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Beheer zwembad, sporthal en 
Vierstee discussiepunt 

door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt wit gaan onderzoeken of het mogelijk is om sporthal Kees Boekehal, 
accommodatie De Vierstee en het nieuwe Zwembad Brandenburg extern door middel van een 

zogenaamde Publiek Private Samenwerking (PPS) te laten exploiteren 

Dat staat in een plan van de gemeen-
te, dat donderdag 7 december werd 
besproken in de Raadscommissie 
Burger en Bestuur in de oude raads-
zaal. Het college van Burgemees-
ter en Wethouders stelde voor om 
160.000 euro beschikbaar te stellen 
om dit voorstel te onderzoeken en na 
goedkeuring door de gemeenteraad 
vorm te geven. Als reden noemden 
B en W dat beheer en exploitatie van 
gebouwen niet meer tot de gemeen-
telijke kerntaken behoren. Gebou-
wen volledig afstoten is volgens de 
gemeente geen optie, omdat zij wil 
blijven toezien op de maatschappe-
lijke doelstellingen. B en W willen 
een constructie bedenken waarbij de 
gemeente aandeelhouder wordt en 
zo invloed kan blijven uitoefenen. 
Dit kan via de zogenaamde PPS-
constructie.

Een partij 
Eén lokale partij vinden om gelijk-
tijdig en gezamenlijk De Vierstee 
in Maartensdijk, het zwembad en 

sporthal Kees Boekehal in Biltho-
ven te exploiteren, is volgens het 
college niet mogelijk gebleken. 
In Maartensdijk heeft de stichting 
Vierstee 2.0 plannen om het beheer 
van de multifunctionele accommo-
datie Vierstee over te nemen. Deze 
stichting wil de schouders onder de 
exploitatie zetten en De Vierstee 
niet alleen kostendekkend, maar 
ook bruisender maken. De stichting 
Water, die lange tijd heeft gepleit 
voor een groot zwembad voor De 
Bilt, wil het nieuwe zwembad niet 
exploiteren zoals het nu wordt gere-
aliseerd. Afgelopen donderdag werd 
bij de behandeling van het voorstel 
‘onderzoek nieuwe inrichting, be-
heer en exploitatie gemeentelijke ac-
commodaties in de Raadscommissie 
vanuit Stichting Vierstee 2.0 van de 
mogelijkheid tot inspreken gebruik 
gemaakt.

Manieren
Als de gemeente exploitatie door 
derden wil laten uitvoeren, kan dat 
volgens het college op drie ma-
nieren: een constructie waarbij de 
gemeente invloed houdt, een com-
merciële aanbesteding of een uit-
besteding. Bij de eerste en de derde 
variant blijft de gemeente invloed 
houden, bij een commerciële aan-
besteding is de kans op invloed erg 
klein. De Vierstee neemt in het hele 
proces een uitzonderingspositie in. 
De reden hiervan is, dat Vierstee 2.0 
de exploitatie graag lokaal en niet 
commercieel wil gaan organiseren. 
Het college ziet in dat in ieder geval 

voor het zwembad ‘vakspecialis-
tisch en ervaren ondernemerschap’ 
noodzakelijk is, waarbij het niet uit-
gesloten is, dat er voor het zwembad 
en de Kees Boekehal aan de Dwars-
weg in Bilthoven een exploitant ge-
vonden zou kunnen worden. 

Discussie
Tijdens de commissievergadering  
verwoordde Edwin Plug de wensen 
van Stichting Vierstee 2.0: ‘De Vier-
stee is geen zwembad Brandenburg, 
De Vierstee is geen Kees Boekehal. 
Gasten, gebruik, beheer, gebouw, 
omgeving, horeca, wensen, verleden 
en toekomstplannen; allen zijn zij 
anders dan bij de andere locaties. De 
verschillen in accommodaties vra-
gen een grondig lokaal uitgewerkte 
en onderbouwde aanpak, een sterke 
lokale visie en… lokale betrokken-
heid. De Vierstee mag en kan geen 
‘Eén van de dependances van de 
PPS)-eenheidsworst worden’. Stich-
ting Vierstee 2.0 en de gebruikers 
van De Vierstee willen en moeten 
over de volle breedte van het beheer- 
en exploitatiespectrum kunnen blij-
ven participeren. Dit wordt ook wel 
de mogelijkheid tot een stuk ‘colour 
local’-invulling genoemd’.

Klaar
Stichting Vierstee 2.0 is op zich 
geen tegenstander van een onder-
zoek naar een PPS. Het bestuur van 
de Stichting kan zich een constructie 
voorstellen waarbij Stichting Vier-
stee 2.0 en de PPS een vergaande 
samenwerking aangaan. De PPS le-
vert dan bijvoorbeeld het personeel 
en draagt zorg voor de wettelijke 
zaken en het echt dagelijks beheer 
(bv schoonmaak, onderhoud, admi-
nistratie, financiën). Stichting Vier-
stee 2.0 geeft dan verder samen met 
de gebruikers van De Vierstee en de 
lokaal beheerders, zonder echte in-
houdelijke bemoeienis van de PPS, 
invulling aan het verdere huidige en 
toekomstige lokaal beheer en de lo-
kale exploitatie. 

Klappen
Het bestuur van de Stichting heeft 
zich op deze toekomstige taak al 

voorbereid. Zij heeft zich ontwik-
keld en het bestuur is versterkt op 
o.a. financieel gebied, acquisitie, 
communicatie, visie en ambitie. 
Ook is er veel ervaring met De Vier-
stee, zijn gasten, zijn gebruikers en 
beheerders, zijn beheer en de exploi-
tatie opgedaan. 

In zijn inspraak verwoordde voorzit-
ter Edwin Plug dit als volgt: ‘Stich-
ting Vierstee 2.0 kent ondertussen 
‘het klappen van de zweep’ zo goed 
dat wij ongeveer anderhalf jaar gele-
den gezegd hebben ‘wij willen geen 
commercieel uitgebate Vierstee. Wij 
bieden de gemeente aan het beheer 
en de exploitatie lokaal en niet com-
mercieel vorm te geven. Wij kunnen 
het, we durven het en… wij zijn er 
klaar voor’. 

Splitsen
Na een discussie van ruim twee uur 
stelde wethouder Madeleine Bakker-
Smit voor het voorstel op te splitsen 
in budget voor voorbereidingskos-
ten en budget voor realisatiekosten. 
Het College zal op de agenda van de 
komende raadsvergadering (21-12-
2017) met een aangepast c.q. nieuw 
voorstel komen, waarin een budget 
van 70.000 euro wordt gevraagd 
voor inhuur van externe deskundig-
heid voor een tijdvak van vier maan-
den. De discussie over een goede 
en passende nieuwe insteek van het 
beheer en exploitatie voor de voor 
de gemeente en haar inwoners zulke 
belangrijke voorzieningen zal in die 
komende raadsvergadering en in de 
komende maanden verder worden 
voortgezet. 

De beste wensen van 
de bezorgers

Ook dit jaar kunt u onze bezorgers weer aan de deur verwachten met 
een persoonlijke kerst-/nieuwjaarsgroet. Dit jaar is hun eindejaarsgroet 
uitgevoerd als boekje met daarin maar liefst 22 aanbiedingen van Vier-
klankadverteerders omdat zij het leuk vinden wat extra’s te doen voor 
onze lezers. Voor u dé gelegenheid om uw waardering voor hun tome-
loze inzet kenbaar te maken.

In het bonnenboekje treft u een zeer gevarieerd aanbod kortingsbon-
nen en acties aan die veelal direct inwisselbaar zijn. Een aantal is het 
hele jaar door geldig, sommigen gedurende een bepaalde periode. Uw 
bezorger overhandigt het bonnenboekje het liefst persoonlijk. Dat is 
een tijdrovende bezigheid die over het algemeen meerdere bezorgmo-
menten in beslag neemt. Wees dus niet teleurgesteld als uw exemplaar 
een weekje later komt.

De Vierstee is inmiddels uitgerust met professioneel licht.
(foto Henny van der Heijden)

Nieuwe entree van De Vierstee. (foto Henny van der Heijden)

Het meubilair in de hal is vernieuwd. (foto Henny van der Heijden)
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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. Centrumkerk

17/12 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
17/12 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer

17/12 • 18.30u - Ds. G.M. van Meijeren

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
17/12 • 10.30u - 

Mevr. Ds. A. Ochtman - De Boer

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

17/12 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
17/12 • 10.30u - 

Voorganger pastor Gerard Weersink 

Ger. Kerk 
(wijkgemeente d’Amandelboom)
17/12 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

17/12 • 16.30u - Ds. G. Zomer Jzn.

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
17/12 • 10.00u - Ds. C. van Andel
17/12 • 17.00u - Kinderkerstfeest 

Pr. Gem. Immanuelkerk
17/12 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten, 
Samendienst in en met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
17/12 • 10.00u - Ds. E. van Leersum 

Samendienst met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
17/12 • 10.30u - Eucharistieviering 

pastor F. Zwarts
 

V.E.G. De Bilt e.o.
17/12 • 10.00u - 

spreker Wouter van der Fliert 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

17/12 • 10.30u - Ds. G.M. Landman

Herv. gemeente Groenekan 
17/12 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan
17/12 • 10.00u - Kand. K. de Boer

17/12 • 18.30u - Ds. N. A. Donselaar

Onderwegkerk Blauwkapel
17/12 • 10.30u - Pastor B. van Empel

Adventsmuziek Han van IJcken (orgel), 
Liesbeth Verweij (zang), Sanne Lulofs 

(cello) en Willemijn Tuinstra (fl uit) 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

17/12 • 11.00u - Ds. R. Alkema 
17/12 • 19.00u - Vesper 

 
Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk
17/12 • 10.00u - Ds. M. van Dam

17/12 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
17/12 • 10.00u en 18.30u - 

Ds. D. Heemskerk

PKN - Ontmoetingskerk
17/12 • 09.30u - Ds. R. Alkema 

St. Maartenskerk
17/12 • 10.30u - Adventsviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk
17/12 • 10.00u - 

Ds. P. Busstra, Heilig Avondmaal
17/12 • 18.30u - 

Ds. M. Ezinga, Heilig Avondmaal

PKN - Herv. Kerk
17/12 • 10.00u - 

Ds. M. van der Zwan, Viering en 
Dankzegging Heilig Avondmaal 

17/12 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan, 
Nabetrachting Heilig Avondmaal 
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Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

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

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

 De liefde is pas echte liefde
 als stilte taal geworden is
 Toon Hermans

Na een leven dat gekenmerkt werd door liefde, zorgzaamheid 
en eenvoud, en dankbaar voor al het goede dat zij ons heeft  
gegeven, nemen wij afscheid van onze lieve moeder, schoonmoeder, 
oma en overgrootmoeder

Elisabeth Janna Eva 
Diepeveen-van Dam

~ Bep ~

sinds 16 juni 2011 weduwe van Co Diepeveen

 Amsterdam, 3 mei 1924     † Bilthoven, 6 december 2017

 Kees en Marian
  Rianne en Rowdy
   Sven
  Anique en Robert-Jan
   Tim
 Jaap en Eppie
  Niels en Rinske
   Luuk, Jurre
  Marc en Saskia
   Isa
  Mariëlle en Ivo
 Bert en Coby
  Eline en Johan 
   Jeroen
	 	 Bas	en	Lotte
   Maud
  Bram en Patrick

Correspondentieadres:
Bereklauw 7, 3738 TE Maartensdijk

Wij zijn de medewerkers van de Bremhorst dankbaar voor de liefdevolle 
zorg waarmee zij al die jaren ma hebben omringd.

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Telefoonnummer 
Klussenbus

In de vorige Vierklank was een 
artikel opgenomen over de Klus-
senbus. Het daarbij vermelde te-
lefoonnummer was niet correct. 

De Klussenbus is iedere werkdag 
telefonisch bereikbaar van 9.00-
12.00 uur op (het juiste) tel.nr. 
030-2287799.

Helden 

Op 8 december was de premi-
ère van de televisieserie ‘Hel-
den’, een serie die vanaf die 
dag wekelijks te zien zal zijn bij 
Regio TV De Bilt. De tweede 
uitzending op 15-12 gaat over de 
vrijwilligers van de Voedselbank 
De Bilt met o.a. Maartensdijker 
Jacques Berk. De uitzendingen 
op Ziggo kanaal 43 (digitaal) en 
Ziggo kanaal 45 (Analoog) zijn 
van 01.00 tot 17.00 uur op elk 
heel uur en van 17.00 tot 01.00 
uur wordt de uitzending constant 
herhaald.

PvdA-overdag

Op donderdag 14 december is 
er een overdagbijeenkomst van 
de PvdA in De Bilt bij Liske 
Roessingh, Utrechtseweg 363 in 
De Bilt. De bijeenkomst begint 
om 9.45 uur. Jan van Weeren 
van de Club van Tien Miljoen 
zal het onderwerp Overbevolking 
inleiden. Ook niet-leden zijn van 
harte welkom. Info via tel. 030 
2282813, 030 2286903 of 06 
81858955.

Van Donker naar Licht

Wie de betekenis van Kerstmis 
ten volle wil beleven is van harte 
welkom op de lezing van Mir-
jam Tirion op 14 december In 
De Woudkapel. Door aandacht te 
besteden aan de donkere dagen 
voor kerst en de wedergeboorte 
van het licht kan het ritueel van 
de kerstperiode geladen worden 
met betekenis en vervulling. 
De avond begint om 19.30 tot 
21.30 uur, inloop vanaf 19.00 
uur. Informatie: wynekevan-
nouhuys@gmail.com. Kaartver-
koop: www.woudkapel.nl 

Kerstmannenloop 
bij Vaarderhoogt

Op 15 december is er een Kerst-
mannenloop met start en finish 
bij de molen op het terrein van 
‘t Vaarderhoogt. De loop wordt 

georganiseerd door de Lionsclub 
Soestdijk in samenwerking met 
‘t Vaarderhoogt en AV Pijnen-
burg. De opbrengst komt geheel 
ten goede aan de eenzame oude-
ren van verzorgingshuis Dael-
hoven. Deelnamekaarten zijn te 
bestellen op www.vaarderhoogt.
nl. Voorinschrijving kan t/m 14 
december.

Wintermarkt in Kerstsfeer

Op vrijdag 15 december is er in 
het Oude Hart van De Bilt een 
Wintermarkt: rondom de Dorps-
kerk zullen tussen 16.00 uur en 
22.00 uur in kerstsfeer verlichte 
kramen staan. De feestelijke ver-
lichting van de kramen speelt 
een belangrijke rol. Met muziek 
van DJ Michel wordt het vast 
gezellig.

Kinderkerstfeest 
in Hollandsche Rading

Zondag 17 december 16.00 uur 
wordt in de Adventkapel voor 
de 80e keer het jaarlijkse kinder-
kerstfeest gevierd. De kerstboom 
van de eerste viering in 1937 
groeit nog steeds in de kapel-
tuin en die krijgt weer enkele 
mooie slingers. De leiding hoopt 
veel meisjes, jongens, moeders. 
vaders, oma ‘s en opa ‘s te zien. 
Het adres van de Adventkapel is 
Tolakkerweg 14 in Hollandsche 
Rading.

Soefibijeenkomst

Op zondag 24 december ver-
zorgt het Soefi Centrum Utrecht/
Bilthoven een informele dienst 
met lichtceremonie in Huize het 
Oosten, ingang Jan Steenlaan 25. 
Bilthoven. Aanvang 11.00 uur. 
Het thema is: ‘Het ontwaakte 
hart’. Het Soefisme is een reli-
gieuze levensbenadering, geba-
seerd op geestelijke vrijheid, 
respect voor alle religies en het 
bewust ervaren van het dage-
lijks leven als bron van spirituele 
groei. (www.soefi.nl)

Volkskerstzang in Westbroek

Op woensdag 20 december zal er 
in de Hervormde Kerk in West-
broek een volkskerstzangdienst 
worden gehouden. Tijdens deze 
dienst kan meegezongen worden 
met de bekende kerstliederen en 
kan worden geluisterd naar decla-
maties en het kerstevangelie. 
Medewerking wordt verleend door 

het gospelkoor ‘Sparks of Joy’ 
muziekvereniging ‘Vriendenkring’ 
en de violisten Aalt van Beek en 
Jael Vuijk. Voorafgaand aan de 
dienst speelt Fia Lam op het orgel 
kerstmelodieën. Aanvang 19.30 
uur. Aan de uitgang wordt er een 
collecte gehouden ter bestrijding 
van de onkosten. Na de dienst is 
er gelegenheid om nog even na te 
praten onder het genot van koffie 
of chocolademelk.
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50ste Volkskerstzang in Maartensdijk 
door Marijke Drieenhuizen

Op maandag 18 december wordt voor de 50ste keer een Volkskerstzang in Maartensdijk 
gehouden. Iedereen is welkom in de sfeervolle Maartenskerk aan de Nachtegaallaan om de 

traditionele kerstliederen mee te zingen en afwisselend te luisteren
naar het kerstverhaal, de koren en de muziek.

In de zestiger jaren van de vorige 
eeuw werd in de grotere steden 
vaak een Volkskerszang gehou-
den. Gerard van Witzenburg - toen 
één van de nieuwe inwoners van 
Maartensdijk - vond een derge-
lijke bijeenkomst een mooi initia-
tief. In Maartensdijk was volgens 
hem de vereniging Het Nut van 
het Algemeen de aangewezen or-
ganisatie om dit op te pakken. Zij 
legden de bal echter weer terug 

en Gerard van Witzenburg pakte 
het vervolgens zelf op. Hij zocht 
mede-organisatoren bij de kerken 
en gezamenlijk organiseerden zij 
in 1967 de eerste Volkskerstzang 
in Maartensdijk. Gerard van Wit-
zenburg zag uit naar dit jubileum; 
helaas is hij onlangs overleden. 

Feestelijk programma
De insteek is altijd geweest om 
samen met anderen de bekende 

kerstliederen te zingen, afgewis-
seld met het optreden van het 
liefst plaatselijke koren en het 
verzorgen van muziek. Dit jaar 
doen weer mee het Maartenskoor, 
muziekvereniging Kunst en Ge-
noegen, organist Jochem van der 
Waals, de zangeressen Lolita en 
Michaëla en speciaal dit jaar het 
Algemeen Zangkoor Maartens-
dijk. Met het samenstellen van 
het programma wordt altijd ge-

probeerd om het kerstverhaal op 
een speciale manier vorm te ge-
ven; dit jaar zullen burgemeester 
Sjoerd Potters en (wijk-)wethou-
der Madeleine Bakker het ver-
haal lezen. Het voorblad van het 

boekje is ontworpen door Daan 
van der Linden. De bijeenkomst 
start om 19.30 uur en vanaf 19.00 
uur staan de deuren voor iedereen 
open. Het programma duurt naar 
verwachting vijf kwartier. 

Volkskerstzang Maartensdijk is altijd druk bezocht.
[foto Henk van de Bunt]

Goylants Kamerkoor zingt
Engelse Kerstklassiekers 

Voor Maartensdijk is het een primeur: het jubilerende Goylants Kamerkoor verzorgt zondag 
17 december om 10.30 uur in de Sint Maartenskerk in Maartensdijk een bijdrage

aan de dienst met een Festival van Lessons en Carols. 

Het Kamerkoor uit het Gooi bestaat 
50 jaar en verzorgt al tientallen jaren 
zulke optredens. Steeds vaker doet 
het kamerkoor dat ook in kerkelijk 
verband. Daarom worden de mooiste 
Engelstalige kerstliederen afgewis-
seld met lezingen, die vooruitwijzen 
naar de geboorte van het Kerstkind. 
De lezingen worden verzorgd door 
An Kolfschoten, Anton Sonderman 
en Leo Fijen. 

Betekenis
De liederen krijgen daarmee extra 
betekenis. Zo is het ooit ook bedoeld, 
want deze traditie komt overgewaaid 
uit Engeland. Daar was het bisschop 
Benson uit Truro, die ieder jaar op 

Kerstavond een plechtigheid organi-
seerde rond Kerstliederen en lezin-
gen uit de Bijbel. Toen deze Benson 
aartsbisschop van Canterbury werd, 
voerde hij deze traditie voor de hele 
Anglicaanse Kerk in Engeland in.

Klassiekers
In Nederland verzorgt het Goylants 
Kamerkoor al jaren Kerstconcerten, 
vooral rondom Kampen en Huizen. 
Vorig jaar verzorgden ze een Festival 
van Engelse Kerstliederen in Eem-
nes. Nu is Maartensdijk aan de beurt. 
‘Het is een mooie combinatie van be-
kende en onbekende kerstliederen’, 
vertelt voorzitter Rienk Harkema van 
het jubilerende koor. ‘Natuurlijk ont-

breken klassiekers als Once in royal 
David’s City en O come ye faithfull 
niet. Maar er klinken ook middel-
eeuwse kerstliederen. Het is een ode 
aan de traditie die juist met Kerstmis 
ons hart raakt. Want als je zingt en 
naar muziek luistert, kom je dichter 
bij het geheim van het geloof’. 

Gratis
Het Goylants Kamerkoor verleent 
haar bijdrage gratis in de Sint Maar-
tenskerk in Maartensdijk. Iedereen is 
welkom vanaf 10.00 uur. Het Festival 
begint om 10.30 uur met een proces-
sie door de kerk en met het ontsteken 
van de derde Adventskaars.

[HvdB]

Adventsviering met kerstliederen
in Engelse stijl 

door Guus Geebel

A Festival of Lessons and Carols heet de viering die dominee Benedikte Bos en cantor-
organist Seline Loef op woensdagavond 20 december om 20.00 uur voor de derde keer in de 

Centrumkerk in Bilthoven vorm gaan geven. De viering duurt ongeveer een uur
en na afloop is er glühwein en warme chocolademelk. De toegang is vrij. 

 
Het Festival of Nine Lessons and 
Carols wordt sinds 1918 jaarlijks 
gehouden in het King’s College in 
Cambridge en bestaat uit liederen 
en negen vaste lezingen die betrek-
king hebben op het kerstverhaal. 
Deze bijzondere adventsdienst 
heeft vanaf de begintijd mensen 
over de hele wereld naar kerken en 
kathedralen getrokken om te genie-
ten van de prachtige melodieën. Ze 

staan vaak uren in de rij om naar de 
lezingen en de muziek te luisteren, 
en liederen mee te zingen. Muziek 
vol verwachting als voorbereiding 
op het Kerstfeest. 

Koor en samenzang
‘De carols kunnen wisselen en er 
worden ook nieuwe geschreven, 
maar het eerste lied dat gezongen 
wordt is altijd Once in royal Da-

vid’s city en het laatste Hark the 
herald angels sing’, vertelt Seline 
Loef. ‘Dat gebeurt ook bij de vie-
ring in de Centrumkerk. In het 
programma zitten ook bekende Ne-
derlandse kerstliederen. Het geheel 
wordt uitgevoerd door een koor van 
eigen mensen vanuit de kerk en er 
is samenzang. Sommige nummers 
en de wat moeilijkere carols wor-
den alleen door het koor gezongen, 
maar de meeste worden samen ge-
zongen. Bij de muziek verleent ook 
een trompettist medewerking.’ Seli-
ne Loef leidt het muzikale gedeelte. 
Benedikte Bos houdt de lezingen. 
‘Een mooie aanloop om in de kerst-
stemming te komen. Het is dus een 
viering met Engelse Carols, Neder-
landse kerstliederen, enkele lezin-
gen, allemaal in het Nederlands en 
geen preek’, zegt Benedikte. Twee 
strengen met lichtjes gaan vanaf de 
Julianalaan tot de open deuren van 
de Centrumkerk zorgen voor een 
sfeervolle binnenkomst. De kerk is 
open om 19.30 en de viering begint 
om 20.00 uur. Dominee Benedikte Bos en cantor-organist Seline Loef (r).

Geopend van 07:30 uur tot 20:00 uur.  verhaegtandartsen.nl
Tolakkerweg 157a | Maartensdijk | 0346-213 450 

‘  Wij staan voor u 
klaar met persoonlijke 
aandacht en expertise.’

advertentie

Hartverwarmend

De hevige sneeuwval op zondag 10 december hield veel mensen binnen, 
maar toch trotseerden ’s middags bijna honderd mensen de elementen 
om de speciale Top 2000-kerkdienst in de Bilthovense Opstandingskerk 
bij te wonen. Daar hadden ze geen spijt van, want het werd een 
hartverwarmende voorstelling, met prachtige liedjes die de bezoekers 
raakten en vertederden. Er werd ook gul gegeven voor het goede doel. 
De inzameling voor Serious Request 2017 tijdens het concert leverde 
bijna 400 euro op.

(Rob Jastrzebski)

Kerstconcert

Op vrijdagavond 15 december organiseert de Brandweerharmonie 
Bilthoven samen met het WP vrouwenkoor (With Pleasure) een 
kerstconcert in de OLV kerk aan de Gregoriuslaan in Bilthoven. 
Aanvang is 19.30 uur en toegang is gratis (foto Pauline Koopman).
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag  december
t/m woensdag  december

VOORDEEL HELE WEEK

Beenhammetjes
naturel of gemarineerd

Hollandse biefstukjes

Procureur rollade

Australische sukade

500
GRAM 5.89

500
GRAM 9.98

Noten & pinda'sKaas

500
GRAM 6.49Varkensfiletrollade

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.98

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet americain
Hammousse 
Ei-bieslook salade

Gebraden rosbief 
Gebraden gehakt
Honingham 

3 x 100
GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

STOMPETOREN 
BELEGEN KAAS

500
GRAM 5.50

GEHEIME 
KRUIDENKAAS

500
GRAM 6.50 

3 
STUKS 6.-

PINDA ROZIJNEN MIX 250
GRAM 3.98

250
GRAM 3.49PISTACHE NOTEN

Lekker voor het weekend!

500
GRAM 6.49

DEENSE 
BRODEN 

TORTILLA’S

ROOMBRIE 
met karamelsaus 
en noten

2 
STUKS 7.-

2 
STUKS 6.-

100 
GRAM 1.98

VLEESWAREN TRIO

DENKT U TIJDIG AAN UW KERSTBESTELLING! LET OP! Wild en kalkoen kunt u uiterlijk  tot zaterdag 16 december bestellen! 

Kip cordonbleu, runder cordonbleu 
of gehakt cordonbleu

5 HALEN= 4 BETALEN

Lamsburgers 5 HALEN=
4 BETALEN

Heerlijk!

Heerlijk!

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
• Rauwkostsalades
• Stamppotten

per 100 gram € 0,80

Alleen donderdag

Van onze patissier Van onze bakker

De lekkerste

Navel
Handsinaas-
appels

héél kilo € 1,49

Desem
Meergranen- 
zaden brood

nú € 2,50

• Kip-pilav 
met groenterijst

€ 1,49
100 gram

• Vers gesneden - extra fijn - 
Boerenkool € 1,49

250 gram

• Clementines mandarijnen € 3,99
kistje*  = Do/Vr/Za aanbieding geldig     -     ZA VERSE SUSHI VANAF 11.00 UUR

Pracht

Hollandse
Prei

héél kilo € 0,99

Vanille
- cassis taart

nú € 14,95

Vers van de traiteur

• Prei-gehaktschotel € 0,99
 100 gram

• Indiase Curry 
met groenterijst € 1,49

 100 gram

• Zuurkool-schotel 
met rookworst en gehakt € 1,25

 100 gram

Luxe 

Hollandse
Pluksla

zak 150 gram € 1,69
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Biltse Ondernemer van het Jaar 2017
door Guus Geebel

Winnaar als Biltse ondernemer die het best scoorde op alle generieke criteria werd Gert Smit 
van Plus Bilthoven. ‘De nominatie vond ik al heel mooi en daarna dacht ik, we zien wel,

maar ik vind het ontzettend leuk dat we gewonnen hebben.’ Hij zegt bewust ‘we’,
want hij vindt dat de prijs alle medewerkers toekomt. 

In het juryrapport stond onder meer 
dat Smit moeilijke tijden heeft 
doorstaan, maar dat wil hij niet te 
groot maken. ‘Ondernemen is win-
nen en verliezen, dus dat hoort er 
allemaal bij. Ik ben 31 jaar onder-
nemer en heb alle kleuren sneeuw 
gezien. Als supermarkt heb je de 
gelegenheid om lokaal je ding te 
doen. Mensen hebben je iedere dag 
nodig, dat is het verschil met veel 
andere bedrijven. We verspreiden 
17.000 folders, adverteren in de 
krant en sponsoren verenigingen. 
Als je in mijn vak actief bent, sta je 
vanzelf op de kaart. Die actieve rol 
naar de samenleving hoort er voor 
mij bij en ik vind het ook leuk om 
te doen.’

Kruidenier
Gert Smit deed de middelbare de-
tailhandelsschool en ging in krui-
denierszaak van zijn vader in Zui-
len werken. Die zaak nam hij in 
1985 op 22-jarige leeftijd van hem 
over als zelfstandig ondernemer. 
‘Het was nog een winkel met één 
kassa. In 1990 opende hij een zaak 
in Overvecht en in 2001 startte 
hij Plus Bilthoven in De Leijen, 
waar hij 120 medewerkers heeft. 
’Wij doen er alles aan om tevreden 
klanten te hebben. We proberen te 
zorgen dat de wachttijden bij de 
kassa niet te lang zijn, dat de door-
stroming goed verloopt, het as-
sortiment op orde is en dat we op 
tijd met nieuwe artikelen zijn. We 
hebben ook een lokaal assortiment, 
ik verkoop bijvoorbeeld honing uit 

Maartensdijk, brood uit Maartens-
dijk en we maken nog een aantal 
vleeswaren zelf. We hebben een 
echte slager staan en daar komen 
klanten speciaal voor. Het draait 
hier om klanten en medewerkers. 
We doen er veel aan om onze me-
dewerkers op te leiden en betrok-
ken bij de winkel te houden.’ Om-
zetcijfers vindt Gert Smit minder 
belangrijk dan wat de klanten vin-
den. Als die een goed gevoel heb-
ben komt de omzet vanzelf, want 
dan komen ze terug.’

Erkenning
‘Een bedrijf als dit doe je niet al-
leen. Als je niet een vrouw hebt die 
er achter staat, dan lukt het je niet.’ 
Zijn vrouw doet twee dagen in de 
week de administratie. Gert Smit 
wil de titel komend jaar wel gaan 

uitdragen want hij vindt het toch 
een stuk erkenning. ‘Ik ben altijd 
op zoek naar het goede nieuws, als 
ik niet had gewonnen, was ik wel 
genomineerd.’ De opening van de 
tunnel vond hij fantastisch. ‘We 
hadden altijd een goede omzet, 
maar toen de spoorwegovergang 
was gesloten konden we dat goed 
merken. Nadat afgelopen zomer 
de tunnel klaar was zaten we van 
de ene op de andere dag weer op 
het oude niveau en intussen groeit 
het.’ De verkiezingsavond in de 
Mathildezaal vond Smit op een 
verrassend professioneel niveau 
georganiseerd. Hij wil vooral zijn 
vrouw en dochters niet onvermeld 
laten die het succes mogelijk heb-
ben gemaakt. ‘Zonder hen had ik 
de titel niet kunnen winnen en het 
was mooi dat ze erbij waren.’

Plus Bilthoven is verkozen tot Biltse Ondernemer van het jaar.

Wethouder Mieras opent expositie 
Plaatselijke Figuren

door Walter Eijndhoven

Vrijdagochtend 8 december opende wethouder Hans Mieras in het Lichtruim in Bilthoven de 
expositie van het project Plaatselijke Figuren. In het kader van het cultuureducatieproject van 

scholen bekeken 554 leerlingen uit groep 5 van het basisonderwijs diverse actuele en historische 
portretten van mensen uit hun eigen omgeving. 

Het project Plaatselijke Figuren 
is onderdeel van het Cultuurpro-
gramma en Kunstmenu. Via dit pro-
gramma maken alle leerlingen van 
het basisonderwijs in De Bilt hun 
lokale culturele omgeving mee en 
leren er betekenis aan te geven. Via 
het Kunstmenu beleven zij jaarlijks 
een professionele kunstvorm. De 
ontmoetingen met kunstenaars en 
de cultuur om hen heen stimuleert 
leerlingen hun eigen creativiteit en 
talenten te ontwikkelen. Daarom 
gingen in oktober gastlessen van 
start van beroepsfotografe Marije 
van der Hoeven, voor leerlingen 
uit de groepen 5 van het basison-
derwijs. ‘Het initiatief voor dit 
project ging uit van de Historische 
Kring D’Oude School en de Histo-
rische Vereniging Maartensdijk, in 
samenwerking met het Landschap 
Erfgoed Utrecht. Beide historische 
verenigingen vieren dit jaar hun 
25-, en 30-jarig bestaan’, vertelt 
Pleunie Terpstra van KunstCen-
traal. ‘Met dit project willen wij 
de kinderen leren kijken naar een 

foto. Wat staat erop? Wie zijn het? 
In deze tijd van mobieltjes wordt 
een foto snel geschoten, eigenlijk 
zonder erbij na te denken. Met het 
project Plaatselijke Figuren willen 
wij weer terug naar de basis van fo-
tografie. Kinderen laten nadenken 
over portretten van mensen uit hun 
eigen (vroegere) omgeving’, vult 
Annemarie Hoornsman, directeur 
Wereldwijs aan. ‘Na de gastlessen 
van Marije van der Hoeven kregen 
de kinderen de opdracht zelf por-
tretten te maken en het resultaat 
daarvan wordt nu getoond tijdens 
deze expositie’. 

Regionaal Historisch Centrum
Op de expositie hangen, naast oude 
foto’s van beide historische vereni-
gingen, groepsfoto’s van de kinde-
ren uit groep 5. Hierbij schrijven zij 
een brief, waarin zij over zichzelf 
vertellen. De groepsfoto’s en de 
brieven worden voor toekomstige 
generaties bewaard in het Regio-
naal Historisch Centrum Vecht en 
Venen. Op die manier kan men later 

zien hoe kinderen, hier in De Bilt, 
leefden anno 2017. Een groot aan-
tal basisscholen uit gemeente De 
Bilt doet mee aan het project. De 
Groen van Prinstererschool, de Mi-
chaëlschool, de Regenboogschool, 
de Rietakker en de Patioschool De 

Kleine Prins uit De Bilt, de Julia-
naschool, de Werkplaats, de Van 
Dijckschool, de Theresiaschool en 
Wereldwijs uit Bilthoven, de Mar-
tin Luther Kingschool en de Kievit 

uit Maartensdijk en ‘t Kompas uit 
Westbroek. De expositie is nog tot 
maandag 8 januari te bezoeken in 
Het Lichtruim in Bilthoven. Meer 
over het project is te lezen op www.
vanzoddentotpleisterplaats.nl

Tygo (l) en Chemayne (r) reiken hun brieven uit aan de voorzitter van de 
Historische Kring Paul Meuwese.

Henk Westbroek op 
bezoek in De Bilt

Zanger, liedjesschrijver, presentator en kroegbaas Henk Westbroek was 
afgelopen vrijdag bij Bouwman Boeken om zijn eigen biografie te pre-
senteren, geschreven door zijn vriend en journalist Martin Groenewold. 
Naar eigen zeggen was Westbroek zelf al met het boek begonnen, ‘maar 
op pagina 80 was ik pas bij mijn 2e levensjaar, want ik heb de neiging tot 
enige uitbundige breedheid. Dus ik heb gezegd: ik vertel het verhaal, jij 
mag het opschrijven.’

Burgemeester
Geliefd en verguisd, succesvol en omstreden, alle ingrediënten voor een 
spannend levensverhaal, dat volgens de Utrechter tot enige reuring zal 
leiden. ‘Ik denk dat een paar mensen wel een beetje boos zullen worden, 
maar daar hou ik wel van’, aldus Westbroek, die in het boek ook zijn po-
litieke periode als voorman van Leefbaar Utrecht aan de orde laat komen. 
Westbroeks botsingen met de gevestigde orde zijn berucht: als politicus 
was Henk fel tegen de uitbreiding van de stad: Utrecht moest klein blij-
ven! Dat laatste is hem niet gelukt, net als zijn ambitie om burgemeester 
van Utrecht te worden. Nieuwe politieke ambities koestert hij niet meer, 
hij voelt zicht te oud en ook de maatschappij is hem te ongeduldig gewor-
den: ‘Alles moet tegenwoordig in hapklare brokken geserveerd worden: 
een liedje mag nog maximaal 3 minuten duren en in schoolboeken wordt 
de Tachtigjarige oorlog in 160 woorden afgedaan’.     (Peter Schlamilch)

Henk Westbroek aan de koffieleut: ’Ik heb gezegd Doe jij het maar’.  

Kerstmarkt bij WVT

Zaterdag 9 december was er van 11.00 tot 15.00 uur weer de 
Kerstmarkt bij WVT: de perfecte gelegenheid om voor weinig geld 
leuke kerstspullen op de kop te tikken. (foto HLPimage/Hans Lebbe)
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

E : info@gervandendool.nl
I :  www.gervandendool.nl

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

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

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl

20170529 Advertentie Vierklank 74x56.indd   1 29-5-2017   14:26:58

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Ook een kerst- en/of nieuwjaarswens
in De Vierklank? Mail snel naar: 

info@vierklank.nl

Adverteren in De Vierklank? Bel dan 0346 21 19 92

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

Kom gerust langs om te kijken of 
neem de boeken mee naar huis en 
bepaal je keuze daar op je gemak. 

Kom langs op Kon. Wilhelminaweg 461
in Groenekan. Bel 0346 - 21 12 15, 
mail naar info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

SPONSOREN 
Upstairs

Fotografie
06-24921012  

Karin Bos
Interior Design

06-50841350

Marc Manders
Fuchsiakwekerij

06-10600903

Perron Peet
Vuurse Dreef 20

035-5771641

van Rosssum
Maertensplein 20

0346-211268

Restaurant
Hedgehog,

035-5446308

Kluswijs
Maartensdijk

Dorpsweg 170
0346- 211579

Primera
Maartensdijk

Maertensplein 24
0346 211 390

Jonathan Bassie
06- 53105026

www.jbgweb.n

DIT IS DE PRIJSWINNAAR VAN OKTOBER 

GEFELICITEERD!

 M.A. de Ruyterstraat 54 | 3601 TH  Maarssen
 0346 - 281444 | 06 - 36142989
 info@kvdwmakelaardij.nl | www.kvdwmakelaardij.nl

WIE JARIG IS, TRAKTEERT

Het zit erop! Alle acties voor het 10-jarig bestaan van 
Karin van der Willigen Makelaardij o.z. zijn geweest. Ik 
wil iedereen die met mij samen heeft gewerkt en een 
prijs ter beschikking heeft gesteld bedanken.

Jonathan Bassie
Tolakkerweg 119
3739 JK Holl. Rading
06- 53105026
info@jbgweb.nl
www.jbgweb.nl

HOUD MIJN  IN DE GATEN VOOR DE LAATSTE 
FOTO VAN DE PRIJSWINNAAR VAN DE 

RONDVLUCHT VANAF VLIEGVELD HILVERSUM.

KOM VRIJDAG EN
ZATERDAG PROEVEN
VAN ONZE HEERLIJKE

KERSTTAARTEN

• CALAMANSI-
HAZELNOOTTAART

• FRAMBOZENROL
• CHOCOLADE-

BOSVRUCHTENBÔMBE

NATUURLIJK OOK ONS
HEERLIJK KERSTBROOD!

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

Oude  boer  
Mulder 500  gram 7,50

Romige  boerenkaas
met  echte  Italiaanse truffels

Blue  Stilton  met  likeur  en  port
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Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

www.facebook.com/wereldwinkeldebilt

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

Nu 20% korting
op alle sieraden

Jacq Berk: Vrijwilliger
door Marijke Drieenhuizen

Jacq Berk uit Maartensdijk werkte tot zijn pensioen als systeembeheerder Intensive Care  
bij het UMC Utrecht. Vrijwilligerswerk deed hij al toen hij nog een volledige baan had: 

eerst voor het cursusproject Maartensdijk en later via de Stichting Kiro, die hij samen met  
zijn vrouw Letty had opgezet om gehandicapte kinderen in Roemenië een beter leven te geven. 

Een paar maanden na zijn pensioen 
is hij zich gaan bezighouden met 
het opzetten van een plaatselijk 
afdeling van de Voedselbank. Het 
idee was toen nog dat een Voedsel-
bank slechts tijdelijk nodig zou zijn 
omdat iedereen vond dat zoiets niet 
zou moeten hoeven in Nederland. 
Het tegendeel blijkt. In december 
2017 bestaat De Voedselbank uit 60 
vrijwilligers en een bestuur, die er 
voor zorgen dat 68 gezinnen (197 
personen) wekelijks een voedsel-
pakket ontvangen. 

In aanmerking komen
Er zijn duidelijke regels om in 
aanmerking te komen voor voed-
selpakketten. Mensen die in de bij-
stand zitten komen normaal gespro-
ken niet in aanmerking. De bijstand 
is gebaseerd op een maandbedrag 
waar van te leven is. Mensen die 
wel in aanmerking komen hebben 
per persoon per maand minder dan 
200 euro te besteden hebben aan 
kleding en eten. Het voedselpakket 
dient ter aanvulling, maar is soms 
ook genoeg om van te leven. Jacq 
Berk: ‘Mensen die wel in aanmer-
king komen hebben vaak meerdere 
problemen: ‘Scheiden en schulden 
zorgen er met regelmaat voor dat 
mensen onder het bestaansmini-
mum zakken. Maar tegenwoordig 
ook zzp’ers die het niet redden. Een 
gezin komt voor een pakket in aan-
merking als het leefgeld onder een 
bepaald minimum blijft: leefgeld is 
de inkomsten van een gezin minus 
de vaste lasten (huishuur, energie, 
water , verzekeringen, telefoonkos-
ten en in uitzonderlijke gevallen 
autokosten). 

Vrijwilligerswerk
Jacq Berk is gemiddeld elke dag 
een uur bezig met administratieve 
taken en op vrijdag is hij de gehele 
dag bezig met het maken en uit-
delen van de voedselpakketten en 
daarna opruimen en het voeren van 

gesprekken met mogelijke nieuwe 
vrijwilligers. ‘Het is goed werk, ook 
al zou het in mijn ogen nog steeds 
een overbodige organisatie moeten 
zijn. Je bent wel bezig om het leven 
van een groep mensen beter te ma-
ken, samen met anderen. Dat voelt 
goed’. Of hij wel op vakantie kan of 
een dagje uit? ‘Natuurlijk kan dat, 
het is even wat geregel, maar alles 
kan, het is tenslotte vrijwilligers-
werk. Niet vrijblijvend, maar wel 
vrijwillig’. 

Held
Jacq voelt zich geen Held maar is 
tijdens zijn werkzaamheden wel 
gefilmd voor het Project Helden 
van Richard Breedveld en Erik Jan 
Trip, vrijwilligers van Regio TV De 
Bilt. Donderdag 7 december was de 
première van de eerste aflevering in 
Het Lichtruim. Deze serie is vanaf 
8 december wekelijks te zien bij 
Regio TV De Bilt. Voor de serie 
loopt Richard mee met vrijwilligers 
van uiteenlopende verenigingen en 
organisaties. Het biedt een inkijkje 
in het vrijwilligerswerk en is te zien 
vanaf 15 december. Jacq Berk: ‘Het 

is een mooie manier om mensen te 
laten zien wat vrijwilligerswerk in 
kan houden en dat het goed voelt 
om te doen. Het is vaak ook een 
fijne manier is om deel te blijven 
nemen aan de maatschappij. Mooi 
is ook dat je het samen doet met an-
dere mensen. In ons geval kunnen 
we echt een verschil maken want 
eten moet iedereen en als het even 
kan ook elke dag een warme maal-
tijd. Daar doen wij ons best voor’. 

Meer informatie
Over de Voedselbank is meer infor-
matie te vinden op www.voedsel-
bankdebilt.nl/ 
Bellen kan ook met 030 7514601 
(bereikbaar op vrijdag van 9.30 tot 
14.00 uur of laat een boodschap 
achter). Vrijwilligers zijn nodig, 
veel organisaties zijn op zoek naar 
mensen die zich hiervoor willen 
inzetten. Mens De Bilt coördineert 
voor veel organisaties vraag en aan-
bod. Meer informatie is te vinden 
op www.mensdebilt-vwc.nl/ , bel-
len kan ook met 030 744 05 95 of 
06 17007462 of via de mail vrijwil-
ligerscentrale@mensdebilt.nl

De aflevering Helden waarin Jacq Berk te zien is kan bekeken worden 
vanaf vrijdag 15 december.

Muzikale nostalgie in 
Het Weeshuis van de Kunst

Zaterdagavond had Rick van Westerop een bijeenkomst 
georganiseerd onder de titel ‘PopQuiz’. Het was een 

avond waarop de belangstellenden hun kennis van de 
popmuziek konden toetsen.

Aan de hand van getoonde beelden of muziekfragmenten werden vra-
gen gesteld. Het jeugdige Biltse talent Emiel Slob speelde enkele solo’s 
op zijn elektrische gitaar, waarna gevraagd werd van welk nummer dit 
het intro was. De deelnemers konden een favoriete plaat of CD mee-
nemen en daar aan de andere bezoekers 3 vragen over te stellen. Ook 
kon er een filmpje met een eigen concertbezoek getoond worden; ge-
volgd door enkele kennisvragen aan de andere deelnemers. Zo waren er 
beelden te zien van het legendarische concert van de Rolling Stones in 
het Kurhaus in 1964. Maar ook van recentere concerten van o.a. Ram-
mstein, Peter Gabriel en Paulo Nutini. De quiz werd vakkundig geleid 
door de jeugdige Stanzy Kersten. Het Weeshuis ademde een sfeer van 
nostalgie en jeugdig enthousiasme. (Frans Poot)

Deelnemers hebben aandacht voor de getoonde beelden. 

The Blue Note
bij Fotoclub Bilthoven

Op 18 december aanstaande staat op de laatste clubavond van dit kalenderjaar
bij Fotoclub Bilthoven traditioneel het jaarthema centraal. 

De cryptische omschrijving van het 
thema is The Blue Note. Volgens 
het woordenboek is dat het een ver-
laagde toon die kenmerkend is voor 
bluesmuziek. Maar het kan ook een 
blue gevoel zijn, een soort verle-

genheid, of een gevoel van melan-
cholie. De leden van de fotoclub 
zullen er allemaal een verschillende 
invulling aan hebben gegeven en 
het vervolgens geprobeerd hebben 
zo mooi mogelijk fotografisch vast 

te leggen. Voor deze verrassende 
avond zijn ook belangstellenden 
van harte welkom in zalencentrum 
H.F.Witte, Henri Dunantplein 4, in 
De Bilt. Aanvang 20.00 uur. 

(Jeannette Kok)

Leden van de fotoclub tonen hun interpretatie van Blue Note.

Inloopmiddag
Lage Vuursche

Op dinsdagmiddag 19 december is er een inloopmiddag voor ouderen 
in het dorpshuis ‘De Furs’ te Lage Vuursche, waarbij een optreden van 
het Goois Ouderen Koor uit Hilversum garant staat voor een geweldige 
opwarmer voor de Kerstdagen.Het repertoire is zeer divers: musical, 
operette, klassieke en religieuze liederen, maar met name kerstliederen 
in het Nederlands, maar ook in het Duits, Italiaans, Latijn en zelfs Rus-
sisch. Aanvang 14.00 uur tot ca. 16.00 uur.
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GOURMETSCHOTEL 
POPULAIR
Schaal 750 gram

799

979
per 650 gram
kiloprijs 15,06

RUNDERROAST MET 
VLEESTHERMOMETER

VARKENSHAAS CULINAIR
Per 500 gram

499
Kiloprijs 9,98

GEROOKTE NOORSE ZALM
Pakje 150 gram

379
KERSTWIJNEN
Puklavec & Friends sauvignon blanc & pinot 
grigio, Marqués de Montañana Seleccion 
Especial, Winzer Krems grüner veltliner, 
Cru la Maqueline Bordeaux, Signé 
Bourgogne chardonnay, Mezzacorona 
teroldego rotaliano of Los Gansos 
carmenere reserva 3 flessen à 750 ml

Geen 18, 
geen alcohol

3 VOOR

1500

Geldig van wo 6 december t/m zo 31 december 2017
Jelle Farenhorst

Maartensdijk, Maertensplein 31
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Meer aandacht voor mantelzorg werkt
Steunpunt Mantelzorg heeft dit jaar meer dan tweehonderd nieuwe mantelzorgers bereikt; 

een toename van ruim dertig procent. Zij ontvingen voor de inzet voor een naaste de 
mantelzorgwaardering. De extra aandacht voor mantelzorg vanuit Steunpunt

Mantelzorg en de gemeente De Bilt heeft daarmee het gewenste effect.

Steunpunt Mantelzorg zet samen 
met gemeente De Bilt in op bewust-
wording, waardering en passende 
ondersteuning voor mantelzorgers. 
En die aanpak lijkt te werken. Con-
sulent Marianne Houkamp vertelt: 
‘Sinds begin dit jaar hebben wij 
ruim 200 nieuwe mantelzorgers 
kunnen inschrijven. In totaal heb-
ben we nu bijna 600 mantelzorgers 
in ons bestand. 

Zij ontvangen regelmatig nieuws, 
informatie en uitnodigingen voor 
informatiebijeenkomsten, work-
shops, ontmoetingen en activi-
teiten die wij organiseren’. Wet-
houder Anne Brommersma (Zorg 
en welzijn) ziet de aandacht voor 
mantelzorg in het algemeen toene-
men: ‘Niet alleen in lokale media 
en beleid, maar ook landelijk en in 
het regeerakkoord. Samen met de 

inspanningen door ons Steunpunt 
Mantelzorg helpt dat in de bewust-
wording rond mantelzorg. Man-
telzorgers zijn onmisbaar en van 
onschatbare waarde’. 

Advies
Het aanbod van Steunpunt Man-
telzorg sluit aan op de behoefte. 
Het helpt de mantelzorgers vooral 
de zorg beter en langer vol te hou-

den. Tosca, een mantelzorger, zegt 
daarover: ‘Zorgen voor een an-
der doe je uit en met liefde, maar 
soms is dat niet genoeg. Dan loop 
je tegen dingen aan die je zelf niet 
meer kunt oplossen. Dan voel je 
je wegzakken in een moeras vol 
machteloosheid en frustratie. Bij 
Steunpunt Mantelzorg kon ik mijn 
verhaal doen. Daar kreeg ik de be-
vestiging dat wat ik deed en doe 
goed is. Ik kreeg er advies hoe ik 
dingen kon aanpakken en hoe ik 
kan omgaan met hobbels op mijn 
weg’. 

Mantelzorgwaardering
De Mantelzorgwaardering van de 
gemeente wordt door veel man-
telzorgers als erkenning ervaren 

voor hun soms zware taak: ‘Ik 
voelde me gezien, ik voelde me 
gesteund en ik vond het heerlijk 
om iets feestelijks te kunnen kopen 
voor mijn gezin’, aldus een man-
telzorger. De waardering bestaat 
uit vouchers van in totaal vijftig 
euro, inwisselbaar bij een groot 
aantal winkels in De Bilt. Wie 8 
uur of meer per week als familie-
lid, vriend of buur zorgt voor een 
inwoner van de gemeente De Bilt 
komt in aanmerking voor de waar-
dering. Mantelzorgers, maximaal 3 
per persoon, kunnen zich aanmel-
den of aangemeld worden tot 31 
december 2017 o.a. via de website 
van Mens De Bil

(www.mensdebilt.nl).

Drukte op de Dag van de Mantelzorg 2017.

Tot de volgende keer Buur!
‘Hallo Buur’ is een initiatief van het Platform Respectvol samenleven. In een 
tweewekelijkse column lees je over een inspirerend buurtinitiatief in De Bilt.
Deze week: De laatste column.

Vijftien keer mocht ik iets schrijven over bijzondere 
buurt- en bewonersinitiatieven. En vijftien keer was 
dat een openbaring. Wat gebeurt er veel moois in deze 
gemeente! Van buurtmoestuinen tot samen eten, van 
een plek voor kunst door en voor bewoners tot bu-
renhulp. En laat ik ook Mens De Bilt niet vergeten. 
Wie De Vierklank goed leest, weet dat deze organi-
satie bruist van de mooie bijeenkomsten en initia-
tieven voor werkelijk alle groepen uit De Bilt en de 
kernen eromheen. Toch weten nog te weinig mensen 
dit. Zonde, want er gebeurt echt veel. Dus mensen: 
google Mens De Bilt eens en kijk wat er voor jou te 
doen is. Voor mijzelf kreeg vooral de column over het 
project Eet Mee! In je buurt een speciale betekenis. Ik 
ben zo’n typische drukke werkende moeder, je kent ze 
wel. ‘Hallo’ zeggen deed ik nog wel tegen mijn ou-

dere buurvrouw van twee huizen verder. Maar verder 
kwam het contact niet. De Eet Mee! In je buurt – week 
begin juni opende mijn ogen. Hoezo wel leuk hierover 
schrijven en zelf niets ondernemen? Ik vroeg met de 
speciale uitnodigingskaart mijn buuf samen met een 
oudere dame uit de buurt op de thee. Wat werd het ge-
zellig! Mijn buurvrouw is daarna nog een keer komen 
eten. Aan tafel bij mijn gezin. Leuk om elkaar zo wat 
beter te leren kennen. Sindsdien is de drempel om af 
en toe even een praatje te maken ook weg. Er is nu echt 
contact. Hopelijk blijven alle initiatieven die in deze 
columns voorbij kwamen nog lang bestaan. En hebben 
veel lezers er –net als ik-iets aan gehad. 

(Julie Houben)
Reacties of vragen?
hallobuur@respectvoldebilt.nl

Eerste aflevering 
‘Helden’ van start

door Walter Eijndhoven

Vanaf vrijdag 8 december is de serie ‘Helden ‘wekelijks te zien 
bij Regio TV De Bilt. Maar voor nieuwsgierigen ging de film op 
donderdag 7 december, tijdens de Dag van de Vrijwilliger, al in 
première. Wethouder Anne Brommersma gaf het startsein.

Filmmakers Richard Breedveld en Erik-Jan Trip volgen per aflevering 
een aantal vrijwilligers van diverse verenigingen en organisaties. Door 
vrijwilligerswerk te laten zien op televisie hopen beide filmmakers dat 
nog meer inwoners zich opgeven als vrijwilliger. Volgens Brommersma 
doet bijna de helft van alle inwoners van De Bilt aan vrijwilligerswerk, 
zo’n 20.000 mensen, maar er ligt nog zoveel werk te wachten, dat nog 
meer vrijwilligers hard nodig zijn. De serie ‘Helden‘ telt zeven delen en 
is elke week te zien op Regio TV De Bilt en op de website van het AD. 
De vrijwilligers van TV Fak beten het spits af.

Een goed gevulde theaterzaal wacht op de eerste aflevering.
[foto Reyn Schuurman]

Zang Veredelt bij 
Uvandaag

Op uitnodiging van RTV Utrecht is Zang Veredelt dinsdag 19 december 
tussen 17.00 en 17.30 uur één van de gasten aan tafel van het programma 
Uvandaag. Zang Veredelt is uitgenodigd omdat zij de oudste vereniging 
van de Gemeente De Bilt is. Een delegatie van het koor zal aanwezig 
zijn in de studio en ook een mooie kerstcanon ten gehore brengen. 
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Douwe Egberts
of L’or bonen
Per zak

Bij aankoop van één zak
een pakje plaatjes extra Verzamel je helden!

Seizoen 2017-2018

ALBUM-
PRIJS

€4.95

           Spaar je lokale helden    bij PLUS Bilthoven

Verzamel alle helden van

Een exclusieve uitgave van Plus Bilthoven in samenwerking met SCHC Bilthoven

BILTHOVEN
Donsvlinder 2 - Bilthoven - telefoon: 030 228 0605

ma t/m za van 08:00 tot 21:00 uur en zo van 12:00 tot 18:00 BILTHOVEN

2.89

2.49
Bij aankoop van één zak
een pakje plaatjes extra Verzamel je helden!

Seizoen 2017-2018

ALBUM-
PRIJS

€4.95

           Spaar je lokale helden    bij PLUS Bilthoven

Verzamel alle helden van

Een exclusieve uitgave van Plus Bilthoven in samenwerking met SCHC Bilthoven

BILTHOVEN
Donsvlinder 2 - Bilthoven - telefoon: 030 228 0605

ma t/m za van 08:00 tot 21:00 uur en zo van 12:00 tot 18:00 BILTHOVEN

Croma Bakken
en braden
Rode dop 750ml
Per fles

3.15

2.99

Croma Bakken

Bij aankoop van één fles
een pakje plaatjes extra Verzamel je helden!

Seizoen 2017-2018

ALBUM-
PRIJS

€4.95

           Spaar je lokale helden    bij PLUS Bilthoven

Verzamel alle helden van

Een exclusieve uitgave van Plus Bilthoven in samenwerking met SCHC Bilthoven

BILTHOVEN
Donsvlinder 2 - Bilthoven - telefoon: 030 228 0605

ma t/m za van 08:00 tot 21:00 uur en zo van 12:00 tot 18:00 BILTHOVEN

Dubbele plaatjes 

bij elke € 10.- aan boodschappen* 

* Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, alcohol, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, 
telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen,toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en 

emballage en eventuele overige niet wettelijk toegestane artikelen.

Bilthoven / Donsvlinder 2 // Bilthoven // T: 030 2280605

Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 12.00-18.00 plus.nl

M&M’s
Pinda, 
choco of
crispy
Per zak

https://www.facebook.com/pg/plusbilthoven/posts/

Ga naar 
de link!

een bijdrage aan een  
hockey outfit van € 100.-

Deel, Like en Win

Campina
Per stuk
Campina

1.25

5.79

Bij aankoop van  2 potten 
een pakje plaatjes extra Verzamel je helden!

Seizoen 2017-2018

ALBUM-
PRIJS

€4.95

           Spaar je lokale helden    bij PLUS Bilthoven

Verzamel alle helden van

Een exclusieve uitgave van Plus Bilthoven in samenwerking met SCHC Bilthoven

BILTHOVEN
Donsvlinder 2 - Bilthoven - telefoon: 030 228 0605

ma t/m za van 08:00 tot 21:00 uur en zo van 12:00 tot 18:00 BILTHOVEN

Out� ts Boots Accessories
Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk

tel. 0346-212279
www.botabootscompany.com/events

CADEAUTJES
SHOPPEN

Diverse leuke aanbiedingen met accessoires

Blessed by
Comfort

15 - 17 december: bezoek ons op de kerstfair in Doorn

Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

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

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

Méér vrije tijd
Is tuinieren uw hobby? Dan helpen wij graag!
Voor advies en ondersteuning
bent u bij ons aan het juiste adres

Geen groene vingers?
Wij verzorgen het onderhoud graag!
Zo hoeft u er alleen maar van te genieten

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

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

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   
F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers
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Zonnepanelen in 
gebruik gesteld

door Henk van de Bunt

Zaterdag was wethouder Anne Brommersma aanwezig 
voor de officiële in gebruikstelling van de Zonnepanelen op 

het gebouw van WVT. Met deze zonnepanelen en andere 
duurzame maatregelen wil WVT een bijdrage leveren aan een 

‘Energie Neutrale Gemeenschap’, zoals die door BENG 
en de gemeente De Bilt wordt nagestreefd.

Bij het onderzoeken van de moge-
lijkheden heeft WVT in de afgelo-
pen jaren uitgebreid advies gekre-
gen van BENG. In de afgelopen 
twee jaar zijn alle ramen van het 
gebouw vervangen door HR++ 
glas, zijn de muren en de vloeren 
geïsoleerd. Momenteel wordt ge-
werkt aan een computergestuurd 
centraal verwarmingssysteem 
waardoor het gasverbruik zal ver-
minderen.

Bazaar
Veel van deze maatregelen zijn en 
worden gerealiseerd vanuit de op-
brengsten van de Bazaar + rom-
melmarkt die elk jaar door WVT 
wordt georganiseerd. Afgedankte 
spullen worden ingeleverd bij 
WVT en krijgen tijdens de bazaar 
+ rommelmarkt weer een nieuwe bestemming. Met de opbrengst van 
een drietal bazaars was WVT in staat om 103 zonnepanelen met elk een 
opbrengst van 327 Wp aan te schaffen, waarmee ze een bijdrage kun-
nen leveren aan een meer duurzame maatschappij. 

Door een druk op de knop start 
wethouder Anne Brommersma 
een door WVT met drone gemaakt 
filmpje, dat tenslotte inzoomend 
eindigde met een bovenaanzicht 
van de ruim honderd geplaatste 
zonnepanelen.

De Bilt schrijft voor 
mensenrechten

Op zaterdag 9 december vond in Het Lichtruim in Bilthoven een 
geslaagde schrijfactie plaats ter gelegenheid van de Internationale 
Dag van de Rechten van de Mens. Ook burgemeester en wethouders 
van gemeente De Bilt deden mee aan de actie. Belangstellenden konden 
in Het Lichtruim in Bilthoven tussen 10.00 en 14.00 uur een brief 
schrijven aan één van de tien uitgekozen gevangenen die hulp hard 
kunnen gebruiken. Amnesty De Bilt koos zelf de mensen uit aan wie kan 
worden geschreven. Dit jaar waren dat 10 gevangenen uit Bangladesh, 
China, Egypte, Finland, Honduras, Jamaica, Madagaskar, Palestina, 
Tsjaad en Turkije. [Henk van de Bunt]

Middenstander van het jaar
door Guus Geebel

De titel Biltse Middenstander van het Jaar betekent voor Evert Boshuis van Rijwielpaleis 
Bilthoven dat er waardering is voor de manier waarop hij en zijn team bezig zijn. ‘We willen 

marktleider blijven op fietsgebied, ook met onderhoud, adviezen en begeleiding.’ 

De fietsenzaak aan de Koperwie-
klaan in Bilthoven is inmiddels 
een begrip bij sporters, niet alleen 
hier maar door het hele land. Vanaf 
zijn achtste jaar was Evert al bezig 
oude fietsen op te knappen voor de 
verkoop om zo aan een eigen race-
fiets te komen. ‘Mijn oudste broer 
was filiaalchef in een fietsenzaak 
en in mijn vrije tijd werkte ik daar 
vaak.’ Na zijn schooltijd ging hij 
werken bij de fietsenzaak Kok in 
Utrecht.

In 1989 nam Evert de eerste loca-
tie van Rijwielpaleis Bilthoven in 
De Kwinkelier over. Vijf jaar later 
verhuisde de zaak naar een groter 
pand ernaast en acht jaar geleden 
kocht hij het hele huidige complex. 
De plek waar het eerste winkel-
centrum van Bilthoven stond werd 
drie jaar geleden gerenoveerd in 
drie nieuwe panden. ‘In dit pand 
kunnen we onze collectie beter 
laten zien. Het is, aangevuld met 
de Hubo en de tuinmarkt, een vrij 
unieke plaats. De goede bereik-
baarheid trekt mensen van overal.’ 

Het pand is uitgerust met zonnepa-
nelen en helemaal energieneutraal. 
‘We hebben geen gas. Koeling en 

verwarming doen we in eigen be-
heer. De isolatiewaarde van het 
pand heeft de hoogste norm en de 
gebruikte materialen kunnen her-
gebruikt worden. Het zijn veelal 
dingen die we doen omdat het in 
ons zit. Naast ons commerciële 
werk zijn we ook erg betrokken bij 
de maatschappij. Zo ondersteunen 
we belangeloos onder meer Kika 
(Kinderen Kankervrij) bij evene-
menten. In het dorp ondersteunen 
we de zeepkistenrace en de Cho-
colademelkloop. Afval scheiden 

waar mogelijk. ‘Wereldwijd zijn 
webshops onze grootste concur-
rent, maar de toegevoegde waarde 
van een fysieke winkel is kennis 
en die vind je hier. Er werken tien 
deskundige mensen bij het Rij-
wielpaleis team. Als er wat nieuws 
op de markt komt waar we achter 
kunnen staan, dan hebben we het 
hier. We proberen zoveel mogelijk 
samen te werken met andere fiet-
senzaken in de omgeving. Evert 
Boshuis kreeg via de sociale media 
veel reacties op zijn uitverkiezing.

Rijwielpaleis Bilthoven is de Biltse Middenstander van hat jaar.

Westbroek in winterse sferen 
door Walter Eijndhoven

Wie hecht aan winterse gezelligheid in deze tijd van het jaar, kan vrijdag 15 december van 
18.00 tot 21.30 uur z’n hart ophalen in het sneeuwrijke Westbroek. In en rond het Dorpshuis 

vindt een kerstmarkt-winterfair plaats en zingt het Charles Dickenskoor de bezoeker toe.

En wie weet bedekt een dik pak 
sneeuw de straten van Westbroek, 
dwarrelen sneeuwvlokken lang-
zaam omlaag, door het lichtschijnsel 
van de straatverlichting en wagen 
kinderen hun eerste schaatspas-
jes op de boerenslootjes tussen de 
boerderijen. En als er geen sneeuw 
ligt, dan zorgt de organisatie van de 
kerstmarkt wel voor nepsneeuw. 

Marktkramen
‘De bezoeker kan terecht bij 33 
marktkramen en er is voor ieder wat 
wils’, vertelt Hilda, één van de orga-
nisatoren. ‘Of je nu bent geïnteres-
seerd in sieraden, keramiek of tas-
sen, grote kans dat je hier iets van je 
gading vindt. En natuurlijk is er nog 
veel meer te zien. Wij leggen een 
lichtjespad aan, je kunt meerijden 
op de arreslee, samen met de kerst-

man en overal is muziek te horen. 
Ook Sparks of Joy treedt tijdens de 
avond op verschillende tijstippen 
op’. Natuurlijk is er ook genoeg te 
eten en te drinken voor iedereen. 
Coen verzorgt allerlei kersthap-
jes, Ruth Nagel van Vink Witgoed 
verzorgt kookdemonstraties en het 
Dorpshuis schenkt chocomel. 

Westbroek Draait Door
Na afloop volgt nog een dorpsbor-
rel en wordt een ‘Westbroek Draait 
Door’ gehouden. ‘Het belooft een 
heel gezellig programma te wor-
den’, vertelt Hilda. ‘Peter van Dijk 
zit, net als Matthijs van Nieuwkerk, 
aan tafel met bekenden, in ons ge-
val bekende Westbroekers en vraagt 
hen het hemd van het lijf’. De gas-
ten aan tafel worden nog even ge-
heim gehouden, maar de onderwer-

pen zijn al wel bekend. Peter van 
Dijk werpt alvast wat vragen op: 
‘Wat is er dit jaar gebeurd in dit be-
drijvige dorp? De korfballers en de 
Vriendenkring hadden hun jubilea, 
de molen heeft een mooie nieuwe 
bestemming gekregen en welke tips 
heeft een ‘verlater’ van Westbroek 
voor een ‘nieuwe’ ondernemer?’ 

Het belooft een mooie uitzending 
te worden. Iedereen is welkom om 
bij de live-opnames aanwezig te 
zijn. Dit is een unieke kans om bij 
deze speciale eenmalige editie van 
‘Westbroek Draait door’ aanwezig 
te zijn. Inclusief Lucky TV, natuur-
lijk. Uiteraard heeft Van Dijk ook 
een tafeldame, namelijk Monique 
de Graaf. En wat zegt hij aan het 
begin van de interviews? Westbroek 
draait doorrrr!’ 

Het Dorpshuis in winterse sferen.
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Onze openingstijden: ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur,
vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

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

Geldig van woensdag 13 december t/m zaterdag 23 december

KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO

ALLE MEDEWERKERS VAN 
KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO

WENSEN U EEN GEZELLIGE KERST EN 
EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 2018

ECHTE KERSTTOPPERS:
Vers wild van superieure kwaliteit:
Heerlijk aan een stuk te bakken en dan te trancheren:
HERTENHAAS TOURNEDOS 100 gram  € 6,25
Tip: serveer hierbij rode wijn kaneelsaus, romige puree en rodekool

Tongstrelend kwaliteitsrundvlees van de Utrechtse Heuvelrug:
Gevuld met kruidencrème, rucola, pijnboompitjes, grove 
kaassnippers, pesto kruidenolie en een grove groene salade
KERSTCARPACCIOROLLADE 100 gram  € 2,55
Tip: serveer hierbij roseval krieltjes uit de oven, haricots verts met spek 
omwikkeld en grove groene salade

Van ons super kwaliteit varkensvlees:
Gekruid met Italiaanse kruiden, heerlijk uit de oven
PORCHETTA ROLLADE 100 gram € 1,50
Tip: serveer hierbij risotto in een lichte tomatensaus en sperziebonen met 
uitgebakken spekjes erdoor

UIT ONZE CULINAIRE KEUKEN:
In ganzenvet gegaard. ± 25 minuten in de oven op 170°C
GEKONFIJTE EENDEN BOUTJES per stuk  € 5,50
Tip: serveer hierbij knolselderijpuree, salade met vers gebrande walnoten 
en grandveneur saus

Een echte topper, elk jaar maar weer! Met o.a. rundvlees, spekjes, 
rode wijn, champignons en zilveruitjes
BOEUFF BOURGUIGNON 100 gram  € 1,50
Tip: serveer hierbij gegratineerde aardappels en kleine spruitjes

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

Met onze huis gegrilde kalfsrollade gegarneerd met bieslook, 
champignons en onze heerlijke grandveneursaus
KERSTKALFSROLLADE 
IN GRANDVENEURSAUS 100 gram  € 3,65

KERSTWILDSPECIALITEITEN:
Bestel tijdig uw kerstwild om teleurstellingen te voorkomen!
Lekker wild zonder been. Voor de liefhebbers. 
Ca. 1 ½ minuut bakken
HAZENRUGFILET 100 gram  € 6,75
Tip: serveer hierbij puree, stoofpeertjes, spruitjes & rode port jus

Met een beentje om te stoven. ± 350 gram per stuk
HAZENACHTERBOUTEN 100 gram  € 1,95
Tip: serveer hierbij kastanje puree, rode kool en rode wijnsaus

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

WILDSUGGESTIES. 
OP BESTELLING LEVERBAAR!!

FAZANT – EEND - HAZENACHTERBOUTVLEES 
– WILDZWIJNBOUT – REE RUGFILET – WILD-
ZWIJNPOULET – HERTENGOULASHVLEES– 
HERTENBIEFSTUK – HERTENRUG – 
HERTENSUKADE ENZ, ENZ …

FEESTELIJK OPGEMAAKTE KERSTSCHOTELS
VOOR GOURMET-, FONDUE- OF STEENGRILL
Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet, biefstuktartaar, 
kalfsoester, biefstukreepjes & cordonbleu
GOURMET EXCLUSIEF  per persoon ca. 280 gram  € 6,50

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

Met o.a. heel dungesneden kogelbiefstuk, varkenshaas, 
kalkoenfilet, kalfsbiefstuk en kipfilet
CHINESE BOUILLON FONDUE
  p.p. ca. 300 gram  € 7,50
Hertenrugfilet, hazenrugfilet, magret de canette, fazantenfilet en 
wildzwijnbiefstuk
WILDGOURMET  per persoon ca. 300gram.  €13,50

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

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

Welk sausje mogen wij erbij doen: knoflooksaus, 
cocktailsaus, whiskysaus, pindasaus, cranberrysaus, 

zigeunersaus, kruidenboter, honing-tijmsaus, 
cranveneursaus, rode wijn kaneelsaus….?

VOOR EEN TRADITIONELE KERST:
Voor in de oven. ± 3000 gram per stuk
BABYKALKOEN 500 GRAM € 5,50
Tip: braadt de kalkoen op de borstzijde in een braadzak dan blijft deze 
lekker sappig. BESTEL TIJDIG; OP=OP!!
ook voorradig kalkoendijen & kalkoen� let

Een echte traditie. Braadtijd ± 90 minuten
TAMME KONIJNENACHTERBOUTEN
 500 gram  € 7,50 
Tip: lekker stoven met spekblokjes, tomaat, witte wijn & een kruidnageltje

Succes verzekerd: met o.a. malse rosbief, mager gerookt spek en 
een heerlijke kruidenmelange. Braadtijd ± 35 min op 150°C
KERST GEBRAAD 100 gram  € 2,35
Tip: serveer hierbij Vlaamse frieten en een grove salade met gerookte 
uitgebakken spekjes en een honing mosterd dressing

De originele Franse. Met een randje vet. Lekker met onze 
cranberry of vier vruchtensaus
MAGRET DE CANETTE 100 gram  € 2,85
Tip: serveer hierbij onze 1 persoons truffelgratin taartjes en een heerlijke 
gemengde salade met balsamico dressing

VOOR EEN HEERLIJK VOORGERECHT:
Van superkwaliteit rundvlees gesneden
CARPACCIO per portie  € 2,98
Tip: serveer dit gerecht op een bedje van sla, en garneer het 
met pijnboompitjes, grove kaassnippers, cherrytomaatjes, onze 
carpacciodressing en verse peper uit de molen

Op beukenhout gerookt en langzaam gegaard. Een smaaksensatie 
in uw mond
GEROOKTE EENDENBORSTFILET per portie  € 4,50
Tip: serveer dit gerecht op een bedje van eikenbladsla en garneer het met 
pijnboompitjes en een vruchtendressing

Uit eigen keuken: traditioneel getrokken van een gebalanceerd 
groente bouquet dus geheel vegetarisch
BOSPADDESTOELENSOEP per beker  € 4,50
Tip: serveer de soep in een wijnglas en garneer hem af met verse bieslook

Meer suggesties: 
OSSENSTAARTSOEP – KIPPENSOEP – GROEN-
TENSOEP – ONZE HEERLIJKE WILDPATÉS – 
HERTENCARPACCIO – VITELLO TONATO 

FEESTELIJK BELEG 
VOOR UW KERST LUNCH OF BRUNCH

Vol van smaak. Lekker gekruid & gegrild
MALSE GEGRILDE ROSBIEF 100 gram  € 2,45

Deze mag niet ontbreken tijdens uw kerst
AMBACHTELIJKE BEENHAM 100 gram  € 2,25
Ook voorradig voor een feestelijk belegde boterham:
DIVERSE SOORTEN RAUWE HAM - BLACK AN-
GUS ROSBIEF – KALFSFRICANDEAU – ROYAAL 
ASSORTIMENT AAN ITALIAANSE VLEESWAREN

VLEESTIPS VAN UW SLAGER
Lamsvlees suggesties: 
FRENCHED RACKS – LAMSHAASJES – LAMS-
BOUT – LAMSROLLADE – LAMSKOTELETJES - 
LAMSGEHAKT - ENZ.
Rundvlees suggesties: 
COTE DE BOEUFF – BIEFROLLADE – ENTRE-
COTE – ANGUS RIBEYE – ANGUS BAVETTE – 
BAVETTE ROLLADE – OSSENHAAS ENZ.
(H)eerlijke kipsuggesties: 
KIPROLLADE – KIP IN BRAADZAK ENZ.
Varkensvlees suggesties: 
VARKENSSCHOUDER – VARKENS NEKSTUK 
(PULLED PORC) – VARKENSFILETROLLADE – 
VARKENSPROCUREURROLLADE – ZWEEDSE 
RIB – VARKENSHAAS IN PADDESTOELEN-
ROOMSAUS ENZ.

Voorkom teleurstelling en geef uw kerstbestellingen 
uiterlijk 21 december aan ons door.

Kijk voor andere lekkere aanbiedingen 
op de borden in de winkel!

Voor vragen of advies bel even of 
kom langs in de winkel

Aanbiedingen zijn geldig 
van 13 december t/m 23 december

BELEEF EN PROEF DE KERST 
met de vlees- en wild specialiteiten van slagerij van Loo!
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Rode draad door
Atlas Fysiotherapie

door Kees Diepeveen

Veel plaatsgenoten zijn al succesvol behandeld bij Atlas Fysiotherapie in Maartensdijk. 
In de maand oktober is een audit gehaald waardoor de praktijk zich nu Pluspraktijk en 

Topzorgpraktijk mag noemen. In november is gestart met RedCord Therapie,
een unieke behandelmethode in Midden-Nederland.

Zes jaar geleden is Atlas Fysiothe-
rapie haar praktijk gestart in het 
voormalige gemeentehuis Maar-
tensdijk. Het team bestaat uit fysio- 
en manueeltherapeuten en oefen-
therapeuten Cesar.

De vijf medewerkers hebben ieder 
hun eigen specialisme.

Audit
In oktober heeft Atlas met succes-
vol gevolg de audit ondergaan. Fy-

sio- en manueeltherapeut Alexan-
dra van der Hout: ‘We zijn daar best 
trots op. We wisten al dat we goed 
bezig waren en dit is daar de beves-
tiging van. Atlas heeft bewust deze 
audit aangevraagd. Dit is geen ver-
plichting. De spelregels zijn echter 
zo dat we nu verplicht om de twee 
jaar een audit moeten ondergaan 
om Pluspraktijk en Topzorgprak-
tijk te kunnen houden. Alle grote 
verzekeringsmaatschappijen geven 
de titel Pluspraktijk, alleen Men-
zis wijkt af en noemt het na een 
geslaagde audit Topzorgpraktijk’. 
Een audit brengt aan het licht hoe 
het fysiotherapeutische plaatje in 
elkaar zit waarbij de praktijk op 50 
tot 60 punten wordt beoordeeld. 
Alexandra: ‘Dat is vakinhoudelijk 
met vragen als: Leveren we kwa-
litatief goede zorg, voldoen we 
aan de zorg, hoe is de samenwer-
king met artsen in de omgeving, 
maar ook praktische zaken als: is 
de praktijk ook voor mensen met 
een handicap bereikbaar. Gelukkig 
hebben we deze audit met vlag en 
wimpel gehaald en nieuwe doel-
stellingen voor de toekomst kunnen 
formuleren’.’

RedCord
Joost de Rooij is praktijkhouder 
en fysio- en manueeltherapeut. Hij 
introduceert als een van de eerste 
praktijken in Midden-Nederland 
RedCord Therapie. Joost: ’RedCord 
is een ideaal systeem voor kracht-
training en blessurepreventie zowel 
in therapie als in fitness-setting. 
Hiermee kunnen we de oorzaak van 
pijnklachten opsporen. Inactiviteit 
van de stabiliserende spieren in ons 

lichaam kunnen leiden tot overbe-
lasting van bewegingsspieren waar-
door pijnklachten ontstaan. Door de 
pijn worden de stabiliserende spie-
ren vaak nog inactiever waardoor 
je in een negatieve spiraal terecht 
komt. Met RedCord Therapie kan 
ik de oorzaak van de pijnklacht 
opsporen en de functie van deze 
spieren herstellen en trainen. Vaak 
nemen klachten al na een of twee 
behandelingen af’. 

Systeem
Het RedCord systeem is afkomstig 
uit Scandinavië waar het veelvuldig 
wordt gebruikt. In Noord-Neder-
land wordt al met het systeem ge-
werkt. Wetenschappelijk onderzoek 

onderschrijft de effectiviteit van het 
RedCord systeem. Joost hecht hier 
veel waarde aan. Dat komt om-
dat veel therapeuten in aanraking 
kwamen met RedCord systeem 
door toedoen van de vele Scandi-
navische voetballers die spelen bij 
SC Heerenveen en FC Groningen. 
Wetenschappelijk onderzoek on-
derschrijft RedCord als een ideaal 
systeem voor krachtraining en bles-
surepreventie. Het RedCord sys-
teem dankt zijn naam aan de kleur 
van vele koorden waaruit het appa-
raat bestaat. Joost is erg enthousiast 
over deze nieuwe behandelmethode 
en hoopt ook snel zijn patiënten van 
de meerwaarde van het systeem te 
kunnen overtuigen.

Krachtraining en blessurepreventie aan de rode draden bij Atlas.

Biltse Starter van het jaar
door Guus Geebel

Diana van Esveld, de winnende ondernemer bij de Starters, heeft de uitverkiezing in een roes 
beleefd. ‘Toen bekend was dat ik gewonnen had heb ik zoveel felicitaties gekregen, dat ik er heel 

verlegen van werd. Normaal ben ik niet zo en ben ik een flapuit, maar dit overkwam me.’

Diana is een echte Maartensdijkse 
en is augustus 2016 pas echt gaan 
draaien met Uitzendbureau Jouw-
Werk. ‘Daarvoor was ik al een 
beetje begonnen, maar mijn moeder 
werd ziek en ik was zeven maanden 
mantelzorger. In juli 2016 overleed 
ze en in augustus heb ik de draad 
weer opgepakt. De bedoeling was 
dat ik de mkb’ers in de omgeving 
van Maartensdijk zou gaan bedie-
nen en zo ben ik eigenlijk begon-
nen. Maar mijn achtergrond is toch 
wel de zorg, dus daar wilde ik heel 
graag wat mee gaan doen. Ik wist 
dat het moeilijk zou zijn, want be-
drijven en instellingen doen vaak 
zaken met de grotere bureaus. Ik 
ben iemand die zich graag wil on-
derscheiden en dat is me uiteindelijk 
ook gelukt. De instellingen namen 
zelf contact met me op waardoor 
het werk voor de zorg opeens heel 
goed ging lopen.’Diana heeft zelf 
ook in de zorg gewerkt. In eerste 
instantie op kantoor maar ze haalde 

ook diploma’s om op de werkvloer 
actief te kunnen zijn. ‘Nu komt dat 
goed van pas want ik krijg wel eens 
zoveel diensten aangeboden dat ik 
zelf moet inspringen. Dus naast 
JouwWerk ben ik ook nog zzp’er in 
de zorg.’ De inspiratie om iets met 
zorg te gaan doen kwam mede door 
de liefdevolle zorg die haar moeder 
tijdens haar ziekte kreeg. ‘Ik had al 
veel respect voor de zorgverleners, 
maar ik heb nu zoveel meer respect 
gekregen.’
‘De titel is een bekroning voor 
wat ik het afgelopen jaar allemaal 
gedaan heb. Ik hoop dat het iets 
moois oplevert voor straks en daar 
heb ik veel vertrouwen in.’ Diana 
is vol lof over de LionsClub. ‘Die 
heeft de verkiezing geweldig geor-
ganiseerd, ook de begeleiding, in 
één woord top.’ De medegenomi-
neerden in deze categorie had zij 
de prijs ook heel erg gegund. ‘We 
zaten met z’n drieën aan tafel en de 
saamhorigheid was heel erg aanwe-

zig. Ik ben nu winnaar als startende 
ondernemer. Een mooi doel is om 
in de toekomst nog eens de over all 
ondernemer van het jaar te worden.’

JouwWerk is verkozen tot Biltse 
starter van het Jaar.

Sinterklaasactie 
Maartensdijk

In aanloop naar ‘5 december’ organiseerde de Maartensdijkse 
Middenstand Vereniging (MMV) ook dit jaar weer een 
Sinterklaasactie van zaterdag 18 november tot en met

dinsdag 5 december. De prijsuitreiking zal vond
plaats op woensdag 6 december. 

Dit jaar waren er drie grote hoofdprijzen te winnen; daarnaast waren 
er 29 mooie prijzen die de ondernemers (Jumbo, Zweistra, Landwaart, 
Dio van Rossum, Bakker Bos, Bloemenwinkel, Optiek, Nagel Fashion, 
Primera en Hairdesque beschikbaar stelden. Iedere ondernemer had een 
versierde doos in de winkel staan, waar de kassabonnen in verzameld 
werden. Alle klanten die tijdens de sinterklaasactie iets afrekenden 
mochten hun kassabon in de doos doen, voorzien van naam, telefoon-
nummer en/of adres.  [foto’s Henk van de Bunt]

Mevr. Copijn ontvangt de prijs van RF Tweewielers Maartensdijk.

Ingrid Klok ontvangt de prijs van Kluswijs Maartensdijk.

Mevr. Hennie Kemping is winnaar van de wasmachine van Vink Witgoed 
uit Westbroek.
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Warme Witte Winter Weken
bij top evenementen Nederland

KERSTINKOPEN DOEN BIJ 
DE GROTE KERSTSHOW IN 

ONS KERSTKOOPHUIS

Nu de kerstgedachte bij iedereen post heeft 
gevat wordt het bij ons familie-winter-

evenement alsmaar drukker en gezelliger. 
Dag in dag uit stoppen er bussen voor de 
deur met bezoekers van heinde en verre. 

Zelfs van over de landsgrenzen.
De Warme Witte Winter Weken scoort 

enorm hoog als het gaat om sfeer, gezelligheid en 
beleving. Nergens anders vindt men zo’n authen-

tiek dorp, smulplein, theater, levende (knuffel)
kerststal, kerstkoophuis, kindervermaak, optredens 
van artiesten en koren, stamppottenbuffetten etc.

Elke zondagochtend en donderdagochtend komen er 
nieuwe winkeliers in het dorp. Dus als u vaker komt 

treft u telkens een volkomen nieuw winkeldorp.

TOT EN MET ZATERDAG 23 DECEMBER BENT 
U ELKE DAG WELKOM, OOK ZONDAGS!

ELKE VRIJDAG LICHTJESAVOND

Kijk ook bij onze kerstshow. 
Prachtige decors en duizenden 

artikelen om uw kerst thuis 
mee “aan te kleden”.

Alle aanbiedingen op
warmewittewinterweken.nl

Volop keus in prachtige hand-
gemaakte kerstwerkstukken

ELKE DAG 
VERS GEMAAKT

Dorresteinweg 72b Soest
035 - 6012883 - warmewittewinterweken.nl
of vaarderhoogt.nl - 7 DAGEN PER WEEK OPEN!!

Vrijdagavond 15 december 
wemelt het bij ons van de 

kerstmannen. Zij lopen voor 
een goed doel. 

U kunt nog inschrijven via 
vaarderhoogt.nl of via 

soestdijk.lions.nl

De sterkste kerstboom die 
bestaat vindt u bij ons.  
Gekweekt in bosbouw-

percelen in het Sauerland!

KERSTMANNENLOOP 2017

ECHTE NORDMANNEN

160 tot 180 cm ...... € 19,99
180 tot 220 cm....... € 31,99

EXTRA ACTIVITEIT OP 
VRIJDAGAVOND 15 

DECEMBER CA. 19.00 UUR

Vanaf heden in 
Restaurant de Biltsche Hoek

Dagelijks Lunchbuffet
Prijs € 17,50 p.p.

 
RESTAURANT DE BILTSCHE HOEK
DE HOLLE BILT 1 - 3732 HM DE BILT

TEL. 030 – 2205811
RESERVATIONS@BILTSCHEHOEK.VALK.COM

Dagelijks Dinerbuffet
Inclusief dessertbuffet en drankenarrangement*

Ma. t/m vrij. € 29,50 p.p.
Zat. en zon. € 34,50 p.p.

* Exclusief buitenlands gedistilleerd

Reserveren gewenst
Tijdens feestdagen andere tarieven

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

 Kijk voor meer info op www.mensdebilt.nl

Mantelzorgwaardering - De Mantelzorgwaardering kan nog tot 31 december worden 
aangevraagd. De waardering bestaat uit vouchers ter waarde van totaal € 50, - te besteden 
bij deelnemende winkels in gemeente De Bilt. Komt u mantelzorgers tegen in uw werk? 
Bent u zelf mantelzorger? Meldt u dan aan voor de Mantelzorgwaardering. Voor meer info.
op de website.

Activiteiten - U kunt bij MENS De Bilt terecht voor verschillende activiteiten. Bijv.: biljarten 
of bridgen. Er zijn ook cursussen, bijv.: tekenen of Engels. In het Servicecentrum hangt een 
Samen Leuke Dingen Doen bord. Door middel van kaartjes op dit bord kunnen mensen 
elkaar vinden om iets te gaan ondernemen. Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op 
onze website. Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/mensdebilt.

Kerst en Nieuwjaar - Alle mensen van MENS De Bilt wensen u fijne Kerstdagen en een 
gelukkig Nieuwjaar. Ook in het nieuwe jaar bent u van harte welkom bij MENS De Bilt.

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

MENS is ook…

Vlees van maandag t/m zaterdag:
Hertenracks, 100 gram  € 5,39
Gevulde varkenshaas, 100 gram  € 2,39
Tante Door kipdijenvlees, 100 gram  € 0,99
Hamburger XL, 3 voor € 5,50
Amerikaanse beenham, 100 gram  € 1,35
Provençaalse Lamsrollade, 100 gram  € 2,19 

Iedere woensdag gehaktdag:
Rundergehakt, 500 gram  € 3,25
Half om half gehakt, 500 gram  € 2,75
Gekruid gehakt, 500 gram  € 3,25

Iedere donderdag biefstukdag:
Kogelbiefstuk, 3 voor  € 6,50 

Vleeswaren uit eigen worstmakerij:
Gebakken beenham, 100 gram € 1,99
Gebraden entrecôte, 100 gram € 2,49
Gebraden fricandeau, 100 gram  € 1,69
Runder Rookvlees, 100 gram  € 2,49
Eenden rilette, 100 gram  € 2,75
Breydelham salade, 100 gram  € 1,99

Weekaanbiedingen

Slagerij Ad van Eck uw vleesspecialist in de regio
Wij zijn gespecialiseerd in wild, grootvlees voor de BBQ , worstmakerij, gourmet, maaltijden en 

stoofpotjes. Voor elk wat wils. Maak ook kennis met ons groot assortiment Hollandse en buitenlandse 
kazen. Alles te combineren met de lekkerste en beste wijnen. U bent van harte welkom!

€ 3,25
Half om half gehakt, 500 gram € 2,75
Gekruid gehakt, 500 gram € 3,25

Runder Rookvlees, 100 gram 
Eenden rilette, 100 gram 
Breydelham salade, 100 gram 

WinterbarbecuebarbecueDe trend van deze winter. Een mooi groot stuk vlees vanaf de barbecue die op indirecte wijze wordt gegaard. Wij hebben tal van ideeën en recepturen voor u klaar liggen voor een heerlijke geslaagde winterbarbecue. Vraag naar onze mogelijkheden.
Vraag naar onze mogelijkheden.

Kaas en tapas:
Comte 18 maanden, 100 gram  € 3,25
Diverse gevulde olijven, 100 gram  € 2,49    
Stilton met port, 100 gram  € 2,99

Maaltijden:   
Kippenragout, 100 gram   € 1,19
Wildpeper, 100 gram   € 1,99
Bospaddenstoelensoep, per liter  € 4,95

18.50

Deze tas wordt gevuld met: 

3 steaks Monaco
3  lamsvinken
100 gram achterham

100 gram gebraden rosbief

500 gram rundergehakt

Alstublieft, onze 
tas vol lekkers

Samen voor

Aanbiedingen zijn geldig t/m 26 december 2017.

Bilderdijklaan 110, 3723 BG Bilthoven
Telefoon 030-2282163

Slagerij Ad van Eck

Ook voor 
kaasfondue 
bent u bij ons 
aan het goede 

adres!



 De Vierklank 15 13 december 2017

De kaasboer boert goed in 
Maartensdijk

door Rob Klaassen

Frits Suvé staat nu zo’n ruim negen maanden met z’n Veendaler kaas elke donderdag op het 
Maertensplein. Wat zijn z’n ervaringen?

Frits: ‘Het is hier in één woord 
grandioos. Het is fijn werken in 
Maartensdijk. Fijne mensen, trou-
we klanten waarmee het vanaf de 
eerste dag klikte. Ze weten hier wat 
goeie kaas is. Mijn omzet is ver-
dubbeld in die negen maanden dat 
ik hier sta. Ik schat dat zo’n 90% 
van de mensen die hier komen 
vaste klanten zijn. Mensen komen 
vaak van heinde en ver naar me toe. 
Ik heb klanten uit de wijde omge-
ving zoals uit Bilthoven, Leidsche 
Rijn, Maarssen en Hilversum. Vaak 
gaan ze dan elders op het plein 
boodschappen doen en bij het pas-
seren van mijn kraam proeven ze 
dan even wat van mijn kaas. Ieder-
een kan bij mij volop proeven. Na 
dat voorzichtige proeven, kopen ze 
dan vaak een stuk kaas. Vaak is dat 
naast de vermaarde Veendaler kaas, 
tegenwoordig steeds ook meer boer 
Mulder kaas’. 

Boer
‘Boer Mulder kaas in een heerlijke 
kaas. Het bijzondere van die kaas 
is dat die romig is. De smaak er-
van blijft in je mond hangen. Deze 
kaas wordt vaak gegeten bij een 
aperitief. De mensen die eenmaal 
mijn kaas geproefd hebben komen 
daarna graag weer op donderdag 
terug om kaas te kopen. Het bij-
zondere van boer Mulder kaas is, 

dat het eigenlijk geen echte boe-
renkaas is. Dit komt omdat ze niet 
van rauwe melk is gemaakt. Het is 
een boerderijkaas. Daarom mogen 
ook zwangere vrouwen deze kaas 
eten. Ik denk dat ik erin geslaagd 
ben de mensen in Maartensdijk ook 
voor deze specifieke smaak enthou-
siast te maken. Veel mensen zijn 
er zo enthousiast over mijn kaas, 
dat ze speciaal naar me toekomen 
om nog wat extra kaas in te slaan 
voordat ze op vakantie gaan. Mijn 
kaas is al naar Engeland, Frankrijk, 
Duitsland, Oostenrijk en zelfs naar 
Puerto Rico meegenomen. Kortom, 
mijn kaas is al de hele wereld over 
gegaan’ . 

Niet alleen
Frits vervolgt: ‘Er komen hier zo 
veel mensen dat het bijna onmo-
gelijk is om dit werk alleen aan te 
kunnen. Ik heb gelukkig een jonge 
collega Laura. Ze is geknipt voor 
dit werk. Ze begrijpt de klanten en 
weet hoe je moet verkopen. Want 
verkopen is een echt vak, dat je het 
beste in de praktijk kunt leren. Vo-
rige week stond ze hier in de kraam 
als Zwarte Piet. Dat was echt een 
feest voor iedereen. Iedereen kon 
het volledige assortiment van m’n 
boer Mulder kaas proeven: jong, 
belegen, extra belegen. Er is die 
dag heel wat afgeproefd bij Zwarte 

Piet en wat hebben we ongelofelijk 
verkocht. Het was niet aan te sle-
pen. Natuurlijk hadden we die dag 
ook geluk met het weer’ .

Spekkies 
Frits komt graag in Maartensdijk. 
Hij vindt het hier ontzettend gezel-
lig. Gezelligheid, die volgens hem 
vooral gemaakt wordt door kapper 
Hans. ‘Een fantastische vent. Wat 
zorgt die man voor een sfeer. Zowel 
hier op het plein, als naar wat ik heb 
gehoord in het dorp. Wij hebben het 
ontzettend gezellig samen. We doen 
een bakkie, maken een praatje, hel-
pen elkaar. Met die kouwe winterse 
dagen is het fijn om zo’n buurman 
te hebben, waar je even kunt bin-
nenlopen en jezelf kan opwarmen. 
Ongelooflijk fijn’. 

Kapper Hans: ‘Ja, we kunnen het 
goed vinden. Het is een ontzettend 
gezellig zo met z’n drieën. We vul-
len elkaar ook goed aan. Frits en ik 
kunnen weinig met internet, maar 
die Laura lost dat allemaal zo voor 
ons op. Wat wil je, een jonge meid 
en die jongeren zijn er allemaal zo 
handig in. Ik heb nu wel een ander 
probleem. Die Frits is zo royaal 
met z’n kaas, dat ik blijf zitten met 
mijn pot met spekkies die hier bui-
ten op tafel staat. Vroeger moest ik 
die wekelijks bijvullen. Nu kijkt de 

jeugd er nauwelijks meer naar om. 
Iedereen eet nu kennelijk kaas. Ach 
ja, misschien is kaas ook wel ge-
zonder. Ik hoop dat we op dezelfde 

wijze nog jaren kunnen doorgaan. 
Het trekt veel mensen aan en mijn 
vader heeft me geleerd: waar men-
sen zijn is ook handel’.

Frits Suvé in z’n kraam op het Maertensplein.

Duurzaamste ondernemer:
Bijen en Bedrijf

door Guus Geebel

Het winnen van de titel Duurzaamste Ondernemer van het Jaar 2017 was voor Sonne Copijn 
een hele grote verrassing. Ze vond het erg leuk dat Ebbe Rost van Tonningen haar vader en 
dochter bij de uitreiking betrok. ‘Dat mensen zeggen het is je gegund of je hebt het verdiend 
voelt heel goed. Ik ben natuurlijk wel inwoner van de gemeente maar ik heb me nooit echt 

ondernemer in de gemeente gevoeld en dat ben ik nu wel, dubbel en dwars.’ 

Bijen waren altijd al in het leven 
van Sonne en het begon al direct na 
haar geboorte. Haar wieg was ge-
vlochten als een bijenkorf en erbo-
ven hing een honingraatje met bloe-
men. ‘Als verteller zeg ik altijd bij 
de introductie dat ik in de wieg ge-
legd ben als bijenkoningin. Ik ben 
de enige die dat in Nederland kan 
zeggen. Een theaterverhaal brengt 
ze meestal gezien door het oog van 
de bijen. ‘Dat is een van de manie-
ren om over bijen te vertellen.’ 

Sonne studeerde in Wageningen 
agrarische economie en ecologi-
sche landbouw. Ze verzorgt bij huis 
17 bijenkorven. Bij Bijenkans van 
Guido van Rijkom staan er ook 
twee. Het Zonnewiel Vrijeschool 
in De Bilt heeft een bijenvolk van 
haar voor het raam van de klas van 
groep 4 staan. Sonne Copijn is geen 
honingimker. ‘Ik imker niet voor de 
honing maar voor de bijen, omdat 
ik wil dat ze op eigen kracht kun-
nen overwinteren. In 2014 was het 
in Groenekan voor het laatst dat 
dit kon. Ik breng de bijen altijd op 
honingvakantie zodat ze voldoende 
voorraad kunnen maken voor de 

winter. Sonne vindt het heel erg dat 
hier niet genoeg voedsel voor de bij-
en is. Sonne is blij met de aandacht 
die de bijen door deze prijs hebben 
gekregen. Bij de uitreiking deed ze 
een oproep aan de mensen om goed 
voor de bijen te zorgen. ‘We willen 
van De Bilt een zoemende, bloei-
ende gemeente maken. In 2018 en 
2019 komen er verkiezingen voor 
de bijenrijkste gemeente van Ne-

derland en Sonne wil dat we die 
winnen. Bij een cursus imker die ze 
geeft zegt ze altijd, ik hoop dat jul-
lie niet allemaal imker worden. ‘We 
hebben een tekort aan voedsel voor 
de bijen, en niet aan imkers.’ Er 
zijn in Nederland 360 soorten bijen 
en maar één daarvan is honingbij. 
Sonne wil een omgeving creëren 
die bloeit. Haar website is: www.
bijen-en-bedrijf.nl.

Sonne Copijn is verkozen tot de Duurzaamste Ondernemer van De Bilt.

Bilthovense Cecile 
presenteert debuutroman 

Op vrijdag 15 december van 17.30 tot 19.00 uur 
presenteert Cecile Korevaar haar debuutroman ‘Wat jij 

niet weet’. in de Bilthovense Boekhandel. Zij zal die avond 
vertellen over de achtergronden van het boek en signeert.

Het verhaal speelt zich af in de binnenlanden van Kenia, waar de veer-
tienjarige Nederlandse Tess, samen met haar ouders, noodgedwongen 
tracht een nieuw leven op te bouwen. ‘Wat jij niet weet’ is fictief ge-
schreven, maar gebaseerd op de rauwe randen van de werkelijkheid. 

Tess verhuist onverwachts met haar ouders naar Kenia. Ze belandt er 
tussen de inheemse Samburu-stam en moet noodgedwongen een nieuw 
leven opbouwen. Ze spreekt de taal niet, begrijpt niets van de cultuur 
en mist haar vriendinnen. Al snel blijkt dat er achter de ware reden 
van de verhuizing een groot geheim schuilgaat. In ‘Wat jij niet weet’ 
trekt Cecile Korevaar een parallel tussen twee werelden die extreem 
van elkaar verschillen. Hoe ga je als tiener om met een culture-shock? 
Hoe verbind je je met een wereld die zo anders is dan je gewend bent? 
‘Wat jij niet weet’ laat de lezer ervaren dat als je kansen pakt, je iets 
ook een kans geeft en als je minder naar de verschillen kijkt, je eerder 
de overeenkomsten ziet. 

Cecile Korevaar komt al sinds haar tiende bij haar oom in Kenia. Voor 
‘Wat jij niet weet’ duikt ze nog dieper in de cultuur. Ze logeert bij de 
lokale bevolking en doet uitgebreid onderzoek naar eeuwenoude tradi-
ties, zoals uithuwelijking en besnijdenis bij meisjes. Korevaar: ‘Sam-
buru-meisjes groeien totaal anders op dan meisjes in Nederland en krij-
gen minder kansen, maar in de basis verschillen ze niet van elkaar.’ Dit 
gegeven is het fundament van ‘Wat jij niet weet’. 

Cecile Korevaar debuteert met een realistische en meeslepende roman.

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank is een aantal exemplaren beschikbaar 
gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u een mail naar 
info@vierklank.nl o.v.v. Wat jij niet weet. 
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TOTALE LEEGVERKOOP!

LAATSTE KANS!
Shop nog t/m 7 januari extra voordelig in deze winkel
Vanaf 8 januari helpen we je graag in onze winkels in 

Utrecht The Wall, Zeist, Amersfoort en op BCC.nl.

BCC Utrecht
Winthontlaan 8a, Utrecht

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

11.00 – 18.00 uur
9.30 – 18.00 uur
9.30 – 18.00 uur
9.30 – 21.00 uur
9.30 – 18.00 uur
9.30 – 17.00 uur

12.00 – 17.00 uur

Onze winkel in 
Utrecht gaat 
sluiten!

✶

✶

✶

✶

✶

✶
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Coca-Cola
4 flessen van 1.5 liter

Hertog ijs
Alle bakken van 900 ml
Van 2.52 - 3.19
Voor 1.26 - 1.59

Senseo koffiepads
3 zakken met 48 stuks

Geldig van woensdag 13 t/m dinsdag 19 december 2017

4.99

4 FLESSEN

Per liter
0.83

9.99
15.75 – 16.14

3 ZAKKEN

Maximaal 4 keer de aanbieding per klant

7.29 - 8.16

 50% 
KORTING

NU

Bewezen de
goedkoopste!

Bestel je boodschappen ook online op hoogvliet.com.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

Oliebollenactie TZ
Evenals voorgaande jaren organiseert korfbalvereniging Tweemaal 
Zes haar jaarlijkse oliebollenactie. De opbrengst komt ten goede 
aan de gehele vereniging. De oliebollen en appelbeignets worden 
wederom gebakken door Bakker Bos. 

De oliebollen en appelbeignets zijn te bestellen via e-mail: oliebollen@
tweemaalzes.nl, website www.tweemaalzes.nl of tel. 0346 243148 
fam. Wolff of tel 06 54218844 t.n.v. Rick de Heer. Bestellingen dienen 
uiterlijk 29 december om 12.00 uur bij de vereniging binnen te zijn. 
Op zaterdag 30 december zal de bestelling tussen 10.30 en 12.00 uur 
worden thuisbezorgd. Wilt u ze liever ophalen in het clubgebouw van 
Tweemaal Zes dan kan dat ook tussen 10.30 en 11.30 uur. Het kan ook 
zomaar dat op vrijdagavond 29 december tussen 18.00 en 20.00 uur er 
een TZ - er voor de deur staat om een zak oliebollen te verkopen. 

(Rick de Heer)

Kerstsfeer op 
Landgoed Oostbroek

Vrijwilligers van Utrechts Landschap brachten zaterdag 9 decem-
ber 2017 onder winterse omstandigheden Landgoed Oostbroek in 
een gezellige kerstsfeer. 

’t Winkeltje in de oude orangerie ademde kerst, het was er warm en 
droog en er was volop keus aan kerstcadeautjes, natuurboeken, biolo-
gische (streek-)producten en nog veel meer. De sfeer werd verhoogd 
door live muziek. Buiten stonden verschillende kramen met lekkers en 
cadeauartikelen. Via een ‘rebuspad’ kwam men in het Grote Huis, waar 
verhalen werden verteld en kinderen aan de slag konden gaan met vo-
gelvoer, pindakaas en dennenappels. Er werden daar warme en koude 
versnaperingen geserveerd.

Kerst in de kunst

Het kerstevangelie heeft vele kunstenaars geïnspireerd. Vanaf de aan-
kondigingen tot aan het bezoek van de wijzen uit het Oosten vindt men 
talloze verbeeldingen door de kunstgeschiedenis heen. Op donderdag 
14 december wordt om 20.00 uur tijdens een gespreksavond onder lei-
ding van ds. Evert van Leersum in zalencentrum De Schakel, Soest-
dijkseweg-Zuid 49b De Bilt een aantal van deze kunstwerken nader 
belicht. Bijzondere aandacht is er voor de verbeelding van het kerst-
evangelie in de moderne kunst.
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Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld ‘wijzigingsplan 
1e Brandenburgerweg 16a te Bilthoven’ 
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt maakt, op 
grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het college 
van burgemeester en wethouders op 5 december 2017 het wijzigingsplan gewij-
zigd heeft vastgesteld: Wijzigingsplan 1e Brandenburgerweg 16a te Bilthoven.

Plangebied
Het plangebied betreft het perceel 1e Branden-
burgerweg 16A, Bilthoven, kadastraal bekend 
gemeente De Bilt, sectie F, nummer 2110.

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het wijzi-
gingsplan is het verzoek van initiatiefnemers 
om maximaal drie woningen te realiseren op 
het perceel 1e Brandenburgerweg 16A te 
Bilthoven. 

Zienswijzen
Tegen het ontwerpwijzigingsplan zijn zienswij-
zen ingediend. Deze zienswijzen zijn voor de 

vaststelling van het wijzigingsplan in een ziens-
wijzennota opgenomen en afgewogen. De 
zienswijzennota maakt onderdeel uit van het 
besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan.

Wijzigingen
De wijzigingen betreffen zowel ambtelijke 
wijzigingen als wijzigingen naar aanleiding 
van de zienswijzen op het ontwerpwijzi-
gingsplan. De betreffende punten zijn in het 
gewijzigde wijzigingsplan verwerkt.

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het wijzi-
gingsplan met de daarbij behorende stukken 

ligt gedurende zes weken ter inzage van 14 
december 2017 tot en met 24 januari 2018.. 
U kunt de stukken online inzien op de lande-
lijke website: http://www.ruimtelijkeplan-
nen.nl. Het planidentificatienummer is: 
NL.IMRO.0310.0012WP14013-VG01
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 
te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te maken 
om de stukken in te zien. Dit is wel nodig als 
u vragen wilt stellen over de stukken.

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het gewijzigd vaststellingsbe-
sluit kan worden ingesteld door:
•  een ieder tegen de onderdelen van het 

plan die gewijzigd zijn vastgesteld,
•  belanghebbenden die tijdig hun zienswijze 

bij het college van burgemeester en wet-
houders kenbaar hebben gemaakt, en

•  een belanghebbende die aantoont dat hij 
daartoe redelijkerwijs niet in staat is ge-
weest.

Beroep kan worden ingesteld van donderdag 

14 december 2017 tot en met woensdag 24 
januari 2018 bij de: Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Het wijzigings-
plan treedt na afloop van de beroepstermijn 
in werking. Het beroep schorst de werking 
van het wijzigingsplan niet. Daarvoor moet 
een afzonderlijk verzoek om voorlopige voor-
ziening worden ingediend bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, op voornoemd adres.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het vastgestelde wijzigingsplan en de proce-
dure kunt u contact opnemen met mevrouw 
J.M. Lamberts van de gemeente De Bilt via 
telefoonnummer (030) 228 94 11

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, 
Wijzigingsplan 1e Brandenburgerweg 16A Bilthoven
Het perceel 1e Brandenburgerweg 16A in Bilthoven is in het bestemmingsplan 
‘Antonie van Leeuwenhoeklaan en omgeving 2013’ aangewezen als wijzigings-
gebied. Deze gebiedsaanduiding maakt een bestemmingswijziging mogelijk 
waarmee, onder voorwaarden, woningen gerealiseerd kunnen worden. Voor 
het gebied is een wijzigingsplan opgesteld. Dit wijzigingsplan voorziet in de 
realisatie van maximaal drie aaneengebouwde woningen.

Het wijzigingsplan is getoetst aan de Wet ge-
luidhinder. Uit het bijbehorend akoestisch on-
derzoek blijkt dat het geluidsniveau op de 
gevels van de nieuwe woningen, vanwege 
het wegverkeer op de 1e Brandenburgerweg, 
hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde 
die genoemd is in de Wet geluidhinder. De 
Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, 
onder voorwaarden, ontheffing te verlenen 
van deze voorkeurswaarde. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft voor het 
plan gebruik gemaakt van deze mogelijkheid 
en heeft op 21 november 2017 het besluit 

hogere waarden vastgesteld.

Instellen beroep
Op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan, binnen zes weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd, te-
gen dit besluit tot vaststelling van hogere 
waarden, door degene(n) wiens belang 
rechtstreeks bij dit besluit is betrokken en 
primair degenen die zienswijzen tegen het 
ontwerpbesluit hogere waarden hebben in-
gebracht, beroep worden ingesteld bij de 
Raad van State. Uw bezwaar kunt u richten 

aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag, onder duidelijke vermelding van 
uw naam en adres alsmede het kenmerk van 
het betreffende besluit hogere waarden. 
Voor het instellen van beroep zijn griffierech-
ten verschuldigd. Hierover ontvangt de indie-
ner nader bericht van de Raad van State.

Inzien besluit
Het ontwerp van het besluit hogere waarden 
heeft van 9 februari 2017 tot en met 22 
maart 2017 ter inzage gelegen. Het besluit is 
niet gewijzigd. U kunt het definitieve besluit 
hogere waarden met bijbehorende stukken 
kosteloos inzien van 14 december 2017 tot 
en met 24 januari 2018 bij het informatie-
centrum in het gemeentehuis aan de Soest-
dijkseweg Zuid 173 in Bilthoven.

Voor informatie kunt u terecht bij de Omge-
vingsdienst regio Utrecht, telefoon (088) 022 
50 00.

Antennebeleid Gemeente 
De Bilt 2017 vastgesteld
Het college van de gemeente De Bilt 
maakt bekend dat het in zijn vergade-
ring van 21 november 2017 het ‘An-
tennebeleid Gemeente De Bilt 2017’ 
heeft vastgesteld. Deze beleidsregels 
treden na bekendmaking hiervan in 
werking.

De beleidsregels zijn gebaseerd op de voor-
beeldnota van het Antennebureau en dienen 
als toetsingskader voor de beoordeling van 
aanvragen voor omgevingsvergunningen 
voor het plaatsen van antennemasten.

De beleidsregels liggen vanaf 14 december 
2017 bij het informatiecentrum van het ge-
meentehuis in Bilthoven (Soestdijkseweg 
Zuid 173) ter inzage. De beleidsregels kun-
nen ook digitaal worden ingezien op de ge-
meentelijke website (www.debilt.nl > ver-
gunningen en belastingen > afwijken van 
een bestemmingsplan).

Verkeersproblemen en 
groenonderhoud

De gemeenteraadsfractie van Beter De Bilt organiseerde de afgelopen twee maanden 
verschillende bijeenkomsten in de kernen van De Bilt om vooral te luisteren naar burgers over 

de verkeersproblematiek en groenonderhoud; er waren bijeenkomsten
o.a. in De Bilt, Hollandsche Rading en Maartensdijk. 

‘De problemen op het gebied van 
verkeer en groenonderhoud blijven 
in deze gemeente onderbelicht’, 
concludeerde gemeenteraadslid en 
(mede-)lijsttrekker Jette Muijsson. 
‘Voorlichting aan de burger kan veel 
beter en dat is belangrijk voor een 
goede burgerparticipatie. Er is te 
weinig budget beschikbaar en daar-
door komen de prioriteiten niet hel-
der voor het voetlicht. Burgers heb-
ben dan verwachtingen waarin zij 
teleurgesteld worden’. Duo-collega 
Pim van de Veerdonk vult aan: ‘Het 
financiële beleid van de gemeente 
is zelfs voor een raadslid weinig 
transparant; laat staan voor een bur-
ger. Maar er is meer: een tekort aan 
handhaving. Kortom de samenhang 
in het gemeentelijke beleid tussen 
verschillende vraagstukken moet 
volgens Beter De Bilt duidelijker en 
breder worden aangepakt’. 

Verkeer
Jette vervolgt: ‘In Maartensdijk 
wordt kritisch gekeken naar de 
verbreding van de A27. Zal de ge-
luidwering voldoende zijn of moe-
ten volgende jaren aanvullende 
maatregelen worden getroffen? Het 
sluipverkeer is al vele jaren op di-
verse plaatsen in de gemeente een 
toenemend probleem. In Westbroek 
heeft een bewonersgroep onlangs 
een verkeersplan bij de gemeente 
ingediend. De groep wacht al jaren 
met smart op een structurele oplos-
sing voor het sluipverkeer. Er wordt 
naar camera’s gevraagd. In Hol-
landsche Rading worden de files 
op en rond de Tolakkerweg langer. 
Snelheidscontrole is ook daar ge-
wenst. De Graaf Floris V weg is te 
smal en moet worden voorzien van 
parkeerhavens. In de wijk De Bilt 
wordt, na de totstandkoming van 

het verkeersplan in 2014, al jaren 
uitgekeken naar maatregelen. Het 
ziet er naar uit dat deze in 2018 
gaan komen nu het ernaar uit ziet 
dat de Asserweg wordt doorgetrok-
ken naar de Biltse Rading, waar-
door de geplande maatregelen voor 
het eenrichtingsverkeer en tegen het 
sluipverkeer kunnen worden door-
gevoerd’. 

Groenonderhoud 
Pim van de Veerdonk over het 
groenonderhoud: ‘Wij hoorden, 
dat men van mening is, dat op di-
verse plaatsen het groenonderhoud 
onvoldoende is. De bezuiniging in 
2014 heeft geleid tot verwaarlozing. 
Burgerparticipatie kan dat niet alle-
maal compenseren. Er is een achter-
stand van een kleine miljoen euro. 
Mogelijk kan er de komende jaren 
zo’n 400.000 euro extra worden 

geïnvesteerd. Maar fundamenteler 
is nog dat het onderhoud anders 
moet. Op één van de avonden gaf 
Sonne Copijn (de bijenspecialist in 
onze gemeente) in een lezing aan, 
dat de stand van de bijen hollend 
achteruit gaat; o.a. door gebruik van 
chemische verdelgingsmiddelen en 
grootschalige landbouw. Bijen hel-
pen door bestuiving, dat zo’n 75 % 

van onze planten blijven bestaan. 
Planten die wij ook hard nodig heb-
ben voor onze voedselvoorziening. 
Dat betekent dat het groenonder-
houd veel meer ruimte moet bieden 
voor bloemenoases. De fractie van 
Beter De Bilt zoekt mensen die zich 
willen inzetten voor deze en andere 
thema’s. Reacties graag naar info@
beterdebilt.nl. 

Pim van de Veerdonk en Jette Muijsson zetten zich in voor meer groen.
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Afscheid Jos Heuer 
na 42 jaar Werkplaats

door Walter Eijndhoven

Donderdagmiddag 14 december vindt een feestelijk afscheid plaats van directeur Bedrijfsvoering Jos 
Heuer, na een werkzaam leven van 42 jaar bij De Werkplaats (WP) in Bilthoven. Vanaf het nieuwe 

kalenderjaar legt hij zijn taken als directeur neer, om te gaan genieten van zijn welverdiende pensioen. 

Zijn hele leven heeft Jos Heuer in 
het onderwijs gezeten. In het begin 
als docent geschiedenis, voor zeven 
uur in de week en de laatste jaren 
schopte hij het uiteindelijk zelfs tot 
directeur Bedrijfsvoering, allemaal 
bij die ene school, de Werkplaats in 
Bilthoven. 

Functies
‘In al die jaren heb ik heel wat 
functies gehad op school’, vertelt 
Heuer. ‘Maar laat ik vanaf het be-
gin beginnen. In 1975, toen ik vijf-
de jaars student geschiedenis aan 
de Universiteit Utrecht was (toen: 
Rijksuniversiteit Utrecht), zocht ik 
een bijbaantje. In de Volkskrant zag 
ik een vacature bij De Werkplaats, 
als docent geschiedenis. Het leek 
mij een leuke functie, hoorde van 
studiegenoten dat het een leuke 
school was en ik besloot te sollici-
teren. Een sollicitatie op WP ging, 
in die tijd, heel anders dan op ande-

re scholen. Na een gesprek met de 
toenmalige rector en een aantal do-
centen, volgde een gesprek met een 
halve klas werkers (leerlingen). In 
die tijd was het heel bijzonder dat 
leerlingen bij een sollicitatie wer-
den betrokken. Daaruit blijkt al dat 
werkers een bijzondere positie be-
kleden op school’, vervolgt Heuer. 
Uiteindelijk werd ik aangenomen 
voor 7 uur geschiedenis per week’. 

Financien
Allengs kreeg Heuer steeds meer 
uren en nieuwe verantwoordelijk-
heden en klom hij op van medewer-
ker geschiedenis naar coördinator 
onderbouw. In 1982 kwam hij in 
de schoolleiding, en twee jaar la-
ter werd hij benoemd tot conrec-
tor bovenbouw en vervolgens ook 
plaatsvervangend rector. Heuer: 
‘In 1992 stopte ik met lesgeven, 
omdat de leidinggevende taken 
veel van mijn tijd vroegen’. Vanaf 

1996 kreeg hij minder onderwijs- 
en meer beheerstaken, eerst alleen 
bij het Voortgezet Onderwijs, maar 
later ook bij het Basisonderwijs. ‘In 
die tijd had ik een cursus Financiën 
gedaan, dus die kennis kwam mij 
goed van pas’, legt Heuer uit. De 
laatste jaren was Heuer Directeur 
Bedrijfsvoering en voelde zich in 
deze functie als een vis in het water. 

Projecten
In die hoedanigheid vond Heuer 
de laatste 15 jaar vele projecten op 
zijn pad. Hij was onder meer be-
trokken bij de nieuwbouw van het 
Voortgezet Onderwijs en daarmee 
bij de verkoop van grond. ‘Door 
de nieuwbouw kregen wij de kans 
om grond te verkopen, onder an-
dere het stuk waar nu de nieuwe 
huizen staan aan de overkant van 
de Dwarsweg, op de plaats waar 
tot tien jaar geleden onze parkeer-
plaats en fietsenstalling lagen. Met 
de opbrengst van deze grondver-
koop kon onze school de door de 
gemeente gevraagde eigen bijdrage 
voor de nieuwbouw financieren, ei-
gen investeringen in de nieuwbouw 
realiseren en later ook het gebouw 
voor Kinderopvang en de finan-
ciering van de zonnepanelen’, legt 
Heuer uit. Mede door de contacten 
via Samen voor De Bilt en BENG! 
kreeg hij het voor elkaar om de 
schoolgebouwen energiezuiniger te 
laten worden. En dat is hem (en zijn 
team) goed gelukt. 560 zonnepane-
len liggen nu op het dak van De 
Werkplaats. Heuer: ‘Wij willen ook 
op het dak van het Basisonderwijs 
zonnepanelen plaatsen, want onze 
school is nog lang niet energieneu-
traal. Voor mijn opvolger wacht de 
nobele taak de school nog meer te 
verduurzamen’. 

Sporthal
Als directeur Bedrijfsvoering had 
Heuer de hand in nog veel meer 
projecten. Hij was lid van de pro-
jectgroep voor de bouw van de 
Kees Boeke Sporthal en was be-
trokken bij de inrichting van de 
nieuwe parkeerplaats. Vanaf 2000 
was hij verantwoordelijk voor de 
bouw van de Kinderopvang en - 
samen met directeur Jeroen Goes 
- voor de nieuwbouw en renovatie 
van het Basisonderwijs. Hij nam 
deel aan de Werkgroep Stations-
gebied, later de Klankbordgroep 
Centrumplan en aan verschillende 
werkgroepen die zich bezig hielden 
met een veilige fietsroute over de 
Jan Steenlaan. Via Samen voor De 
Bilt kon hij projecten de school in 
brengen waar ook werkers bij be-
trokken waren. ‘Als school willen 
wij dat onze werkers de gemeen-
schap ingaan, in de vorm van maat-
schappelijke stages in bijvoorbeeld 
verzorgingshuizen of in het groen. 

Ervaren
Het ‘leren door ervaren’ en ‘iets’ 
betekenen voor een ander of de ge-
meenschap past goed bij De Werk-
plaats. Via Samen voor De Bilt 
zijn al veel matches gemaakt voor 
‘zijn’ werkers bij Biltse bedrijven 
en maatschappelijke organisaties 
en hebben werkers deelgenomen 
aan een gezondheidssymposium 
bij het RIVM. Het contact met de 

Stichting Mens en de deelname 
aan het project ‘Van Waarde’ is zo 
ook ontstaan. In dit project wordt 
gezocht naar een zinvolle activiteit 
voor mensen met een niet-aange-
boren hersenafwijking. We hebben 
in onze kantine voor zo’n iemand 
een plaats kunnen vinden’. Heuer is 
er trots op dat het Voortgezet On-
derwijs onlangs de titel Fair Trade 
School heeft gekregen en dat De 
Werkplaats door haar deelname aan 
het Bilts Energieberaad een belang-
rijke bijdrage levert aan De Bilt 
energieneutraal 2030. Ook bij deze 
activiteiten zijn werkers betrokken. 
Zonder zelf voor de klas te staan, 
heeft hij ook op deze manier iets 
kunnen betekenen voor het onder-
wijs en vorm kunnen geven aan de 
verdere ontwikkeling van het ge-
dachtegoed van Kees Boeke.

Toekomst
Het nieuwe jaar wil Heuer meer tijd 
hebben voor familie en vrienden. 
Ook zijn bestuursfunctie bij Samen 
voor De Bilt loopt af. Vervelen zal 
hij zich echter niet. Heuer: ‘Ik wil 
even de tijd nemen om na te denken 
over wat ik wil gaan doen. Daar zal 
vrijwilligerswerk deel van uitma-
ken, zowel bestuurlijk als meer 
praktische activiteiten en wie weet 
komt er ooit een publicatie over de 
geschiedenis van De Werkplaats. Ik 
hou van onderzoeken, schrijven en 
natuurlijk van De Werkplaats’. De laatste week van Jos Heuer op zijn Werkplaats.

Paarse Vrijdag bij Aeres VMBO 
door Rob Klaassen

Vrijdag 8 december was het Paarse Vrijdag. Dit is de dag, waarop scholieren en studenten door 
het dragen van de kleur paars op school hun solidariteit tonen met homoseksuelen, biseksuelen, 

lesbiennes en transgenders; de LHBT-jongeren. Paarse Vrijdag kreeg
ook ruime aandacht bij Aeres VMBO in Maartensdijk.

In Nederland wordt deze dag sinds 
2010 ieder jaar op de tweede vrij-
dag van december gehouden. De 
kleur paars is ontleend aan de paarse 
baan van regenboogvlag van de ho-
mobeweging. Paarse vrijdag wordt 
georganiseerd omdat scholen in Ne-
derland vaak geen veilige plek voor 
LHBT-jongeren blijken te zijn. 

Puberteit
In de puberteit gaan jongeren hun 
seksuele voorkeuren ontdekken. 
LHBT-jongeren voelen zich vaak al 
op jonge leeftijd anders dan anderen, 
maar ze kunnen aan die gevoelens 
vaak niet meteen een naam geven. 
Vaak zijn ze nog zoekende. 
Het blijkt dat ca. de helft van alle 
middelbare scholieren moeite heeft 
met uitingen van homo- of biseksu-
aliteit. LHBT-jongeren vinden vaak 
school minder leuk, spijbelen vaker, 
vinden de sfeer in de klas minder 
goed en hebben vaak een minder 
goede relatie met de docenten. 51% 
van hen die uit de kast zijn geko-
men, zijn het afgelopen jaar gepest 
of hebben te maken gehad met ne-
gatieve reacties rondom hun geaard-
heid. Suïcide vormt onder LHBT-
jongeren een probleem. Het aantal 

LHBT-jongeren, dat weleens een 
zelfmoordpoging heeft gedaan, ligt 
bijna vijfmaal hoger dan onder he-
terojongeren. Wetenschappelijk on-
derzoek heeft aangetoond dat er een 
verband is tussen pesten en hoge su-
icidecijfers onder LHBT-jongeren.

Aeres
Aeres VMBO, de opvolger van 
het voormalige Groenhorstcollege, 
schonk vrijdag 8 december ruim 
aandacht aan Paarse Vrijdag. Biolo-
giedocent Zoya Pouria vertelt ons, 
dat zo’n Paarse Vrijdag enorm be-
langrijk is. ‘We hebben de afgelopen 
week in o.a. de biologie- en maat-
schappijlessen dit onderwerp behan-
deld en er samen met de leerlingen 
over gesproken. In het eerste lesuur 
van vrijdag zullen we dat nogmaals 
doen. Het is van het grootste belang, 
dat de leerlingen er zich bewust van 
worden dat sommige medeleerlin-
gen anders geaard zijn. En vooral 
dat een andere geaardheid geaccep-
teerd wordt. Ik ben daarom erg blij 
hier vandaag een aantal onvervalste 
macho’s met paarse attributen hier 
aan te treffen. Erover praten, erover 
nadenken vormt het eerste stadium 
van accepteren’. Enkele docenten en leerlingen van VMBO Aeres Maartensdijk op Paarse Vrijdag. 

Jos was in 1978 al leerkracht op de Werkplaats.
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Wij staken, voor nu en voor de toekomst
Voor Nu
Omdat de problemen in het onderwijs zich blijven opstapelen.
Hoge werkdruk, oneerlijk salaris, weinig invalkrachten,
lerarentekort, geen perspectief voor PABOstudenten

Voor de Toekomst
Omdat wij met alle scholen in het land
goed onderwijs willen blijven geven.

Werkplaats Kindergemeenschap

De Rietakker
Van Dijckschool

St. Michaëlschool

Groen van Prinstererschool

Martin Luther Kingschool

WereldwijsJulianaschool

Theresiaschool

Het Zonnewiel en 

Montessorischool

STAKEN OOK!
Van de Patioschool ‘de kleine 

prins’
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Piet met hoogtevrees 
op de Rietakker

De ochtend van 5 december begon gelijk erg spannend voor de kinde-
ren van de Rietakker. Piet zat vast op het dak en durfde er niet meer 
van af. Samen met de directeur verzonnen de kinderen oplossingen, 
totdat ineens de brandweer de hoek om kwam. Onder leiding van de 
brandweer ging Sinterklaas de piet op het dak redden. Maar de lad-
der was veel te kort. Gelukkig bedacht een kind dat piet ook door het 
raam van groep 5 weer naar binnen kon. De pieten in opleiding en 
Sinterklaas waren erg blij met de behulpzame en goede ideeën van de 
kinderen van de Rietakker. Daarna kon het feest dan echt beginnen. 
Na een dag vol gezelligheid en feest, werden de pieten en Sinterklaas 
uitgezwaaid. (Geertje van Genderen)

Kom van dat dak af Piet.

Biltse scholen staken 
voor Nu en de Toekomst

door Walter Eijndhoven

Dinsdag 12 december staakten leerkrachten van het basisonderwijs in Den Haag, voor 
een lagere werkdruk en een hoger salaris. Natuurlijk konden basisscholen in De Bilt niet 

achterblijven en hingen zij donderdag 7 december spandoeken op aan
de ingang bij hun school, in de hoop op nog meer medestanders. 

Leerkrachten van Werkplaats Kin-
dergemeenschap, Van Dijckschool, 
Julianaschool en de Martin Luther 
Kingschool verzamelden zich bij 
de ingang van de Werkplaats om 
een statement te maken en nodig-
den wethouder van Onderwijs Ma-
deleine Bakker-Smit uit hierbij aan-
wezig te zijn. 

Kwart over twaalf
‘Tijdens deze actie geven wij onze 
wethouder een klok, met de wijzers 
op kwart over twaalf, om haar te la-
ten zien dat het niet pas vijf voor 
twaalf is’, vertelt leerkracht Laura 
Loupatty. ‘In onze ogen is het écht 
al kwart over twaalf en hopen wij 
dat onze beleidsmakers inzien dat 
er iets moet gebeuren aan de veel 
te hoge werkdruk en de te lage sala-

rissen voor onderwijzend personeel 
in het basisonderwijs’. Deze hoge 
werkdruk en de lage salariëring 
schrikt veel studenten aan de PABO 
af om het basisonderwijs in te gaan 
en kiezen zij er uiteindelijk voor 
om les te geven in het middelbaar 
onderwijs. ‘Dat is echt een groot 
probleem’, vult Annemarie Hoorn-
sman, directeur Wereldwijs aan. ‘Ik 
kan mij voorstellen dat jongeren 
kiezen voor een baan in het mid-
delbaar onderwijs, maar de basis-
school komt enorm in de knel. Wij 
kunnen onze leerlingen niet meer 
die basis meegeven die zij nodig 
hebben in het vervolgonderwijs’. 
Deze week hebben in Nederland al 
10.000 leerlingen geen goed onder-
wijs kunnen krijgen; zij zijn naar 
huis gestuurd of over andere groe-

pen verdeeld, ondanks de toege-
zegde gelden vanuit het kabinet. De 
basisscholen hebben pas in 2021 
de volledige beschikking over het 
toegezegde bedrag en dat is veel te 
laat. Bovendien zijn deze toegezeg-
de bedragen nog altijd veel te laag 
om de problemen op te lossen. 

Enquête
Om zoveel mogelijk publiciteit te 
krijgen benaderden Jikke Klem, 
Margot Timmerman, Laura Loupat-
ty en Renee de Senerpont Domis, 
allen werkzaam bij Werkplaats Kin-
dergemeenschap, zestien scholen 
binnen gemeente De Bilt, schakel-
den zij de pers in, werden spandoe-
ken opgehangen bij de ingang van 
de scholen en enquêtes verzonden 
naar de ouders. Loupatty: ‘Van de 

Sinterklaasfeest voor 
bijstandskinderen

Op maandag 4 december heeft het bedrijf FTE Groep in restaurant het Vuursche Bos in Lage 
Vuursche voor 100 kinderen die leven op bijstandsniveau een sinterklaasfeest georganiseerd.

Medewerkers van het bedrijf gaven 
aan de kerstpakketten af te willen 
staan voor een goed doel. FTE heeft 
het kerstpakkettenbudget gebruikt 
om een sinterklaasfeest te organise-
ren voor kinderen die leven op bij-

standsniveau. Verschillende mede-
werkers van FTE stonden vrijwillig 
in de keuken en in de bediening. 
De 100 kinderen die er waren, zijn 
aangesloten bij stichting Bijstands-
kind en voedselbankplus Leidsche 

Rijn. Door verschillende omstan-
digheden konden zij thuis geen 
sinterklaas vieren en daarom waren 
ze uitgenodigd door FTE om op dit 
feest sinterklaasavond te vieren.

(Vivian van der Kaaij)

zestien scholen doen er uiteindelijk 
twaalf mee met onze actie. Ook de 
ouders hebben wij een enquêtefor-
mulier toegestuurd met de vraag of 
zij achter onze actie staan’. Volgens 
Jeroen Goes, directeur Basisonder-
wijs, liegen de uitkomsten van de 
enquête er niet om.

‘Totaal deelt 99% van de ouders 
onze zorg over het onderwijs, 98% 
van hen is het eens met onze acties 
en 90% van hen heeft geen pro-
bleem met opvang van hun kids’. 
Door de positieve uitkomsten van 
deze enquête voelt het personeel 
zich gesterkt in hun acties voor be-
ter onderwijs en dus staakten zij op 
dinsdag 12 december. De stakende 

scholen in gemeente de Bilt zijn: 
Werkplaats Kindergemeenschap, 
Wereldwijs, De Rietakker, Van 
Dijckschool, St. Michaëlschool, Ju-
lianaschool, Groen van Prinsterer-
school, Martin Luther Kingschool, 
Theresiaschool, Het Zonnewiel, 
Montessorischool en Patioschool 
“De Kleine Prins”. Om hun eisen 
extra kracht bij te zetten stuurden 
alle leerkrachten, op 12 december, 
om 12.12 uur, een tweet naar Mi-
nister van Onderwijs Arie Slob, 
met de woorden: @ArieSlob Het 
is 12 over 12. De problemen in het 
onderwijs stapelen zich op. Wij 
staken voor Nu en de Toekomst. 
#minderwerkdruk#meersalaris. 
#POinactie#CodeRood. 

Leerkrachten van WP, Martin Luther Kingschool, Julianaschool en Van Dijckschool zijn klaar voor de staking

Sinterklaasfeest in het Vuursche Bos.

Repair Café in WVT
Op zaterdag was het weer de gewoonlijke belangstelling voor het Re-
pair Café in het WVT gebouw. Tientallen mensen boden de vrijwilli-
gers hun defecte spullen ter reparatie aan die zo weer een tweede leven 
kregen. Er komen steeds vaker jonge bezoekers en zelfs jeugdige vrij-
willigers die zo materiaalkennis opdoen. (Frans Poot)

Siem maakt aan de knutseltafel, onder toeziend oog van vrijwilliger 
Truus, figuurtjes uit gerecycled materiaal. 
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes ontvangt u 
een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes max. 
3 per week, max. 3 x herhalen.

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

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

Naam  ...........................................................................................................................................
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Bridgelessen voor Beginners en Gevorderden te 
Bilthoven. Half jan. starten weer nieuwe bridgecursussen: 
voor semi-beginners (boekje 2 van Berry Westra) 12 lessen 
op woensdagavond en voor semi-gevorderden (ná boekje 2) 
op maandagmiddag. Uitsluitend kleine groepen van max. 12 
pers., waardoor persoonlijk aandacht wordt gegarandeerd. 
Ook privélessen met grote flexibiliteit. Info: www.bridge-
school-bilthoven.nl / ciska.zuur@gmail.com / 0302281121

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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

Leuke betaalbare cadeautjes bij Jopie’s wonen 
Oude en nieuwe woonaccessoires en brocante meubeltjes 
op de Dorpsweg 91 in Maartensdijk. Geopend: vrijdag van 
13.00-17.00 uur en zaterdag van 10.00 -14.00 uur of bel voor 
een afspraak 0630405694. www.jopies-wonen.nl

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

Jezus zegt: Amen, amen, wie Mijn Woord hoort en Hem 
gelooft, Die Mij gezonden heeft, heeft Eeuwig Leven en komt 
niet in het oordeel! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, 
De Koperwiek, Bilthoven.

Cursussen/ trainingen 
Ik leer leren. Start 8-01-18 5 x 1,5 uur, 4-6 kinderen vanaf 
groep 7 €182,50. www.praktijkvoormesologie.nl. Ook indivi-
dueel. Anneke van Winden, Burg. van Heemstrakwartier 150 
3731 TN  De Bilt. Tel. 06-42104830

Gratis proefles cello. In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim,Planetenplein 2, Bilhoven. Proefles in ontspan-
nen sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5 jaar) tieners en vol-
wassenen. Vervolg Cursus mogelijk : 4 weken opstap cursus 
met leen cello, €20 winter korting. De cello heeft een mooie 
warme zangerige klank en is een liedjes / melodie instrument. 
Voor afspraak: 06 19067441: Frank Linschoten cello docent. 
celloles-franklinschoten.nl. 

Te koop aangeboden
HORLOGE BATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maandag t/m. vrijdag van 
08.30 tot 12.00 uur en 13.30 
uur tot 17.00 uur. Zaterdag 
gesloten tel. 0346-212672

AUTOACCU’S bij accus-
hop.nl va €58,- incl montage 
zonder afspraak bel: 030-
2734157, Arkansasdreef 10K 
Utrecht

Voor onder de boom: vintage 
(jaren '70) houten speelgoed 
Fort Yellowstone, een wes-
tern/cowboy fort met poort, 
uitkijkpost, townhall, powder 
magazine, stallen, €15,-.Tel. 
06-30693144

Voor onder de boom: 2 han-
dige opruimkistjes met play-
mobil poppetjes, playmobil 
dieren en accessoires, p.st. 
€12,50, in één koop €20,-. 
Originele jaren 70 Playmobil 
sets: ambulance, takelwagen, 
boot, Headquarters €10,- p.st. 
Tel. 06-30693144.

4 winterbanden met stalen 
velg, merk Kleber, maat 185 
x 60 x R14; 4 gats - 70 mm. 
(o.a. Renault Clio) Goed pro-
fiel. €47,50. Tel. 0346-211637 
of 06-50859323

1 rollator bordeaux + mandje 
+ zitje. In goede staat €35,-. 
Tel. 030-2286430

T.k.a. Nintendo 3 DS soft-
ware ‘de Smurfen’. Nieuw, 
niet gebruikt. €10,-. Tel. 
06-28643352

Bosch handboormachine. In 
goede staat. €20,-. Tel. 0346 
211269

Römertopf. Weinig gebruikt. 
Met receptenboekje. €15,-. 
Tel. 0346-211269

Ferm tafelboormachine door-
snee 13 mm. In goede staat.
€30,-. Tel. 0346-211269

Tefal 2 in 1, Fonduen maar 
ook Gourmetten met compact 
elektrisch apparaat, als nieuw 
€15,-. Tel. 06-16641083

Compleet nieuw Gourmetstel 
met 4 spiritusbranders €8,-. 
Tel. 06-16641083

Luxe tweepersoons kwali-
teits logeer luchtmatras met 
ingebouwde elektr. opblaas-
pomp, nieuw €30,-. Tel. 
06-16641083

Drie schitterende luxe boe-
ken, over alles wat u weten 
wil over vogels en voliérevo-
gels €10,-. Tel. 06-16641083

Drie super luxe wereld atlas-
sen over Amerika, Azië en 
Afrika met veel kleuren pla-
ten per stuk €6,-. samen voor 
€15,-. Tel 06-16641083

38 Gebruikte golfballen €4,-. 
Tel. 030-2292338

Gratis af te halen 2 draaita-
fels. 1 x Sony en 1 x Philips. 
In prima conditie. Tel. 035-
5771931

Gratis af te halen 6 goede ten-
nisrackets voor volwassenen. 
2 x Wilson High Beam serie 1 

x Wilson Pro Staff 1 x Prince 
CTS Precision 90 2 x Dunlop 
200G In prima conditie. Tel 
035-5771931

Gratis af te halen Draagbare 
Radio Cassette spelen 
Panasonic RX-FT500 In 
prima conditie Tel. 035-
5771931

Antiek messing haardstel 
€50,-. Tel. 030-2285215

Antiek opvouwbaar messing 
haardscherm €40,-. Tel. 030-
2285215

Nieuw kunstkerstkrans 
omwikkeld met guirlande, 
doorsnee 45 cm €25,-. Tel. 
06-53441095

Nieuw in verpakking elek-
trische barbecue de luxe, 
2000w, merk Tristar €15,-. 
Tel. 06-53441095

Nieuw in doos elektrisch 
raclet/gourmetstel, 4 pans, 
merk Tristar €12,50. Tel. 
06-53441095

Zware kwaliteit ronde groene 
kerstboom standaard €7,50 
Tel. 0346-243758

Boek om houten speelgoed te 
maken. Het boek is van can-
tecleer €5,-. Tel. 0346-243758

Oude uitrekbare naai kistje/
kastje. Ziet er nog netjes uit 
€15,-. Tel. 0346-243758

Voor de verzamelaar. 15 thee 
lepeltjes verz. + zilver €15,-. 
Tel. 030-2283495

Fietsen/ brommers
Herenfiets sterke transporter 
f hoogte: 86 cm alles werkt 
44,-. De bilt Tel. 0612138742

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

Parttime MAGAZIJNMEDE-
WERKER. Ten behoeve 
van onze assemblage werk-
zaamheden zijn wij op 
zoek naar een enthousiaste 
medewerker voor ca. 3 mid-
dagen per week (bv. naast 
school en tijdens vakanties). 
Gezien de werkzaamheden is 
gevoel voor en/of affiniteit 
met techniek gewenst. Ben 
je geïnteresseerd schrijf of 
mail ons,  VCE techniek B.V., 
P.C. Staalweg 94, 3721T TJ, 
Bilthoven. directie@vcetech-
niek.com

Gevraagd, CHAUFFEUR met 
code 95 RVK Transport en 
Handel bv Westbroek info@
vankeulen.trucks.nl tel 06 23 
64 88 94

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd in november, 
december, januari, februari en 
maart voor schilderen binnen 
en buiten en al uw behang- en 
sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-

neren, najaarsbeurt, bestraten 
enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

ERVAREN DOCENT geeft 
huiswerk- en studiebe-
geleiding aan huis. Tel. 
0634892915

Zeer betrouwbare en goede 
SCHILDER biedt zich aan 
zowel binnen als buiten 
schilderwerk V. Dee. Tel. 
06-20605881

Ervaren SCHILDER biedt 
zich aan voor al uw binnen 
klussen met winter korting 
voor meer info: Raymond 
Altena 06-21587684

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

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

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

ZONNEBANK + rugmas-
sage voor €25,-. (1e keer 
€5 korting) Praktijk: R.v.d. 
Weydenlaan 15 Bilthoven Tel. 
06-34646868

Als ik bij het bankje aankom zit daar al een ouder echt-
paar met een meisje van rond de tien jaar. Het is herfst-
vakantie dus vermoed ik dat het een opa en oma met 
hun kleindochter zijn. Dat klopt inderdaad. ‘Lisa is ons 
jongste kleinkind en ze logeert deze week bij ons’, zegt 
de oma. ‘We hebben zeven kleinkinderen. Toen die zo 
oud waren als Lisa kwamen ze ook graag bij ons in de 

Op ’t bankje

herfstvakantie, soms wel vier tegelijk. Voor hun ouders was het een mooie oplossing 
want die werken allemaal. Nu ze wat ouder zijn komen ze niet zo gauw meer loge-
ren. Ze ondernemen liever wat met hun vriendjes en vriendinnetjes. We krijgen wel 
regelmatig appjes met foto’s als ze ergens naar toe geweest zijn.’ Ze zwijgt even en 
kijkt naar haar kleinkind dat het erg naar haar zin lijkt te hebben. ‘Mijn man is een 
echte klusser. In de schuur heeft hij een werkplaats waar hij in die tijd van alles met 
de kleinzonen heeft gemaakt.’ De man zit er wat glimlachend bij. Hij vertelt dat hij 
nog altijd in zijn werkplaats bezig is, want stilzitten of tuinieren is niets voor hem. 
Hij heeft tot zijn pensionering in een garage gewerkt. Als ik hoor wat hij allemaal 
doet moet hij heel veelzijdig zijn. ‘Met mijn kleinzoon Wouter heb ik jaren geleden 
een gitaar gebouwd en dat heeft er misschien wel toe geleid dat hij naar het conser-
vatorium is gegaan. Hij heeft met die gitaar ook nog een tijdje in een leuk bandje 
gespeeld’, zegt hij trots. ‘Lisa is gek op dieren en met haar gaan we morgen een dagje 
naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen.’ Lisa glundert. ‘Ik wil graag de panda’s 
zien en mooie foto’s met mijn tablet maken.’ Oma vertelt dat ze het bezoek aan de 
dierentuin op internet al helemaal heeft voorbereid en dat ze precies weet wat ze wil 
gaan zien. ‘We gaan van de week ook samen een dagje shoppen in Utrecht. Dat deed 
ik ook al met de andere kleindochters die kwamen logeren. Mijn man ging met de 
jongens meestal naar het Spoorwegmuseum of naar een of andere hobbybeurs.’ Oma 
en Lisa gaan straks pannenkoeken bakken, want Lisa is gek op kokkerellen en dat zit 
een beetje in de familie, want een andere kleindochter doet een hbo koksopleiding. 
‘We gaan deze week ook nog een taart bakken. Daarvoor is Liza weer geïnspireerd 
door het programma Heel Holland bakt. Maar als ik Lisa vraag wat ze later wil 
worden is ze heel beslist. Ze wil dierenarts worden. ‘Dan kan ik met dieren omgaan 
want dat vind ik het leukste wat er is. Het liefst zou ik zelf een hond hebben maar die 
mag ik niet van mijn ouders want dan zou die overdag altijd alleen thuis zijn. Als ik 
dierenarts ben kan ik er iedere dag mee omgaan. Ik heb wel een lief konijn, maar dat 
is toch anders. Daar kun je niet zo leuk mee spelen als met een hond. Mijn andere 
opa en oma hebben een poedel. Die kan een heleboel kunstjes.’ Oma vertelt dat Lisa 
het enig kind is van hun jongste dochter. Haar ouders zijn stapel op haar. We dachten 
eerst dat ze vreselijk verwend zou worden, maar daar merken we niets van. Lisa is 
heel sociaal en erg slim. Met haar tablet kan ze van alles. Ze zit op een leuke school 
en doet het erg goed. Het duurt nog heel lang, maar ik hoop nog mee te maken dat ze 
dierenarts wordt. Als het zover is neem ik misschien wel een hond’, zegt ze lachend. 

Maerten
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Nova overklast Dindoa in tweede helft
In een afgeladen sporthal in De Bilt mocht Nova aantreden tegen Dindoa. Eerdere 

ontmoetingen waren nagelbijtend spannend en de ploeg uit Bilthoven was klaar 
om het publiek te trakteren op een mooie wedstrijd. 

De kleine korfballertjes van de 
Kangoeroes mochten deze keer 
oplopen met de hoofdmacht. Bij-
zonder moment voor Richard van 
der Pas, die samen met zijn zoontje 
Liam het veld mocht betreden. 

In de eerste tien minuten van de 
wedstrijd kwam Nova lastig tot 
scoren. Wel was het openingsdoel-
punt voor hen, maar daarop had 
Dindoa een sterk antwoord. Onver-
wachts nam de ploeg uit Ermelo het 

initiatief en kwam op voorsprong. 
De spelers van Nova kende een 
ongelukkige periode. Het spel was 
goed, maar de doelpunten bleven 
uit. Schoten vielen niet goed, er 
werden overtredingen gemaakt en 
daardoor liet Nova Dindoa in de 
wedstrijd komen. Met vier goede 
afstandsschoten wisten zij zelfs een 
gat van zes punten te slaan. Aan het 
einde van de eerste helft werden 
Job Paauw en Richard van der Pas 
van vak gewisseld. Achteraf gezien 

was dit de verandering die de ploeg 
uit Bilthoven nodig had. Net voor 
rust wist Maarten van Brenk een af-
standsschot te scoren. Dit was het 
startschot voor de scherpe tweede 
helft.

Achterstand
In de kleedkamer werd er één ding 
duidelijk: alle spelers waren klaar 
om de wedstrijd om te gooien. Van-
af de eerste minuut in de tweede 
helft stond er een totaal ander Nova 

Irene D1 
wint op karakter 

Het ging niet gemakkelijk, maar met een flinke dosis vechtlust en door-
zettingsvermogen heeft Irene de topper tegen Protos met 3-2 weten te 
winnen. Het tactische plan werkte de eerste twee sets voortreffelijk. 

Voorin stond de lange spelverdeelster Sandra Jongerius blokkerend 
tegenover de hoofdaanvalster van Protos. Met achterin en aan opslag 
Maaike Scharrenburg op de spelverdeling was Irene duidelijk te sterk 
voor Protos. Met overtuigende cijfers werden deze twee sets gewon-
nen. 

Nadat Maaike Scharrenburg op de voet van de tweede scheidsrech-
ter ging staan, stokte de Bilthovense machine. Op halve kracht moest 
Maaike de wedstrijd uitspelen. Protos profiteerde optimaal, terwijl 
Irene op zoek was naar het juiste systeem. Protos trok de stand gelijk 
door zeges in de derde en vierde set. ‘Als het niet gaat zoals het moet 
dan moet het maar zoals het gaat’, dachten de Irene-meiden. Op karak-
ter knokte Irene zich terug in de wedstrijd, in het heetst van de strijd 
dook Nadine Everaert zelfs in de tribune om een bal te redden. Een 
gekneusde rib, maar wel de rally gewonnen. Met het kleinst mogelijke 
verschil trok Irene aan het langste einde. 16-14 en een 3-2 zege voor 
het Bilthovense team. 

Op zaterdag 16 december om 15.15 uur, speelt Irene dames 1, nu tweede 
in de competitie, thuis in de Kees Boekehal, tegen de huidige nummer 
drie NVC D1 welke één punt achter staat. (Michel Everaert) 

De Bilthovense volleybalmachine. (foto Ron Beenen)

DOS wint in doelpuntrijk duel
De laatste thuiswedstrijd van DOS in 2017 leverde veel doelpunten op.

De meeste doelpunten scoorde de thuisclub, die voor de eerste maal deze
zaalcompetitie de grens van dertig doelpunten passeerde.

Vanaf het eerste fluitsignaal pakte DOS direct het ini-
tiatief. BEP (Purmerend) keek behoudens bij de 1-1 
stand de gehele wedstrijd tegen een achterstand aan. 
DOS speelde gedreven en in hoog tempo en gaf BEP 
-tot frustraties van de Noord Hollanders- geen moment 
de gelegenheid om in de wedstrijd te komen. De schut-

ters werden kort verdedigd, waarmee de angel uit het 
spel van de tegenstander werd gehaald. Via een snelle 
5-1 werd de voorsprong uitgebouwd. Bij rust stond er 
al een comfortabele 18-11 voorsprong op het score-
bord.

Verdedigend viel, waarschijnlijk vanwege de riante 
voorsprong van zeven doelpunten, de concentratie na 
rust af en toe wat weg. Vanwege deze verdedigende 
onzorgvuldigheden kon DOS de voorsprong ook niet 
verder uitbouwen. Aanvallend bleven de Westbroekers 
wel doorscoren en speelden zij de juiste mensen goed 
uit. Bij het laatste fluitsignaal van de goed leidende 
scheidsrechter uit Groningen, stond de teller op 34. 
Een mooi aantal dat vertrouwen geeft voor de komen-
de wedstrijden. Door de 34-27 overwinning blijft DOS 
bovenin meedraaien en deelt met nog twee andere 
teams de tweede plek, waaronder de tegenstander van 
aanstaande zaterdag KVS. Aanstaande zaterdag reist 
DOS daarvoor af naar Scheveningen. De wedstrijd te-
gen KVS begint om 19.00 uur.

Belangrijke winst TZ
Afgelopen zaterdag speelde de Maartensdijkse korfballers een belangrijke wedstrijd in 

Groningen. TZ had zich in de laatste wedstrijden te kort gedaan tegen Unitas en ROHDA. 
Nu werd er gespeeld tegen NIC dat tot nu toe nog geen punten had gehaald. Er mochten geen 

punten meer gemorst worden, dus volstond alleen een overwinning.

Er volgde een zeer wisselende eer-
ste helft. TZ nam de leiding met 3 - 
7 maar NIC knokte zich terug in de 
wedstrijd. Met name verdedigend 
werden er een aantal onverstandige 
keuzes gemaakt. De scheidsrechter 
besloot gedurende de eerste helft 
steeds vaker te fluiten. TZ antici-
peerde hier niet op door soberder 
te verdedigen. Voor de rust had TZ 
weer een sterke run naar 10 – 15 
onder leiding van Luke van Koute-

rik en Randy Bruintjes. Bij 14 - 17 
floot de scheidsrechter voor de rust.

In de tweede helft leek TZ de wed-
strijd in de beginfase te beslissen, 
in tien minuten liep TZ weg naar 
17 - 25. NIC schroefde de druk op 
de spitsen van TZ en rechtte nog 
een keer de rug. TZ scoorde wel 
over meerdere schijven maar des-
ondanks kwam NIC wel terug. Op 
22 - 28 leek TZ definitief zijn slag 

te slaan. Echter mocht NIC nog een 
aantal keer naar de strafworpstip. 
Uiteindelijk won TZ met 28 - 30. 

Een zeer belangrijke overwinning 
voor TZ. Nu wacht TZ in de heen-
ronde nog twee wedstrijden tegen 
twee play-off kandidaten. Volgende 
week komt koploper Groen Geel 
naar Maartensdijk. TZ kan vrijuit 
spelen en kijken of er verrast kan 
worden. 

in het veld. Verdedigend werden 
en minder fouten gemaakt en er 
werd een hoog scoringspercenta-
ge gehaald. Dindoa liet zich in de 
tweede helft amper zien. De ener-
gie die zij in de eerste helft hadden, 
was ver te zoeken. Op alle fronten 
was Nova scherper. Onder aanvoe-
ring van Maarten van Brenk kwam 
Nova steeds dichterbij en met nog 
zeven minuten spelen wist Richard 
van der Pas de ploeg weer op voor-
sprong te zetten. Nog even leefde 
Dindoa op door weer op gelijke 
hoogte te komen, maar in de daar-
opvolgende aanval wist Renske 
van Kempen direct te scoren. Met 
dat doelpunt was de hoop op winst 

volledig vervlogen bij de ploeg uit 
Ermelo. Met doelpunten van onder 
andere invallers Sam Groenewold 
en Lotte Keuning stoomde Nova 
door naar de overwinning. Uitein-
delijk floot de scheidsrechter de 
wedstrijd af met een 25-20 stand. 

Het publiek van Dindoa had ge-
hoopt op deze belangrijke punten, 
maar ging met lege handen terug 
naar Ermelo. Met deze overwin-
ning staat Nova nog steeds boven-
aan in de poule. Volgende week 
treft Nova Revival, die met één ge-
wonnen wedstrijd op een zevende 
plaats staat.

(Job Paauw)

Robin de Rooij legt aan voor één van zijn negen 
doelpunten.

De kangoeroes lopen op met het eerste. (foto Jannes Aalders)
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Verbreding A27 vanuit de lucht 
door Henk van de Bunt

De werkzaamheden om de A27 van 2x2 naar 2x3 banen te verbreden zijn volop bezig. Met 
een prachtige serie foto’s van eind oktober neemt RWS de Vierklanklezer mee in vogelvlucht 
over het circa 23,5 km lange traject tussen Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en aansluiting 
Bunschoten-Spakenburg; wij beperken ons tot net voorbij de provinciegrens tussen Utrecht 
en Noord Holland. Eind 2018 is de verbreding klaar. Het verkeer kan dan sneller doorrijden 
en de regio Utrecht en Amersfoort beter bereiken. De prachtige foto’s vragen om veel ruimte, 

vandaar zullen we de komende weken steeds een aantal plaatsen.

Winterweer

Sneeuwpret in de Steenen Camer. (foto Frans Poot)

Winterfair 
Maertensplein

Zaterdag 16 december vanaf 11.00 uur is er voor de tweede keer 
een winterfair georganiseerd door de activiteitencommissie van

de Maartensdijkse middenstandsvereniging (MMV).
Lokale winkeliers bemensen diverse kramen

in een sfeervolle pagode-tent.

De winterfair is bedoeld om de inwoners van Maartensdijk e.o. kennis 
te laten maken met hun ruime aanbod. Daarnaast is het ook in deze tijd 
van het jaar een moment van gezelligheid en samenzijn. Daarom zal er 
ook dit keer weer gezorgd worden voor sfeervolle live- muziek en zal 
de MMV heerlijke chocomelk, koffie en erwtensoep serveren. Ook aan 
de kinderen is gedacht, zij kunnen lekker klimmen, springen en glijden 
op diverse attracties. Voor iedereen die het leuk vindt is er de mogelijk-
heid om een kerststukje of een lampje te maken. [HvdB]

Winterfair bij Schaapskooi
Zaterdag 9 december was er 
van 11.00 tot 16.00 uur bij 

Reinaerde in De Schaapskooi 
aan de Melkweg 1b te 

Bilthoven een winterfair met 
veel marktkramen. 

Medeorganisator Geetje van Dijk: 
‘Het is altijd een feestje voor de cli-
enten van Reinaerde, die met hun 
familie en huisgenoten komen voor 
oliebollen en gezelligheid. De bu-
ren van De Schaapskooi lopen even 
over het plein en de vele vrijwilli-
gers helpen of komen langs. Dank 
aan alle helpers. De opbrengst is 
1250 euro; ondanks het mindere 
weer is de organisatie tevreden. 
Het eerste gedeelte van de fair wa-
ren er veel mensen en zelfs zonnige 
omstandigheden; later minder men-
sen, logisch gezien de natte sneeuw 
en regen.’

Vanaf de aansluiting Utrecht-Noord tot aan de aansluiting Bilthoven 
wordt naast de extra rijstrook een spitsstrook aangelegd. Het project 
maakt van de spitsstrook een definitieve rijstrook. Verder worden zowel 
aan de oost- als de westzijde van de A27 geluidschermen geplaatst. De 
exacte locatie, hoogte en planning van de schermen is te vinden op de 
online Hinderkalender.

Het viaduct Ruigenhoek (onderdoorgang Groenekanseweg) is aan de 
westzijde met 4 meter verbreed. Voor deze verbreding moest de zijkant 
aan de westzijde van het viaduct worden gesloopt. Nadat het viaduct is 
verbreed zijn er stootplaten geplaatst. De verbreding van het viaduct bij 
de onderdoorgang Groenekanseweg is gereed op de afwerking na. Het 
vervangen van de voegen wordt in 2018 uitgevoerd in verband met de 
wegfasering op de A27.

Schaapskooi in winterse sferen. [foto Henk van de Bunt]

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
13-12
Do.

14-12
Vr.

15-12
Za.

16-12
Zo.

17-12

Saté van varkenshaas, 
kroepoek, sla en frietjes

of
“Bouillabaise” 

(Zuidfranse visschotel)
of

Champignonragoût met 
witlof en kaas

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
20-12
Do.

21-12
Vr.

22-12
Za.

23-12
Zo.

24-12

Gekruid Iberico gehakt 
in korstdeeg

of
Gamba`s met pasta en 

groenten
of

Spruitjesstamp met 
kaassoufflé

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Let op! Zondag 24 december gesloten
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