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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

advertentie

verf - behang - gordijnen - zonwering - elektra -

gereedschap - ijzerwaren - sanitair - vuurwerk

Voorverkoop Vuurwerk

Folder in de winkel

                Hessenweg 154, 3731 JM  De Bilt

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

Computerhulp

Midden-Nederland
service aan huis / op kantoor

tel. 06-24807945 / 0346 795104

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

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

Grote uitdaging voor gemeente De Bilt
door Frank Klok

In de commissievergadering Burger en Bestuur op 6 december jl. is de 

Kadernotitie Maatschappelijke Ondersteuning besproken. In die notitie beschrijft het 

college haar visie op de aanpak van de zorgopgaven, die de komende jaren op de gemeente 

afkomen en de samenwerking met de nieuwe stichting MENS (waarin SWO, Animo, MENS 

en Via opgaan), die per 1 januari 2013 die zorgtaken handen en voeten moet gaan geven. 

De raadscommissie vindt (daarin ge-

steund door diverse adviesorganen) 

de notitie nogal abstract. Men had 

inmiddels graag wat meer feitelijkhe-

den over de aanpak van een en ander 

gezien. Is in dat licht bezien de datum 

van 1 januari 2013 voor de nieuw te 

vormen stichting mogelijk te ambi-

tieus. Verder vraagt de commissie 

(daarbij gesteund door de inspreker 

van de Ouderenraad) opnieuw aan-

dacht voor de positie van vrijwilligers. 

Zij zullen in de toekomst een nóg be-

langrijker peiler van het toekomstige 

beleid moeten gaan vormen en men 

vreest dat zij in grotere professionele 

organisatorische structureren hun 

draai niet zullen vinden.

De raadscommissie constateert dat de 

gemeente op dit dossier een heel zwa-

re opgave te wachten staat en wil bij 

de verdere uitrol via de nieuwe stich-

ting een stevige vinger aan de pols 

houden.

Anticiperen

In zijn antwoord op de vele vragen 

benadrukt wethouder Herman Mit-

tendorff, dat er op landelijk politiek 

niveau nog veel onduidelijk is over 

aard, omvang en fi nanciering van de 
taken die naar de gemeenten worden 

overgeheveld. Desondanks heeft het 

college het verstandig geoordeeld al 

zoveel mogelijk te anticiperen op het 

veranderende beleid. De nieuwe stich-

ting begint niet vanaf nul. De samen-

stellende delen continueren voorlopig 

hun activiteiten en geven de nieuwe 

stichting daarmee een soepele start.  

Boven de streep

De wethouder onderschrijft het belang 

van vrijwilligers maar heeft geen sig-

nalen dat de vrijwilligers in de nieuwe 

structuur dreigen af te haken. Verder 

zegt de wethouder toe dat de raad in 

alle stukken met betrekking tot de 

uitwerking van de kadernotitie inza-

ge zal krijgen. Uiteraard staat het de 

raad vrij die stukken te agenderen en 

te becommentariëren. De kadernotitie 

komt terug in de gemeenteraadsverga-

dering op 20 december.

De commissie Burger en Bestuur in vergadering bijeen.

Respect op het voetbalveld
Zaterdag jl. had de KNVB alle amateurvoetbalwedstrijden afgelast. 

Dat i.v.m. de gewelddadige dood van een grensrechter in Almere.

FC De Bilt bood leden van de club en hun familie de gelegenheid om over 

deze gebeurtenissen te praten in de kantine van de club. Vanaf 12.00 uur 

stroomden langzamerhand leden binnen. Niet in groten getale, maar ze wa-

ren er.

Bedanken

De Commissie Respect in de sport had een groot stuk papier neergelegd 

waarop (vooral jonge) spelers hun ideeën over respect op het veld konden 

opschrijven. Te lezen was o.a.: ‘Ga na de wedstrijd naar de scheidsrechter 

om hem te bedanken’, ‘De leiding moet voor de wedstrijd kort de regels 

duidelijk maken’, ‘Heb gezag voor de politie, hulpverleners en de scheids-

rechters’ en ‘Sportief spel is spel met respect’.

Deze jonge voetballers bleken goed te beseffen wat de grenzen zijn van 

toelaatbaar gedrag.

Het is goed dat de club en de Commissie Respect deze middag hebben geor-

ganiseerd, maar ook dat de club in haar beleid sportief spel een belangrijke 

plaats geeft. 

Frans Poot, lid Platform Respectvol Samenleven De Bilt

Spelers schrijven over respect.

De Vierklank 
rond de feestdagen

Volgende week, 19 december, verschijnt de laatste Vierklank van dit jaar. 

U kunt een dubbeldik nummer verwachten want in de week van Kerstmis 

verschijnt De Vierklank niet.

Het eerste nummer van 2013 wordt op donderdag 3 januari bezorgd. Wees 

op tijd met het aanleveren van kopij en advertentiemateriaal want in de 

week van Kerstmis is het kantoor gesloten. Mail wordt wel gelezen. 

Zie pag. 17 en 18

UwUw  vuurwerkspecialistvuurwerkspecialist  
Nu alvast kijken en bestellen opNu alvast kijken en bestellen op  

www.firmavanderneut.nlwww.firmavanderneut.nl  
Hele Imperial Firework Collectie Hele Imperial Firework Collectie   

1 +1 gratis 1 +1 gratis   

VUURWERK IN DE VOORVERKOOP

NU MET GRATIS EXTRA VUURWERK! 

BIJ GROENRIJK HOLLANDSCHE RADING 

BESTEL ONLINE OF AAN DE KASSA.

PRESENTATIE VUURWERK IS AL AANWEZIG!

www.groenrijkvuurwerk.nl
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

16/12 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

16/12 •   9.00u + 18.30u -
Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

16/12 • 10.30u - Mevr. ds. Tina Geels

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

16/12 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

16/12 • 10.30u -
Woord en Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

16/12 • 10.15u - 
Ds. J.J. Poutsma en Ds. J. Geelhoed

16/12 • 17.00u - Ds. R. ter Beek

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

16/12 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
16/12 • 19.00u - Ds. P. Vermaat

Pr. Gem. Immanuelkerk

16/12 • 10.00u - Ds. G.M. Landman  

Pr. Gem. Opstandingskerk

16/12 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

16/12 • 10.30u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

16/12 • 10.00u - Dhr. Hans Somhorst

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

16/12 • 10.30u - B. van Empel

PKN - Herv. Kerk

16/12 • 10.00u - Ds. P. Molenaar
16/12 • 18.30u - Kand. J.A.J. Pater

Herst. Herv. Kerk

16/12 • 10.30 en 18.00u - Dhr. J. de Boer

Onderwegkerk, Blauwkapel

16/12 • 15.00u - Pastor A. van Dam 

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

16/12 • 11.00u - Drs. G. Knepper

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

16/12 •   9.30u - Ds. W. Chr. Hovius
16/12 • 18.30u - Ds. E. Mijnheer

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

16/12 • 9.30u - Drs. G. Knepper

St. Maartenskerk

15/12 • 19.00u + 16/12 • 10.30u -
Woord- en Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

16/12 • 10.00u + 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

16/12 • 10.00u + 18.30u -  
Ds. M. van der Zwan

De Vierklank
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Tentoonstelling PV De Bilt

Op 14 en 15 december 2012 vindt de 
jaarlijkse tentoonstelling van Post-
duiven-vereniging De Bilt plaats 

in het clubgebouw, Jan Steenlaan 
34A te Bilthoven. De tentoonstelling 
omvat zowel 4-tallen als losse dui-

ven in de categorie oude doffer, oude 

duivin, jonge doffer en jonge duivin 

en late jonge doffers en duivinnen.

Belangstellenden worden hierbij 

door de Postduivenhouders Vereni-
ging De Bilt van harte uitgenodigd 

voor bezoek aan deze tentoonstel-

ling. Men is welkom op zaterdag-

middag 15 december a.s. vanaf 
14.00 uur. De koffie staat klaar en de 

toegang is gratis. De prijsuitreiking 

is om 17.00 uur. 

Kerstmiddag met Sparks of Joy

Het koor ‘Sparks of Joy’ is voor 
velen geen onbekende. Dit gospel-

koor uit Westbroek, onder leiding 

van dirigente Ellen Grevelink heeft 
vele muzikale kwaliteiten en een 

grote uitstraling. Het koor verzorgt 

op zondag 16 december a.s. om 

14.30 uur in restaurant Maertens-
hoek een speciaal programma vol 

zang, samenzang en gedichten onder 

de titel ‘Kerstmiddag in Dijckstate’.  
De kosten bedragen 5,50 euro (incl. 
1 x koffie of thee). Meer informa-

tie: SWO Maartensdijk, tel. 0346 
214161 of www.swodebilt.nl

Volkskerstzang De Bilt

Zondag 16 december a.s. om 17.00 
uur is de vijftigste editie van de 

Volkskerstzang in De Bilt. Dit jubi-

leumjaar is er medewerking van ds. 

G.M. Landman (liturgie en samen-

zang), mevr. H. Hekker-Wesselingh 
(orgel), burgemeester A.J. Gerritsen 
(lezingen), Blazers van de Kon. Bilt-
se Harmonie en het Ermelo’s Man-

nenkoor o.l.v. Wiebren Buma. De 

deuren van de Opstandingskerk in 

Bilthoven aan de Eerste Brandenbur-
gerweg 34 gaan om 16.15 uur open, 
de toegang is gratis en er wordt een 

collecte gehouden.

Laatste Fotoclub in 2012

Op 17 december komt de fotoclub 
Bilthoven. voor de laatste keer in 

2012 bijeen. Op deze avond zullen 

de leden een presentatie geven van 

het jaarthema ‘Chaos’. De avond 
begint om 20.00 uur en wordt gehou-

den in de Statenkamer van het H.F. 
Wittecentrum, Henri Dunantplein 4, 

De Bilt. Voor verdere inlichtingen 

zie de website www.fotoclubbiltho-

ven.nl

Volkskerstzang Maartensdijk

Maandag 17 december gaan de 
deuren van de Sint Maartenkerk in 
Maartensdijk rond 19.00 uur open 
voor de 45ste Maartensdijkse Volks-
kerstzang. Ook dit jaar is het moge-

lijk om mee te zingen met de tra-

ditionele kerstliederen. Dit zingen 

zal worden afgewisseld met zang 

en muziek van anderen. Naast een 

gezamenlijk optreden van de koren 

van de Sint Maartenkerk en de PKN 
Maartensdijk-Hollandsche Rading 

en het kinderkoor De Sterretjes 
wordt er ook musicaal meegewerkt 

door Jochem van der Waals op piano 

en orgel en muziekvereniging Kunst 

en Genoegen. Heel blij is het comité 
met de inbreng van Helene Kalis-

vaart uit Groenekan, zij zal drie lie-

deren zingen. Het belooft weer een 

sfeervolle samenkomst te worden. 

De aanvang van de Volkskerstzang 

is om 19.30 uur en het zal ongeveer 
een uur duren.

PvdA en Thorbecke

Het is opgevallen dat Den Haag 

tegenwoordig ligt tussen De Bilt 

en Brussel. Dat vindt ook Trude 

Maas (oud- 1e Kamerlid PvdA ) die 
komt inleiden over ‘Het huis van 

Thorbecke’ bij de PvdA overdagbij-

eenkomst die plaats vindt op dinsdag 

18 december, om 9.45 u. bij Carla 
en Cees van Rest, Park Arenberg 
119, De Bilt. Ook is er Nieuws uit 
de Gemeenteraad door Jaap Nieu-

wenhuize, lid PvdA/GL fractie. Er is 
ruimte genoeg voor belangstellende 

leden en niet-leden. Informatie: tel.: 

030 2286903, 030 2282813 of 030 
2201295.

Rijbewijskeuring

70-Plussers, chauffeurs jonger dan 
70 jaar met C/D/E rijbewijs en overi-
ge automobilisten, die een rijbewijs-

keuring moeten ondergaan, kunnen 

op 225 locaties in Nederland terecht 
bij Regelzorg. Dit kan alleen door 

vooraf een afspraak te maken via het 

landelijk afsprakenbureau, telefoon: 

088 2323300. Zelf een datum plan-

nen kan via de website www.regel-

zorg.nl. Op 4 en 18 januari 2013 is 
de locatie SWO, Jasmijnstraat 6 in 
De Bilt. 

... always look on the bright side of life ... 

Diepbedroefd hebben wij afscheid genomen van 

Johan Dragt
weduwnaar van Lies Dragt - Heynekamp

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

24 maart 1934                                      4 december 2012

 Marianne Dragt Elly Rutgers - Zwagerman

 Bart ter Haar 

 Coen, Dana, Isis Michel en Evelyn

 Joris, Saskia, Tom, Bas, Ellen

 Eveline Dragt

 Sijmen Roosma Marina en Ronald

 Nikki, Enno Naomi, Lucas

Correspondentieadres:

Tap Uitvaartzorg t.a.v. Familie Dragt

Soestdijkseweg-Zuid 265

3721 AE  Bilthoven.

De crematieplechtigheid vindt plaats op donderdag 13 december 

2012 om 9.30 uur in crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 

te Bilthoven.

Na aloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van 
het crematorium.

Enige en algemene kennisgeving

Eindelijk rust...

Op 29 november 2012 is overleden onze lieve moeder en oma

Sophia Wilhelmina van Kooten – Koers

Fie
sinds 22 november1991 weduwe van Jacobus van Kooten.

 Willy van Kooten
  Carola en Jorgo

  Renate en Noah

  Sharon en Lourens
  Lisa en Zegert

 Anton van Kooten en Johan
 

 Sjaak en Simone van Kooten
  Amy
  Nikki

Correspondentieadres:

Willy van Kooten
Parkzichtlaan 198
3544 MN  Utrecht

De teraardebestelling heeft in besloten kring plaatsgevonden

op de Algemene begraafplaats te Westbroek.

van harte gefeliciteerd 
met jullie huwelijk!

de vrienden

adres: Dorpsweg 91,  

3738 CB  Maartensdijk
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Utrechtse geschiedenis vastgelegd in Canon 
door Guus Geebel

In maart 2013 verschijnt bij uitgeverij Walburg Pers het boek ‘De Canon van ons Utrechts Verleden’ 

van historicus dr. Anne Doedens. De canon vat in vijftig vensters samen wat deze bijzondere  

provincie heeft gemaakt tot wat het vandaag de dag is. Commissaris van de Koningin Roel 

Robbertsen is enthousiast over het idee en zal het eerste exemplaar stijlvol in ontvangst nemen. 

‘De uitgever kwam begin dit jaar 

met het verzoek of ik de canon van 

Utrecht wilde samenstellen. Ik stem-

de in, maar dacht meteen waar begin 

ik aan. Het lag als een steen op mijn 

maag’, vertelt Anne Doedens. Zijn 

liefde voor geschiedenis won het 

echter en voortvarend ging hij aan 

de slag om gegevens te verzamelen. 

‘Ik heb een hele zoektocht naar het 

verleden gemaakt en heel veel regio-

nale en lokale canons geraadpleegd. 

Er werden musea bezocht waarvan 

sommige graag meewerkten, zoals 

in Amerongen, maar andere wat te-

rughoudender waren.’ 

Aanpak

Walburg Pers geeft de provinciale 

canons uit met een standaard aanpak. 

Van de prehistorie tot heden wordt 

elk venster met een toegankelijke 

tekst beschreven en verhelderd met 

fraaie, bijzondere illustraties. ‘Het is 

een grote reis door de provincie ge-

weest en daarom is het ook een soort 

reisgids. Alles wat in het boek staat 

is in de provincie ook terug te vin-

den’, vertelt Anne Doedens. ‘Wil je 

een dagje weg dan kun je hier vinden 

wat er te zien is. Het is een ongeloof-

lijke exercitie geweest. Ik moest de 

subregionale canons allemaal door-

nemen, maar ook de landelijke ca-

non in de gaten houden. Ik heb me 

voortdurend afgevraagd wat ik er 

lokaal moest uithalen en wat moest 

ik samenbinden. Ook heb ik gekeken 

naar regionaal historische centra als 

Houten en Breukelen, Dan zie je dat 

die heel erg op het eigen gebied ge-

richt zijn. Het was een voortdurend 

aftasten en keuzen maken.’ 

Verzamelen

‘Utrecht is zo verschrikkelijk anders. 

Het was  een apart staatje tot 1528. 

Dit gewest had een geestelijkheid die 

geen geestelijkheid was. Bij de op-

stand in 1580 is de katholieke kerk 

weg, maar de geestelijke goederen 

blijven in stand. Dus protestantse 

heren behartigen de belangen van 

de geestelijkheid. Dat heb je ner-

gens anders.’ Met zijn vrouw Ingrid 

doorkruiste Doedens de hele provin-

cie om materiaal te verzamelen en 

foto’s te schieten. Ze maakten samen 

zo’n 450 foto’s. Vol trots laat hij tal 

van afbeeldingen zien. Bevlogen en 

met passie vertelt hij veel details 

over de plaatsen die hij bezocht. In 

Vechten vond hij een bord met een 

voorstelling van een Romeins dorp 

en in Rhenen maakte hij foto’s van 

de oude ringburgwal. Hij vertelt over 

de heilige Cunera die in Rhenen met 

een worgdoek werd omgebracht en 

door een paardenknecht werd ge-

vonden. Veel bisschoppen en politici 

komen voorbij, maar ook Utrechtse 

sporters en kunstenaars. 

Eigen omgeving

Natuurlijk komt ook de eigen omge-

ving veelvuldig voor. Het Vrouwen-

klooster op het huidige KNMI-ter-

rein van waaruit het land ten oosten 

van de Domstad werd ontgonnen, 

de Steenstraat in De Bilt, de eerste 

verharde interlokale weg van Neder-

land, Henrica van Erp, de tabaksteelt, 

de Stichtse buitens richting Soest-

dijk. Maar ook het Utrecht Science 

Park, met het RIVM, de forten, de 

spoorlijn Utrecht-Amersfoort, werk-

verschafingsprojecten, zoals het 
Van Boetzelaerpark waar Copijn het 

werk voor heeft gedaan, het bosbad 

de Biltse Duinen, de ontginningen 

en de slag bij Westbroek, maar ook 

schaatser Henk van der Grift. ‘Ik heb 

er ook een schilderij van Adri Pieck 

met het gemeenthuis van Maartens-

dijk in weten te doen.’

Colleges

Samen met Marijke van der Vrugt 

gaat Anne Doedens voor HOVO 

(Hoger Onderwijs Voor Ouderen) 

vanaf 12 februari een zestal colleges 

geven onder de titel: Utrecht: zes 

steden, vier kwartieren. ‘In deze cur-

sus behandelen we de geschiedenis 

van Utrecht, Amersfoort, Wijk bij 

Duurstede, IJsselstein, Montfoort, 

Rhenen en het omliggende plat-

teland, tijdens de Republiek vanaf 

1572 en tijdens het Koninkrijk Ne-

derland vanaf 1813. Marijke gaat de 

juridisch staatsrechtelijke aspecten 

belichten en ik behandel de soci-

aal economische kant. De mensen 

die de cursus gaan volgen krijgen 

al een soort voorproefje van wat in 

de canon staat.’ Meer informatie 

over de cursus en de mogelijkheid 

om in te schrijven is te vinden op  

www.hovoutrecht.nl.

Het samenstellen van de canon was voor Anne Doedens een voortdurend 

aftasten en keuzen maken.

Bilts Hoogkruis vervolgt informatietournee
door Henk van de Bunt

Op 14 september 2013 wordt in het Van Boetzelaerpark het Bilts Hoogkruis feestelijk onthuld. Het 

vier meter hoge natuurstenen monument herinnert aan de Ierse wortels van de 900-jarige gemeente 

De Bilt. Om alle inwoners van de gemeente bij te praten over de stand van zaken rond het project, 

houdt Stichting Bilts Hoogkruis nog een drietal informatieavonden. 

De eerste informatieavonden waren 

in De Bilt in het Rode Kruisgebouw 

aan de St. Laurensweg  (20 bezoe-

kers) in Groenekan in Dorpshuis De 

Groene Daan (30 bezoekers) en in 

het Dorpshuis van Westbroek (3 be-

zoekers). Dinsdag jl. was er een bij-

eenkomst in Hollandsche Rading en 

op 14 december a.s. is Maartensdijk 

aan de beurt; daar zijn uiteraard ook 

inwoners uit andere kernen welkom. 

In Maartensdijk ontmoet men elkaar 

in gebouw De Mantel naast de St. 

Maartenskerk aan de Nachtegaallaan 

40. De aanvang is om 20.00 uur. De 

informatieronde wordt afgesloten met 

een bijeenkomst op woensdag 23 ja-

nuari 2013 in Bilthoven in een zaal 

naast de Zuiderkapel aan de Boslaan 

3. Uiteraard kunnen ook daar inwo-

ners uit andere kernen naar toe voor 

informatie.

Biltse historie in steen

Sint Maarten wordt de centrale af-

beelding op het Biltse Hoogkruis. 

Waarom dat zo is, legt Gert Landman 

- voorzitter van de Raad van Kerken 

en tevens voorzitter van de Stichting 

Bilts Hoogkruis - uit. Hij volgt aan de 

hand van historisch beeldmateriaal de 

pelgrimstocht van een Werkhovense 

ridder naar Ierland. Die reis was 

de inspiratie voor de bouw van het 

klooster op Oostbroek, waarmee de 

ontginning van het grondgebied van 

de Biltse dorpen in de twaalfde eeuw 

begon. Op het Bilts Hoogkruis wordt 

in natuursteen de ontstaansgeschiede-

nis van de gemeente vormgegeven 

via afbeeldingen van belangrijke per-

sonen in de Biltse historie zoals de 

genoemde ridder, abt Ludolf en abdis 

Henrica van Erp, bisschop Godebald 

en keizerin Mathilde; met daarboven 

Sint Willibrord, Sint Patrick en Sint 

Maarten (deze komt in de cirkel). Het 

Bilts Hoogkruis wordt gerealiseerd 

met inanciële steun van particulie-

ren, bedrijven en instellingen. Het 

wordt een geschenk aan alle inwoners 

van de gemeente De Bilt. 

Ierlandreis

Verder wordt informatie gegeven 

over de Ierlandreis die van 27 mei tot 

en met 3 juni 2013 plaatsvindt. De 

reis, onder leiding van Gert Landman 

en Jan Bulk, voert de deelnemers o.a. 

langs de route die ‘onze’ ridder begin 

twaalfde eeuw alegde. Zo komt de 
historische pelgrimstocht opnieuw 

tot leven. Iedereen uit de woonkernen 

van de gemeente kan aan deze reis 

deelnemen. Meer info is te vinden op 

www.biltshoogkruis.nl

Gert Landman (l) en Jan Bulk op de plaats in het Biltse van Boetzelaerspark, 

waar t.z.t. het Bilts Hoogkruis zal worden gerealiseerd.

De beste wensen  
van de bezorgers

Ook dit jaar kunt u onze bezorgers weer aan de deur verwachten met een 

persoonlijke kerst-/nieuwjaarsgroet. In het verleden is het wel eens voorge-

komen dat een ander zich als een van onze trouwe bezorgers uitgaf. Onze 

bezorgers kunnen bij u aanbellen vanaf vandaag. Voor u dé gelegenheid om 

uw waardering voor hun tomeloze inzet kenbaar te maken.



VOORDEEL HELE WEEK

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

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

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Rosbief

Boerenham

Fricandeau

Hammousse

Filet Americain

Sellerysalade

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

3x 100
gram 4.49

500
gram 5.98

1 Kg. 6.98

100
gram 2.-

Filetrollade

Speklappen
naturel of gemarineerd

Gehakte biefstuk
met verse uitjes

Hazenbouten

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

 DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Slavinken

Rundervinken

Gehaktstaven

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

6 halen / 
   5 betalen

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
gram 4.98

500
gram 5.25

2 
voor 5. -

BOERENKAAS 
VIVALDI

KANT EN KLAAR! 
SHOARMABROODJES

VERSGEBRANDE 
WINTERMIX

100
gram 1.49

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

SHOARMA

1 Kg. 6.98
2 Kg. 12.-

per
stuk 6.98

Met cranberry’s en incaberry’s!

VERSGEBRANDE 
WINTERMIX

Gezond
én 

lekker! 

Alléén DONDERDAG

De lekkerste

Navel handsinaasappels
Héél kilo

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Goudreinetten
Héél kilo

• Gecon� jte eendenbout 

MET ZUURKOOL EN PUREE ____ PER PORTIE  9,95

• Japanse biefstuk 

MET NOEDELS OF RIJST ______ 100 GRAM 1,49

• Japanse kip

MET NOEDELS OF RIJST ______ 100 GRAM 1,25

ZATERDAG VERSE SUSHI !!!

Vers gesneden

Soepgroente
250 gram

0,69 0,99

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gesneden

Bietjes ______________ 500 GRAM  0,99

Bij aankoop van een bakje 

RAUWKOST 2e bakje GRATIS!

Italiaanse gehaktschotel

_________________________  100 GRAM  0,99

MAANDAG 17 DECEMBER, DINSDAG 18 DECEMBER 

EN WOENSDAG 19 DECEMBER

Lever voor zaterdag 
15 december uw 

kerst bestellijst in!

0,99

Er is weer boerenkool, 

hutspot en zuurkool 

Alle stamppotten en

rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

De lekkerste: 

Italiaanse clementines

KOM PROEVEN!
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18 november 2012 | 8 januari 2013

Zondag 16 december 2012
geopend van 14:00-17:00 uur 
 

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

KUNST EN NIEUWE MEDIA

www.arttraverse.nl

SVM over respect bij voetbal
door Kees Pijpers

Vorige week zaterdag 8 december vond er in de kantine van de Maartensdijkse voetbalvereniging 

een bijzondere gebeurtenis plaats. Er werd niet gespeeld die dag. Landelijk waren alle amateur 

voetbalwedstrijden dit weekend afgelast.

Terwijl buiten de zon op de met 

sneeuwbedekte velden scheen was 

de toch ruime kantine geheel ge-

vuld met volwassen leden en de wat 

oudere jeugd. Ze waren gekomen 

om hun respect te tonen voor de 

slachtoffers van het voetbal in het 

algemeen en in het bijzonder om te 

luisteren naar en te praten over de 

gebeurtenissen een week eerder in 

Almere, waar op zondag 2 decem-

ber na een wedstrijd grensrechter 

Richard Nieuwenhuizen van de 

thuisclub werd aangevallen door 

een paar spelers van het bezoekende 

elftal en kort daarna overleed. Het 

werd zelfs wereldnieuws.

Spreken of zwijgen

Voorzitter Frans van de Tol, se-

cretaresse Jeanette van de Bunt en 

hoofdtrainer Wout van Dronkelaar 

spraken rustig en indringend en dat 

kwam aan. ‘We hebben een minuut 

stilte gehouden maar wat kunnen 

we nog meer doen? Voetbal is een 

sport vol emoties. Ook wij kennen 

situaties die bedreigend zijn. Maar 

wat kunnen we doen aan schreeu-

wende toeschouwers, ouders en an-

dere bezoekers. Ook bij ons werd 

onlangs een eigen speler na afl oop 
van de wedstrijd op de parkeer-

plaats bedreigd door een speler van 

de bezoekende partij. Toch kunnen 

we er wel degelijk iets aan doen. 

Als er iets verkeerd gaat moet je 

elkaar daar op aanspreken, want als 

je dat niet doet, gaat het helemaal 

fout. Heb respect voor je medemens 

en behandel een ander zoals je zelf 

behandeld wil worden.’ Het was een 

waardige gebeurtenis waar nog een 

tijd over werd nagepraat.

In de goed gevulde SVM kantine werd op waardige wijze stilgestaan bij de 

(sport-)slachtoffers van zinloos geweld.

SWO Maartensdijk ook in 
Kerstvakantie actief

door Marijke Drieenhuizen

Voorzitter Niek van Soolingen van SWO meldde vorige week dat alle activiteiten van SWO gedurende 

de twee weken rond kerst en oud en nieuw stoppen wegens het tekort aan menskracht en middelen. 

Dat geldt echter alleen voor De Bilt. In Maartensdijk gaan de dagelijkse inloop en de geplande ritjes 

met de BoodschappenPlusBus gewoon door. 

In Maartensdijk is een grote groep 

vrijwilligers van zo’n 130 mensen ac-

tief. Samen met de medewerkers van 

SWO Maartensdijk draaien zij en-

thousiast vele activiteiten. Nick en Til 

Cardinaal zijn twee van die vrijwilli-

gers die al sinds 1997 bij SWO Maar-

tensdijk werken. Zij vertelden ons dat 

in al die jaren dat zij dat werk met 

plezier hebben gedaan het kantoor 

nog nooit gesloten is geweest rond de 

kerstdagen en dat de vrijwilligers in 

Maartensdijk altijd gewoon hun dien-

sten hebben gedraaid. Het is terecht 

dat zij trots zijn op het werk dat zij en 

alle andere vrijwilligers voor ouderen 

doen juist ook gedurende de kerstpe-

riode.

Juist rond de feestdagen

In de week van de kerst is op er 

maandagochtend inloop, op dinsdag 

en woensdag is het kerst en is er geen 

inloop, op donderdag en vrijdag is er 

zowel ’s ochtens als ’s middags een 

inloop. Op zaterdag staan ook de vrij-

willigers ’s ochtends weer klaar om 

de gasten te ontvangen voor het lezen 

van de krant, het ontmoeten en indien 

gewenst een kopje koffi e. De mede-
werkers van kantoor Coby Merkens, 

Bea Alma en Cijnthia Vrijsen zullen 

zorgen dat er gedurende die dagen ’s 

ochtends altijd even iemand aanwe-

zig zal zijn voor het afl uisteren van de 
voicemail, de post en om eventuele 

vragen van de vrijwilligers te beant-

woorden. Maandag 31 januari is er al-

leen ’s ochtends een inloop. ’s Avonds 

is er dan voor bewoners van Dijck-

state, Toutenburg en de seniorenwo-

ningen aan de Kievitlaan een gezel-

lige avond die wordt georganiseerd, 

op persoonlijke titel, door Wout van 

de Brink. Vanaf 2 januari 2013 starten 

alle activiteiten weer als gewoon en 

is ook het kantoor van SWO Maar-

tensdijk op de gebruikelijke tijden 

weer geopend. Het programma van 

de BoodschappenPlusBus is zoals 

gebruikelijk af te halen in de hal van 

Dijckstate. 

Nick Cardinaal is er trots om dat hij met de andere vrijwilligers ervoor zorgen 

dat jaarlijks juist in de kerstperiode de dagelijkse inloop gewoon doorgaat. 

Mooi ook dat de mensen van kantoor elke morgen even langskomen.

In de raad kan het stellen van vragen

de agenda behoorlijk vertragen

wat we heel dikwijls zien

is dat ze tot half tien

alleen maar hun vragen uitdragen

Guus Geebel Limerick

Groenekans Vuurwerk
Bij Groene Vakwinkel van der Neut is alles in gereedheid 

gebracht voor de verkoop van kwaliteitsvuurwerk. De dummy’s 

staan uitgestald en de medewerkers hebben er weer zin in.

Bij van der Neut gaat kwaliteitsvuurwerk van de fi rma Schuurmans over 
de toonbank. Op de website www.fi rmavanderneut.nl kunt u het assorti-
ment en de uitwerking van de soorten vuurwerk bekijken. 

De aanbiedingen zijn dit jaar messcherp zoals b.v. het Imperial Fireworks 

Siervuurwerk met 1 + 1 gratis en als het vuurwerk in de voorverkoop 

besteld wordt dan krijgt u er een gratis artikel bij. Zie hiervoor de voor-

waarden op de website. Er is tevens Shock-wave in het assortiment opge-

nomen. Vuurwerk met 25 gram kruit per bus; een bijzonder product voor 

Nederland. Schockwave geeft een enorme spektakel met een geweldig 

geluidseffect en oorverdovende knallen.

Op het echte vuurwerk is het nog even wachten, maar bestellen kan nu.

advertentie

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

Dag van de mensenrechten
Amnesty international hield dit jaar op10 december in De Bilt geen fak-

kelwake op de dag van de mensenrechten. Wel werden er in restaurants 

kaarsen en kaartenacties gehouden voor Ales Bialiatski uit Wit Rusland en 

Nasrin Sotoudeh. Ales is een mensenrechtenactivist uit Wit Rusland. Hij is 

gevangen gezet omdat hij voor de mensenrechtenorganisatie Viasma in Wit 

Rusland, Polen en Lithouwen een bankrekening geopend had, omdat dat 

in Wit Rusland verboden is. Ales werd beticht van `belastingontduikingen` 

kreeg na een oneerlijk proces een gevangenisstraf van vierenhalf jaar.

Nasrin Sotoudeh is een Iraanse advocate die zich inzette voor de verdedi-

ging van minderjarigen die de doodstraf hadden gekregen Zij zit nu voor 

zes jaar in de cel wegens propaganda tegen de staat en samenzwering tegen 

de nationale veiligheid. Om deze twee gevangenen vrij te krijgen houdt 

Amnesty International deze Actie. Meer info op www.4weeksforfreedom.nl 

De restaurants die mee gedaan hebben in De Bilt zijn: Restaurant De Briq, 

Restaurant De Biltse Hoek, café Bij de Tijd en in Bilthoven: Restaurant 

Settlers, De Volle Potvis, Cafetaria De Rooij en in Hollandsche Rading Res-

taurant de Egel. 















































































































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

Openingstijden decembermaand
Maandag t/m zaterdag open van 08.00 uur t/m 20.00 uur. Vrijdags tot 21.00 uur.

Let op !!
Maandag 24 december open van 07.00 uur t/m 17.00 uur.  

Dinsdag 25 en woensdag 26 december gesloten!
 

Maandag 31 december open van 07.00 uur tot 16.00 uur.  

Dinsdag 01 januari gesloten!
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advertentie

VOETMASSAGE

WWW.PRAKTIJKVOORVOETMASSAGE.NL 

Voordorpsedijk 28  Groenekan  06 23 52 68 54

Geplande nachtzorg Cordaan 
Maartensdijk verdwijnt 

door Marijke Drieenhuizen

De geplande zorg ’s nachts van Cordaan aan ouderen en zorgbehoevende mensen in Maartensdijk 

vervalt per 7 januari 2013. Een mogelijke oplossing voor mensen die al zorg afnemen bij  

Cordaan en die een alarmeringssysteem hebben is het doorschakelen naar de de ambulancedienst 

in nood of spoed ’s nachts. Bij een structurele vraag naar zorg ’s nachts is een gesprek met de 

zorgregisseur van Cordaan mogelijk om samen te kijken wat mogelijk is. 

In Maartensdijk ontvangen gemiddeld 

over het afgelopen jaar  2 of 3 mensen 

per week nachtzorg van Cordaan. Dat 

gaat dan om geplande nachtzorg voor 

bijvoorbeeld het draaien van mensen 

in hun bed of een toiletbezoek. On-

geplande nachtzorg bij ongelukjes in 

bed, lekkende stoma’s of andere on-

voorziene ongemakken gebeurt ge-

middeld eenmaal per week. 

Geen geplande nachtzorg

Cordaan vertelt bij monde van pers-

voorlichter Wolter Knijff dat er tot 

drie jaar geleden verpleeghuisbedden 

waren in Dijkstate met de daarbij be-

horende inanciele vergoedingen. ‘Al 
drie jaar leveren wij dus eigenlijk ten 

onrechte deze nachtzorg. Daar gaan 

wij met ingang van 7 januari 2013 

mee stoppen. 

De mensen huren in Dijkstate een ap-

partement van de Woonstichting SSW 

en wij leveren daar thuiszorg bij. 

Vanaf 7 januari blijven we dat doen 

maar dan alleen nog maar van 07.00 

uur tot 23.00 uur’. Volgens Knijff 

werd er van deze voorziening nog 

maar nauwelijks gebruik gemaakt. 

‘Deze nieuwe regeling geldt voor al 
onze clienten tenzij ze een indicatie 

van het C.I.Z. hebben inclusief nacht-

zorg. Dan wordt de nachtzorg wel 

geleverd’. De enige mogelijkheid die 

Wolter Knijff nog aandroeg was dat 

er wellicht nog enige mogelijkheden 

zijn aan de randen van de tijden dat 

zorg wordt verleend. Dat levert echter 

voor de nacht zelf niets op. Ouderen 

die konden rekenen op nachtzorg er-

varen het verdwijnen hiervan als een 

onveilig gevoel. 

Alarmering

Veel ouderen in Maartensdijk heb-

ben een alarmeringssysteem in huis. 

Zij dragen een alarmering en kunnen 

bij nood hierop drukken waarna ze 

via het alarmeringsbedrijf doorver-

bonden worden met een hulpverlener. 

Knijff: ‘Deze hulpverlener is een me-

dewerker van de RAVU (Regionale 
Ambulance Voorziening Utrecht), zij 
zullen verdere actie ondernemen. Dat 

houdt in bellen met familie of buren 

voor het verlenen van assistentie of 

indien dat niet lukt ondernemen zij 

zelf actie’. Thea Bestevaar is mana-

ger van Cordaan Maartensdijk. Zij 

vertelt: ‘De RAVU heeft behalve 
ambulances ook auto’s met een ver-

pleegkundige. Zij kunnen bij spoed 

of nood ingeschakeld worden’. Ou-

deren met een alarm kunnen bij nood 

of spoed dus altijd iemand bereiken. 

Mensen die geen alarm hebben maar 

wel geholpen willen worden in spe-

ciale gevallen kunnen overwegen om 

ook van deze dienst gebruik te gaan 

maken. Als zij hulp van Cordaan wil-
len zullen zij ook andere zorg bij hen 

regelen. 

Kan niet anders

Thea Bestevaar vertelt dat het inan-

cieel niet meer haalbaar is. ‘In de 
afgelopen 15 jaar is Dijckstate gaan 

lijken op een verpleeghuis. Maar wij 

leveren eigenlijk alleen thuiszorg. 

Omdat wij in hetzelfde gebouw zitten 

ervaren mensen dat wellicht anders. 

Dat begrijpen wij, hebben we ook 

een zorgregiseur, Erna Knecht, die 

altijd probeert de benodigde zorg te 

leveren. De geplande zorg die wij ’s 

nachts verrichtten hebben we al ver-

schoven naar de randen van de tijden 

en dat loopt goed. Wij denken dat met 

het inschakelen van de RAVU ook de 
ongeplande zorg goed is ingevuld. 

Onze intentie is dat we alles in het 

werk zullen stellen om mensen goed 

te verzorgen. Wij helpen ze met het  

aanvragen van een indicatie of zoe-

ken naar andere mogelijkheden’. 

Gemeente

Wethouder Herman Mittendorff ver-

telde vrijdagmiddag niet op de hoogte 

te zijn van het verdwijnen van de ge-

plande nachtzorg door Cordaan. For-

meel heeft de gemeente hier ook geen 

zeggenschap over. 

Zijn reactie: ‘Ik hecht zeer aan het 
feit dat dit soort zaken goed wordt 

geregeld, in dit geval dus voor Maar-

tensdijk. Ik zal hier verder naar infor-

meren’. 

Thea Bestevaar (manager Cordaan) en zorgregiseur Erna Knecht (rechts) 

zullen alles in het werk stellen om mensen goed te verzorgen.

Informatiebijeenkomst  
Stichting Tumani Tenda

Op zondag 16 december wordt in de Noorderkerk in Bilthoven een informatiebijeenkomst gehouden 

van de in Bilthoven gevestigde stichting Tumani Tenda Development Fund (TTDF). Henriëtte 

Brümmer zal daar een presentatie verzorgen over de resultaten die de stichting heeft met haar 

ontwikkelingswerk in het streekdorp Tumani Tenda in Gambia. 

Mevrouw Brümmer, zelf afkomstig 

uit Bilthoven, woont er al twintig jaar 

Zij is landbouwkundig ingenieur. Sa-

men met haar Gambiaanse echtgenoot 

zet ze zich daar in voor de ontwik-

keling op het gebied van landbouw, 

onderwijs en gezondheidszorg in het 

dorp. Stichting TTDF steunt haar 

daarbij met het inzamelen van het 

daarvoor benodigde kapitaal. Er zijn 

ook andere Nederlandse instellingen 

die bijdragen aan het werk van me-

vrouw Brümmer. Daaronder zijn de 

Wilde Ganzen en ICCO. De stichting 

streeft er vooral naar de zelfredzaam-

heid van de bevolking  te bevorderen.

Bereikt

Er is al veel bereikt in het dorp. Een 

nieuwe school met bibliotheek, een 

nieuwe kraamkliniek en verschil-

lende tuin- en bosbouwprojecten om 

maar een paar projecten te noemen. 

Op dit moment wordt er gewerkt aan 

de installatie van een op zonne-ener-

gie werkend systeem dat zuiver wa-

ter voor huishoudgebruik en irrigatie 

gaat leveren voor de dorpen Tumani 

en Kanjiramba. Men zit in de laatste 

fase. De bouw van een watertoren 

hoort daarbij zodat ook ’s avonds, 

wanneer de zon niet schijnt, water 

beschikbaar is. Over dit project en al 

het andere dat al tot stand is gebracht 

geeft mevrouw Brümmer een lezing. 

Rita van den Berg zal vanuit cultureel 

antropologisch gezichtspunt ook het 

één en ander vertellen.

Welkom

Donateurs van de stichting, waarvan 

er veel woonachtig zijn in Bilthoven, 

maar ook andere belangstellenden 

zijn van harte welkom op zondag16 

december. De Noorderkerk verleent 

hiervoor gastvrijheid in haar kerk-

gebouw aan de Laurillardlaan 6 in 

Bilthoven. De bijeenkomst duurt van 

12.30 tot 14.00 uur. Op diezelfde lo-

catie zal op vrijdag 18 januari 2013 

om 20.00 uur een beneietconcert ten 
bate van Stichting TTGF worden ge-

houden door het vermaarde Benne-

witz strijkkwartet. [MN]

Dorpsbewoners van Tumani Tenda en Kanjiramba graven de sleuf waarin de 

waterleiding zal worden gelegd. Rechts Henriëtte Brümmer. (foto Stichting 

TTDF).

Ontmoetingscentrum 
‘De Bosrank’ open

Maandag 3 december is het ontmoetingscentrum Bilthoven-Noord met 

dagbehandeling in De Bosrank geopend. Daarnaast is er ook dagverzorging 

voor ouderen in Bilthoven. De groep dagverzorging is geschikt voor bezoe-

kers met enig regieverlies waarvoor het om diverse redenen belangrijk is 

om een dag van huis te zijn, activiteiten te ondernemen en andere mensen 

te ontmoeten.

Het ontmoetingscentrum is voor bezoekers met een indicatie dementie 

waarvan ook de mantelzorgers behoefte hebben aan actief contact met De 

Bosrank. Dit kan telefonisch contact zijn, maar ook even langskomen en 

een kopje kofie of thee meedrin-

ken is een mogelijkheid. Eenmaal 

per zes weken is er een bijeenkomst 

voor lotgenoten en drie maal per 

jaar is er een informatieavond die 

vooral voor mantelzorgers van het 

ontmoetingscentrum bedoeld is.

Contactpersonen Agatha Steen-

bergen, vestigingsmanager 

(a.steenbergen@warandeweb.nl), 
T. 06 12057454 en Sven Gutker 

de Geus, manager communicatie 

(s.gutkerdegeus@warandeweb.nl), 
T. 06-51541384

Quiz En Zo
Vanaf begin november wordt er onder leiding van Joke Peek ‘Quiz En Zo’  
bij SWO-Dijckstate aangeboden. 1 ½ uur het in beweging houden van de 

geest door middel van een quiz. En 1 x per 2 maanden een ilm. Dinsdag 18 
december van 14.30 tot 16.00 uur staat er in de cursusruimte van Dijckstate 

aan het Maertensplein in Maartensdijk een  Winterquiz op het programma. 

Het gaat er niet om wie het meeste weet, maar door alleen of samen met 

anderen de quiz te doen, bent u actief bezig en stimuleert u uw geheugen. 

Het is ook een leuke manier om anderen te ontmoeten. De kosten bedragen 

3,00 euro (inclusief een kopje kofie of thee). Inlichtingen tel. 0346 214161 
en/of www.swodebilt.nl

Oproep Kunst en Genoegen
Wanneer De Bilt midden in het 900-jarig jubileum zit, viert de Maartens-

dijkse muziekvereniging Kunst& Genoegen het 90-jarig jubileum. Daarom 

en daarvoor is men op zoek naar (alle) muzikanten, die ooit lid zijn geweest 
en (alle) muzikanten die mee hebben gerepeteerd op de vrijdagavonden in 
De Vierstee. 

Herkent u uzelf hierin of kent u nog iemand die lid was maar inmiddels 

ergens anders woont en deze krant niet leest, neem contact op met Wim 

Brouwer, wimrit@casema.nl en help mee om op 23 maart 2013 het 90 jarig 
jubileum met 90 muzikanten te kunnen vieren. 



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvraag reguliere procedure

•  Bilthoven, Acacialaan t.h.v. 23, kappen van een acacia en 
herplant van een acacia (28-11-2012)

•  Bilthoven, Albert Cuyplaan 13, kappen van 1 berk (26-11-
2012)

•  Bilthoven, Koudelaan 25, kappen van 10 douglassen (17-10-
2012)

•  Bilthoven, Sweelincklaan 88, kappen van 12 Eiken, 2 Berken 
en 1 Den (26-11-2012)

•  De Bilt, Blauwkapelseweg 27, uitbreiden woning (23-11-
2012)

•  Groenekan, Groenekanseweg 42, het oprichten van een dak-
opbouw (23-11-2012)

•  Hollandsche Rading, Graaf Floris V Weg 51, het kappen van 
3 b euken (22-11-2012)

•  Hollandsche Rading, langs Tolakkerweg (N417), kappen 5 
berken (20-11-2012)

•  Maartensdijk, Achterweterweteringseweg 37, kappen van 1 
inlandse eik (27-11-2012)

•  Maartensdijk, terrein mlk school Braamsluiper 18, kappen 1 
acacia, 2 esdoorns en 1 inlandse eik (27-11-2012)

Verleende omgevingsvergunning regulier

•  Bilthoven, Albert Cuyplaan 13, kappen van 1 berk (27-11-
2012)

•  Groenekan, Versteeglaan 2a, uitbreiden achterzijde woning 
en oprichten schuur (27-11-2012)

•  Hollandsche Rading, langs Tolakkerweg (N417), kappen 5 
berken (23-11-2012)

•  Hollandsche Rading, Vuursche Dreef 35, het plaatsen van 
een dakkapel, het veranderen van de gevels en het inpandig 
veranderen van de woning (23-11-2012)

05.12.12
[bron: www.debilt.nl]

 
Maertensplein 16     3

738 GK  Maartensdijk     Tel. 0346-211711      
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3+1GRATIS

1 t/m 31/12/2012 of zolang de voorraad strekt 

Fashion for eve ry age

Panettone
cake

Het lekkerste kerstbrood 

haalt u natuurlijk bij 

Bakkerij Bos

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v.Amstel / 035 - 624 00 63

5,95
06 - 53 14 67 33

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Vuurwerk

Het veiligste vuurwerk 

koop je NU al

bij Primera.

Leuke
kinderpaketten,
sterretjes,
knalerwtjes,
enzovoort.

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Vrijdag 14 december 
van 18.00-20.00 uur en 

zaterdag 15 december van 
8.30-17.00 uur krijgt u

25% KORTING 
Deze dag wordt er vanaf 11.30 uur 
door een manicure specialiste van 
Sally Hansen gratis een manicure 

advies gegeven.

Als u het product niet vindt in de winkel
 ga dan naar vanrossum.diodrogist.nl

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

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

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

AUTO VAN DE WEEK

CITROEN C5 TOURER
TOURER 1.6 THP

2009, 57.000, ZWART MET, CRUISE 

C, CLIMATE C, ER, CV, SB, ESP, LMV, 

RAD/CD/NAV, MLV

€ 15.950,00

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

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

CITROEN C4 GRAND PICASSO 1.6 THP 2010 92.000 GRIJS/PAARS MET,CRUISE C,CLIMATE C,LMV,

7 PERS TREKH,ABS,ER,CV,SB,ESP,RAD/CD/NAV,PARKEERH,  € 19.950,00 

PEUGEOT 107 1.0 12V 5DRS 2007 67.000 ROOD,ER,CV,SB,RAD/CD,ABS,EBD,  € 4.950,00 

PEUGEOT 206 SW 2.0 GTI 2003 145.000 GOUD/GEEL MET,HALF LEER/ALCANTARA,ER,CV,

SB,CLIMATE C,RAD/CD,LMV,MLV, € 3.950,00 

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

PEUGEOT 307 CC 2.0 16V 2008 159.000 BLAUW MET,ZWART LEDER,CLIMATE C,LMV,ESP,

PALM BEACH CRUISE C,RAD/CD/NAV/TEF,PARKEERH,REGENS,  € 10.950,00 

PEUGEOT BIPPER 1.4 HDI XT 2009 57.000 BLAUW,RAD/CD,ER,CV,SB,ABS,PRIJS EX BTW  € 7.250,00 

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

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

VOLVO 850 T5R 2.3 AUT 1995 D GROEN MET,LEDER,LMV,CLIMATE C,ORG AUDIO  € 2.500,00 
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Zon door de schoorsteen

Op zaterdag 1 december jl. werd de Zonnebloem-Sint weer even in 

Maartensdijk en omstreken gesignaleerd. Hij bezocht met 2 pieten een 16-

tal cliënten van Vitras en gasten van de Zonnebloem. Tijdens deze bliksem 

bezoekjes werden de mensen blij verrast met een banketletter met gedicht. 

De Zonnebloem afdeling Maartensdijk organiseerde dit evenement en 

werd daarbij inancieel en in natura geholpen door irma Agterberg, de 
thuiszorgorganisatie Vitras en bakker Bos. (Ido Huitenga)

Vrijwilligers UVV in het zonnetje
De Unie Van Vrijwilligers is een landelijke vrijwilligersorganisatie die in 2012 alweer 67 jaar 

bestaat. Verdeeld over 70 plaatselijke afdelingen geven ruim 12.500 vrijwilligers praktische zorg 

en ondersteuning bij instellingen en individuele hulpvragers. De uitvoering van deze zorg en 

ondersteuning vindt voornamelijk plaats in de zorg- en welzijnssector.

Ook dit jaar heeft het bestuur van de 

plaatselijke afdeling weer een paar 

jubilarissen in het zonnetje gezet. 

Deze medewerkers hebben zich al 

weer meer dan 15 jaar ingezet voor 

de bewoners van de verzorgingshui-

zen. Onder het genot van een kopje 

kofie en een gebakje werd het ge-

zellig napraten over het werk en 

gedachten uitwisselen over de toe-

komst.

Helaas melden de laatste jaren 

steeds minder mensen zich aan als 

vrijwilligers die structureel voor de 

UVV willen werken. Het project 

kofieschenken in Schutsmantel 
kampt daar mee. Bij deze dan ook 

een oproep aan mensen die eenmaal 

per week of per twee weken wil-

len helpen. Ook de sjoelgroep in de 

Bremhorst kan wel versterking ge-

bruiken.

De bewoners genieten altijd als er 

mensen van buiten komen en een 

gezellig praatje willen maken.

Mantelzorg in balans
Op donderdag 13 december a.s. van 10.00 tot  

12.00 uur organiseert het Steunpunt Mantelzorg De Bilt in 

samenwerking met trainer/coach mevrouw T. van Hees van 

Indigo een bijeenkomst voor mantelzorgers ter voorkoming 

van overbelasting in SWO Duiventil.

Als mantelzorger geeft men zorg aan een familielid of een ander direct be-

trokkene. Zorgen kost veel energie. Het is dus van belang dat men als man-

telzorger goed voor zichzelf kan zorgen, want pas dan kan men goed voor 

de ander zorgen. Wat heeft men nodig om het werk als mantelzorger op 

een goede manier te kunnen uitvoeren zonder dat men zelf lichamelijke of 

psychische klachten krijgt? Deze bijeenkomst is erop gericht dat men tips 

en ideeën krijgt hoe men goed in balans kan blijven. 

Voor aanmelden (kosten 4,50 euro incl. kofie/thee) en nadere informatie: 
Willemien Hak of Lauk Spelberg, mantelzorgconsulenten bij het Steunpunt 
Mantelzorg De Bilt, Jasmijnstraat 6 in De Bilt, tel. 030 2203490. 

Vreemde straatnamen in De Bilt (2) 
Er bestaan twee soorten straatnamen: zij dìe vanzelf, bij de bevolking zijn  

ontstaan en later door de overheid zijn gelegaliseerd en de bedachte,  

de kunstnamen. De eerste groep is in het algemeen het meest interessant. 

Er behoren dikwijls heel oude na-

men toe, waarvan de oorsprong 

soms moeilijk of niet meer is terug 

te vinden. Het kan ook voorkomen 

dat een naam, ofschoon niet eens erg 

oud zich nog maar op het nippertje 

laat verklaren dat de zin ervan, die 

alleen in de overlevering verankerd 

ligt, op het punt staat voor goed de 

vergetelheid in te duiken en zich nog 

net bij de staart laat vatten. 

Iets van dien aard doet of deed zich 

vrij onlangs (1974 red.) voor bij een 
straatnaam in De Bilt. Wanneer de 

bus naar Biìthoven stopt bij de halte 

Hessenweg-Looidijk kan men als 

passagier zien hoe van rechts een 

bescheiden zijstraatje op de Hessen-

weg uitkomt. Het is de Herenweg. 

Het straatnaambordje is pas in 1954 

aangebracht, maar de straat en haar 

naam zijn al zo’n honderd jaar oud. 

Dit is als volgt te verklaren: De huis-

jes aan de straat waren oficieel ge-

nummerd als Hessenweg en de naam 

Herenweg was niet anders dan een 

gebruiksnaam die door de spraak-

makende gemeente in het leven was 

geroepen. Het straatje liep na hon-

derd meter dood en had, behalve 

met de Hessenweg, met geen enkele 

straat verbinding. Dít alles werd an-

ders toen het uitbreidingsplan - De 

Akker – verwezenlijkt werd. Het 

gehele gebied tussen Hessenweg en 

Soestdijkseweg kwam in exploitatie 
en werd met straten doorsneden. De 

Herenweg werd doorgetrokken en 

kreeg directe verbinding met andere 

wegen. Nu moest de straat ook een 

eigen naam hebben en de gemeente-

raad besloot op 27 september 1954 

de oude naam Herenweg te handha-

ven.

Vreemd 

Ik had mij dikwijls afgevraagd wat 

de mensen mocht hebben bewogen 

tot een naam die in casu toch wel 

vreemd genoemd mag worden. Van 

een gelijksoortige aleiding als die 
van de naam Herenstraat in Utrecht, 

die teruggaat op de Heren van Oud-

munster, kon hier geen sprake zijn. 

De naam Herenweg waarmee wij 

op oude kaarten de grote weg van 

Utrecht naar Arnhem wel vinden 

aangegeven, helpt ons evenmin. Die 

Herenweg is een Heerweg en onder 

Heerwegen werden verstaan ‘die 

wegen daar die koopman of vreem-

de man te wagen van die een Stad 
tot d’ander, of van dat een groot 

Dorp tot het ander vaart’, een dei-

nitie waaraan ons vijf meter brede 

en honderd meter lange doodlo-

pende straatje met aan weerszijden 

19 eeuwse arbeiderswoningen be-

paald niet voldeed. Eerst na jaren 

hoorde ik hoe onze naam Herenweg 

in de wereld zou zijn gekomen. Het 

verhaal is afkomstig van een in het 

straatje geboren en getogen vrouw 

die enige jaren geleden op ongeveer 

80-jarìge leeftijd is overleden en die 

het op haar beurt bij overlevering 

van haar ouders had. Nu ongeveer 

een eeuw geleden woonde aan de 

Herenweg een jong getrouwd echt-

paar, later oom en tante van onze 

zegsvrouw, hij arbeider, zoals alle 

buurtbewoners daar. De vrouw had 

door haar uiterlijke bekoring de aan-

dacht getrokken van een jongeman 

uit een van de aanzienlijke fami-

lies in de omgeving. Deze placht de 

vrouw geregeld thuis te bezoeken. 

Zijn paard bond hij dan vast aan het 

hekje voor het huis. Van verheime-

lijking was dan ook niet in het minst 

sprake. Ook niet tegenover de man. 

Integendeel, hij was het die menig-

maal zijn vrouw het afgesproken be-

zoek moest helpen herinneren, met 

de woorden: ‘Maria, denkt ge eraan 
dat den heer vanmiddag komt’. (Dit 

‘den’ in de eerste naamval, door 

onze zegsvrouw uitdrukkelijk zo 

geciteerd, kan de geloofwaardigheid 

van haar verhaal alleen maar verho-

gen). Wij ontmoeten dit restant van 
een vroeger veel algemener gebruik 

wel meer in de 19de eeuw. De nog 

kersverse spelling De Vries en Te 

Winkel had zich dan ook nog niet 

meester gemaakt van het conserva-

tieve platteland.) De straat was niet 
alleen volkomen op de hoogte maar 

ging ook geheel akkoord met het ge-

val. Had men het paard zien staan, 

dan constateerde men: den heer is 
bij Maria en de bezoeker werd door 

iedere buurtbewoner vriendelijk en 

beleefd gegroet. Hoe lang deze om-

gang heeft geduurd weten we niet, 

maar in ieder geval zo lang, dat aldus 

werd ons verteld, het veelvuldig en 

algemeen gebruik van de aanduiding 

‘den heer’ het volk in de onmiddel-

lijke omgeving de naam ‘Herenweg’ 

in de mond heeft gegeven. 

Het is natuurlijk een goed ding dat 

dergelijke nazweren van feodale 

verhoudingen zijn uitgewoekerd; 

dat het volk te veel gevoel ven ei-

genwaarde heeft gekregen om zich 

nu nog tot zoiets te verlagen; dat de 

lonen dusdanig zijn gestegen dat de 

vrouw van een arbeider niet meer in 

de verleiding komt met schande – 

een tot voor kort nog levend begrip 

– het schamele gezinsinkomen te 

vergroten, enz.- Wat mede verdween 

is een rustieke gemoedelijkheid, 

die niet zo zwaar tilde, een stukje 

folklore en een in-de- siècle-atmo-

sfeer, waarin voor sommige 20-eeu-

wers iets van vertedering hangt. Wie 

aan zijn verderfelijke nostalgie wil 

toegeven, moet maar naar een novel-

le van Schnitzler grijpen. Misschien 
komt hij dan nog eens over de He-

renweg, of daaromtrent.

Hoe het met de dramatis personae 

verder is gegaan? Het arbeidersecht-

paar is na een lang huwelijksleven 

in De Bilt overleden. De vriend des 

huizes trouwde ‘in zijn stand’ en 

heeft tal van jaren een belangrijke 

positie in het openbare leven ver-

vuld waarbij hij aller achting ge-

noot. Hij stierf kinderloos tijdens de 

eerste wereldoorlog.

Wanneer de bus naar Bilthoven stopt bij de halte Hessenweg-Looidijk kan men 
als passagier zien hoe van rechts een bescheiden zijstraatje op de Hessenweg 

uitkomt.

Marlies Dijkkamp van Schutsmantel feliciteert de UVV-vrijwilligers Riet 
Houtkoper, Pauline Honig, Ton de Zwart, Eve Hansma en Paul van Guns. 

Pieter Helbert Damsté (1902 – 1985) werkte vanaf 1926 tot 1964 bij de 
gemeente De Bilt, waarvan van 1933 tot 1964 als gemeentesecretaris. Daar-

naast was hij gedurende bijna 50 jaar actief als onderzoeker en schrijver van 

de Biltse geschiedenis. 

In het Tijdschrift Oud-Utrecht publiceerde hij in 1974 en 1975 een drietal 

artikelen ‘Vreemde straatnamen in De Bilt’. Met een foto van nu gaan wij 

terug naar de jaren 1974 en 1975. [HvdB]



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

• Keukenrenovatie

• Nieuwe keukens

•  Kantoor-

& winkelinrichtingen

• Radiatorbetimmeringen

• (Inloop-) Kasten

• Tafels

• Schouwen

Het adres voor al uw maatwerk!

P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Ter kennismaking:

maandag, dinsdag en woensdag 

(november en december) 

serveren wij elk 2e 3-gangen keuzemenu 

voor de halve prijs!  

Reserveren is noodzakelijk 

o.v.v.  actiemenu!

www.debilt.wereldwinkels.nl

Hessenhof 9 

(hoek Hessenweg/Looydijk) 

3731 JV  De Bilt   

Tel. 030 2342472

info@werelwinkeldebilt.nl

De Wereldwinkel vol van Kerst
Deze Kerst zijn de materialen wit 

en doorschijnend met hier en daar 

en sprankeltje glans. De koele 

witte kleur wordt verzacht door 

warme verlichting en ronde vormen. 

Handgemaakte kerstartikelen zijn 

een must. Haal die mooie fairtrade 

kerststal, sterren en engelen bij ons!

Maandaanbieding food: 
Appelsap met lemon & lime, tropisch sap

en sinaasappelsap met 15% korting

Kerstkaarten 
Met elke kaart help je kinderen aan een betere 

toekomst. Kerstkaarten van Unicef, Amnesty 

International en Fair Trade Original.

Raaijen Interieurs
*  ACTIE  *

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

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

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

Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven, 030 2284973

www.vvsowvt.nl

Smulpret
Een nieuwe activiteit voor kinderen van 8 t/m 
12 jaar: Smulpret. Smulpret = lol hebben in de 
keuken voor kinderen. In 8 lessen leer je 8 ver-
schillende gerechten te koken die je ook tijdens 
de les gaat opeten. Meenemen naar huis mag 
natuurlijk ook! Plezier staat voorop. Alle recep-
ten worden verzameld in een leuk kookboekje 
dat je aan het eind van de lessen mee krijgt.
-  woensdag van 15.30-16.45 uur, start 9 januari 
-  € 20,- voor 8 lessen (€ 5,- met U-pas)

Conditiegym
Deze vorm van gymnastiek staat voor het 
verbeteren van je conditie d.m.v. gevarieerd oe-
fenen van de verschillende spiergroepen. Goed 
als ondersteuning bij golf, skiën, hardlopen of 
schaatsen of gewoon om je dagelijks lekkerder 
en zekerder te voelen.
-  dinsdag van 20.15-21.15 uur
-  € 20,- per kwartaal

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen eten, 
bij ons kunt u dagelijks aanschuiven. 
Alleen, of samen met vrienden of familie. 
Ook voor een kopje koffi e of voor de lunch.

Kerstdiner 20 december, aanvang 17.00 uur
Reserveren kan tot 16 december, kosten € 23,- 

openingstijden:

ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.30 uur
 14.00 - 18.30 uur
zondag 14.00 - 18.30 uur

Wat wàs u blij met uw nieuwe wasmachine! 

Voordelige webshop, eenvoudig bestellen

en de maten invullen. Bij a evering blijkt

'ie te breed. En op uw mail wordt niet

gereageerd…

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

installatie. Als het nodig mocht zijn,

komen ze ’m ook nog inmeten!

 
heeft de
breedte

opgemeten?

Wie

Binnen de gemeente De Bilt

is de kapvergunning voor

de meeste bomen

niet meer van

toepassing

Een goed advies

over snoeien en/of

kappen

van bomen?

Bel 030 6011880

w w w . b o o m t o t a a l z o r g . n l   *  i n f o @ b o o m t o t a a l z o r g . n l

Spektakel bij

XLvuurwerk.nl OUTLET
Voor het 2e jaar wordt er weer druk gewerkt om de 

XLvuurwerk Outlet vorm te geven in het voormalige 

pand van EuropaTuin in De Bilt.

In de XLvuurwerk Outlet wordt veel kwaliteitsvuurwerk tegen ‘2 Halen 

1 Betalen’ aangeboden. Dit jaar is er ook weer de ‘XL Kruiwagenactie’; de 

inhoud van een kruiwagen vol vuurwerk voor slechts € 399,--. Nieuw is 

de XL COMBI CAKE Megastunt. Rico van der Wind van XLvuurwerk.nl, 

heeft er hoge verwachtingen van: “Wil je Spektakel? Deze professionele 

cake weegt 16 kg waarvan totaal 2 kg kruit. Deze is nu met CE-keurmerk 

in de verkoop voor particulier gebruik en exclusief te koop bij ons en al-

leen vooraf te bekijken en te bestellen via www.XLvuurwerk.nl “Naast deze 

megastunts is er natuurlijk een ruim aanbod met pijlen en vuurwerkpak-

ketten, vuurwerkpotten en andere grote knallers. Voor de jeugd is er een 

VET COOL tas, en hippe tas vol met vuurwerk inclusief Spanish Crackers. 

“Hiervan gaan we er veel verkopen”, vertelt hij met een grote grijns op het 

gezicht. 

XLvuurwerk is goed bereikbaar, heeft ruime gratis parkeermogelijkheid en 

in de grote verwarmde vuurwerkshop vind je kwaliteitsvuurwerk tegen de 

laagste prijzen. De openingstijden zijn: vrijdag 28 en zaterdag 29 decem-

ber van 8.00 - 21.00 uur en maandag 31 december tot 16.00 uur. 

XLvuurwerk.nl OUTLET schuin tegenover De Biltsche Hoek valt niet te missen.
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Speciale producten 900 jaar De Bilt
Stichting 900 jaar De Bilt organiseert in 2013 allerlei activiteiten en initiatieven. Eén van de ideeën 

is het samen met ondernemers op de markt brengen van speciale jubileumproducten. De Stichting 

nodigt winkeliers in de gemeente uit om een nieuw product te maken of een bestaand product te 

vernoemen naar 900 jaar De Bilt. Een deel van de opbrengst wordt beschikbaar gesteld aan een goed 

doel. De verkoop van de producten begint op 1 januari 2013.

Fredie Blankestijn, projectleider 

Stichting 900 jaar De Bilt: ‘Van elk 

product gaat een deel van de op-

brengst naar de stichting Stoute 

Schoenen in Bilthoven. Deze orga-

nisatie is gespecialiseerd in zorg op 

maat voor autistische kinde-

ren en kinderen met een aan 

autisme verwante stoornis. 

We willen Stoute Schoenen 

onder andere helpen bij de 

aanschaf van een digitaal 

schoolbord’.

Ondernemers die meedoen 

krijgen een oorkonde in 

hun winkel als bewijs van 

deelname. Ze kunnen het 

product zelf onder de aan-

dacht brengen bijvoorbeeld 

in advertenties, maar ook op 

Roulette FM, in een speciaal 

daarvoor bestaand radiopro-

gramma (CultUur en andere 

zaken). De ondernemer mag 

zijn logo op de website van 

900 jaar De Bilt plaatsen en 

kan ook het logo van 900 

jaar De Bilt op zijn eigen 

website zetten. Daarnaast 

wordt in de speciale nieuws-

brief melding gemaakt van 

het product en gaat de onder-

nemer mee in de PR-uitingen 

van 900 jaar De Bilt. Bij een 

aantal ondernemers staat 

een standmeter in de winkel 

waarop wordt aangegeven hoeveel er 

al is opgehaald voor stichting Stoute 

Schoenen. 

Achtergrondinformatie

In 2013 viert de gemeente De Bilt 

dat zij 900 jaar geleden ontginnings-

rechten heeft gekregen voor het ge-

bied van Oostbroek tot Westbroek. 

Een goede reden voor een heel jaar 

lang jubileumactiviteiten! De zes 

dorpskernen van gemeente De Bilt 

(De Bilt, Bilthoven, Groenekan, Hol-

landsche Rading, Maartens-

dijk en Westbroek) hebben 

een gezamenlijke geschiede-

nis. Die onderlinge band zal 

dan ook in de jubileumvie-

ring tot uitdrukking komen, 

met het motto Zes kernen, 

één toekomst. Het wordt een 

feestjaar vóór en dóór alle 

inwoners en gaat offi cieel 
van start op Mathildedag, 

donderdag 14 maart 2013.

Elke maand heeft een an-

der thema, waarin verschil-

lende onderwerpen aan bod 

komen zoals het verleden, 

kunst, religie, ouderen, mu-

ziek, koken, sport en spel, 

onderwijs en nog veel meer. 

Er worden ongeveer veertig 

evenementen georganiseerd 

door honderden enthousiaste 

vrijwilligers. 

Meer informatie over het ju-

bileumjaar kunt u vinden op 

www.900jaardebilt.nl.

Bent u geïnteresseerd in het 

op de markt brengen van een 

speciaal product ter ere van 900 jaar 

De Bilt? Stuur dan een e-mail naar 

info@900jaardebilt.nl en meld u aan!

Het kookboek met verhalen en recepten van inwoners uit 

de zes kernen van De Bilt is zo’n typisch 900 jaar De Bilt 

product.

Roulette FM op de kabel
Roulette FM, de publieke streekomroep voor Bilthoven, De Bilt, Groene-

kan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek, is sinds deze week 

opgenomen in het digitale radiopakket van kabelaar Ziggo.

 

De radio uitzendingen zijn te beluisteren via kanaal 783 van het digitale 

radiopakket van de kabelaar Ziggo. De televisie van de lokale omroep die 

uitzendt onder de naam Regio TV De Bilt, is al enige tijd opgenomen in het 

digitale pakket en is te ontvangen via kanaal 45. Als achtergrondgeluid geeft 

zij het radiosignaal van Roulette FM door. 

Inhaalslag 

‘De omroep timmert de laatste tijd fl ink aan de weg na een technische in-
haalslag. Zo is de apparatuur en uitzendsoftware gemoderniseerd en heeft 

de omroep een mobiele radiostudio tot haar beschikking gekregen. Met 

deze studio was de omroep afgelopen jaar bij alle belangrijke evenementen 

in de gemeente met live-uitzendingen aanwezig. Onlangs organiseerde de 

omroep een inloopdag voor vrijwilligers die druk werd bezocht. Creatieve 

no-nonsense vrijwilligers met concrete, duidelijke, haalbare en uitvoerbare 

plannen zijn welkom’, aldus de omroep.

De Bilt

in Actie!

Bilthoven

De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke

verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

Oranje Nassau School maakt affi che 
voor Nacht van Respect

Op vrijdag 7 december is op feestelijke wijze, op de Oranje Nassau School in Bilthoven, 

de winnaar bekend gemaakt van een ontwerpwedstrijd voor een affi che rond het thema respect 
en oud en nieuw. Het ontwerp van Marian Bombeeck is als mooiste uit de bus gekomen. 

Dit affi che wordt breed verspreid. Van het affi che is ook een fl yer gemaakt die via de 
vuurwerkverkoopadressen in de gemeente verspreid wordt onder de inwoners. 

Leerlingen uit de brugklas van de 

Oranje Nassauschool hebben aan  het 

thema in de lessen aandacht besteed. 

Daarna hebben zij op een creatieve 

manier uiting gegeven aan dit onder-

werp. Op 7 december heeft burge-

meester Arjan Gerritsen op de school 

de winnaar bekend gemaakt. Het ma-

ken van een affi che is een initiatief 
van het Platform Respectvol Samen-

leven in Bilthoven. Woonstrichting 

SSW, die actief is in het platform, 

heeft dit project gecoördineerd en sa-

men gewerkt met de Oranje Nassau 

School. Kinderen uit de brugklassen 

hebben affi ches rond het thema res-
pect en oud en nieuw gemaakt.

Nacht van Respect

Het is weer bijna oudjaarsnacht. 

Vuurwerk, champagne en gelukwen-

sen voor het nieuwe jaar staan in 

die nacht centraal. Zo wordt oud en 

nieuw een feest.  Het Platform Res-

pectvol Samenleven. Woonstichting 

SSW en de Oranje Nassau school in 

Bilthoven hebben de handen ineen 

geslagen en willen oudjaarsnacht dit 

jaar dan ook uitroepen tot de nacht 

van respect. Die nacht moet het voor 

iedereen feest zijn. Dus ook voor 

hulpverleners die gewoon hun werk 

doen. Die nacht mag niet gepaard 

gaan met onnodige vernielingen. 

Maar elk jaar lezen we op 2 januari in 

alle kranten dat het op veel plaatsen 

in Nederland weer mis is gegaan. Be-

gin van dit jaar gaf een burgemeester 

van een grote gemeente in ons land 

aan dat de oudjaarsnacht goed was 

verlopen. Er waren die nacht maar 

een kleine 100 incidenten in zijn ge-

meente geweest. Kranten moeten op 

2 januari 2013 vol staan met berich-

ten dat in de nacht van oud en nieuw-

jaar zich nergens incidenten hebben 

voor gedaan en het voor iedereen 

een feest is geweest. En zeker in De 

Bilt willen we dat. De Nacht van 

Respect moet een nacht zijn waarbij 

feest centraal staat. Want bij oud en 

nieuw horen vuurwerk, champagne, 

en gelukwensen voor het nieuwe jaar. 

Maar het moet ook feest zijn voor de 

hulpverleners die in die nacht hun 

werk doen. Brandweer, politie, am-

bulancepersoneel, het verpleegkun-

dig personeel in ziekenhuizen. Zij 

worden wekelijks geconfronteerd 

met uitingen van geweld. Zowel ver-

baal als fysiek.  En dat kan niet. Dat 

willen we niet. En laat oud en nieuw 

in 2012 daar (weer) een begin van 

zijn. [HvdB]

Het winnende affi che.

Eerste Bloggers actief
De website debiltinactie.nl start voorzichtig op. De eerste 

bloggers die enthousiast aan de slag zijn gegaan komen uit het 

netwerk van de initiatiefnemers Sander de Vos en Cor Groenen.

Judith Schoorlemmer uit Hollandsche 

Rading is de eerste blogger die haar pro-

fi el heeft geplaatst op de site en verhalen 
plaatst uit haar directe omgeving. Judith is 

moeder van twee kinderen en woont samen 

met haar man al ruim 4,5 jaar in Hollandsche Rading. Daarnaast is ze ook 

zelfstandig ondernemer en levert Human Resource Diensten aan bedrijven 

in het MKB. Naast haar werkzaamheden heeft ze een passie voor internet. 

Vanuit die combinatie beheert ze ook een paar websites op het gebied van 

sollicitatiehulp en heeft ze zelf de website www.hollandscherading.com 

gebouwd. Haar betrokkenheid bij het wel en wee van het dorp kan ze op 

deze manier prima combineren. Ze laat de inwoners uit de gemeente kennis 

nemen van wat er zoal speelt in een van de zes kernen.

De initiatiefnemers zullen aankomende weken betrokken inwoners van de 

gemeente ook persoonlijk benaderen zodat de bezoekers van de website 

steeds meer komen te weten wat er rondom speelt.

Als u zelf ook wel eens iets voor de website debiltinactie.nl wilt schrijven 

bent u van harte welkom. Stuur een mail naar info@debiltinactie.nl en er 

wordt contact met u opgenomen.

Judith Schoorlemmer is blogger van het eerste uur op www.debiltinactie.nl

Marian Bombeeck  te midden van haar klasgenoten.



AL MEER DAN 45 JAAR EEN BEGRIP IN DE BILT

Onze openingstijden: ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur,

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur 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 donderdag 13 december t/m maandag 24 december..

GOURMET EXCLUSIEF

PER PERSOON (± 285 GRAM) € 6,25

Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, 

kipfilet, rundertartaar, biefstukreepjes, 

kalfsoester en cordonblue

GOURMET POPULAIR
PER PERSOON (± 280 GRAM) € 5,75

Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, 

kipfilet, rundertartaar, mini slavinkjes, 

hamburgers en mini worstjes.

FONDUE ROYAAL

PER PERSOON (± 300 GRAM) € 5,75

Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, 

kalkoenfilet, kalfsgehaktballetjes, 

kipfilet en mini slavinkjes.

CHINESE BOUILLON FONDUE

PER PERSOON (± 300 GRAM) € 7,25
Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, 

kalkoenfilet, kalfsoester en kipfilet.

WILD GOURMET

PER PERSOON ( ± 300 GRAM) € 13,50

Speciaal voor de liefhebbers: met o.a. 

hertenbiefstuk, hazenrugfilet, magret de 

canette, fazantenfilet en wildzwijnbiefstuk.

FEESTELIJK OPGEMAAKTE KERST GOURMET, FONDUE- OF STEENGRILLSCHOTEL!

VIER KERST TOPPERS

Wild van topkwaliteit! Aan een stuk of aan medaillons gesneden

VERSE HERTENHAASJES .............100 GRAM € 4,98

Tip: serveer hierbij puree, rode kool en rode wijn kaneelsaus

Wie kent ze niet? Ouderwets lekker. Ca 90 minuten stoven

HOLLANDSE TAMME 

KONIJNEN ACHTERBOUTEN ........... 1 KILO € 12,50

Tip: stoven met spekblokjes, tomaat, witte wijn en een kruidnageltje

Met o.a. varkenshaas, champignons, bospaddenstoelen 
roomsaus. Even roerbakken in de pan of 20 minuten
in de oven op 170°C

VARKENSHAAS IN PADDENSTOELEN-

ROOMSAUS .......................................100 GRAM € 1,95

Tip: serveer bij dit gerecht romige aardappelpuree en haricot verts

Met o.a. kruidencrème, pijnboompitjes, rucola, 
grove kaassnippers en een pesto marinade

KERSTCARPACCIO ROLLADE ........100 GRAM € 1,98

ZUIGLAMSBOUT SPECIALITEITEN

Lekker gemarineerd à la Jamie Oliver

LAMSBIEFSTUKJES ........................100 GRAM € 2,65

Tip: serveer hierbij gebakken krieltjes, grove wokgroenten

en onze heerlijke honing tijmsaus

Bakken als biefstuk, boterzacht. 
Lekker met onze balsamicotijmsaus

LAMSHAASJES .................................100 GRAM € 4,35

Kerstdelicatesse. Met een beentje, iets aparts

LAMS FRENCHED RACKS............100 GRAM  € 4,25

Tip: serveer hierbij puree, diverse groenten en mosterd sjalottensaus

VOOR EEN TRADITIONELE KERST

BABY KALKOEN ...(CA. 3 KILO PER STUK) 1 KILO  € 9,25

Tip: braad de kalkoen op de borstzijde dan blijft deze sappiger

Iets aparts; in ganzenvet gegaard; 20 min 150°C.

GECONFIJTE EENDENBOUTJES .. PER STUK € 4,98

Met een klein randje vet. Lekker met onze cranberry compote

MAGRET DE CANETTE .................100 GRAM € 2,55

Tip: serveer hierbij gebakken appelstukjes, aardappelschijfjes, 

rucola salade met een balsamico dressing 

Met een beentje, om zelf te braden op de traditionele manier

KALKOENDIJEN ..............................100 GRAM € 0,98

Tip: serveer hierbij aardappelkroketjes, appelcompote, 

peultjes en de eigen braadjus

VOORKOM TELEURSTELLING

EN GEEF UW BESTELLING UITERLIJK OP 

VRIJDAG 21 DECEMBER AAN ONS DOOR!!

VOOR EEN HEERLIJK VOORGERECHT

Eerlijk met een citroen, limoen,
Gemarineerd groene slamix met een stukje toast

TONIJNSALADE ...............................100 GRAM € 1,95

Serveer dit gerecht met cherrytomaatjes, pijnboompitjes, 
kappertjes, grove parmezaanse kaasschilfers en een dressing

CARPACCIO ................................. PER PORTIE € 2,95

Smelt op de tong, op beukenhout gerookt. Te serveren met bijv. 
een frambozendressing, salade, pijnboompitjes en cherrytomaatjes

GEROOKTE EENDENBORST FILET

........................................................... PER PORTIE € 3,98

Italiaans voorgerecht. Met o.a. gegrilde kalfsrollade
en een tonijnmayonaise

VITELLO TONATO ..................... PER PORTIE € 5,25

Meer suggesties voor een voorgerecht:

o.a. onze ossenstaartsoep, gerookte entrecote, diverse soorten 

wildpatés, gerookte kipfilet, of onze romige bospaddenstoelen soep

UIT ONZE CULINAIRE KEUKEN

Met veel vlees, cranberry’s en champignons in een volle romige saus

HAZENPEPER ...................................100 GRAM € 2,15

Tip: serveer hierbij gekookte aardappels, 

rode kool en zachte stoofpeertjes

Met eerste kwaliteit kippenvlees, geselecteerde 
champignons overgoten met een romige saus

KIPRAGOUT .....................................100 GRAM € 1,75

Tip: serveer hierbij een pasteibakjes, noedels

en een grove rauwkostsalade

Met o.a. zilveruitjes, kastanjechampignons, 
stoofvlees van procureur en een zachte jachtsaus

OMA’S JACHTSCHOTEL ................100 GRAM € 1,75

Tip: serveer hierbij aardappelpuree en stoofpeertjes

BESTEL TIJDIG UW KERSTWILD, OP = OP!

Voor de liefhebbers: ca. 1½ - 2 minuten bakken

HAZENRUGFILET ...........................100 GRAM € 3,98

Tip: serveer hierbij rode port jus, puree, stoofpeertjes

en Brusselse spruitjes

Mals, mager en een niet te sterke wildsmaak

FAZANTENBORSTFILET ..............100 GRAM € 2,98

Tip: serveer de filet met zuurkool, calvados jus en een romige 

aardappelpuree

Met een beentje, ca. 350 gram per stuk. Om lekker te stoven

HAZENACHTERBOUTEN .............100 GRAM € 1,65

Wild suggesties: wilde eendenborstfilet, fazant, wildzwijnbiefstuk

tamme konijnenrugfilet

VLEESWAREN VOOR DE KERSTLUNCH / -BRUNCH

Heerlijk gekruid en krokant afgegrild

ROSBIEF .............................................100 GRAM € 2,45

Deze mag niet ontbreken

BEENHAM ..........................................100 GRAM € 2,25

Gerookt en iets gezouten

RAUWE HAM ....................................100 GRAM € 2,65

Smelt op uw tong; licht gezouten

RUNDER ROOKVLEES ...................100 GRAM € 2,95

Brunch tips: quiche loraine, runder ragout en onze heerlijke 

dagverse schepsalades

SPECIALITEITEN VAN UW EIGEN SLAGER

Ovensleetje met o.a. varkenshaas medaillons, 
panchettasnippers, geraspte kaas, pesto kruidenolie
en bieslooksnippers. Ca. 15 minuten op 180 °C

KERSTSLEETJE .................................100 GRAM € 1,95

Vol van smaak. Licht geaderd. 
Smelt op de tong, bakken als een biefstukje

SCHOTSE RIBEYE ...........................100 GRAM € 2,35

Tip: serveer hierbij gebakken krieltjes, grove wokgroenten

en onze heerlijke sesamsaus

Met o.a. varkensfilet, gekruid gehakt, rucola, panchetta, 
kaas en pijnboompitjes

GEVULDE ROLLADE ......................100 GRAM € 1,65

SUGGESTIES VAN SLAGERIJ VAN LOO

Malse rosbief met ontbijtspek en kruiden

KERSTGEBRAAD

Mals, mager en op maat afgesneden

KALFSOESTERS

In een krokant jasje. Ca. 20 Minuten in de oven op 175°C

VARKENSHAAS IN BLADERDEEG

Lekker met salie, parmaham, kalfsschnitzel en kruidenolie

SALTIMBOCCA

Lekker gekruid om zelf te braden. 

WILDZWIJNBOUTROLLADE

Maak zelf uw wildstoofpot: met bijv. 

- HERTENGOULASHVLEES

- WILDZWIJNPOULET

- HAZENBOUTENVLEES

Voor speciale aanbiedingen voor de dagen voor 

de kerst kijk op de borden in de winkel of op 

ons beeldscherm voor lekkere voordelige aanbiedingen.

ALLE MEDEWERKERS VAN 

KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO
WENSEN U EEN GEZELLIGE KERST

EN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2013
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Groots opgezette Kerstmarkt  
in Centrum Bilthoven

door Guus Geebel 

Het Vinkenplein in Bilthoven krijgt van 13 tot en met 15 december een totale metamorfose.  

Met kerststalletjes, kerstbomen, een draaimolen, een podium voor optredens, een kunstijsbaan  

en Glühwein wordt de parkeerplaats omgetoverd tot een sfeervolle kerstmarkt. Het evenement 

wordt georganiseerd door de Rotaryclub De Bilt-Bilthoven samen met de winkeliers van  

De Kwinkelier en de Julianalaan, en de Julianaschool.

Aan de Kerstmarkt is een goed 

doel gekoppeld. Opbrengsten zijn 

bestemd voor Zorgboerderij de 

Schaapskooi, van Stichting Reinae-

rde in Bilthoven. Gert Verhoef en Je-

roen ter Burg van de Rotaryclub ver-

tellen hoe het idee is ontstaan. ‘Het 

centrum van Bilthoven ligt op de 

schop en dat blijft nog wel even zo, 

want wil je iets moois bouwen dan 

krijg je eerst chaos. Met onderne-

mers bespraken we het idee voor een 

kerstmarkt, waarbij ons een Duitse 

kerstmarkt voor ogen stond. Dus niet 

met gewone kraampjes maar met 

stalletjes. De Rotaryclub en de win-

keliers waren heel enthousiast over 

het idee. De Julianaschool hoorde 

ervan en meldde zich spontaan aan 

om mee te doen.’

Opening

Burgemeester Gerritsen opent het 

evenement op 13 december om 17.45 

uur, waarna leerlingen van de Julia-

naschool enkele stukjes opvoeren. 

Met de ouders maken de kinderen 

daarna verkleed een kerstwandeling 

door het dorp met als thema: ‘Op weg 

naar Bethlehem’. De wandeling gaat 

van start op de kerstmarkt en eindigt 

op hun schoolplein waar dan een le-

vende kerststal is. De kerststal wordt 

vrijdag en zaterdag op het plein van 

De Kwinkelier geplaatst. ‘We heb-

ben dertien kerststalletjes. Er komt 

een grote Glühweinkraam en een 

verkooppunt van Bratwurst, die wor-

den bemenst door leden van de Ro-

taryclub. De opbrengst hiervan komt 

ten goede aan De Schaapskooi voor 

een volière of een theehuisje. De rest 

van de stalletjes wordt gehuurd door 

ondernemers uit de omgeving. Het 

wordt een mix van hapjes, drankjes 

en spulletjes’ aldus Gert Verhoef.

Activiteiten

Op het plein komt een podiumwagen 

te staan waar vrijdag voor de jeugd 

van verschillende leeftijdsgroepen 

bandjes uit de omgeving optreden. 

Als uitsmijter treedt Erik Mesie van 

de band Toontje Lager op. Daarmee 

wordt de vrijdag afgesloten. Het pro-

gramma van zaterdag is voor meer 

gemêleerd publiek, met onder ande-

re het vrouwenkoor Camtuccini, een 

modeshow, de Bigband van de Mu-

ziekschool en de prijsuitreiking van 

de consumentenactie. Verder komt er 

een draaimolen en een kunststof ijs-

baan waar kinderen voor 1 euro kun-

nen schaatsen. De scouting regelt de 

gang van zaken rond de ijsbaan. De 

opbrengst gaat naar de scouting en 

De Schaapskooi. De gemeente levert 

voor het geheel dertien grote kerst-

bomen met verlichting. Als de kerst-

markt een succes wordt hopen Gert 

Verhoef en Jeroen ter Burg dat het 

een jaarlijks evenement gaat worden.

Jeroen ter Burg en Gert Verhoef zien dat het Vinkenplein met een natuurlijk 

decor klaar is voor de kerstmarkt.

Op het schoolplein van de Julianaschool komt op 13 december een levende kerststal.

Voorproeven bij Landwaart
Vrijdagavond en zaterdag jl. werden alle kerstmenugerechten bij Landwaart 

aan het Maertensplein te Maartensdijk smakelijk gepresenteerd en was ie-

dereen in de gelegenheid het lekkers te bekijken en te proeven. Vanwege de 

plotseling ingevallen winterse omstandigheden was het vrijdagavond iets-

jes minder druk, maar dat werd zaterdags ruimschoots gecompenseerd. Het 

team van Landwaart was volop in de weer de gestelde vragen naar tevreden-

heid te beantwoorden en de gemaakte keuzes werden graag genoteerd. Ook 

deze week is er nog volop gelegenheid de culinaire kerstwensen aan het 

Landwaart-team kenbaar te maken. [HvdB]

Volop gerechten en culinaire verrassingen tijdens de proeverij van 

Landwaart.
Open Dag Theorie Centrum Bilthoven

Verkeersschool Rijbewijs Zone hield afgelopen zaterdag een Open Dag. Timon Franse en Werner 

Vesters, besloten om te gaan samenwerken om hun klanten nog meer te kunnen bieden.

Simon: ‘met name op het gebied van 

theorielessen hebben we met de ope-

ning van dit centrum een grote stap 

kunnen maken. Als rij-instructeur 

zijn we beiden al jaren zelfstandig 

bezig. Onze klanten zijn gebaad bij 

onze persoonlijke aanpak, daar voe-

len ze zich goed bij.’ Timon komt uit 

Bilthoven en heeft jarenlang onder 

de naam Rijschool Costa rijles ge-

geven. Zijn partner Werner heeft in 

Utrecht een rijschool gehad. ‘Ik ken 

Timon nog van onze opleiding en 

toen de kans zich voordeed hebben 

we de handen ineen geslagen’ aldus 

Werner. 

In het theoriecentrum aan de Meutel-

aan 1 in Bilthoven kunnen 12 men-

sen gelijktijdig hun theorieonderwijs 

volgen. Niet alleen jongeren maar 

ook vaak ouderen die even een op-

friscursus nodig hebben kunnen bij 

de Rijbewijs Zone terecht. Een gratis 

proeles zit standaard in het pakket 
want volgens beide heren moet er 

wel een klik zijn. Gezien het enthou-

siasme van beide instructeurs zit dat 

wel goed.

Timon Franse en Werner Vesters voor hun nieuwe theoriecentrum in Bilthoven.

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Amaryllis

Hippeastrum

Diverse kleuren. 

Potmaat 13 cm. Per stuk

van 4,99Dvoor

2,99

wk 50. Geldig van 13-12 t/m 19-12. OP=OP

A.s. zondAg geopend



Onderstaande founders dragen Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en gemeente De Bilt een warm hart toe. Zij zorgen ervoor dat onze werkzaamheden mogelijk zijn. Voor meer informatie: www.samenvoordebilt.nl

Deelnemende bedrijven:

Accon avm adviseurs & accountants, Agterberg B.V,  Biga Groep, EVT Management, Gemeente De Bilt, 

Huussen Elektro, Kremer Bedrijfsarts - Unicum, MK Skiservice, Rabobank Utrechtse Heuvelrug, RIVM, 

Regionale Sociale Dienst KrH, Stadspers, Sportvisserij Nederland, Tap Uitvaartzorg Bilthoven, Tekstbureau DeVulpen, 

Valkenburg Trainingen, Vendl Training & Provocatieve Coaching, De Vierklank (Vario Pers) en Woonstichting SSW.

Bedankt!

Samen voor De Bilt: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties Samenwerken • Verbinden • Inspireren

Het Bestuur, de Raad van Advies en het team van Samen voor De Bilt, bedanken de betrokken founders,

partners en alle andere deelnemende organisaties en personen voor de prettige samenwerking van 

het afgelopen jaar. We wensen u allen een gezond en betrokken 2013 toe! 

Het afgelopen jaar is het netwerk met een groei van 33% � ink uitgebreid met enthousiaste nieuwe partners en founders. Het betrokken netwerk 

heeft dit jaar meer dan 110 matches tot stand gebracht door menskracht of kennis ter beschikking te stellen, die de samenleving sterker maakt en tevens zeer waardevol is voor de 

deelnemers van de betrokken organisaties. Met deze inzet is een waardevolle bijdrage geleverd aan actuele maatschappelijke vraagstukken die in de gemeente De Bilt aandacht 

nodig hebben. Zoals bijvoorbeeld het mogelijk maken van deelname aan de avondvierdaagse voor mensen die slecht ter been- of rolstoelgebonden zijn. Of het uitwisselen van kennis 

en arbeid tussen een school en een arbeidscentrum voor mensen met een geestelijke beperking. Wij hopen natuurlijk, dat er in het nieuwe jaar weer veel mooie en inspirerende 

matches  gemaakt zullen worden tussen bedrijf en samenleving. De kansen zijn er legio, het is een kwestie van doen.

Een voorbeeld
van betrokken 

ondernemen is samen 
verantwoordelijk zijn

voor een schone 
leefomgeving

Deelnemende maatschappelijke organisaties: 

St. Animo, Antroz (Leendert Meeshuis), Berg & Boschschool, St. De Bilthuysen, St. Delta, FC De Bilt, 

Gehandicaptenplatform gemeente De Bilt, Groenhorst College Maartensdijk, Hospice Demeter, Jan Ligthartschool, 

Kwintes, Oranje Nassauschool , Reinaerde, SWO De Zes Kernen, Transition Town, Vitras CMD, VPTZ De Biltse kernen, 

VVSO WVT, St. Warande (Schutsmantel), Wereldkidz, Wereldwinkel en De Werkplaats Kindergemeenschap.

Nu verkrijgbaar 
Met veel plezier hebben we de afgelopen weken hard gewerkt aan de samenstelling van het kookboek 

ter gelegenheid van 900 jaar De Bilt. Stella is druk in de weer geweest om iedereen de benodigde 

gegevens in te laten leveren en Eric verzorgde bijna alle prachtige foto’s. Vervolgens vond de tekstuele 

‘� nishing touch‘ plaats waarna het in de studio is vormgegeven.

Het resultaat is een 120 pagina’s tellend boek geworden. En of het nu een leesboek is waar je uit kan 

koken of een kookboek waar je ook in kan lezen, daar zijn we het niet helemaal over eens. Een ding is 

zeker; al die heerlijke recepten zullen ongetwijfeld leiden tot inspiratie om eens wat anders op tafel te 

zetten. En de persoonlijke verhalen die aan ieder recept gekoppeld zijn, maken het bijzonder. Grappige 

anekdotes over de herkomst van een recept wisselen zich af met persoonlijke verhalen en tradities. Zo 

ontmoet je als het ware steeds weer andere inwoners van de gemeente in je keuken en maak je kennis 

met andere generaties en andere culturen. Een stukje geschiedenis over eetgewoonten en de eerste 

horeca-ondernemingen in de gemeente maken de verbinding naar 900 jaar De Bilt compleet.

Vanuit het verleden en het heden maakt de Stichting een verbinding met de toekomst: een deel van de 

opbrengst van dit kookboek is bestemd voor de Stichting Stoute Schoenen, gevestigd op het Berg 

en Bosch terrein in Bilthoven.

Te koop bij:
Bilthovense Boekhandel • Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken • Hessenweg 168, De Bilt

Kooklust 121 • Hessenweg 1213, De Bilt

Landwinkel De Bilt • Universiteitsweg 1, De Bilt

Landwinkel de Groenekan • Nieuwe Weteringseweg 139, Groenekan

De Vierklank • Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

GroenRijk • Tolakkerweg 138, Hollandsche Rading

Primera Maartensdijk • Maertensplein 24, Maartensdijk

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

Een bijzonder cadeau

€ 12,95
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Molenweg in drie kernen
door Koos Kolenbrander

De zes dorpskernen van gemeente De Bilt hebben een gezamenlijke geschiedenis. Het is de bedoeling, 

dat de onderlinge band in de jubileumviering  t.g.v. 900 jaar De Bilt tot uitdrukking zal komen.  

Het wordt een feestjaar voor én door alle inwoners!

Het is in zijn algemeenheid meestal 

ook beter te zoeken naar hetgeen 

bindt, dan naar hetgeen scheidt, of 

de schijnwerper te richten op datgene 

wat in één of meerdere  kernen voor-

komt; zoals in een eerste voorbeeld 

de naam ‘Molenweg’. Die naam komt 

in drie van de zes kernen voor.

De Bilt

In haar bijdrage aan De Biltse Grift 

(juni 1998) vertelt Lies Haan - Bee-

rends: ‘Op kaarten uit 1641 en 1696 

ziet men een pad, waaraan bij de 

Steenstraet een molen getekend is. 

Dat pad werd in vroeger tijden als 

Molensteech/wech of -straat aange-

duid. 

Bij het besluit van B. en W. d.d. 24 

juli 1903 werd aan dat stuk weg of-

icieel de naam Molenweg gegeven. 
Thans maakt het pad naamloos deel 

uit van het Van Boetzelaerpark. 

Maartensdijk

De Molenweg was tot 1920 een zand-

weg die van de Dorpsweg naar de in 

de zestiger jaren afgebroken molen 

leidde. Vanaf de molen liep een pad, 

het Zwarte weggetje of ‘scharrellaan-

tje’ genoemd, naar de boerderijen in 

het land. Aan het begin van de Molen-

weg stonden in 1920 aan beide zijden 

een aantal huizen gevolgd door de 

bloemisterijen van Van der Heijden 

en Rijksen . In december 1922 startte 

de bouw van de School met den Bij-

bel en een aantal huizen onder an-

dere van de Woningbouwvereniging 

Maartensdijk. 

De aan het eind van de zestigerjaren 

afgebroken molen had een lange staat 

van dienst. Op een anonieme land-

kaart uit 1720 staat de Molen van 

Martens Dyckal ingetekend. Namen 

van de laatste molenaars zijn Bomas 

en Muda. 

Op 22 februari 1920 vraagt de huis-

schilder T. Hunnik bij de gemeente 

toestemming een dubbelwandig hou-

ten huis op een stenen fundering op 

een perceeltje grond tegenover de 

molen te mogen bouwen. De grond 

waarop het huisje moet worden ge-

bouwd heeft zijn baas, de huisschilder 

Piet Schaffelaar, van kweker Rijksen 

gekocht. Het wordt ‘de eerste bunga-

low van Maartensdijk’. Het huis heeft 

tot 1939 dicht bij de molen gestaan. 

Tijdens een zware storm kwamen de 

‘houten stores’ van de wieken van 

de molen weleens op het dak van het 

huisje.

In 1922 is met de bouw van de hui-

zen door de Woningbouwvereniging 

begonnen naar een ontwerp van de 

Amsterdamse architect Jan Boteren-

brood (1886 – 1932). Bij ieder huis 

behoorde een linke achtertuin. Deze 
huizen kwamen als ‘voorrangshuizen’ 

beschikbaar voor mensen die ‘met 

spoed’ het huwelijksbootje instapten. 

Westbroek

Korenmolen ‘de Kraai’ staat in al-

lerlei beschrijvingen gesitueerd op 

Westbroekse Molenweg 26 en is een 

achtkante stellingmolen. Hij werd 

in 1839 als walkorenmolen op het 

bolwerk Sloterdijk te Amsterdam 

gebouwd en is in 1880 te Westbroek 

herbouwd. 

In het zojuist verschenen boek over 

deze molen van Karien Scholten 

vertelt Lies Herrewijn – Schuurman 

(dochter van de molenaar): ‘De Mo-

lenweg was lange tijd in eigendom 

van onze familie. Vooral ’s avonds 

en in de winter sneed die eenzame 

weg mij als jong meisje af van de be-

woonde wereld. De Molenweg was 

griezelig donker. Helemaal aan het 

eind van de weg stond een lantaarn. 

Een late bezoeker zagen we door dit 

licht als een vreemde schim langzaam 

naderen……

De oostelijke uitbreiding van het oor-

spronkelijke Westbroek is bereikbaar 

via die Westbroekse Molenweg en de 

Pr. Christinastraat. Deze wegen slui-

ten haaks op elkaar aan en vormen 

daarmee kortsluiting tussen de Dr. 

Welfferweg en de Burg. Huydeco-

perweg. Langs de Westbroekse Mo-

lenweg en de Pr. Christinastraat staan 

woonblokken uit de jaren ‘50 en ‘60 

in de verkavelingsrichting en haaks 

daarop. Het betreft kleinschalige pan-

den met  drie woningen of twee-on-

der-een-kap woningen. Ten noorden 

van deze bebouwing, aan 

de Van Alphenstraat zijn twee rijen 

woningen gebouwd in de jaren ‘70. 

Op de website van de Historische Kring De Bilt lezen we (als het eigenlijk gaat over de Hessenweg): Ook de naam 

Molenweg, die op de (ansicht-)kaart uit 1901 genoemd wordt, is in het verleden aan de huidige Hessenweg gegeven. 

Molenaar Johannes van Wichen, die tegenover Sandwijck aan de andere kant van de Utrechtseweg zijn molen had 

staan, verkocht in 1871 zijn onroerend goed aan de eigenaar van Sandwijck. Hij kocht in hetzelfde jaar 100 m² 

grond op de zuidoosthoek Hessenweg-Looijdijk. Daarop bouwde hij een nieuwe molen, deels gebruik makend van 

materialen vrijgekomen bij de sloop van de oude molen. De in 1871 gebouwde molen brandde in 1889 af en werd niet 

meer herbouwd. De naam Molenweg is nog wel een tijd gangbaar gebleven. We zien op deze kaart een onverharde 

weg van nauwelijks vijf meter breed. De sloot is nog aanwezig, evenals de bruggetjes die de bewoners toegang gaven 

tot hun huis. De huisjes werden gebouwd in 1887. Een sfeervolle lantaarn is te zien en een vrouw met schort. Het 

huidige beeld van de Hessenweg is beslist hectischer.

Deze foto van de Maartensdijkse Molenweg is genomen vanaf de molen en 

toont de in 1922 gebouwde 10 huizen voor mensen met ‘huwelijksvoorrang’. 

Verder zijn de kassen van van der Heijden en de School met den Bijbel 

zichtbaar.

De Molenweg te Achttienhoven, thans Westbroekse Molenweg, met op de 

achtergrond korenmolen ‘De Kraai’. Tegenover de gebouwen, links, is in 1956 

de Prinses Marijkestraat (nu Christinastraat) aangelegd. (Uit ‘Maartensdijk 

in oude ansichtkaarten):

TOEN EN NU
‘Toen en Nu’ was de naam van de ten-

toonstelling van de Historische Kring 

D’ Oude School, welke eerder dit 

jaar te zien was bij WVT aan de Ta-

linglaan in Bilthoven. Het was een ex-

positie van beelden op oude foto’s en 

ansichtkaarten en de actuele beelden 

op dezelfde locatie. Inmiddels zijn se-

lecties uit dit tentoonstellingsmateri-

aal op een wandeling langs woon- en 

zorgcentra in De Bilt en Bilthoven. 

De Historische Kring D’ Oude School 

wil u in deze serie artikelen van hun 

hand graag laten meegenieten van dit 

interessante beeldmateriaal.

De Bunnikseweg werd in 1918 nog niet onderbroken door de rondweg. De huidige situatie.



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Bent u goed verzekerd
voor fysiotherapie ?

Toegankelijkheid

U kunt zo binnenlopen bij de fysiotherapeut, fysiotherapie is namelijk direct toegankelijk, 

zonder verwijsbrief van de huisarts.

Vergoeding Fysiotherapie

Vanuit de praktijk hebben we gemerkt dat er veel misverstanden bestaan rondom de 

vergoeding voor fysiotherapie. Veel mensen zijn vaak ten onrechte bang, dat zij zelf voor 

de kosten van hun behandelingen opdraaien.

Fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Wanneer u niet of onvoldoende 

aanvullend verzekerd bent dan betaald u zelf. Alleen aandoeningen die door de overheid 

als chronisch zijn bestempeld, zoals bijv. revalidatie na een operatie of therapie na 

een hersenbloeding worden na de 20e behandeling vergoed uit de basisverzekering. De 

behandelingen vanuit de basisverzekering worden jaarlijks verrekend met het wettelijke 

eigen risico.

Wanneer u een goede aanvullende verzekering afsluit, worden uw fysiotherapeutische 

behandelingen meestal volledig vergoed. Alles wat vanuit de aanvullende verzekering 

wordt vergoed, komt niet ten laste van uw eigen risico.

Kijk op www.defysiotherapeut.com wat voor u een passende aanvullende verzekering is.

Belangrijkste conclusies:

1.  Kies voor een aanvullende verzekering met min. 20 behandelingen

2.  M.u.v. operatieve ingrepen en bepaalde chronische aandoeningen wordt fysiotherapie 

alleen vergoed uit de aanvullende verzekering.

3.  Geen aanvullende verzekering? U betaalt de behandelingen zelf.

Kinderfysiotherapie De Bilt

Ook bij de kinderfysiotherapeut kunt u meestal zonder verwijzing terecht. Vergoeding van 

kinderfysiotherapie is als volgt geregeld: 18 keer wordt vergoed uit de basisverzekering, 

na de 18e behandeling wordt vergoed conform de voorwaarden van uw aanvullende 

verzekering.

Fysiotherapie De Bilt, Kinderfysiotherapie De Bilt en Sport-Fysiotherapie Minnee staan ook 

in 2013 weer graag voor u klaar. Wij hebben contracten met alle grote zorgverzekeraars.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Fysiotherapie De Bilt en Kinderfysiotherapie De Bilt
Kerklaan 87, 3731 EH  De Bilt

Tel. 030-2202365

Sport-Fysiotherapie Minnee
Jacqueline M. Minnee - van Roon

Kerklaan 81, 3731 EH  De Bilt

Tel: 030-2210151

T/m 23 december 
ELKE DAG OPEN (ook zondags)

Kijk voor het complete programma 
op www.warmewittewinterweken.nl

Ze zijn er weer.

Prachtige 

kerststukken 

voor thuis

Dorresteinweg 72b Soest, tel. 035 - 6012883

Phalaenopsis

Prachtige vlinderorchidee

wwww aanbieding

Van 9,95 nu ...€ 4,95

Dieren Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:
Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

Dierenkunstkaarten 150x100.indd   5

10-11-11   09:51

Dierenkunstkaarten 150x100.indd   7

10-11-11   09:51

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

géén inschrijfkosten!

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

www.atlasfysio.nl
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Landwaart
Culinair

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

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

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Van der Valk Hotel De Bilt heeft op 

27 november 2012, na een intensieve 

voorbereiding en keuring, een zilveren 

‘Green Key’-keurmerk ontvangen. Met 

het keurmerk laten zij zien dat er een 

concreet beleid is aangenomen voor 

het verduurzamen van het hotel-, res-

taurant- en vergaderproduct. 

Directeur Klaas Van der Valk is trots op 

het certi� caat. “Het betekent dat we 

goed bezig zijn met duurzaamheid, 

MVO (Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen) het milieu en met onze 

omgeving. En dat moet ook wel. We 

willen meer doen dan de wet- en re-

gelgeving van ons verlangt. 

Green Key houdt ons als organisatie 

scherp en motiveert ons steeds een 

stap verder te gaan. We zien het als 

een waardevol instrument wat veran-

kerd is in onze werkzaamheden. Zo 

denken we dagelijks na over de ef-

fecten van het ondernemen in onze 

branche en laten we aan onze gasten 

ook zien dat we duurzaam bezig zijn. 

Dat mag je ook verwachten van een 

organisatie als Van der Valk. Om Green 

Key gecerti� ceerd te blijven, zijn wij 

continu bezig om ons product verder 

en nog beter te verduurzamen”.

GREEN KEY

Green Key is het internationale keur-

merk voor bedrijven in de toerisme- 

en recreatiebranche en voor verga-

der- en congreslocaties, die serieus en 

controleerbaar bezig zijn met duur-

zaamheid, MVO met zorg voor milieu 

in het bedrijf en de natuur in hun om-

geving. Green Key staat garant voor 

de vrijwillige inzet van de onderne-

mer om meer aan het milieu te doen 

dan de wet- en regelgeving van hem 

verlangt. 

Om voor Green Key in aanmerking 

te komen moeten ondernemers veel 

maatregelen nemen met betrekking 

tot milieuzorg en MVO. Deze maatre-

gelen zijn deels verplicht deels optio-

neel. Green Key Nederland kent drie 

niveaus: Brons, Zilver en Goud. Hoe 

meer optionele maatregelen door de 

ondernemer worden genomen, des te 

hoger de uiteindelijke uitslag is.

Van der Valk Hotel De Bilt
haalt Zilveren ‘Green Key’

Ook het Green Key certi� caat siert inmiddels het paneel naast de voordeur.

Fotograaf Bea Blauwendraat uit Bilt-

hoven van studio Pics en Bits is op-

nieuw in de prijzen gevallen. Tijdens 

de eindejaarbijeenkomst van Master 

Photographers Network, de beroeps-

organisatie binnen de portret-, bruids- 

en bedrijfsfotogra� e in Nederland, 

heeft zij twee prestigieuze prijzen in de 

wacht gesleept.

Bea won tijdens de Master Award 

Competitie een Bronze Award in de 

categorie: Portret- en Bruidsfotogra� e. 

Bovendien kreeg zij een eervolle ver-

melding in de categorie Vrij Werk. De 

jury, bestaande uit een viertal gere-

nommeerde fotografen uit Nederland, 

roemde de fotoserie waarmee Bea in 

augustus al bij de Masters Photograp-

hers Association in Engeland de top 

bereikte. 

Bea is supertrots op de behaalde prijs. 

‘In Engeland heb ik vorige maand met 

mijn serie Beauty Girls versus Golden 

Girls naast het behalen van de hoog-

ste graad in de fotogra� e (Fellowship) 

een Award voor de ‘Best Associate Pa-

nel 2012’ ontvangen, en nu heb ik ook 

in Nederland waardering gekregen na 

een insturen van een selectie uit deze 

serie. Daar ben ik uiteraard heel blij 

mee.’ Tijdens de feestelijke afsluiting 

op de laatste bijeenkomst van dit jaar  

kreeg Bea uit handen van de voorzit-

ter van de jury, Norbert Maes (België) , 

de belangrijke prijs uitgereikt. 

VAK

Master Photographers Network telt cir-

ca honderd aangesloten vakfotografen. 

Deze organisatie heeft als doel door 

nationale en internationale uitwisseling 

de expertise van beroepsfotografen op 

een nog hoger niveau te brengen. Ge-

kwali� ceerd zijn binnen de MPN is voor 

vakfotografen en het publiek een her-

kenbaar kwaliteitskeurmerk. 

Prestigieuze prijzen voor studio Pics en Bits

Bea Blauwendraat krijgt een Bronze Award overhandigd in Oosterbeek. 

Vanavond ZZP-bijeenkomst
Vanavond, 12 december, vindt in de Mathildezaal van het gemeentehuis 

van 17.00 tot 21.00 uur een ZZP debatavond plaats met als thema De toe-

komst van de ZZP’er, Ondernemer of werknemer ‘light’?

De sprekers op deze bijeenkomst zullen in hun presentaties vanuit hun 

eigen expertise en ideologische opvattingen uitvoerig ingaan op datgene 

wat zijzelf en hun organisatie in 2015 voor de zzp-er geregeld zouden wil-

len zien. Vervolgens wordt er door de sprekers in panelvorm gedebatteerd 

over een 5-tal stellingen die hun ter plekke worden voorgelegd en waar de 

zaal uiteraard ook aan kan deelnemen. Elke stelling wordt besloten met 

een stemronde en wordt aan 2 personen gevraagd om hun voorkeursstem 

nader toe te lichten. De reden om juist deze sprekers uit te nodigen is het 

feit dat zij zowel ondernemerschap als werknemerschap vertegenwoordi-

gen waardoor de verschillende opvattingen helder tegenover elkaar ko-

men te staan. Het is de bedoeling dat de deelnemers door de sprekers en 

de paneldiscussie zich bewust worden van de verschillende maatschappe-

lijke opvattingen en tendensen over het begrip zzp-er en mede daardoor 

ook meer bewust met hun eigen toekomst aan de slag gaan. Zoals gebrui-

kelijk wordt de bijeenkomst afgesloten met een netwerkborrel.

Green Key voor ’t Koningsbed
Hotel ’t Koningsbed in Groenekan is gecerti� ceerd met het internationale 

Green Key keurmerk. Green Key is een internationaal keurmerk voor hotel, 

groeps-, recreatie- en conferentieaccommodaties. 

Het Groenekanse Koningsbed is een van de 1600 ondernemingen wereldwijd 

die het keurmerk mogen voeren. 

Het Green Key keurmerk wordt verleend aan bedrijven die zich onder-

scheiden als maatschappelijk verantwoorde onderneming. Het Konings-

bed doet dat op een aantal manieren: zo zijn er waterbesparende voor-

zieningen en staan op het menu veel biologische en fairtrade producten. 

Het beheer van het groen op de terreinen van het Koningsbed gebeurt 

milieuvriendelijk. Er is een zonne-energieinstallatie aangelegd, die maar 

liefst 20.000kWh produceert, voldoende voor 5 huishoudens. Ook zijn alle 

lampen vervangen voor energiezuinige lampen. Voor de komende jaren 

staat een forse uitbreiding van de natuurvoorzieningen op de terreinen 

gepland. 



ONZE EURO KNALLERS

Grondbloem 32 stuks
Babypijl knal

Babypijl fl uit
Romeinse kaars 
10 stuks

KIJK OP ONZE SITE VOOR ONZE COLLECTIE MET SCHERPE 

PRIJZEN VOOR KWALITEITSVUURWERK WWW.PROFILERENE.NL

BIJ BESTEDING VANAF € 30,- GRATIS OLIEBOLLEN VAN 

VAN INGEN EN EEN GRATIS POT. 

HOE GROTER DE BESTELLING HOE GROTER DE POT!

Pro� le Rene

Hessenweg 131

3731 JG De Bilt 

Tel: 030-2200782

VUURWERK AANBIEDING!

KANONSLAGEN 

100 stuks 

Betere en snellere opknap 
van bedrijventerreinen
Begin november ondertekenden de Kamers van Koophandel Midden-

Nederland en Gooi-, Eem- en Flevoland en Ontwikkelingsmaatschappij 

Utrecht (OMU) een samenwerkingsovereenkomst. Met het bundelen van 

de krachten willen zij de herstructurering van bedrijventerreinen binnen 

de provincie Utrecht sneller en beter realiseren.

De KvK’s en OMU vinden het belangrijk dat het opknappen van de bedrij-

venterreinen aansluit op de behoeften van ondernemers. De KvK’s willen 

daartoe de organisatiegraad van ondernemers op bedrijventerreinen ver-

groten. Verder is het belangrijk om het gebruik van ruimte en aanbod op 

bedrijventerreinen structureel inzichtelijk te maken. 

AFSPRAKEN

De partijen hebben de volgende afspraken gemaakt:

1.  Kennis uitwisselen over vastgoed, monitoren van het huidig gebruik, de 

bestemming en eventuele leegstand. 

2.  Ondernemers op bedrijventerreinen informeren over de op handen zijn-

de herstructurering. 

3.  Bij de ontwikkeling van programma’s en concepten aansluiten op de be-

hoefte vanuit de markt.

4.  OMU stelt met gemeente, ondernemers en marktpartijen plannen op en 

de KvK treedt gedurende het proces van herstructurering op als klank-

bord en adviseur.

VERENIGEN VAN KRACHTEN

De kennisopbouw en kennisverspreiding is een belangrijke taak van beide 

organisaties. De KvK richt zich op de inventarisatie van de behoeften en 

wensen van ondernemers in de regio. De OMU houdt zich bezig met het 

opstellen van plannen en uitwerkingen voor de fysieke aanpak van private 

kavels en deelgebieden. Het gezamenlijk naar buiten brengen van alle ini-

tiatieven in een gebied versterkt het draagvlak en daarmee de ontwikke-

lingspotentie van het gehele gebied. 

De NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) heeft als taakstelling om 

voor het jaar 2022 minimaal 50 hectaren verouderde private bedrijfsloca-

ties te herstructureren en geschikt te maken voor nieuwe partijen die zich 

willen vestigen. OMU heeft middelen beschikbaar voor de uitvoering van 

de herstructurering. Hierdoor kunnen ook projecten opgepakt worden die 

de ‘markt’ niet zelfstandig realiseert.

v.l.n.r. Jaap Docter, directeur Regionale Economie (KvK Midden-Nederland), 

Ton Voortman, directeur Economische Ontwikkeling (KvK Gooi-, Eem- en  

Flevoland ) en Rob Gordon, directeur NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht.

Horecabelangen naar de BOF

Een bourgondische toast op een goede samenwerking! V.l.n.r. Evert ten Kate (vice-voorzitter van de BOF en portefeuillehou-

der horeca), Evert van Voorst (bestuurslid Horeca Nederland afd. Zeist/De Bilt) en Theo van der Lugt (voorzitter van de BOF).  

Foto: Ton Kok.
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De Biltse Ondernemers Federatie 

(BOF), die de belangen van het Biltse 

bedrijfsleven behartigt, heeft er weer 

een nieuw lid bij. De afdeling Zeist/De 

Bilt van Horeca Nederland heeft zich 

bij de BOF aangesloten. Hierdoor gaat 

de BOF de generieke belangen van de 

32 aangesloten horecaondernemin-

gen in de gemeente De Bilt beharti-

gen.

Gebleken is, dat er een aantal vraag-

stellingen liggen rond het horeca-

beleid in de gemeente De Bilt en de 

verdere ontwikkeling van de hore-

casector in de gemeente. De BOF gaat 

kijken of voor de horecaondernemin-

gen en daarmee samenhangend het  

toerisme een passende oplossing kan 

worden gevonden. 

Met de toevoeging van de 32 hore-

caondernemingen vertegenwoordigt  

de BOF nu 532 ondernemingen in de 

Gemeente De Bilt.
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Biltse scholen op het  
landelijke NK Debatteren 

door Henk van de Bunt

Vrijdag 7 december was de derde voorronde van het NK Debatteren voor Scholieren 2012/2013  

met twee Biltse afgevaardigden: De Werkplaats Kindergemeenschap en Het Nieuwe Lyceum. 

Werkplaats Kindergemeenschap behaalde de derde plaats en is daarmee door naar de inale  
op zaterdag 19 januari in Leiden. Het Nieuwe Lyceum haalde de achttiende plaats en wist  

zich daarmee helaas niet te classiiceren. In totaal deden er 30 scholen aan deze voorronde mee. 

Meer dan honderd havo/vwo-debat-

teams van middelbare scholen uit heel 

Nederland deden aan dit jaarlijkse 

kampioenschap mee. Zij gingen naar 

Maarssen voor de voorrondes, waar 

zij de verbale strijd aangingen over 

actuele thema’s zoals het immigratie-

beleid en het pensioenstelsel. 

Het toernooi wordt georganiseerd 

door het Nederlands Debat Instituut 

en ondersteund door de Pensioenfe-

deratie, het Ministerie van Binnen-

landse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

Universiteit Leiden en Gemeente 

Leiden. Het toernooi is een van de 

grootste scholierencompetities van 

Nederland. Roderik van Grieken, di-

recteur van het Nederlands Debat In-

stituut: ‘Het debatniveau van de leer-

lingen is in de afgelopen vijftien jaar 

ongelofelijk gestegen. Zo stond een 

Nederlands debatteam onlangs nog 

in de inale van het Europees Kampi-
oenschap voor Scholieren. Daarnaast 

zie je dat vele scholen het debat in-

middels standaard hebben opgeno-

men in hun lesmethodes bij het vak 

Nederlands of Maatschappijleer. Ze 

leren door het debat vaardigheden als 

argumenteren, reageren, presenteren 

en kritisch luisteren’. 

Drie voorrondes

Het NK Debatteren voor Scholieren 

bestaat uit drie voorrondes en een i-

nale. De voorrondes vonden plaats op 

het Niftarlake College in Maarssen. 

De scholieren wisten de debatstellin-

gen al sinds een aantal weken, maar 

hoorden pas vlak voor het debat of zij 

voor of tegen moeten zijn. De beste 

scholen gaan door naar de inale op 
de Universiteit Leiden op zaterdag 19 

januari 2013. 

De debatvorm op het NK Scholieren 

is het ‘parlementaire debat’. Bij deze 

debatvorm bestaat een debatteam uit 

drie debaters. Om en om houden de 

voor- en tegenstanders een speech van 

drie minuten waarin zij hun standpunt 

verdedigen. Wanneer alle debaters 

hun speech gehouden hebben, bepaalt 

de jury de winnaar van het debat op 

basis van argumentatie, presentatie en 

taakuitvoering.

Nederlands Debat Instituut
Het NK Debatteren voor Scholieren 

wordt voor het vijftiende jaar op rij 

georganiseerd door het Nederlands 

Debat Instituut. Het Nederlands De-

bat Instituut heeft als missie om het 

debatonderwijs in Nederland naar een 

hoger niveau te tillen, onder andere 

door het organiseren van landelijke 

debattoernooien in alle lagen van het 

onderwijs. 

Het NK Debatteren voor Scholieren 

2012/2013 wordt mede mogelijk ge-

maakt door de Pensioenfederatie, het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, Universiteit 

Leiden en Gemeente Leiden. 

De deelnemers van Werkplaats Kindergemeenschap behaalden een derde 

plaats en gaan door naar de inale op zaterdag 19 januari in Leiden.

De deelnemers van Het Nieuwe Lyceum verbergen in hun opstelling 
‘Krachtmeting’ van Jits Bakker volledig.

Veel geld voor planten van bomen
De goede doelenactie van de natuur-bso de blauwe okapi was een groot succes. Op 4 oktober jl. 

hebben alle kinderen zich enorm ingezet. Er is een bedrag van maar liefst 1400 euro opgehaald.  

De kinderen gaan samen met het Utrechts Landschap binnenkort de bomen planten.

In samenwerking met het Utrechts 

Landschap leveren de bso-kinderen 

een bijdrage aan een natuurproject 

in Houdringe (De Bilt). Donderdag 

13 december gaan de kinderen daar 

nieuwe eikenbomen planten om het 

landschappelijk erfgoed te herstellen. 

De kinderen dragen zo bij aan de na-

tuur in hun eigen omgeving.

Okapi-bomen

Nu het geld ingezameld is, gaan de 

kinderen de bomen samen met de bos-

wachter planten. Het Utrechts land-

schap zorgt voor een bordje waarop 

zal staan: ‘Deze eiken zijn aangebo-

den en geplant door de kinderen van 

bso de blauwe okapi, SKON 2012’. 

Het groeien van deze eiken kunnen de 

kinderen door de jaren heen volgen. 

Deze creatieve natuur-kinderen van 

de blauwe okapi hebben tijdens de 

markt o.a. portemonneetjes, sieraden, 

nestkastjes, bijenhotels verkocht van 

gerecycled materiaal. Naast de markt 

hebben de kinderen enthousiast mee-

gedaan met een sponsorloop. Door 

deze fantastische inzet hebben ze 

maar liefst 1400 euro opgehaald.

Natuur-bso

Bso de blauwe okapi, onderdeel van 

skon kinderopvang, biedt naschoolse 

opvang aan kinderen van 4 tot en met 

12 jaar. Naast de standaard activitei-

ten biedt de bso een extra aanbod van 

natuurprojecten en workshops. Ook is 

er een moestuin waarbij de oogst in 

de keuken wordt verwerkt tot heer-

lijke gerechten.De kinderen zijn klaar voor de start van de sponsorloop

Sinterklaas verrast 
kinderen zwerfvuilteams

In een aantal wijken zijn op woensdagmiddag kinderen actief om het zwerf-

vuil op te ruimen. Zij doen onder begeleiding van wijkbeheerders Hassan 

Toutouh en Johan Potters. Voor deze actie mochten zij van Sinterklaas hun 

schoen bij SSW komen zetten. Ruim 30 kinderen hebben hun schoen gezet 

en deze goed gevuld op 5 december weer opgehaald.

Wijkbeheerder Hassan Toutouh tussen een aantal kinderen van de 
zwerfvuilteams.

Sint op Wereldwijs

Op 5 december kwam Sint Nicolaas in hoogste eigen persoon om 08.30 uur 
met een hijskraanbak van het in aanbouw zijnde Cultureel en Educatief 
Centrum (CEC) in Bilthoven op bezoek bij een van de toekomstige bewoners 
van het CEC, basisschool Wereldwijs. (foto Reyn Schuurman)



•  Dickenskoor X-mas Vocals 

•  voor de kids: 

Workshop Kerstversiering

•  open haardhout kloven

•  verkoop hooibaaltjes

•  deelnemers van Zorgboerderij 

Nieuw Toutenburg

maken zeepkettingen en 

pindakettingen

•  Boerderijwinkel Nieuw Toutenburg

verkoopt Herfst/Kerstartikelen

•  mee met de Kerstman met zijn paard en arrenslee

•  volop warme dranken en warme hapjes

Kerstevenement op het Maertensplein!
15 december 2012  •  10.00-15.00 uur in de tent (met verwarming)

Op de unieke locai e van de oude Villa Uilestein, worden zes luxe en comfortabele villa appartementen 
gerealiseerd met drie / vier kamers. Volledig uitgerust met parkeergarage, lit installai e en fraai aan 
te leggen parktuin. Verder zijn er nog gastenparkeerplaatsen en een goede omheining.
De villa wordt duurzaam en energiezuinig, en van modern technisch comfort voorzien. 
De architectuur sluit zoveel mogelijk aan op de klassieke bouwsi jlen van het oude dorp.

✓ Woonoppervlaktes van 182 tot 196 m²
✓ Prijzen vanaf € 819.000,- von
✓ Parkeerplaats met opi e voor tweede
✓ Extra souterrain ruimtes beschikbaar (atelier, muziek o.i.d)
✓ Opi male privacy en veiligheid
✓ Mogelijkheid voor buitenverblijf in de tuin

Een weids uitzicht aan de zuidoostelijke hoek van het oude dorp, in combinai e met de beslotenheid 
van de grote tuin aan de vijver, worden het ini eme decor van een eigeni jdse resideni e.

www.villa-uilestein.nl

Emmaplein 14

3722 AD  Bilthoven

Telefoon 030 2282871

E-mail bilthoven@nassau.nl

Internet www.nassau.nl

ZES LUXE VILLA-APPARTEMENTEN

VILLA UILESTEIN – VELDLAAN GROENEKAN
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trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis 

• kerk • bruidstaart • liefde • ringen • 

jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-

woord • trouwkaarten 

• gemeentehuis • 

• liefde • ringen • 

huwelijksreis • ja-woord • 

pak • gemeentehuis • kerk • 

jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-woord • trouwkaarten • getuigen • pak 
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• trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis • kerk • bruidstaart • liefde • 
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tevens grote collectie geboortekaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis
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Kinderschoentjes voor 
Gemeentebestuur

De SP afdeling De Bilt overhandigde donderdag 6 december symbolisch een paar kinderschoentjes 

aan het Biltse College, om de armoede onder kinderen onder de aandacht te brengen. 

In de afgelopen periode verzamelde 

de SP kinderschoenen op verschil-

lende plekken in De Bilt. Die schoe-

nen hebben bijgedragen aan de lan-

delijke actie die de SP woensdag in 

Den Haag voerde onder de noemer 

‘Kinderen van de Rekening’. Donder-

dagavond bracht de SP de actie ook 

lokaal onder de aandacht. De over-

handiging werd gedaan door Thea 

Lammers-De Haan. Er waren in De 

Bilt en Maartensdijk twee vuilniszak-

ken vol schoentjes opgehaald, welke 

bij de 6.000 landelijk ingezamelde 

schoentjes zijn gevoegd. Burgemees-

ter Arjen Gerritsen aanvaardde de 

schoenen onder dankzegging. 

Hij deelt wel degelijk de zorg om de 

armoede onder kinderen, zei hij en hij 

trekt zich de oproep zeker aan. Hij 

wees er ook op dat de verschillende 

politieke partijen andere opvattingen 

hebben over hoe je armoede moet be-

strijden. 

Grens

In Nederland groeien 367.000 kin-

deren op onder de armoedegrens en 

vaak houdt dat in dat hun schoentjes 

in deze Sinterklaastijd leeg blijven. In 

De Bilt gaat het om circa 1200 kinde-

ren. De SP maakt zich zorgen om deze 

kinderen. Zij dringt er bij het College 

op aan om alles te doen wat mogelijk 

is om deze gezinnen te steunen, en te 

zorgen, dat deze kinderen alle kansen 

krijgen om uit de armoede te komen.

De symbolische overhandiging was in het gemeentehuis in De Bilt. 

Burgemeester Arjan Gerritsen ontvangt hier van Thea Lammers-De Haan een 

paar kinderschoentjes. [foto Reyn Schuurman]

Wie betaalt de fysiotherapeut
Blijkbaar bestaan er veel misverstanden rondom de vergoeding 

voor fysiotherapie. Veel mensen zijn vaak ten onrechte bang 

dat zij zelf opdraaien voor de kosten van hun behandelingen.

Met een enkele uitzondering worden de behandelingen bij de fysiothera-

peut altijd uit de aanvullende verzekering betaald. Pas wanneer men niet of 

onvoldoende aanvullend verzekerd is betaalt men zelf (bij). Bij een goede 

aanvullende verzekering worden fysiotherapeutische behandelingen volle-

dig vergoed. Alles wat vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed, 

komt niet ten laste van uw eigen risico.

Eigen risico

Slechts in enkele gevallen en aandoeningen (bv een nieuwe heup) worden 

de behandelingen boven de 20 keer vergoed uit de basisverzekering. In dat 

geval heeft e.e.a. wel relatie met een eventueel eigen risico. 

Heeft u speciieke vragen, neem dan contact op met uw behandelend the-

rapeut.

Kennismaking harp 
leerlingen Wereldwijs

 

Op donderdag 6 december 2012 liet docente  

Annerieke Kaldeway van Kunstenhuis Biltse Muziekschool  

de leerlingen van de onderbouw van basisschool  

Wereldwijs ervaren hoe relatief eenvoudig en leuk  

het is om op deze speciale harpen te spelen. 

De ‘Rainbow Harpsicle’ harpen zijn onlangs door de muziekschool aan-

geschaft met een donatie van de Stichting Mens en zijn Natuur, De Bilt. 

De harpen worden ingezet voor één van de introductiecursussen die het 

Kunstenhuis De Bilt/Zeist leerlingen van basisschool Wereldwijs aanbiedt. 

De lessen worden aansluitend aan schooltijd en op locatie van de school 

gegeven.

Introductie

Het doel van deze introductiecursussen is om het starten met een instrument 

of andere kunstactiviteit toegankelijker te maken. Er zijn vier cursussen 

voor diverse leeftijdscategorieën. Het aanbod kan op termijn worden uitge-

breid. Op Wereldwijs kunnen leerlingen in januari kiezen tussen Puppyharp 

(Groep 2-4), Dinoluit (Groep 3), Gitaar (Groep 5-7) en Striptekenen (Groep 
6-7). De cursussen beginnen in januari 2013 en bestaan uit 15 lessen. Meer 
informatie over de cursussen is te vinden op de website www.kunstenhuis.

nl onder kunst op maat - scholen. Bij belangstelling voor dit project of met 

vragen over kunsteducatie binnen school, kunt u via het Kunstenhuis Biltse 

Muziekschool (030-2283026) contact opnemen met Ineke van Enk. 

Docent Annerieke Kaldeway van Kunstenhuis Biltse Muziekschool 

demonstreert de mogelijkheden van de speciale ‘Rainbow Harpsicle’ harpen 

aan leerlingen van de onderbouw van Wereldwijs.

Oliebollenactie Tweemaal Zes

Ook dit jaar organiseert de Korfbalver-

eniging Tweemaal Zes weer een grote 

oliebollenactie. Zowel de oliebollen 

als de appelbeignets worden dit jaar 

weer gebakken door onze plaatselijke 

warme bakker Bos: vijf oliebollen 

voor € 4,00 en de relatief grote appel-

beignets kosten € 1,50 per stuk.
Oliebollen en de appelbeignets kunnen 

worden besteld via de bestellijsten, die 

huis aan huis in Maartensdijk alsmede 

in Hollandsche Rading worden ver-

spreid. Bestellen kan ook telefonisch: 

tel. 0346 212267 (Fam. van Dijk) of 

tel. 0346 213696 (Fam. Broekhuizen), 

dan wel via e-mail: oliebollen@twee-

maalzes.nl.

De bestellijsten worden door jeugdle-

den op vrijdag 28 december 2012 tus-

sen 17.00 en 19.00 uur huis aan huis in 

zowel Maartensdijk als in Hollandsche 

Rading opgehaald. 

De oliebollen en appelbeignets wor-

den rondgebracht of kunnen worden 

opgehaald in de TZ-kantine op maan-

dag 31 december 2012 tussen 10.00 en 

12.00 uur. 

Aanmelden voor 
Sportgala kan nog net

Tot aanstaande zaterdag kunt nog voordrach-

ten gedaan worden van sporters voor het Bilts 

Sportgala 2013 In de eerste drie jaren konden 

sporters/ploegen tot en met 31 december wor-

den voorgedragen, de organisatie heeft deze 

datum echter naar voren gebracht, zodat de jury 

en de organisatie meer tijd hebben om alles in 

de laatste weken, dit keer vóór vrijdag 25 janu-

ari, de datum van het gala, af te handelen. De 

organisatie wil nog eens benadrukken vooral 

ook sporters aan te melden, die wel in de gemeente de Bilt wonen maar hun 

sport via een vereniging in een andere plaats beoefenen. Aanmelden via het 

formulier op de website www.bsfnet.nl.

Koppositie raakt niet in gevaar in Deventer

De selectie van Nova speelde zaterdag de dubbel tegen Devinco. Gezien de noteringen in de ranglijst, 

was de verwachting dat zowel het eerste als het tweede de punten mee naar huis zouden nemen.

Nova 2 mocht deze middag het spits 

afbijten en deed dat met succes. Na 

twee keer 30 minuten loot de uitste-

kend leidende scheidsrechter af bij 

een stand van 14-18 in het voordeel 

van de Biltse ploeg. Nova 2 neemt 

hiermee de tweede positie in en kan 

volgende week tegen koploper For-

tissimo doorstomen naar de eerste 

plaats.

Vervolgens was het de beurt aan het 

eerste. Anderhalf jaar geleden stonden 

deze ploegen voor het laatst tegen-

over elkaar, toen werd het een gemak-

kelijke overwinning voor Nova: 23-4. 

Een soortgelijk scenario was vandaag 

zeer gewenst. In de eerste minuten 

van de wedstrijd was het even zoeken 

voor de spelers van Nova. Aanval-

lend werd er wat onrustig gespeeld, 

waardoor Devinco tot twee maal toe 

op voorsprong kon komen. Na tien 

minuten stond er voor het eerst een 

voorsprong op het scorebord: 2-3. 

Vanaf dat moment nam Nova de re-

gie volledig in handen en de scherpte 

in de afronding werd al maar hoger. 

Na 30 minuten was er een, nog ietwat 

magere, 4-9 voorsprong voor Nova.

Indien de tegenstander na de eerste 

helft nog enige aspiraties had, werden 

deze snel de kop in gedrukt door de 

Biltse korfballers. Vier doelpunten 

op rij zorgden voor een comfortabele 

4-13 voorsprong. Het vervolg van 

de wedstrijd kon Nova werken aan 

haar doelsaldo. Beide vakken lieten 

verzorgde aanvallen zien en de korf 

kon daardoor herhaaldelijk onder 

vuur worden genomen. Wederom liet 

de ploeg zien dat het over een zeer 

goed uitgebalanceerde spelersgroep 

beschikt, waarbij er over verschil-

lende schijven gescoord kan worden. 

Devinco bleef vechten voor wat het 

waard was en zelfs bij een achterstand 

van meer dan 10 doelpunten riskeer-

den spelers hun leven voor het binnen 

houden van een bal, onbevreesd voor 

de bakstenen muren die nauwelijks 

een halve meter voorbij de zijlijn op-

doemden. Desondanks was de ploeg 

vrij kansloos tegen de formatie uit De 

Bilt. Na 60 minuten stond er een ver-

dienstelijke 8-22 op het scorebord.

Nova heeft de laatste drie weken een 

relatief eenvoudig programma gehad, 

maar vanaf komende week zal het 

een stuk pittiger worden. Aanstaande 

zaterdag wordt er op eigen terrein ge-

speeld tegen Fortissimo, een gevaar-

lijke outsider. De wedstrijd begint om 

16:40 uur, de kangoeroes zijn team 

van de week! Voorafgaand aan dit 

duel speelt het tweede tegen koploper 

Fortissimo 2, inzet is de koppositie! 

Een prachtig programma dus aan-

staande zaterdag, mis het niet!
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Let op! 
prijzen gewijzigd

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

Te koop aangeboden

HOOIBALEN € 5,- p/s. 

Jacobskruid vrij, ook geschikt 

voor paarden. Kan bezorgd 

worden. Tel: 06-3024 2122 Jan 

Willem, Westbroek

OPRUIMING bij Contour

Body-warmer hennep/katoen 

€ 33,- Sweather hennep/katoen 

€ 29,- Stretch-broeken v.a. 

€ 45,- Burg. de Withstraat 9 

De Bilt.

3x CARAVAN. € 150,-. € 400,-

€ 1.000,-. Gaskachel. € 150,-.

Aanhangwagen. € 150,-. 

Tel. 035-5771232

Tefal Gourmetstel. Z.g.a.n. 

€ 20,-. Tel. 06-25047855

Voor huizen op de Berkenlaan 

te Groenekan, een gratis trap-

lift. Traplift draait linksom. 

Traplift doet het prima. Tel. 

06-18201185

Kortingsbon Sauna Houten. 2e 

pers. gratis entree. geldig t/m 

15 febr. m.u.v. de kerstvak. 

€ 3,-. Tel. 030-2202369

Kerstboom 4m hoog. € 35,-. 

zelf omzagen. Tel. 030-

2200522 / 06-26706366

Inbouw oven, kleur zilver. 

€ 49,-. Tel. 06-19963053

Canaldigital decoder met 

afstandbediening. € 39,-. Tel. 

06-19963053

Mooie kunstkerstboom 1.75m 

compleet. € 15,-. Tel. 0346-

212896.

Oude, zinken teil, 75 cm. 

€ 45,-. Een oude, zinken 

teil, 35 cm. € 15,-. Oude, 

zinken wasketel. € 25,-. 

Oude, zinken gieter. € 15,-. 

Tel. 035-5772022.

Stalen, lage noren, mt. 39, merk 

Vicking, paar keer gebruikt. 

€ 40,-. Tel. 035-5772022.

2 Konijnenvoerbakjes. € 5,-. 

Tel. 06-12065719

Senseo twist HD7870/10, 

nieuw, in ongeopende verpak-

king. Nieuwprijs vanaf € 85 

Nu € 50. Tel: 030-2205673/06-

16380350.

Kerst Marktplein met verlich-

ting. €10,- Tel. 06-29506849

Ronde glazen klok met rode 

rozen decor. Doorsnee 40 cm. 

Merk Fresco. € 12,50. Tel. 

06-50602672

2x schilderijtje met rode roos. 

40x40 cm. 1 Licht en 1 don-

ker, samen voor € 5,-. Tel. 

06-50602672

Diverse oude emaille spullen, 

te weten petroleumstelletje, 4 

koffiepotten (2 met en 2 zonder 

deksel) en theepot. € 20,-. Tel. 

030-2290245

Klassieke (Spaanse) gitaar in 

prima staat. Goed bespeelbaar 

en mooie klank. € 35,-. Tel. 

030-2290245

2 Originele Delftsblauwe 

vazen (van de 3 van een kast-

stel). € 5,-. Tel. 030-2290245

Originele oude witte porselei-

nen theepot van P. Regout & 

Co. € 10,-. Tel 030-2290245

Boek “De Olijvenoogst” van 

Carol Drinkwater. Een prach-

tig verhaal over liefde, oude 

bomen en olijfolie. € 4,-. Tel. 

030-2290245

Nieuwe ponshulp (nog in ver-

pakking) ‘Carl’. € 12,-. Tel. 

030-2202996

Hobbyboek kerstkaarten 

maken van La Rivière € 6,00 

Tel. 030-2202996

Donkerbruin leren dameslaar-

zen, nieuw. Maat 39. € 125,- 

voor € 49,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe alarmklokradio 

Digital. € 5,-. 50 luxe kerst-

kaarten met envelop in folie-

zakje, voor markt of braderie 

o.a. € 25,-. Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. sportief damesjack 

roze/wit/donkerblauwe hori-

zontale streep, maat M. € 25,-. 

Tel. 030-2202996

3 Nieuwe elastische fitness-

banden, nog in verpakking. 

€ 10,-. Tel. 030-2202996

FM radio en cassettedeck. 

€ 39,-. Tel. 030-2202996.

Nieuwe originele kerstboom 

verlichting Philips (kaarslamp-

jes) voor binnen. € 10,-. Tel. 

030-2202996

Bureaulicht beuken, 3 laden, 1 

deur. € 15,-. Tel. 0346-212307

Stalen noren mt. 41, merk: 

Nooit-gedagt, in goede staat. 

€ 40,-. Tel. 0346-212040

Spellen: schaak en backga-

mon, samen € 4,-. Domino, 

Mikado en schaken. € 4,-. Gils. 

€ 3,-. Kasjba. € 3,-. Tel. 0346-

212352

Wandpasspiegel ovaal 80x110. 

€ 30,-. Blacklight. € 40,-. Tel. 

035-5771232

2 Voerbakjes Ø 21 cm. voor 

hand op verstelbare standaard. 

€ 5,-. Tel. 0346-212532

Antiek theekastje met theeblad 

80x30x80cm. Zeer goede staat. 

€ 50,-. Tel. 030-2204680

Christmas house kerk met ver-

lichting 36 br. hoogste punt 

27 cm. Tel. 0346-214065 of 

06-29506849

Doos met 9 verschillende 

Disney ballen in Disney doos. 

Nieuw € 7,50. Tel. 0346-

214065 of 06-29506849

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

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

Voor meer informatie over onze service en tarieven:

w w w . c o m p u t e r h u l p m i d d e n n e d e r l a n d . n l 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, bestrating, grond- en 

graafwerk, sneeuwschuiven en zout strooien, enz. Vraag naar 

onze geheel vrijblijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, 

Groenekan. Tel. 0346-212787

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

06-54967985

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

werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 

Tel. 06-20166310, te Groenekan

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

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

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

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken. 

Tel. 0346-281444/06-36142989 www.kvdwmakelaardij.nl 

www.metuwdorpsmakelaar.nl

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

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

www.MPGcoaching.nl  

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl Een 

complete gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. Geef een 

mooi verpakte cadeaubon als verrassing of verwen uzelf voor 

de feestdagen! Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 06-10666673

Nordmann Kerstbomen te koop 

alleen op zaterdag Kooidijk 6, Westbroek

U zoekt 

- 

U vindt

All inclusive kinderopvang
Afname halve dagen mogelijk!

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

Personeel gevraagd

Heeft u huishoudelijke HULP 

nodig bij voorkeur voor 

ouderen, dan kunt u bellen: 

06-20070058

Personeel aangeboden

KERSTACTIE massage, halve 

prijs! Tevens massage cadeau-

bonnen ook halve prijs. Tel. 

06-53529524 Valklaan 38, 

Maartensdijk

vacatures

vrijwilligerswerk

Meer weten? Kijk op 
www.vrijwilliginactiedebilt.nl 
of bel met 030-744 05 95

Wilt u het steuntje in de 

rug zijn voor een meneer 

van 71? Mentorschap 

Midden Nederland zoekt u!

Zideris Bilthoven komt graag 

in contact met begeleiders 

voor uitjes met bewoners. 

De Historische Vereniging 

Maartensdijk zoekt een 

bestuurslid.

Stichting De Bilthuysen 

zoekt een begeleider bij 

kerkdiensten.

Stichting Eet Mee! 

is op zoek naar een 

matchmaker die eetclubjes 

samenstelt.

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Wilt u AFVALLEN en een 

betere conditie krijgen? 

Herbalife zorgt ervoor. Voor 

4,22 Euro per dag hebt u 2 

heerlijke shakes in 6 verschil-

lende smaken. Voor advies 

en begeleiding belt u 0346-

571377. Website: www.vink-

voorverantwoordevoeding.nl

Op zaterdag 29 december is 

BETTY’S CORNER extra 

geopend! Vrijdag 28 decem-

ber gesloten. Bel voor een 

afspraak: 06-33722022. Zorg 

voor uw haar!

Gezocht: Groenekanner die 

AUTO wil delen met pre-

dikantsfam. voor gebruik 

op zondag 06-43006247 

hildestigter@gmail.com

RONDWANDELING met 

ervaren gids op 14 dec. 9:50 

H’Rading 15km € 5,- pp opga-

ve/info 06-21415798 

Zaterdag 15 dec kerstverkoop bij Blooming Business van 

10.00-13.00 uur en 18 dec van 19.00 tot 20.30. Beukenburgerln 

62 (voormalig boswachtershuis in bos De Leyen). Voor meer 

info: 06-20199194

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Door inzet van onze gladheidbestrijding minimaliseren wij

voor u de overlast van sneeuw en gladheid. Tevens verkoop en

bezorging van strooizout. Voor meer informatie kunt u bellen

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

Nieuwjaarsfeest Maartensdijk 2013. Voorverkoop in De 

Vierstee op dinsdag en donderdag tussen 19.00 en 21.00 uur.

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, bestrating, grond- en 

graafwerk, sneeuwschuiven en zout strooien, enz. Vraag naar 

onze geheel vrijblijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, 

Groenekan. Tel. 0346-212787

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 10 voor de WVT cursussen!

Pilates in Maartensdijk. Met Pilates wordt u bewust van uw 

houding en maakt u een sterker en flexibeler lichaam. Pilates 

is interessant voor mensen met weinig sportervaring, ervaren 

sporters en ouderen. De lessen worden elke woensdag gegeven 

om 19:30 en 20:30 uur op de Kon. Julianalaan 26. Meldt u aan 

voor een gratis proefles. Ook privé-trainingen zijn mogelijk. 

Voor meer informatie en/of vragen, bel naar 06 30 44 34 85 of 

surf naar www.drbm.nl

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
Parel Promotie

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

Boordevol 

creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

• T 0346 - 21 12 15 •

www.parelpromotie.nl

Genieten 
tijdens de feestdagen

Leuke arrangementen met overnachting
Brunchbuffet
Dinerbuffet
Steengrillen

of lekker sportief een uurtje bowlen

Kijk op www.mitland.nl of www.restaurantvlonders.nl

Hotel Mitland | Restaurant Brasserie Vlonders |  

Ariënslaan 1 | Utrecht | T: 030-2715824

Leuke arrangementen met overnachtingLeuke arrangementen met overnachtingLeuke arrangementen met overnachting
BrunchbuffetBrunchbuffet
Dinerbuffet
Steengrillen

Brunchbuffet
Dinerbuffet
SteengrillenSteengrillen

of lekker sportief een uurtje bowlenof lekker sportief een uurtje bowlen

Dinerbuffet
Steengrillen
Dinerbuffet

of lekker sportief een uurtje bowlen

Kijk op www.mitland.nl of www.restaurantvlonders.nlKijk op www.mitland.nl of www.restaurantvlonders.nlKijk op www.mitland.nl of www.restaurantvlonders.nl
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Nieuwe hoofdsponsor TZ
Zaterdag 8 december j.l. vond in de rust van de wedstrijd TZ1-Rohda 1 de 

oficiële presentatie plaats van het sponsorcontract met de nieuwe hoofd-

sponsor. Sport2000 uit Bilthoven, welke recent haar naam heeft gewijzigd 
in Go Sport, heeft zich voor 3 jaar als hoofdsponsor aan de vereniging ver-
bonden. Gedurende deze periode zal Go Sport Bilthoven optreden als kle-

dingsponsor voor de selectie en als huisleverancier voor de sportkleding van 
de vereniging. 

Het sponsorcontract is afgelopen zomer na uitvoerig overleg tot stand ge-

komen, maar kon door omstandigheden niet eerder oficieel worden gepre-

senteerd. Afgelopen zaterdag was een afvaardiging van de sponsor bij de 
thuiswedstrijd van TZ1 aanwezig. In de rust nam voorzitter Bert Bos het 
woord en werd de sponsor, in bijzijn van het vele publiek, in de bloemetjes 
gezet. De vereniging is er trots op het Go Sport de komende 3 jaar te mogen 
promoten in de gemeente en de regio! 

Bilts Sportgala 2013
Het gaat Bilts Sporttalent uit 2010 goed

door Ingrid van der Elst

Het gaat hem voor de wind, de 17-jarige Mike Havekotte, in 2010 het Sporttalent van de gemeente De 

Bilt bij de eerste oficiële verkiezingen, over het jaar 2009. Inmiddels is dat alweer geschiedenis en is 
Havekotte uitgegroeid tot eerste keeper van de A1 van FC Utrecht, dat enkele weken geleden nog met 

3-1 van Ajax A1 won.

Havekotte staat met zijn team op de 
derde plaats in de eredivisie voor de 
A-jeugd. En niet alleen dat, hij is ook 
nog Europees kampioen U17, en nu 
tevens vaste keus voor het nationale 

U18-team dat het afgelopen halfjaar 
wedstrijden tegen onder meer Turkije 

en de Verenigde Staten afwerkte. Te-

gen Turkije stopte hij een strafschop. 

Waterpolo

In 2010 won Mike Havekotte de prijs 
voor beste sporttalent van de ge-

meente. En dat was op basis van twee 
sporten: voetbal en waterpolo. Hij 
was toen al keeper bij de FC Utrecht-
jeugd, en met Brandenburg nationaal 
aspirantenkampioen. Tijdens het 
Sportgala kreeg hij van presentatrice 
Astrid Kersseboom de vraag ‘voor 

welke sport zou je nu kiezen?’. Heel 
eerlijk antwoordde hij ‘voetbal’, ter-
wijl toch zijn familie in De Bilt naam 
heeft gemaakt binnen de waterpolo-

wereld.

Door zijn enorme inzet doet hij het 
vooralsnog uitstekend in het voetbal; 

zijn eerste schreden op het voetbal-
veld zette hij bij DOSC in Den Dol-
der – in de spits. En nu staat hij als 
jeugdinternational in het doel. Eerder 

dit jaar werd hij met Oranje U17 in 
Slovenië Europees kampioen, al was 
hij toen geen eerste keeper. Het le-

vert hem veel aandacht op, en opeens 
ook veel ‘vrienden’. ‘Ja, ook toen ik 
een contract had getekend (een 3-ja-

rig contract in 2011, red.), had ik er 
opeens heel veel bij’, zegt hij wat cy-

nisch. ‘maar mijn echte vrienden heb 

ik toch wel aan het waterpolo overge-

houden, zoals Jorrit Yperlaan’. 

Opleiding

Naast het voetbal volgt hij een on-

line MBO-opleiding commercieel 
medewerker, een thuisstudie die via 
de VVCS (Vereniging voor Con-

tract spelers) is opgezet. Dat is goed 
te combineren met het vele trainen: 
maandag 1x, dinsdag 2x, woensdag 
vrij, donderdag 2x, vrijdag 1x en za-

terdag spelen. ‘Bij elkaar ruim twintig 
uur, en daarbij komt dan de reistijd . 
Ik woon nog dichtbij, er komen ook 
jongens uit Purmerend en Noord-

wijk’. Bij Utrecht heeft hij keepers-

training van Marcel Mul, de A1 wordt 
gecoached door Robin Pronk. ‘Van 

Mul heb ik al zoveel geleerd, en hij 
leert me steeds meer, en Pronk is een 
echte teamtrainer’, vindt Havekotte. 
Het mooie van het Sportgala vond hij 
dat hij op die avond ook eens met an-

dere sportmensen uit de gemeente in 
contact kwam. ‘ik heb nog met soft-

balster Eva Voortman staan praten, 
dat was leuk’. Of hij dit jaar weer 
wordt voorgedragen, weet hij niet, 
dat is niet aan hemzelf uiteraard. Zijn 
prestaties zijn daarvoor bepaald goed 
genoeg!

Mike Havekotte in actie voor het doel.

Overwinning brengt DOS naar tweede plek

Op papier een topper tussen de nummers twee en drie op de ranglijst. DOS won deze belangrijke 
wedstrijd en klimt hierdoor een plekje en staat nu op een mooie tweede plaats.

DOS speelde nog zonder de gebles-

seerde Marjolein van Zijtveld en Je-

roen Groot, terwijl zaterdag ook aan-

voerster Shanna Versteeg vanwege 
een bruiloft afwezig was. Annemiek 
van den Bunt was haar vervanger en 
speelde een degelijke wedstrijd. 

Coach Berry van den Broek zag zich 
toch genoodzaakt om hierdoor zijn 
vakopstelling aan te passen. Na een 
minuut stilte vanwege de tragische 

gebeurtenis in Almere kwam DOS 
moeizaam uit de startblokken. Ko-

veni was voor rust de betere ploeg en 
had ook steeds de leiding in de score. 

DOS speelde ver onder het gebrui-
kelijk niveau en keek halverwege te-

recht tegen een 10-7 achterstand aan.

De tweede helft had DOS zijn zaak-

jes beter voor elkaar. Verdedigend 

werd er niet veel meer weggegeven. 

Aanvallend werd er geduldig gecom-

bineerd en het achterverdedigen van 

Koveni omzeild. DOS kwam steeds 
dichterbij en pakte na de 14-14 ge-

lijkstand voor het eerst een voor-

sprong. Koveni kon nog eenmaal 
gelijkmaken, maar het fysieke spel 
van de thuisploeg had toch haar tol 
geëist. Aan het einde van de wed-

strijd probeerde Koveni nog van alles 
maar aanvallend ontbrak de scherpte. 
DOS bleef korfballen en door twee 
doelpunten van Danny Lam werd een 
15-17 voorsprong gepakt. In de laat-
ste minuut kwam er nog een doelpunt 
bij waarmee de eindstand van 15-18 

werd bepaald. Ook al speelde DOS 
niet een geweldige wedstrijd, toch 
was het een zeer verdiende uitslag.

DOS staat door dit resultaat op een 
tweede plek. Zaterdag treft het in 
Madjoe een bekende en lastige tegen-

stander. De wedstrijd in De Vierstee 

begin om 20.30 uur.

Salvodames op nipt verlies  

tegen topteam
Salvo stond voor de zware taak om in de uitwedstrijd tegen 

Irene in Bilthoven punten te halen. Dit team staat op de 
tweede plaats in de poule. De dames hebben er een spannende 

wedstrijd van gemaakt die nipt met 3-2 werd verloren. 

De coach was duidelijk: ‘Ga er vol in en zorg dat je met een voldaan gevoel 
van dat veld afstapt, zowel bij winst als verlies’. De eerste set werd dit advies 
niet ter harte genomen. De Salvomeiden begonnen aarzelend. In het tweede 
deel van de set kwam het team op gang. Helaas was dit niet genoeg en werd 
de set met 25-20 verloren. De tweede set werd er zonder enige overtuiging 
gespeeld. Dit had vooral te maken met de service van Irene die voor groet pro-

blemen zorgde. Er ontstond al snel een niet overbrugbare achterstand. Ondanks 
een mooie servicereeks van Marit van Ee. Verlies met 25-11. In de derde set 
tapte Salvo uit een ander vaatje. Dankzij een goede serviceserie van uitblinkster 
Nienke Dalmeijer kwamen de dames direct op een grote voorsprong. Marit van 
Ee speelde ook erg goed en scoorde veel op de middenpositie. Invalster Daisy 
van Ek uit het 3e damesteam had een goede invalbeurt en wist een paar mooie 
punten binnen te halen. De energie en volharding werd beloond. Ondanks dat 
Irene zich nog herstelde ging de setwinst naar Salvo met 21-25. De vierde set 
werd met dezelfde energie opgepakt. Dit wierp wederom zijn vruchten af. De 
setwinst kwam niet zonder slag of stoot. De meiden kregen Irene niet op de 
knieën In een zinderende slotfase werd setpoint na setpoint weggewerkt door 
de dames van Irene. Uiteindelijk trok Salvo toch aan het langste einde door de 
set af te maken met 25-27. De vijfde set moest de beslissing brengen. De over-
tuiging om te winnen was aanwezig en de meiden begonnen goed en kwamen 
met 4-8 voor. Irene beschikte over meer energie en maakte de set uit met 15-10. 
Twee punten halen tegen een topteam in een uitwedstrijd is een mooi resultaat 

Tweemaal Zes wint van Rohda
Afgelopen zaterdag troffen Tweemaal Zes en Rohda elkaar in De Vierstee. Bekende ploegen voor 

elkaar en altijd spannende duels. Inzet was voor Tweemaal Zes opnieuw het veroveren van de 
koppositie in de overgangsklasse. Rohda zou bij winst kunnen aansluiten bij de koplopers maar bij 
verlies op ruime achterstand komen. Derhalve een wedstrijd met grote belangen voor beide teams. 

Tweemaal Zes begon de wedstrijd 

zonder de nog geblesseerde topschut-
ters Bob Gerritsen en Tim Meijers. In 
hun plaats speelden Daniël Meijers 
en Luke van Kouterik. De wedstrijd 
startte in hoog tempo met telkens 
korte aanvallen en wisselende kan-

sen voor beide ploegen. Tweemaal 
Zes toonde na de eerste nederlaag 

vorige week dat zij deze wedstrijd 
bereid waren alles uit de kast te halen 

voor een goed resultaat. Tot 7-7 ging 
de wedstrijd gelijk op waarna Rohda 
een voorsprong nam van 10-7. Dat 
had te maken met de moeizame aan-

valsopzet bij TZ en door sterk verde-

digend werk van Rohda. Een aantal 

aanvallen van TZ kond daardoor niet 

binnen de vereiste schottijd afgerond 

worden. Kort voor de pauze kwam 

TZ sterk terug. Een doelpunt van Bart 
Drost in de laatste seconde voor rust 

betekende de gelijkmaker en gaf TZ 

veel vertrouwen voor de tweede helft.

Na de rust bleven beide ploegen tot 
12-12 gelijk. Daarna zorgde Joep 
Gerritsen met twee fraaie doelpunten 
voor een voorsprong die verder uit-
gebouwd werd naar een ogenschijn-

lijk veilige voorsprong van 19-13. In 
deze fase schoot TZ met scherp en 
lukte het Rohda niet om de aanvallen 

goed af te ronden. Diverse schoten 

van Rohda draaiden net uit de korf. 

Daarna kwam Rohda sterk terug. Met 
name de dames van Rohda proiteer-
den van de ruimte rond de korf en 

brachten het verschil terug tot twee 

punten. Zou TZ deze wedstrijd dan 

toch verliezen? De veerkracht van 
TZ was echter groot en Rohda leek de 

tol te betalen voor het hoge aanvang-

stempo in de eerste helft. Door doel-
punten in de laatste minuten van de 
uitstekende invallers Daniël Meijers 
(zijn negende doelpunt!) en Luke van 
Kouterik kon Rohda niet dichter bij 

komen. Een verdiende overwinning 

in een sportieve wedstrijd tussen twee 
ploegen met grote inzet. Einduitslag 
24-21. TZ blijft door deze overwin-

ning samen met KVA op kop.

Het tweede team van TZ won op-

nieuw en is ongeslagen koploper. 
Na een moeizaam begin werd uit-
eindelijk met 20-16 gewonnen van 

De Meeuwen. Volgende week spelen 
beide teams uit. 
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Kerstnachtdienst in Dorpskerk De Bilt
door Henk van de Bunt

Dorpskerk in De Bilt organiseert voor de elfde keer de Kerstnachtdienst. Deze Nederlands 

Hervormde kerk die tot de Protestante Kerk in Nederland behoort telde bij de eerste 

Kerstnachtdienst zo’n dertig bezoekers en verwelkomt de laatste tijd zo’n 500 bezoekers.

Volgens de Evangelisatiecommis-

sie van de Dorpskerk moet bij de 

Kerstnachtdienst laagdrempeligheid 

voorop staan. De dienst is bedoeld 

voor mensen die niet zoveel meer 

hebben met de kerk of voor men-

sen die eigenlijk niet weten wat een 

kerkdienst is. De verkondiging moet 

gemakkelijk toegankelijk zijn en er 

worden veel oude kerstliedjes gezon-

gen. Daarmee onderscheidt de Kerst-

nachtdienst in de Dorpskerk zich van 

kerstnachtdiensten in andere kerken 

in de gemeente De Bilt. 

De begeleiding is grotendeels in 

handen van de muziekgroep van de 

Dorpskerk. Buiten staat een koortje 

kerstliederen te zingen. De preek is 

laagdrempelig. Na de dienst wordt er 

chocolademelk en koffi e geschonken. 
Buiten staan vuurkorven en branden 

kaarsen. Het idee voor het koortje, de 

vuurkorven en kaarsen en het buiten 

nog iets drinken na de dienst komt 

af van Gert-Jan Codée, de (wijk-)

predikant die de Kerstnachtdienst zal 

leiden. De Dorpskerk met zijn vijf-

honderd zitplaatsen is een bloeiende 

kerkgemeente in De Bilt.

De Kerstnachtdienst is gratis, inclu-

sief het drankje na afl oop en vindt 
plaats op 24 december om 22.00 uur. 

Er wordt medewerking verleend door 

Jan Bulk aan het orgel, Janine Hoks-

bergen (dwarsfl uit) en Rik de Olde 
op trompet. Geïnteresseerden wordt 

geadviseerd vroeg te komen, want de 

dienst is erg populair in de gemeente 

De Bilt en vol is vol. Het adres van de 

Dorpskerk is Dorpsstraat 70, De Bilt. De Dorpskerk in De Bilt is ’s avonds ook prachtig verlicht.

Gezellige boel bij Zorgboerderij Melkweg 

Op zaterdag 8 december hield de Zorgboerderij Melkweg te Bilthoven een kerstmarkt 

waar producten van alle vestigingen van Reinaerde werden verkocht. Bij de entree waren 

hardhout voor de open haard en kerstbomen in diverse formaten te koop. In de boerderij 

zelf was een kinderhoekje met kleurplaten en schminken.

Ook was er op een aantal tijdstippen 
een leuke poppenkast. Buiten konden 

kinderen een dennenappel insme-

ren met pindakaas en in een pot met 

zaadjes dopen; een fi jne verrassing 
voor de vogels die in de winter minder 

makkelijk aan voer komen. Zo was de 

zevenjarige Julia heel zorgvuldig met 

een mes in de weer om de pindakaas 

gelijkmatig over de dennenappel te 

verdelen. Bij deze kraam waren ook 

vetbollen voor vogels in de aanbie-

ding en mooie decoratieve takken. 

In een overdekte open ruimte naast 

de boerderij was een rommelmarkt 

met allerlei huisraad, decoratieve ar-

tikelen en, op de trap naar de zolder, 

boeken en videobanden. Dan was er 

nog een kraam met door cliënten van 

Reinaerde vervaardigd textiel en zelf 
gemaakte houten zwaarden. Marjolein 

van Oostrum van Nieuw Toutenburg 
in Maartensdijk stond bij een prachtige 

kraam vol levensmiddelen. ‘Het zijn 

bijna allemaal producten van Nieuw 

Toutenburg en we hebben ook fair tra-
de producten van de Wereldwinkel in 

De Bilt’,  vertelde ze. En dat was heel 

wat: kaas, kandijkoek, jams, eigenge-

bakken koekjes, vruchten op sap, sap-

pen, appelcompote, honing, mosterd, 

walnoten, advocaat en eieren. Ook 
waren er mooie, breed samengestelde 

kerstpakketten te koop. Ron, die bij de 
kraam hielp, kondigde trots aan: ‘En 

de kist die om dat grote pakket heen 

zit, die heb ik getimmerd.’ Voor twin-

tig euro was het echt een koopje.

Winkel

‘Op Nieuw Toutenburg is in onze win-
kel ook het jaar rond groente te koop’, 

ging Marjolein verder. Zij gaat zich 

in het voorjaar bezighouden met een 

nieuw project: boerderijeducatie. ‘De 

bedoeling van de lessen is dat kinde-

ren iets leren over en zich meer be-

wust worden van voedsel en waar dat 

vandaan komt. Ik heb een les voor de 

groepen 3 en 4 en een voor de groe-

pen 5 en 6 in de aanbieding. Scholen 

die interesse hebben kunnen een kijkje 

nemen op de website www.boerde-

rijindekijker.nl en zich in contact 

stellen met Marjolein van Oostrum 
van Nieuw Toutenburg, Dorpsweg 
85, Maartensdijk, telefoonnummer 

06 10450845. [LvD]

De kraam van Marjolein en haar helper Ron zag er bijzonder aantrekkelijk uit 

tijdens de kerstmarkt van Zorgboerderij Melkweg van Reinaerde.

Kerstman op bezoek 

bij Theetuin Bilthoven

Voor de tweede keer organiseert Henny Groenewegen van de 

Theetuin Bilthoven een kerstmarkt in en rond haar huis aan 

de Spoorlaan nummer 11. Op 17 december tussen 11.00 en 

17.00 uur is er van alles te beleven en voor de kleintjes wordt 

het helemaal feest tussen 14.00 en 17.00 uur: dan komt de 

Kerstman langs met voor alle kinderen een klein presentje.

Henny Groenewegen vertelt wat er verder allemaal te beleven valt: ‘Net als 

vorig jaar staat Jolanda er weer met haar kraam. Bij haar zijn allerlei soorten 

marmelade en zelfgemaakte presentjes te koop. Ik heb ook een primeur dit 

jaar. Er komt een kraam van een mevrouw uit Utrecht die zelfgemaakte hoe-

den en mutsen gaat verkopen.’ Het kippenhok, dat pas volgend jaar bewo-

ners krijgt, wordt omgetoverd in een kerststal. ‘Ik ga zoveel mogelijk met 

natuurlijke materialen werken en er komen waxinelichtjes in, want ik houd 
niet van kunstlicht’, aldus Henny. Op het overdekte, tegen de wind beschut-
te terras zal het goed toeven zijn. Daar verkopen vrijwilligsters koffi e, thee, 
warme chocola, glühwein en door Henny gemaakt gebak, pompoensoep en 

vegetarische bonensoep. Henny is al drie maanden druk met de voorberei-

dingen. ‘Ik ben bezig chutneys te maken, ik vervaardig kerstkransen en ik 

werk aan andere leuke seizoenscadeautjes om te verkopen.’ Heel bijzonder 

is ieder jaar haar kerstboom: ‘Ik ga hem optuigen met allerlei antieke kerst-

decoraties. Bezoekers mogen binnen komen om hem te bekijken.’ Als het 

weer een beetje mee zit, gaat ook het inpandige winkeltje open, waar allerlei 

leuke kerstspulletjes en brocante verkrijgbaar zijn, en er komen overal in de 

tuin gezellige hoekjes. [LvD]

De tuin van Henny Groenewegen is nu in winterslaap, maar Koning Winter 

had er vorige week voor gezorgd dat de bomen en struiken er prachtig 

uitzagen met een decoratieve sneeuwlaag op de takken.

Wintermarkt in (het oude dorp) De Bilt

Zondag 16 december is er Wintermarkt in het ‘Oude Dorp’ van 13.00 tot 
18.00 uur in de Dorpsstraat van en in De Bilt. Er zijn kramen met o.a. de-

sign, zoals hoedjes, tassen, sieraden en glaskunst, schilderkunst, tuin- en 

woondecoraties, boeken, culinaire zaken, lekkere hapjes o.a. slowfood en 

drankjes, ambachtelijke soepen, glühwein, warme chocolademelk en niet te 

vergeten oliebollen.

Kinderen kunnen zich uitleven op een springkussen. En om 15.00 uur is 

er een veiling van kunst en andere mooie en leuke dingen ten bate van de 

Voedselbank De Bilt onder leiding van wethouder Arie-Jan Ditewig. Dit al-

les in een feestelijke oude dorpssfeer omlijst met kerstmuziek en zang door 

Wanda Peters. Zie ook www.hetoudedorp.info

Volkskerstzang in Groenekan
Gedurende ons leven staan we regelmatig stil bij kinderen of ze van onszelf 

of binnen de familie zijn, of ergens in Afrika, kinderen blijven onze zorg van 

iedere dag en zij zijn de hoop voor de toekomst. Met het Kerstfeest vieren 

we de geboorte van Jezus, een bijzonder Kind die al eeuwen het middelpunt 

is van het Christelijk geloof. 

Op woensdag 19 december a.s. is er een volkskerstzang in de Groenekanse 
Dorpskerk aan de Groenekanseweg. De bijeenkomst heeft als thema: ‘Licht 

van het begin’, om te benadrukken dat het Kerstkind licht brengt in onze 

wereld en in onze harten. Het zingen van kerstliederen door alle aanwezigen, 

een groep kinderen uit het dorp, het Groenekans Muze Koor en Jan Hilbert, 

solo, vormt het hoofdbestanddeel van deze kerstzangavond. En natuurlijk 

kan de Volkskerstzang niet zonder de inbreng van Klaas van Boggelen, or-

gel, en Michiel Plomp, trompet, die de samenzang zullen begeleiden.

Collecte

Er zal gecollecteerd worden ten behoeve van de stichting Zulu Aid, dat hier 

in Nederland het Hillcrest Aids 

Center in Zuid-Afrika vertegen-

woordigt. Aids en HIV vormen in 

Zuid-Afrika een groot probleem 

ook onder kinderen en met de bij-

drage van velen kunnen velen in 

Durban en omgeving aan een meer 

menselijk bestaan geholpen wor-

den. 

De Volkskerstzang wordt gehouden 

op woensdag 19 december a.s. om 
19.30 uur (deur open om 19.00 uur) 
in de Dorpskerk aan de Groene-

kanseweg 66, Groenekan. 

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

2e KERSTDAG: 
Kerstdiner bij Naast de Buren.

Woe.
12-12 Grootmoeders haché

of
Zalmfilet gevuld met 

dille-crème in bladerdeeg

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
13-12
Vrij.

14-12
Woe.
19-12 Rib-eye met roquefort saus

of
Kabeljauwfilet met mosterd-

dille saus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
20-12
Vrij.

21-12


