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Minister Koolmees 
bezoekt We∞Match:

‘Mooie pilot voor het nieuwe inburgeringsstelsel’ 
Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bracht maandag 9 december een 

werkbezoek aan het project We∞Match in de gemeente De Bilt. Het project doet mee 
met het pilotprogramma ‘Veranderopgave Inburgering’ van het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid om de lessen en ervaringen uit de praktijk mee te 
nemen bij de ontwikkeling van het nieuwe, lerende inburgeringsstelsel.

We∞Match is ontwikkeld door 
KunstenHuis en biedt nieuwko-
mers de kans om zelfstandig een 
toekomst op te bouwen in Neder-
land. Dit gebeurt in samenwerking 
met maatschappelijk betrokken 
personen en organisaties. Theater 
is hierbij een middel om deelne-
mers te laten kennismaken met de 
verschillende aspecten van de Ne-

derlandse cultuur en om vaardig-
heden te oefenen.
Na een korte introductie door het 
ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en een wel-
komstwoord door wethouder Anne 
Brommersma (Welzijn en partici-
patie), maakt de minister in vogel-
vlucht kennis met We∞Match. Een 
voorproefje slechts, want in de 
rest van het programma draait het 
vooral om beleven en uitwisselen.

Kijkje in de keuken
Projectleider Willeke Colenbran-
der en artistiek leider Irene Jong-
bloets leiden het programma in 
met een ‘kijkje in de keuken’: de 
werkwijze van het project en hoe 
het verschilt van andere inburge-
ringstrajecten. Dat is bijvoorbeeld 
de inzet van theater en presentatie 
gedurende het traject en de ver-
bondenheid van lokale bedrijven 
en instellingen. Bijzonder is ook 
de koppeling aan een buddy: een 

woonplaatsgenoot die een nieuw-
komer vrijwillig ondersteunt bij 
het bereiken van haar persoonlijke 
doelen. Door deel te nemen aan 
een verkorte theatertraining – met 
de nadruk op non-verbale commu-
nicatie – ervaart de minister het 
effect van de inhoud van de trai-
ningen binnen het traject: inzicht 
krijgen in en het ervaren van de 
eigen kracht en vaardigheden om 
nieuwe stappen te kunnen zetten in 
de samenleving.

Succesvolle We∞Matches
Het programma vervolgt met korte 
vraaggesprekken over arbeidstoe-
leiding met deelnemers en werk-
gevers die in eerdere trajecten 
matches bleken. Wat zijn de erva-
ringen van deze organisaties met 
deelnemers van We∞Match? Wat 
zijn de tips & tricks van eerdere 
deelnemers? De minister krijgt 
volop de gelegenheid vragen te 
stellen. Hij maakt hier gretig ge-

bruik van en vraagt de deelnemers 
bijvoorbeeld hoe het theaterpro-
gramma voor hen werkt. Deelne-
mers reageren dat het effect heeft 
door het oefenen: ‘ Zo leren we de 
Nederlandse gebruiken echt ken-
nen. Zoals het schudden van han-
den en het aankijken in de ogen’ . 
En op zijn vraag aan projectleider 
Colenbrander naar werkzame ele-
menten benoemt zij met name de 
verbinding tussen partners in de 
gemeente en lokale bedrijven.

Arabische koffie
In een laatste interactief onderdeel 
gaan deelnemers, buddy’s en mi-
nister onder het genot van een Ara-
bische koffie met elkaar in gesprek 
over de impact van We∞Match 
op hun leven. Groepsgewijs, zo-
als ook onderdelen van het traject 
zijn ingestoken. Een deelneemster 
vertelt dat zij door het programma 
een stageplaats heeft gevonden 
die past bij haar gezinssituatie. Zij 
gaat als hulp in de huishouding 
werken en stroomt na haar oplei-
ding door naar de zorg. Een andere 
deelneemster vertelt dat zij door 
het programma heeft leren praten 
en nu durft te vragen wat zij wil.

Ter afsluiting van het korte en 
intensieve werkbezoek krijgt mi-
nister Koolmees namens het pro-
ject een inspirerende kaart van 
We∞Match en een doosje vol ‘fi-
lehapjes’ aangeboden, om hem 
te helpen herinneren aan een ge-
slaagde middag en het succesvolle 
project. Een project met potentie 
buiten de grenzen van Zuid-Oost 
Utrecht en met innovatieve ingre-
diënten voor de nieuwe Wet Inbur-
gering. 

Minister Koolmees: ‘We∞Match 
doet uitstekend werk om vrouwe-
lijke nieuwkomers te helpen inte-
greren in de Nederlandse samen-
leving. Hopelijk inspireert dit ook 
andere gemeenten om statushou-
ders op een vernieuwende manier 
te begeleiden naar werk. Daarmee 
vormt dit een heel mooie pilot 
voor het nieuwe inburgeringsstel-
sel waar het kabinet momenteel 
hard aan werkt.’ 

Begin 2020 start het vijfde 
We∞Match traject. Meedoen als 
deelnemer of buddy kan. Kijk 
voor meer informatie op www.we-
match.nl. 

Lachers in de zaal tijdens ‘Een kijkje in de keuken’. (foto Hans Lebbe)

De Vierklank 
rond de feestdagen

Volgende week ontvangt u de laatste Vierklank van dit jaar. 
In de kerstweek zijn we gesloten en verschijnt De Vierklank niet. 
Het eerste nummer van 2020 wordt op donderdag 2 januari bezorgd.
Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Minister Koolmees maakt kennis met deelnemers aan het programma. (foto Hans Lebbe)

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

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

Uw lokale drukwerkspecialist 
• printservice
• ontwerp en dtp
• reclamedrukwerk
• presentatiematerialen
• buitenreclame
• webside 
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

15/12 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
15/12 • 09.30u - Prop. G.A. van Ginkel

15/12 • 18.30u - Ds. J. P. Ouwehand

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
15/12 • 10.30u - Dienst met Annegien 

Ochtman 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

15/12 • 10.00u - spreker Peter Kerkhove

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
15/12 • 10.30u - Voorganger pastor G. 

Weersink

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

15/12 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
15/12 • 16.30u - Ds. J. B. Wilmink 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

15/12 • 10.00u - Ds. G.J. Codée 
15/12 • 19.00u - Ds. A.J. Zoutendijk 

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

15/12 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum

R.K. St. Michaelkerk
15/12 • 10.30 uur - Communieviering 

Wies Sarot 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
15/12 • 10.00u - Spreker 

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
15/12 • 15.30u - Ds. L. Kruijmer

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

15/12 • 10.00u - Ds. R.P. van Rooijen
15/12 • 18.30u - Kandidaat A.J. 

Speksnijder

Onderwegkerk Blauwkapel
15/12 • 10.30u - Adventsmuziek

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

15/12 • 11.00u - Ds. R. Alkema 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

15/12 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
15/12 • 18.30u - Ds. J.P. Nap

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

12/12 • 19.30u - Ds. 
A.J Britstra, Tijdrede

15/12 • 10.00u en 18.30u -
 Ds. A.C Rijken

PKN - Ontmoetingskerk
15/12 • 09.30u - Ds. A. Altena

St. Maartenskerk
15/12 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

15/12 • 10.00u - Ds. B.H. Steenwijk 
15/12 • 18.30u - Ds. T.A. Viezee

PKN - Herv. Kerk
15/12 • 10.00u en 18.30u - Ds. 

M. van der Zwan 

Oud papier
Groenekan
Op zaterdag 14 december haalt 
Stichting Warm Hart weer oud 
papier op in Groenekan, inclusief 
Nieuwe Weteringseweg, Voor-
dorpsedijk, Ruigenhoeksedijk en 
Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko met 
handgreep naar straatkant vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 14 december 
oud papier op in Maartensdijk. 
De papierwagens gaan zaterdag-
morgen om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht uw papierkliko of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

De beste wensen van 
onze bezorgers

Ook dit jaar kunt u onze bezorgers 
weer aan de deur verwachten met 
een persoonlijke kerst-/nieuwjaars-
groet. Voor u dé gelegenheid om uw 
waardering voor hun tomeloze inzet 
kenbaar te maken. Het is een tijdro-
vende bezigheid om met de kaartjes 
langs de deur te gaan. Het kan zijn 
dat u daardoor de krant iets later 
ontvangt dan gebruikelijk. U kunt 
de bezorger vanaf deze week aan 
de deur verwachten. 18 december 
verschijnt de laatste Vierklank 
van dit jaar. Het eerste nummer 
van 2020 wordt op donderdag 2 
januari bezorgd.

Opbrengst MS collecte

Tijdens de collecteweek van het 
Nationaal MS Fonds is het mooie 
bedrag van 2988,52 euro in De 
Bilt opgehaald. 
Scheidingsspreekuur 
Elke twee weken op dinsdagoch-
tend, in de oneven weken is er 
het scheidingsspreekuur georga-
niseerd door CJG De Bilt. Vra-
gen op het gebied van scheiding 
kunnen op het spreekuur worden 
gesteld, eventueel anoniem. Het 
spreekuur is van 10.00-12.00 uur 
bij de WVT (Talinglaan 10, Bilt-
hoven), en is kosteloos.

Eten bij ‘Aan De Keukentafel’ 

Vierstee 2.0 opent op 12 decem-
ber de deur van het pop-up 
restaurant om gezamenlijk en 
vooral lekker in de Vierstee te 
eten. Menu en reserveren via 
www.vierstee.nl. reserveren tot 8 
december op www.vierstee.nl of 
bel 0614-676160.

K’zz Voice viert 1e lustrum 

Close harmony koor K’zz Voice 
dat in januari 2015 werd opge-
richt door een paar enthousiaste 
ouders viert, op de valreep van 
het zesjarige bestaan, het 1e lus-
trum met een vrolijk kerstoptre-
den op donderdag 12 december 
in de Centrumkerk in Bilthoven. 
Naast wat nummers uit het regu-
liere repertoire bestaat het optre-
den vooral uit vrolijke kerst-
liedjes in jazzy arrangementen. 
Aanvang 20.00 uur. De toegang 
is gratis. Zie ook facebook.com/
Kzzvoice

Wintermarkt in De Bilt 

Op vrijdag 13 december, vindt 
in het oude hart van De Bilt de 
Wintermarkt plaats. Rondom de 
Dorpskerk zullen tussen 16.00 
en 22.00 uur in deze voor Kerst 
zo karakteristieke omgeving ver-
lichte kramen staan. De toegang 
is gratis. In de circa 60 kramen 
is er een groot aanbod van kerst-
stukjes en kerstkaarten, maar ook 
sierraden en keramiek. Kinderar-
tikelen ontbreken ook niet, even-
als boeken, dekentjes en kunst-
voorwerpen. En om in de sfeer 
te blijven: leuke kerstcadeautjes, 
decoratiemateriaal en kerstcuri-

osa. Op de Wintermarkt zijn ter 
plekke gebakken verse oliebol-
len verkrijgbaar en ook glühwein 
ontbreekt niet. Daarnaast is er 
catering aanwezig waar koffie, 
thee, chocolademelk, dranken en 
warme hapjes verkrijgbaar zul-
len zijn. De oude Dorpskerk zal 
geopend zijn, met om 19.00 uur 
en 20.00 uur een optreden van 
Vocaal Ensemble Amusing. 

Ontdek Fort Ruigenhoek 

Met de gids van Staatsbosbeheer 
kan je op 14 december het Fort 
de Ruigenhoekse Dijk ontdek-
ken. De gids vertelt je alles over 
het fort en hoe de soldaten hier 
vroeger leefden. Maar ook over 
de bomen en planten rond het 
fort, en hoe die een rol speelden 
bij de verdediging ervan. Aan-
vang 13.30, duur ca. 1,5 uur, 
kosten € 5,00, kinderen € 2,50 
contant. Aanmelden bij het hek 
van het fort.. Deze excursie is 
ook met een groep te boeken. 
Neem hiervoor contact op met 
utrechtwest@staatsbosbeheer.nl.

Kerstmarkt in Westbroek

Op 14 december is er van 17.00 
tot 20.30 uur een Kerstmarkt 
rondom de Molen en het Dorps-
huis in Westbroek met meer dan 
30 kramen. Muziekvereniging 
Vriendenkring verleent zijn mede-
werking en gospelkoor Sparks of 
Joy komt zingen in Charles Dic-
kens kleding. Er zijn broodjes, 
erwtensoep, koffie met lekkers, 
oliebollen etc. Tijdens de Kerst-
markt is de Molen geopend en 
zijn er oldtimers te bezichtigen 

Winterfair kinderboerderij 

Op kinderboerderij De Schaaps-
kooi, Melkweg 1b in Bilthoven is 
van 11.00 tot 16.00 uur op zater-
dag 14 december een markt voor 
het hele gezin. Met kramen, een 
levende kerststal en oliebollen. 
Er zijn diverse activiteiten voor 
kinderen, tweedehands boeken 
en een rommelmarkt.

Swingen in de kerk 
met Ludi Cantare

Zondag 15 december om 15.30 
uur verzorgt vrouwenkoor Ludi 
Cantare in de Centrumkerk aan 
de Julianalaan in Bilthoven een 
concert, getiteld ‘Winter Reve-
rie’: een veeltalig winterconcert 
met een breed spectrum aan 
20e en 21e eeuwse muziek: van 
klassiek en traditioneel tot jazz. 
Kaarten zijn aan de ingang van 
de kerkzaal verkrijgbaar.

Kinderkerstfeest

Zondag 15 december wordt 
voor de 82ste keer Kerstfeest 
gevierd in de Adventkapel aan de 
Tolakkerweg 14 in Hollandsche 
Rading. De bijeenkomst begint 
om 16.00 uur. Er zullen veel 
kerstliedjes worden gezongen 
en er wordt een mooi verhaal 
verteld. Na afloop is er iets lek-
kers te drinken en te eten. Ook 
mama’s, papa’s, oma’s en opa’s 
zijn hartelijk welkom.

Film in het Lichtruim

18 december om 20.00 uur ver-
toont SKC-Filmhuis in Het Licht-
ruim, Planetenplein 2 in Biltho-
ven de film Blaze; een drama van 
Ethan Hawke. Het is een portret 
van de kleurrijke singer-songwri-
ter Blaze Foley, een sleutelfiguur 
in de Texas Outlaw muziekbe-
weging van de jaren ’70 en ‘80. 
Hij overleed op 39-jarige leeftijd 
als onbekende muzikant, maar 
niet zonder country-artiesten als 
Willie Nelson en Merle Haggard 
te hebben geïnspireerd. Kaartver-
koop: Online via www.theater-
hetlichtruim.nl of aan de kassa.

Kunst Uit Eigen 
Provincie bij WVT

Van woensdag 18 december 2019 
tot en met donderdag 2 janu-
ari 2020 organiseert WVT de 
tentoonstelling Kunst Uit Eigen 
Provincie. Maak met deze expo-
sitie kennis met verschillende 
kunstvormen en kunstuitingen 
via werk van (beginnende) kun-
stenaars uit de regio. Locatie 
Talinglaan 10 in Bilthoven. De 
feestelijke opening vindt plaats 
op woensdag 18 december van 
20.00 tot 22.00 uur.

Kerstviering Westbroek

Op donderdag 19 december om 
19.00 uur viert basisschool ’t 
Kompas in Westbroek haar kerst-
viering. Samen met muziekver-
eniging Vriendenkring, organist 
Fia Lam en gospelkoor Sparks 
of Joy is er een prachtige vie-
ring voorbereid. Het thema van 
de viering is: ‘Geef Licht!’. De 
viering is het Kerkgebouw van 
de Hervormde Kerk in West-
broek (Kerkdijk 6). Iedereen is 
welkom.

Klaverjassen bij SVM

Op 20 december wordt er gekla-
verjast in de kantine van SVM 
aan de Dierenriem in Maartens-
dijk. De aanvang is om 20.00 uur 
en meedoen kost 3,50 euro. Er is 
ook een loterij, voor € 0,25 per 
stuk zijn er loten te koop. Voor 
aanmelden: tel. 0346 212366 of 
06 51832063.

Open kerk

De Centrumkerk, Julianalaan 
Bilthoven is in de Adventstijd 
op zaterdag 14 en 21 decem-
ber open van 11.00 tot 14.00 
uur. Er is mogelijkheid voor een 
gesprekje, het branden van een 
kaarsje, of om stil te luisteren 
naar muziek.

Kerstviering Vrouwen van Nu

Vandaag om 15.30 uur viert de 
afdeling Vrouwen van Nu Maar-
tensdijk haar kerstbijeenkomst 
in de Mantel met een lezing van 
dhr. Koos Egtberts over oude 
glazen kerstballen en kerstver-
sieringen. Na zijn verhaal wordt 
er samen genoten van het kerst-
diner.

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

Ook dit jaar kunt u onze bezorgers 
weer aan de deur verwachten met 
een persoonlijke kerst-/nieuwjaars-
groet. Voor u dé gelegenheid om uw 
waardering voor hun tomeloze inzet 
kenbaar te maken. Het is een tijdro-
vende bezigheid om met de kaartjes 
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Volkskerstzang 
Maartensdijk

Voor de tweeënvijftigste keer wordt er een Volkskerstzang in Maar-
tensdijk georganiseerd. Dit jaar op maandag 16 december in de 
sfeervol ingerichte Maartenskerk aan de Nachtegaallaan. Iedereen 
is welkom om de traditionele kerstliederen mee te zingen.
 
Tijdens de volkskerstzang is er een afwisselend programma met het 
kerstverhaal, de solisten Lolita en Michaëla, het Algemeen Zangkoor 
Maartensdijk (AZM), het Maartenskoor, Jochem van der Waals en Ca-
rola van Iersel op respectievelijk het orgel/de piano en dwarsfluit en 
natuurlijk muziekvereniging Kunst en Genoegen. 

Eerste Volkskerstzang
In 1967 is destijds de eerste Maartensdijkse Volkskerstzang gehou-
den in een houten gebouw waar veel verschillende soorten activiteiten 
plaats vonden. Er was een bibliotheek, tafeltennis, volleybal, gymnas-
tiek, Kunst en Genoegen, een jongerensoos en op zondag een kerk-
dienst. Voor de allereerste Volkskerstzang was het gebouw helemaal 
wit gespoten om de winterse gezelligheid te creëren. Vervolgens zijn 
De Vierstee en de Ontmoetingskerk gebruikt. De laatste jaren wordt 
gekozen voor de St. Maartenskerk vanwege de akoestiek en de sfeer.

Vol en wisselend programma
De insteek is altijd geweest om samen met anderen de bekende kerstlie-
deren te zingen, afgewisseld met het optreden van het liefst plaatselijke 
koren en met muziek van Kunst en Genoegen. Dit jaar zingt het Maar-
tenskoor onder andere het stemmige Transeamus, muziekvereniging 
Kunst en Genoegen speelt een mooi intermezzo, organist Jochem van 
der Waals en dwarsfluitiste Carola van Iersel spelen de Meditation sur 
le 1er Prélude van Bach , de zangeressen Lolita en Michaëla zingen het 
oude maar bijzondere lied Maria die zoude naar Bethlehem gaan. Het 
Algemeen Zangkoor Maartensdijk zingt onder andere het Es ist ein Ros 
entsprungen en in de samenzang klinkt naast Stille nacht, Heilige nacht 
ook zeker het bijzondere lied Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. 
En tussendoor wordt het kerstverhaal verteld.       [MD]

De deuren gaan om 19.00 uur open en de viering start om half acht. De 
verwachting is dat het geheel maximaal vijf kwartier duurt.

Swingen in de kerk 
met Ludi Cantare

Op zondagmiddag 15 december 
zingt vrouwenkoor Ludi Can-
tare in de Centrumkerk in Bilt-
hoven. Het concert heeft als titel 
‘Winter Reverie’. Een veeltalig 
winterconcert met een breed 
spectrum aan 20e en 21e eeuwse 
muziek: van klassiek en traditi-
oneel tot jazz.

Ludi Cantare bestaat dit jaar 35 
jaar. Dit concert staat voor de 
laatste keer onder leiding van di-
rigent Joost van Velzen. Voorzit-
ter Carla Wijers: ‘De laatste jaren 
hebben we met Joost een hele 
mooie koorklank bereikt, waar we 

het Biltse / Bilthovense publiek 
graag van willen laten genieten.’ 
Het koor heeft vorig jaar de keuze 
gemaakt om niet al het repertoire 
met het hele koor te zingen. Voor 
leden die de ambitie hebben om 
wat complexere stukken te zin-
gen, is een deelkoor in het leven 
geroepen. Carla: ‘Zo zorgen we 
ervoor dat het koor de voor ons 
belangrijke combinatie blijft bie-

den van zowel sociaal netwerk als 
ambitieus koor.’
Hoogtepunt van het programma 
vormt de in 2004 gecomponeerde 
Little Jazz Mass van Bob Chilcott. 
Het koor wordt hierin begeleid 
door pianiste Caroline Kuijpers 
en drummer Daan Quittner. Be-
kende delen als ‘Kyrie’ en ‘Glo-
ria’ maar dan in een eigentijdse, 
jazzy uitvoering. 

Ludi Cantare eerder dit jaar in Leerdam.

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is een aantal kaarten ter beschikking 
gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u een mail naar 
info@vierklank.nl met in het onderwerp Ludi Catante. De kaarten wor-
den onder de inzenders verloot, iedereen krijg bericht.

Kerstzang 2019
Dinsdag 17 december zal opnieuw kerstmuziek klinken in de Nije-
poortschool aan de Versteeglaan in Groenekan. De ervaringen vorig 
jaar opgedaan in dezelfde locatie waren positief en maken het bijna 
vanzelfsprekend om in samenwerking met enkele ouders van leer-
lingen van de Nijepoortschool een goed programma samen te stellen. 

Het thema van de avond zal zijn ‘delen’, een begrip dat steeds meer inhoud 
krijgt bij allerlei mensen in Ne-
derland en er buiten. Samenzang 
vormt, zoals altijd de rode draad, 
naast koorzang door een spontaan 
opgericht koor van inwoners van 
Groenekan en een koor samenge-
steld uit leerlingen van de school. 
Het belooft een fijn kerstfeest te 
worden, waarin kinderen een be-
langrijke rol zullen spelen. Eén van 
de ouders zal het kerstevangelie 
voorlezen. Er wordt een collecte 
gehouden voor dakloze mensen in 
Utrecht, waarvan volgens berich-
ten het aantal sterk is toegenomen.
Om 19.00 uur staat de zuid-deur 
van de school wagenwijd open en 
om 19.30 uur zullen vele stemmen 
zingen: ‘Komt allen tezamen, ju-
belend van vreugde’.

In 2018 vond de kerstzang ook in de Groenekanse Nijepoortschool plaats.

Aanhoudende belangstelling 
Repair Café Bilthoven

Het Repair Café Bilthoven werd afgelopen zaterdag weer goed bezocht. Mede dankzij de Sire 
campagne ‘Waardeer het, Repareer het’, waarin aandacht gevraagd wordt om kapotte 

spullen niet meteen weg te gooien, weten mensen het Repair Café goed te vinden. 

Twintig vrijwilligers stonden 
weer klaar om de ruim 70 bezoe-
kers te ontvangen en te helpen 
met hun reparaties. Vijfenveertig 
mensen brachten een kapot elek-
trisch apparaat mee. Een elek-
trisch apparaat repareren kost tijd. 
Het apparaat moet eerst openge-

maakt worden. Bij veel moderne 
apparaten zoals Nespresso of Sen-
seo koffiezetters, stofzuigers en 
stoomstrijkijzers is dit moeilijk 
en tijdrovend, omdat fabrikanten 
ze zo ontwerpen dat ze niet meer 
opengemaakt kunnen worden 
voor reparatie. Na het open ma-

ken moet geanalyseerd en getest 
worden wat er mis kan zijn met 
het apparaat. Vervolgens probeert 
de reparateur het euvel te verhel-
pen. En tot slot moet het apparaat 
weer in elkaar gezet worden. In 
de praktijk lukt ongeveer de helft 
van de elektra reparaties. 

Vijfentwintig mensen kwamen 
voor een reparatie aan hun fiets, 
met kleding of met spullen van 
hout of metaal, die gelijmd of 
gelast moesten worden. Fiets- en 
textielreparaties lukken altijd, ten-
zij er teveel slijtage is. Bij lijmen 
en lassen ligt het maar net aan de 
plek van de breuk en de construc-
tie. Zo kon een houten stoel met 
een gebroken poot prima gelijmd 
en geschroefd worden, maar een 
andere stoel niet. 

Ondertussen konden de kinderen 
die meegekomen waren bij Truus 
lekker knutselen in kerstsfeer. Het 
volgende Repair Café is op zater-
dag 25 januari,  
              (Anne Marie Gout) Voor fietsreparaties draaien ze hun hand niet om bij het repaircafé.

advertentie
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Gevuld beenhammetje 
met cranberry en noten

Kant en klare Hachee 

500
GRAM 5.98

500
GRAM 6.50

500
GRAM 6.98

Speklapjes
naturel of gekruid

Magere runderlappen

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 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 12 december
t/m woensdag 18 december

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Rosbief
Gebraden gehakt 
Honingham 

Filet Americain
Ei-bieslook salade
Sellerie salade 

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

1
KILO 8.98

KIPPENDIJ

Extra weekend voordeel

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

BOEREN AMBACHT
500

GRAM 6.75 500
GRAM 6.75

1
KILO 12.50

Slavinken, rundervinken, 
kipvinken 4 + 1

GRATIS

2
STUKS 7.-

TORTILLA’S 
Gevuld met gehakt of kip

www

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

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 december.

Veel van onze 
kerstgerechten 
hebben we nu al in 
het assortiment.

Dus kom gerust 
alvast voorproeven 
en inspiratie opdoen.

Pecan Pie
Nu € 9,95
Onze bekende

Amandelkransjes
Per pak € 3,49

Onze rijk gevulde 
Zuurkoolschotel 

€ 1,25
100 gram

Vers gesneden
Hutspot

€ 0,99
500 gram

Sappige
Comice handperen

€ 1,49
Heel kilo

Desem Maisbrood
Nu € 1,99
Onze heerlijke 
feestbroden en 
kerststollen hebben we 
weer volop liggen.

Kom proeven…!!!

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

*** Nieuw ***
Winter roerbak 
groente 
400 gram  € 2,99
Mooie Hollandse
Bospeen
Per bos  € 0,99

Heerlijke Sappige
Elstar 
handappels
Heel kilo  € 1,49

Zoet en sappig
Handsinaasappels
Heel kilo   € 1,49

16
12

17
12

18
12

Alleen donderdag

Van onze patissier

Spaghetti  
met scampi’s

€ 6,95
Per portie

Witlofschotel   
met ham en kaas

€ 1,25
100 gram

Boeuf bourguignon
met garnituur

€ 1,49
100 gramVan onze bakker

Vers van de traiteur
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Medewerkers WKZ 
zetten zich in voor De Bilt

Vorige week waren bijna 40 medewerkers van het Wilhelmina Kinderziekenhuis  te gast in 
gemeente De Bilt. Ze staken de handen uit de mouwen en zetten zich als vrijwilliger in. 

Zo bezochten ze bewoners van De Biltse Hof, deden ze klussen bij Kinderboerderij 
De Schaapskooi van Reinaerde en tuinierden ze in het Van Boetzelaerpark. 

Bij De Biltse Hof zongen vrijwil-
ligers en bewoners liedjes van 
vroeger. Aansluitend deden ze in 
groepjes diverse spelletjes met de 
bewoners. Zo ontstond er mooi 
contact tussen de bedrijfsvrijwil-
ligers en bewoners van De Bilt-
se Hof. Bij kinderboerderij De 
Schaapskooi werd samen met cli-
enten van Reinaerde geschilderd, 
geveegd, geharkt, opgeruimd, ge-
sjouwd en geboend. Zo is de vloer 
van de hooischuur voorzien van een 
nieuwe verflaag en zitten de cavia`s 
weer in een mooi geschilderd hok. 
Bij het Van Boetzelaerpark was het 
vooral zaak om zaailingen van de 
esdoorn te verwijderen, zodat de 
diversiteit in het park van bloemen 
en planten behouden blijft. 

Maatschappelijk betrokken
In navolging van de afdeling DIT 
(Directie Informatie Technologie) 
van het UMC Utrecht, wilde ook 
het WKZ haar maatschappelijke be-

trokkenheid tonen in de lokale om-
geving. Met een gezamenlijke 120 
uur aan vrijwilligerswerk verzet-
ten de vrijwilligers in één middag 
veel belangrijk werk. Samen voor 
De Bilt organiseerde deze middag. 
Deze stichting legt contacten tus-

sen bedrijven en maatschappelijke 
organisaties. Zij organiseert allerlei 
activiteiten om maatschappelijke 
betrokkenheid te bevorderen in de 
gemeente De Bilt.
             (Judith Boezewinkel) 

Ondanks het regenachtige weer was het een productieve en vooral heel 
gezellige middag.

Kerstmarkt in WVT

Afgelopen zaterdag vond in de Wijkvereniging Tuindorp, beter bekend als WVT, de jaarlijkse Kerstmarkt plaats. 
Onder overvloedige kerstklanken uit de luidsprekers konden belangstellenden voor weinig geld Kerstversiering 
en allerhande leuke cadeautjes aanschaffen, waaronder boeken, kaarsenhouders, glaswerk en nog veel meer. 
(Peter Schlamilch) 

Gemeente De Bilt waardeert 
jonge mantelzorgers

Gemeente De Bilt wil jonge mantelzorgers extra aandacht geven. Vanaf dit jaar krijgen 
kinderen en jongeren tot 18 jaar die opgroeien in een gezin waar zij mantelzorgtaken uitvoeren 
voor een ouder, broer of zus een extra waardering; bestaande uit een cadeaukaart van 25 euro.

In gemeente De Bilt zijn er inmid-
dels meer dan 800 mantelzorgers 
geregistreerd. Daarvan is maar een 
klein deel jonger dan 18 jaar. Toch 
zijn er veel meer jonge mantel-
zorgers. Eén op de vijf scholieren 
groeit op met een langdurig ziek 
familielid. Daarvan verleent drie 
procent intensieve hulp. Dit blijkt 
uit nieuwe cijfers van het Soci-
aal en Cultureel Planbureau over 
jonge mantelzorgers. Aan kinderen 

en jongeren die opgroeien met een 
ziek familielid moet de juiste on-
dersteuning en erkenning worden 
gegeven.

Cadeaubon en goodiebag
Steunpunt Mantelzorg start daarom 
met de campagne ‘Who Cares’ voor 
jonge mantelzorgers.Iedereen die 
een jonge mantelzorger kent kan 
hem of haar aanmelden door een 
ansichtkaart in te vullen en gratis 

op te sturen naar het antwoordnum-
mer. De ansichtkaarten liggen bij 
de bieb, bij sportverenigingen, op 
openbare plekken en bij Mens De 
Bilt. Natuurlijk kun je je ook online 
aanmelden, ga daarvoor naar de 
website www.mensdebilt.nl. Iedere 
10e jonge mantelzorger ontvangt 
ook nog een Goodiebag met leuke 
verrassingen gesponsord door lo-
kale winkeliers in De Bilt. 
Info mantelzorg@mensdebilt.nl.

Stuur je kerstgroet in
Stuur je eigen kerstgroet in. Maak een leuk filmpje met een persoon-
lijke Kerst- en/of Nieuwsjaargroet voor familie, vrienden of wie je maar 
wilt. Stuur je filmpje naar kerst@regiotvdebilt.nl. De filmpjes worden 
tussen 17 december en 5 januari uitgezonden op de Facebookpagina en 
op televisie. 
Insturen kan vanaf vandaag. 
Een paar tips:
- Neem je filmpje horizontaal op en kijk in de lens
- Kies een leuke achtergrond en praat opgewekt
- Maak je filmpje kort maar krachtig, maximaal 15 seconden
- Controleer na de opname of het geluid goed verstaanbaar is
- En… maak vooraf je lens even schoon.
                 (Richard Breedveld)

Sam Armstrong 
speelde Schumann

‘Het duistere hart van de mens te verlichten… dat is de plicht van 
de kunstenaar.’ Dat was de idealistische overtuiging van Robert 
Schumann, de grote componist die altijd aan gehoorhallucinaties, 
depressies en angstvisioenen leed, en na een mislukte zelfmoord-
poging in Düsseldorf, waar de totaal gedesillusioneerde componist 
van een brug in de Rijn sprong, nog jaren geïsoleerd leefde in een 
krankzinnigengesticht bij Bonn…

Het is de cummunis opinio onder beroepsmusici dat Schumanns Bunte 
Blätter tot zijn mindere werken behoort, en dat is niet zo vreemd: het 
zijn de stukken die hij terzijde legde terwijl hij zijn meesterwerken als 
Carnaval, Kreisleriana en Kinderszenen schreef. Voor een pianist dus 
een bijzondere opgave om er toch wat extra’s in te leggen, maar dat 
lukte de wat bedaarde Engelsman Sam Armstrong zondag 1 december 
in Het Lichtruim helaas niet helemaal.

Hoewel de pianist zijn liefde voor dit razend lastige werk van Schu-
mann niet onder stoelen of banken stak kwam die door de beperkte dy-
namische contrasten en te spaarzame lyriek niet helemaal over bij het 
publiek. Of, om het in Schumanns woorden te zeggen: ‘Zonder enthou-
siasme kan in de kunst niets bereikt worden.’ (Peter Schlamilch) 

Sam Armstrong vertolkt het lastige werk van Schumann in Het 
Lichtruim.

Over de donker wordende dagen
hoor je echt niet veel mensen klagen
want ze verhogen de sfeer
met lampjes wel weer
en zo is het heel goed te verdragen

Guus Geebel Limerick



6

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en 
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij Tap DELA kunt u rekenen op een luisterend 
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk en 
bijzonder te maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij DELA zonder 
verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook in Bilthoven en 
omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. 
Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Tap

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/bilthoven of bel 
030 200 45 30. 

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door Nadia en Sanne van Tap DELA

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)

Adverteren in De Vierklank?
Dat kan! Mail naar:
info@vierklank.nl

Elke vrijdag verse 

OLIEBOLLEN!!!

Ook wij staan op de 
KERSTMARKT in 

Westbroek 

met verse 
oliebollen 
en 
kwarkini’s!

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Van Smederij tot vier huizen 
aan de Dorpsweg

Soms kan een niet -gecamoufleerd rimpeltje terloops de werkelijke leeftijd van iemand 
verraden. Zo kan ook een oude balk of oude muur van een gerenoveerd pand 

verwijzen naar de historie van een huis

Voor-zover in archieven is te ach-
terhalen moet de oorsprong van het 
rijtje huizen aan de Dorpsweg 58 tot 
64 in Maartensdijk voor 1800 wor-
den gezocht. In de leggers van het 
kadaster (boeken waarin vanaf 1832 
de eigenaren van percelen grond en 
huizen t.b.v. de belasting wordt bij-
gehouden) komt de fam. Van Wig-
gen als eigenaar van een smederij, 
wagenmakerij ten oosten van de 
kerk aan de huidige Dorpsweg reeds 
voor.

De afgebeelde tekening van De 
Beijer uit 1744 laat een smederij ten 
oosten van de kerk zien. Rekening 
houdend met de door de tekenaar ge-
nomen vrijheid in de verhoudingen 
om in zijn weergave zoveel moge-
lijk te laten zien, zou de afgebeelde 
smederij dezelfde kunnen zijn als in 
de loggers van het kadaster vermeld.
Op de tekening staat tussen de kerk 
en de smederij nog een huis. Dit huis 
zou de eerste school van Maartens-
dijk kunnen zijn. De smederij wordt 
in de boeken aangegeven *naast 
de school*. Er is een overzicht van 
schoolmeesters die vanaf 1619 in 
Maartensdijk werkzaam waren. In 
1823 was Adrianus van der Steur als 
schoolmeester, koster, voorzanger 
en doodgraver Maartensdijk werk-
zaam. Volgens de burgerlijke stand 
uit die tijd woonde Van der Steur in 
huis nummer 15 en de hoefsmid Van 
Wiggen in huis nummer 16. Het wa-
ren dus buren. 

Gek
Op de tekening is door De Beijer 
rechts voor de smederij een paal 
getekend. Dit was vermoedelijk een 
huiswerktuig om wagens op te take-
len wanneer er een wiel moest wor-
den vervangen. Links op de teke-
ning staat een overdekte ruimte om 
paarden te beslaan. Op de schoor-
steen van de smederij staat ‘een gek’ 
(een beweegbare schoorsteenkap ter 
bevordering van de trek in de rook-
kanalen. Aan de gek is een staart of 
roer bevestigd, waardoor hij zich 
steeds naar de wind keert) 
De uitmonding van de schoorsteen 
bevindt zich dan van dé wind af, 
Dit was nodig om het smidsevuur 
gaande te houden. Op de tekening 
lopen enkele echte Oud Maartens-

dijkers koeien te drijven langs de 
Dorpsweg. De eerst vermelde smid-
wagenmaker in de burgerlijke stand 
uit 1840 is de weduwe Cornelia van 
Wiggen - Huijden (in 1796 geboren 
en ‘Doende een smederij van be-
roep’). Zij wordt hierin bijgestaan 
door haar 16- jarige zoon Corne-
lis van Wiggen, in 1823 in Maar-
tensdijk geboren. Cornelis trouwt 
met Catharina de Wit, geboren in 
1828 te Vleuten. Verder wonen in 
de smederij nog vier kinderen van 

Cornelia. Verder waarschijnlijk de 
schoonmoeder van Cornelia, twee 
smidseknechten en een dienstbode. 
Het woongedeelte van de smederij 
moest dus aan veel mensen onder-
dak verschaffen. Over het werken in 
de smederij is niets te achterhalen. 
Er zijn geen doorvertelde verhalen 
over de fam. Van Wiggen in het dorp 
bekend. 

Kerkhofsteeg
In 1863 koopt de Maartensdijkse 
aannemer Cornelis van Es de sme-
derij. Op 19 maart 1877 verhuisde 
de familie Van Wiggen naar Har-

derwijk. Een jaar na de koop brak 
Van Es een gedeelte van de smederij 
af. Hij verbouwt het resterende ge-
deelte tot drie woonhuizen, de hui-
dige panden Dorpsweg 58, 60 en 
62. Oorspronkelijk was de smederij 
in een U-vorm gebouwd met het 
open-einde naar de Kerkhofsteeg 
(N-Z ten westen van nr.58) gericht. 
Aan de oostzijde van de drie wo-
ningen bouwt Van Es een vierde 
huis, het huidige nummer 64.Dit 
vierde huis bestaat uit een geschei-

den voor- en een achterhuis. : Beide 
huizen grenzen aan de genoemde 
Kerkhofsteeg: het achterhuis heeft 
een deur die uitkomt op het erf van 
nummer 62. Midden 19de eeuw dus 
al een soort woonerf. Van Es ver-
koopt alle huizen in 1878 aan Jan 
Willem Verstegen uit Voorschoten. 
Verstegen begint een ‘kunstboterfa-
briek’ ( kunstboter is een verzamel-
naam voor producten als margarine 
en halvarine, die ter vervanging van 
(echte) boter dienen).in Maartendijk 

Midden 19de eeuw opent de fam. 
Bomas een kruidenierswinkeltje in 
het nummer 60, hetgeen tot 1936 
heeft voortbestaan. Nummer 62 en 
64 worden in 1883 gekocht door 
Dirk Zijderveld uit Hei- en Boeicop. 
Hij opent melkzaak in het pand. Na 
30 jaar verkoopt Zijderveld beide 
huizen in 1913 aan Jannetje van der 
Heiden aan schoenmaker Abraham 
Baars; hij verkoopt ze in 1919 aan 
Jannetje van der Heiden die ze in 
1929 aan Gijsbertus Doornebal uit 
uit Leersum verkoopt. Doornenbal 
opent op nummer 64 een melkwin-
kel annex kruidenierszaak. Door-
nenbal laat het huis grondig verbou-
wen. Het aparte achterhuis waarvan 
tijdens een storm het dak is afge-
waaid krijgt een plat dak. en wordt 
‘melklokaal’. 
In 1948 stopt Doornenbal met zijn 
winkel en wordt deze zaak voortge-
zet door Willem van Keulen. Tien 

jaar daarna opent Van Keulen in het 
huis ernaast aan de Dorpsweg 70 
een nieuwe winkel. In de oude zaak 
komt een groentewinkel van achter-
eenvolgens Veldhuizen en Van Maa-
ren :

In 1969 verdwijnt de laatste win-
kel uit het rijtje huizen en krijgen 
de vier woningen uitsluitend een 
woonfunctie. Na enkele verbou-
wingen ontstaat het vooraanzicht 
van de vier huizen zoals door de ge-

pensioneerde marineman, sergeant-
majoor Job Bosman in 1993 op het 
afgebeelde schilderij vastgelegd. 
Job Bosman heeft na zijn pensione-
ring al veel pittoreske gezichten uit 
Maartensdijk op linnen vastgelegd. 
Behoudens enkele vondsten van oud 
smeedwerk in de tuin en enkele tij-
dens renovaties zichtbaar geworden 
balken, een roodstenen binnenmuur 
en de gemetselde ramen, herinnert 
niets meer in de huizen aan de oor-
sprong ervan, de smederij uit 1700. 

De Winkel van Gijs Doornenbal met Gijs met vrouw en dochter

Op woensdag 4 januari 1995 verscheen nummer 1 van de eerste jaar-
gang van De Vierklank. Daarin bladerend blikken we  in dit jubileum-
jaar terug in een reeks van ‘Kieks’: die onwaarschijnlijk lange serie 
verhalen waarin dorpshistoricus Koos Kolenbrander de lezers infor-
meert over stukjes geschiedenis van deze gemeente. Een Kiek van 26 
juli 1995 vertelt over de transformatie van een voormalige smederij tot 
vier pittoreske woninkjes aan de Maartensdijkse Dorpsweg. 
                      Henk van de Bunt

tekening uit 1744 van De Beijer met links de smederij

Duivententoonstelling
PV De Bilt sloot met een tentoonstelling in het verenigingslokaal 
in Kinderboerderij De Schaapskooi een succesvol vliegseizoen af. 
Diverse leden behaalden met hun duiven regionaal en nationaal 
successen. Met de jaarlijkse tentoonstelling werd dit jaar qua ac-
tiviteiten afgesloten.

Er waren een dikke honderd duiven ingezet door 11 deelnemers. Onder 
grote belangstelling werden de prijswinnaars op passende wijze gehul-
digd. Peter Cooyman had de schoonste jonge duivin en Edith Muller 
had de schoonste late duif. Peter van Bunnik was met de schoonste 
oude doffer, - oude duivin en - jonge doffer, schoonste van het geheel 
en het schoonste viertal de grote overwinnaar. Michel van Putten en Ria 
van Zelst hadden resp. het 2e- - en 3e schoonste viertal. De duivensport 
leeft nog steeds in de Bilt en omstreken. Met enthousiasme bereiden ze 
zich voor op het komend jaar.

V.l.n.r. Peter van Bunnik, Michel van Putten, Gerard Turk (e.v.  de zieke 
Ria van Zelst) en Peter Cooyman.
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Geen 18, geen alcohol

LEKKER
VOOR
KIDS!

998
Schaal  
700 gram

899

CHATEAU TROUPIAN

Geen 18, geen alcohol

Haut-Medoc 2016, Bordeaux Frankrijk
Fles 750 ml
 x13,99

699

399

399

LUXE CHOCO DRIP IJSTAART
Met praliné- en vanilleroomijs
8-10 personen
Per stuk

TRUFFELPASTINAAKSOEP
Diverse kerst soeppakketten 
4 personen

GEKRUID GEHAKTTAARTJE
Zoet gekruid gehakt in bladerdeeg
Schaal 2 stuks

 Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31
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Toen en nu (nog)….
Met een foto van weleer, de camera van nu en tekst van overal ((dorps-)historici en eerdere 

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

Westbroek was een zelfstandige 
gemeente t/m 30-6-1957. Per 1-7-
1957 werd het een kern van de ge-
meente Maartensdijk; in 2001 (na 
samenvoeging van Maartensdijk en 
(oud) De Bilt werd het een van de 
zes kernen van de toen gevormde 
gemeente De Bilt. Onder het dorp 
Westbroek valt ook de buurtschap 
Achttienhoven. Tegenwoordig 
heeft het dorp Westbroek ongeveer 
1.200 inwoners en is daarmee de 

kleinste kern van de gemeente De 
Bilt. 

In Westbroek, inclusief de voorma-
lige kern Achttienhoven, is veel van 
het oude bewaard gebleven. Veel 
boerderijen zijn gebouwd onder het 
principe: ‘wonen en werken onder 
1 dak’. Dat leverde de vele lang-
huisboerderijen op, bijvoorbeeld 
‘Oog in ’t Schild’ (voorheen Wel-
gelegen) op de Dr. Welfferweg 27. 

Deze langhuisboerderij dateert uit de 
zeventiende eeuw. De boerderij was 
in de negentiende eeuw eigendom 
van iemand die zelf op Landgoed 
Persijn woonde. Hij verpachtte de 
boerderij eerst aan een diaken van 
de NH-Kerk (Westbroek), aan wie de 
boerderij later werd verkocht. Rond 
1900 werd de naam Welgelegen door 
de toenmalige eigenaar veranderd in 
Oog in ’t Schild (foto uit de digitale 
verzameling van Rienk Miedema).

Hofstede ‘Dog in ’t Schild’ is één 
van de oudste boerderijen in het 
prachtige landelijke gebied tussen 
de stad Utrecht en de bosgebieden 
van Hilversum. Dit rijksmonument 
kent een kleurrijke historie die 
geschat wordt terug te gaan tot 
begin 18e eeuw. Ooit heette de 
hofstede ‘Welgelegen’, maar rond 
1900 heeft de toenmalige eigenaar 
een tweedehands schild op de kop 
getikt om een hoeksteen af te dekken 
met de tekst ‘Dog in ’t Schild’. Zo is 
de huidige benaming ingeburgerd. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt ….
Over de voetgangersroute langs de Rembrandtlaan

Langs de Rembrandtlaan, tussen de Jan Steenlaan en de Rubenslaan in 
Bilthoven loopt aan weerskanten een plm. 90 cm smal voetpad van en 
naar het station Bilthoven. Het is de looproute van woonwijk de Leyen 
naar de loopbrug van het station. Inwoners, waaronder bewoners van de 
nabij gelegen bejaardencentra en medewerkers van de diverse bedrij-
ven uit die omgeving maken gebruik van dit voetpad. 

Echter het voetpad is aan één kant niet bruikbaar door het overhangende 
groen, de verzakte tegels en de geparkeerde auto’s. De jarenlange bouw 
heeft ook nu aan de andere kant bijna permanent veel obstakels aan de 
weg op het trottoir gezet. Er kan alleen maar uitgeweken worden naar 
de rijbaan. Het is geen fatsoenlijke en veilige voetgangersroute, geen 
ruimte voor kinderwagens, rollators en de looproute is niet op orde. 
De gemeente heeft al vanaf 2017 diverse meldingen over de obstakels 
ontvangen. De reactie n.a.v. de oproep van de gemeente en het idee 
vanuit de gemeenteraad, om gevaarlijke situaties openbare ruimte te 
melden, wordt niet opgepakt. Tot het moment dat er eindelijk werk ge-
maakt wordt van het herstel van deze route zullen voetgangers moeten 
blijven uitwijken naar de rijbaan hetgeen ze al ruim 3 jaar doen.
Johan L’Honoré Naber, Bilthoven

Zon door de 
schoorsteen 

Zaterdag 30 november was Sint Nicolaas op pad met zijn Pieten rond-
om Maartensdijk en bezocht cliënten van Vitras en gasten van de Zon-
nebloem Maartensdijk. Zij waren blij verrast met het korte bezoek en 
natuurlijk kwam de Sint niet met lege handen dankzij een aantal spon-
soren. Zelfs een bijbehorend gedicht ontbrak niet.     (Ido Huitenga)

Sinterklaas op visite in Maartensdijk.

Pakjesavond op Maertensplein
De Maartensdijkse Middenstand 
Vereniging pakte opnieuw goed uit 
met hun Sinterklaasactie. Er werd 
vrijdag 6 december om 17.00 uur 
een scala aan prijzen uitgereikt in 
de Maertensdijk Optiek. Alle prijs-

winnaars waren gebeld en de Op-
tiek was afgeladen vol. 

Niet alleen het aantal deelnemers 
was (weer) gegroeid, ook de leden 
van de Maartensdijkse Midden-

stand Vereniging konden door het 
beschikbaar stellen van nog meer 
prijzen nog meer mensen blij ma-
ken. Onder luid applaus van beide 
kanten werden dan ook de prijzen 
in ontvangst genomen.

Presentatie film 
Wielerronde Westbroek

 
Afgelopen jaren is steeds de of-
ficiële film van de Wielerronde 
Westbroek op een andere wijze in 
première gegaan. In dit jubileum-
jaar is deze primeur bewaard voor 
de Kerstmarkt die op zaterdag 14 
december vanaf 17.00 uur plaats-

vindt rondom het Dorpshuis in 
Westbroek.

Tijdens deze gezellige Kerstmarkt 
zal ook het onderdeel Westbroek 
Draait Door weer plaats vinden 
om 21.30 uur. Na afloop zal ook de 

film in première gaan in het Dorps-
huis in Westbroek. Een mooie te-
rugblik op een zeer geslaagd en 
gezellig dorpsevenement.0 Zie 
ook Kerstmarkt Westbroek 2019. 

Veel prijswinnaars in de optiekzaak op het Maertensplein.(Foto Henk van de Bunt)
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ALLE MEDEWERKERS VAN KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO
WENSEN U EEN GEZELLIGE KERST
EN EEN GEZOND
EN VOORSPOEDIG 2020

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 

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 9 december t/m dinsdag 24 december.

KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO

ECHTE KERSTTOPPERS!

Vers wild van uitmuntende kwaliteit!

Heerlijk aan een stuk te bereiden en dan te trancheren:

HERTENHAASTOURNEDO 100 gram 6,95
Tip: serveer hierbij onze rode wijn kaneelsaus, romige aardappelpuree en 
rode kool met een appeltje en uiteraard het bekende stoofpeertje

De topper van al vele kersten op rij!
Tongstrelend kwaliteitsrundvlees van de Utrechtse Heuvelrug!
Met o.a. mals rundvlees, mager gerookt spek en een fijne 
kruidenmelange. Braadtijd: ± 35 min. op 150°C
KERST GEBRAAD 100 gram 2,55
Tip: serveer hierbij onze huisgemaakte truffelgratin, stroganoff saus en 
haricoverts met katenspek omwikkeld

VOOR EEN HEERLIJK VOORGERECHT:

Van superkwaliteits rundvlees gesneden:
RUNDER CARPACCIO per portie  3,25
Tip: serveer de carpaccio op een bedje van sla en garneer het af met 
pijnboompitjes en grove kaas snippers, peper uit de molen, onze 
truffel mayonaise of carpaccio dressing. Ps: serveer de carpaccio op 
kamertemperatuur

Uit eigen keuken: onze befaamde soep getrokken uit diverse 
paddenstoelen, lekker wat room toegevoegd gecombineerd met 
een kruiden bouquet.
BOSPADDESTOELEN SOEP per beker 4,75
Tip: serveer de soep in een wijnglas en garneer deze af met verse bieslook.

Meer suggesties voor een heerlijk voorgerecht:
GEROOKTE EENDENBORSTFILET, 

MOSTERDSOEP, VITELLO TONATO,
STEAK TARTAAR

UIT ONZE CULINAIRE KEUKEN:

Met veel vlees, cranberry’s, zilveruitjes, champignons, rode wijn 
en een geselecteerde kruiden melange
HAZENPEPER 100 gram 2,85
Tip: serveer hierbij romige aardappelpuree, rode kool en stoofpeertjes

Een topper om niet te vergeten:
Met o.a. mals rundvlees, spekjes, rode wijn, champignons, uitjes 
en julienne wortels!!
BOEUFF BOURGUIGNON 100 gram 1,55
Tip: serveer hierbij gegratineerde aardappels en kleine gegratineerde  
spruitjes 

Suggestie: VARKENSHAAS MEDAILLONS in een 
gevulde Jägersaus, smelt op de tong: serveer hierbij romige 
puree, sugar snaps en Parijser Worteltjes

FEESTELIJK OPGEMAAKTE KERSTSCHOTELS:

Voor uw gourmet, fondue of steengrill
Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet, mini kipsaté, mini 
cordonbleu, kalfsoester en gemarineerd biefstukreepjes 
GOURMET EXCLUSIEF ± 280 gram p.p. 6,75

Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, mini boomstammetjes, 
mini slavinkjes, mini hamburger en een mini worstje.
GOURMET POPULAIR ± 280 gram p.p. 6,25

Met o.a. dun gesneden kogelbiefstuk, varkensbiefstuk, kipfilet, 
kalfsbiefstuk en kalkoenfilet
CHINESE BOUILLION FONDUE ± 300 gram p.p.  7,75

Met o.a. hertenbiefstuk, hazenrugfilet, magret de canette, 
wildzwijnbiefstuk en fazantenfilet
WILDGOURMET ± 280 gram p.p. 13,95
Aanvullingen voor uw schotel; shoarmavlees, lamskoteletjes, speklapjes, 
biefstuk schnitzels, mini merquez

ECHTE KERST SPECIALITEITEN!

Voor de kerst met een Italiaans tintje: malse varkensprocureur 
met porchetta kruiden en een vleugje venkel omwikkeld met de 
beste pancetta
PORCHETTA ROLLADE 100 gram 1,85
Tip: serveer hierbij dikke frieten met patatas brave kruiden en een groene 
salade

In ganzen vet reeds gegaard (nog ± 25 minuten in de oven op 
175°C)
GEKONFIJTE EENDENBOUTEN Per bout 5,75
Tip: serveer hierbij krielaardappeltjes met rozemarijn, groene salade en 
onze cranberry compote.

VOOR EEN TRADITIONELE KERST:

Voor in de oven ± 3000 gram per stuk (bestel tijdig op = op)
BABY KALKOEN 500 gram 6,50
Tip: braadt u de kalkoen op de borstzijde in een braadzak dan blijft deze 
mals en sappig!!

Ook voorradig:
KALKOENDIJEN, KALKOENROLLADES

EN KALKOENBIEFSTUK.

EEN ECHTE KERSTTRADITIE;

TAMME KONIJNEN ACHTERBOUTEN
100 gram 1,85

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

VOOR EEN KERST MET EEN FRANS TINTJE:

Met een laagje vet om krokant uit te bakken:
MAGRET DE CANETTE 100 gram 2,95
Tip: serveer hierbij onze cranberry compote, huisgemaakte truffelgratin, 
roer gebakken spruitjes, pompoenblokjes, pecannoten en geraspte kaas.

VOOR EEN BOURGONDISCHE KERST

Een spektakel op uw kersttafel, een echte eye catcher!
COTE DE BOEUFF 100 gram 2,10
Tip: serveer hierbij roseval aardappeltjes wedges met rozemarijn, grove 
groente en een portsaus

Om aan tafel te snijden zonder been: handgeknoopt!!
Traditioneel gekruid en gevuld met o.a. prosciutto, grove oude 
kaas snippers, groene pesto en pijnboompitjes
GEVULDE RIBEYE ROLLADE 100 gram 3,25
Tip: serveer hierbij mini krieltjes in de schil, haricoverts omwikkeld met 
katenspek

VOOR EEN AMERIKAANSE KERST:

Lekker voor in de oven, heerlijk gekruid: met whisky, Italiaans en 
basis naturel.
KERST HAMMETJES 100 gram 1,50
Tip: serveer hierbij kastanje puree, stoofpeertjes en een grove 
paddenstoelen melange. 

WILD SUGGESTIES VOOR UW KERSTDINER:

HAZENACHTERBOUTEN, FAZANTENFILET, 
WILDE EENDENBORSTFILET, 

FAZANTENPOOTJES, WILDZWIJNBIEFSTUK, 
DIVERSE SOORTEN WILD STOOFVLEES.

RUNDVLEES SUGGESTIES VOOR UW KERSTDINER:

SUPER MALSE BIEFROLLADES, ENTRECOTE, 
BLACK ANGUS BAVETTE, OSSENHAAS, 

GEVULDE BAVETTE ROLLADES

KALFSVLEES SUGGESTIES:

KALFSSCHNITZELS, KALFSOESTER, 
KALFSOSSOBUCO, KALFSRIBLAPJES

LAMSVLEES SUGGESTIES:

LAMSBOUT, LAMSROLLADE,
LAMSHAASJES, LAMSFILET,

LAMSKOTELETJES, FRENCHED RACKS

GEVOGELTE SUGGESTIES:

KIPROLLADE, KALKOENSTOOFROLLADE, 
KALKOENDIJEN, KIPDIJFILET BONBONS

VARKENSVLEES SUGGESTIES:

VARKENSHAAS IN ROOMSAUS,
VARKENSRACK MET SPEKRAND, 
FILETROLLADE, VARKENSHAAS, 

PROCUREURROLLADE.

VOORKOM TELEURSTELLINGEN!

GEEF DAAROM UW KERST- OF 

KALKOEN/WILD BESTELLING UITERLIJK 

VOOR 18 DECEMBER DOOR.

Voor vragen/ advies kunt u altijd 
bellen naar de winkel of langskomen.

Zetfouten voor behouden.
Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.

Proef en beleef de kerst
met de vlees- en wildspecialiteiten van Kwaliteitsslagerij van Loo
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Praktijk van Doorm 
verhuist naar Verhaeg

door Henk van de Bunt

Ze wonen maar een aantal woningen bij elkaar vandaan aan de Dennenlaan in Hollandsche Rading, 
maar hun tandartsenpraktijken waren meerdere kilometers uit elkaar. In die situatie is sinds 1 

juni van dit bijna voorbije jaar verandering opgetreden nu de tandartsenpraktijk van Willem 
van Doorm aan de Dennenlaan in Hollandsche Rading per die datum is ingebed 

bij Verhaeg Tandartsen aan de Tolakkerweg 157a in Maartensdijk. 

Drs. Willem van Doorm is daar dan 
werkzaam op maandag en woens-
dag: ‘Thomas de Haan en Dani-
elle Verhaeg kenden mij vanuit de 
Dennenlaan in Hollandsche Ra-
ding; contacten zijn dan natuurlijk 
sneller gelegd’. Van Doorm wilde 
in ieder geval het wat kalmer aan 
gaan doen; ‘Maar ik wilde niet er 
helemaal mee stoppen; daar moet 
ik voorlopig nog niet aan denken. 
Bij Verhaeg was nog een ruimte vrij 
en mijn eigen praktijkmeubilair en 
apparatuur sieren deze ruimte nu 
volledig op. Zoveel als mogelijk 
en nodig heb ik mijn eigen patiën-
tenbestand behouden, maar er zijn 
geen piketpaaltjes uitgezet. Het 
praktijkbordje aan de Dennenlaan 
is er fysiek nog wel, maar is wel 
verhangen’.  

Kapitein
Willem van Doorm studeerde in 
1974 af aan de Universiteit van Am-
sterdam. Na zijn militaire diensttijd 
(kapitein - tandarts) werd hij staflid 
aan de Universiteit van Utrecht, be-
last met (klinisch) onderwijs in Kin-
dertandheelkunde en Onderzoek en 
startte hij daarnaast een algemene 
tandartspraktijk te Hollandsche 
Rading. Hij werkte ook bij Abrona 
(tot medio 2011), een instelling 
voor mensen met een beperking te 

Huis ter Heide. Op grond van C.V. 
en jarenlange ervaring werd hij in 
2008 officieel erkend als Tandarts 
Gehandicaptenzorg. Hij gaf refe-
raten over bange mensen met een 
beperking, publiceerde in het Ned. 
Tijdschr. v. Tandheelkunde en gaf 
voordrachten. In zijn praktijk is er 
altijd veel professionele aandacht 
voor angstige mensen, of mensen 
met een beperking.

Assistente 
Assistente Floryth Mulder (gebo-
ren aan de Dennenlaan) is al vanaf 
1982 werkzaam in de praktijk. 
Door scholing en ervaring heeft 
zij als gediplomeerd tandartsassis-
tent in de loop der jaren zeer veel 
expertise opgebouwd. Ook heeft 
zij de opleiding preventie-assistent 
gedaan, waardoor zij bepaalde een-
voudige handelingen kan uitvoe-
ren. Zij is voor de patiënten een 
vraagbaak en rustpunt in het soms 
toch wel hectische bestaan van de 
tandartspraktijk. Ook zij is mee-
overgegaan naar de praktijk aan de 
Tolakkerweg en participeert de da-
gen dat van Doorm er niet is in het 
overige team. 

Verhaeg
Alweer vanaf begin 2017 zit Ver-
haeg Tandartsen in het pand aan de 

Tolakkerweg 157a in Maartensdijk. 
Verkeersvlieger en (mede-)eige-
naar Thomas de Haan vertelt: ‘Wij 
streven naar de hoogst mogelijke 
kwaliteit van tandheelkunde, met 
een moderne praktijk met zeven 
behandelkamers, die aan alle eisen 
van deze tijd voldoen. Om hieraan 
te kunnen voldoen beschikken wij 
over goed en goed opgeleid perso-
neel en zetten wij de nieuwste tech-
nieken in’. Mede-eigenaar en tand-
arts Daniëlle Verhaeg vertelt haar 
‘geschiedenis: ‘Als kind wilde ik 
al tandarts worden. Na mijn VWO 
en een aantal keer te zijn uitgeloot 
voor de tandartsopleiding, kon ik na 
drie jaar wachten toch aan mijn stu-
die beginnen. In 2007 studeerde ik 
af in Amsterdam’. Daniëlle kwam 
uiteindelijk bij een collega in Zeist. 
Zij had het hier erg naar haar zin, 
leerde veel en bouwde een goede 
band op met collega’s en patiënten. 

Eigen
Zij wilde graag een eigen praktijk. 
En dat geluk kwam inderdaad op 
hun pad, toen zij deze praktijk in 
Maartensdijk konden overnemen. 
Thomas de Haan: ‘Naast mijn baan 
als verkeersvlieger bij Transavia, 
heb ik in de avonduren een studie 
bedrijfskunde gedaan, waarin ik 
veel leerde over ondernemerschap, 
accounting and finance en marke-
ting. En wat is dan mooier als je, 
met je partner, de kans krijgt een 
eigen tandartspraktijk te runnen?’
De praktijk bestaat inmiddels uit 
zes tandartsen (waaronder dus 
Willem van Doorm), drie preven-

tiemedewerkers, 4 assistenten en 2 
mondhygeinisten. Daarnaast is er 
nog een aantal medewerkers rond-
om dit team, zoals telefonistenre-
ceptionisten e.d. Danielle tenslotte: 
‘Goede tandheelkunde, daar is een 
betrokken en gedreven instelling 
van de behandelaars én van de pa-
tiënten voor nodig. Wij bespreken 
de behandeling op een laagdrem-
pelige manier en leggen uit wat dat 
inhoudt. Zo dragen we er zorg voor 
dat we samen tot een passende op-
lossing komen. Met passie probe-
ren wij met ons ervaren en nu dus 
weer uitgebreide team, een praktijk 
neer te zetten met een fijne sfeer’. 

De praktijk van Willem van Doorm (r) is verhuisd naar (Danielle) Verhaeg 
(l) Tandartsen.

Het praktijkbordje aan de 
Dennenlaan is er nog wel, maar de 
praktijk huist aan de Tolakkerweg.  

Opeldealer Henri & Herman: 
iedere auto is welkom bij ons

door Walter Eijndhoven

Bij Opeldealer Henri & Herman 
zijn klanten ook welkom als ze in 
een ander merk auto dan Opel rij-
den. De vestigingen in Bilthoven 
en Doorn zijn aangesloten bij  Eu-
rorepar Car Service. Hierdoor kan 
elke klant terecht, met elk merk 
auto en elk denkbaar probleem.

‘Onderhoud aan de auto, een APK-
keuring, een grote of kleine onder-
houdsbeurt: alles kan bij Henri & 
Herman, en: elke auto is welkom’, 
zegt Frans Bakkenes, aftersalesma-
nager bij  Henri & Herman Biltho-
ven. ‘Wij merken dat ook klanten 
die een ander merk dan Opel rijden 
graag voor onderhoud bij ons wil-
len komen. Maar het serviceniveau  
moet dan natuurlijk hetzelfde zijn 
als dat van de dealer.’ 

Als lid van de Eurorepar Car Ser-
vice, een internationaal netwerk 
voor onderhoud en reparatie van 
alle merken auto’s, kunnen de 
Henri& Herman vestigingen in 
Bilthoven en Doorn het onderhoud 
van alle merken auto’s verzorgen 
op dealerniveau. ‘We hebben toe-
gang tot een uitgebreid assortiment 
aan onderdelen. Onze technici 
zijn bovendien speciaal opgeleid, 
waardoor alle auto’s bij hen in ver-
trouwde handen zijn.’

Ontzorgen
Bij Henri & Herman staan per-
soonlijk contact en optimale ser-
vice voorop. Bakkenes: ‘Al onze 
medewerkers staan altijd klaar 
voor onze klanten. Ontzorgen is 
één van onze kernwaarden. Als 
er problemen zijn met de auto, 
maken wij het probleem van de 
klant óns probleem en lossen we 
het op.’

Naast onderhoud en verkoop 
van personenauto’s, repareren de 
monteurs ook bedrijfswagens en 
campers, staan er bij alle vestigin-
gen elektrische laadpalen en kun-
nen klanten terecht voor opslag 
van hun winter- of zomerbanden. 
Henri & Herman is gevestigd aan 
de C. de Haasweg 88 in Biltho-
ven, tel. 030 2643434 en e-mail: 
contactopel@henriherman.nl.

Het personeel van Henri & Herman is opgeleid voor reparaties aan alle 
auto’s.

ingezonden mededeling

Prijswinnaars 
kleurwedstrijd

De prijswinnaars van de kleurwedstrijd bij Jumbo Jelle Farenhorst.
zijn: Teun, Wobbe, Sophie en Marith; zij hadden de mooiste platen 
gekleurd. 

Volop herfst

Op de fiets komend vanuit Utrecht stond Frans Poot even stil bij dit 
unieke herfstbeeld.



Tot en met maandag 23 december
élke dag open, óók zondags

Openingstijden:
dagelijks van  

10.00 tot 17.00 uur,  
vrijdags tot 21.00 uur

Dé beste kerstboom
onder de kerstbomen
Vers, groen én gezond, rechtstreeks uit 
de bosbouw kweekpercelen in  
Scan dinavië. Beter en eerlijker 
vindt u ze nergens.
Hoogte 150 tot 180 cm 
....................................... € 19,99  
Hoogte 180 tot 210 cm 
....................................... € 32,99 

WINKELDORP IN ANTON PIECK STIJL
Elke 3 à 4 dagen nieuwe winkeliers

LEVENDE KERSTSTAL
met echte dieren die graag geknuffeld 
willen worden (mag onder toezicht)

HENK DE HOUTHAKKER
Knutselen bij Henk en broodjes bakken 

boven het open vuur

KAARSENMAKERIJ
Zelf kaarsen maken, hier kan het

SMULPLEIN
oliebollen, poffertjes, broodjes , snacks, 
warme en koude dranken, en de enige 

echte WWWW-Glühwein

THEATERPODIUM
Koren, orkesten, bands, artiesten

(zie de agenda op de website)

LICHTJESAVONDEN
Elke vrijdagavond een prachtig verlicht 

sprookjesdorp tot 21.00 uur

STAMPPOTTENBUFFETTEN
Allemaal volgeboekt, maar kom gerust, 
want u kunt terecht bij de horeca-tentjes

KERSTSHOW
Een megamooie en megagrote kerstshow 

vol prachtige decors en volop kerst-
artikelen en -decoraties voor thuis.

Een winterfeest vol 
belevenissen:

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

De 3e volle week van de Warme Witte 
Winter Weken staat voor de deur. De 
goedheilig man maakt plaats voor de 
Kerstman. En dat zullen we weten ook, 
want is de kerst écht volledig in beeld, 
dan is het bij de Warme Witte Winter 
Weken een drukte van jewelste.
In het dorp zijn weer állemaal nieuwe winkeliers, dus als u 
al eerder bent geweest dan treft u nu een compleet nieuw 
dorp aan. Op het (verwarmde) Smulplein staan de hore-
ca-tentjes paraat om u te voorzien van de meest lekkere, 
winterse gerechten en warme en koude dranken. Op het 
theaterpodium treden deze week weer tal van artiesten en 
koren op, o.a.: Joakim Peter van Dijk, koor Pebles, Good 
News, vrouwenkoor Korage en PVOcaal.

De kerstshow is adembenemend mooi. Er kijken is leuk er 
kopen nóg leuker, want de keus is indrukwekkend groot. U 

vindt er werkelijk álles om 
van deze kerst ook thuis een 
onvergetelijk mooi aange-
kleed feest te maken.
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Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

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

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

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

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

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

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

Lichtpuntjes
soms zijn ze groot
soms zijn ze klein
je hoeft ze niet te zoeken
je kunt ze ook zijn

Wilt u in uw buurt iemand helpen,
of heeft u zelf iemand nodig?
Wij denken graag met u mee!

Maatjesproject MENS De Bilt
030 744 05 95
maatjes@mensdebilt.nl
www.mensdebilt.nl

Astrid, Maaike, Mariëlle en Misja

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

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

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 

leverancier 

van o.a. 

Family Cards, 

Belarto

en Buromac.
Parel Promotie

o n t w e r p + p r i n t + d r u k

Daniëlle 

Marieke

Valerie

Sylvia

Lotte

ONZE TANDARTSEN STAAN 
VOOR U KLAAR! 

OPEN VAN 7.30 - 20.00 UUR

Welkom!

Ansichtkaart-2019_verhaegtandartsen_04.indd   2 23-09-19   15:27
Verhaeg Tandartsen | Tolakkerweg 157A | 3738 JL Maartensdijk

0346 - 213 450 | www.verhaegtandartsen.nl
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Kiek nou toch ‘s effe an... 
Over Sint Nicolaas 

Hoewel Sint Nicolaas al bijna duizend jaar tijdens zijn verjaardag de kinderen in Nederland 
bezoekt, komt hij pas sinds het begin van deze eeuw in onze dorp. Volgens zeer geleerde mensen 

heeft dit verschillende oorzaken. 

Sint Nicolaas werd omstreeks 325 
te Myra in Klein Azi geboren……. 
Toen hij vanuit Spanje, ongeveer 
in het jaar 1000, op zijn verjaardag 
voor de eerste keer in Nederland 
kwam, ging hij niet naar Maartens-
dijk. De reden hiervoor was, dat 
zijn collega bisschop Martinus van 
Tours, beter bekend als Sint Maar-
ten, al voor Maartensdijk zorgde. 
Het dorp was ook naar Sint Maar-
ten vernoemd. 
Sint Nicolaas en Sint Maarten wa-
ren bijna even oud. Sint Maarten 
was in 316 en Sint Nicolaas in 325 
geboren. Ook in Westbroek kwam 
Sint Nicolaas niet, omdat Bisschop 
Boudewijn van Starkenborg daar 
voor de kindertjes zorgde. In Hol-
landsche Rading durfde Sint Ni-
colaas in het begin niet te komen. 

Er woonden toen nog maar weinig 
mensen. De bewoners van de hei, 
zoals ze werden genoemd, maak-
ten altijd ruzie met de Hollanders. 
Ze konden het onderling niet eens 
worden over de juiste plaats van de 
grens tussen de provincies Noord 
Holland en Utrecht. Soms gooiden 
ze stenen naar elkaar. Sint Nicolaas 
was bang dat zijn paard of zijn Pie-
ten hierdoor geraakt zouden wor-
den. 

Maartensdijk
Ongeveer in 1920 kwam Sint Nico-
laas voor de eerste keer in het Wil-
helminagebouw achter de Sojos aan 
de Maartensdijkse Dorpsweg. Dit 

was toen het dorpshuis van Maar-
tensdijk. Sinterklaas was toen veel 
strenger dan tegenwoordig. Iemand 
herinnert zich nog goed, dat stoute 
kinderen soms in de zak meegingen 
naar Spanje. Ook gebeurde het ie-
mand anders, dat je sommige kin-

deren die in de zak waren gestopt 
de volgende morgen weer op straat 
zag lopen. Ze waren dan, wanneer 
één van de pieten niet oplette, ont-
snapt………
…….. Ruim 25 jaar geleden kwam 
Sinterklaas jaarlijks bij de kruide-
nierswinkel van Hardeman aan de 
Dorpsweg (tegenover Sojos, nu ma-
kelaardij hvdb). Hardeman liet ie-
der jaar alle kinderen uit het dorp in 
een kamer achter de winkel komen 
waar ze een cadeautje van de Sint 
kregen. Daarna ging de Sint weer 
verder. Op een avond had de Sint 
het paard van Bertus van Voorst ge-
leend. Toen hij de winkel uitkwam, 
was het al donker. De Sint werd 

aangehouden door politieagent Ver-
kuil. ‘Sint U hebt geen licht op uw 
paard’, zei de agent. ‘Maar agent’, 
zei de Sint, ‘Ik ben Sinterklaas’. 
Toenmalig dorpsagent Dedde, die 
er ook bij stond, vond dit een goed 
excuus en gaf het paard een bemoe-
digend tikje. Het paard schrok daar 
echter zo van, dat hij in gestrekte 
draf er vandoor wilde gaan. Sinter-
klaas hield het beest stevig bij de 
hals vast. De Sint lag languit op het 
paard. Zijn mijter hing in zijn nek 
terwijl het paard over de Dorpsweg 
galoppeerde. Toen het beest bij de 
boerderij van Bertus van Voorst aan 
de Prinsenlaan aankwam, stond het 
met een schok stil. Sinterklaas viel 
hierna van het paard af languit in de 
modder. 

Groenekan en Hollandsche Rading
……….In Groenekan kwam de 
Sint in de jaren dertig vaak ‘s 
avonds onverwacht bij de mensen 
op bezoek. Toen was het nog niet 
nodig om de deuren ‘s avonds af te 
sluiten. Men hoorde dan gestom-
mel bij de achterdeur en wanneer 
de mensen dan gingen kijken, lagen 
er pakjes in de gang. De families 
Roosendaal en Van Rijswijk heb-
ben wel eens opgemerkt, dat de Sint 
iedere dag een andere jurk aan had. 

De ene jurk was veel korter dan de 
andere. Het was net of de Sint in 
een dag enorm gegroeid was 
In Hollandsche Rading weet Henk 
Veenstra veel over Sinterklaas te 
vertellen. Misschien is hij ook wel 
eens in de zak mee naar Spanje 
gegaan. Maar daar wil Henk niet 
over praten. Henk herinnert zich, 
dat de Sint vaak op zijn paard vanaf 
het station door de Spoorlaan naar 
het Dorpshuis aan de Dennenlaan 
gaat. Ook is de Sint een keer met 
het rijtuig van Van der Herik door 
de lanen gereden. Een Zwarte Piet 
ligt in Hollandsche Rading meestal 
in de doos met cadeautjes te slapen. 
Een andere Piet heeft een spraak-
gebrek en zegt meestal knikkertjes 
i.p.v. kindertjes. Een dochtertje 
van Henk merkte eens op, dat Sin-
terklaas dezelfde neus als haar va-
der heeft. Henk vindt de Sint heel 
slim………. 

Westbroek
In Westbroek beginnen de verhalen 
over Sinterklaas omstreeks 1920. 
De Sint kwam toen altijd bij een 

alleenstaande boer die met zijn 
dochter en een huishoudster ergens 
in het dorp woonde. De kinderen 

uit de buurt mochten ‘s avonds een 
klompje bij de kachel van de boer 
zetten. Soms stonden er wel 12 
witte klompjes bij de kachel. De 
volgende morgen zat dan in iedere 
klomp een speculaaspop. In 1958 
kwam Sinterklaas in het Dorpshuis 
bij de Zakenliedenvereniging. De 
voorzitter, Kees de Graaf, lag toen 
in het ziekenhuis. De Sint gaf aan 
de elfjarige dochter van Kees een 
pakje voor vader mee. Ook op de 
Openbare School in Westbroek 
kwam de Sint altijd. De toenmalige 
directeur van de toenmalige Gruno 
wasserij (dr. Welfferweg 102) kon 
daar veel over vertellen. Alle kinde-
ren van de school kwamen in een 
lokaal samen. De Sint had meestal 
een groot boek bij zich waarin de 
brave en de stoute kinderen in ge-
noteerd stonden. Tegenwoordig 
ontvangt de fanfare De Vrienden-
kring de Sint in Westbroek. Het is 
wel eens gebeurd, dat de Sint op 
een verkeerde tijd kwam. De mu-
zikanten waren die avond aan het 
repeteren en werden verrast met pe-
pernoten in hun instrumenten. 

Op woensdag 4 januari 1995 verscheen nummer 1 van de eerste jaar-
gang van De Vierklank. Daarin bladerend blikken we in dit jubileum-
jaar terug in een reeks van ‘Kieks’: die onwaarschijnlijk lange serie ver-
halen waarin dorpshistoricus Koos Kolenbrander de lezers informeert 
over stukjes geschiedenis van deze gemeente. 

Een Kiek van 29 november 1995 verhaalt over Sinterklaas in de kernen 
van de gemeente Maartensdijk. Het daar toen bijgeplaatste fotomateri-
aal is niet helemaal meer van ‘dat’. 

We maken daarom gebruik van ‘nieuw oud’ materiaal en maken daar-
naast een keuze uit foto’s die collegae in de loop van die 25 jaar t.g.v. 
het feest van de Goed Heiligman aan het Vierklankarchief toevoegden.

Henk van de Bunt

Sinterklaas in 1958 bij de Zakenliedenvereniging van Westbroek met op 
de achtergrond muziekvereniging Vriendenkring.(foto Jan Schuurman). 
Met dank aan Karien Scholten.

De Goed Heilig man had in 2010 al goede contacten met de lokale 
brandweer in Westbroek. [foto Martijn Nekkers]

In de Bosbergschool in Hollandsche Rading overnachtten in 2011 Pieten, 
waardoor er extra gelet werd op de gezette schoentjes.[foto Vierklank-
archief]

Naast de Julianaschool stond in 2011 een bouwkeet waarin Sinterklaas in 
zijn drukke dagen een rustpunt had gevonden. Leerlingen kwamen hem af 
en toe wakker kussen. [foto Guus Geebel]

In Maartensdijk heeft de Sint al jaren goede contacten met kapper Hans 
Stevens de dorpsbarbier waar kinderen altijd hun schoen mochten zetten. 
[foto Henk van de Bunt 2012] 

Foto’s (van de familie van 
Boetzelaer) van de intocht van Sint 
Nicolaas in 1966 door Kunst en 
Genoegen vanuit de oostkant van 
het dorp.
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

HOOGVLIET.COM

Hollandse 
witlof  

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 11 t/m dinsdag 17 december 2019. Zet- en drukfouten voorbehouden. Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 2e product 50% korting krijg je 25% korting op de totaalprijs.

 Reus wasmiddel, 
Persil of Silan 
 Alle soorten 
 Van /2.85 - /7.49 
 Voor 1.14 - 2.99 

 Starbucks 
 2 zakken van 200 gram of 
pakken met 10 - 12 stuks 
 Van /7.18 - /8.78 
 Voor 5.38 - 6.58 

 Appelsientje, Dubbel Drank 
of Van de Boom 
Alle pakken van 1 liter 
 Van /1.21 - /1.83 

 Feeststol met spijs 
 600 gram 

500 GRAM

 0.69 
PER STUK

1.99 
NU

PER PAK

0.99 
2e PRODUCT

 Per kilo 
1.38

 50%
KORTING 

 60%
KORTING 
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Julianaschool verovert beker 
bij robotwedstrijd

door Guus Geebel

Vrijdag 29 november vond in het ROC Midden Nederland in Amersfoort de regiofinale plaats 
van de First Lego League 2019-2020. Teams van basis- en middelbare scholen in de 

leeftijd 9 tot 15 jaar uit de provincie Utrecht voerden opdrachten uit 
waarmee zeven bekers gewonnen konden worden. 

De Julianaschool in Bilthoven, die 
met 9 leerlingen uit de groepen 6, 7 
en 8 meedeed, won de belangrijkste 
beker en plaatste zich daarmee voor 
de Beneluxfinale die op zaterdag 25 
januari in Breda plaatsvindt. Het 
was de vierde keer dat de Juliana-
school aan dit evenement deelnam. 
De regiofinales zijn in 26 plaatsen 
in Nederland gehouden. Aan de 
Beneluxfinale nemen ongeveer 30 
teams deel. De winnaar daarvan 
gaat naar de wereldfinale. Het First 
World Festival wordt van 29 april 
tot 2 mei 2020 gehouden in Detroit, 
USA. ‘De groep van de Juliana-
school heeft de ambitie daar te gaan 
winnen’, vertelt Erik-Jan Booij die 
als leerkracht het project begeleidt. 

Programmeren
Nadat de school drie jaar geleden 
voor het eerst aan het evenement 
had deelgenomen werd program-
meren lesstof op school voor de 
groepen 5 en 6, en robotica voor 
groep 7. Direct na de zomervakan-

tie startte de groep met het project. 
Het thema dit keer was City Shaper. 
De ouders Tim, Jeffrey, Maartje en 
Indra begeleiden de groep, maar 
ook andere ouders verlenen steun. 
‘Eind vorig schooljaar stelde Ward 
drie proeflessen samen waarvoor 
iedereen die mee wilde doen zich 
kon aanmelden. Daaruit zijn de 
kinderen geselecteerd die nu in dit 
team zitten’, vertelt Erik-Jan. 

Opdracht
Het thema City Shaper heeft te 
maken met alles waar je mee te 
maken hebt wanneer je een stad 
vormgeeft. ‘Je mag het onder-
werp heel breed zien. Hoe mensen 
daarin leven, hoe je dieren helpt 
die daarin leven, hoe je met het 
milieu omgaat, dus hoe je een stad 
zo mooi en effectief mogelijk slim 
inricht. We hadden de opdrachten 
van tevoren gezien en dan ga je 
een strategie ontwikkelen om zo-
veel mogelijk punten te halen.’ De 
tijdsbesteding nam ruim twee uur 

per week in beslag. De kinderen 
wisten veel ideeën te bedenken 
en er werd heel goed gescoord op 
projectgedeelte.’ . 

Slimme ideeën
‘Van de opdrachten hebben we er in 
Amersfoort zes kunnen uitvoeren. 
Één opdracht hebben we tijdens 
de wedstrijd nog geprogrammeerd. 
Een onderdeel van de wedstrijd was 
ook het bedenken van een project 
waarbij aandacht was voor zwerf-
vuil en uitstoot van uitlaatgassen. 
Door drones die elektrisch worden 
opgeladen in te zetten bij het bezor-
gen van pakjes bereik je dat er geen 
vervuilende busjes door de wijken 
rijden. Door die drones te voorzien 
van een camera kunnen ze ook wor-
den ingezet bij het signaleren van 
zwerfvuil. We werden er winnaar 
mee en kregen een beker van lego-
steentjes uitgereikt waarmee we nu 
doorgaan naar de volgende ronde. 
En daarna naar de wereldfinale’, 
zegt Erik-Jan lachend.

De opgetogen winnaars van de regionale Lego League 2019-2020.

Bakpret in 
Maartensdijk

Het bakpretseizoen in Maartensdijk werd afgesloten met een heerlijk 
Sinterklaasbaksel in de vorm van een hartige banketletter. Twee enthou-
siaste vrijwilligers Brigitte van der Heijden en Bianca Kerkhof, onder-
steund door een aantal tieners ontvingen 8 vrijdagmiddagen 8 kinderen 
vanaf 8 jaar. De kinderen bakten niet alleen koekjes, maar ook bijvoor-
beeld een hartige taart en worstenbroodjes. Ook leerden ze een taart en 
cake versieren. De kinderen hadden het gezellig, leerden over bakken 
en thuis vlogen de complimenten hen om de oren: want het was iedere 
vrijdagavond weer smullen.     (Dineke van Renswoude)

8 achtjarigen hadden op 8 vrijdagmiddagen bakpret in Maartensdijk.

Kampioenen

SVM heeft er een kampioensteam bij in de jeugdklasse: de JO-13 is afgelopen zaterdag kampioen geworden met 
een alles beslissende wedstrijduitslag van 8-0. (foto Mark Heus)

Sinterklaas bezoekt 
SVM 

Woensdag heeft Sint Nicolaas ook 
nog een bezoek gebracht aan SVM. 
Gelukkig had de goedheiligman 
met zijn pieten tijd ingepland om 
naast de vele bezoeken ook de jeugd 
van deze Maartensdijkse Sportver-
eniging te ontmoeten. Hij werd door 
de jonge jeugdleden (kabouters t/m 
JO-09) warm ontvangen met een 
welkomstlied. Daarna kregen alle 
kinderen een cadeautje. De vrijwil-
ligers van de SVM-activiteitencom-
missie zorgden voor een goed ge-
vulde maag met pepernoten en iets 
te drinken.         (Hans Nauta)

Op het sportveld schudt Sinterklaas 
de handen van de SVM jeugd.

Gijs en Milou winnaars 
tekenwedstrijd

Donderdag 28 november bezochten Sint en Piet het gemeentehuis 
van Bilthoven. Sint en Piet gaven daar onder toeziend oog van bur-
gemeester Sjoerd Potters en kinderburgemeester Carmen, een ca-
deautje aan de winnaars van de Sinterklaas tekenwedstrijd. 

De gelukkige winnaars, Gijs en Milou, kregen beide een mooi legopak-
ket. Sint en Piet sloten hun bezoek af met een groepsfoto. 

Gijs en Milou wonnen de tekeningenwedstrijd en kregen van Sinterklaas 
een mooi cadeau. [foto Walter Eijndhoven]
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‘Tijdens het voorbespreken van het afscheid begint voor de  
 nabestaanden de verwerking.’

Adviseur uitvaartzorg Henk Koelewijn (73) 
voerde zo’n vierduizend voorbesprekingen, 
waarbij hij de wensen voor het afscheid 
vastlegde. Dat bracht rust bij de mensen 
zelf én hielp de nabestaanden het leven uit-
eindelijk weer op te pakken. Henk gaat eind 
van dit jaar met pensioen, maar zijn mooie 
werk wordt voortgezet door zijn collega’s in 
de regio Utrecht.  Heeft u al eens nagedacht 
over uw uitvaartwensen?

‘Mensen willen hun afscheid graag goed 
regelen’, zegt Henk, ‘maar ze vinden 
het ook heel spannend.’ Henk weet hoe 
belangrijk het is om het ijs te breken en een 
zo ontspannen mogelijke sfeer te creëren. 
‘Als ik binnenkom, ga ik vaak eerst even 
met de mensen op de bank zitten. Ik leg 
uit wie ik ben en wat ik doe en we praten 
wat – over wie ze zijn, over de eventuele 
ziekte. Pas als ik merk dat ze er klaar voor 
zijn, klap ik mijn laptop open.’ Henk 
inventariseert de persoonsgegevens en 
loopt langzaam alle wensen rondom de 
uitvaart met ze door. ‘Ik hoor vaak achteraf 
hoe prettig mensen het gesprek vonden. 
“Ik heb gepraat over mijn dood”, zeggen 
ze dan, “maar eigenlijk was het hartstikke 
gezellig.” Dat doet me altijd weer goed.’

Herinneringen maken en doorleven
Henk merkt iedere keer weer hoeveel rust 
een voorbespreking mensen geeft.  

Ze zijn opgelucht dat de uitvaart geregeld is 
en ze hun nabestaanden zo goed mogelijk 
achter kunnen laten. ‘Het zijn juist de 
nabestaanden die vaak erg emotioneel zijn. 
Praat je over een kist of een rouwkaart, dan 
maakt dat een overlijden heel concreet. 
Voor veel nabestaanden begint het besef, 
en daarmee de verwerking van het verlies, 
met mijn bezoek.’ Geen makkelijke rol om 
te vervullen, maar Henk vindt bijna altijd 
de juiste woorden. ‘Ik zeg tegen ze:  
“Nu alles geregeld is, kunt u zich richten 
op de tijd die u nog samen heeft. Ik hoop 
dat u nog veel mooie momenten met elkaar 
mag beleven en herinneringen mag maken 
voor later.” Vaak ontstaat er dan ook bij de 
nabestaanden een soort rust.’

 Wensen aanpassen
Heeft u uw wensen in het verleden 
besproken met Henk of een andere 
consulent? Of heeft u ze zelf vastgelegd in 
een wensenboekje? Neem ze dan om de 
paar jaar opnieuw door. De manier waarop 
je kijkt naar de dood verandert naarmate we 
ouder worden. Bovendien ontstaan er steeds 
meer uitvaartmogelijkheden, die misschien 
beter bij u passen. Henk: ‘Vroeger kozen 
mensen vaak voor cremeren als er niemand 
was die hun graf kon onderhouden. Voor 
deze mensen is er inmiddels een mooi 
alternatief: natuurbegraven. Daarnaast 
worden uitvaarten steeds informeler en 
persoonlijker vormgegeven. Kinderen 
worden er meer bij betrokken en er kan 

afscheid worden genomen op bijzondere 
plekken, zoals de favoriete plek van de 
overledene.’ Veel mensen weten niet van 
alle mogelijkheden en maken er daarom 
geen gebruik van. Een voorbespreking met 
een consulent is ook om die reden heel 
waardevol. 

Nieuwe baan: huisman en opa
Op 31 december verruilt Henk zijn baan 
bij Tap DELA voor een fulltimebaan als 
huisman en opa. ‘Het geeft me een goed 
gevoel dat ik met mijn werk echt iets voor 
mensen heb kunnen betekenen. Ik heb 
veel mooie, waardevolle gesprekken mogen 
voeren. Bij sommige mensen werd ik 
bijna opgenomen als familie.’ Henk gaat 
zijn werk missen, maar draagt het stokje 
met een gerust hart over aan zijn collega’s 
Sanne Jacobs en Nadia Gandon-Najib – bij 
hen zijn ‘zijn’ mensen in goede handen.

Heeft u in het verleden een voorgesprek 
gehad met Henk Koelewijn en wilt u weten 
of uw opgetekende uitvaartwensen nog 
up-to-date zijn? Of, heeft u uw wensen 
nog niet vastgelegd, en wilt u dit graag 
samen met ons doen? Neem dan contact 
op met Tap DELA via 030 210 97 65 of 
regioutrecht@dela.org. Voorgesprekken 
zijn geheel vrijblijvend, voor zowel leden 
als niet-leden.

(Advertorial)

Henk Koelewijn neemt na 23 jaar afscheid van Tap DELA Bilthoven

Vlnr. Sanne Jacobs, Henk Koelewijn en Nadia Gandon-Najib
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BEKENDMAKINGEN
week 50 ¾  11 december 2019

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken, gelet op het be-
paalde in de Wet milieubeheer en de Alge-
mene wet bestuursrecht, bekend dat zij 
een beschikking tot het opleggen van (een) 
maatwerkvoorschrift(en) hebben afgege-
ven:

besluitdatum: 11 december 2019 
inrichting: New York Pizza De Bilt
adres: Hessenweg 188 in De Bilt
betreft:   lozen van bedrijfsafvalwater 

zonder geleiding door een 
vetafscheider

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende, binnen zes 

weken na de verzenddatum van dit besluit, 
schriftelijk bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van de 
gemeente De Bilt.
Bij voorkeur doet u dit digitaal via de web-
site: www.debilt.nl. 
Schriftelijk indienen is ook mogelijk via 
Postbus 300, 3720 AH in Bilthoven.

Het bezwaarschrift dient in ieder geval te 
bevatten: 
- de naam en het adres van de indiener; 
- een handtekening;
- de dagtekening;
-  een omschrijving van het besluit waarte-

gen het bezwaar zich richt;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien er sprake is van een spoedeisend 
belang, kan om een voorlopige voorziening 
worden verzocht bij de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA te 
Utrecht. U kunt ook digitaal het verzoek-
schrift indienen bij de genoemde rechtbank 
via: http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening (Di-
giD). Kijk op de genoemde site voor de 
precieze voorwaarden. Voor het instellen 
van een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening zijn griffiekosten 
verschuldigd. U wordt hierover door de 
rechtbank op de hoogte gesteld.

Ter inzage
De stukken met betrekking tot deze be-
schikking liggen gedurende zes weken na 
datum van verzending ter inzage bij:
-  Omgevingsdienst regio Utrecht, Archime-

deslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 
08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 
17.00 uur (na telefonisch overleg 088 – 
022 50 00);

-  Gemeente De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 
173, 3721 AB in Bilthoven. Voor informa-
tie over openingstijden zie de website 
van de gemeente.

Mantelzorg op Wintermarkt
Vlak voor de Kerstdagen vindt u de 
mantelzorgconsulenten met een kraam 
op de feeërieke en sfeervol verlichte 
Wintermarkt. Vrijdag 13 december van 
16.00-22.00 uur in het Oude Dorp van De 
Bilt (Dorpsstraat). De bezoekers kunnen 
een warm onthaal verwachten en een 
eigentijdse invulling van de Kerstge-
dachte. U bent meer dan welkom bij de 
Mantelzorgkraam!

Mantelzorgwaardering
Het is nog tot 31 december mogelijk om 
de mantelzorgwaardering aan te vragen. 
Zorgt u meer dan 8 uur per week en 
langer dan 3 maanden voor uw naaste? 
Dan bent u mantelzorger! Kijk voor alle 
voorwaarden en het aanmeldingsformu-
lier op onze website. Het formulier is ook 
telefonisch of per mail op te vragen, 030-
7271556, mantelzorg@mensdebilt.nl. 

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

MENS is ook…

meer info op www.mensdebilt.nl



Dat wil ik ‘effe’ kwijt….
Wat een fijn artikel van Iris van Haaren in de 
Vierklank van 27 november. 
Mopperend kwam ik thuis na het tellen van 19 
blikjes en plastic flesjes in een stukje van de sloot 
langs de Groenekanseweg.
Verder had ik een plat getrapt blikje opgeraapt 
van het fietspad en een verfrommeld t-shirt van de 
weg geplukt.
Boos was ik..... wie zijn die Aso’s die dit gewoon 
neergooien?
Ik kalmeerde bij het lezen van het genoemde 
artikel, zette mooie muziek op en dacht..... blijven 
aanspreken op ongepast gedrag wanneer je het 
signaleert.
Heeft iemand nog een andere oplossing?

Adri van der Velden

17
Rafik Azougagh jeugdig talent kickboksen

door Kees Diepeveen

Ruim twee jaar geleden wist de toen 13-jarige Rafik Azougagh uit Bilthoven waar zijn hart naar uit ging. Na vanaf 
zijn vierde levensjaar te hebben gevoetbald, maakte hij de overstap naar de kickbokssport. En met talent, hard 
trainen, doorzettingsvermogen en zeven overwinningen op rij heeft zich nu een sponsor voor hem aangediend.

Rafik is trots op zijn resultaten en vindt 
zich helemaal terug in de kickbokssport. 
Dat zich nu een sponsor voor hem heeft 
gemeld, die vertrouwen heeft in zijn ont-
wikkeling in deze sport motiveert hem nog 
meer. Zijn kleding en materialen worden 
gedurende twee jaar door de sponsor be-
taald. Ook coach en trainer Joey Echter van 
JKE Sports uit De Bilt ziet potentie in zijn 
jeugdige pupil. ‘Rafik heeft het in zich om 
ver te komen. Maar hij moet het zelf wil-
len en er hard voor willen werken. Hij moet 
er ook dingen voor aan de kant zetten. Hij 
doet dat en daarom vindt hij mij aan zijn 
zijde’.

Opleiding 
‘De thuissituatie is al helemaal ingesteld 
op zijn sportieve leven’ aldus zijn oudere 
broer Mohammed. ‘Ook wij als gezin zien 
de mogelijkheden en de potentie van hem 
en de wil om zich te ontwikkelen. Natuur-
lijk maakt hij ook zijn opleiding af’. Daar 
stemt Rafik volmondig mee in: ’ik zit in het 
laatste jaar van het VMBO Schoonoord in 
Zeist en wil hierna een vervolgopleiding 
volgen richting Sport en Beweging. Tot op 
heden kan ik school en sport goed combi-
neren en ben blij dat mijn familie me volop 
steunt. Ik vind het belangrijk om een oplei-
ding achter de hand te hebben’.  

Potentie
Op zijn achtste jaar begon Rafik in de va-
kanties te trainen bij JKE Sports in de kin-
derklasse. Na twee lessen ging hij al naar 
de gevorderdengroep. Het was al snel dui-

delijk dat de kleine Rafik aanleg had. Hij 
ontwikkelde zich snel. Trainer Joey Echter 
zag direct zijn potentie en ging met hem 
aan de slag. ‘Zijn ontwikkeling gaat snel. 
Hij doet wedstrijden in de Jeugdklasse tot 
17 jaar in de lichtgewichtklasse. Hij weegt 
65 kg en dat is best bijzonder. Binnenkort 
gaat hij naar een hogere gewichtsklasse, 
wat ook met zijn lengte te maken heeft. Ra-
fik is wat langer dan zijn leeftijdsgenoten’.

Professional
Voor wedstrijden traint Rafik elke dag en 
erna twee of drie keer per week om te her-
stellen en zijn spieren rust te geven. Dat is 

nodig omdat hij nog in de groei zit. Rafik: 
‘Ik vind het fijn om ergens naar toe te wer-
ken en hard te trainen. Vooral als je wint 
geeft dat een heel goed gevoel en ook de 
bevestiging dat je goed bezig bent. Mijn 
uiteindelijke doel is om professional te 
worden. Ik ben erg blij dat mijn trainer me 
daarin wil bijstaan en ook meegaat naar de 
wedstrijden’. 
Rafik heeft bewezen goed en serieus met 
zijn sport bezig te zijn. Zijn familie, trainer 
en sponsor hebben er ook alle vertrouwen 
in dat Rafik zijn ambitie kan waarmaken. 
Zoals zijn trainer altijd tegen hem zegt: 
‘Hard work pays off’.

De 15 jarige Rafik Azougagh in training met zijn trainer/coach Joey Echter.

Al mogelijk
vanaf € 5,-
per maand

Ook een vermelding in de bedrijvengids
op onze website: www.vierklank.nl?

Zoekt u informatie
over een lokaal bedrijf,

kijk eens in onze bedrijvengids.

Meld u nu aan via info@vierklank.nl!

incl. terugkerende 
vermelding
in de krant.



Nootjes
 De Vierklank 18 11 december 2019

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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Te koop aangeboden 
HORLOGEBATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag 
t/m. vrijdag van 08.30 tot 
12.00 uur en 13.30 uur tot 
17.00 uur. Zaterdag gesloten 
tel. 0346-212672 

FEESTJE? Krups Heineken 
The Sub biertap. Exclusief 
design, geschikt voor 7 soor-
ten bier van over de hele 
wereld, perfect getapt bij jou 
thuis. Nieuw €129,00. Slechts 
enkele keren gebruikt. €50,00. 
Tel. 06-22526995

Gratis af te halen na zelf 
demonteren zonnescherm 
breedte 3,20m met windarm. 
Tel. 0346-213233

Okke Jager binnenpretjes om 
buitenbeentjes . Het zijn cur-
siefjes uit de omroepwereld 
€1,- Tel: 06-14040516

De laatste vrouw van 
Rosita Steenbeek €1,- Tel: 
06-14040516

Ons Nationale park de Hoge 
Veluwe van 1935-1975 met 
een voorwoord van prins 
Claus €1,-. Tel: 06-14040516

Video VHS recorder met doos 
vol met uitwisbare films. 
Voor een bos bloemen, tel. 
06-36101523.

Gratis afhalen Monnaie de 
Paris - munten Frankrijk cbre-
kelmans@hetnet.nl

Rieten slaapmandje met kus-
sentje erin voor poes. €12,50. 
Kattenbak grind van AH €6,-. 
18ltr. Tel. 0629506849

Krabpaal grond tot boven, 45 
cm hoog. €3,-. Zwarte katten-
bak merk Nova €5,-. Tel.06-
29506849

Wit met grijze katten-
bak z.g.a.n.. Smart Cat 
€7,50. Zwart dubbel voer-
bakje Wicker €5,-. Tel. 
06-29506849

Handgebreide mohair truien. 
Zwart/rood/wit mt 38/42 
voor kerst €25,-. CD toren 
zwart 2.m.h. Fietsmand €9,-. 
Bussy €9,-. Sjoelbak €9,-. Tel. 
06-33195692

Salonbank, fraai meubel-
fabriek Gelderland; 2,5 zits 
met armleuningen en zitkus-
sens. Chic grijs leder bekleed. 
140 x 90 cm. €50,- Tel. 
06-22790126

1 Ladenkastje, wit, heeft 
4 laden met zwarte greep-
jes; ook stapelbaar; lxdxh 
80 x 40 x 70 cm €45,-. Tel. 
06-22790126

DR-Ho voet en been massage 
apparaat 2x gebruikt in ori-
ginele verpakking €20,-. Tel. 
06-55702207

Bureau tafel l80 x 80 x 72 
en draaibare bureau stoel set 
€15,-. Tel. 06-55702207

Mooi voor Kerst. Echt zijden 
kort jasje koningsblauw van 
het merk MOQ  maat S. 1 
keer gedragen. € 15,-.  Tel. 
0346-213501

Stevige kwaliteit regenpak 

maat EL kleur oranje € 15,-.  
Tel. 06-16641083. 

Wit ladekastje afm. H 72 
cm x B 62 cm x D 30 cm 
met 3 laden € 19,-. Tel. 
06-16641083  

Binnenshuis Rollator voor-
zien van dienblad, zeer han-
dig in gebruik  €25,-.  Tel. 
06-16641083  

Stapelkit met werkblad incl. 
riemspanning voor combi 
wasautomaat/droger WPRO 
SKS101 in perfecte staat. 
€35.-. Tel. 0346-211269

Snijmachine (Krups) voor 
o.a. vlees. € 10,-. Tel. 035-
6241475

Staafmixer met Hakmolen en 
toebehoren (Braun) €17.50. 
Tel. 035-6241475

Steam-Grill (36x14) Nieuw€ 
15,-. Tel. 035-6241475

Voor de liefhebber/verza-
melaar box 10 videoban-
den (VHS) Inspector Morse 
detective serie, €12 ,-. Tel. 
06-30693144

Voor een feest: gala tasje, 
goudkleurig, enveloppe 
model, €6. Tel. 06-30693144.

Vaas uit Lombok, groot, 
decoratief. Kleine gelijmde 
schilfer bovenop hals, nauwe-
lijks zichtbaar. 62 cm. breed-
ste diameter  30 cm. €15,-. 
Tel.06-30693144

Boek Een kerstvertelling van 
Charles Dickens, met illustra-
ties, €3,-. Tel. 06-30693144
Kerstboom met verlichting 
210 cm hoog. Mooie kerst-
ballen versiering. Compleet 
€40,-. Tel. 030-2204699

Fietsen/ brommers
Koga Miyata randon-
neur lady fiets. €150,-. Tel 
06-20017135

Damesfiets Batavus BestBrek 
5 7versn. tr. remmen geveerd 
€175,- Tel. 06-10156502

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

Herintreders, schoolver-
laters, parttimers, studen-
ten op zoek naar leuke 
BIJVERDIENSTE dichtbij?  
Neem contact met ons op. 
Gilde Personeel, tel. 030-
6338672 of info@gildeper-
soneel.nl

Gevraagd NACHTPORTIER 
Star Lodge Hotels. Full time 
/ Part time. Interne opleiding 
is mogelijk (inclusief volgen 
van cursussen) Hoofdtaken: 
Inchecken van gasten, gast-
heerschap, rapportages uit-
draaien en waarborgen van 
de veiligheid en rust tijdens 
nachtelijke uren. Wij bieden 
een leuke baan met leuke col-
lega’s en een marktconform 
salaris met extra toeslagen. 
Heeft u interesse of heeft u 
vragen? Graag contact opne-

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. 
Tel. 06- 50897262

Jezus zegt: U zult de HEER, uw God, liefhebben met 
geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 
uw verstand. Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De 
Koperwiek, Bilthoven.

Kerstviering Vrouwen van Nu

Op 11 december om 15.30 uur viert de afdeling 
Vrouwen van Nu Maartensdijk haar kerstbijeenkomst 
in de Mantel met een lezing van dhr. Koos Egtberts 
over oude glazen kerstballen en kerstversieringen. 
Hij vertelt over het maakproces, de symbolische, 
sociale en technische aspecten daarvan, waarover hij 
veel zal laten zien. Na zijn verhaal wordt er samen 
genoten van het kerstdiner.

Eten bij ‘Aan De Keukentafel’ 

Vierstee 2.0 opent op 12 december de deur van het 
pop-up restaurant om gezamenlijk en vooral lekker 
in de Vierstee te eten. Menu en reserveren via www.
vierstee.nl. reserveren tot 8 december op www.

men met: info@starlodge.nl 
of Tel: 030-8000401 (Floris 
of Abbe).

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

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

H O V E N I E R S B E D R I J F 
Soestdijk Veel kortingen 
op groen en alle vuilafvoer. 
Tevens ook, hoge drukreini-
ging, schutting plaatsen, gras 
leggen, bestratingen, grond 
en graafwerk, goten reinigen 
enz.  Alles in en om de tuin 
is mogelijk. Bel vrijblijvend: 
0649377634

De Groene TUINMAN wiedt 
en schoffelt, snoeit en zaagt, 
plant en voert groenafval af 
en geeft advies, deze winter 
voor €30,00 per uur inclusief 
btw. 06 53760310, degroene-
tuinman@xs4all.nl, www.
groenetuinman.nl

Betrouwbare huishoude-
lijke HULP aangeboden. 
Referenties beschikbaar. Tel. 
06-87022199

Diversen
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) 

Tuinverg. Het Kloosterpark: 
er zijn nu TUINEN vrij voor 
het kweken en oogsten van 
uw groente en fruit voor con-
tact: atvhetkloosterpark@hot-
mail.com

Op ’t bankje
Twee oudere vrouwen komen gezellig keuvelend aanlopen en 
besluiten bij me op het bankje te komen zitten. Ze groeten vrien-
delijk en blijken in het huis van het gezin van de dochter van een 
van de vrouwen te logeren. ‘De familie is met herfstvakantie naar 
België waar de ouders van mijn schoonzoon een vakantiehuisje 
hebben’, vertelt een van de vrouwen. Ze lijken erg veel op elkaar 
en blijken, wat ik al dacht, een tweeling te zijn. ‘Onze mannen 
hebben we op dansles leren kennen. Ze waren vrienden die el-
kaar in militaire dienst hebben leren kennen. Wij zijn een hechte 
familie en wonen bij elkaar in de buurt in Eindhoven’, vertelt 
ze verder. ‘Ik heb twee dochters en Klazien heeft twee zonen’, 
hoor ik op een gegeven moment een van de vrouwen zeggen. Wie 
het was weet ik eigenlijk niet omdat ze zoveel op elkaar lijken, 
maar omdat ze het over een schoonzoon had begrijp ik dat zij de 
dochters heeft. ‘Bij de kleinkinderen is het net andersom’, zegt 
Klazien. Haar zus heet Miriam. Ze aarzelen of ze me deelgenoot 
zullen maken van de familieverhoudingen, maar nu ze begonnen 
zijn willen ze het verhaal wel verder vertellen. ‘Onze mannen zijn 
ook mee naar België want er moesten wat klusjes aan het huisje 
gedaan worden en daar zijn ze sinds ze met pensioen zijn altijd 
voor te vinden. Wij vinden het altijd weer fijn om een weekje in 
het mooie huis van mijn dochter te zijn. We verzorgen de twee 
katten en de planten en maken leuke uitstapjes in deze omgeving. 
We wonen allebei in een flat in Eindhoven en dat is heel anders 
dan hier. De omgeving is hier een stuk rustiger dan in de stad. 
We wandelen veel en winkelen doen we ook graag, want dat is 
hier ook wat meer ontspannen. We kennen de mensen in de buurt 
zo langzamerhand ook een beetje, want mijn dochter en schoon-
zoon zijn heel actief in de sport. De twee kleindochters zitten op 
voetballen en hockey en mijn dochter tennist. Mijn schoonzoon 
is met voetbal bezig en is trainer van een elftal waar zijn dochter 
in speelt. Mijn andere dochter woont ook in Eindhoven met een 
vriendin.’ Klazien hoort het met een glimlach op haar gezicht aan 
en wil ook wel wat kwijt over haar zonen die allebei in de buurt 

van Eindhoven wonen. ‘Een is militair en al een paar keer uitge-
zonden geweest en de andere is leraar bij het middelbaar onder-
wijs. Ze hebben allebei twee zonen waar ik lang oppasoma voor 
ben geweest. Vooral toen de militair in het buitenland zat heb 
ik mijn schoondochter veel geholpen, want zij heeft een drukke 
baan. De jongens studeren nu allemaal en kunnen zich heel goed 
redden. Voor erwtensoep en pannenkoeken komen ze nog altijd 
graag naar oma’, zegt ze lachend. Miriam vertelt ook nog dat ze 
hun verjaardag altijd samen vieren. ‘We zijn in mei jarig en dit jaar 
werden we zeventig. Dat hebben we in België bij het vakantiehuis 
waar ze nu vakantie houden gevierd. Het was onvergetelijk. Er is 
een flinke tuin bij en daar konden de gasten allemaal kamperen. 
Het was net een camping. Ook de Belgische buren hadden ruimte 
beschikbaar gesteld en daar konden ze ook douchen en naar het 
toilet. De kleinkinderen hadden het feest helemaal georganiseerd. 
Het was tot in de puntjes verzorgd. Wij kregen met onze mannen 
natuurlijk een mooie kamer in het huis.’ Ze 
slaakt een zucht en zwijgt geluk-
kig kijkend nu ze haar verhaal 
kwijt is, net als haar zus. ‘Maar 
nu gaan boodschappen doen, 
kom op Miriam.’ Opgewekt 
gaan ze verder.

Maerten   
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zaterdag
14 december
aanvang: 14.00 uur

ASIAN DELIGHT 
GROENEKAN

FC DE BILT

ARGON

advertentie

DOS verliest korfbalgevecht
Na de aantrekkelijke wedstrijd van 
vorige week, stond er afgelopen 
zaterdag weer een topkorfbalwed-
strijd op het programma in sporthal 
De Vierstee in Maartensdijk. DOS 
ontving het een plaats lager staande 
De Meeuwen en liep tegen de eerste 
competitienederlaag op.

De wedstrijd haalde niet het hoge 

niveau van andere keren. De Meeu-
wen gaat met fysieke kracht de du-
els aan en trof een scheidsrechter die 
veel toeliet; met name onder de korf 
had het weinig met korfbal te ma-
ken. DOS was zich vooraf bewust 
van deze spelwijze, maar liet zich in 
het begin van de wedstrijd toch te-
veel de kaas van het brood eten. 
Na een snelle 0-2 achterstand, kwam 

DOS bij 4-4 weer gelijk. Bij 6-6 was 
het toch weer de Meeuwen dat een 
gaatje sloeg van drie punten. Maar 
nog voor rust kwam DOS weer terug 
en had halverwege de achterstand al 
weer bijna weggewerkt.

Na de 10-11 stand bij rust kende 
DOS een korte periode waarin de 
bal er niet in wilde. De Meeuwen 
profiteerde dankbaar en sloeg een 
gat van 5 punten. Bij DOS groeide 
de irritatie over het eigen spel dat 
onvoldoende was en over het de lei-
ding van de scheidsrechter. Het was 
een rommelige fase in de wedstrijd, 
waarin beide teams verdedigend ex-
celleerden, maar het aanvalsspel te 
pover was. De laatste tien minuten 
van de wedstrijd bracht DOS het 
verschil nog terug tot twee punten, 
maar dichterbij kwamen de West-
broekers niet. 

Aanstaande zaterdag reist DOS af 
naar Leek (bij Groningen) voor de 
wedstrijd tegen OWK. De wedstrijd 
begint om 20.05 uur.DOS verliest voor het eerst in de zojuist aangevangen zaalcompetitie.

Dindoa maatje te groot voor Nova
Deze week stonden er zware wedstrijden op het programma voor de Nova-selectie. Nadat het 

team in de ochtend had geholpen bij de training voor de Kangoeroes 
kon het ’korfbalgeweld’ losbarsten. 

Op papier is Dindoa één van de 
grootste titelkandidaten. Nova zal 
juist alle zeilen moeten bijzetten 
om te handhaven in de eerste klas-
se. Dit werd tijdens de wedstrijd 
ook duidelijk; na een beginstand 
van 1-1 liep Dindoa gestaag uit 
naar een 1-10 voorsprong voordat 
Nova weer tot scoren kwam. De 
rust stand was 5-17.

Tijdens de rust werd benadrukt dat 
de spelers als team moesten blijven 
spelen en de kansen die zij kregen 
meer moesten benutten. De wed-
strijd was natuurlijk lang en breed 
gespeeld dus de tweede helft begon 
Nova weer ‘opnieuw’ aan de wed-
strijd. Met drie goals voor Nova 
en eentje van Dindoa, begon Nova 
sterk. Na een time out aan de kant 
van Dindoa brak er een helft aan 

die, als je de eerste niet meereken-
de, spannend was. Nova kon opeens 
scoren. Uiteindelijk verliest Nova 
met ruime cijfers van een goeie te-
genstander, eindstand 14-30.
Volgende week reist de Nova af 
naar Nijmegen waar het om 15.50 
uur Noviomagum treft, dat één 
plekje boven Nova staat.
         (Mex de Vree)

De spelers van Nova 1 lopen op met de Kangoeroes.

FC De Bilt gelijkwaardig 
aan koploper

Op 7 december mocht de drager van 
de rode lantaarn (FC De Bilt) op be-
zoek bij de koploper Scherpenzeel. 
De wedstrijd in Scherpenzeel begon 
iets na half drie en het was vanaf het 
eerste fluitsignaal niet duidelijk dat 
dit een wedstrijd was tussen de kop-
loper en de ploeg die onderaan staat. 

De eerste echte kans was voor FC 
De Bilt, toen Marcel Melissen een 
verdediger uitkapte en ogenschijn-
lijk de keeper op het verkeerde been 
zette, maar de keeper herstelde zich 
en wist de bal nog net te beroeren tot 

corner. Daarna enkele goede kansen 
voor Scherpenzeel en een kop-kans 
voor Koen van Dijk van FC De Bilt. 
De ruststand bleef op 0-0 steken.

In de tweede helft hadden beide ploe-
gen de kans om de score te openen, 
maar het duurde totdat FC De Bilt dit 
helaas aan de verkeerde kant deed. 
Met heel veel pech tikte rots in de 
branding, Steven van den Berg, de 
bal niet naast de goal tot corner, maar 
in de korte hoek. Ongeveer tien mi-
nuten voor tijd kreeg een verdediger 
van Scherpenzeel de bal ongelukkig 

op zijn arm terwijl hij op de rand van 
de zestienmeter stond. De arbiter van 
dienst besloot resoluut en gaf FC De 
Bilt een strafschop die vervolgens 
door Robin Notenboom prima werd 
binnen geschoten. Scherpenzeel zag 
de koppositie in gevaar komen en 
zette nog even aan, maar de Biltse 
keeper wist het doel verder schoon 
te houden. Scherpenzeel moest hier-
door de koppositie afstaan aan WV-
HEDW en FC De Bilt kon de rode 
lantaarn overdragen aan Wouden-
berg. Zaterdag 14 december, 14.00 
uur: FC De Bilt – Argon

TC Voordaan 
damesdubbel kampioen

Het laatste competitieweekend op de overgang van november en 
december was spannend voor het damesdubbelteam van de vrij-
dagavondcompetitie van Voordaan. De strijd om de eerste plaats 
was tussen Hercules-Utrecht 2 en Voordaan 1 - geduchte tegenstan-
ders - in de vrijdagavonddamesdubbelcompetitie.

Uitgerekend deze laatste competitieavond moesten beide teams tegen 
elkaar. Hoe spannend kan een strijd om de eerste plaats in de compe-
titie eindigen, wanneer deze letterlijk tegen elkaar te strijden. Locatie 
was TC Voordaan, weersvoorspelling niet te best. Uiteindelijk had TC 
Voordaan de overhand en won zij deze competitieavond met 4-0; een 
overduidelijke eerste plaats en daarmee wederom het kampioenschap.  
               (Machteld van Wijck)

De dames van TC Voordaan sleepten het kampioenschap binnen.

SVM wint van Vianen
Zonder Nick Engel (geschorst) en Roy Wijman (geblesseerd) kwam 
SVM in het begin fel uit de startblokken. In de 7e minuut stond Mike 
de Kok al alleen voor de keeper. Maar zo fel als SVM begon, zo vlug 
zakten ze ook weer in. Een beetje op balbezit spelen was er niet bij. 

Toch kopte in de 18e min. Mike Boshuis de 0 - 1 binnen na een voorzet 
van Frank van Brenk. In de 27e min. maakte Vianen de 1 - 1 na een mo-
ment van onachtzaamheid in het centrum van de verdediging van SVM. 

Strafschop
In de 31e min. een opleving van Mike de Kok en de 1 - 2 ligt in het netje, 
in de 39e min. gevolgd door een goal van Stijn Orsel. Net voor de rust 
krijgt Vianen een vrije bal net buiten de 16 en Wessel Schuller probeert 
de bal te vangen; deze actie wordt gehonoreerd met een strafschop (2-3) 
en voldoende gespreksstof voor trainer Kevin Ligtermoet in de rust. 

Na de rust
In de 53e min. wordt Ycoubi gewisseld voor Yordi v/d Lee. In de 64e min. 
is er een totaal overbodige overtreding door 2 verdedigers van SVM en 
de 3-3 kan op het scorebord. Van-
af dan word het een heel slordige 
wedstrijd met flinke overtredingen 
over en weer. Toch knalt Danny de 
Bie in de 90e min. de 3 - 4 in en 
twee minuten later wordt een vrije 
trap van Yordi binnengewerkt door 
Mike de Kok; zo gaat SVM toch 
nog gelukkig met een overwinning 
uit Vianen weg. 

In de 7e minuut stond Mike de 
Kok al alleen voor de keeper. (foto 
Nanne de Vries)
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Maandspecial: Hazenrugfilet!!!

Woe.
11-12
Do.

12-12
Vr.

13-12
Za.

14-12
Zo.

15-12

Gebakken biefstuk
met champignonsaus

Gebakken 
roodbaarsfilet

met Hollandaisesaus

Indiase curry met 
champignons en rijst

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
18-12
Do.

19-12
Vr.

20-12
Za.

21-12
Zo.

22-12

Jachtschotel
met aardappel, rode 

kool en appelcompôte

Gebakken kabeljauw 
met kreeftenjus

Tortilla met kaas
en wintergroenten

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

advertentie

Voor reserveringen kunt u 
contact opnemen via

maartensdijk@heldenrestaurant.nl 
030 200 41 44 of 06 152 640 45

Wilt u op de hoogte blijven?
VOLG ONS OP INSTAGRAM OF FACEBOOK

 HELDENUTRECHT HELDEN-UTRECHT

Kon. Wilhelminaweg 126
3738MC Maartensdijk

HELDEN HEEFT EEN 

NIEUWE KAART
KOMEN JULLIE PROEVEN?

Plan Boom project plant 10 miljoen bomen
De komende vier jaar planten Natuur- en Milieufederaties werken in het project Plan Boom 

10 miljoen bomen in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijventerreinen en in het 
buitengebied in heel Nederland. Voor en door burgers. Hiermee verkleint men de CO2-uitstoot 
en wordt de leefomgeving mooier, groener, frisser en gezonder. Iedereen kan zelf bijdragen en 

kan in de eigen woonomgeving daarvan de vruchten plukken.  

De eerste van de in totaal 10 mil-
joen bomen (landelijk) werden ge-
plant op Landgoed Houdringe Op 

deze dag werkten ook veel orga-
nisaties uit de regio mee: Utrecht 
landschap, IVN, Landschap Erf-

goed Utrecht, Landschappen NL. 
en verder nog studenten HU, en 
vrijwilligersorganisaties uit de om-
geving.

Miljoen
Burgemeester Sjoerd Potters en 
Annie van de Pas (Natuur en mili-
euorganisaties) gaven het startsein. 
Potters merkte hierbij op: ‘Dit lijkt 
veel, maar in De Bilt staan al meer 
dan 1 miljoen bomen’. Daarna 
werden er door de opgekomen na-
tuur liefhebbers 37 hoogstamfruit-
bomen geplant allemaal van een 
oud ras; allemaal voor insecten 
en klein wild. Het fruit word niet 
geoogst, maar mag vallen. Ver-
der werd er over meer dan 150 m. 
een struweelhaag geplant, waar de 
insecten en vogels een schuilplek 
kunnen vinden.

Vol goede moed vertrekt de groep om bomen te planten.
(foto Wim Westland)

Lichtjeswandeling
op Landgoed Oostbroek

Met toestemming van de boswachter hebben de vrijwilligers 
van Utrechts Landschap op zaterdag 14 december tussen 
16.00 en 19.00 uur een lichtjeswandeling uitgezet op het 

landgoed Oostbroek te De Bilt. Wandel stil over de verlichte 
paden en ervaar de magische sfeer van het bos.

In ‘t Winkeltje is het warm en gezellig met ‘live muziek’. U kunt er ook 
terecht voor een broodje knakworst, een kom warme erwtensoep en leuke 
(kerst)cadeautjes. Landgoed Oostbroek ligt achter het Prinses Maxima 
Centrum aan de Bunnikseweg 45a te De Bilt. De toegang is gratis. Kom 
bij voorkeur met de fi ets. Parkeermogelijkheden zijn beperkt.

Landgoed Oostbroek is tijdens de lichtjeswandeling ook sfeervol 
verlicht.

Einde herfst in zicht

In het van het Van Boetzelaerpark in De Bilt is het als overal einde herfst; net als de natuur, lijken ook de 
zwanen rustig te gaan slapen. [foto Frans Poot]

Straatje 
vegen

De heer Frans Ros (Bilthoven) wijst 
via deze foto (van Walter Eijndho-
ven van 8 december) op de gevaren 
op fi ets en voetpad langs de Soest-
dijkseweg Noord in de herfst: ‘Het 
is een veiligheidsprobleem dat zich 
elk jaar manifesteert op de Soest-
dijkseweg Noord. Vanaf 2016 cor-
respondeer ik daarover al met de 
gemeente, doch de situatie wordt er 
niet veiliger op. Ook is er door an-
dere gebruikers van deze openbare 
wegen reeds over gereclameerd. 

Frans Ros vervolgt: ‘Ik vraag niet 
of er dagelijks blad opgeruimd kan 
worden, maar het is nu echt tijd om 
dat te gaan doen. Het is nu levens-
gevaarlijk om het fi ets- en voetpad 
te gebruiken. Er moet echt vaker 
geveegd gaan worden’.

Beschermd dorpsgezicht
Al vanaf 24 juni staat hij er. Middenin het dorp, vlak voor de kerk, pal 
naast de wandelkaart, knooppunt 65. Een meer dan manshoge, brede, 
witte schakelkast van de KPN 
steekt hier de kerk naar de kroon. 
Digitale bereikbaarheid is tegen-
woordig een belangrijke zaak. 

Maar de kaart van het wandelrou-
tenetwerk Utrecht is alleen met 
acrobatische toeren te bereiken 
vanwege een gapend gat in de 
weg. Voor bezwaren in de buurt 
zijn overheden onbereikbaar. Het 
beschermd dorpsgezicht staat al 
bijna een half jaar voor paal.

(Karien Scholten)

In haiku:
Bereikbaarheid vormt
Onze kijk op de wereld
En op de dorpskern
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