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advertentie

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Over 2 weken
is het alweer kerst
Kerst- of nieuwjaarskaarten

het lukt nog net

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan
0346 - 21 12 15 • info@parelpromotie.nl

Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl

Busroute roept protest op
door Henk van de Bunt

Vanaf 8 december is het vervoer in Utrecht en omgeving overgenomen door Qbuzz onder de 

naam U-OV. De dienstregeling bleef in grote lijnen ongewijzigd, afgezien van een verschuiving 

van vertrektijden; de route van de lus in Maartensdijk werd licht gewijzigd.

 

Tot vorig weekeinde reed lijn 138 

in Maartensdijk een grote lus door 

het dorp. De halte bij het Groen-

horstcollege werd daardoor maar 

in één richting bediend. U-OV ver-

kleinde de lus door het dorp en lijn 

55 - het nieuwe nummer van lijn 

138 – bedient nu het eerste stuk van 

Maartensdijk in twee richtingen. 

De Kievitlaan en Dierenriem ken-

nen zowel een heen- als terugtra-

ject. Komend vanuit Utrecht rijdt 

de bus vanaf de Nachtegaallaan een 

lus in één richting via de Dorps-

weg, Koningin Julianalaan en Prin-

ses Marijkelaan weer terug naar de 

Kievitlaan. 

Haltes

Niet alleen de gewijzigde route 

maar  ook een nieuwe halte aan de 

oostzijde in de Nachtegaallaan, pre-

cies tegenover het schoolplein op 

de hoek van de Merellaan, zet veel 

kwaad bloed. Directeur Wim van 

de Hemel van De Kievit: ‘De direc-

tie van de school, onze ouderraad 

en onze medezeggenschapsraad 

hebben bezwaar aangetekend, maar 

vooralsnog heeft dit tot niets geleid. 

Het lijkt ons verkeerstechnisch een 

verkeerde oplossing die tot veel 

meer onveilige situaties zal leiden, 

terwijl er toch goede alternatieven 

beschikbaar zijn. Overigens is wel 

een reactie van de gemeente ge-

weest in de vorm van een gesprek 

met de ambtenaar wijkgericht wer-

ken en de heer van der Westen. In 

dat gesprek kwamen geen nieuwe 

feiten aan het licht. Wel een erken-

ning dat de communicatie veel be-

ter had gemoeten. Wanneer er 2 mi-

nuten voor aanvang van de school 

een bus bij de halte stopt dan lijkt 

me dat niet een echt veilige situatie 

. Ik hoop, dat het spreekwoord ‘Als 

het kalf verdronken is, dempt men 

de put’ in deze context niet gebruikt 

zal moeten worden’.

Communicatie

Dat is ook de mening van bewoner 

Huib Mekel (hoek Merellaan en 

Nachtegaallaan). Mekel voert di-

rect de allerbelabberdste wijze van 

communicatie aan: ‘Toen ik recla-

meerde werd mijn vraag waarom 

ik niet ‘op naam’ was geïnformeerd 

beantwoordt met ‘Wij hadden 

graag vooraf contact met u opgeno-

men over deze zaak. Echter, bij ons 

zijn geen contactgegevens bekend. 

Uw naam en telefoonnummer be-

vinden zich bij het GBA maar dat 

is een andere afdeling’. Daarnaast 

het feit dan men pas later over een 

mogelijk alternatief (tegenoverge-

stelde richting met een halte aan de 

westzijde van de Nachtegaallaan) 

wil gaan nadenken en nu wel kos-

ten van aanleg enz. voor een halte 

precies met achterzijde van de bus 

voor mijn voordeur heeft gemaakt’. 

Alternatief

Een mogelijk alternatief, waarbij 

het Maertensplein ook goed ‘be-

diend’ wordt is onderwerp van 

overleg. Bij de Kievitlaan zou de 

bus dan rechtsaf de Marijkelaan 

op gaan en zou de bestaande halte 

bij de Fazantlaan gebruikt kunnen 

worden. Via de Marijkelaan en de 

Julianalaan (ook bestaande halte ter 

hoogte van de Prins Clauslaan) zou 

de bus dan weer vanaf de Dorps-

weg linksaf de Nachtegaallaan op 

kunnen en zou een (nieuwe) halte 

aan de westzijde voor de R.K. St. 

Maartenskerk het alternatief ver-

volmaken. Een dergelijke halte ‘be-

dient’ dan het scholencomplex, De 

Vierstee, Dijckstate en het Maer-

tensplein.

Rover

Ook openbaar vervoersorganisatie 

Rover is bij e.e.a. betrokken ge-

weest. Lokaal contactpersoon Evert 

Bouws: ‘Al jaren dringen wij aan 

op een halte voor de bussen komen-

de van de rotonde richting Kon. Ju-

lianalaan. Wij zijn ook blij met de 

verlegging van de route langs het 

Groenhorstcollege, maar nu werd 

het wel erg vreemd, als de eerstvol-

gende halte pas op de Kon. Juliana-

laan zou zijn, terwijl de route dwars 

door het dorp loopt. Dit hebben 

wij voorgelegd aan de gemeente. 

Van die kant is gekeken naar een 

oplossing. Rover is niet betrokken 

geweest bij de keuze van de halte-

plaats. Wat ons met name verbaast 

is de reactie van de scholen over de 

verkeersveiligheid. De maximaal 

twee bussen per uur, bestuurd door 

beroepschauffeurs, vallen in het niet 

vergeleken met het overige autover-

keer door de Nachtegaallaan’.

Bloemen voor lijn 72
Met ingang van maandag 9 december is de nieuwe dienstregeling voor 

busvervoer in de regio van kracht. Lijn 72 is een nieuwe buslijn in de 

gemeente De Bilt, die rijdt van Station Bilthoven over de Soestdijkse-

weg-Zuid naar de Uithof en vervolgens verder via Rijnsweerd naar Nieu-

wegein. Reizigers krijgen een goede overstap op Station Bilthoven met 

de treinen van en naar Amersfoort. Het gemeentehuis en RIVM-terrein 

worden ontsloten via nieuwe bushaltes.               [foto Henk van de Bunt]

Om de komst van deze nieuwe lijn te vieren overhandigde wethouder Arie-

Jan Ditewig maandagochtend een bloemetje aan buschauffeur Lancee. 

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

www.firmavanderneut.nl 

Uw vuurwerkspecialist 

Gratis vuurwerk Gratis vuurwerk Gratis vuurwerk  
Geldt alleen voor bestellingen tijdens de voorverkoop !Geldt alleen voor bestellingen tijdens de voorverkoop ! Geldt alleen voor bestellingen tijdens de voorverkoop !Geldt alleen voor bestellingen tijdens de voorverkoop !Geldt alleen voor bestellingen tijdens de voorverkoop !

Kijk voor de voorwaarden op de site

Geldt alleen voor bestellingen tijdens de voorverkoop !Geldt alleen voor bestellingen tijdens de voorverkoop !Geldt alleen voor bestellingen tijdens de voorverkoop !Geldt alleen voor bestellingen tijdens de voorverkoop !
 

 

 

                Hessenweg 154, 3731 JM  De Bilt

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

Voorverkoop Vuurwerk

Folder in de winkel

verf - behang - gordijnen - zonwering - elektra -

gereedschap - ijzerwaren - sanitair - vuurwerk

Donderdag 12 december 2013 vanaf 21.00 uur
De toegang is gratis
Hoogvliet Bilthoven, 
Leyenseweg 127

Kom naar onze wijnproeverij! 

Toegang vanaf 16 jaar, neem een geldig legitimatiebewijs mee.

6 fl essen halen, 4 betalen!

Alle combinaties mogelijk

Toegang vanaf 16 jaar, neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Huib Mekel , kinderen van obs De Kievit en directeur Wim van de Hemel bij de betwiste bushalte. 



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

15/12 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

15/12 •   9.30u - Ds. P. van der Kraan
15/12 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

15/12 • 10.30u - Mw. Drs. W. Dijkstra

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

15/12 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

15/12 • 10.30u - Pastor G. Weersink

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

15/12 • 10.15u - Ds. H. Sj. Wiersma
15/12 • 17.00u - Ds. G. Riemer

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

15/12 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
15/12 • 19.00u - Ds. D. Ph. C. Looijen

Pr. Gem. Immanuelkerk

15/12 • 10.00u – Mevr. Ds. E.H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk

15/12 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk

15/12 • 10.30u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

15/12 • 10.00u - Mevr. Michelle 
Bauermann

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

15/12 • 10.30u – Mevr. ds. E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk

15/12 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
15/12 • 18.30u - Ds. D.J. van Eckeveld

Herst. Herv. Kerk

15/12 • 10.00u - Dhr. C.M. Klok
15/12 • 18.00u - Ds. G. Kater

Onderwegkerk, Blauwkapel

15/12 • 15.00u - Pastor A. van Dam

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

15/12 • 11.00u - Drs. Jaap Huttenga

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

15/12 • 10.00u – ds. G.H. Abma
15/12 • 18.30u – ds. G.H Kruijmer

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

15/12 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. 
Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

15/12 • 9.30u - Drs. Jaap Huttenga

St. Maartenskerk

14/12 • 19.00u - Woord- en 
Communieviering

15/12 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

15/12 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

15/12 • 10.00 en 18.30u - Ds. M. van der 
Zwan
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

“Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43 

› Soestdijkseweg-Zuid 265 • 3721 AE  Bilthoven • (030) 228 37 41 • www.tap-uitvaart.nl

Opstandingskerk jubileert ook 

met Kerst

De Opstandingskerk in Biltho-
ven bestaat 50 jaar; een jubileum 
dat het gehele jaar door wordt 
gevierd. Met verhalen en muziek, 
kinderen en kunst, een barbe-
cue voor de buurt, sport en spel 
en met bijzondere diensten voor 
oudgedienden en nieuwe beken-
den. Op Kerstochtend, woens-
dag 25 december, om 10.00 uur, 
wordt dit jubileumjaar afgesloten 
met een feestelijke dienst in een 
open huis en na afloop koffie/
thee, taart en het jubileumboek. 
Dan wordt ook de opbrengst 
bekend van het cadeau, bestemd 
voor Biltse medeburgers en voor 
het project van Hill Crest Aid 
Centre, Zuid-Afrika, voor vrou-
wen die leven met HIV. 

Opbrengst Boerenmarktdag in 

Westbroek

De boerenmarktdag eerder dit jaar 
gehouden bij ‘Molen de Kraai’ in 
Westbroek werd goed bezocht. 
De dag bracht € 5.745,60 op 
waarmee alle ontbrekende dingen 
die met de restauratie zijn blijven 
zitten kunnen worden aangepakt. 
Dankzij deze Boerenmarkt wordt 
de molen weer wind-, water- en 
vogeldicht.

Gezellig in Zonneborgh 

Op locatie Zonneborgh kan men 
iedere dinsdagochtend terecht 
voor een kopje koffie en een 
praatje. Enthousiaste vrijwilligers 
zullen u hartelijk ontvangen. Iede-
re maandag van 13.30 tot 15.30 
uur wordt er o.l.v. Mien Hout-
zager getekend of geschilderd. 
U bent van harte welkom. Voor 
meer informatie: tel. 030 2203490 
of e-mail m.engeldal@mensde-
bilt.nl. Locatie Zonneborgh, Pla-
netenbaan 451 in Bilthoven.

Fotoclub

Maandag 16 december komt de 
fotoclub voor het laatst bijeen 
in 2013. Op deze avond zullen 
de leden hun werk tonen van 
het jaarthema ‘Generaties’. Alle 
leden zullen een foto meenemen. 

De foto’s worden besproken en 
er zal ook worden ingegaan op 
de reden van het maken ervan. 
De avond begint om 20.00 uur en 
wordt gehouden in het H.F. Witte 
Cultuur en vergadercentrum, 
Henri Dunantplein 4, De Bilt. 
Voor meer inlichtingen www.
fotoclubbilthoven.nl 

Filmgroep Centrum

Op dinsdag 17 december sluit 
de videoclub Filmgroep Cen-
trum het jaar af. Onder het genot 
van een hapje en een drankje 
kunnen recent gereed gekomen 
documentaires en films met het 
onderwerp ‘Een lelijk plekje’ 
worden bekeken. De bijeenkomst 
wordt gehouden in De Duiventil, 
Jasmijnstraat 6, De Bilt en begint 
om 20.00 uur. Belangstellenden 
zijn welkom. Meer informatie: 
filmgroepcentrum.nl

December in de Woudkapel

Tijdens de decembermaand biedt 
De Woudkapel bijzondere bij-
eenkomsten die bezoekers in de 
perfecte stemming brengen voor 
een sfeervolle kerstviering.
Op zondag 15 december treedt 
om 10.30 uur het Klein Byzan-
tijnskoor op, als onderdeel van 
een dienst onder leiding van 
mw. drs. W. Dijkstra. Op zon-
dag 22 december organiseren 
Jan Siemons (orgel), Annemarie 
Konijnenburg (viool) en Mirjam 
Beumer (zang) om 10.30 uur 
een bijzondere muzikale dienst 
rond het thema De Lofzang van 
Maria. Ds. Marien van der Boom 
gaat voor. De Woudkapel bevindt 
zich op de hoek Beethoven-
laan, Sweelincklaan. Informatie: 
www.woudkapel.nl/programma

PvdA en Stichting Mens

Veel activiteiten in het wel-
zijn werkten los van elkaar. De 
gemeente heeft de Stichting 

Dat wil ik effe kwijt…

Ik zou aandacht willen vragen 
voor de overlast, waarvoor jonge-
ren met vuurwerk zorgen. Oud op 
nieuw is nog enkele weken weg, 
maar nu al wordt er geknald is 
onze ervaring. Afgelopen jaarwis-
seling viel ons op (wij wonen in 
de buurt van de Dorpsweg) dat er 
weer vroeger begonnen werd met 
vuurwerk, en dat de knallen weer 
harder waren dan het jaar ervoor. 
Ik hoop dat de wijkagent enkele 
duidelijk woorden kan spreken, 
gericht aan ouders van jongeren 
die voor overlast zorgen.
P. Janssen, Maartensdijk

Oud papier 
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.

Groenekan

Op zaterdag 14 december haalt 
het Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht 
het papier (gebundeld of in do-
zen) of de papierkliko vóór 9.00 
uur aan de weg te zetten.

Mens opgericht om hier iets aan 
te doen. Daarover komt spre-
ken Evelien Ribbens directeur 
van genoemde stichting over het 
onderwerp: ‘Doel en werkwijze 
van de Stichting Mens’ op de 
PvdA-overdagbijeenkomst op 
dinsdag 17 december om 09.45 
u. bij mevr. v. d. Hammen, Biela-
laan 6 te Bilthoven. Er is ook 
nieuws uit de Gemeenteraad door 
Jaap Nieuwenhuize. Ook niet-
leden zijn van harte welkom. 
Informatie: tel.: 030 2286903, 
030 2282813 of 030 2291295.

Rijbewijskeuring

 

70-Plussers, chauffeurs jonger 
dan 70 jaar met C/D/E rijbe-
wijs en overige automobilisten, 
die een rijbewijskeuring moeten 
ondergaan, kunnen terecht bij 
Regelzorg. Dit kan alleen door 
vooraf een afspraak te maken via 
het landelijk afsprakenbureau, 
telefoon: 088 2323300. Zelf een 

Onze lieve man, (schoon)vader en opa is aan zijn laatste 

reis begonnen. Samen gingen wij tot de grens. Verdrietig 

nemen wij afscheid van onze lieve

Dick
Dirk de Korte 

* 15 april 1935                                   † 6 december 2013

 Henny

 Aline en Simon

 Marieke en Marc

  Wouter, Sophie

 Arjen en Susan

  Els, Dick

Prinses Beatrixlaan 20

3738 VH  Maartensdijk

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op woensdag 11 december 

van 19.00 tot 20.00 uur in de Ontmoetingskerk, Koningin 

Julianalaan 26 te Maartensdijk.

De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op donderdag 

12 december om 13.00 uur in voornoemde kerk. Aansluitend 

vindt de begrafenis om ongeveer 14.00 uur plaats op de 

Algemene Bijzondere Begraafplaats aan de Dierenriem te 

Maartensdijk.

Na aloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de 
Ontmoetingskerk.

datum plannen kan via de web-
site www.regelzorg.nl. Op 18 
december 2013 is er op de loca-
tie van Stichting Mens De Bilt 
aan de Jasmijnstraat 6 in De Bilt 
weer gelegenheid tot keuring.
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Kunst uit eigen provincie
door Henk van de Bunt

Van 18 december tot en met 2 januari 2014 wordt bij WVT aan de Talinglaan in Bilthoven de 

expositie ‘Kunst uit eigen provincie’ georganiseerd. Al meer dan 40 jaar stoppen de ‘reguliere’ 

WVT-activiteiten een paar weken om tijdens de decemberfeestdagen ruimte te maken voor 

kunst.  Het gebouw wordt voor die gelegenheid  getransformeerd naar een expositieruimte en 

men kan genieten van een gevarieerd aanbod van kunstzinnige uitingen. 

In 1973 werd voor het eerst de 

tentoonstelling ‘Kunst Uit Eigen 

Woonplaats’ gehouden. Plaatselijke 

kunstenaars hadden bij het toenma-

lige bestuur van de vereniging aan-

geklopt om op een of andere manier 

meer aandacht voor hun activiteiten 

en werk te krijgen. In deze samen-

spraak is toen het idee ontstaan om 

rond de feestdagen een expositie te 

houden voor kunstenaars uit onze 

eigen woonplaats. Vanaf 1992 is 

deelname uit de hele provincie 

mogelijk en werd de naam van de 

tentoonstelling daaraan aangepast: 

‘Kunst Uit Eigen Provincie’. 

Doelstelling

Destijds, maar ook nu nog, is een 

dergelijke tentoonstelling een unie-

ke activiteit voor een buurthuis. 

Maar aan de andere kant weer zo lo-

gisch: er komen wekelijks heel veel 

mensen in het gebouw, de drempel 

is laag en daardoor komen er ook 

altijd veel mensen naar de expositie 

kijken. Ieder jaar zijn daar mensen 

bij voor wie zo’n bezoek een eerste 

kennismaking met kunst betekent, 

maar ook bezoekers voor wie het 

bekijken van de tentoonstelling een 

vaste, prettige gewoonte is gewor-

den. 

Aanwezig

Er wordt niet geballoteerd; indien er 

meer aspirant-exposanten zijn dan 

er, gezien de ruimte, geplaatst kun-

nen worden, wordt door de vereni-

ging de wijze van selectie bepaald. 

Aan de deelnemers wordt een bij-

drage gevraagd, ter dekking van de 

gemaakte kosten. Verder wordt van 

hen verwacht dat zij naar vermogen 

aanwezig zijn gedurende de ex-

positieperiode. De tentoonstelling 

wordt gehouden in de periode rond 

kerst en oud en nieuw en is gratis te 

bezichtigen. De opening van vindt 

plaats op woensdag 18 december 

om 20.00 uur en wordt verricht door 

cultuurwethouder Bert Kamminga. 

Tijdens de opening zorgt het WVT 

Huisorkest (Hannie Hekker piano, 

Loes Tonneman fl uit, Jo Rigter 
klarinet, Wijnand van Schothorst 

viool, Kees van Slooten altviool en  

Maria Osterholt cello) voor muzi-

kale begeleiding. Op de beide zon-

dagen gedurende de openstelling is 

er zang en gitaarspel door Andrea 

Hessing en Paul Deneer.

Exposanten

Van de deelnemers komen er 11 

uit Bilthoven, 9 uit De Bilt en 1 

uit Maartensdijk. De overige 23 

kunstenaars komen uit 15 verschil-

lende plaatsen, waarbij Utrecht (6) 

en Zeist (4) goed vertegenwoor-

digd zijn. Een bijbehorende catalo-

gus vertelt meer over de motivatie, 

inspiratie, gebruikte technieken 

etc. van de exposanten. Eén van 

de deelnemers is Biltenaar Bram 

Dolman: ‘In het jubileumjaar van 

‘900 jaar De Bilt’ exposeer ik on-

der meer met schilderijen van ge-

meentehuis Jagtlust. Het schilderen 
van monumentale gebouwen heeft 

nog altijd mijn interesse. Jagtlust 
heb ik sinds 1980 al menig maal 

getekend, geschilderd of geaqua-

relleerd, meest in opdracht. Het 

fraaie gebouw blijft mij boeien om-

dat elke weergave vanuit verschil-

lende gezichtspunten toch steeds 

weer anders van sfeer wordt. Het 

schilderen in olieverf beoefen ik 

al vanaf 1946, toen ik mijn eerste 

landschap maakte. In die begintijd 

was de natuur mijn belangrijkste in-

spiratiebron. Daarna kwam de be-

langstelling voor het uitbeelden van 

monumenten en stadsgezichten. En 

nog weer later werd ook het portret 

een geliefd thema in mijn werk’. 

Bram Dolman naast zijn schilderij ‘De Verbinding’, dat hij in het kader 

van 900 jaar De Bilt maakte. 

Kerk In Praktijk in Westbroek
Kerk In Praktijk (KIP) bestaat nu 

één jaar en is een initiatief van bei-

de kerken in Westbroek en is be-

doeld voor alle inwoners van West-

broek en omgeving. Dit afgelopen 

jaar is er een aardige inzet aan hulp 

gegeven. Deze hulp wordt belan-

geloos gegeven en kosteloos ont-

vangen. In principe is de KIP er 

voor hulp in noodsituaties. Hulp 

van tijdelijke aard, anders gezegd. 

Als de vraag structureel van aard is 

of wordt, kan de KIP door verwij-

zen naar andere instanties zoals de 

Nederlandse Patiënten vereniging 

of naar gemeentelijke instellingen. 

Per aanvraag wordt samen naar 

een oplossing ‘op maat’ gezocht. 

Er is dit eerste jaar hulp geboden 

in jonge gezinnen met kinderen. 

Maar ook aan ouderen en alleen-

staanden. Door verschillende KIP 

vrijwilligers wordt gekookt, ge-

wassen, worden de boodschap-

pen gedaan, opgepast, gebeden, 

gewandeld of gesopt. Ook is hulp 

geboden bij vervoer en hulp aan 

mantelzorgers geboden. 

KIP wil benadrukken dat óók de 

mensen om de hulpvrager heen, zo-

als de mantelzorger, buren, familie 

of vrienden, de organisatie kunnen 

benaderen omdat de hulpvrager 

die stap niet altijd zelf neemt. KIP 

is bereikbaar via 06-15383181 en 

kerkinpraktijk@gmail.com

De beste wensen 
van de 
bezorgers

Ook dit jaar kunt u onze be-

zorgers weer aan de deur ver-

wachten met een persoonlijke 

kerst-/nieuwjaarsgroet. In het 

verleden is het wel eens voor-

gekomen dat een ander zich als 

een van onze trouwe bezorgers 

uitgaf. Onze bezorgers kunnen 

bij u aanbellen vanaf vandaag. 

Voor u dé gelegenheid om uw 

waardering voor hun tomeloze 

inzet kenbaar te maken.

Nieuwe bussen, reisinformatie en naam
Voor bus- en traminformatie kunnen reizigers vanaf 18 november terecht bij www.u-ov.info. 

U-OV is de nieuwe naam voor het openbaar vervoer in de regio Utrecht. Op de nieuwe website 

is alles te vinden over de buslijnen, vertrektijden, kaarten en abonnementen die gelden vanaf 

8 december 2013. Vanaf die datum verzorgt Qbuzz onder de naam U-OV ook in de gehele 

gemeente De Bilt het openbaar vervoer. 

Deze regio krijgt het schoonste 

wagenpark van Nederland. Alle 

bestaande blauwwitte bussen wor-

den vervangen door nieuwe bussen, 

die in de huisstijl van U-OV gaan 

rijden: heldergeel met donkergrijs. 

Ook de bestaande gele bussen wor-

den schoner, die gaan rijden op 

GTL-brandstof (gas-to-liquid), een 

nieuwe brandstof op basis van aard-

gas die veel minder uitstoot geeft 

dan diesel. 

Dienstregeling

De dienstregeling blijft in grote 

lijnen ongewijzigd; wel worden er 

verbeteringen doorgevoerd. Lijn 

138 wordt lijn 55: Vanuit Utrecht 

rijdt de bus niet meer de Dorps-

weg in Maartensdijk af. De bus 

slaat de Dierenriem in en rijdt via 

de Kievitlaan en Nachtegaallaan 

naar de Dorpsweg waar de hui-

dige route weer wordt opgepakt. 

Reizigers voor het Maertensplein 
kunnen uitstappen op de nieuwe 

halte Merellaan. Hierbij wijzigen 

de vertrektijden. Lijn 58: Kleine 

wijzigingen in aankomst- en ver-

trektijden. Lijn 72: Nieuwe bus-

lijn van Station Bilthoven over 

de Soestdijkseweg-Zuid naar de 

Uithof. Deze lijn rijdt verder via 

Rijnsweerd naar Nieuwegein. Rei-
zigers krijgen een goede overstap 

op Station Bilthoven met de trei-

nen van en naar Amersfoort. Het 

gemeentehuis en RIVM-terrein 
worden ontsloten via nieuwe bus-

haltes. Lijn 77: Kleine wijzigin-

gen in aankomst- en vertrektijden. 

Enkele ritten in de spitsperiodes 

gaan over de 1e Brandenburger-

weg voor de ontsluiting van het 

RIVM-terrein. Lijn 272/284: Lij-
nen komen te vervallen en worden 

vervangen door lijn 72.

Reisinformatie

Wel een opmerkelijke verandering 

is de reisinformatie. Allereerst is er 

dus de nieuwe website www.u-ov.

info, waarin een reisplanner cen-

traal staat. Uniek is bovendien het 

gebruik van bestemmingskleuren, 

op bussen, haltepalen, vertreksta-

ten, kaarten en de website. De 

bus- en tramlijnnummers blijven 

gewoon bestaan, maar de delen van 

de regio krijgen elk een eigen kleur. 

Meer informatie is te vinden op de 

website www.u-ov.info.

wachten met een persoonlijke 

kerst-/nieuwjaarsgroet. In het 

verleden is het wel eens voor-

gekomen dat een ander zich als 

een van onze trouwe bezorgers 

uitgaf. Onze bezorgers kunnen 

bij u aanbellen vanaf vandaag. 

Voor u dé gelegenheid om uw 

waardering voor hun tomeloze 

Uw bezorger wenst u

Fijne Feestdagen
en een

Gelukkig 2014

Deze kaarten zijn mede mogelijk gemaakt door Parel Promotie.

Willianne 

van Woudenberg

Een bushalte van lijn 55 is gecreëerd aan de Merellaan in Maartensdijk. 

Bilthoven station wordt soms overgeslagen

dat blijkt uit het antwoord op vragen

kom je net van kantoor

rijdt de trein gewoon door

dat is tot echt wel een reden tot klagen

Guus Geebel Limerick

Beter  
De Bilt:  
DENK MEE! 

Beter De Bilt gaat woensdag 2 oktober met belangstellende 
burgers een programma opstellen voor de gemeenteraads‐

verkiezingen van maart 2014. Doe mee! Belangrijke onderwerpen 
zijn o.a.: invloed van de burgers op de gemeente, de lokale 

economie, de geldverkwisting van de gemeente, ouderenwerk, 
jongeren, huizen voor starters, zwembad, nieuwe energie en 
duurzame economie. Voorbereidend stuk vooraf toegestuurd. 
Geef je op voor uitnodiging: vantonningen@beterdebilt.nl 

 

Maartensdijk 
heeft een bloeiend winkelcentrum. 
Daar hoort een bloeiend Dijckstate als 
ontmoetingscentrum bij. Geen verdere 
afbraak van voorzieningen! Vóór een 
creatief plan voor bibliotheek, 

servicecentrum en zorgwoningen. 

 
 zorgwoningen

ebberostvantonningen 
@beterdebilt.nl 

 

 

 

advertentie

bezorger



SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIODONDERDAG VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Runder verse worst

Varkens verse worst

Tartaartjes
6 halen / 
   5 betalen

Filet Americain
Hammouse
Ei-bieslooksalade

3x 100
gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Huisgemaakte beenham
Gerookte ossenworst
Rosbief 3x 100

gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 12 december 
t/m woensdag 17 december

EXTRA VOORDEEL:

VLEESWAREN-TRIO

Voor uw bedrijfs- en privé-kerstpakketten/eindejaars-geschenken bent u bij ons aan het goede adres. 
Talloze mogelijkheden!

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

Wilt u onze extra  

aanbiedingen online 

ontvangen? Download 

dan nu de xxiyo
u app. 

Kies ons als winkel en u 

profiteert direc
t van 

onze aanbiedin
gen!

500
gram 5.50

Per
stuk 2.49

500
gram 4.98

100
gram 1.75

500
gram 7.50

500
gram 4.50

100
gram 1.98

Grieks braadstuk
Lekker gevuld met vruchten

Lamsbout zonder 
been 
Nieuw-Zeelands

Entrecôte

Runderrollade

Kipdijfilet
Gehaktbroodje ‘de luxe’

Indische balletjes 

 
San-Daniëlle

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

VERS GEBRANDE 
CASHEWNOTEN

VERS GEBRANDE 
HUISMIX 100

gram 1.25

100
gram 1.25

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

HERTOG-JAN BIERKAAS

GEITENBRIE 
(BIOLOGISCH)

100
gram 1.98

500
gram 4.50

100
gram 1.98

2e ons 
gratis!

Denkt u tijdig 
aan uw kerst- 

bestelling? 

Superstunt!

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70

Vers van de Traiteur
Varkenshaas
MET GEBAKKEN AARDAPPELEN

____________________________ 100 GRAM 0,99
Boeuf Bourguignon
MET RODE KOOL EN AARDAPPELGARNITUUR

____________________________ 100 GRAM 1,25
Witlofschotel
MET HAM EN KAAS __________ 100 GRAM 0,99

Zaterdag verse sushi!!!

Vers gesneden

Soepgroente
250 GRAM

DOYENNE DU COMICE

Handperen
HÉÉL KILO

Mooie

Sperziebonen
500 GRAM

Vers gesneden

Bietjes  __________  500 GRAM 0,99
 
Mooie

Kiwi’s ____________  500 GRAM 0,99
 
Pasta
MET KIP EN PADDENSTOELEN

___________________  100 GRAM 0,99

MAANDAG 16, DINSDAG 17 
EN WOENSDAG 18 DECEMBERDoe tijdig uw

kerstbestelling!
Kijk voor meer informatie op

www.landwaartculinair.nl

0,79 1,250,99
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Bridgeleden gezocht

Er is weer plaats voor nieuwe le-

den bij bridgeclub ‘Up & Down’ 

van Stichting Mens De Bilt. Iede-

re dinsdagavond van 19.30 tot ca. 

23.00 wordt er bridge gespeeld in 

één lijn. Vooral bridgers met enige 

ervaring zijn welkom. Vriendelijk-

heid en gezelligheid staan voorop.

Voor nadere informatie of aanmel-

den kunt u contact opnemen met: 

snijders.ba@gmail.com ; 030-

2205907. Er wordt gespeeld in Ser-

vicecentrum ’t Hoekie, aan de Prof. 

Asserweg 2 in De Bilt.

Gratis zorgverzekeringskeuze

Per 1 januari gaat er weer veel 

wijzigen in de zorgverzekeringen. 

Er zijn zoveel nieuwe polissen dat 

men wellicht door de bomen het 

bos niet ziet. Welke verzekering 

past het beste bij mij en geeft mij 

de beste vergoeding? 

Tot 1 januari 2014 kunt u overstap-

pen van zorgverzekering. Voor de 

basisverzekering is dit geen pro-

bleem, echter voor de aanvullende 

verzekeringen moet u eerst goed 

kijken of de nieuwe verzekeraar 

de verzekering zomaar over neemt 

zonder medische waarborgen. 

Dinsdag was de eerste adviesdag 

bij apotheek Bilthoven. Er zijn nog 

drie mogelijkheden om een gra-

tis advies van een onafhankelijke 

adviseur te krijgen. Een afspraak 

maken is niet nodig, u kunt zo bin-

nenlopen.

Adviesdagen zijn:

Woensdag 11 december van 9.30 

tot 13.00 uur bij Hessen-apotheek, 

Hessenweg, De Bilt

Donderdag 12 december van 9.30 

tot 13.00 uur bij Apotheek Maer-

tensplein, Maartensdijk

Vrijdag 13 december van 9.30 tot 

13.00 uur bij de Noorder apotheek, 

Rubenslaan, Bilthoven

Muziek in Woudkapel

Het Woud Ensemble geeft vrijdag 

13 december om 20.15 het eer-

ste concert van dit seizoen, in de 

Woudkapel, Beethovenlaan 21 in 

Bilthoven. Het Woud Ensemble be-

staat uit Mariska Godtwald en An-

drea van Harmelen, viool, Annema-

rie Konijnenburg en Annemijn den 

Herder, altviool, Wim Hülsmann 

en Mariette Landheer, cello; allen 

musici uit het Radio Filharmonisch 

Orkest. Op het programma staat 

‘de Winter’ uit de 4 jaargetijden 

van Vivaldi, Strijkkwartet op. 1 nr 

6 van Haydn en het Grande Ses-

tetto Concertante van Mozart. Het 

programma duurt ongeveer een 

uur en daarna is er gelegenheid na 

te praten. Kaarten kunnen worden 

besteld door een mail te sturen naar 

woudensemble@gmail.com. 

Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant.
** Toegang vanaf 16 jaar, neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 11 t/m dinsdag 17 december 2013

Hoogvliet Bilthoven, Leyenseweg 127 
(bij zwembad Brandenburg en Action in Bilthoven)
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Producten zijn verkrijgbaar van maandag 9 t/m dinsdag 31 december 2013

Zo maken
wij kerstbijzonder lekker

magazine

Gratis

De heerlijkste ingrediënten voor ontbijt, lunch en diner | Handige 
recepten die u tot een topchef maken | Knutseltips voor de kids  

Creatieve ideeën voor een feestelijke tafel | Lekkere dranken, mooie decoratie, cadeaus en nog veel meer… 
1

 Kipfi let 
Kilo

4.984.984.984.

kilo

Amstel 
Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter
12.29

8.498.498.498.

per krat

Per liter 1.18

Appelsientje 
sinaasappelsap 
Alle pakken van 1 liter
2 pakken
van: 2.32 - 3.18

voor: 1.16 - 1.59

1+1
GRATIS*

Leyenseweg

Café van
Miltenburg
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Berlagelaan

Leyenseweg

Berla
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Brandweer

Hoogvliet
Leyenseweg 127

Hier vindt u ons!

Naast zwembad Brandenburg en Action

Kom naar onze wijnproeverij** 
Donderdag 12 december 2013 

vanaf 21.00 uur
De toegang is gratis

Kijk voor de
lekkerste ideeën in 
ons kerstmagazine! 

Een prachtig magazine 

boordevol ideeën voor 

onvergetelijke feestdagen. 

De acties in het kerst-magazine zijn geldig van 

maandag 9 t/m dinsdag 31 december 2013. 

Maak uw kerst bijzonder met Hoogvliet!

6 fl essen halen, 4 betalen!

Alle combinaties mogelijk



Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

0346 21 19 92

info@vierklank.nl

Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96
3738 GR Maartensdijk
Tel: 0346-214161

info@mensdebilt.nl                  www.mensdebilt.nl

Introductiecursus iPAD 
U leert de iPAD te bedienen, te zoeken op het internet, email 
ontvangen en versturen + werken met Skype.
Breng uw eigen iPAD mee met een werkend account voor 
email. Zonder voorkennis kunt u deelnemen aan deze cursus.
Dringend gewenst dat u de gegevens van de iPAD instel-
lingen meebrengt naar de cursus.  Start: maandagmiddag 
6 januari 2014. 4 lessen € 75,00 (incl. cursusboek) 

Kaiserbroodjes 4 + 1 gratis
·         Nieuw !  Appel-abriko-
zen kruimeltaartje € 5,95

Proefboterstol 
van € 5,25 nu € 4,25
 Het lekkerste
kerstbrood haalt 
 u natuurlijk bij 
   Bakkerij Bos

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63

Primera Maartensdijk zoekt op korte termijn een

Duizendpoot
Voor minimaal 15 uur per week

Wij bieden u:

-  een uitdagende en afwisselende baan waar het een voordurend 

komen en gaan is van mensen

-  werk in een klein team

-  een prettige en informele werksfeer

-  salaris volgens CAO

Wij vragen van u:

-  een klantgerichte en collegiale instelling

-  130% inzet

-  een positieve en gemotiveerde houding

-  betrouwbaar en verantwoordelijk zijn

Bent u lexibel, stressbestendig en zelfstandig?

Draagt u graag bij aan een prettige en klantvriendelijke sfeer en steekt 

u graag de handen uit de mouwen?

Vindt u het leuk om met mensen om te gaan?

Vindt u het geen probleem om in de vakantieperiodes extra te werken?

Reageer dan schriftelijk vóór 24 december naar:

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24

3738 GK  Maartensdijk

t.a.v. Mw. A. Kuipers

maartensdijk@primeranet.nl

PaPaPa
o n t wo n t wo n t we r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Lady’s Night.
Vrijdagavond mogen wij niet komen.

Discriminatie! Lopen we ook nog de hapjes

van Landwaart mis. Uithuilen?

Bel 212455.

Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189
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Jo Buitenhuis stopt ermee
door Henk van de Bunt

Na 15 jaar gaat mevrouw Jo Buitenhuis stoppen met het organiseren van de muziekavonden in 

Dijckstate in Maartensdijk. Deze activiteiten worden afgesloten met een ‘speciale’ kerstmiddag. 

Sopraan Helene Kalisvaart luistert deze middag muzikaal op met begeleiding van haar pianist 

Sjoerd Brouwer. Anne Doedens vertelt o.a. een kerstverhaal en na aloop is er een moment van 
ontmoeting met een hapje en een drankje.

Al meer dan 28 jaar is Jo Buiten-

huis (84) bezig met organiseren 

en dan speciaal voor ouderen: ‘Ik 

ben begonnen in 1985 vanuit het 

toenmalige GOW (Gecoördineerd 

Ouderen Werk), waarin vertegen-

woordigers zaten van allerlei ou-

derenorganisaties. Eenmaal per 

jaar organiseerden wij een voor-

stelling in de Ontmoetingskerk 

en later in De Vierstee, beiden 

in Maartensdijk. Toen in 1998 

de SWO kantoor ging houden in 

Dijckstate zijn we gestart met spe-

ciale maandelijkse muziekavon-

den in de recreatiezaal van Dijck-

state. Het bezig zijn voor ouderen 

was haar niet onbekend. Jaren 

was ze als vrijwilliger bij de kof-

ie- en theeschenkers in Dijckstate 
betrokken naast vele activiteiten 

in het kerkenwerk en organisaties 

als Tafeltje Dek je en Algemene 

Hulpdienst.

Steeds Beter

Jo Buitenhuis vertelt vol vuur 

en vlam over haar muziekavon-

den: ‘We hebben hier mensen 

met zeer bekende namen gehad. 

Trio’s die ik later terugzag in 

grote orkesten en afgestudeerde 

mensen van het conservatorium, 

die dan via Muziek aan Huis hier 

optraden’. Moeiteloos en zonder 

onderbreking noemt Jo een scala 

van koren, zoals A capella koren, 

Sandy-, Gospel- en Smartlappen-

koren: ‘Eigenlijk is het beter te 

spreken van culturele avonden, 

want er waren ook optredens bij 

van Bilthovense Nel Kars en to-

neelgroep ‘Steeds Beter’. Ook 

de Biltse Muziekschool was een 

graag geziene gast in Dijckstate. 

Jo Buitenhuis: ‘We hebben zelfs 

nog even getracht een aantal ke-

ren een Sing-In te organiseren als 

extra evenement met Kitty Don-

ker als dirigente en Ria van Aarn-

hem aan de piano. Dat bleek jam-

mer genoeg niet lang haalbaar’. 

Dag van de ouderen

Persoonlijke omstandigheden 

nopen Jo Buitenhuis ‘met pijn in 

het hart’ het stokje wat betreft de 

culturele avonden over te geven; 

maar aan wie? Coby Merkens 

is manager van Servicecentrum 

Maartensdijk van Stichting Mens 

De Bilt: ‘Vooralsnog is het niet 

gelukt een opvolger voor Jo te 

vinden. Dat wordt ook vanwege 

teruglopende inkomsten en ver-

minderde subsidies steeds moei-

lijker. We zijn wel op zoek, maar 

willen nu eerst dankbaar afscheid 

nemen van Jo. Dat verdient zij 

meer dan ook’. Jo Buitenhuis 

blijft wel met hart en ziel zich in-

zetten voor de oudere medemens: 

‘Ik wil graag betrokken blijven 

bij de activiteiten van Stichting 

Dag van de Ouderen. Acht keer 

per jaar; in de periode november 

– februari moet je dat niet doen; 

dan is er soms al zoveel en dan 

moet je de oudere met rust en 

thuis laten’. 

Namen

Jo ziet terug op een dankbare sa-

menwerking met velen: ‘Ik wil 

niet het risico lopen namen wel 

te noemen en anderen niet. Wel 

mag ik zeggen heel erg dankbaar 

te zijn met zovelen prettig sa-

mengewerkt te hebben. Iedereen 

zette zich voor meer dan 100 pro-

cent in. Met name de laatste tijd 

heb ik dat meer dan ooit ervaren’. 

Zondagmiddag 15 december is er 

de speciale kerstmiddag, waar 

het afscheid van Jo Buitenhuis 

centraal zal staan. De aanvang 

is om 14.30 uur in de zaal van 

Dijckstate. Als bijdrage voor 

deze laatste ‘muzikale activiteit 

van Jo Buitenhuis’ wordt 5,50 

euro gevraagd (inclusief kofie 
en thee).Jo Buitenhuis blijft betrokken bij activiteiten voor ouderen.

Jubilarissen bij Kunst en Genoegen
Vanwege zijn 65 jarig lidmaatschap van Kunst en Genoegen in Maartensdijk ontving Kees Bos op 

16 november uit handen van voorzitter Nel Wilderijk-Raven de KNFM-speld. Ook Kevin van ’t Veld 

werd gehuldigd voor z’n 12½ 

jarig lidmaatschap. Hij ontving 

de hier aan verbonden mini-

trompet.

‘Fietsreis op grote hoogte’
 Woensdag 18 december 2013 presenteert woon- en zorgcentrum Wel-

tevreden een ilmpresentatie over Peru van 14.30 tot 16.00 uur. De ilm 
neemt bezoekers mee over de hoogste delen van Peru door het Andes-

gebergte; over de Altiplano op 4000 meter hoogte, waar de bevolking 

rondtrekt met hun kuddes Lama’s en Alpaca’s; naar de drijvende eilan-

den in het Titicacameer; de Colca Canyon, de diepste kloof ter wereld 

omgeven door steile rotswanden waarvan de toppen, 3400 meter hoger, 

bevolkt worden door machtige condors. Tenslotte bezoekt men nog 

Machu Picchu, de mysterieuze stad die hoog verscholen in de bergen 

pas in 1911 werd ontdekt door de Engelsman Bingham. De kosten be-

dragen 3 euro voor kofie/thee en wat lekkers.
Na aloop kan men geheel vrijwillig tegen betaling nog wat borrelen 
en/of gebruik te maken van het dagmenu van Wijkrestaurant Bij de 
Tijd. Reserveren kan tot uiterlijk dinsdag 17 december bij de receptie 

van Weltevreden (tel.nr. 030 2209600). 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…

Met gevaar voor eigen leven 
naar het dorp 
Door werkzaamheden aan de Julianalaan in Bilthoven is het zebrapa ter 

hoogte van Bakker Krijger verwijderd. De werkzaamheden zijn al een 

tijdje klaar, maar het zebrapad is niet teruggekeerd. Zou de gemeente 

het niet nodig vinden om het zebrapad weer terug te plaatsen? Voor mij 

als slechtziende (zicht 2%) is het ontbreken van het zebrapad levens-

gevaarlijk. 

De Boslaan in Bilthoven is afgesloten; dus al het verkeer gaat nu via 

de Julianalaan. Ik woon op de Julianalaan en doe mijn boodschappen 

in het dorp. Ik loop met een ‘blindenstok’, maar oversteken is nu ei-

genlijk onmogelijk. De meeste mensen rijden gewoon door, omdat er 

geen zebrapad ligt. Soms is er een vriendelijke automobilist die stopt, 

zijn raampje open doet en zegt dat ik kan oversteken, maar de meeste 

automobilisten rijden gewoon door. 

Vandaag stopte er een politieauto en liet me oversteken. Op het moment 

dat ik halverwege was, kwam er van de andere kant een auto aanrijden, 

die blijkbaar niet van plan was om te stoppen. Ik hoor heel goed, maar 

met al die chaos aan auto’s kan zelfs iemand die ‘ziend’ is zo’n auto 

niet ontwijken. Op nog geen halve meter afstand stopte de auto nog net, 

zodat hij me niet te pletter zou rijden. Maar het ging duidelijk niet van 

harte: ‘Er ligt toch geen zebrapad, dus waarom moet ik stoppen?’.

Ik vind het ronduit schandalig dat de gemeente er niet voor gezorgd 

heeft dat het zebrapad is terug geplaatst! Op deze manier is het levens-

gevaarlijk, of je nou ‘ziend’ of slechtziend bent. Dus ik kan wel zeggen 

dat ik met gevaar voor eigen leven boodschappen moet doen tegen-

woordig en maar moet hopen dat ik nog levend thuis kom.

Karin Santer, Bilthoven                                                         28-11-2013

Reactie van Gemeente De Bilt

De gemeente heeft zowel in de planvorming als uitvoering zorgvul-

dig naar de verkeerssituatie en oversteekplekken van de Julianalaan 

gekeken. Bij het uitwerken van de plannen is ook het Gehandicapten-

platform betrokken. Bij de herinrichting van de Julianalaan is bewust 

gekozen voor het nemen van verkeersremmende maatregelen en het in-

stellen van een 30 km/u-zone. Er komen, verspreid over de Julianalaan, 

vijf overzichtelijke oversteekplekken die zijn uitgerust met blindegelei-

destroken en waarbij rekening is gehouden met mindervaliden. In de 

nieuwe situatie zou een zebrapad niet langer nodig zijn. 

De werkzaamheden in de Boslaan zorgen ervoor dat er op dit moment 

onevenredig veel verkeersdrukte is op de Julianalaan. Op vrijdag zes 

december zijn de werkzaamheden aan de Boslaan afgerond en is de 

afsluiting opgeheven. 

Kerst Bingo in Dijckstate
Kerst Bingo op vrijdag 20 december in restaurant ‘Maertenshoek’ in 

Dijckstate Maartensdijk. In de pauze kunt u gezellig even bijpraten en 

een kopje kofie of thee drinken. Aanvang: 14.15 uur en de kosten zijn 
€ 3,50 voor 5 speelrondes. Meer informatie: Servicecentrum Maartens-

dijk, tel. 0346 214161.

VUURWERK IN DE VOORVERKOOP

NU MET GRATIS EXTRA VUURWERK! 

BIJ GROENRIJK HOLLANDSCHE RADING 

BESTEL ONLINE OF AAN DE KASSA.

PRESENTATIE VUURWERK IS AL AANWEZIG!

www.groenrijkhollandscherading.nl

advertentie



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)

Atlas Sports | Tolakkerweg 217 | 3738 JM Maartensdijk
0346-210592 | info@atlasfysio.nl - www.atlasfysio.nl

NIEUWE 

GROEPSLESSEN 

VANAF

NOVEMBER

2013

Pilates Cross-itBoks-it
YogaKettlebel Bodyattack

BootcampFitness

Uw verfspecialist in de regio
Bij ons kunt u terecht voor al uw schildersbenodigdheden en 

advies maar ook voor de verhuur van steigers en ladders

maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 17:00

zaterdag van 09:00 tot 13:00 

Rembrandtlaan 7, 3723 BG Bilthoven

T: 030 2000 212  E: info@verhuisbilthoven.nl
www.verfhuisbilthoven.nl

       /VerfhuisBilthoven
Onderdeel van: Schildersbedrijf Corn. de Groot ‘kwaliteit sinds 1965’

  

L Nieuwjaar Actie
Quick Rijbewijs
Tel: 0629403075

quickrijbewijs@gmail.com

www.quickrijbewijs.nl

Betaling in termijnen mogelijk

Nieuwjaar Actie
20 rijlessen

+
2 praktijkexamen

+
cd-rom

voor € 950,-

baby • meisje • jongen • geboortekaartjes baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • • kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • • kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • • kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • • kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • 
GEBOORTEKAARTJES

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan •
T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

Nieuwstraat 100 – 3732 DP De Bilt   Tel. 030-220 2994

G. van der Meyden
Ambachtelijke Schoenmakerij

Al meer dan 30 jaar uw schoenmaker

Tevens gecertificeerd schoenreparateur:

Nieuwstraat 100 - 3732 DP De Bilt  Tel. 030 220 2994

  

Ook voor uw origineel
genaaide zolen gaat u naar

Zelfbediening in de oranje tent

Bij Johan & Esther groente & fruit

Dat scheelt een linke duit!

Iedere vrijdag op de markt in Bilthoven.

Spruiten 1 kilo € 0,49

Prei 1 kilo € 0,49 

Druiven  1 doos € 0,49
(pitloze)

Aanbiedingen alleen geldig op vrijdag 13 december

  Wij adviseren u graag. Bezoek onze winkel en 
showroom met vele ergonomische fauteuils

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012

www.raaijeninterieurs.nl sinds 1931



Raaijen Interieurs
Specialist in zitcomfort

Farstrup – Najaars Actie  

Deense Comfort fauteuil model

Applaus voor heerlijk zitten en 

ontspannen. 10 jaar garantie

Van € 995,00 voor € 695,00

i.c.m. bijpassend voetenbankje 

€ 895,00. Keuze uit 10 hout-

kleuren en 5 slijtvaste stoffen

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

www.brasserie-vink.nl

_ Gerecht van de week _

In de roomboter 

 gebakken zeetong 

250 gr   € 17,50

- Week Specials -

Fazantenilet met zuurkool, 
puree, rookworst en spek  € 12,50

Gebakken zeetong 300 gram 
met remouladesaus, frietjes 
en salade € 15,00

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

Bijzonder
Kerst-
cadeau

Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de

gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek

samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk • Primera Maartensdijk 

service voor ondernemers

Kom sparren op het gebied 
van communicatie en PR.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan     

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS
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Veel belangstelling voor proeven 
bij Landwaart 

Vrijdag 6 en zaterdag 7 december werden alle kerstgerechten bij Landwaart in Maartensdijk 

smakelijk gepresenteerd en was iedereen van harte welkom om het lekkers te ‘beleven, 

bespeuren, keuren, opsnuiven, proberen’, kortom gewoon te proeven. 

Landwaart had dit jaar weer haar 

jaarlijkse Kerstproeverij. Op vrij-

dagavond was er al een ‘voor-

proefje’ en op zaterdag was er de 

hele dag massaal belangstelling 

van het winkelend publiek. Het 

geheel was met zorg samenge-

steld, aantrekkelijk gepresen-

teerd en boordevol creativiteit. 

Het culinaire team van Land-

waart was volop in bedrijf en be-

reid alle vragen te beantwoorden. 

Bestelformulieren kunnen ook 

deze week nog ingeleverd wor-

den.   [HvdB]

Voor deze gelegenheid wisten jong en oud de weg naar de Groene Daan 

te vinden.

Dat wil ik effe kwijt…

Enquête De Bilt
De gemeente De Bilt houdt een ‘burgerpeiling’ onder een aantal  inwo-

ners, waarin meningen en behoeften worden gepeild. Goede zaak, denk 

ik. Een minpuntje wil ik echter noemen:  de misleidende aankondiging, 

dat slechts tien minuten gemoeid zouden zijn met het invullen. 

Tien minuutjes, denk je dan, dat moet kunnen  lukken. Maar wat blijkt: 

je krijgt een waslijst van maar liefst 43 vragen voorgeschoteld, die vaak 

van een groot aantal subvragen zijn voorzien. Bij al die vragen en sub-

vragen moet je goed nadenken: ja of nee, (erg) mee eens of oneens, 

(erg) tevreden of ontevreden, of neutraal. Dat lukt nooit in tien minuten, 

tenzij je als een razende lukraak maar wat aanstreept  of aanvinkt. En 

dan nog heb je misschien meer tijd nodig. Je wordt ook nog uitgenodigd 

om opmerkingen en suggesties te uiten…

Als de gemeente wil dat inwoners serieus met deze toch niet onbelang-

rijke vragen omgaan, moet ze het anders aanpakken. Maak het onder-

zoek eenvoudiger en niet zo gedetailleerd, zodat je het in tien minuten 

redt en meer mensen over die drempel  heenstappen. Of zeg eerlijk waar 

het op staat. Nu werd ik helemaal gek van die lange vragenlijst en stopte 

ik er halverwege mee, want mijn tien minuten waren ruimschoots om. 

Het is bekend uit allerlei enquêtes: ‘het kost u slechts drie minuten’, 

‘het kost u slechts tien minuten’… Bijna altijd is het (veel) meer. Dat 

betekent nog niet dat De Bilt aan die slechte gewoonte mee moet doen.

Daan van der Waals, Hollandsche Rading 

Opnieuw grote feesttent 
in Maartensdijk

De organisatie van het Nieuwjaarsfeest 2014 is in volle gang. Na het succes van vorig jaar 

heeft de organisatie van het Nieuwjaarsfeest besloten dit jaar opnieuw een feesttent 

te plaatsen op de sportvelden van SVM.

Deze 2e editie gaat groots aange-

pakt worden. De organisatie is dan 

ook zeer trots op het feit, dat het 

dit jaar gelukt is om twee feesten te 

organiseren. Naast het Nieuwjaars-

feest is er dit jaar ook een gezellige 

avond met livemuziek. Op vrijdag-

avond 27 december komt de band 

Super Sundays naar Maartensdijk. 

De 6 ervaren muzikanten zullen de 

tent op hun kop zetten met hits uit 

de jaren 70, 80 en 90! Als klap op de 

vuurpijl neemt DJ Arnoud, bekend 

van ‘We love the 80’s en 90’s fees-

ten’, tussen de optredens door plaats 

achter de draaitafels. Deze avond 

begint om 19.00 uur en eindigt om 

01.00 uur. De entree is gratis.

Nieuwjaar

Na deze avond wordt de tent voor 

het Nieuwjaarsfeest omgetoverd 

tot een waanzinnige feestlocatie. 

Het belooft een fantastische be-

leving voor iedereen te worden. 

Je hoeft niet meer naar de stad 

toe om een geweldige Nieuw-

jaarsnacht te hebben. De beste 

DJ’s zijn geboekt om er een on-

vergetelijk feest van te maken. 

De Utrechtse DJ Larry de Kat, 

bekend van Slapfunk Records 

bijt het spits af met zijn groovy 

sounds. Een gigantische laser-

show, led-wall, sound system en 

nog veel meer verassingen maken 

het feest compleet.

In de Nieuwjaarsnacht gaan de deu-

ren vanaf 01.00 uur open. Het feest 

eindigt om 06.00 uur. Voor alle 

bezoekers is er een garderobe met 

lockers, zodat iedereen zijn of haar 

waardevolle spullen kan opbergen. 

De voorverkoop van de tickets vindt 

iedere dinsdag- en donderdagavond 

plaats tussen 19.00 en 20.30 uur in 

De Vierstee te Maartensdijk. Voor 

20 euro ben je verzekerd van toe-

gang tot het feest. Donderdagavond 

19 december is de laatste mogelijk-

heid om je tickets voordelig aan te 

schaffen. Aan de deur zal nog een 

beperkt aantal kaarten beschikbaar 

zijn voor 25 euro. 

(Martijn Roose)

SDO ging naar ‘Beeld en Geluid’
Wie kent niet het gebouw van Beeld en Geluid met haar gekleurde ra-

men en wie is niet nieuwsgierig wat daar allemaal te zien en te beluiste-

ren is. Van die mogelijkheid kon men gebruik maken door mee te gaan 

met de Stichting de Dag van de Ouderen. 

Als laatste uitstapje van het jaar 2013 bracht de SDO op 28 november 

een bezoek aan het Ned. Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum. 

Er was veel belangstelling voor; de bus van 50 personen was volledig 

gevuld. Opstappen kon in De Bilt (Dr. Letteplein), Bilthoven (De Ko-

perwiek) en in Maartensdijk in de omgeving van Dijckstate. [HvdB]

In Maartensdijk kon men bij de bushalte bij Dijckstate instappen.

Groenekan zal hen niet vergeten
door Frank Klok

Maandagavond, 25 november, was het dorpshuis van Groenekan bijzonder goed gevuld. De 

Dorpsraad organiseerde een thema-avond over de noodlanding in 1944 van een Amerikaanse 

bommenwerper in de weilanden tussen Groenekan en Blauwkapel en over het monument dat 

Groenekan in 2014 wil oprichten voor de omgekomen bemanningsleden.

Kolonel Ivo de Jong gaf in een 

boeiende presentatie een overzicht 

van de ontwikkeling van de gealli-

eerde luchtaanvallen in de aanloop 

naar 28 mei 1944. Hij schetste de 

enorme logistieke prestaties die de 

geallieerde luchtmachten moesten 

leveren om dagelijks honderden 

bommenwerpers en begeleidende 

jachtvliegtuigen goed gecoördi-

neerd naar de tientallen doelen in 

Duitsland te leiden en hen aan het 

eind van de dag weer veilig op de 

vele luchthavens aan de Engelse 

oostkust terug te brengen. Dat ging 

helaas lang niet altijd goed. De 

Jong slaagde er vervolgens in de 

laatste vlucht van de Groenekanse 

B-17 nauwkeurig te reconstrueren 

en - met al zijn gevaren en moei-

lijkheden - voor de zaal goed in-

voelbaar te maken. Zelfs wist hij, 

met historisch ilmmateriaal, de 
noodlanding in het weiland achter 

de Boerderij op de Groenekanse-

weg 62 tot leven te wekken, bijna 

alsof er op die 28ste mei 1944 een 

cameraman langs dat Groenekanse 

weiland had staan draaien.

Een herdenkingsmonument

Om het hoogste offer dat de drie 

omgekomen bemanningsleden voor 

onze vrijheid hebben gebracht te 

gedenken is een werkgroep bezig 

een bescheiden monument op te 

richten. Als alles volgens plan ver-

loopt zal dat 28 mei 2014, 70 jaar 

na de noodlanding, met gepast ce-

remonieel worden onthuld. De Nij-

epoortschool heeft zich inmiddels 

bereid verklaard het monument te 

adopteren en ook de burgemeester 

heeft zich direct enthousiast achter 

het initiatief geschaard. Het ontwerp 

en de keuze van een locatie liggen 

nu ter goedkeuring bij de gemeen-

te. Blijft natuurlijk, zoals altijd, 

de kwestie van het slijk der aarde, 

het benodigde geld. De werkgroep 

heeft ruwweg becijferd dat het mo-

nument, inclusief plaatsing en ont-

hullingceremonie, een bedrag in de 

orde van 10.000 euro zal vergen. 

Omdat veel waarde wordt gehecht 

aan draagvlak in het dorp zelf, mikt 

de werkgroep niet alleen op sponse-

ring door bedrijven en fondsen maar 

nadrukkelijk ook op crowd-funding 

uit de Groenekanse bevolking. 

Groenekan en 
de Tweede Wereldoorlog

In het verlengde van het B-17-project hebben enkele Groenekanners 

besloten, in nauwe samenwerking met de Historische Vereniging Maar-

tensdijk (HVM), de geschiedenis van Groenekan in en met de Tweede 

Wereldoorlog te inventariseren en te beschrijven. Men denkt daarbij 

onder meer aan: mobilisatie, evacuatie, luchtbescherming, distributie 

en voedselvoorziening, verduistering, spertijd, Arbeitseinsatz, razzia’s, 

verzet, onderduik,  inkwartiering, bevrijding(feesten) etc. De resultaten 

wil men in 2015, 70 jaar na de bevrijding, publiceren in een speciaal 

themanummer van St. Maerten (het tijdschrift van de HVM). De initia-

tiefnemers zijn op zoek naar verhalen uit de 1e hand of uit overlevering, 

naar karakteristieke foto’s en/of voorwerpen en naar mensen die aan dit 

initiatief mee willen werken als (archief)onderzoeker, interviewer en/of 

als schrijver. Reacties kunt u richten aan de secretaris van de HVM: tel. 

0346-212685, e-mail baldinevandenbosch@gmail.com.

Volop belangstelling en bewondering voor al het lekkers.



AL MEER DAN 45 JAAR EEN BEGRIP IN DE BILT

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

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Geldig van maandag 9 december t/m dinsdag 24 december.

GOURMET EXCLUSIEF

PER PERSOON (± 280 GRAM) € 6,25

Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, 

kipfilet, biefstuktartaar, biefstukreepjes, 

kalfsoester & cordonbleu.

GOURMET POPULAIR

PER PERSOON (± 280 GRAM) € 5,75

Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, 

biefstuktartaar, mini slavinkjes, 

hamburgers & mini worstjes.

CHINESE BOUILLON FONDUE

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

varkenshaas, kalkoenfilet, kalfsoester

& kipfilet.

WILD GOURMET

PER PERSOON ( ± 300 GRAM) € 13,50

Speciaal voor de liefhebbers: met o.a. 

hertenbiefstuk, hazenrugfilet, magret de 

canette, fazantenfilet & wildzwijnbiefstuk.

Aanvullingen voor op uw schotel: shoarmavlees, 

lamskoteletjes, satevlees, merquezworstjes & 

speklapjes. 

Welk sausje mag het zijn? Knoflook-, kerrie-, 

pinda-, whisky-, cranberry- of zigeunersaus?

Ps. Vergeet onze overheerlijke kruidenboter niet!

FEESTELIJK OPGEMAAKT KERST GOURMET, FONDUE- OF STEENGRILLSCHOTEL:

VIER ECHTE KERSTTOPPERS:

Wild van topkwaliteit: aan een stuk of als medaillons gesneden

VERSE HERTENHAASJES ................ 100 GRAM € 4,98
Tip: serveer hierbij puree, rode kool & onze rode wijn kaneelsaus

In ganzenvet gegaard. ± 25 minuten in de oven op 170°C

GEKONFIJTE EENDENBOUTJES ...PER STUK € 4,75
Tip: serveer hierbij aardappelschijfjes & rucola sla met een dressing van 

notenolie, spekjes & pijnboompitjes

Van superkwaliteit lamsvlees: zonder been.

Gekruid met o.a. knoflook, rozemarijn & tijm

ZUIGLAMSBOUTROLLADE ........... 100 GRAM € 2,25
Tip: serveer bij de lamsbout honing tijmsaus, geroosterde aardappeltjes 

& ratatouille

Van superkwaliteit mals rundvlees:

gevuld met o.a. kruidencrème, rucola, pijnboompitjes,

grove kaasnippers & pesto kruidenolie

KERST CARPACCIOROLLADE....... 100 GRAM € 2,25
Tip: serveer hierbij roseval krieltjes uit de oven, haricotverts & een grove 

sla mix

UIT ONZE CULINAIRE KEUKEN:

Met veel vlees, cranberry’s & champignons

in een volle romige saus

HAZENPEPER ...................................... 100 GRAM € 2,25
Tip: serveer hierbij aardappelpuree, rode kool & zachte stoofpeertjes

Met veel vlees, zilveruitjes, spekjes, rode wijn en grove groente

In een stoere saus

VARKENSWANGETJES ..................... 100 GRAM € 1,95
Tip: serveer hierbij aardappelpuree, stoofpeertjes & kleine spruitjes

Naar Frans recept: met o.a. 

rundvlees, rode wijn, spekjes, uitjes & een champignonnetje

BOEUFF BOURGIGNON ................... 100 GRAM € 1,50
Tip: serveer hierbij pommes gratin & ratatouille 

VOOR EEN HEERLIJK VOORGERECHT:

Van superkwaliteit rundvlees gesneden

CARPACCIO .....................................PER PORTIE € 2,95
Tip: serveer dit gerecht op een bedje van sla,

gegarneerd met dressing, pijnboompitjes,

grove kaassnippers, cherrytomaatjes & peper uit de molen

Een streling voor de tong. Op beukenhout gerookt & gegaard

GEROOKTE EENDENBORSTFILET

...............................................................PER PORTIE € 3,98
Tip: serveer dit gerecht met o.a. salade, pijnboompitjes, 

frambozendressing & mangosnippertjes

Iets aparts om kort en fel te bakken. 

Lekker gemarineerd & gekruid

HERTENBIEFSTUKREEPJES .......... 100 GRAM € 3,25
Tip: serveer dit gerecht op een bedje van salade 

met balsamico dressing, spekjes, pijnboompitjes,

licht gebakken paddenstoeltjes & een lente uitje

Meer suggesties voor een heerlijk voorgerecht zijn o.a. WILDPATE, 

BOSPADDENSTOELENSOEP en onze bekende OSSENSTAARTSOEP

VOOR EEN TRADITIONELE KERST:

Voor in de oven. ± 3 kilo per stuk

BABYKALKOEN ................................... PER KILO € 9,98
Tip: braad de kalkoen op de borstzijde of in een braadzak dan blijft hij 

lekker sappig

Lekker gevuld met o.a. verse roomkaas met edele stukjes truffel, 

crème fraîche, fijn gesneden champignons en specerijen en 

opgebonden met pancetta. 

GEVULDE KALKOENBORST .......... 100 GRAM € 1,75
Tip: serveer hierbij aardappel gratin, rucola salade & bishops wijnsaus

Succes verzekerd: met een beentje, om traditioneel te braden 

KALKOENDIJEN ................................. 100 GRAM € 0,99
Tip: serveer hierbij aardappelkroketjes, appelcompote, 

peultjes & de eigen gebonden braadjus

Met een klein randje vet. Lekker met onze cranberry compote

of Japanse sesamsaus

MAGRET DE CANETTE .................... 100 GRAM € 2,65
Tip: serveer hierbij aardappelschijfjes, gebakken appelstukjes, gemende 

salade met balsamico dressing of gewokte oosterse groenten

SPECIALITEITEN VAN UW SLAGER:

Succes verzekerd. Van malse rosbief, gerookt spek & een fijne 

kruiden melange. Braadtijd ± 30 minuten

KERSTGEBRAAD ............................... 100 GRAM € 2,15
Tip: serveer hierbij Vlaamse frites, haricotverts & een stroganoff sausje

Met o.a. varkenshaasmedaillons, panchettasnippers, geraspte 

kaas, bieslook & pesto marinade. In een ovensleetje.

 Ca. 20 minuten op 170°C

KERSTSLEETJE .................................... 100 GRAM € 2,15

Een echte klassieker: met o.a. varkenshaas, bospaddenstoelen 

roomsaus & champignons

VARKENSHAAS

IN BOSPADDENSTOELENROOMSAUS

................................................................... 100 GRAM € 2,15
Tip: serveer bij de klassieker romige puree, peultjes & Parijse worteltjes

Zonder been. Voor in de oven of om te garen in de pan. 

O.a. whisky, knoflook of naturel

KERSTHAMMETJES .......................... 100 GRAM € 1,45
Tip: serveer bij de ham cumberland-, mosterd- of rode wijn kaneelsaus,

in ganzenvet gebakken krieltjes & haricotverts in spek gerold

Suggesties: varkensribstuk met been, varkensfiletrollade, 

schouderfiletrollade, runderbiefrollade, runderrosbief

VOORKOM TELEURSTELLINGEN!

GEEF UW KERSTBESTELLING UITERLIJK

21 DECEMBER AAN ONS DOOR!

VOOR SCHERPE AANBIEDINGEN

VOOR DE DAGEN VOOR DE KERST:

KIJK OP DE BORDEN

EN  HET BEELDSCHERM IN DE WINKEL!

OOK VOOR EEN SMAKELIJK ADVIES

BENT U VAN HARTE WELKOM!

BESTEL TIJDIG UW KERSTWILD! OP=OP

Voor de liefhebbers: lekker wild, zonder been. Ca. 1½ minuut bakken

HAZENRUGFILET .............................. 100 GRAM € 4,25
Tip: serveer hierbij bijv. puree, stoofpeertjes, spruitjes en rode portjus

Heerlijk mals & vol van smaak

FAZANTENBORSTFILET ................. 100 GRAM € 3,25
Tip: serveer de filet met zuurkool, spekjes, calvados jus & een romige puree

Om te stoven, met een beentje. ± 350 gram per stuk

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

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

HOLLANDSE TAMME

KONIJNENACHTERBOUTEN ................1 KILO € 12,50
Tip: lekker stoven met spekblokjes, tomaat, witte wijn & een kruidnageltje

WILDSUGGESTIES VAN SLAGERIJ VAN LOO:

HERTENACHTERBOUTROLLADE .............................lekker gekruid

WILDZIJNBOUTROLLADE .......................................huisgeknoopte

FAZANTENPOOTJE .................................................... om te stoven

HELE FAZANT ................................................met spek gebardeerd

WILDE EEND ..................................smaakt lekker met sinaasappel

WILDE EENDENBORSTFILET .......................................kort bakken

VLEES SUGGESTIES:

VARKENSHAAS IN BLADERDEEG ....................in een krokant jasje

RIBEYE.......................................................................... boterzacht

COTE DE BOEUFF ....................................................... aan een stuk

KALFSBIEFSTUK ...............................................op maat gesneden

KALFS of LAMS OSSEBUCCO ..................... we gaan lekker stoven

ZUIGLAMSBOUT SPECIALITEITEN:

Met o.a. varkenshaasmedaillons, pancetta snippers, gemarineerd 

of naturel. Om kort te bakken

LAMSBIEFTUKJES ............................. 100 GRAM € 2,75
Tip: serveer hierbij gebakken krieltjes, grove wok groenten & onze 

heerlijke honing tijmsaus

Een echte kerst delicatesse. Bakken als biefstuk, boterzacht

LAMSHAASJES .................................... 100 GRAM € 3,95

Volop voorradig: LAMS FRENCHED RACKS, LAMSFILET,

LAMSKOTELETJES, LAMSBOUT, LAMSOSSEBUCCO, LAMSGEHAKT

VLEESWAREN VOOR UW KERSTLUNCH OF BRUNCH:

Lekker gegrild & gekruid

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

Deze hoort erbij

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

De basis voor uw vitello

KALFSFRICANDO .............................. 100 GRAM € 3,98

Gerookt & gezouten

RAUWE HAM ....................................... 100 GRAM € 2,75

Licht gezouten & dun gesneden

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

Tip voor lunch & brunch: RUNDERAGOUT, QUICHE LORAINE, SALADES,

GEHAKTBALLETJES, DIVERSE SOORTEN SOEPEN, WORSTENBROODJES, 

MINI SAUCIJZENBROODJES, KROKETTEN, DIVERE SOORTEN TORTILLA’S

ALLE MEDEWERKERS VAN 

KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO
WENSEN U EEN GEZELLIGE KERST

EN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2014

MET DE SPECIALITEITEN VAN KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO VAN ZOWEL WILD ALS VLEES MAAKT U EEN ONVERGETELIJK KERSTDINER
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Hoog boven de omheining een impressie van wat ter plekke in 2015 het 

beeld wordt.

Lokale belangstelling voor 
woningen op Inventumterrein 

Ontwikkelaar AM: ‘Kwaliteit kost tijd’ 
door Veroniek Clerx

Vorige week zaterdag 23 november kon het publiek zijn belangstelling laten zien voor de huizen 

van de geplande woonwijk Le Grand in Bilthoven op het voormalige Inventumterrein. De 

woningen zullen worden opgetrokken in de lijn van de jaren dertig van de vorige eeuw. Maar 

uitgevoerd volgens de huidige eisen van duurzaamheid en comfort. 

‘Er is behoefte aan dit soort woningen’, weet klantadviseur Bas Gipman van 

ontwikkelorganisatie AM in Utrecht. Van de 27 huizen in verkoop, staan er al 25 

onder optie. Gemeente De Bilt is tevreden over de samenwerking met AM. 

Projectontwikkelaar Bart van Kas 

verwacht dat met de nieuwbouw 

de gehele buurt rondom Le Grand 

een facelift zal ondergaan die aan 

alle bewoners ten goede komt. De 

bestaande rij eikenbomen wordt 

doorgetrokken van Leijenseweg 

richting spoorwegovergang. Geza-

menlijk sommen Gipman en Van 

Kas de bouwkenmerken op van 

de Jaren Dertig. ‘Een gemetselde 

schoorsteen, dakgoot met ‘over-

stek’, diepliggende voegen, zwarte 

‘spekbanden’ in de muur gemet-

seld, geglazuurde dakpannen, dak 

met een hellinghoek van 40 graden 

en een robuuste speelse voordeur’. 

Net als nu was het een tijd die gete-

kend werd door economische crisis. 

Maar de stijl van woningbouw was 

er toen bepaald niet minder om. In 

De Bilt en Bilthoven zijn staaltjes 

van de toenmalige bouwkunst nog 

her en der te bewonderen. 

Volgens Van Kas was ook de aan-

sluiting met de aangrenzende wo-

ningen van de Tweede Branden-

burgerweg reden voor AM om in 

Bilthoven de Jaren Dertig nieuw 

leven in te blazen. Ook het interieur 

gaat daarin mee, zij het met modern 

comfort, zoals vloerverwarming op 

de begane grond en een complete 

keuken. ‘Wij weten dat het publiek 

hierom vraagt’ vertelt Gipman. ‘Via 

onze website en de lokale pers heb-

ben wij de belangstelling getoetst. 

En die is er. Met name in Bilthoven 

zelf en in Utrecht Oost. Veel ouders 

met kinderen hebben ingetekend. 

Het gehele project omvat een aantal 

rijwoningen, herenhuizen en twee-

onder-een-kap-woningen. Een to-

taal van 39 huizen, in prijs varië-

rend van 350.000 tot een kleine 6,5 

ton. Laatstgenoemde woningen zijn 

het duurst maar geven daarmee ook 

het meeste woonoppervlak. ‘ 

Buurtfacelift 

Van Kas: ‘Het Inventumterrein, met 

de onderliggende grondwaarde en 

de locatie leent zich het best voor 

koopwoningen van het hogere seg-

ment. We hebben onderzocht bij 

potentiële kopers hoe deze wijk 

zou vallen en de reacties waren 

ronduit positief. Bedenk dat de 

hele buurt door deze wijk een boost 

zal krijgen’, is de overtuiging van 

Van Kas. Op termijn zal de brand-

weerkazerne verdwijnen en op de 

hoek Leijenseweg - Tweede Bran-

denburgerweg komt een rotonde. 

Het spoor aan de Leijnseweg krijgt 

ondertunneling, waardoor de ver-

keersveiligheid in de buurt zal ver-

groten. 

Het woonproject vereist een be-

stemmingswisseling van bedrijf-

sterrein naar woonbestemming. 

Verwacht Marianne van Ammers, 

projectleider Inventumterrein na-

mens gemeente De Bilt nog bezwa-

ren uit de buurt? 

Weinig tegenwind 

‘Wij verwachten wat de bestem-

mingswisseling betreft weinig te-

genwind. De gemeente heeft een 

gebiedsvisie opgesteld, die alvast 

de ruimtelijke hoofdlijnen uitzet 

voor toekomstige ontwikkelingen 

van het gebied rondom de Leijense-

weg, legt Van Ammers uit, ‘zoals de 

ondertunneling van het spoor en de 

woningbouw van AM. Voorafgaand 

aan het opstellen van het nieuwe 

gebiedsplan is goed geluisterd naar 

de inbreng uit de buurt. Er zijn ge-

sprekken gevoerd met bewoners-

groepen, belangenvertegenwoordi-

gers en bedrijven. Gepraat is over 

de verkeersontsluiting, de kwali-

teitsverbetering van de buurt en ver-

dere ontwikkelkansen. Het was heel 

duidelijk dat de bewoners in de om-

geving blij zijn dat het voormalige 

Inventumterrein weer wordt inge-

vuld’, aldus de projectleider namens 

de gemeente. Bart van Kas: ‘De 

procedure Ruimtelijke Ordening 

loopt nog. We rekenen erop dat de 

gemeenteraad nog voor de komen-

de zomervakantie akkoord gaat met 

de woonbestemming. In dat geval 

kan de bouw beginnen rondom de 

bouwvakvakantie van 2014. In het 

tweede kwartaal van 2015 kunnen 

dan de eerste sleutels aan de nieuwe 

bewoners worden overhandigd. Dat 

duurt inderdaad nog wel even. Maar 

ja, Jaren Dertigbouw vereist kwali-

teit en dat kost tijd.’ Klantadviseur 

Gipman is zeer tevreden: ‘ Op de 

kijkdag van 23 november zijn 42 

verkoopbrochures vergeven en na-

men al 15 geïnteresseerden een op-

tie. Maandag 2 december sloot de 

inschrijving voor eerste optie voor 

de 27 huizen die thans in verkoop 

zijn. Inmiddels is ingetekend op 

25 woningen. Wat het inbouwpak-

ket van de woningen betreft, daarin 

wordt helemaal aan de eisen van de 

koper tegemoet gekomen. De wo-

ningen zijn al compleet maar ook 

maatwerk is mogelijk. ‘

advertentie

Sloop schoolgebouw Melkweg

Voor de herontwikkeling van het gebied rondom de Melkweg in Bilthoven is in oktober de 

realisatieovereenkomst getekend voor een halfverdiepte parkeergarage met daarboven een 

trapveldje. Om plaats te maken voor de parkeergarage wordt het oude schoolgebouw aan de 

Melkweg 1 gesloopt. De werkzaamheden vinden plaats tussen 2 en 24 december. 

Voorafgaand aan de sloop wordt 

een hekwerk geplaatst om het 

werkterrein af te sluiten. Vervol-

gens wordt het aanwezige asbest 

verwijderd. Uit een asbestinven-

tarisatie blijkt dat er in gebruikt 

plaatmateriaal een beperkte mate 

van asbest aanwezig is; gangbaar 

voor een gebouw uit de jaren ‘70. 

Het verwijderen en afvoeren van 

het asbest wordt gedaan door een 

daartoe gecertiiceerd bedrijf. De 
medewerkers dragen daarbij speci-

ale, beschermende kleding. 

Afbreken en opruimen 

Daarna wordt het schoolgebouw 

met een kraan en sorteergrijper 

afgebroken. De sloop kan enige 

(geluids-)overlast geven. Er wordt 

zoveel mogelijk gewerkt vanaf de 

voorzijde van de Laurensschool, op 

het plein dat grenst aan de Melk-

weg. De afvoer van puin gebeurt 

via de bouwuitrit aan de Melkweg. 

Het kan zijn dat de gebruikelijke 

doorsteken naar het Lichtruim met 

de iets of te voet tijdelijk niet toe-

gankelijk zijn. 

Inloopavond ontwerp Maertensplein
Eerder werd al bekend dat het 

Maertensplein in Maartensdijk een 

nieuw uiterlijk krijgt. Met deze 

aanpak wilde gemeente het centrale 

punt in Maartensdijk opwaarde-

ren en tegelijkertijd een oplossing 

bieden voor de terugkerende wa-

teroverlast. Inmiddels is er samen 

met betrokken bewoners en onder-

nemers een plan opgesteld dat de 

gemeente graag wil delen tijdens 

een inloopavond op woensdag 18 

december a.s. 

In april vond een startbijeenkomst 

plaats voor het project. Verschillen-

de omwonenden en ondernemers 

hebben zich toen aangemeld voor 

de begeleidingsgroep die meedenkt 

over de nieuwe inrichting van het 

plein. De planning was toen dat 

er na de zomer gestart zou worden 

met de werkzaamheden. Echter, 

het proces om tot een goed plan te 

komen heeft uiteindelijk meer tijd 

gekost. 

 

Iedereen is op woensdag 18 decem-

ber tussen 19.30 uur en 21.30 uur 

van harte welkom in de centrale 

hal van Dijckstate aan het Maer-

tensplein. Men krijgt dan een goed 

beeld van het plan en hoe het plein 

er straks uit komt te zien. Ook kan 

men een reactie kwijt op het ont-

werp. Gekeken zal worden of die 

reacties nog mee kunnen worden 

genomen binnen het concept ont-

werp en er wordt in ieder geval 

voor zorg gedragen dat alle reacties 

samen voorgelegd worden aan het 

College van B&W, dat uiteindelijk 

een besluit neemt over het ontwerp.

Hoe het Maertensplein er uit komt te zien wordt woensdag 18 december in 

der centrale hal van Dijckstate uit de doeken gedaan.

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Mini kerstster

Euphorbia pulcherrima.

Potmaat 6 cm. 

Per stuk 1,49

5 voor 

5,-

wk 50. Geldig van 12-12 t/m 18-12. OP=OP

a.s. zondag open



Spektakel bij XLvuurwerk.nl
In het voormalige pand van EuropaTuin in De Bilt 

wordt alweer voor het 3e jaar druk gewerkt om de 

XL Vuurwerk Outlet vorm te geven. Deze groots op-

gezette vuurwerkwinkel zal weer veel mensen uit de 

regio gaan bedienen. Goede bereikbaarheid, ruime 

gratis parkeermogelijkheden en een grote verwarm-

de vuurwerkshop met kwaliteitsvuurwerk tegen 

scherpe prijzen. Als OUTLET actie wordt er dit jaar 

15 tot 30% GRATIS vuurwerk weggegeven tijdens 

de verkoopdagen. 

Terug van weggeweest is het complete assortiment van MARIJN. Dit staat 

bekend om zijn bijzondere benamingen (bijvoorbeeld Blonde Greet en 

ADHD) en wordt gezien als het mooiste legale vuurwerk wat er te koop is. 

Verrassend is de XL Kruiwagenactie: “like en deel XLVuurwerk op Facebook 

en maak kans op de inhoud van een kruiwagen vol vuurwerk (t.w.v. € 450,-)”. 

Rico van der Wind van XLvuurwerk.nl heeft er hoge verwachtingen van dit 

jaar: “het gratis vuurwerk wat wij weggeven tijdens de verkoopdagen is uniek 

in de regio Utrecht. We verwachten dan ook extra drukte en zijn hier met 

voldoende mensen goed op voorbereid.”  Naast deze megastunt van gratis 

vuurwerk is er natuurlijk een ruim aanbod met pijlen en vuurwerkpakket-

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

COOL tas, een hippe tas vol met vuurwerk inclusief 2 pakken kanonsla-

gen. “Hiervan gaan we er weer veel verkopen”, vertelt hij met een glimlach.   

De openingstijden zijn: zaterdag 28 december 08.00u-18.00u,  maandag 

30 december 08.00u-21.00u en dinsdag 31 december van 08.00u-16.00u.  

De folder wordt 

deze week ver-

spreid met de 

Stadspers.

XLvuurwerk.nl 

OUTLET    De nr.1 

in midden Neder-

land!     Universi-

teitsweg 2 De Bilt

Foto: Rico van der 

Wind samen met 

zijn vader

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

Deelnemende bedrijven:

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

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

Regionale Sociale Dienst KrH, Stadspers, Sportvisserij Nederland, Tap Uitvaartzorg Bilthoven, Tulp Talent, 

Valkenburg Trainingen, Vendl Training en Provocatieve Coaching, De Vierklank / Parel Promotie en Woonstichting SSW.

Bedankt!

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

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

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

van het afgelopen jaar. We wensen u allen een gezond en betrokken 2014 toe!

2013 is weer een zeer succesvol en betrokken jaar geweest. Naast het aantal vaste projecten zijn er ook nieuwe projecten en werkvormen geïntroduceerd dit jaar. Dit laat zien 

dat vernieuwing nieuwe mogelijkheden biedt en daarmee ook nieuwe samenwerkingspartners aantrekt. Dit jaar is er o.a. ingezet op mogelijkheden rondom arbeid voor mensen 

met een arbeidsbeperking en op het maatschappelijke vraagstuk rondom duurzame keuzes maken. Alles draait om het inspireren en verbinden van mensen waaruit dan weer 

veel mooie en inspirerende matches gemaakt zullen worden tussen bedrijf en samenleving. Het resultaat van 2013 is buitengewoon goed en overtreft alle voorgaande jaren op 

het gebied van maatschappelijke inzet en waarde. Een mooie opmars naar 2014!

Matches totaal:
150 matches

Maatschappelijke waarde:
Ruim € 300.000,-

Uren inzet:
3680

Deelnemende maatschappelijke organisaties: 

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

De Bilt (WMO adviesraad), Groenhorst College Maartensdijk, Hospice Demeter, Jan Ligthartschool, Kwintes, Oranje Nassau 

School, St. Ontwikkelingssamenwerking De Bilt, Reinaerde, Transition Town De Bilt, Vitras CMD, Voedselbank De Bilt, 

VPTZ De Biltse kernen, VVSO WVT, Walter Maas Huis, St. Warande (Schutsmantel), Wereldkidz, Wereldwinkel, Werkgroep 

Fairtrade De Bilt en De Werkplaats Kindergemeenschap.
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Volkskerstzang Maartensdijk 
door Marijke Drieenhuizen

Voor de zesenveertigste keer is er een Volkskerstzang in Maartensdijk. Deze keer op maandag 

16 december in de Maartenskerk aan de Nachtegaallaan. Iedereen is welkom om de traditionele 

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

In de zestiger jaren van de vorige 

eeuw werd in de grotere steden 

vaak een Volkskerszang gehou-

den. Gerard van Witzenburg, één 

van de nieuwe inwoners van Maar-

tensdijk, vond een dergelijke bij-

eenkomst een mooi initiatief. Hij 

zocht mede-organisatoren bij de 

kerken en samen organiseerden zij 

in 1967 de eerste Volkskerstzang 

in Maartensdijk. Jaren later werd 

ook in in Hollandsche Rading een 

Volkskerstzang georganiseerd: ini-

tiatiefnemer was Henk Veenstra en 

bijzonder was dat de bijeenkomsten 

plaatsvonden in de buitenlucht. 

Tweemaal was er zelfs sneeuw. 

Omdat de onvoorspelbaarheid van 

het weer toch een nadeel was, heb-

ben beide heren de handen ineen 

geslagen. Al jaren organiseren zij 

samen met anderen de Maartens-

dijkse Volkskerstzang.

Traditionele kerstliederen

De insteek van Gerard van Witzen-

burg is altijd geweest om samen 

met anderen de bekende kerstliede-

ren te zingen, afgewisseld met het 

optreden van het liefst plaatselijke 

koren en muziek. ‘Het wordt voor 

mij helemaal bijzonder als het lukt 

om ook een kinderkoor enthousiast 

te krijgen om te komen zingen. Dan 

pas is het voor mij echt af’. Dit jaar 

is er speciaal voor de Volkskerst-

zang een kinderkoor samengesteld 

van leerlingen van de openbare ba-

sisschool De Kievit. Leerlingen uit 

verschillende klassen hebben zich 

zelf aangemeld om mee te mogen 

doen, op initiatief en onder leiding 

van van hun muzieklerares Tiny 

van Eeuwijk. 

Kerstverhaal

Met de organisatie van de Volks-

kerstzang wordt altijd geprobeerd 

om het kerstverhaal op een verras-

sende manier in te passen. Henk 

Veenstra neemt hierin graag de lei-

ding. Met zijn achtergrond (eerst) 

als onderwijzer en later als regis-

seur van kindertelevisieprogram-

ma’s is dat ook te verwachten. Bin-

nen de werkgroep Volkskerstzang 

maakt hij een opzet van de indeling 

van het programma en het inpassen 

van het kerstverhaal. ‘Dat verhaal 

moet een compleet plaatje vormen 

met de liederen. Het moet vloeiend 

doorlopen’. Hij probeert met regel-

maat nieuwe schema’s uit, om zo 

het publiek te verrassen. Dit jaar 

heeft hij een ook weer iets nieuws; 

korte stukjes lezingen en dan soms 

ook maar één passend couplet van 

een lied ertussen. De Bijbeltekst 

heeft hij op één punt aangepast 

en dat licht hij graag toe: ‘Ik was 

eens, jaren geleden, in de Heilig-

Land-Stichting bij Nijmegen, daar 

kregen we een rondleiding van pa-

ter Montfortaan. Hij vertelde hoe 

een herberg er in de tijd van de 

geboorte van Jezus uit moet heb-

ben gezien. Zo’n gebouw bestond 

uit een vierkant ommuurd terrein 

met aan de muren stenen banken 

en daarboven afdaken. De meeste 

reizigers die daar overnachtten wa-

ren voornamelijk handelaren. Hun 

rij- en lastdieren overnachtten op 

het niet overdekte middenveld. Van 

enige privacy was daar dus geen 

enkele sprake. Zo’n herberg is dus 

de minst geschikte plaats voor een 

vrouw om te bevallen. Die pater 

zei dat in Lucas’ geboorteverhaal 

staat -Omdat ER geen plaats was 

in de herberg- maar wanneer je de 

situatie daar in ogenschouw neemt 

moet je wel lezen -Omdat HET 

geen plaats was in de herberg.- Een 

warme stal was een veel betere plek 

om een kind te krijgen’. 

Invulling

Aan de Maartensdijkse Volkskerst-

zang werken dit jaar mee de Canto-

rij van de Protestantse Kerk Maar-

tensdijk en Hollandsche Rading, 

het kinderkoor van obs De Kievit, 

’t Huizkoor, Lolita Hooglugt en Mi-

chaëla Bijlsma, muziekvereniging 

Kunst en Genoegen en organist/pi-

anist Jochem van der Waals. De bij-

eenkomst start om 19.30 uur en van-

af 19.00 uur zijn de deuren van de 

kerk geopend.Het programma duurt 

naar verwachting vijf kwartier. 

Henk Veenstra (links) en Gerard van Witzenburg werken al jaren samen 

met anderen om te Volkskerstzang Maartensdijk te organiseren.

Volkskerstzang 2013 
in Groenekan 

Het Volkskerstzangprogramma Groenekan op woensdag 18 december 

om 19.30 uur in de Hervormde Kerk aan de Groenekanseweg biedt 

ook dit jaar enkele verrassingen. Zo leest burgemeester Arjen Gerritsen 

van De Bilt het Kerstevangelie en vertelt dorpsgenoot Jannie Baron het 

Kerstverhaal van Godfried Bomans ‘Een witte Kerst’. De samenzang 

staat centraal en wordt begeleid door Klaas van Boggelen, orgel, en 

Michiel Plomp, trompet. 

Maar dat is nog niet alles: het (ad hoc) Muze Koor, onder leiding van 

Peter Klopstra, zingt onder anderen het intredelied ‘La Ténèbre…’(de 

duisternis) en Jan Hilbert zingt solo het lied ‘Cantique de Noèl’, be-

geleid door orgel. Kinderen van de Woensdagclub onder leiding van 

Neelke van Ginkel zijn ook van de partij en gaan het lied ‘De wijzen, 

de wijzen….’ van Hanna Lam zingen. Gert van Ginkel en Els Visser 

verzorgen de meer liturgische onderdelen. Al met al, een gevarieerd 

programma met als thema: ‘De Koning komt’. 

De opbrengst van de collecte komt volledig ten goede aan de Voedsel-

bank in De Bilt. Aan het einde van de zangbijeenkomst staat warme 

chocolade te wachten voor een ieder die nog wat wil napraten. 

(Cor van Doesburg)

Parkeren bij uitvoering 

Cantatekoor
Op zondag 15 december vindt de uitvoering plaats van het Weihnachts-

oratorium door het Cantatekoor Bilthoven in de Opstandingskerk aan 

de Eerste Brandenburgerweg in Bilthoven. Er zal mogelijk te weinig 

parkeergelegenheid zijn op de parkeerplaats achter de kerk. Inmiddels 

is het herinrichten van de Planetenbaan bij Het Lichtruim en winkel-

centrum Planetenbaan gereed, waardoor er op minder dan 5 minuten 

lopen ruim parkeergelegenheid op deze zondag voor bezoekers van het 

concert is. Zie ook de website: www.Cantatekoorbilthoven.nl  

Kinderkerstfeest Hollandsche Rading
door Marijke Drieenhuizen

Traditiegetrouw wordt in de Adventkapel in Hollandsche Rading het Kinderkerstfeest 

georganiseerd. Alle kinderen met ouders, grootouders, ooms en tantes zijn ook dit jaar weer 

van harte welkom. Op zondag 15 december begint het om 16.00 uur. 

Al vanaf 1934 wordt dit feest in Hollandsche Rading 

gevierd. De kerstboom die in 1937 binnen stond is na 

aloop gepoot op het terrein van de Adventkapel en 
nog steeds herinnert deze aan dat begin. In de kerst-

periode wordt hij jaarlijks versierd met slingers. Nog 

steeds wordt in die traditie van toen het Kinderkerst-

feest gevierd.

Kinderkerstfeest

Al in 1934 werd voor het eerst een Kinderkerstfeest 

gevierd bij de familie van ’t Pad aan de Tolakkerweg 

nummer 6; de opa van de inmiddels 89 jarige Hiety 

Grim. De eerste keer waren er wel veel kinderen in 

Hollandsche Rading maar was er geen eigen gebouw. 

Meneer van ’t Pad vond dat zijn vier kleinkinderen 

samen met de andere kinderen hun eigen kerstfeest 

moesten kunnen vieren. Hij heeft toen bankjes ge-

maakt waarop ze konden zitten in de woonkamer en 

die worden nog steeds met de viering van het Kinder-

kerstfeest te voorschijn gehaald. In 1937 kocht hij een 

schuur aan waarvan een gedeelte als kerkruimte werd 

gebruikt.

Adventskapel

 In 1937 was de Adventkapel klaar en vanaf die tijd is 

het elk jaar gevierd in deze kapel. Vanaf het begin ook 

was er na aloop chocolademelk. Tweelingzus Doeke 
heeft van haar 15de tot haar 75ste elk jaar meegedraaid 

in de organisatie en moeder Grim heeft ook alle vie-

ringen bijgewoond tot op de leeftijd van 106 jaar. Nog 

steeds worden liedjes gezongen als -Kerstklokje klin-

geling- en -Jezus zegt dat hij van ons verwacht-. De 

kinderen krijgen bij veel liedjes muziekinstrumenten 

aangereikt om samen te zingen en muziek te maken. 

Daarnaast wordt er ieder jaar een mooi verhaal verteld 

en is er na aloop voor ieder kind iets te eten en te drin-

ken en wacht hen bij vertrekt een klein kerstcadeautje, 

dat al sinds 1934 hetzelfde is. 

Hiety Grim is al jaren bij dit Kinderkerstfeest 

betrokken. De kerstboom is daar na kerstmis 1937 

geplant.

Kerstzang Matinee
Het bestuur van het H.F. Witte Centrum in De Bilt 

heeft het initiatief genomen een Kerstzang Matinee te 

organiseren. De Kerstzang Matinee krijgt een andere 

invulling dan de oude Volkskerstzang. Onder begeleiding 

van een kopergroep van muzikanten van de KBH en 

de Brandweerharmonie worden bijna alle bekende 

kerstliederen gezongen. 

Het gehele programma bestaat uit samenzang door het publiek. Burge-

meester Arjen Gerritsen heeft toegezegd de lezingen te zullen doen. Het 

orgel wordt bespeeld door Bert Kreuger. Voor de kinderen, die met hun 

ouders meekomen, is er in een andere zaal van het H.F. Witte Centrum 

een kinderdisco. 

Kerstsfeer

Iedereen is van harte welkom bij deze Kerstzang Matinee op zondag 15 

december a.s. om 15.00 uur in het H.F. Witte Centrum in De Bilt. De 

toegang is gratis. Om het mogelijk te maken volgend jaar weer een der-

gelijks groots evenement te organiseren wordt een vrijwillige bijdrage 

op prijs gesteld. Na aloop is er, in kerstsfeer, gelegenheid voor gezellig 
samenzijn in de aangeklede foyer van het Witte Centrum.



Wintermarkt in De Bilt
In sfeervolle winterse ambiance vindt in het Oude Dorp van De Bilt een win-

termarkt plaats op 15 december van 12.00 tot 18.00 uur. Er zijn kramen met 

sieraden, hoeden, tassen en glas- en schilderkunst , tuin- en woon decoraties. 

Ook aan culinaire zaken wordt gedacht zoals lekkere hapjes- en drankjes, am-

bachtelijke soepen, gluhwein en warme chocolademelk en oliebollen.

Proeverij bij Hoogvliet
Bij de Hoogvliet supermarkt aan de 

Leyenseweg in Bilthoven vindt op 

vrijdag 13 december a.s. een smake-

lijke kerstproeverij plaats. Op diverse 

plaatsen in de winkel worden kleine 

gerechtjes bereid met ingrediënten 

uit het Hoogvliet kerstmagazine. De 

proeverij vindt plaats van 10.00 tot 

20.00 uur. Het kerstmagazine van 

Hoogvliet staat vol met recepten, 

tips en producten, die Kerstmis ex-

tra bijzonder maken. De proeverij is 

bedoeld om de klant een handje te 

helpen bij het maken van een keuze. 

Kerstmarkt Groenhorst voor St Als
Op 13 december organiseert de school Groenhorst Maartensdijk een schitterende 

kerstmarkt. Samen met leerlingen, leraren en tal van vrijwilligers wordt er een prachtig 

sfeer gecreëerd en ook nog eens voor het goede doel. Van 15.30 tot 19.30 uur is iedereen 

welkom om te komen genieten van de fi jne kerstsferen en heerlijke kerstdelicatessen, 
gemaakt door de leerlingen van de school zelf.

Ieder jaar organiseert de Chris-

telijke VMBO Groenhorst een 

eigen kerstmarkt. Lokaal al be-

kend en geliefd om de leuke en 

ludieke manier van opzet. Leer-

lingen zetten, samen met hun do-

centen en vrijwilligers hun beste 

beentje voor in het maken van 

mooie kerststukken, heerlijke 

kerstdelicatessen en het creëren 

van een fi jne warme kerstsferen.

Dit jaar is gekozen om de kerst-

markt onder andere in het teken 

te zetten van Stichting. Onder 

het mooie motto: ‘Groen en 

oranje samen voor een ALS-

vrije wereld’. Naast alle kerst-

kraampjes zal er dan ook een 

informatiekraam van de Stich-

ting zijn. Met onder andere een 

rode loper voor een eigen ‘Photo 

of Fame’, heerlijke kerstmuziek, 

eigen gemaakt warme choco-

lademelk, prachtige kerststuk-

jes, de echte Kerstman en een 

vermakelijke Bingo show met 

prachtige prijzen wordt de kerst-

periode in Maartensdijk in volle 

glorie ingeluid.

Kerstmarkt in De 

Bremhorst

Op vrijdag 13 decem-

ber a.s. tussen 10.00 en 

14.00 wordt in Woon- 

en zorgcentrum De 

Bremhorst weer de ge-

zellige jaarlijkse Kerst-

markt georganiseerd. 

Ook dit jaar kan men 

hier weer terecht voor 

een leuk presentje, een 

kop zelfgemaakte erw-

tensoep, koffi e/cho-
colademelk met Ap-

felstrudel, 2de hands 

kleding, boeken enz. 

De Bremhorst ontvangt 

graag nog kerstpullen 

voor de kerst-rommel-

markt. Deze kunnen 

worden afgegeven bij 

de servicebalie op de 

Jan van Eycklaan 31 in 

Bilthoven. Eventueel 

kunnen deze ook thuis 

worden opgehaald. Tel. 

contact hierover kan 

met De Bremhorst tel. 

030 2747800.

Kerstavond in 
Bij de Tijd

Wijkrestaurant Bij de 

Tijd biedt op kerst-

avond 24 december a.s. 

de mogelijkheid om 

geheel in stijl en on-

gedwongen sfeer van 

een kerstmenu te genie-

ten. Het koor Sophie’s 

Voice zal met veel en-

thousiasme liederen uit 

hun kerstrepertoire ten 

gehore brengen. 

Er kan gekozen wor-

den uit diverse menu’s. 

Bij de Tijd is vanaf 

17.00 uur geopend; 

de keuken sluit om 

20.00 uur. Reserveren 

is noodzakelijk en kan 

tot en met woensdag 

18 december. Bij de 

reservering kan naast 

de menukeuze aange-

geven worden of men 

een plaats aan de aan-

schuiftafel wil. Door te 

kiezen voor een plaats 

aan deze aanschuifta-

fel kunnen gasten die 

alleen komen toch een 

gezellige avond hebben 

door samen met ande-

ren te eten.

Reserveren kan tele-

fonisch: 030 220 9615 

(vanaf 12 uur), con-

tact@restaurantbij-

detijd.nl, via de site: 

www.restaurantbijde-

tijd.nl of door persoon-

lijk even langs te gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom jij ons team versterken? 

Mail jouw CV en motivatie naar: 

ton@vanstraatenpost.nl 
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- Chauffeur/postverwerker: 14:30–22:30 uur 

• Gevestigd in Groenekan 
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t/m Zondag 22 december ELKE dag open

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

www.vaarderhoogt.nl

De beste boom onder de kerst-

bomen. Kies een mooie uit in de 

maat 150 cm tot en met 180 cm. 

De prijs is sensationeel. 

Zolang de voorraad strekt

Van 29,95
 

      voor  17,95

• Elkedagweeranders

• AntonPieckwinkeldorp

• Optredenskorenenartiesten

• Smulkramen

• LevendeKerststal

• Kinderactiviteiten

• KerstkoophuisKerstspiratie

• BezoekvandeKerstman

Kom het meebeleven, met uw gezin, uw vrienden, uw kennissen. Het grote familie winterfes-

tijn De Warme Witte Winter Weken is elke dag de moeite waard. Met een nostalgisch Anton 

Pieckdorp, met de beroemde levende Kerststal, met Henk de houthakker, met de kaarsen-

makerij, met een smulplein vol winkeltjes dat regelrechte concurrentie voor Luilekkerland is, 

met een muziektheater waar koren, 

bands en artiesten optreden, met 

diverse belevenissen voor jong en 

oud én met een kerstshow waar u 

álles, maar dan ook álles kunt vin-

den om uw huis “kerstelijk” aan te 

kleden.

10.00 - 18.00 uur, zaterdags en zondags 10.00 - 17.00 uur, vrijdags tot 21.00 uur

ELKE

VRIJDAGAVOND

LICHTJESAVOND

19.00 - 21.00 uur

Omdat u hem zo mooi vindt 

nu nogmaals tegen de laagst 

mogelijke prijs.

Zolang de voorraad strekt.

voor

5,95

Van 11,95

Phalaenopsis
Koningin der orchideeën

SPECIALE WWWW 

AANBIEDINGEN

Werkzaamheden glasvezel-
netwerk De Bilt afgerond

De aanleg van het glasvezelnetwerk in Bilthoven is in volle gang. In De Bilt 

zijn de werkzaamheden zo goed als afgerond. Ruim 90% van alle huishou-

dens in De Bilt is aangesloten op het glasvezelnetwerk van Reggefi ber en heeft 
daarmee een aansluiting voor glasvezeldiensten in hun woning. 

Op donderdag 12 december organiseert Reggefi ber een serviceavond over glas-
vezel bij Cultuur- en Vergadercentrum H.F. Witte aan het Henri Dunantplein 4. 

Tijdens de serviceavond kunnen bewoners terecht met al hun vragen, onopge-

loste zaken of voor persoonlijk advies. Ook hoort Reggefi ber graag de ervarin-
gen over de aanleg. Inwoners kunnen tussen 19.30 en 21.00 uur binnenlopen. 

Glasvezelwinkel

Bewoners die niet in de gelegenheid zijn om naar de serviceavond te komen, 

kunnen met vragen terecht in de glasvezelwinkel. De winkel is gevestigd aan 

de Kwinkelier 25 in Bilthoven en is geopend van woensdag t/m vrijdag van 
10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Meer informatie is 

te vinden op www.eindelijkglasvezel.nl/debilt.

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Nieuwe leesgroep in bibliotheek
In februari start in Bibliotheek Idea Bilthoven een nieuwe Literaire leeskring: 

Modern toen & nu. Deze leeskring besteedt aandacht aan het tijdsbeeld in twee 

moderne romans van rond 1900 en in twee goed ontvangen hedendaagse ro-

mans. Voor de eerste bijeenkomst staan gepland: Samaritaan (2011) van A.H.J. 

Dautzenberg. Daarna staat op het programma: Eva (1927) van Carry van Brug-

gen, Eline Vere (1898) van Louis Couperus en tenslotte Half mens (2011) van 

Maartje Wortel. 

De leeskring wordt begeleid door Ceciel Boudewijn, Neerlandica en docent. De 

bijeenkomsten vinden plaats in de bibliotheek, Planetenplein 2 vanaf woensdag 

5 februari van 14.00 tot 16.00 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via 

de website http://bibliotheek.ideacultuur.nl, via e-mail: activiteiten@ideacul-
tuur.nl of in de bibliotheek. 
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Rotaryclubs organiseren uniek 
Kerstconcert

door Guus Geebel

Rotaryclub De Bilt-Bilthoven organiseert op zondag 15 december samen met Rotary Bilthoven 

Zandzegge een bijzonder Kerstconcert in de OLV-kerk aan de Gregoriuslaan in Bilthoven. 

De Nieuwe Philharmonie Utrecht geeft, onder leiding van Johannes Leertouwer, een 

uitvoering van highlights uit de Messiah van Händel.

‘Het is een unieke gelegenheid 

om dit professionele gezelschap 

in Bilthoven mee te maken’, ver-

telt Guus Temming, voorzitter van 

Rotaryclub De Bilt-Bilthoven. Ver-

maarde solisten als Katharine Fuge, 

David Allsopp, Rupert Charles-

worth en Peter Harvey verlenen 

medewerking aan deze uitvoering. 

De opbrengst van het concert is be-

stemd voor Sportstichting Samen 

Verder De Bilt-Bilthoven. Deze 

stichting zet zich al bijna 25 jaar in 

om mensen met een verstandelijke 

beperking te kunnen laten spor-

ten. Zandzegge doet voor het eerst 

mee aan de organisatie van het in-

middels traditionele Kerstconcert. 

Voorzitter Natalie Temming vindt 

deze samenwerking, die ook al bij 

de viering van 900 jaar De Bilt 

plaatsvond, goed passen. ‘Het is 

ijn dat de Rotaryclubs zich samen 
inspannen voor dit goede doel.’ 

Zandzegge is een serviceclub voor 

vrouwen die wonen of werken in de 

gemeente De Bilt. De club is aange-

sloten bij Rotary International.

Vakmanschap

Het concert duurt vijf kwartier zon-

der pauze. De hele uitvoering van 

de Messiah duurt tweeënhalf uur. 

Leertouwer haalt bij dit concert de 

mooiste delen eruit. Vanaf 15.00 

uur is de kerk open. De Kerstsfeer 

wordt vergroot met vuurkorven bui-

ten de kerk en verder is er voor de 

bezoekers een hapje en glühwein. 

De kerk biedt plaats aan 600 bezoe-

kers. Op verschillende plaatsen in 

de gemeente hangen posters om het 

concert onder de aandacht te bren-

gen. Informatie is ook te vinden 

op www.rotary.nl/debiltbilthoven/

kerstconcert.  ‘Op die website is 

ook een beeldregistratie van Johan-

nes Leertouwer bij Pauw en Witte-

man te openen die een indruk van 

zijn grote vakmanschap geeft. Leer-

touwer zal tijdens het concert bij de 

highlights ook toelichting geven.

Kaarten

Het Rotary Kerstconcert 2013 be-

gint om 15.30 uur. Kaarten zijn 

verkrijgbaar bij Van Eijken Optiek 

op de Hessenweg in De Bilt, en de 

Bilthovense Boekhandel en Galerie 

MaCLOUD aan de Julianalaan in 

Bilthoven. Per e-mail mail@rota-

ryconcert.nl. 

Betoverend Oostbroek
Zaterdag 14 december van 11.00 tot 16.30 uur is er een sfeervolle kerstmarkt op het landgoed 

Oostbroek in De Bilt. De oude oranjerie van dit landgoed ademt een betoverende kerstsfeer met 

veel lichtjes, vuurkorven en gezellige kraampjes. In het winterlandschap staat een sfeervolle 

kerstmarkt met activiteiten voor het hele gezin. 

Er zijn kraampjes met sieraden, 

keramiek, kleding, kerstkransen en 

er zijn workshops, waarin van wil-

gentenen prachtige windlichtjes ge-

maakt kunnen worden. Ook aan de 

vogels is gedacht in een kraam met 

nestkastjes, vogelvoer en voeder-

huizen. Daarnaast kan men zich op-

warmen bij een vuurkorf en op het 

sfeervolle winterterras genieten van 

heerlijke erwtensoep, glühwein, 

warme chocolademelk, warme wa-

fels of andere lekkernijen. Er is op 

de kerstmarkt ook een stoofschotel 

van het bekende wildernisvlees te 

proeven. 

Kinderen

De kinderen kunnen zich vermaken 

met het knutselen van kerstversie-

ringen. Met hun eigen gemaakte 

sfeerlichtjes of kerststerren nemen 

ze de betovering mee naar huis. Er 

wordt muziek gemaakt en er wor-

den verhalen verteld. In ‘t Winkel-

tje in de oude oranjerie is het warm 

en droog, dus ook bij sneeuw en 

kou kan men hier terecht! Er zijn 

ook leuke en lekkere kerstcadeau-

tjes, houten speelgoed, natuurboe-

ken, biologische producten en nog 

veel meer.

Landgoed Oostbroek, Bunnikseweg 

39 in De Bilt. ligt verscholen achter 

het UMC in De Uithof. Een oase 

van rust tussen drukke snelwegen 

en het stadsleven. Toegang en 

(beperkt) parkeren zijn gratis.

Guus Temming en Natalie Temming-Tap zijn voorzitter van de 

organiserende serviceclubs.

Winterse sfeer in 
Bij de Tijd

Nu het buiten koud is en de winter zich aandient, kiest Bij de Tijd er-

voor om de laatste thema-avond van dit jaar een winterse sfeer te ge-

ven. Zoals vanouds wordt ook deze thema-avond opgeluisterd met live 

muziek en zal het restaurant in stijl worden aangekleed.

Op vrijdag 13 december 2013 bent u van harte welkom op de winterse 

thema-avond in wijkrestaurant Bij de Tijd. Op het menu staat onder an-

dere een heerlijke coq au vin, die op klassieke wijze geserveerd wordt 

met spruitjes, witlof en krokant gebakken krieltjes. Het volledige menu 

is op de site van Bij de Tijd te vinden (www.restaurantbijdetijd.nl). An-

drea Hessing en Paul Deneer zullen deze avond de muzikale honneurs 

waarnemen. 

Reserveren kan niet alleen via de site; dit kan ook telefonisch (030 

2209615, of e-mail naar contact@restaurantbijdetijd.nl. U kunt ook 

persoonlijk langskomen. Voor deelname aan de avond is het noodza-

kelijk om te reserveren. Dit kan tot en met dinsdag 10 december 2013.

Niemand ongewild alleen 

met kerst aan tafel
Stichting Eet Mee! maakt het mogelijk om (in de regio Utrecht) sa-

men de feestdagen te vieren. Alleengaanden, jong, oud, maar zeker ook 

mensen die graag nieuwe mensen leren kennen of een plekje over heb-

ben aan tafel, worden door de stichting gekoppeld om elkaar, tijdens de 

maaltijd, te ontmoeten. Ontmoeting is belangrijk voor sociale samen-

hang: contact met anderen draagt bij aan tevredenheid en geluk van 

mensen!

Voor 24, 25, 26, 31 december en 1 januari kan men zich via de site 

www.eetmee.nl of telefonisch via 030-2213498 aanmelden als gast of 

eetadres. Stichting Eet Mee! maakt al 6 jaar het gehele jaar door, ont-

moetingen aan tafel mogelijk. Tijdens een maaltijd bij mensen thuis 

leiden deze ontmoetingen tot mooie gesprekken, nieuwe vriendschap-

pen, zakelijke contacten, uitwisseling van recepten en nieuwe hobby’s. 

Samen eten met kerst via Eet Mee.

Kerstmarkt voor Ghana
Op zaterdag 14 december is er een kerstmarkt in Westbroek. Op Kerk-

dijk 70 (Bouwman’s loonbedrijf) is men van 15.00 tot 22.00 uur van 

harte welkom om een kijkje te komen nemen: Er is een BBQ in win-

terse sferen en er zijn kerststukjes en andere decoraties te koop. Voor 

de kinderen is er een knutselactiviteit, er is een springkussen aanwezig 

en ook kunnen de kinderen een rondje rijden op een pony. De mannen 

kunnen de strijd aangaan wie de beste houthakker is. Uiteraard is er 

genoeg lekkers om te nuttigen tijdens een ontmoeting rond de vuurkor-

ven. De opbrengst komt volledig ten goede aan (de werkvakantie van 

Westbroekse jongeren in) Ghana.

Kerstzang in de Akker
In de foyer van SF de Akker, Soestdijkseweg zuid 87 in De Bilt treedt 

op zondag 15 december a.s. om 15.30 uur het Zangkoor Valsch en Ge-

meen uit De Bilt op. 

Dit voor Biltenaren bekende koor (opgericht in De Bilt in 2002) zingt 

verrassend eenstemmig. Gehuld in Dickens-stijl zal het koor o.a. be-

kende kerstliederen laten horen; a capella, zonder instrumentale bege-

leiding en meerstemmig. Entree 5 euro incl. kofie/thee bij ontvangst 
en een hapje/drankje later. 

Kerstnachtdienst in Engelse traditie
De Kerstnachtdienst op 24 decem-

ber om 22.00 uur in de Dorpskerk in 

De Bilt belooft dit jaar weer bijzon-

der te worden. Bezoekers worden 

van harte uitgenodigd deel te nemen 

aan het ‘Festival of Nine Lessons 

and Carols’. Het Cantatekoor Drie-

bergen o.l.v. Margo van Biezen zal, 

alleen en samen met de bezoekers 

bekende en onbekende carols zin-

gen in deze bijzondere dienst, met 

begeleiding van orgel, strijkkwartet, 

contrabas en hobo. Het koor bestaat 

uit circa 40 leden.

In 1918 werd op het King’s College 

in Cambridge voor het eerst op kerst-

avond een dienst gehouden, waarin 

negen teksten uit de Bijbel werden 

gelezen, afgewisseld met  het zingen 

van Engelse kerstliederen (carols). 

Daarmee werd een traditie geboren. 

In zowel de lezingen als de liederen 

wordt de aanloop naar de geboorte 

van Jezus Christus verwoord vanaf 

het begin (Genesis) tot aan de komst 

van de wijzen in Bethlehem. 



het bestuur van

Stichting 900 Jaar De Bilt
bedankt

Gemeente De Bilt
de fondsen en andere subsidiënten

de verkopers van 900 Jaar De Bilt-producten
de lokale ondernemers

de leden van het Comité van Aanbeveling
het projectteam

het fotografenteam
de pr-commissie
de serviceclubs
de lokale pers
het onderwijs

en de honderden vrijwilligers
voor hun bijdrage -in welke vorm dan ook- aan de realisatie van de viering van het 900-jarig jubileum! 

Dankzij de inzet van velen hebben wij onze doelstellingen kunnen behalen. 

Dank daarvoor!

Zes kernen, één toekomst!
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Winterinstuif Laurentius
Vierhonderd Fanta dopjes, 16 lege pakken melk, 12 oude ietsbanden, 100 meter afzetlint, 

6 meter lange houten palen, vliegenmeppers en een lekker warm kampvuur. Op 14 december 
heeft de Laurentiusgroep een Winterinstuif voor alle leden en voor vriendjes, vriendinnetjes en 

iedereen die altijd al bij scouting wilde. 

Tijdens de Vrijwilligersbanen-

markt heeft de Laurentiusgroep een 

speciale prijs gewonnen. Wethou-

der Mittendorff zal op 14 december 

een aantal uur vrijwilligerswerk 

doen bij de Laurentiusgroep. Wat 

de wethouder gaat doen, blijft nog 

even geheim. 

Geen wachtlijst

Bosspellen, hutten bouwen, avon-

tuur, samen op kamp, ikkie stoken, 
de Laurentiusgroep verlegt je gren-

zen. Wilde je altijd al bij Scouting, 

ga dan rustig een keer meedoen. Er 

is nu geen wachtlijst. De meisjes en 

jongens (vanaf 7 jaar) hebben elke 

zaterdagmiddag opkomst in het 

Houdringe Bos t.h.v. Soestdijkse-

weg-zuid 148. En ben je al wat ou-

der (va 17 jaar), vroeger bij Scou-

ting gezeten, heb je er wel eens van 

gehoord, of ben je nieuwsgierig? 

Dan is leidinggeven aan onze en-

thousiaste groep jeugdleden wel-

licht iets voor jou. Kijk voor meer 

info op www.laurentiusgroep.nl 

Oehoe!! Uilen
 Je hoort ze wel maar ziet ze niet. De uilen. Ze zijn elkaar nu aan het op-

zoeken om in het begin van volgend jaar hun eieren te gaan leggen en uit 

te broeden. Om meer te weten over het leven van de uilen wordt er door 

het Utrechts landschap met medewerking van IVN De Bilt een middag 

voor kinderen georganiseerd. Er wordt iets verteld over de leefwijze van 

de soorten uilen die er in Nederland zijn, gaan het bos in om te zoeken 

naar eventuele nestgaten en gaan daarna in de braakballen kijken wat ze 

zoal hebben gegeten. Bij slecht weer zal binnen voor een creatieve oplos-

sing worden gekozen. Voor drinken en een versnapering wordt gezorgd.

 

Woensdag 18 december van 14.00 tot 16.00 uur bij Paviljoen Beerscho-

ten, Holle Bilt 6 te De Bilt, voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Kosten 3,50: 

euro per kind (met U-pas of beschermerpas 2,50 euro). Aanmelden kan 

alleen per email vóór zondag 15 december via KinderNatuurActivitei-

ten@gmail.com. Maximaal 10 kinderen en bij minder dan 4 aanmeldin-

gen gaat de activiteit niet door.

Voetballen voor Ghana
Na het succes van vorig jaar is er dit jaar opnieuw een zaalvoetbaltoer-

nooi georganiseerd. Dit jaar wordt er gespeeld voor Ghana. In de zomer 

van 2014 zal een groep jongeren uit Westbroek hier naartoe afreizen. 

Daar zullen zij, in samenwerking met de organisatie ‘Samenwerkvakan-

ties’, meewerken aan de bouw van een waterreservoir. Daarnaast zullen 

ze een onderkomen bouwen waarin jongeren een kerkdienst kunnen 

houden. Om geld in te zamelen voor de bouwmaterialen organiseren 

de jongeren verschillende acties, waaronder een zaalvoetbaltoernooi. 

Dit toernooi zal plaatsvinden op vrijdagavond 20 december in De Vier-

stee te Maartensdijk. Het toernooi zal om 20.00 uur starten. Er kunnen 

nog enkele teams meedoen. Een team dient te bestaan uit minimaal 

6 personen. De kosten zijn 10 euro per persoon en bij aanvang krijgt 

iedere deelnemer een consumptiebon. Aanmelden kan door te mailen 

naar voetballenvoorghana@hotmail.com. Dit kan tot uiterlijk zaterdag 

14 december. De opbrengst van dit zaalvoetbaltoernooi zal volledig ten 

goede komen aan de bouwprojecten. Supporters zijn van harte welkom.

Win een sneeuwballenmaker
Rondom de feestdagen in december staan de spel-

computer, digitale camera of MP3-speler traditie-

getrouw hoog op het verlanglijstje. Echter, met 

de oude exemplaren weet men vaak geen raad. 

Lever uw oude elektrische apparaten nu in bij de 

milieustraat (Weltevreden 22 in De Bilt) en maak 

kans op een speciale Wecycle-sneeuwballenmaker. 

De eerste honderd inwoners die vanaf 6 december 

afgedankt elektrisch speelgoed, andere elektrische 

apparaten of spaarlampen inleveren bij de milieus-

traat, krijgen een gratis Wecycle-sneeuwballenma-

ker. Op=op! Bovendien worden er 500 speciale 

kaarten uitgedeeld, waarmee men kans maakt op 

vier bioscoopkaarten. 

Voorleeskampioen Het Zonnewiel
Afgelopen week is op basisschool het Zonnewiel, vrijeschool De Bilt de Schoolronde afgesloten van 
de Nationale Voorleeswedstrijd. Vier leerlingen uit de groepen 7 en 8 van deze school streden in de 
inale tegen elkaar. Finn Matthijsen uit groep 7 is uiteindelijk de winnaar geworden. Hij wordt als 

schoolkampioen afgevaardigd naar de Plaatselijke ronde van de Voorleeswedstrijd. 

Finn las voor uit ‘Soldaat Wojtek’ 

van Bibi Dumon Tak. ‘Ik vind dit 

een leuk boek omdat het echt ge-

beurd is. Het gaat over een beer 

die in de Tweede Wereldoorlog 

is gevonden door Poolse soldaten 

en door hen wordt opgevoed. Hij 

helpt met bommen sjouwen maar 

doet ook steeds stoute dingen’. 

Gezeten op een huiselijke bank in 

de grote zaal van de school lazen 

de inalisten voor een publiek van 
medeleerlingen hun fragment voor. 

En daarvoor hadden ze niet de min-

ste boeken gekozen: zo stond In de 

Ban van de Ring op het program-

ma, en natuurlijk ook Harry Potter. 

De inalisten van het Zonnewiel la-

zen alle vier goed voor, keken het 

publiek af en toe aan en sleepten 

het mee in hun verhaal. Finn Mat-

thijsen trok de jury niet alleen met 

zijn voorleeskunsten over de streep, 

maar ook met de keuze van zijn 

fragment.

De plaatselijke ronde is tussen ja-

nuari en maart. Daarna volgt nog 

de Provinciale ronde, en daarna de 

Landelijke Finale op 21 mei 2014. 

Zie ook www.denationalevoorlees-

wedstrijd.nl

Voorlezen bij Bouwman

Afgelopen zaterdag 30 november was het erg gezellig bij Bouwman 

Boeken op de Hessenweg in De Bilt. Behalve alle sinterklaasdrukte 

was er speciaal bezoek van verhalenvertelster Trudie van Haaster, die 

‘s middags allerlei bijzondere sinterklaasverhalen vertelde. Vrijdag 20 

december komt ze weer en dan vertelt ze kerstverhalen van 14.00 tot 

14.30 en van 15.00 tot 15.30 uur voor alle kinderen van 4 tot 8 jaar.

Finn Matthijsen is de schoolkampioen voorlezen van het Zonnewiel.

Zon door de schoorsteen
Zaterdag 30 november was de Sint weer even in Maartensdijk en om-

streken. Vergezeld van twee pieten reed hij door Groenekan, Westbroek, 

Maartensdijk en Hol-

landsche Rading en be-

zocht er achttien mensen 

die het even nodig had-

den om verwend te wor-

den. Tijdens deze blik-

sembezoekjes bracht hij 

voor ieder een banketlet-

ter en een gedicht mee. 

De Zonnebloemafdeling 

Maartensdijk organi-

seerde dit evenement en 

werd daarbij inancieel 
en in natura geholpen 

door de thuiszorgorga-

nisatie Vitras en Bakker 

Bos.         (Ido Huitenga)

Zo werd ook mevrouw Polak in het zonnetje gezet.

De welpen (in warmere tijden) kijken uit naar nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.



Nootjes
Te koop aangeboden

HP 22 origineel inktpatroon 

3 kleuren (C9352AE). € 10,-. 

Tel. 0346-213204

SOLDATEN, speelgoed en 

kleding bij Kok Stomerij & 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

212672

7 ongebruikte witte kast- of 

stellingplanken, 80x30x2 cm. 

€ 3,- p/s. Meerdere lengten, 

grenenhouten, gelakte plan-

ken. pr. nader overeen te 

komen. Tel. 035-5772298

3 paar noren: maat 38, 39 en 

41. € 7,50 per paar. Tel. 035-

5772298

Leuke houten slee z.g.a.n. € 

15,- . Westbroek. Tel. 0346-

282238

Meidenbladen: Cosmo Girl 

2007-2011, Glamour 13 nrs, 

Girl 10 nrs. Leuk voor de 

Kerst(vakantie). Alles voor 

een boekenbon € 15,-. Tel. 

0346-281082

Leren Dames Jasje, donker-

bruin XXL maar valt als 40, 

even passen! € 17,50. Tel. 

0346-281082

Korfbalbroekje kobaltblauw 

mt 140 € 5,-. Tel. 0346-

281082

Mooie damesrok, dege-

lijk model, blauwe ruit, niet 

gedragen mt. 40.Merk Inizia 

€ 25,- Bijpassend vestje: 

American Today niet gedra-

gen € 20,-. Samen voor € 35,-. 

Tel. 0346-281082

Mooie paarse-zwart-grijze 

blouse/tuniek te groot mt 44 

merk Yest. € 15,-. Tel. 0346-

281082

Verstelbare (kantoor)kruk met 

voetensteun. Zithoogte min. 

57 cm, max. 77 cm. € 20,-. 

Tel. 06-20901923

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672

Kunstkerstboom met verlich-

ting, ca 180 cm. € 24,-. Tel. 

06-20901923

Wandbord inhuldiging 

Koningin Wilhelmina 1898. 

Geschenk van Amsterdam 

aan kinderen € 12,50. Tel. 

06-20901923

Herinneringsbord 25 jarig 

Jubileum Kon.Wilhelmina 

“Mijn schilt en de betrouwen” 

€ 20,-. Tel. 06-20901923

Bord Koningin Wilhelmina´s 

Regeringsperiode 1898-1923. 

€ 30,-. Tel. 06-20901923

Grote zakken strooizout 

(20 kg).€ 10,- Ophalen 

in Maartensdijk. Tel. 

06-41021635

1 paar lage noren, mt 39, met 

overschoenen. € 30,-. Tel. 035 

5772022 na 19.00 uur.

30 kaarsjesverlichting voor 

binnen/buiten, prijs € 17,50. 

Tel. 035 5772022 na 19.00 

uur

Grote ronde krans, door-

snee 75 cm en 10 cm dikte, 

met guirlande omwikkeld. € 

32,50. Tel. 035- 5772022 na 

19.00 uur.

2 paar skischoenen maat 42 

en 43 incl. tas. € 30,- per paar. 

Tel. 0346-281578

2 skibroeken donker blauw 

en zwart maat XL, 1 skibroek 

zwart maat L. € 10,- per stuk. 

Tel. 0346-281578

1 dames ski-jack div. kleuren 

blauw en oranje, maat XL. € 

15,-. Tel. 0346-281578

2 witte nachtkastjes met 2 

laden 39x37x38. € 30,- . Tel. 

06-29506849

Fietsendrager voor de kof-

ferbak. Voor meerdere fiet-

sen, geen trekhaak nodig. 

Compleet met banden en 

haken. € 30,-. Tel. 030-

2292791

Groen glazen kerstboomstan-

daard, merk Bulach, no.520, 

Zwitsers fabricaat.

Ws.60er jaren, mooi om te 

zien. € 15,-.Tel. 030-2292791

200 mooie boeken, hoofdza-

kelijk romans. € 15,-. Tel. 

030-2204636

Grote partij kerstspullen. O.a. 

kunstboom 150cm hoog met 

verlichting. € 10,-. Tel. 030-

2204636

1 persoonsbed z.g.a.n. € 25,-. 

Tel. 030-2281085

Nieuwe inkt cartridge. 

Aangeschaft 8 okt. 2013. 

Dus ook niet uitgedroogd. 

Vervangt HP nr. 15. (zwart). 

Voor verschillende type prin-

ters. (zie internet) Nieuw 
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 
tekens meer + € 3,50).

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Tel  ...............................................................................................................................................

Bedrag  ...............................................  Voldaan  ........................................................................

Computerspecialist. Voor al uw computer- en laptop-

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

weekend. Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel. 0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan 

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

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

06-54967985

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

merwerken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en 

bedrijven. Tel. 06-20166310 te Groenekan

Mediation met u voor conflicten van nu. Uw medi-

ator: Karin van der Willigen. Tel. 0346-281444/06-36142989 

www.mediationmetu.nl

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto’s en (brom)fietsen etc. Tel. 06-50897262

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteu-

ning van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350, 

www.MPGcoaching.nl

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672. Stomen en reinigen van kleding en goede-

ren, schoenreparaties, schoenonderhoudartikelen, kledingre-

paratie, horlogebandjes incl. aanzetten, horlogebatterijtjes 

incl. aanzetten
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• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Zingend de 

winter in

Zaterdagmiddag 14 

december organiseert 

Kindercentrum Welte-

vreden een muzikale 

middag voor ouders. 

Thuis begint uw peu-

ter of kleuter vast ook 

wel vanuit het niets een 

liedje te zingen, waar-

bij ouders enthousiast 

invallen en meezingen. 

In deze tijd van het jaar 

is er een groot scala aan 

liedjes. Zo zijn daar de 

kerstliedjes maar ook 

vele winterliedjes, zo-

als het alom bekende 

‘roodborstje’, maar ook 

minder bekende liedjes 

zoals ‘schaatsenrijden, 

een en twee’ worden bij 

ons gezongen. 

Het plezier dat zingen 

geeft wordt graag ge-

deeld.

Vanaf 15.15 uur inloop 

en de aanvang is om 

15.30 uur bij Kinder-

centrum Weltevreden, 

Weltevreden 6, De Bilt. 

Ook ouders die niet 

bij het kindercentrum 

bekend zijn worden 

van harte uitgenodigd 

om gewoon lekker 

mee te komen zingen. 

(Henriette Seinen)

€ 20,-, nu € 12,50. Tel. 

06-22175528

Mooie plafond ventilator met 

verlichting. 3 spotjes, onaf-

hankelijk te richten. De fan 

heeft 5 bladen. kan zowel 

links als rechtsom draaien, 

blazen of zuigen. 3 verschil-

lende snelheden. € 49,50. Tel. 

06-22175528

Fietsen/Brommers

Batavus Koala 22 inch stoere 

kinderfiets € 15,-. jamvan-

cleef@gmail.com

Personeel gevraagd

Primera Maartensdijk zoekt 

een duizendpoot. Zie pag. 6

Van Straaten Post zoekt een 

chauffeur/ postverwerker. Zie 

pag. 14

Ervaren/ betrouwbare 

HUISHOUDELIJKE HULP 

voor de woe.ochtend in 

Groenekan. € 11,50 p/u. Tel. 

06-45222519

Personeel aangeboden

Gediplomeerde NIVO 2 

helpende. Ook voor licht 

huishoudelijk werk. Tel. 

06-33823032 of 0346-213590

HULP voor al uw huishoude-

lijke taken met referentie. Tel. 

06-19034830

Diversen

MUTSEN, handschoenen en 

sjaals voor jong en oud bij 

Kok Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iede-

re gewenste hoeveelheid. 

We hebber er bergen van. 

Stal Arends, Eikensteeg 

11a, Maartensdijk. Tel. 

06-54753516

Zaterdag 14 dec. 

KERSTVERKOOP bij 

Blooming Business, 

van 10.00- 13.00 uur. 

Beukenburgerlaan 62 (voor-

malig boswachtershuis in bos 

de Leyen); alleen bereikbaar 

via woonwijk de Leyen. Meer 

info tel. 06-20199194

ROLLUIKEN, zonwerin-

gen, markiezen en luxaflex 

reparaties. Onderdelenservice 

Groenenkan.  Tel . 

06-26604779

Scherpe aanbiedingen in
Boxsprings
Scherpe aanbiedingen in
Boxsprings

OPHEFFINGS
UITVERKOOP!

• Boxspring 140x200

• Boxspring 160x200

• Boxspring 180x200 
         VOOR

�  €800,-
COMPLEET

Dorpsweg 76-78 • Maartensdijk • tel. (0346) 212219

Scherpe aanbiedingen in
Boxsprings
Scherpe aanbiedingen in
Boxsprings

OPHEFFINGS
UITVERKOOP!

• Boxspring 
 Elektrisch

 

         VOOR

�  €1350,-
COMPLEET

Dorpsweg 76-78 • Maartensdijk • tel. (0346) 212219

OPHEFFINGS
UITVERKOOP!

• Sleep well 
 Kussen

 

      

HALVE

PRIJS

Scherpe aanbiedingen in

Kussens

Dorpsweg 76-78 • Maartensdijk • tel. (0346) 212219

OPHEFFINGS
UITVERKOOP!

• kapok 
 Kussens

 

2 

VOOR DE 

PRIJS VAN 

1

Scherpe aanbiedingen in
Kussens

Dorpsweg 76-78 • Maartensdijk • tel. (0346) 212219

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp- Aanleg- Onderhoud- Gladbestrijding.

Door inzet van onze gladheidbestrijding minimaliseren wij

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

bezorging van strooizout. Voor meer informatie kunt u bellen

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

Relax met Voetreflex. Voor mensen met klachten aan o.a. de 

huid, gewrichten, spieren, luchtwegen, bloedsomloop en uri-

newegen, hormonale klachten, stress en slaapproblemen. Of 

gewoon voor een heerlijke ontspannende voetmassage. Info: 

www.praktijkpost.nl Christiane Post, Albert Einsteinweg 16, 

3731 CT De Bilt. Tel. 06- 29234560. Veelal vergoeding uit de 

aanvullende verzekering.

Laat uw financiële toekomst niet langer door een ander 

bepalen. Onderneem zelf wat! Parttime, van huis uit, geen 

startkapitaal, geen risico, gezinsvriendelijk. E. Doornenbal-

Boogaard. doornenbal-boogaard@planet.nl. Tel. 0346 212687

Cursussen /Trainingen

Zie pag. 6 voor de Mens De Bilt cursussen.

Judo-pepernoten 

in De Vierstee
Afgelopen zaterdag vond in De Vierstee te Maartens-

dijk het jaarlijkse Pepernotentoernooi plaats, waar-

aan 14 verenigingen – 292 deelnemers – deelnamen. 

Er werd in 4 sessies en op 4 judomatten gestreden. 

De judoka’s waren ondergebracht in 60 poules. Ju-

dokan kwam heel goed voor de dag. 32 leden van 

Judokan namen aan dit toernooi deel.

1e plaatsen waren weggelegd voor: Felien Cremer 

Eindhoven, Angelina Schaap, Chanta Seintje en 

Mees van den Wijngaard.  2e plaatsen waren weg-

gelegd voor: Marit Alderhout, Linde Mondé, Mateo 

Nillissen, Koen Oost en Elise Schaap. 3e plaatsen 

waren weggelegd voor: Robin en Tess van Biezen, 

Sophie Coyajee, Katie Glerum, Lianne Holterman, 

Jayden Krooder en Suzanne Schaap.

(John Jansen)
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FC De Bilt pakt draad weer op
Na de mooie uitoverwinning van FC De Bilt op SVM kwam op 7 december DHSC naar De Bilt. 

DHSC had de afgelopen twee wedstrijden gewonnen, o.a. de stadsderby tegen Elinkwijk met 

maar liefst 4-1, waardoor zij inmiddels in de subtop waren beland. FC De Bilt moest 

winnen om in de top drie mee te blijven doen, dus wederom een kans op een 

boeiende middag op het mooie sportcomplex van FC De Bilt.

Al in de tweede minuut drong Jan 

van den Dijssel na een mooie actie 

het strafschopgebied van DHSC 

binnen en een Utrechtse verdedi-

ger belette Jan op onreglementaire 

wijze de doorgang. De scheids-

rechter kon niet anders en wees 

resoluut naar de stip. Vanaf 11 

meter schoot Mike Versloot de bal 

onberispelijk tegen het net en het 

scorebord stond na enkele minu-

ten al op 1-0. Maar als het publiek 

dacht dat het hiermee klaar zou 

zijn… niet echt! Binnen enkele 

minuten kreeg DHSC twee keer de 

kans op de gelijkmaker en dat zij 

die kansen niet benutten, was voor 

het Biltse publiek een enorme op-

luchting. Ook FC De Bilt kreeg in 

de eerste vijf minuten een goede 

kans, maar ook die veranderde 

niets aan het scorebord. 

Daarna volgde een goede wedstrijd, 

waarbij FC De Bilt liet zien dat het 

de draad van enkele weken geleden 

weer prima kon oppakken. Er werd 

mooi combinatievoetbal gespeeld 

en de aanvallers werden regelma-

tig goed in stelling gebracht. Uit 

een van de vele aanvallen ontstond 

een schietkans voor Sam Eerdmans 

en hij benutte die kans koelbloe-

dig, 2-0. Even later ontdeed Mi-

chael The zich op het middenveld 

van een stuk of drie DHSC-ers en 

stuurde Mike Versloot de diepte in. 

Mike keek goed en zette vervolgens 

Bobby Reijerse vrij voor het doel, 

waarna Bobby de kans perfect af-

rondde. Na 

de 3-0 leek 

het gedaan 

met DHSC, 

maar vlak 

voor rust 

kwam de 

s p a n n i n g 

toch nog 

e n i g s z i n s 

terug. Uit 

een mooie 

vrije trap 

kopte een 

U t r e c h t e r 

de bal keurig in en het scorebord 

noteerde bij de uitspelende ploeg 

een 1. Even later volgde weer een 

mooie vrije trap, maar deze keer 

was de verdediging van De Bilt wel 

alert en Steven van de Berg kopte 

de bal weg. 

In de tweede helft ging DHSC nog 

wel op jacht naar de aansluitings-

treffer, maar echt gevaarlijk werden 

de mannen uit Utrecht niet. En toen 

Mike Versloot de 4-1 aantekende, 

was het deinitief gedaan en kon 
het publiek zich voorbereiden op 

een grote uitslag. De ploeg van 

trainer Gerrit Plomp combineerde 

fantastisch, waarbij alle spelers een 

goede inbreng hadden. Mike kwam 

vlak voor hij werd gewisseld al-

leen voor de keeper en schoot de 

bal zorgvuldig in de meest kans-

rijke hoek. Gerrit Plomp bracht drie 

verse krachten in die moeiteloos 

in het combinatiespel van De Bilt 

meededen. Mooi om te zien dat een 

van de invallers, Koen Musters, na 

een slepende blessure weer op de 

goede weg is beland. In de slotpe-

riode was het een luist voor het oog 

om te zien hoe Bobby Reijerse met 

het hoofd de 6-1 scoorde en daarna 

een verdediger dolde en de keeper 

het bos instuurde waardoor de eind-

stand van 7-1 werd bereikt.

Brandenburg heren wint
Na de teleurstellende bekernederlaag uit tegen het een klasse 

lager spelende Heerenveen vorige week met 14-15, moesten 

de heren van Brandenburg voor de competitie in de 1e klasse 

tegen het op de 3e plaats staande B.Z.P.C. uit Bodegraven, een 

fysiek sterke ploeg met 2 zeer geroutineerde spelers.

Brandenburg schoot zeer gemotiveerd uit startblokken en binnen 5 mi-

nuten was een 4-0 voorsprong bereikt, waarbij de uitblinkende keeper 

Brian Beentjes bij een 0-0 stand een strafworp stopte. Na de 1e periode 

stond een 5-2 voorspong op het scorebord. In de 2e periode bleef Bran-

denburg zeer beweeglijk poloën wat nog eens 5 doelpunten opleverde 

en de gasten konden maar 3 keer scoren, waarmee op de helft van de 

wedstrijd een 10-5 voorsprong verkregen was. Wel liepen de spelers 

van Brandenburg tegen veel persoonlijke fouten aan maar de man min-

der liep zeer behoorlijk en de gasten wisten van de 12 man meer situatie 

maar de helft te scoren. In de 4 periode zaten er dan ook 3 spelers van 

Brandenburg met 3 fouten op de kant. Brandenburg kreeg 8 keer een 

man meer en daarvan werden er 5 benut.

In de 3e periode kwamen de gasten nog even terug tot 3 doelpunten 

(10-7) maar verder liet de ploeg uit Bilthoven het niet komen en werd 

de voorspong verder uitgebouwd - onder meer met een 3 tal afstands-

schoten van Arnold Witteveen die na een lange tijd afwezigheid weer 

terug lijkt te zijn op zijn oude niveau. Opmerkelijk was dat er nog 3 

spelers 3 doelpunten maakten wat aangeeft dat Brandenburg in de 

breedte voldoende kwaliteit heeft.

Volgende week wacht de zware uitwedstrijd tegen de ongeslagen kop-

loper in Vlaardingen maar zo spelend als afgelopen zaterdag hoeft de 

Brandenburg voor niemand bang te zijn.

De dames van Brandenburg verloren de strijd van UZSC 2 uit Utrecht 

en staan met nog 4 wedstrijden in het vooruitzicht op een vierde plaats 

in het klassenment.

SVM gunt Kockengen 2 punten
Afgelopen zaterdag ontving SVM de huidige koploper Kockengen. Deze promovendus werd 

enkele weken terug lijstaanvoerder door in Kockengen medekoploper FC De Bilt te 

verslaan. De Maartensdijkers verloren vorige week onnodig van FC De Bilt; 

rekenkundig gezien zou het dus een moeilijke partij moeten worden. 

SVM startte zonder de geblesseer-

de Björn Engel en Jorn Brefeld in 

de basis, maar wel weer met Djoey 

Engel op het middenveld. SVM 

begon met overtuiging en enthou-

siasme en zette de koploper goed 

vast op eigen helft. Het wachten 

was op de verdiende voorsprong 

voor de geel-blauwen. Dat lukte 

pas in de 20e minuut. Een goed 

genomen vrije trap door Djoey En-

gel werd keurig in het doel getikt 

door de opnieuw sterk acterende 

Alexander Mclean. Kockengen be-

perkte zich vooral tot verdedigen 

en af en toe een gevaarlijke coun-

ter, maar de SVM-verdediging 

hield alles keurig onder controle. 

Na de theepauze was er een zelf-

de wedstrijdbeeld: een verdedi-

gend Kockengen en een gretig en 

soms te slordig spelend SVM, dat 

veelal te snel met de hoge lange 

pass de voorwaartsen zocht in 

plaats van opbouwend spel in te 

zetten. Volkomen onverwachts 

scoorde Kockengen de gelijkma-

ker. Van grote afstand verdween 

de bal achter doelman Richard de 

Groot. Hierna nam Kokckengen 

het initiatief en had de thuisploeg 

even tijd nodig om orde op za-

ken te stellen. SVM knokte zich 

prima terug in de wedstrijd en 

kreeg kansen om op voorsprong 

te komen. Goed doorzetten werd 

uiteindelijk beloond voor de geel-

blauwen. Marcel Melissen speel-

de Mike de Kok aan en de top-

scoorder maakte alweer zijn 11de 

doelpunt in de 80ste minuut. In 

de 88ste minuut kreeg Kocken-

gen een vrije schop toegekend 

door de uitstekend leidende refe-

ree. De verdediging van de Maar-

tensdijkers ging hier anders mee 

om en de 2-2 –(eind-)stand ver-

overde een plaatsje op het elek-

tronisch scorebord. Jammer dat 

de beide teams de wedstrijd met 

10 man moesten beëindigen. A.s. 

zaterdag bezoekt SVM het iets 

hoger geklasseerde DHSC in de 

Utrechtse wijk Ondiep. 

Winst DOS in fysiek duel
DOS wist dat het moest winnen om bovenin te blijven 

meedraaien en door te stijgen naar de tweede plek.

In een sfeerloze sporthal in Renkum startte DOS aan deze opgave en 

gaf direct heel veel druk op de spelers van DKOD. Het leidde tot veel 

plaatsfouten bij de tegenstander en met veel onderscheppingen voedde 

de verdedigers van DOS het aanvalsvak. In de aanval werd weer in 

hoog tempo gecombineerd en zagen de DKOD-spelers hun tegenstan-

ders van alle kanten voorbij komen. Met name Linda Nap proiteerde 
hier prima van en scoorde van korte afstand een aantal mooie doelpun-

ten. Met een comfortabele ruststand van 5-13 dachten de Westbroekers 

een mooie uitslag neer te kunnen zetten.

De DKOD spelers en hun coach hadden in de rust echter een hele ande-

re tactiek afgesproken. Allereerst probeerde de thuisploeg met achter-

verdedigen het tempo uit de aanval te halen, maar dit had geen resultaat. 

Hiernaast pakte men DOS fysiek link aan en leek de tweede helft van 
Heelsumse zijde meer een rugbywedstrijd. Toen binnen tien minuten 

Linda Nap geblesseerd uitviel was DOS even van streek. Linda behoort 

als jongeling juist de laatste weken constant bij de beste dames, zodat 

haar uitvallen met een enkelblessure een gemis was. Haar vervangster 

Sara Groot deed het prima en wist ook nog een doelpuntje mee te sco-

ren.

DOS had het wel gezien en beperkte zich tot het gecontroleerd uitspe-

len van het laatste kwartier. De scheidsrechter deed erg zijn best, maar 

kwam ogen te kort om alle overtredingen van de thuisploeg te consta-

teren en bestraffen. DKOD voerde helaas een ware antireclame voor de 

korfbalsport op. DOS won uiteindelijk met 12-18 en stijgt hierdoor naar 

een mooie tweede plaats op de ranglijst.

Volgende week speelt DOS thuis in De Vierstee tegen Hellas’63. De 

wedstrijd in Maartensdijk begint om 21.30 uur.

Nova houdt het spannend
Dat het publiek met samen ge-

knepen billen de 60ste en 61ste 

minuut mocht beleven was mooi 

maar ook onnodig. Nova mocht 

het in de vertrouwde Biltse sport-

hal opnemen tegen Oranje Nas-

sau dat op dat moment evenveel 

of even weinig punten had. Samen 

deelden ze de onderste plaats.

Zeer belangrijk dus dat de punten in 

De Bilt bleven. Nova startte zonder 

de geblesseerde Kim Hoep en Jan 

Hoekstra en deze werden vervan-

gen door Inge van Eck en Wesley 

Spronk. Nova begon zeer voortva-

rend en stond binnen mum van tijd 

op een 2-0 voorsprong, maar even 

zo snel was het ook weer 3-3. Het 

zou een lastige middag worden 

werd al snel duidelijk, Oranje Nas-

sau maakte gebruik van zakkende 

heren en schuwde de duels niet. 

Toch kon Nova vijf minuten voor 

rust 7-4 op het scorebord zetten.

Voor de supporter die toen al dorst 

had was het dan ook verrassend dat 

de ruststand 7-7 was. De tweede 

helft kende een nerveus en spannend 

half uurtje. Veel fouten en even zo-

veel angstige momenten zorgde er 

voor dat Nova na tien minuten in de 

tweede helft tegen de eerste achter-

stand aan keek. Om en om liep de 

score naar 13-13. Het was Inge die 

rust bracht door de 14-13 binnen 

te schieten. Rustig uitballen zou je 

denken maar niets was minder waar, 

onnodig balverlies, verkeerde keu-

zes als schotmoment en zindering 

door het Nova-publiek. De scheids 

geeft nog 1 minuut aan, kat in het 

bakkie. Maar nee Oranje Nassau 

strafte de foute keuzes miraculeus 

af en tekende 14-14 aan. Nou puntje 

pakken dan maar. Maar het was Job 

Paauw, die met een zeer dodelijk 

wanhoopschot in de allerlaatste se-

conden de 15-14 kon aantekenen. 

Voor de supporter een fantastisch 

slot van deze wedstrijd. Voor de 

trainer nog wel wat leuke uitwissel-

momenten in de nabespreking.

De sterk spelende Alexander Mclean poogt zijn Kockengense tegenstander 

het speeltuig te ontfutselen. (foto Nanne de Vries)

Een schitterende actie van Mike. (foto Henk Willemsen)
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advertentie

Winterfair De Schaapskooi
door Marijke Drieenhuizen

Op zaterdag 14 december wordt iedereen van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn 

bij de Winterfair van Buurtboerderij De Schaapskooi in Bilthoven. Tussen elf en vier uur 

is hier veel te beleven voor jong en oud. Er zijn kraampjes, verkoop van kerstbomen en 

haardhout, maar ook verse erwtensoep, gluhwein, verse oliebollen en warme 

chocolademelk en er kan geknutseld worden. 

Buurtboerderij De Schaapskooi is 

een dagbestedingsproject van Rei-

naerde. Er werken per dag maxi-

maal 11 volwassen cliënten, veelal 

afkomstig uit de gemeente de Bilt. 

Terugkomende werkzaamheden 

zijn dierenverzorging, het schoon-

houden van het terrein, corvee en 

onderhoudstaken en hieruit voort-

komende , soms ambachtelijke, 

werkzaamheden. De Buurtboerderij 

maakt onderdeel uit van een actieve 

buurt en krijgt mede vorm door de 

vele vrijwilligers uit de buurt. De 

komst van buurman Het Lichtruim 

biedt vele nieuwe mogelijkheden. 

Buurtboerderij De Schaapskooi

Begeleidster Marieke Knol is net 

aan de kofie met de cliënten. Al-
leen Tom (23 jaar) werkt nog door. 

‘Hij wil echt geen tijd vrij maken 

voor de kofiepauze. Hij komt om 
half negen, luncht even tussen de 

middag en gaat met tegenzin om 

vier uur weer naar huis. Hij ge-

niet hier’. Nico (65 jaar) vouwt de 

was en stofzuigt de binnenruimten, 

maar zijn meest favoriete klus is 

’s winters binnen kofiedrinken en 
zomers lekker buiten zitten en kij-

ken naar alles wat er gebeurt. Arie 
meldt dat hij de pleinbaas is. Hij 

houdt het plein schoon en leert de 

papegaai praten. ‘Hij kan inmiddels 

–Doei- zeggen’. Bob is het meest 

gelukkig als er andere mensen ko-

men. ‘Dan kan ik lekker kletsen’.

Winterfair

Iedereen kijkt uit naar de komende 

Winterfair. Sommigen werken ex-

tra op deze dag, anderen komen 

zeker kijken. Marieke Knol: ‘Met 

hun hulp en dat van ongeveer 20 

vrijwilligers uit de buurt en van 

Reinaerde gaat het zeker lukken. 

Dit jaar hebben we tien kramen. 

Een aantal winkeliers waaronder 

de Wereldwinkel en Verhaar vul-

len mooi aan bij de kramen van 

Reinaerde en de buurt. Nieuwe 

buur Basischool Wereldwijs werkt 

mee aan een levende kerststal en 

we hopen dat het koor van de Mu-

ziekschool komt zingen. Er is veel 

te eten en te drinken en kinderen 

kunnen, tegen een geringe vergoe-

ding, vetbolletjes en voedermand-

jes maken. Natuurlijk kunnen de 

dieren ook geaaid worden en is het 

mogelijk om een ritje op een pony 

te maken’ 

Volière

Rond 13.00 uur wordt de nieuwe 

volière oficieel geopend. Marieke 
Knol: ‘Precies een jaar geleden 

heeft de Rotery via een kerstcon-

cert en kerstmarkt een groot bedrag 

ingezameld. Samen met Volière-

bouw Nederland en Reinaerde heb-

ben zij gezorgd voor het realiseren 

van onze wens. De eerste vogels 

zitten er in: reisvogels, agoponis-

sen en valkparkieten’. 

Opbrengst

De leiding en de cliënten hopen op 

veel bezoek en goede verkopen. De 

opbrengst van de Winterfair wordt 

ingezet om samen met de mensen 

van Woonstichting SSW een Thee-

huis te realiseren. Marieke Knol: 

‘We gaan een huidig gebouw op 

het terrein verbouwen tot een mooi 

Theehuis, waar de bezoekers thee, 

kofie en taart kunnen nuttigen’. 

Medewerksters en cliënten, met v.l.n.r. Ties (stagiaire), Arie, Bob, Nico, Marieke en voor Tom, van Buurtboerderij 

de Schaapskooi hebben zin in de Winterfair van zaterdag 14 december.

Een nieuwe lichting IVN-natuurgidsen 
24 cursisten van de Natuurgidsenopleiding verzorgd door de afdelingen Eemland en De Bilt 

van het IVN ontvingen zaterdag 30 november op landgoed Oostbroek hun diploma. 

Negen van hen kwamen uit De Bilt.

 

IVN-afdeling De Bilt organiseert 

veel activiteiten voor Biltenaren 

en zet daar natuurgidsen voor in. 

Paddenstoelen, vogels, bomen en 

andere lora en fauna zijn thema’s 
die jaarlijks terugkeren in eve-

nementen waar de afdeling zich 

actief voor inzet voor alle leeftij-

den. De jeugd kent het IVN van 

‘Scharrelkids’ en van ‘Natuurkids’ 

van het Utrechts Landschap. Maar 

ook voor de ouderen zijn er acti-

viteiten. Met de natuurkoffer komt 

men langs bij verzorgings-, en ver-

pleegtehuizen om de natuur voor 

deze mensen te ‘herbeleven’. En 

dan zijn er activiteiten voor alle 

leeftijdsgroepen.

Voor al deze activiteiten heb je 

mensen nodig, die vanuit hun 

passie en kennis van de natuur 

daaraan bij kunnen dragen. De 

IVN-natuurgidsenopleiding voor-

ziet daarin. Deze nieuwe lichting 

gidsen is bijna twee jaar bezig ge-

weest om hun kennis van natuur, 

milieu en educatie op peil te bren-

gen. Dat is een intensief traject: 

eens in de twee weken een avond 

theorie en vaak diezelfde week een 

excursie om die theorie te kunnen 

toepassen in al die prachtige na-

tuurgebieden die deze regio rijk is. 

Naast die theorie en praktijk zijn 

de gidsen in hun opleiding ook 

bezig geweest met een project. 

Marion van Lier en Christ-Jan Ne-

derlof hebben zich i.s.m. Utrechts 

Landschap bezig gehouden met 

De Ringslang. Marion heeft met 

haar project inrichtingsadviezen 

gegeven om op Sandwijck de 

ringslang het goed naar de zin te 

maken. Christ-Jan heeft zowel 

voorlichtingsmateriaal gemaakt 

over de ringslang en adviezen ge-

geven die zijn te 

gebruiken voor het 

beheer en de her-

inrichtingsplannen 

van de Voorveldse 

polder. Daan Hent 

en Thelma van den 

Brink hebben een 

cultuur-historische 

wandeling uitge-

zet die met behulp 

van Q&R-codes 

is te wandelen. 

Gera Hoogland en 

Nienke de Vrieze 

hebben de natuur 

van ‘De Vijverhof’ 

in kaart gebracht 

en daar natuurbele-

vingswandelingen 

op gemaakt voor 

publiek in en rond 

de Ridderoordse 

bossen waar De 

Vijverhof deel van-

uit maakt. Yvonne Cuijpers, Al-
bert Quist en Threse van Deijnen 

hebben met hun project een goed 

beeld gekregen welke zoogdieren 

er zoal rondlopen op Oostbroek. 

Want, is de boommarter of das 

wel daadwerkelijk actief op Oost-

broek? Hun fotovallen hebben uit-

sluitsel gebracht. Met al die ken-

nis en ervaring geëquipeerd zullen 

deze nieuwe IVN-natuurgidsen 

een belangrijke taak vervullen 

in de activiteiten, die men de ko-

mende jaren van het IVN kunt ver-

wachten.

(Roel Maas Bakker)

Duurzaam december: een 
bio-boom uit de buurt
Adoptiekerstboom ook dit jaar in 

Groenekan te verkrijgen

Op tien plaatsen in Nederland kan het al: een kerstboom 

adopteren. Ook in onze regio kan men weer kerstbomen 

adopteren bij ’n Groene Kans in Groenekan. Uitgiftepunt 

’n Groene Kans doet dit jaar voor de 3e  keer mee aan 

Adopteer een Kerstboom. Evenals vorig jaar zijn er ook houten 

kerstboomversieringen en kaarsen te koop. 

’s Winters haal je je eigen boom op en ‘s zomers groeit hij lekker door 

op de biologische kwekerij in Leusden. Daar wordt hij verzorgd zonder 

kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. Bovendien krijgt elke 

boom een nummer, zodat iedereen ‘zijn’ boom het jaar erop weer kan 

reserveren. Een adoptiekerstboom kan tot wel vijf keer worden (her-)

gebruikt. En zo zie je je eigen boom jaar na jaar groeien. Je moet hem 

thuis wel goed verzorgen, anders overleeft hij het niet. Uiteraard krijg 

je bij de adoptie de nodige verzorgingstips mee naar huis. Desgewenst 

kun je gedurende het jaar je eigen boom een bezoek brengen op de 

kwekerijen in Leusden. De biologische werkwijze zorgt voor sterke bo-

men, schoner oppervlaktewater en een rijk bodemleven op de kwekerij. 

Naast kerstbomen worden er ook andere EKO boomsoorten en bamboe 

gekweekt voor particulieren, organisaties en overheden.  

Kerstbomen adopteren kan in Groenekan op zaterdag 14 december 

tussen 12.00 en 14.00 uur. Reserveren  is niet mogelijk. Begin januari 

verwachten de kwekers de bomen terug. Kijk voor het afhalen van een 

kerstboom in Groenekan voor details op: www.groenekans.nl/kerstboom

De negen nieuwe natuurgidsen uit De Bilt vlak voor de diploma uitreiking op landgoed 

Oostbroek.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Wij zijn gesloten van 26-12-2013 t/m 7-1-2014

Woe.
11-12

Gegrilde rib-eye met 
kruidenboter

of
Visrolletje met 

Italiaanse ham en kruiden

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
12-12
Vrij.

13-12
Woe.
18-12 "Kliekjesdagen"

Div. vlees, vis en 
vegetarische gerechten.

€ 11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
19-12
Vrij.

20-12


