij knolselderijpuree, salade met vers gebrande noten en 
een heerlijke vruchtensaus

Een topper die we niet mogen vergeten. Met o.a. rundvlees, 
spekjes, rode wijn, champignons, worteltjes en zilveruitjes
BOEUFF BOURGUIGNON 100 gram  € 1,50
Tip: serveer hierbij puree of gegratineerde aardappeltjes & kleine spruitjes

Met veel vlees, cranberry’s, zilveruitjes, champignons, rode wijn 
en een geselecteerde & gebalanceerde kruidenmelange
HAZENPEPER 100 gram  € 2,55
Tip: serveer hierbij romige aardappelpuree, rodekool & stoofpeertjes

KERSTWILDSPECIALITEITEN:
Bestel tijdig uw kerstwild om teleurstellingen te voorkomen!

Van uitmuntende kwaliteit hertenvlees en
van de bovenbil gesneden
HERTENBIEFSTUKJES 100 gram  € 4,25
Tip: serveer hierbij in ganzenvet gebakken krieltjes & roergebakken 
Brusselse spruitjes

Heerlijk mals & vol van smaak
FAZANTENBORSTFILET 100 gram  € 2,98
Tip: serveer hierbij wijnzuurkool, spekjes, romige puree en een sausje van 
appeltjes & calvados

WILDSUGGESTIES VOOR UW KERSTDINER
Bestel tijdig uw kerstwild om teleurstellingen te voorkomen!

• HAZENRUGFILET • WILDZWIJNPOULET 
• HERTENPOULET • FAZANTENBOUT

• HAZENACHTERBOUT • WILDZWIJNBOUT
• HERTENSUKADE • EENDENBOUT

FEESTELIJK OPGEMAAKTE KERSTSCHOTELS
voor gourmet-, fondue- of steengrill

Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet, biefstuktartaar, 
kalfsoester, biefstukreepjes & cordonbleu
GOURMET EXCLUSIEF  per persoon ± 280 gram  € 6,50

Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, biefstuktartaar, mini 
slavinkje, mini hamburger & mini worstje
GOURMET POPULAIR  per persoon ± 280 gram  € 5,95

Met o.a. heel dungesneden kogelbiefstuk, varkenshaas, 
kalkoenfilet, kalfsbiefstuk en kipfilet
CHINESE BOUILLON FONDUE
  p.p. ± 300 gram  € 7,50
Met o.a. hertenbiefstuk, hazenrugfilet, magret de canette, 
fazantenfilet & wildzwijn biefstuk
WILDGOURMET  per persoon ± 300gram. €13,50

Aanvullingen voor op uw schotel; shoarmavlees, 
lamskoteletjes, satévlees, merquez worstjes, 

speklapjes, chipolata worstjes of 
ontbijtspek om lekker uit te bakken.

Welk sausje mogen wij erbij doen?
Bijv. onze knoflooksaus, cocktailsaus, whiskysaus, 

pindasaus, cranberrysaus, zigeunersaus, honingtijmsaus, 
grand-veneur saus, rode wijn kaneelsaus of kruidenboter.

VOOR EEN TRADITIONELE KERST:
Voor in de oven. ± 3000 gram per stuk
BABY KALKOEN 500 gram  € 5,75
Tip: braadt de kalkoen op de borstzijde in een braadzak, dan blijft deze 
lekker mals & sappig. BESTEL TIJDIG; OP=OP !

Een echte traditie. Braadtijd ± 90 minuten
TAMME KONIJNENACHTERBOUTEN
 500 gram  € 7,75 
Tip: lekker stoven met spekblokjes, tomaat, witte wijn & een kruidnageltje

De originele Franse, met een randje vet. Om krokant te bakken
MAGRET DE CANETTE 100 gram  € 2,85
Tip: serveer hierbij cranberrysaus, onze huisgemaakte truffelgratin en een 
gemengde salade met een zoete dressing

VOOR EEN HEERLIJK VOORGERECHT:
Van superkwaliteit rundvlees gesneden
CARPACCIO per portie  € 3,25
Tip: serveer de carpaccio op een bedje van sla en garneer het af met 
pijnboompitjes, grove kaassnippers, verse peper uit de molen en onze 
carpacciodressing of truffelmayonaise.

Uit eigen keuken - Traditioneel getrokken van een gebalanceerd 
groenten bouquet, dus geheel vegetarisch.
BOSPADDESTOELENSOEP per beker  € 4,50
Tip: serveer de soep in een wijnglas en garneer hem af met verse bieslook 
en voeg eventueel gerookte kipfilet snippers toe.

Op beukenhout gerookt en langzaam gegaard.
Een pure smaakbeleving in uw mond
GEROOKTE EENDENBORSTFILET per portie  € 4,50
Tip: serveer de eendenborstfilet op een bedje van sla en garneer het af 
met pijnboompitjes, mangosnippers en een vruchtendressing.

Meer suggesties voor een heerlijk voorgerecht:

• OSSENSTAARTSOEP • MOSTERDSOEP
• WILDPATE • HERTENCARPACCIO

• STEAK TARTAAR • VITELLO TONATO
• KIPPENRAGOUT

VOOR EEN BOURGONDISCHE KERST
Een eyecatcher op uw kersttafel, een waar spektakel!
COTE DE BOEUFF 100 gram  € 1,95
Tip: serveer hierbij krieltjes, wok groenten en een lekkere portsaus

Met een mooie spekrand voor een optimale smaakbeleving.
Super voor in de oven
VARKENSRACK 100 gram  € 1,85
Tip: serveer hierbij roseval krieltjes uit de oven, haricots verts met spek
omwikkeld en grove groene salade

Voor een Amerikaanse kerst. Lekker voor in de oven en in de 
smaken: whisky, Italiaans of naturel
KERSTBEENHAM 100 gram  € 1,50
Tip: serveer hierbij peultjes, kastanje puree & cumberlandsaus. U kunt de 
ham ook afgrillen in een mengseltje van whisky & bruine suiker

Iets feestelijks op uw kersttafel. Met o.a. kipdijfilet, pancetta, 
kruiden crème, tomaat & een druppeltje olijfolie. In de oven op 
160°C voor ± 30 minuten
KIPDIJ BONBON 100 gram  € 1,50
Tip: serveer hierbij krieltjes in de schil met rozemarijn en witlof uit de oven

VLEESTIPS VAN UW SLAGER
Lamsvlees suggesties: 
• FRENCHED RACKS • LAMSHAASJES
• LAMSBOUTROLLADE • MINI LAMSBOUTJES 
• LAMSKOTELETJES • LAMSBOUT
Rundvlees suggesties: 
• BIEFROLLADE • ENTRECOTE • OSSENHAAS
• BLACK ANGUS RIB EYE • BLACK ANGUS
BAVETTE • RUNDERWANGEN • CARPACCIO 
ROLLADE • BAVETTE ROLLADE • ETC.
Gevogelte suggesties: 
• KALKOENFILET • KALKOENDIJEN • KALKOEN-
ROLLADE • KIPROLLADE • KIP IN BRAADZAK
Varkensvlees suggesties: 
• VARKENSHAAS • VARKENSBIEFSTUK
• VARKENSHAAS IN ROOMSAUS
• VARKENSWANGETJES • VARKENSNEKSTUK 
(PULLED PORC) • HANDGEKNOOPTE
VARKENSROLLADE • VARKENSWANGEN

Voorkom teleurstelling en geef uw
• kerstbestelling uiterlijk 19 december door
• kalkoen en/of wildbestellingen
 uiterlijk 17 december

Voor vragen/advies kunt u gerust even bellen 
of langskomen bij ons in de winkel

De aanbiedingen zijn geldig van
maandag 10 t/m maandag 24 december

Kijk voor meer aanbiedingen op de borden in de winkel

BELEEF EN PROEF DE KERST 
met de vlees- en wild specialiteiten van slagerij van Loo!
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Toen en nu… niet meer...
Met een foto van weleer, de camera van nu en tekst van overal ((dorps-)historici en eerdere 

publicaties) gaan we kriskras door de kernen van deze gemeente. [Henk van de Bunt]

In de winkel van Vink was bijna 
alles te koop. In diverse artike-
len in De Vierklank van voor de 
eeuwwisseling besteedde Koos 
Kolenbrander aandacht aan enkele 
gebouwen langs de Dorpsweg in 
Maartensdijk. Aanleiding daarvoor 
was het ‘open zijn’ van die gebou-
wen tijdens Openmonumentendag 
toentertijd. In de aflevering van 23 
juli 1997 ‘beschouwde de dorpshis-
toricus het huis aan Dorpsweg 226 
in Maartensdijk waarin tot 1988 het 
kruidenierswinkeltje van Vink was 
gevestigd.

Kolenbrander vertelt: ‘In de ont-
staansgeschiedenis van het pand 

zijn twee perioden te onderschei-
den. Het voorhuis bestond reeds bij 
de opzet van het kadaster in 1832. 
Het achterhuis werd in 1894 ge-
bouwd. De voorgevel van het huis 
is zeer fraai met luiken voor de drie 
ramen van de benedenverdieping. 
Op de eerste verdieping is een zgn. 
‘engelenvenster’. Dit is een drie-
delig venster, waarvan de 3-ruits 
zijlichten een ‘vleugelvormige’ bo-
vendorpel hebben. De windveren 
langs de daklijst hebben een sier-
lijke vorm. In het midden hiervan 
is een hexa¬gram uitgesneden dat 
herinnert aan de Joodse Davidster. 
Een Davidster of -schild, ook wel 
Sabbatai Zwi genoemd, komt in 

de Kabbala, een geheime mystieke 
leer uit de middeleeuwen voor als 
geloofsteken, dat de innige band 
aangeeft tussen de zichtbare- en on-
zichtbare wereld’. 

Kruidenier
In 1909 vestigde zich de weduwe 
Evertje Hardeman-van der Veer 
zich in het pand en begon er een 
kruidenierswinkeltje. Zij overleed 
in 1926, waarna het winkeltje werd 
overgenomen door Roelof Vink en 
zijn vrouw. De kruidenierswinkel 
van Vink raakte in het dorp en de 
wijde omgeving zeer bekend. Roe-
lof Vink ventte in het begin met een 
hondenkar en later op een trans-

Het huis aan de Dorpsweg 226; in het noordelijkst deel van de witte aanbouw was de winkel gevestigd.

De laatste foto van het interieur van het winkeltje, gemaakt door de heer 
A.L. Zwart.

Veel prijzen Sinterklaasactie 
Maartensdijk

door Marijke Drieenhuizen

De Maartensdijkse Middenstand Vereniging pakte goed uit met hun Sinterklaasactie. 
Vierendertig prijzen werden dinsdag 4 december uitgereikt in de Maertensdijk Optiek. Alle 

prijswinnaars waren gebeld en de Optiek was helemaal vol. 

Snel achter elkaar werden de prij-
zen uitgereikt. Boodschappenpak-
ketten van de Jumbo, cadeaubon-
nen en presentjes of lekkers van 
Landwaart, Slagerij Zweistra, de 

Primera, Hairdesque, Bakker Bos, 
De Boeketterie, Maertensdijk Op-
tiek en Drogisterij van Rossum. 
Diegene die dan nog niets hadden 
ontvangen wisten dat ze een hoofd-

prijs zouden krijgen: de fiets, 1 mi-
nuut winkelen bij de Jumbo of 10 
weken lang een bos bloemen. On-
der luid applaus werden ook deze 
prijzen in ontvangst genomen. 

Alle winnaars bijeen, waaronder de hoofdprijswinnaars Joep Gerritsen, Ina Ruznic en mevrouw Kil.

Kunst voor verlichting 
bij De Vierstee

De Maartensdijkse keramist Philipp van der Zeeuw heeft op veler ver-
zoek ook dit jaar weer een aantal prachtige keramische kunstwerken 
gemaakt in de vorm van sfeervolle huisjes. De opbrengst, gerealiseerd 
door de verkoop van de huisjes, zal ten goede komen aan de verlichting 
van het kunstwerk Vier Eenheid bij De Vierstee; het thematische kunst-
werk - dat de vier functies van De Vierstee verbeeldt- en dat Philipp dit 
voorjaar heeft ontworpen en gemaakt. In 2016 maakte hij ook al een 
kleine serie. Deze serie was toen binnen enkele dagen uitverkocht. De 
huisjes zijn te verkrijgen via Optiek Maertensdijk, Maertensplein 22 te 
Maartensdijk. 

Philipp bij zijn populaire keramische huisjes.

portfiets met een grote mand voor-
op. Hij verkocht niet alleen kruide-
nierswaren, maar ook petroleum, 
teer en klompen. Vanaf 1925 nam 
hij een knechtje, Bart Wouters, mee 
op zijn dagelijkse rondes. In 1930 
overleed Roelof Vink, zijn vrouw 
Jannetje zette de winkel alleen 
voort, later met haar zoon Dirk. 
Moeder Jannetje Vink - Veenscho-
ten overleed in 1956. 

Puntzakken
Het echtpaar Dirk en Hilletje Vink-
Veenendaal (gehuwd werd er na een 
verkeringstijd van 25 jaar) had wat 
moeite met rekenen. Wanneer er 
bedragen moesten worden opgeteld 
bleef de klant alleen in de winkel 
en gingen ze even naar de huiska-
mer om met het meest eenvoudige 
rekentuig de optelsommen te ma-
ken. Tot het laatste moment werden 

de meeste waren los in puntzakken 
verkocht. Niet alleen suiker, bonen 
en erwten, maar ook groene zeep, 
stroop en andere vloeibare waren 
werden apart verpakt. De losse cho-
colaatjes, die soms wat wit waren 
uitgeslagen, werden met een doekje 
weer keurig opgepoetst. De winkel 
bestond tot 1988 (in 1987 overleed 
Dirk Vink, in 1989 zijn vrouw). 
Daarmee werd symbolisch een 
tijdvak afgesloten: de tijd van de 
zelfbedieningswinkels was al jaren 
eerder aangebroken. 

Zie:
www.onlinemuseumdebilt.nl/
dorpsweg-226-een-
kruidenierswinkel-met-allure/

www.onlinemuseumdebilt.nl/
een-kruidenierswinkel-in-
maartensdijk/
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Hessenweg 176, De Bilt (gratis parkeren)
Tel: 030 - 221 87 65 (ook voor reserveringen)

info@grieksetavernayamas.nl
Keuken geopend: 17.00 tot 21.30 uur - ’s maandags gesloten

BEIDE KERSTDAGEN GEOPEND
à la carte menu

(kortingsbonnen en acties niet geldig)

1 JANUARI 2019 GEOPEND

Check www.scooterrecyclingnederland.nl 
voor een inleverpunt bij jou in de buurt.

Makkelijk geregeld 
én goed voor het 
milieu.

Tĳ d voor een nieuwe 
scooter? Lever je 
oude netjes in!

Ook dit jaar kunt u onze bezorgers weer aan de deur verwachten met 
een persoonlijke kerst-/nieuwjaarsgroet. Voor u dé gelegenheid om
uw waardering voor hun tomeloze inzet kenbaar te maken.

Dit jaar hebben we gekozen voor een traditionele kaartje aangevuld 
met informatie over de 1e actie in ons komende jubileumjaar.
De Vierklank gaat haar 25e jaargang aankomend jaar uitgebreid vieren 
met tal van leuke acties. Het is een tijdrovende bezigheid om met de 
kaartjes langs de deur te gaan. Het kan zijn dat u daardoor de krant
iets later ontvangt dan gebruikelijk. U kunt onze bezorgers
vanaf 19 december aan de deur verwachten.

DE BESTE WENSEN VAN ONZE BEZORGERS

Fijne feestdagen!

Bilthoven
Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 12.00-18.00

Donsvlinder 2 // Bilthoven // T: 030 2280605

Dinsdag 18 
december 2018
Van 19.00 tot 21.00 uur

Kom ook op onzegezellige Kerstproefavond
   Sfeervol 
winkelen
 Heerlijke
    proeverijen
 

Kerstproefavond
   Sfeervol
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Danspassen liepen uit
op een huwelijk 

door Guus Geebel

Woensdag 5 december was het zestig jaar geleden dat Koos Wubben en Tonny Kraan in 
Montfoort in het huwelijk traden. Locoburgemeester Dolf Smolenaers kwam het echtpaar 

donderdag 6 december thuis feliciteren met hun diamanten huwelijksjubileum.

Toen ze trouwden was Koos 25 en 
Tonny 20 jaar oud. Koos is gebo-
ren in Rijswijk ZH maar het gezin 
verhuisde naar Oudewater toen hun 
grond nodig was voor woningbouw. 
Tonny is geboren en getogen in 
Montfoort. Zij was de oudste in een 
gezin met tien kinderen. Voordat 
zij trouwde was ze administratief 
medewerkster. Koos is nog steeds 
orchideeënkweker. Hij  begon daar-
mee op 15 januari 1958 in Oudewa-
ter. ‘Ik las in het decembernummer 
van 1957 van het Vakblad voor de 
Bloemisterij een advertentie van 
een orchideeënkwekerij uit Abcou-
de, die hertshoornvarens te koop 
aanbood. Ik heb daarop geschreven 
en gevraagd of ze ook orchideeën 
te koop hadden. Die hadden ze en 
zo ben ik in Oudewater begonnen 
als orchideeënkweker. We hadden 
in Oudewater een kwekerij gekocht 
van Touwfabriek Van der Lee, waar 
hele grote kassen bij waren. Op 1 
november 1958 verhuisde Koos 
Wubben naar de huidige kwekerij 
aan de Tolakkerweg in Hollandsche 
Rading.

Danslessen
Koos Wubben was daarvoor ook 
assistent-dansleraar bij Martin Vis-
ser van Dansschool Castelein in 
Leiden. ‘Visser kwam eenmaal per 
week naar Oudewater om dansles 
te geven en hij vroeg of ik hem 
wilde komen assisteren, omdat er 
te weinig jongens waren. Als hij 
in Oudewater klaar was met de les 
gaf hij ook dansles in Montfoort 
en daar ging ik ook mee naar toe.’ 
Tonny had daar dansles en al gauw 

was er een klik en kregen ze verke-
ring. ‘Ze kon heel goed dansen, en 
nog steeds.’ Na hun huwelijk gin-
gen Koos en Tonny wonen in een 
directiekeet van 8 bij 5 meter bij de 
kwekerij in Hollandsche Rading. 
Daarin woonden ze tot 1972, toen 
de huidige woning werd betrok-
ken. Het echtpaar heeft heel veel 
gereisd, onder meer twee keer naar 
Australië. Voor de verkoop van 
orchideeën reisden ze veel naar 
Engeland en Frankrijk. Het duurt 
gemiddeld tien jaar voordat orchi-
deeën in flessen tot bloei komen en 
verkocht kunnen worden, sommige 
zelfs vijftien jaar.

Bestuurder
Koos en Tonny kregen vier doch-
ters. De oudste dochter is met een 
Fransman getrouwd en is in Frank-

rijk ook orchideeënkweker. Het 
echtpaar heeft negen kleinkinderen 
en twee achterkleinkinderen. Wan-
neer voor het eerst gezoend werd 
weten ze niet meer. Koos herinnert 
zich wel dat wanneer hij Tonny 
thuisbracht, ze achter een boom 
gingen staan zodat haar moeder 
ze niet kon zien. ‘Ze stond altijd 
op de uitkijk.’ Koos is bestuurlijk 
heel actief geweest. Hij bekleedde 
tal van bestuursfuncties op velerlei 
gebied, ook in de bloemenbranche. 
Tonny was actief bij toneel- en 
cabaretvereniging Sojater. Het di-
amanten huwelijksfeest wordt ge-
vierd in de Mauritshoeve. In Costa 
Rica hebben ze ook een kwekerij 
gehad en zijn daar heel vaak ge-
weest. De plaats waar ze wonen 
noemen ze het mooiste plekje van 
Nederland. 

Locoburgemeester Dolf Smolenaers met het diamanten bruidspaar.

Snelle Sinterklaas

Sinterklaas kwam op 5 december met zijn medewerkers geheel 
gemotoriseerd op bezoek bij Basisschool de Rieakker in De Bilt. Na 
aankomst waren de Sint en Pieten de hele ochtend te gast op school. 
(Hoyte van der Zee)

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Toen de nieuwe gekozen gemeenteraad haar intrede deed was een van 
de agendapunten van Groen Links dat de gemeente De Bilt een groene 
Gemeente zou worden.

Bij de presentatie van het programma wordt genoemd dat in de Ge-
meente meer bomen en grasvelden zou worden aangelegd. Dat zijn 
goede voornemens. Maar volgens mij werd een belangrijk overgeslagen 
dat eerder op de agenda stond en ook door een schrijven in oktober2017 
bekend werd gemaakt aan de inwoners van De Bilt om het Verkeers 
Circulatie Programma in uitvoering te brengen, waarin vermeld stond 
dat het sluipverkeer zou worden tegengaan door het instellen van een 
eenrichtsverkeer op enkele invalswegen.

Tot op heden is daar geen enkele reactie van de gemeente De Bilt waar-
genomen. Ik vind dat erg teleurstellend.

Gemeenteraad laat nu eens een uitvoeringsplan zien waaruit blijkt dat 
er actie wordt ondernomen tot uitvoering van Verkeers circulatie plan. 
Anders wordt onze Gemeente De Bilt nooit een groene Gemeente.
 

Bob van der Wilt, De Bilt

Dat wil ik ‘effe’ kwijt …
n.a.v. Honden in het bos, Durkje Post, Groenekan

Dit lijkt verdacht veel op de twee vrouwen + hond, die ik een paar we-
ken geleden tegen kwam op de Beukenburgerlaan, tussen Beukenbur-
gerlaan - NO en Twistlaan. Op mijn verzoek de voor mijn fiets lopende 
hond aan te lijnen werd door de vrouwen met grove scheldwoorden 
gereageerd.

Zoals de schrijfster - mevrouw Durkje Post uit Groenekan - zou kun-
nen weten is dat in dat gebied een aanlijngebod voor honden geldt. Van 
‘heerlijk lekker los rennende honden’ en ‘verantwoordelijke hondenbe-
zitters die de hond bij zich roepen als iemand passeert’, zoals mevrouw 
Post stelt, kan dan ook helemaal geen sprake zijn. Laat staan van een 
oproep.

Dat dat tóch gebeurt is mede te danken aan de algemene bekendheid dat 
ter plaatse niet gehandhaafd wordt. Net zo min overigens als elders in 
de gemeente. Bijna dagelijks, zo ook gisteren, kom ik op Beukenburg 
en De Leyen (Leyense-pad, Rietveldlaan, Boekelaan) dan ook ‘heerlijk 
lekker los rennende honden’ en ‘verantwoordelijke hondenbezitters’ te-
gen. De laatsten hebben zonder uitzondering de jaren des onderscheids 
ruimschoots bereikt. Hetgeen er kennelijk toe leidt dat men meent ei-
gen normen te mogen hanteren.

‘Mijn hond doet niks en niemand heeft er last van’. ‘En voor de rest 
‘bek houe’. Gelukkig kon moeder Post opstaan en verder fietsen naar 
huis. Niets aan de hand dus. Toch?
Totdat er natuurlijk een keer écht een ongeluk gebeurt; waarna dader en 
slachtoffer het samen uitvechten.

P.J. Westerhof

Op ‘t bankje
Het is fraai weer en ik zit heerlijk te 
genieten van een nazomerzonnetje. 
Een ouder echtpaar komt met een 
rustig tempo naast elkaar aanfiet-
sen. Het ziet er zo relaxed uit dat 
ik er bijna zeker van ben dat ze op 
e-bikes rijden. Als ze bij het bankje 
zijn aangekomen steek ik mijn hand 
op om ze vriendelijk te groeten. Dat 
had ik achteraf beter niet kunnen 
doen want als de vrouw terug wil 
groeten maakt ze een wat vreemde 
beweging en gaat met fiets en al 
onderuit. Ik schrik en hol meteen 
naar haar toe. ‘Gaat het een beet-
je’, vraag ik bezorgd. Ze knikt met 
een van pijn verwrongen gezicht. 
Samen met haar man help ik haar 
overeind en zetten we haar op het 

bankje. Daarna 
pak ik haar 

fiets op en 
het ziet er 
naar uit dat 
daar niets 
aan be-

scha-

digd is. De man heeft intussen ook 
zijn fiets neergezet en haalt een 
tasje uit de fietstas. De vrouw be-
kijkt haar knie en ik zie wat bloed. 
Ik denk niet dat ze hevige pijn heeft 
maar ze kijkt wel bedenkelijk. Het 
tasje van de man blijkt een EHBO-
tasje. Hij vraagt bezorgd hoe ze 
zich voelt. Ze gaat even staan en 
het lijkt erop dat er niets gebroken 
is. Ik denk dat ze alleen een schaaf-
wond heeft. Uit het tasje haalt haar 
man jodium dat hij op het wondje 
doet. ‘Het prikt’, zegt ze met een 
benepen gezicht. ’Even tandjes op 
elkaar schat’, zegt hij liefdevol. 
Hij doet een grote pleister over het 
wondje. Ze staat op om te kijken of 
het lopen nog gaat. Dat gaat prima 
en er komt zowaar een glimlach op 
haar gezicht. ‘Ik heb altijd EHBO-
spullen bij me want ik slik bloed-
verdunners en dan is het heel prak-
tisch dat als je een wondje hebt de 
spullen bij de hand hebt.’ Hij lijkt 
met een praktisch ingestelde man. 
De vrouw is er ook weer helemaal 
bij en heeft een verklaring voor hoe 
het gekomen is dat ze viel. ‘Nor-
maal fietsen we altijd achter elkaar. 
Evert rijdt dan altijd voorop, maar 

het was hier zo rustig dat ik wel 
naast hem kon gaan rijden. Toen 
u me groette wilde ik automa-
tisch ook mijn hand opsteken, 

maar ik denk dat de mouw van 

mijn jas in het stuur terecht kwam. 
Dat moest haast wel, anders snap ik 
niet waarom ik begon te slingeren.’ 
Ze kijkt even voor zich uit en dan 
weer naar de pleister op haar been. 
‘We waren op weg naar zijn zus-
ter die vandaag jarig is en dat kan 
als ik mijn been zo voel gewoon 
doorgaan.’ De man vertelt dat ze de 
e-bikes nu twee jaar hebben en er 
erg van genieten. ‘We rijden altijd 
vrij rustig en hebben nooit eerder 
wat gehad. Afgelopen zomer heb-
ben we een bootreis gemaakt langs 
de Maas en de fietsen gingen ook 
mee. We sliepen op de boot en als 
we ergens aangelegd hadden maak-
ten we in de omgeving fietstochten. 
We gingen met de boot tot Dinant. 
Het is echt genieten met zo’n boot-
reis want je hebt geen files of druk 
verkeer. Volgende keer gaan we een 
reis langs de Moezel maken. Dat 
hebben we eerder met de auto ge-
daan, maar ik denk dat we er dan 
meer van genieten, want als je zelf 
rijdt moet je zo op het verkeer let-
ten dat een heleboel je ontgaat.’ 
De vrouw kijkt nog even naar de 
pleister en constateert dat ze weer 
gewoon kan fietsen. ‘Kom Evert, 
op naar Wilma, ik heb zin in koffie 
met gebak.’ Alsof er niets gebeurd 
is vervolgen ze hun fietstocht.

Maerten
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Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Kerstzaalvoetbal
Op maandag 24, donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 december 2018 is er 
weer het kerstzaalvoetbaltoernooi in HF Witte Centrum, Henri Dunantplein 4,
De Bilt. De buurtsportcoaches van MENS De Bilt zijn hierbij aanwezig.
Komt u vooral kijken en de voetballers aanmoedigen.

Kerstconcert
In de sfeervolle tijd voor de kerstdagen nodigen wij u van harte uit voor een 
mooie muzikale avond. De Koninklijke Oratorium Vereniging uit Utrecht ver-
zorgt een bijzonder klassiek kerstconcert. Gratis toegankelijk voor iedereen die 
zorg geeft
of zorg ontvangt. Donderdag 20 december, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur),
Centrumkerk, Julianalaan 42, Bilthoven. Graag aanmelden via
mantelzorg@mensdebilt.nl. 

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 
1 De Bilt, 030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk, Maertensplein 96,
0346-214161

Mail dan jouw sollicitatie naar 
werken@santepartners.nl  

Aan de slag
We hebben altijd een leuke baan voor jou in 
de buurt. Je bent van harte welkom in zowel een 
vast- als fl exibel dienstverband.

Onze vacatures
• (Wijk)verpleegkundige
• Verzorgende IG
• Verzorgende

onderdeel van Santé Partners

Bekijk jouw mogelijkheden
Vind de vacatures van Vitras in jouw regio 
op www.santepartners.nl/werken-bij

Meer informatie
Bel of app Marjolein Koolstra op 
telefoonnummer 06 - 30 38 56 86.

Werken 
in de zorg

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl wordt hard gewerkt. Na introductie van de nieuwe site,
vindt momenteel het vullen van de online  bedrijvengids plaats.

Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.
Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

NIEUWS    AGENDA    ARCHIEF    ADVERTEREN    BEDRIJVEN    REAGEREN    NIET ONTVANGEN    CONTACT

Profile Cees van Weelden
Emmaplein 4 Bilthoven 030-2282329
winkel@weelden.com. Profile ‘de Fietsspecialist’
Cees van Weelden is een fietsenbedrijf met maar 
liefst 20 jaar ervaring! [lees meer]

Van der Valk Hotel De Bilt - Utrecht
De Holle Bilt 1 De Bilt 030-2205811
eservations@biltschehoek.valk.com.
Verrassend overnachten, vanzelfsprekend
uitgerust! [lees meer]
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Warme Kerst in de 
bibliotheek met 

Joris’ Kerstboom
In de bibliotheekvestiging in Bilthoven staat van t/m 24 december 
een Joris’ Kerstboom. De ‘Joris’ Kerstboom’ is gebaseerd op het 
tv-programma van presentator Joris Linssen waarin hij mensen 
uitnodigt een boodschap voor een dierbare in de boom te hangen 
en hun verhaal te delen. In de Bibliotheek kunnen bezoekers de 
komende tijd hetzelfde doen.

In ruim 170 bibliotheekvestigingen door heel Nederland staat in de 
maand december een opgetuigde kerstboom. Bezoekers worden uitge-
nodigd om voor hun dierbare in het licht te zetten. Ook in Bibliotheek 
Idea Bilthoven.

Kerstboodschappen
Naast de kerstboom staat een tafel met kerstballen. Deze kunnen bezoe-
kers vullen met hun persoonlijke boodschap, een tekening of een foto 
van een persoon die veel voor hen betekent. Ze kunnen een reddende 
engel bedanken, sorry zeggen of een hechte vriendschap vieren. Zo 
groeit de boom uit tot een echte Joris’ Kerstboom.

Kinderen
De kerstboom vol kerstgedachten wordt een ontmoetingsplaats. Het 
versieren en ophangen van de kerstballen kan leiden tot mooie gesprek-
ken bij de kerstboom. 
Op twee woensdagmiddagen mogen kinderen ook iets maken voor 
Joris’ Kerstboom. In de bibliotheek is een inloop knutselactiviteit op 
woensdag 12 en woensdag 19 december van 14.00 tot 16.00 uur. Knut-
sel een kerstster of -bal voor iemand die je dierbaar is en schrijf of teken 
er iets moois bij. Je kunt ook zelf een foto meenemen van een dierbare 
die je erop wilt plakken. Je kunt ook luisteren naar het kerstverhaal bij 
de kerstboom.           (Simone Bronkhorst)

Andrea Geltink tuigt de Joris kerstboom op in de Bilthovense biblio-
theek. [foto Guus Geebel]

Lars houdt spreekbeurt over 
KWF Kinderloop

Het enthousiasme voor de SamenLoop voor Hoop begint ook bij kinderen in onze gemeente 
aanstekelijk te worden. De 11-jarige Lars Doran, leerling van de St. Michaelschool in De Bilt, 
hield op 20 november zijn spreekbeurt over de Kinderloop. Zijn oproep aan de kinderen in De 

Bilt: ’Kom allemaal meelopen op 29 juni en we gaan zoveel mogelijk 
geld binnen halen. Ik heb er zin in!’

Lars: ‘In september heb ik met mijn 
moeder gecollecteerd voor KWF 
Kankerbestrijding. Ik vind het goed 
om iets te doen voor mensen die 
ziek zijn en ben me gaan verdiepen 
in het werk van KWF. Toen kwam 
ik op het idee om er mijn spreek-
beurt over te houden’. 
Op 28 en 29 juni wordt in gemeente 
De Bilt voor de eerste keer de Sa-
menLoop voor Hoop gehouden. 
Doel van deze 24-uurs wandeles-
tafette is om zoveel mogelijk geld 
op te halen voor kankeronderzoek. 
Teams lopen, in wisselende samen-
stelling, gedurende 24 uur over het 
uitgezette parcours voor het ge-
meentehuis Jagtlust.

Kinderloop
De Kinderloop is bedoeld voor kin-
deren van de basisschool. Kinderen 
laten zich sponsoren door bijvoor-
beeld familieleden, buren en andere 
vrienden en bekenden. Lars: ’Ik wil 
met een aantal vrienden uit mijn 
klas meelopen met de Kinderloop. 
Dat is op zaterdag 29 juni in de 
middag. Ik wil proberen om zoveel 
mogelijk mensen mij te laten spon-
soren. Bijvoorbeeld dat zij voor 
elk rondje wat ik loop geld geven 
voor mensen die heel erg ziek zijn 
zodat ze daar onderzoek voor kun-
nen doen.'

Spreekbeurt
De klasgenoten van Lars vonden 
het een goed en interessant onder-

werp waar zij nog niet veel over 
wisten: ’Ik kreeg veel ‘tops’ van de 
kinderen want ik kende bijna mijn 
hele spreekbeurt uit mijn hoofd en 
ik had heel veel informatie en spul-
len bij me.' De juffrouw van Lars 

was het met de kinderen eens en gaf 
hem nog de tip om de hoofdstuk-
ken hier en daar iets korter of juist 
langer te maken. Ook vond ze het 
filmpje een beetje te moeilijk. Mis-
schien een tip voor de organisatie 

1000 zitplaatsen 
op basisscholen in Ghana 

Dat de stoelen, banken en tafels er slecht uitzagen op dertien geselecteerde basisscholen 
konden John & Indra van Deemter en Esther Aniwaa van de Stichting Ghana schoolsupport te 

Bilthoven zelf zien tijdens hun verblijf in 2017. 

In overleg met de schoolhoofden 
hebben ze vervolgens de opdracht 
gegeven om tafels, stoelen en ban-
ken te laten maken voor circa 520 
zitplaatsen. Het meubilair is door 
lokale timmerlieden gemaakt wat 
de lokale economie ook ten goede 
komt. Dit eerste meubelproject is in 

de zomer van 2018 gerealiseerd. 

Afgelopen augustus kwam, gezien 
het enorme tekort aan schoolmeu-
bilair, wederom het verzoek om 
nog zo’n aantal schoolmeubilair te 
laten maken. Ook hier is inmiddels 
gevolg aan gegeven. Afgelopen 

oktober/november zijn alle meu-
bels afgeleverd aan de 13 public 
schools. De schoolhoofden en kin-
deren konden hun geluk niet op! 

Financiële hulp
Deze projecten konden worden 
gerealiseerd dankzij bijdragen van 

Lars zet zich in voor de SamenLoop voor Hoop.

Kindergemeenschap De Werkplaats 
in Bilthoven. Het betreft opbreng-
sten van de Kerstmarkt 2017 van 
de basisschool, de sponsorloop 
georganiseerd door kinderen van 
het middelbaar onderwijs voor 
het afscheid van Jos Heuer (oud-
directeur Bedrijfsvoering van de 
WP). Daarnaast ontving men een 
mooi bedrag voor dit schoolmeu-
belproject van de Triodos bank in 
Zeist. Ook zijn er schenkingen bin-
nen gekomen van bewoners uit de 
gemeente De Bilt. Langs deze weg 
bedankt de Stichting iedereen die 
een bijdrage heeft geleverd.

Kleuterschool
Zoals eerder gemeld is men in 
het voorjaar ook gestart met een 

kleuterschool voor de Akaasu ge-
meenschap waar 80 kleuters spe-
lenderwijs kunnen leren. Helaas is 
vertraging ontstaan als gevolg van 
de vele regen. In Ghana merken ze 
ook de impact van klimaatveran-
dering: normaal gesproken loopt 
het regenseizoen einde voorjaar af 
maar nu heeft het de hele zomer 
veel en hard geregend waardoor 
wegen veranderen in modderpaden 
en er geen bouwproducten kunnen 
worden aangevoerd. Gelukkig is 
de tweede fase (fundering en be-
huizing) van het gebouw nu ge-
reed en hoopt men over een aantal 
maanden ook dit project af te ron-
den. Kijk voor meer info op www.
ghanaschoolsupport.nl  

(Indra van Deemter)

van de SamenLoop om een duide-
lijk filmpje over de Kinderloop op 
de website te zetten voor andere 
kinderen die een presentatie willen 
geven in de klas. Lars kreeg een 7,5 
en een dikke 8 voor zijn spreek-
beurt!

Zakgeld
Lars heeft in zijn klas een bus neer-

gezet waar iedereen wat geld in 
kan doen voor de SamenLoop voor 
Hoop. Zelf heeft hij er alvast zak-
geld ingedaan. Lars: ’Mijn vriend 
Victor heeft er ook al 1,50 euro 
ingestopt. Ik ga mijn best doen en 
ik hoop dat heel veel kinderen mee 
gaan lopen zodat we veel geld op 
kunnen halen.'  

(Dianne Westerink)
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Bewezen de
goedkoopste!

 5.79 
4 FLESSEN

Bestel je boodschappen ook op hoogvliet.com

Zet- en drukfouten voorbehouden

Acties zijn geldig van woensdag 12 t/m dinsdag 18 december 2018

 Coca-Cola 
 4 flessen van 1.5 liter 

Van 6.79 - 7.16 

CoolBest
Alle pakken van 1 liter
Van 1.49 - 1.99
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Hertog ijs of Viennetta
2 bakken van 900 ml 
of pakken van 750 ml

Van 4.30 - 6.38
Voor 2.15 - 3.19

M.u.v. Hertog Pints

STUNT 

 1+1
GRATIS*

Hertog ijs of Viennetta

Acties zijn geldig van woensdag 12 t/m dinsdag 18 december 2018

de
Vakantiebeurs

Tijdens de vakantiebeurs van 10 tot en met 13 januari valt er volop 
inspiratie op te doen bij de honderden reisaanbieders en aanwezige lo-
cals uit de verschillende landen. Nieuwkomers dit jaar zijn o.a. Liba-
non, Georgië en het emiraat Ras al Khaimah Verrassende workshops 
en presentaties informeren de bezoeker over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. 

Voor de fiets- en wandelliefhebbers is een speciale route over de beurs 
aangelegd die hen langs alle specialistische aanbieders van de mooiste 
fiets- en wandelbestemmingen voert. De kidsroute biedt de kleine rei-
ziger een rondleiding met spannende activiteiten en vrolijke animaties. 

Nieuw dit jaar is de camping & outdoorzone die de nieuwste trends en 
ontwikkelingen op het gebied van kamperen toont. 

Op de vakantiebeurs zijn er spannende activiteiten en vrolijke anima-
ties voor kinderen te vinden.

De Historische Kring 
d’Oude School zoekt 
een SECRETARIS

De vereniging onderzoekt de geschiedenis van de voormalige gemeente 
De Bilt (de kernen De Bilt en Bilthoven). In het bestuur van de ver-
eniging komt de functie van secretaris op korte termijn vacant. De be-
stuursleden zijn vrijwilligers net als alle andere medewerkers van de 
vereniging.

De taak van de secretaris omvat o.a.
-  Contactpersoon voor alle schriftelijke communicatie 
 binnen het bestuur en de werkgroepen
- Zorg voor de PR o.a. via nieuwsbrieven
- Verslaglegging van de vergadering van het bestuur
- Archiveren van bestuursstukken

U vindt meer informatie over deze vacature en de vereniging op onze 
website www.historischekringdebilt.nl. Ook mevrouw G. van Eick kan 
u meer informatie verstrekken. Zij is bereikbaar op het e-mailadres: 
secretaris@historischekringdebilt.nl 

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank is een aantal kaarten beschikbaar. Om 
hiervoor in aanmerking te komen stuur je een mail naar 
info@vierklank.nl met in het onderwerp ‘vakantiebeurs’. De kaarten 
worden onder de inzenders verloot. Iedereen krijgt bericht.

Klaverjassen bij SVM

Op vrijdag 21 december wordt 
er geklaverjast in de kantine van 
SVM aan de Dierenriem in Maar-
tensdijk. De aanvang is om 20.00 
uur en meedoen kost 3 euro. Er 
is ook een loterij, voor € 0,25 per 
stuk zijn er loten te koop. Voor 
aanmelden: tel. 0346 212366 of 
06 51832063.

Kerstconcert Ludi Cantare

Zondag 23 december om 15.30 
uur brengt vrouwenkoor Ludi 
Cantare in de Centrumkerk, 
Julianalaan in Bilthoven een 
kerstprogramma met bekend en 

onbekend repertoire. Een combi-
natie van winterse liederen over 
sneeuw en ijs, over de maagd 
Maria die een jongetje baart en 
traditionals op Latijnse teksten. 
Vrouwenkoor Ludi Cantare staat 
onder leiding van Joost van Vel-
zen en wordt begeleid door pia-
niste Caroline Kuijpers. 

Vakantie Bijbel Winterdag

Op vrijdag 4 januari wordt van 
9.45 tot 15.00 uur de Vakantie 
Bijbel Winterdag gehouden in 
het dorpshuis van Westbroek. In 
het warme dorpshuis wordt weer 
een gezellig programma georga-
niseerd voor de jeugd.
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Projectweek 
op de Aeres MAVO

Afgelopen week was de eerste projectweek op de Aeres MAVO in 
Bilthoven. Voor alle klassen waren er de hele week verschillende 
projecten; o.a. kerstbomen versieren samen met de Lions Club De 
Bilt, een economieproject, AED certificaten halen, kerstversierin-
gen maken en een streetdanceprojectdag. 

Maar ook buiten de school, naar het volksbuurtenmuseum in Utrecht of 
een dag politiek op het binnenhof in Den Haag. Als klap op de vuurpijl 
voor klas 4 de presentatie van het profielwerkstuk en de presentatie van 
hun spel. Een spel verzonnen en ontworpen voor het vak Nederlands 
dat op donderdag avond gepresenteerd werd aan de ouders. Alles bij 
elkaar een hele drukke, gezellige maar zeker ook een leerzame project-
week.                       (Peter van Esschoten)

Ruime belangstelling voor de Aeres MAVO projectweek.

Donatie voor leerlingen
Berg en Boschschool Bilthoven

door Walter Eijndhoven

Maandag 26 november kreeg de Berg en Bosch school in Bilthoven een gift van 25.000 euro 
voor het geven van muziektherapie aan haar leerlingen. Veel leerlingen van de Berg en Bosch 
school hebben te maken met een vorm van autisme. Voor een aantal van deze leerlingen levert 

muziektherapie een positieve bijdrage aan hun ontwikkeling. 

Tijdens de eerder dit jaar gehou-
den activiteit 'De Hoefslag Rally' is 
door Rotary De Bilt geld opgehaald 
voor de Stichting Papageno. 'Deze 
stichting organiseert muziekthera-
pie voor kinderen met autisme en 
doet wetenschappelijk onderzoek 
naar autisme in relatie tot muziek-
therapie', vertelt Mathieu de Pa-
ter, bestuurslid van Papageno. 'De 
stichting is opgericht door Jaap van 
Zweden en zijn vrouw Aaltje, ou-
ders van een zoon met een autisme. 
In 1997 richtten zij de Stichting Pa-
pageno op om gezinnen met één of 
meer kinderen met een autisme te 
helpen. Die hulp bestaat voor het 
grootste deel uit muziektherapie. 

En verder in projecten als Ontmoe-
ten, MuziekMakers en kunsteduca-
tie voor het speciaal onderwijs'. De 
therapie is een middel om het kind 
te bereiken, nieuwsgierig te maken 
of te motiveren, maar ook om een 
veilige sfeer te scheppen waarin het 
kind zich vrij kan uiten. De Pater: 
'Muziek haalt kinderen met autisme 
uit hun isolement, bevordert hun 
sociale vaardigheden en verbetert 
zo hun kwaliteit van leven'. 

Ondersteuning
Met de cheque van Rotary De Bilt 
worden kinderen in de leeftijd van 
vier tot twaalf jaar, met de diagnose 
autisme, ondersteund met muziek-

therapie. 'Namens onze leden reikt 
de Stichting Kinderzorg, een door de 
Rotary De Bilt geadopteerde stich-
ting, de cheque (in de vorm van mu-
ziekinstrumenten) uit aan de Berg 
& Boschschool', vertelt voorzitter 
Evert Theunissen. Stichting Kinder-
zorg helpt kinderen en jongeren die 
een steuntje in de rug goed kunnen 
gebruiken. Met name als zij in een 
positie terechtkomen waarin zij niet 
dezelfde kansen en mogelijkheden 
hebben als hun leeftijdgenoten. Juist 
op het moment dat er geen perspec-
tief lijkt te zijn voor andere vormen 
van subsidies, wil Stichting Kinder-
zorg, binnen haar mogelijkheden, 
ondersteuning bieden. 

Sollicitatietraining 
ondersteunt leerlingen 

door Kees Diepeveen

Gedurende hun vierde en laatste leerjaar krijgen de leerlingen van Aeres VMBO Maartensdijk 
een sollicitatietraining. José Dorresteijn is de stage- en loopbaanoriëntatiecoördinator 

en organiseert in nauwe samenwerking met Rotary De Bilt- Bilthoven dit 
sollicitatietrainingstraject voor 100 leerlingen, met als afsluiter een sollicitatiegesprek bij een 

bedrijf in de gemeente. Op 6 december moesten de leerlingen hun persoonlijke presentatie in de 
vorm van een pitch oefenen.

José vertelt enthousiast over het 
sollicitatietrajec, dat zij samen 
met collega Lieke Hillegehek-
ken verzorgt voor maar liefst 100 
leerlingen. ‘Het is echt ontzettend 
belangrijk voor de leerlingen dat 
ze weten hoe een sollicitatietraject 
verloopt en wat er daarbij wel en 
niet van je verwacht wordt. Niet al-
leen voor solliciteren naar een baan 
maar ook voor een stageplaats en 
de intake voor het MBO. We doen 
dit in nauwe samenwerking met de 
Rotary De Bilt/Bilthoven. De leden 
van de Rotary hebben ruime erva-
ring op het gebied van solliciteren 
en vervullen een uiterst belangrijke 
rol in het gehele traject’. 

Vaardigheden
Klaas Kuiken is één van de Rotari-

ans, die deelneemt aan het project 
bij Aeres VMBO Maartensdijk. 
‘We doen dit al 14 jaar met veel 
plezier. Bij het 100-jarig jubileum 
van de Rotary in 2004 was er een 
project: ‘Zoek een school waarmee 
we iets samen kunnen doen’. De di-
recteur van het vroegere Groenhorst 
College was lid van de Rotary dus 
de match was gauw gemaakt. We 
merken echt, dat het traject de leer-
lingen helpt en zijn soms erg onder 
de indruk van de vaardigheden die 
vele leerlingen al op die leeftijd be-
zitten en hoe open ze naar ons zijn’.

Sollicitatiebrief
In september was de aftrap van het 
sollicitatietraject met een bijeen-
komst over de vraag ‘wat is solli-
citeren’? Een van de leden van de 

Rotary heeft een heel leerzame uit-
eenzetting over dit onderwerp ge-
geven, die de leerlingen echt heeft 
geboeid en aan het denken gezet. 
Daarna werd in de Nederlandse 
les geoefend op het schrijven van 
een sollicitatiebrief en het maken 
van een CV voor een zelfgekozen 
functie. Daarna volgde hierover 
een toets. Alle sollicitatiebrieven 
zijn inmiddels opgestuurd naar de 
projectleden van de Rotary die de 
brieven gaan beoordelen. 

Presentatie
Donderdag 6 december werden de 
leerlingen getraind in het houden 
van een persoonlijke presentatie in 
de vorm van een pitch of woordweb 
en werd een individueel gesprek van 
10 minuten gevoerd. De persoon-

De leerlingen oefenen met een lid van de Rotary een sollicitatiegesprek.

lijke presentatie werd door camera 
opgenomen en later gezamenlijk 
in de trainingsgroep teruggekeken. 
José Dorresteijn: ’Dat was best wel 
spannend voor de leerlingen. Ze 
krijgen van hun klasgenoten feed 
back op bijvoorbeeld: voorberei-
ding van het gesprek, houding, 
mondelinge vaardigheden en inter-
actie en improvisatie. De leerlingen 
zijn erg eerlijk naar elkaar en kun-
nen met deze op- en aanmerkingen 
echt hun voordeel doen. Dit geldt 
evenzeer voor de tips en adviezen 

die de leerlingen meekrijgen in de 
10 minutengesprekken met de le-
den van de Rotary’.  

De finale en heel spannende laatste 
stap in het traject is het sollicita-
tiegesprek dat de leerlingen op 30 
januari 2019 gaan voeren bij een 
bedrijf in De Bilt. ‘Een geweldige 
ervaring, die de leerlingen veel 
waardevolle adviezen zal opleve-
ren in sollicitatietrajecten en hun 
maatschappelijke ontwikkeling’, zo 
besluit José Dorresteijn. 

Als symbool voor muzieklessen overhandigt Rotary De Bilt een gitaar aan de Berg en Bosch school in Bilthoven.



Ook dit jaar kunt u onze bezorgers weer aan de deur verwachten met 
een persoonlijke kerst-/nieuwjaarsgroet. Voor u dé gelegenheid om
uw waardering voor hun tomeloze inzet kenbaar te maken.

Dit jaar hebben we gekozen voor een traditionele kaartje aangevuld 
met informatie over de 1e actie in ons komende jubileumjaar.
De Vierklank gaat haar 25e jaargang aankomend jaar uitgebreid vieren 
met tal van leuke acties. Het is een tijdrovende bezigheid om met de 
kaartjes langs de deur te gaan. Het kan zijn dat u daardoor de krant
iets later ontvangt dan gebruikelijk. U kunt onze bezorgers
vanaf 19 december aan de deur verwachten.

DE BESTE WENSEN VAN ONZE BEZORGERS

Fijne feestdagen!
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Toen al en nu nog steeds…
Maartensdijk had al vroeg een dorpshuis

Bij alle terechte aandacht voor het (her-)bestaan van De Vierstee in Maartensdijk
in de laatste tijd is het interessant om ook eens te kijken waar de Maartensdijkers 

elkaar in het verleden - daarvoor - ontmoetten. 

In een artikel in oktober 2008 in De 
Vierklank vertelt dorpshistoricus 
Koos Kolenbrander er over: ‘De 
ouderen onder ons bewaren goede 
herinneringen aan het in augustus 
2003 afgebroken Koningin Wilhel-
minagebouw aan de Dorpsweg 53, 
waar nu het Sojos-gebouw staat. 

Meer vroegere herinneringen gaan 
terug naar het houten dorpshuis, dat 
van 1964 tot 1978 aan de Nachte-
gaallaan stond. Thans bevindt zich 
op dit perceel een deel van het 
woon- en zorgcentrum Dijckstate’. 
‘Maartensdijk was er vroeg bij met 
een dorpshuis. Al in 1914 liet de ge-
meente achter de toenmalige open-
bare lagere school aan de Dorpsweg 
53 het Koningin Wilhelminage-
bouw bouwen. De Maartensdijkers 
genoten er van muziek- en toneel-
uitvoeringen en de sport- en jonge-
lingsverenigingen in het dorp wa-
ren er actief. Ook de kleuterschool 
en bibliotheek vonden in het ge-
bouw een plekje. Het Wilhelmina-
gebouw werd tevens gebruikt voor 
vergaderingen, als stembureau en 
er vonden regelmatig bevolkings-
onderzoeken in plaats’. 

Naaischool
‘In de herinnering van sommige ou-
deren was het Wilhelminagebouw 
de Naai- en Kookschool uit hun 
jeugd. Omstreeks de jaren dertig 
van de vorige eeuw gaf mej. Knoop 

uit De Bilt iedere dinsdagavond 
kookles in het Wilhelminagebouw. 
Tot 1948 was het gebruikelijk dat 
jonge meisjes vanaf hun zevende 
jaar iedere middag na schooltijd 
naar de naaicursus in het Wilhelmi-
nagebouw gingen. Ook wanneer ze 
de lagere school al hadden voltooid 
en thuis of elders in de huishou-
ding werkten, gingen ze dikwijls 
nog vijf middagen per week naar 
de naaischool. De lerares zat met 
haar stoel op een verhoging met de 
meisjes achter klaptafeltjes om zich 
heen. Van lieverlee geraakte het 
Wilhelminagebouw uit de gratie en 
heeft nog tot 2003 als opslagruimte 
dienst gedaan’.

Houten dorpshuis
Eind 1964 kocht de gemeente 
Maartensdijk in Rotterdam een van 
Scandinavische hout vervaardigde 
noodkerk. De kerk moest daar wij-
ken voor de aanleg van de metro. 
Jan van Ek haalde hem gedemon-
teerd met een vrachtwagen op. De 
houten kerk werd weer opgebouwd 
aan de Nachtegaallaan. Tot de ope-

ning in 1978 van De Vierstee heeft 
hij dienst gedaan als dorpshuis. 
Van 1970 tot 1974 heeft er achter 
dit dorpshuis ook nog een houten 
dependance van de Martin Luther 
Kingschool, als derde lagere school 
in Maartensdijk, gestaan. Dit ge-
bouw is in 1974 afgebrand, waarna 
de leerlingen tijdelijk op Rustenho-
ven aan de Dorpsweg les kregen.

Volkskerstzang
In het houten gebouw was een klein 
zaaltje voor de bibliotheek en een 
keukentje. In de grote zaal ston-

den gymtoestellen en er leidde een 
trap naar het balkon waar ook een 
orgel stond dat eveneens uit Rot-
terdam was meegekomen. Zondags 
hield de Advent-gemeente er kerk 
en door de week hadden de kinde-
ren van de verschillende scholen 
uit het dorp er gymnastiekles. Op 
maandagavond was er tafeltennis, 
dinsdags volleybal en woensdags 
gymnastiek. Donderdagavond re-
peteerde er een koor en op vrijdag-
avond speelde de muziekvereni-
ging Kunst en Genoegen in de grote 

zaal. Zaterdag werden de stoelen 
voor de kerkdienst op zondag ge-
bracht en maandagochtend voor 
negen uur weer door de gemeente 
opgehaald, want dan moest de zaal 
weer leeg zijn voor de gymnastie-

klessen. De eerste Volkskerstzang 
in Maartensdijk vond op 22 decem-
ber 1967 in het gebouw plaats. Bij 
die gelegenheid is het dorpshuis, 
om in winterse sferen te kunnen ge-
raken, helemaal wit gespoten.

Met een foto van weleer, de 
camera van nu en tekst van 
overal ((dorps-)historici en 
eerdere publicaties) gaan we 
kriskras door de kernen van 
deze gemeente. 
[Henk van de Bunt]

Foto uit 2005 van het Sojos-gebouw aan de Dorpsweg. [foto uit digitale verzameling van Rienk Miedema]

De in 2005 afgebroken Openbare Basisschool aan de Dorpsweg 51 te 
Maartensdijk. [foto uit digitale verzameling van Rienk Miedema]

In het oude, kleine houten kerkje (op de plaats waar later Dijckstate is 
gebouwd) werd vergaderd, gefeest, gekerkt, gesport, vergaderd en de 
bibliotheek verzorgde er de uitleen. [foto Koos Kolenbrander] 

Tot 1964 heeft het Wilhelminagebouw als dorpshuis gefunctioneerd. In 2003 is het afgebroken. Foto genomen 
vanaf (afgebroken) perceel Dorpsweg 57 toont de oostelijke (achter-)gevel ervan. [foto uit digitale verzameling 
van Rienk Miedema]



 De Vierklank 21 12 december 2018

Winst voor Kyle Agterberg

Inschrijving 
RABO ALS-Lenteloop open

door Walter Eijndhoven

Maandag 10 juni 2019 is het weer rennen geblazen voor het goede doel. De inschrijving voor 
de vierde ALS Lenteloop in Bilthoven is inmiddels geopend. Deelnemers kunnen meedoen 
met diverse afstanden: 2,5 km (kidsrun), 5 km en 10 km. Voor de niet-hardlopers staat een 

wandeltocht van 5 kilometer op het programma. 

ALS Lenteloop is een actie waarbij 
deelnemers, hardlopend of wan-
delend, een zelf gekozen afstand 
afleggen onder het motto ‘samen 
leven, samen lopen’. 
Doel is enerzijds om geld te wer-
ven voor onderzoek naar en me-
dicatie voor ALS en anderzijds 
om een evenement te organiseren, 
waarbij de gezamenlijkheid van 
samen lopen en samen het leven 
vieren voorop staat. Met de op-
brengsten wordt wetenschappelijk 
onderzoek naar ALS ondersteund, 
met als doel de oorzaak van ALS te 
vinden en daarmee beter op zoek 
te kunnen naar methoden om ALS 
te bestrijden. 

Voortrekker
In 2016 startte in Bilthoven de eer-
ste ALS Lenteloop, met veel deel-
nemers, gezelligheid en muziek. 
Voortrekker en voorzitter van deze 
eerste Lenteloop was de in Biltho-
ven wonende Vincent Cornelissen. 
Bij hem is vier jaar geleden ALS 
geconstateerd. Door het jaarlijks 
organiseren van dit evenement 
hoopt hij, met vele medestanders, 
die vreselijke ziekte uiteindelijk 
de wereld uit te krijgen. 'Ondanks 
mijn ziekte sta ik nog altijd positief 
in het leven', vertelt Cornelissen. 
'Hardlopen zal mij niet meer luk-
ken, maar natuurlijk ben ik wel de 
hele dag van de partij om de deelne-

mers aan te moedigen. Het is mooi 
om te zien hoe zo'n evenement de 
inwoners van een dorp met elkaar 
verbindt. Daar ben ik trots op'. De 
dag wordt weer afgesloten met een 
topfeest met live-optredens.

Plein en parcours
In 2019 kunnen deelnemers zich op-
maken voor een nieuw parcours en 
nieuwe feestlocatie. Start/finish en 
de feestlocatie komt dit jaar op het 
grote parkeerterrein, ‘de driehoek’, 
naast het NS-station. Deelnemers 
die zich vóór 10 januari inschrijven 
profiteren van early-bird korting en 
betalen slechts 10 euro. Inschrijven 
kan via www.alslenteloop.nl

Van Grootheest 
vertrekt bij DOS 

Trainer Andreas van Grootheest 
van DOS heeft aangegeven DOS 
aan het einde van het seizoen te 
verlaten. Persoonlijke omstandig-
heden liggen hieraan ten grond-
slag. Andreas is enkele maanden 
geleden begonnen aan een nieuwe 
studie. Deze studie neemt zoveel 
tijd in beslag dat naast zijn andere 
werkzaamheden dit niet meer te 
combineren is met een hoofdtrai-
nerschap bij DOS. 

SVM 3 in het nieuw

Sponsor Erik Verschuur uit Groenekan verraste de spelers van SVM 3 
met prachtige nieuwe trainingspakken.

Sponsor voor 
SVM JO14

Eetcafé Peet te Maartensdijk is de trotse nieuwe sponsor van SVM JO 
14 met prachtige trainingspakken. Wout van Dronkelaar (SVM) over-
handigt Wessel Huigen (Eetcafé Peet) bloemen als dank.

Moving Maartensdijk
De feestdagen zijn nog niet voorbij of er staat alweer een nieuwe ac-
tiviteit op het programma van De Vierstee. Donderdag 3 en vrijdag 4 
januari gaat het los in Maartensdijk. De Vierstee is twee dagen lang 
vergeven van de activiteiten: sporten, mind-fulness, e-games, 65+-hoc-
key, het kan niet op. 

En voor wie geen zin heeft, om zich twee dagen te laven aan allerlei 
vermoeiende activiteiten, kan vrijdag nog altijd even langskomen voor 
een nieuwjaarsborrel. Meer informatie over het evenement is te vinden 
de de Facebook-pagina van De Vierstee.

De organisatie van de RABO ALS-loop heeft er weer zin in.

Kyle Agterberg uit Maartensdijk heeft de Nationale Veldrit gewonnen. De 
talentvolle wielrenner uit Maartensdijk wist na een spannende tweestrijd 
Gert-Jan Bosman te verslaan. De wedstrijd die in Bos Birkhoven (Amers-
foort) werd gereden, werd pas in de slotronde beslist toen Agterberg uit-
eindelijk Bosman achter zich wist te laten. Op de derde plaats eindigde 
de Belg Jens Gys.



Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk
Gediplomeerd en Erkend (ABHB)
Kijk op www.bubbelsenboefjes.nl of bel 0346 745355

Time to play, houdt je hond lichamelijk en geestelijk fit. 
Bij Time to play krijg je speeltijd of opvoedtijd voor jouw 
hond, gewoon aan huis door een gedragsdeskundige.
Zelf geen tijd? Ga voor meer informatie naar
www.timetoplay-debilt. nl of bel 06 40408602.

Jezus zegt: Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder, die in Hem 
gelooft, Eeuwig Leven zal hebben! Evangelische Gemeente, 
zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Cursussen/ trainingen 
Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. Proefles in ont-
spannen sfeer. Voor basisscholieren (vanaf 5 jaar) tieners en 
volwassenen. Als vervolg mogelijk: 4 weken winter opstap 
cursus&cello / €10 korting. De cello heeft een mooie warme 
zangerige klank en is een liedjes / melodie instrument.
Frank Linschoten cello docent. info / afspraak:
cellolesfranklinschoten@hotmail.com, kunstenhuis.nl/cello

Nootjes
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Te koop aangeboden
BREVET luchtverkeer 
Amsterdam-Schiphol augus-
tus 1919 met foto €100,- Tel. 
0346-210241

Bandrecorder met banden 
€50,- Tel. 0346-210241

Kinyler serviesje met cijfers 
jaar 1939 €50,- Tel. 0346-
210241

Tenson Polshorloge, nooit 
gedragen. Groene wijzerplaat, 
blauw bandje diameter wij-
zerplaat 3,5. Klokje 3,8. €5,-. 
Tel: 06-14040516

Ovale mand. h20,5 x b52,5 
x 37,5cm diep. Lichte kleur. 
€2,- Tel; 06-14040516

4 Turquoise Led kaarsen 
met onderbord. €1,- Tel: 
06-14040516

Gratis ophalen: potkachel 
+/- 1.20mtr hoog, loca-
tie Westbroek. E-mail: 
C.Brekelmans@hetnet.nl

Fietsendrager voor 2 fietsen 
merk HAWK type nr: rh2c, 
7 polige stekker €25,- Tel: 
06-13433768

4 Arms stevig verchroomd 
kledingrek 80x80, armen 
hebben hoek van 90 graden. 
Hoogte verstelbaar, ook voor 
lange kleding per arm ca 10 
kledingstukken. €20,- Info 
06-44732069

Hoes voor 2 paar ski's 
merk; technopro €5,- Telnr: 
06-13433768

Herencarfski, Volkel lkl 
maat 1.70m. met stok-
ken. Skischoenen maat 44, 
merk Dalbello €50,- Tel: 
06-13433768

Carfski dames Rossignol 
maat 1.53m. met stokken 
en Salomonschoenen m.37 
in prima staat. €50,- Tel: 
06-13433768

Nieuwe ongebruikte Grohe 
douchekop €15,- Tel. 
06-16613197

Pentekening Stadsgezicht 
Utrecht door Hans van 
Dokkum. Afm. 47x30 €45,- 
Tel. 06-16613197

3 ingelijste afb. 19x23 van 
oude beroepen €30,- Tel. 
06-16613197

Bruine box, merk kobifa met 
box kleed. Wip-stoeltje. Bij 
opa en oma gestaan. €25,- Tel. 
06-20339969.

Recent hebben wij alle lam-
pen in huis vervangen door 
LED-lampen. Nu ca 35 lam-
pen plus reserve lampen 
(allerlei maten en fittingen) 
en 7 TL-buizen over. Wie 
wil ze gratis afhalen? Tel 
06-51075168 

Te koop aangeboden: boek 
Rien Poortvliet - Leven en 
werken van de kabouter €5,- 
Tel 06-30693144.

Boek Charles Dickens - Een 
kerstvertelling €5,-. Tel 
06-30693144.

Te koop aangeboden: dames 
parfum Gloria van der Bilt 
Eau de toilette vapori-
sator spray 30 ml, nog in 
gesealde verpakking, €6,- Tel 
06-30693144.

petroleumstellen, oud, vanaf 
€40,- Tel. 06-53441095

Gourmetstel, klein, nieuw, 
€10,- Tel. 06-53441095

kerstkrans, 50cm doorsnee, 
nieuw €25,- Tel. 06-53441095

Bordspel (nieuw) “Boer zoekt 
vrouw” origineel van de kro 
€3,50 Tel. 06-43122560

Aktetas (nieuw) zwart of 
gebruik voor laptop + por-
tefeuille/pennenset Merk 
Thierry Mugler €20,- Tel. 
06-43122560

Voor tuindecoratie stok-
anker verzinkt €45,- Tel. 
0620666524

Fitness bankje voor buikspie-
ren. Ziet er nog netjes uit 
€12,50 Tel. 0346-243758

Strijkplank voor lange men-
sen. Is van ijzer en ziet er 
netjes uit. €12,50 Tel 0346-
243758

Boek over treinen super loko-
motieven. Het is een Duits 
boek met zwart/wit foto’s. 
Tel. 0346-243758

Siemens projectprojec-
tor 16mm. €50,- Tel 035-
5771232

Trix expresse ½ HD doos 
divers. €50,- Tel 035-5771232

Soldeer bout 24v €15,- Tel 
035-5771232

Ski 180 x 7 cm. €15,- Tel 035-
5771232

Psu €25,- Tel 035-5771232

Electrische kookplaat spixs. 
€25,- Tel 035-5771232

Daalderop Boiler 2200W 10 l. 
€65,- Tel 035-5771232

Prof. Analoge spiegel multi-
meter. €65,- Tel 035-5771232

Originele monopoly €10,- 
Tel. 030-2202996

Mastermind de luxe €5,- Tel. 
030-2202996

Blokfluit beige €5,- nw. Tel. 
030-2202996

Twee witte kerstijsberen met 
grijze das en muts. 28cm 
hoog. €4,- P.st. Tel. 030-
2202996

Nw puzzel Janneke 
Brinkman. 1000ps. Bloemen. 
2 stuks. €10,- 2 nw. Boeken 
(hobby) Ondori. Lappen pop-
pen en knuffeldieren. €5,- P.s.  
Tel. 030-2202996

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.)

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, 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/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

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

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 €  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 ontvangt u 
een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes max. 
3 per week, max. 3 x herhalen.

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

Adres  ...........................................................................................................................................

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  .....................................................

Te koop gevraagd
Modeltreinen en/of accessoi-
res gezocht voor mijn hobby. 
info@modeltreinbaan.nl Tel. 
030-2202965

Auto’s/motoren
ACCU'S + montage / gratis 
bezorging. www.accushop.nl 
- Arkansasdreef 10k - Utrecht. 
Tel. 030-2734157

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rondje 
buiten op woensdag op een 
tijdstip dat ú schikt. Ook mee-
helpen de best gelezen krant 
van De Bilt nóg beter te ver-
spreiden? Bel 0346 211992.

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

Uw lokale
drukwerkspecialist 
Kom langs op Kon. Wilhelminaweg 461 in Groenekan. 
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl
of mail naar info@parelpromotie.nl

Kunstenhuis De Bilt-Zeist zkt 
BEHEERDER (0,6fte) voor 
avond- en weekenddiensten. 
zie www.kunstenhuis.nl.

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

G E Z E L S C H A P S D A M E 
biedt zich aan. 43 jaar. In 
bezit van auto. Referenties 
beschikbaar. €12,- per uur. 
Tel. 06 531 554 94

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiebegeleiding 
aan huis. Tel 06 34892915

Diversen
PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 
Maartensdijk heeft er ber-
gen van. Bel voor meer info 
06-54753516

Oud ijzer- en metaalafval 
COCK ROSE- Maartensdijk. 
Tel. 06-54967985

KLOK kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top) 

Gratis afhalen ca. 30 kaarsen, 
voor het maken van kerststuk-
jes. Tel.0346-212805

Verzamelaar v. bankbiljetten 
zoekt nog wat aanvulling, 
gratis afhalen munten en cen-
ten, cbrekelmans@hetnet.nl

Zelf koken een
probleem?

TAFELTJE DEKJE
bezorgt warme

maaltijden aan huis

www.tafeltjedekje-debilt.nl
Molenkamp 48 - De Bilt

030 - 2288000
info@tafeltjedekje-debilt.nl 

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl
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• Agenda 
• Informatie

Kerstconcert met samenzang

Op zondagmiddag 16 december kunt u in de St 
Michaëlkerk in De Bilt genieten van een kerst-
concert met samenzang, door het Ecclesiakoor. 
Centraal in het concert staat het kerstoratorium 
‘Nieuw begin’, door Huub Oosterhuis (tekst) 
en Tom Löwenthal (muziek). Daarnaast worden 
er ook vele bekende kerstliederen ten gehore 
gebracht, en heeft u alle gelegenheid om mee te 
zingen. Aanvang 15.00 uur. 

Fotoclub

Op maandag 17 december is de 
laatste clubavond van dit jaar. Tra-
ditiegetrouw tonen de leden dan 
de foto’s, die zij maakten op het 
jaarthema. De ervaring leert dat een 
ieder het jaarthema anders inter-
preteert. Vandaar dat het weer een 
zeer gevarieerde avond zal zijn. Dit 
jaar heeft het bestuur gekozen voor 
het thema ‘Wild’. De avond begint 
om 20.00 uur en wordt gehouden 
in zalencentrum H.F. Witte, Henri 
Dunantplein 4 in De Bilt.

Volkskerstzang

Maandag 17 december is weer de 
jaarlijkse Volkskerstzang in de St. 
Maartenskerk aan de Nachtegaal-
laan in Maartensdijk. Een sfeer-
volle bijeenkomst waar de alom 
bekende kerstliederen worden 
(mee-)gezongen, afgewisseld met 
muziek en koorzang. De bijeen-
komst van ongeveer een uur start 
om 19.30 uur. 

Kerstconcert voor mantelzorgers

Steunpunt Mantelzorg organiseert 
op donderdag 20 december om 
20.00 uur een klassiek Kerstconcert 
in de Centrumkerk, Julianalaan 42 
te Bilthoven.Het concert is gra-
tis toegankelijk voor iedereen die 

zorg geeft of zorg ontvangt. De 
Koninklijke Oratorium Vereniging 
uit Utrecht zingt werken van o.a. 
Bach en Händel en klassieke Christ-
mas Carols. De Koninklijke Ora-
torium Vereniging begon in 1853 
als Utrechtsche Vereeniging voor 
Kerkgezang. Het koor bestaande 
uit 50 leden zingt een afwisselend 
klassiek kerstrepertoire. Aanmelden 
voor 18 december kan via man-
telzorg@mensdebilt.nl of tel. 030 
7271556

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 15 december is er weer 
een Wereldwinkelstand in Dijck-
state aan het Maertensplein in 
Maartensdijk van 10.00 tot 15.00 
uur. Alles fair-trade ingekocht, dus 
maximaal rendement voor boeren 
en producenten in ontwikkelings-
landen.

Openbare vergadering 
Forza De Bilt 

Forza De Bilt houdt woensdag-
avond 19 december om 20.00 uur 
een openbare fractievergadering 
voor burgers. Burgers die deze wil-
len bezoeken kunnen zich aanmel-
den via info@forzadebilt.nl voor 
informatie over locatie en de agen-
da. Inbreng van een eigen thema is 
ook mogelijk.
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zaterdag
15 december

aanvang: 14.00 uur AGTERBERG 

FC DE BILT

VEENSCHE BOYS

advertentie

SVM weer koploper
Afgelopen zaterdag pakte SVM de draad weer op na het verlies van 
vorige week tegen middenmoter Austerlitz. Al direct na het begin-
signaal liet de thuisploeg goed combinatievoetbal zien tegen rivaal 
Hercules.

Langzaam maar zeker stapelden de scoringskansen zich op; de SVM 
spelers konden de ene na de andere fraaie kans niet benutten of de 
uitstekend keepende Austerlitz goalie Robin Akeman ranselde alles 
uit zijn doel. Austerlitz zelf zette er aanvallend weinig tegenover. 
Na een kwartier spelen komt dan de niet verwachtte ommekeer: 
Austerlitz komt zelfs op 0-1. SVM ging door met het missen van 
kansen, tot vlak voor de rust Fons van Klaren de verdiende gelijk-
maker binnentikt.

Na de rust en met de harde wind in de rug zette SVM Austerlitz 
onder zware druk. De ingevallen Frank van Brenk geeft een prima 
assist, waardoor Jordi van de Lee met een bekeken kopbal de 2-1 
op het scorebord zet. Jordi van der Lee had de smaak te pakken en 
scoorde uit een onmogelijke hoek de 3-1, waarna Kevin Timman 
van zeker 30 meter onhoudbaar de 4-1 liet aantekenen. Austerlitz 
was maar zelden gevaarlijk in de 2e helft. 

Mede door het verlies van concurrenten Hercules en EDO is SVM 
weer voor tenminste week 50 weer koploper. Aanstaande zaterdag 
sluiten de Maartensdijkers de activiteiten in 2018 af met een uit-
wedstrijd tegen het Utrechtse HMS in Utrecht) Hopelijk zijn de ge-
blesseerde Coen Swart, Perry van den Bunt, Stijn Orsel en Aydo 
Halolov bij de hervatting van de competitie na de winterstop op 19 
januari 2019 (uit tegen vv. SEC) weer beschikbaar.

Puntendeling voor Dos
Voor de vaste volgers was het een herkenbaar patroon. Een matige eerste helft, gevolgd 

door een prima tweede helft waarbij Dos in de eindperiode moeite heeft om 
de voorsprong vast te houden.

Na het oplopen met de kangoeroes 
startte Dos niet goed aan de wed-
strijd. Bij enkele vrije ballen was de 
scheidsrechter van mening dat de 
spelers van Dos niet goed stonden 
met als gevolg twee snelle straf-
worpen tegen. De ploeg had hierna 
moeite om lekker in de wedstrijd 
te komen. Wit Blauw - 
met fysiek sterke dames 
- benutte deze fase goed 
door de voorsprong op 
de thuisclub te vergro-
ten. Een 3-7  voorsprong 
was het resultaat. 

Na een 12-17 ruststand 
was het eerste wapen-
feit nog voor Wit Blauw 
maar hierna kwamen de 
oranjehemden vol op 
stoom. Dit seizoen liet 
Dos al vaker zien dat het 
team over een gewel-
dige wilskracht beschikt. 
Binnen no time was de 
achterstand zo goed als 

weggewerkt en vielen de ballen die 
voor rust steeds uit de korf draaiden 
er nu wel in. Het duurde nog tot 22-
22 voordat de Westbroekers echt 
helemaal op gelijke hoogte waren. 
Na deze inhaalrace pakte de ploeg 
een 25-23 voorsprong. Helaas kon 
dit niet worden vastgehouden en 

eindigde de wedstrijd in een 25-25 
gelijkspel. Over de gehele wedstrijd 
gezien een terechte uitslag, al had 
er aan het einde van de wedstrijd 
zelfs nog meer ingezeten voor Dos.
Aanstaande zaterdag speelt Dos de 
laatste wedstrijd van 2018 in De 
Bilt tegen Nova om 18.00 uur.

Nova komt net tekort
Zaterdag speelde Nova in Putten tegen de plaatselijke 
Meeuwen. Na twee wedstrijden in de overgangsklasse 
staat Nova als promovendus helaas nog zonder punten 
onderaan terwijl de Meeuwen beide wedstrijden had 

gewonnen, waardoor zij mede de ranglijst aanvoerden. 

Vanaf het begin van de wedstrijd liet Nova met sterk aanvallend 
spel zien zeker met het niveau mee te kunnen. Kleine voorsprongen 
werden door de Meeuwen middels afstandsschoten teniet gedaan 
waardoor er geen afstand genomen kon worden. 
Halverwege de eerste helft stond Nova ook verdiend op een 9-10 
voorsprong. Daarna werd het spel bij de ploeg iets slordiger en de 
Meeuwen konden uitlopen naar een 16-10 ruststand mede door 4 
strafworpen die het resultaat waren van dat slordig verdedigend 
werk. 

Na rust veranderde er aan het spel eigenlijk weinig. De Meeuwen 
scoorden en Nova kon goed bijblijven. Halverwege de tweede 
helft bleef de score bij de tegenstander achterwege en kon Nova 
met enkele goede doelpunten de aansluiting vinden en terugkomen 
van 22-13 naar 22-18. Echter steeds als Nova dreigde door te druk-
ken kwamen de kwaliteiten van enkele ex-korfballeague spelers en 
speelsters naar boven, die soms uit onmogelijke situaties de korf 
wisten te vinden. Buiten de zwakke periode net voor rust speelde 
NOVA een goede wedstrijd die uiteindelijk afgesloten werd met een 
25-21 nederlaag.

Zaterdag 15 december om 18.00uur in het HF Witte Dorpshuis 
in De Bilt staat de derby tegen DOS uit Westbroek op het pro-
gramma.              (Pieter Keuning)

Irene boekt belangrijke overwinning
Vorig seizoen streden ze nog samen om de titel in de 3e divisie, afgelopen zaterdag was de 

wedstrijd tussen Kalinko uit den Haag en Irene een wedstrijd in de onderste regionen van de 
tweede divisie. Punten halen in deze wedstrijd was dus cruciaal voor het jonge Bilthovense team 

en dat hadden de dames goed begrepen. 

Onder leiding van Laura Klompa-
rends nam Irene al vroeg een flinke 
voorsprong die de hele eerste set 
vastgehouden werd. De tweede set 
was het echter alles Kalinko wat de 
klok sloeg, bij de Haagse dames 
lukte alles en bij Irene lukte werke-
lijk niets (meer). Voor Irene was het 
zaak in de derde set terug in de wed-
strijd te komen, met een tomeloze 
vechtlust wisten de Bilthovense 
meiden in het spoor van Kalinko 
te blijven. Op 24 - 24 kwam Irene 
op gelijke hoogte en het was zelfs 
Irene dat bij 25-24 als eerste op set-
punt kwam. Na een zinderend slot 
was het echter Kalinko dat aan het 
langste eind trok waardoor een 2-1 
tussenstand op het bord verscheen. 

Waar iedereen dacht dat Kalinko 
door zou stomen naar een 3-1 over-
winning lieten de hemels-blauwen 
zien over een fantastische vechtlust 
te beschikken. De speelsters pepten 
elkaar op, de wisselspeelsters le-
verden fantastisch werk en ouderen 

sleepten de jonkies er doorheen. 
Alles werd gedaan om maar niet te 
capituleren. En met succes, de pass 
werd beter verzorgd, de aanval ging 
beter lopen en het Haagse team zag 
de wedstrijd langzaamaan uit haar 
handen glippen. ‘Dit was echt op 
karakter’ wist middenaanvalster 

Marit Pasterkamp: ‘Na de derde set 
gingen we meer door het midden 
aanvallen en dat werkte gelukkig 
heel goed. Lekker dat we deze toch 
nog wisten te winnen’. Volgende 
week volgt nog een uitwedstrijd in 
Haarlem en daarna is het winter-
stop.             (Michel Everaert)

FC De Bilt klopt nummer 2
De nummer één op bezoek bij de 
nummer twee: FC De Bilt speelde 
zaterdag tegen FC Delta Sports. 
De Houtenaren probeerden vanaf 
het begin gelijk de aanval te zoe-
ken met ‘lange ballen’. FC De 
Bilt speelde de eerste aanval per-
fect uit: met een mooie pass werd 
Mano Bakkenes weggestuurd, hij 
maakte een prima actie en legde 
de bal perfect terug op Robin 
Noteboom die dit kansje wel wist 
te benutten (0-1). De Biltse ver-
dediging kwam nauwelijks in de 
problemen en de middenvelders 
strooiden met passes, waardoor 

de aanvallers naar hartenlust kon-
den spelen. 

In de 21e minuut trok een Houtense 
verdediger aan de noodrem en Re-
douan Boussoufi kon aanleggen 
voor een vrije trap die hij vervol-
gens perfect in de kruising schoot. 
En toen in de 30e minuut Robin 
zichzelf vrijspeelde en de bal tegen 
de touwen joeg, was de wedstrijd 
eigenlijk al beslist. Maar ook in de 
tweede helft moest iedereen ook 
weer aan de bak!

In die tweede helft bleef de Biltse 

keeper Jos de Gram ook scherp en 
hij maakte enkele doelpogingen 
perfect onschadelijk. In de 70e mi-
nuut flitste Mano er weer eens langs 
en nu zette hij hiermee Redouan 
vrij voor de goal (0-4). Enkele mi-
nuten later gaf Marcel Melissen de 
bal mee aan Mano die hierdoor de 
eindstand op 0-5 zette.

FC De Bilt blijft dus flink aan kop 
met vijf punten voor op Delta Sports 
en zeven punten voor op Veensche 
Boys. Volgende week komt Veen-
sche Boys op bezoek. Aanvang 
14.00 uur (toegang is gratis)

Irene toont karakter en knokt zich terug in de wedstrijd.

DOS wordt door de kangoeroes gesteund.



Slechtvalk in De Bilt
De slechtvalk is een grote valk; het vrouwtje is forser dan het mannetje. Het is een krachtige 

jager in het open land; slaat vogels na een lange, snelle stootduik of
na een volhardende achtervolgingsvlucht.

De slechtvalk was bijna verdwenen 
door vervolging en gebruik van 
pesticiden, maar heeft sterk gepro-
fi teerd van bescherming en broedt 
vooral op gebouwen, tot midden in 

de stad. Er nestelen sinds dit jaar 
slechtvalken boven op de schoor-
steen van het RIVM. Het is bekend 
dat ze van die hoogte met 200 km/
uur naar een prooi duiken, bijv. een 

duif of andere dieren. Slechtvalken 
zijn in Nederland in aantal aan het 
toenemen i.t.t. veel andere (roof-)
vogels.

(Eugène Jansen)

Kerst
is er voor 
iedereen

De gezamenlijke uitgave van Ontmoetings-
kerk, Sint Maartenskerk en Adventkapel is 
vorige week verspreid in Maartensdijk, Hol-
landsche Rading, Westbroek en Groenekan. 
De Bilt en Bilthoven hebben het blad niet 
in de brievenbus gekregen evenals de inwo-
ners uit de genoemde kernen die een ja/nee 
sticker op de brievenbus hebben. In de Sint 
Maartenskerk aan Nachtegaallaan 40 in 
Maartensdijk is nog een aantal exemplaren 
voor geïnteresseerden beschikbaar. U bent 
daar van harte welkom tijdens de viering 
op zondag 16 december om 10.30 uur.

Een uitgave met bijdragen van
Leo Fijen, René Alkema en een 
openhartig interview met de 
burgemeester.
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Muntencollectie blijft 
gemeentelijk eigendom

door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt is eigenaar van een muntencollectie. 
Deze in 1967 gevonden muntencollectie is in 1979 door 

de gemeente Maartensdijk in bruikleen gegeven aan het 
Centraal Museum in Utrecht. Het Centraal Museum 

en de Historische Vereniging Maartensdijk hebben het 
College gevraagd om de muntencollectie
te schenken aan het Centraal Museum.

Het College heeft echter besloten om de bruikleenovereenkomst voort 
te zetten. Zodoende is de muntencollectie op professionele, aantrekke-
lijke en stimulerende wijze beschikbaar voor publiek en onderzoekers, 
maar houdt de gemeente deze wel in eigendom. 

Herkomst
Op 9 november 1967 viel in Het Vrije Volk te lezen: ‘Grondwerkers 
worden van zilverschat in Groenekan niet rijk. Het artikel vervolgt: ‘Er 
is weer een schat gevonden: twee handen vol dunne, groen uitgeslagen 
zilveren munten uit omstreeks 1550. Ze kwamen vorige week vrijdag 
uit de grond bij graafwerk voor een weg in het Utrechtse Groenekan. 
Wat de vondst waard is, moeten deskundigen nog uitmaken, maar het 
staat al wel vast, dat de vinders, twee grondwerkers uit het Betuwse 
Ingen, in dienst van de Apeldoornse aannemer Bruin, er niet rijk van 
zullen worden’. 
Een andere krant (De Waarheid van 22 maart 1968) vermeldde de uit-
komst van de taxatie: ‘De 294 oud-zilveren munten, die begin novem-
ber van het vorig jaar bij werkzaamheden aan de Koningin Wilhelmi-
naweg in Groenekan (gemeente Maartensdijk) zijn gevonden zijn ƒ. 
3000,- waard. Praktisch de hele collectie bestaat uit Nederlandse stui-
vers en halve stuivers. De oudste munten stammen uit 1470, de jongste 
uit 1582. De munten golden ten tijde van Philips de Schone, Karel V en 
Philips II als betaalmiddel’. 

Online museum
Op www.onlinemuseumdebilt.nl/
een-zilverschat-in-groenekan/ is 
een afbeelding te vinden van de 
voor- en achterkant van een zil-
veren Stichtse stuiver uit 1488. 
Geldstukken, zoals de afgebeelde 
werden in 1967 bij Groenekan ge-
vonden, op de plaats waar ooit de 
herberg De Groene Can stond, op 
de hoek van de Koningin Wilhel-
minaweg en de Groenekanseweg. 
Hierbij staat een afbeelding uit 
het Gereformeerd Gezinsblad van 
11 november 1967; Burgemeester 
Schuller en gemeentesecretaris 
Kuipers bekijken met de beide 
vinders B. van Hattum en J.W. van 
den Berg de gevonden schat (ge-
plaatst met toestemming/copyright 
Gereformeerd Gezinsblad-Neder-
lands Dagblad). 

Duurzame kerstboom
Sinds jaar en dag staat er op de kruising Soesdijkseweg Zuid - De Holle Bilt

tijdens de donkere dagen voor kerst een immense kerstboom. Op zichzelf prachtig
om te zien maar… er kleven wel een paar nadelen aan.

Voor slechts een paar weken van 
glorie sneuvelt er een prachtige 
boom, die anders nog jarenlang zou 
kunnen doorgroeien. Het zagen, 
verslepen, plaatsen, optuigen en 
uiteindelijk ‘vernietigen’ kost on-
evenredig veel CO2 uitstoot. 

Weinig duurzaam dus. Niet geheel 
onbelangrijk, het kost ook nog be-
hoorlijk wat - ‘natuur’ geld - dat we 
prima kunnen inzetten voor duur-
zamere doelen. Lang verhaal kort, 
we plaatsen dit jaar geen kerst-
boom meer. Oplettende bezoekers 
van Beerschoten zullen zeggen: ‘er 
staan ook twee kleine kerstboom-
pjes bij Paviljoen Beerschoten.’ 
Klopt. Dit zijn bio boompjes van de 

Groene Kans uit Groenekan. Deze 
boompjes gaan na de kerst daar 
weer terug de grond in. Duurzaam, 
bio en lokaal, wat willen we nog 
meer. Overigens is de meest duur-
zame kerstboom natuurlijk geen 
kerstboom!

Ludiek
Toch wil ik mijn mede dorpsge-
noten niet geheel in de kou laten 
staan. Ik ben op zoek naar een duur-
zame kerstboom maar dan ludiek. 
Zelf denk ik er aan om een plaat-
selijke kunstenaar, van afval-hout, 
een demonteerbare kerstboom te 
laten ontwikkelen. Zodoende blijft 
de CO2 opgeslagen in dit hout en 
kunnen we nog jarenlang genieten 

van het lichtpuntje bij binnenkomst 
van De Bilt.

Ideeën
Mogelijk zijn er onder jullie nog 
mensen die een veel beter idee heb-
ben. Laat het me weten. Onder de 
inzenders wordt door de boswach-
tersvergadering het meest ludieke 
en klimaat-neutrale idee beloond 
met een leuke prijs én betrokken-
heid bij de uitvoering. Mag ik van 
jullie vernemen? Inzendingen via: 
https://www.utrechtslandschap.nl/
alternatief-kerstboom Rest mij nog 
u een zalig kerstfeest te wensen!

Uw boswachter, Joris Hellevoort, 
Utrechts Landschap

Er is geen foto met de kerstboom in het verleden. Wel een (trieste) foto 
van de plek van weleer. (foto Jan-Willem Jagtenberg)

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Laatste maand: Wildstoofpotje €15,-

Woe.
12-12
Do.

13-12
Vr.

14-12
Za

15-12
Zo.

16-12

Jachtschotel, gekruide 
aardappel en appel-

kaneelcompôte
of

Visragoût met rijst en 
gekruide boontjes

of
Paprika gevuld met 

couscous en geitenkaas

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
19-12
Do.

20-12
Vr.

21-12
Za

22-12
Zo.

23-12

Entrecôte van de grill 
met kruidenboter

of
Gebakken roodbaars 

met saffraansaus
of

Vegetarische lasagne 
met pestosaus

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

De gezamenlijke uitgave van Ontmoetings-
kerk, Sint Maartenskerk en Adventkapel is 
vorige week verspreid in Maartensdijk, Hol-
landsche Rading, Westbroek en Groenekan. 
De Bilt en Bilthoven hebben het blad niet 

Boven in een hoge kale boom zit de slechtvalk onverstoorbaar.
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