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Volgende week
is het Kerst

Nieuwjaarskaarten kunnen nog net!
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Mobiel: 06 - 12 73 91 00
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www.hairdesque.nl

bij jouw online bestellingbij jouw online bestelling

Fietstunnel
Universiteitsweg geopend

door Guus Geebel

‘De officiële opening van een nieuwe fietstunnel is een van de momenten die je met elkaar wilt 
vieren’, aldus gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof. Samen met wethouder Jolanda van 

Hulst en de Zeister wethouder Roy Luca nam zij donderdag 10 december
de nieuwe tunnel fietsend in gebruik. 

‘We zijn bij een heel druk kruis-
punt en de aanleg van de fietstun-
nel is een van de maatregelen die 
we hier uitvoeren. Het kruispunt is 
al aangepast en met de aanleg van 
deze tunnel hebben we ervoor ge-
zorgd dat fietsers, auto’s en bussen 
elkaar niet meer gelijkvloers hoe-
ven te kruisen. Het is hierdoor niet 
alleen verkeersveiliger geworden 
maar ook nog sneller.’ 

De gedeputeerde zegt trots te zijn 
op de uitstekende samenwerking 
met de gemeenten Zeist en De Bilt, 

Vitens, De Stichtse Rijnlanden en 
Het Utrechts Landschap. De werk-
zaamheden zijn zodanig uitgevoerd 
dat de overlast voor gebruikers zo-
veel mogelijk beperkt is gebleven.  

Tunnels
Er staan nog twee andere tunnels 
op stapel. Een in de Utrechtseweg 
in De Bilt en een in Zeist bij het 

Herman Jordan Luceum. Gedepu-
teerde Verbeek: ‘Samen met het 
ministerie wordt onderzocht op 
welke wijze we de bereikbaarheid 
van het Utrechts Sciencepark nog 
verder kunnen verbeteren. Daar 
liggen nog wel wat uitdagingen. 
Maar vandaag vieren we deze mijl-
paal en daar zijn we met elkaar heel 
trots op.’ 

Wethouder Roy Luca, gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof en wethouder Jolanda van Hulst gaan als 
eersten door de tunnel.

Vrienden van De 
Schaapskooi

door Henk van de Bunt

Tijdens de Winterfair van Buurtboerderij De Schaapskooi op 
zaterdag 12 december waren er weer heel veel kraampjes met 

smakelijke en kleurrijke producten van Reinaerde en 
winkels uit De Bilt. 

Er waren creatieve activiteiten, zoals het timmeren van vogelhuisjes en 
het maken van vogelvoer- en kerststukjes en er was een springkussen. 
Bezoekers konden genieten van Glühwein, koffie, thee, warme choco-
mel, een oliebol of een kop verse erwtensoep. Kinderen konden pony 
rijden. Op deze winterfair was er ook de officiële start van de ‘Stich-
ting Vrienden van de Schaapskooi’. Voor 25 euro per jaar kan men de 
kinderboerderij ondersteunen. Daar staat natuurlijk wat tegenover; vier 
keer per jaar ontvangt men de nieuwsbrief, tijdens de jaarlijkse win-
terfair staat een zak oliebollen te wachten, er is voorrang bij de speci-
ale thema zaterdagen (lente- en zomerfeest), er zijn vijf gratis rondjes 
paardrijden en bij ieder zesde bezoekje is er een gratis ijsje. Wethouder 
Jolanda van Hulst meldde zich namens het College van B en W aan als 
Vriend van De Schaapskooi. Zij nam een waardebon mee ter waarde 
van 50 euro, bestemd voor stro en hooi en inwisselbaar bij zorgboerde-
rij Toutenburg in Maartensdijk.

Het bestuur van ‘Vriend van de Schaapskooi’ voorzitter GertJan Kraaij 
(Reinaerde), penningmeester Rick Pakkert (Structon) en secretaris 
Annemarie Hoornsman (basisschool Wereldwijs) neemt verrast de 
waardebon aan.

Succesvolle
schrijfactie Amnesty

De Schrijfmarathon die Amnesty De Bilt op donderdag 10 december 
in Het Lichtruim in Bilthoven hield was heel succesvol. Er werden 350 
kaarten en brieven geschreven, ruim meer dan vorig jaar. In een sfeer-
volle ambiance met muziek, informatiestands en wat te drinken deden 
weer veel inwoners van de gemeente Bilt tussen 16.00 en 20.00 uur hun 
best zoveel mogelijk kaarten en brieven aan gevangenen en regerings-
leiders te schrijven. Ook burgemeester Arjen Gerritsen was een van de 
brievenschrijvers. De uit Ethiopië afkomstige zangeres Angatu Feyissa 
Balcha trad met een band op. Drie jongens, die tijdens de Chocolade-
melkloop koffie en thee voor Amnesty International hebben verkocht, 
overhandigden voorzitter Toon Gerritsen van Amnesty De Bilt de op-
brengst van 220 euro. [GG]

Burgemeester Arjen Gerritsen schrijft ijverig mee.



Bilthoven
Pr. Centrumkerk

20/12 • 10.30u - Ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
20/12 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer

20/12 • 18.30u - Ds. P. van Duijvenboden

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
20/12 • 10.30u - Dr. E.H. Cossee

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

20/12 • 10.00u - Dhr. P. Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
20/12 • 10.30u - Pastor G. Weersink

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

20/12 • 10.15u - Ds. H. Wiersma
20/12 • 17.00u - Ds. J.H. Smit

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

20/12 • 10.00u - Ds. L.W. Smelt
20/12 • 17.00u - Kinderkerstfeest

Pr. Gem. Immanuelkerk
20/12 • 10.00u - Ds. R. Alkema

Pr. Gem. Opstandingskerk
20/12 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk
20/12 • 10.30u - Pastoor J. Baneke

Volle Evangelie Gemeente
20/12 • 10.00u - onbekend

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

20/12 • 10.30u - Drs. P.W. van der Steeg

Herv. gemeente Blauwkapel 
20/12 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
20/12 • 18.30u - Kand. J.A.J. Pater

Herst. Herv. Kerk
20/12 • 10.30u - Ds. A. den Hartog

20/12 • 18.00u - Ds. A. Vlietstra

Onderwegkerk Blauwkapel
20/12 • 10.30u - Dr. M. Brinkman

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

20/12 • 19.00u - Ds. J.J. Stijl

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

20/12 • 10.00u - Ds. J.H. Gijsbertsen
20/12 • 18.30u - Ds. K. van Meijeren

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
20/12 • 10.00 en 18.30u - 

Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
20/12 • 09.30u - Ds. J.J. Stijl

St. Maartenskerk
5/9 • Geen dienst

20/12 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

20/12 • 10.00u - Ds. P. Veldhuizen
20/12 • 18.30u - geen dienst

PKN - Herv. Kerk
20/12 • 10.00u - Ds. van der Zwan
20/12 • 18.30u - Kand. R. Verkaik
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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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie
      Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

Voor de gevoelens van medeleven 
en warme belangstelling, 

welke wij mochten ontvangen
en ondervinden na het overlijden van 

Lies van de Bunt-Tuenter

zijn wij u zeer dankbaar.

Uit aller naam:
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

  

December 2015

Verdrietig, maar terugkijkend op een mooi leven,
laten wij u weten dat zacht is ingeslapen, 

temidden van wie haar lief waren,
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Lillian Terlet-Kloppers
sinds 2008 weduwe van Hein Terlet.

Amsterdam,   Bilthoven, 
28 februari 1923   7 december 2015

    
 Peter en Roos

 Jeannette en Peter

  Robert en Marlies  

  Jeroen en Marit

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

We bedanken de medewerkers van het Leendert Meeshuis, 
afdeling Koolmees, voor de liefdevolle verzorging 

van onze moeder.

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 18 december kunt 
u weer klaverjassen bij SVM. 
In de kantine van deze sport-
vereniging aan de Dierenriem in 
Maartensdijk bent u van harte 
welkom. Het klaverjassen begint 
om 20.00 uur en meedoen kost 3 
euro. Er is ook een loterij, voor 
€ 0,25 kunt u een lot kopen.

Weeksluiting in Dijckstate

Op vrijdag 18 december zal in 
Dijckstate aan het Maartensdijkse 
Maertensplein door de Hervorm-
de gemeente Westbroek e.o. een 
weeksluiting worden gehouden, 
waarin proponent G.A. van Gin-
kel (Maartensdijk) voorgaat. De 
aanvang is half acht; na afloop 
is er gelegenheid voor gezellig 
samenzijn en ontmoeting bij een 
kopje koffie.

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 19 december is er weer 
een Wereldwinkelstand in Dijck-
state aan het Maertensplein in 
Maartensdijk van 10.00 tot 15.00 
uur. Alles fair-trade ingekocht, 
dus maximaal rendement voor 
boeren en producenten in ont-
wikkelingslanden.

Oud papier 
Hollandsche Rading
Zaterdag 19 december wordt 
door muziekvereniging Kunst 
& Genoegen oud papier in Hol-
landsche Rading ingezameld. De 
wagen vertrekt om 9.00 uur vanaf 
‘Het Rondje’. U wordt vriende-
lijk verzocht de papiercontainers 
en/of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Dankbetuiging

Het is haast onmogelijk u allen persoonlijk te bedanken,
daarom doen wij dit middels deze advertentie.
Dank voor de enorme hoeveelheid kaarten, berichten,
e-mailtjes, bloemen en bezoekjes die we kregen tijdens de
ziekte en na het overlijden van

Peter van Renswoude
Uw steun en meeleven hebben ons goed gedaan.

 Carla, Jelle, Sarah van Renswoude
 en familie

Maartensdijk, december 2015

De Vierklank rond de feestdagen
U leest vandaag de één na laatste Vierklank van 2015. Met het einde van 
het jaar in het vizier kan men nog rekenen op een dubbeldik kerstnum-
mer en uitzien naar een vrolijk nieuwjaarsnummer. Tussen Kerstmis en 
Nieuwjaar gaan we er even tussenuit. 
Dat houdt in dat de bezorging er als volgt uit ziet:
 23 december dubbeldik kerstnummer
 30 december geen krant
   6 januari eerste nummer van 2016
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Centrumkerk mag gezien worden
door Guus Geebel

Een aantal bezoekers werd vrijdag 11 december gastvrij in de Centrumkerk ontvangen  
door dominee Benedikte Bos en kerkenraadslid Klaas Kuiken. De kerk aan de Julianalaan 

 is onlangs na een grondige renovatie opnieuw in gebruik genomen. Klaas Kuiken  
vertelt een en ander over het proces.

De gasten werden ontvangen in 
de serre die bij de renovatie is ge-
bouwd op de plek waar vroeger de 
tuin was. Het is een mooie uitnodi-
gende ruimte. De grote kerstboom 
die er nu staat weerspiegelt overal 
in de ramen, waadoor het lijkt of 
er een heleboel kerstbomen staan. 
‘Toen besloten werd dit gebouw 

weer als kerk te gaan gebruiken 
wilden we de kerkzaal groter heb-
ben en wat meer mogelijkheden 
creëren. Dat is onder andere ge-
beurd door deze serre aan de kerk 
vast te bouwen.’ 

De Magneet
Klaas Kuiken vertelt dat de kerk 

een wijkgebouw bezit dat er al 
ruim veertig jaar staat. ‘Het ge-
bouw was niet met de kerk ver-
bonden. Dat kwam omdat de kerk 
eigendom was van twee kerkge-
nootschappen, waarvan er één het 
wijkgebouw heeft laten bouwen. 
We konden daarom weinig met het 
wijkgebouw doen. Inmiddels heeft 

de Protestantse Gemeente Biltho-
ven de kerk geheel in eigendom en 
is er een verbinding naar het wijk-
centrum De Magneet gemaakt. De 
Magneet is verhuurd aan kinderop-
vang ‘t Mereltje.’

Centrumkerk
Voor de fusie van de gerefor-
meerde en hervormde kerk was 
de Julianakerk in handen van de 
gereformeerden. Er waren twee 
hervormde kerken in Bilthoven, de 
Noorderkerk en de Zuiderkapel. 
‘De gereformeerden hadden de 
gewoonte hun kerken naar de plek 
te noemen waar ze gevestigd wa-
ren, in dit geval de Julianalaan. De 
fusie heeft lokaal wel wat voeten 
in de aarde gehad. De drie kerken 
wilden naar één plek en lange tijd 
werd overwogen om naast de Juli-
anaschool een geheel nieuw kerk-
gebouw neer te zetten. Onder meer 
de vastgoedcrisis heeft ervoor 
gezorgd dat er een andere keus is 
gemaakt.’

Multifunctioneel
‘Besloten werd de bestaande Juli-
anakerk te renoveren. Om recht te 
doen aan het feit dat het toch een 
nieuwe kerk is werd besloten die 
Centrumkerk te gaan noemen. Als 
kerkenraad hebben we als beleid 
geformuleerd dat we ook een rol 
voor de samenleving hebben en in 
het centrum gevestigd moeten zijn. 
Daar past de naam Centrumkerk 
bij.’ Klaas Kuiken vertelt dat de 
renovatie nog niet helemaal af is. 
‘Gaandeweg ontdek je dingen die 
nog moeten gebeuren. Zo ontdek-
ten we dat er in de serre iets aan 
het geluid moest worden gedaan. 
In de vergrote kerkzaal staat nu het 
orgel van de Noorderkerk. Om dat 
passend te maken is het verzonken 
geplaatst. Om te laten horen hoe 
de akoestiek in de kerk is, speelde 
de twaalfjarige Jeroen Kieviet op 
het orgel en de vleugel. Het geheel 
is nu multifunctioneel en kan ge-
huurd worden.’ 

De ruime kerkzaal oogt zeer fraai.

Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Presentatie Sociaal Team De Bilt 
door Marijke Drieenhuizen

Vorige week dinsdag zijn de resultaten gepresenteerd van een half jaar werken aan  
de opbouw van het Sociaal Team De Bilt. Wethouder Anne Brommersma nam een rapport  

in ontvangst met de resultaten. Zij vertelde blij te zijn met de start van het team dat  
geheel past in de transformatieopdracht.

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten 
verantwoordelijk voor de Jeugd-
zorg, de Participatiewet en de 
nieuwe Wet Maatschappelijke On-
dersteuning (Wmo). Het idee daar-
van is om de hulp en ondersteuning 
dichter bij de mensen te organise-
ren, efficiënter en op maat. Een ma-
nier om dit te doen is door verschil-
lende professionals met hun eigen 
specifieke kennis samen te brengen 
in één team. Zo ontstaat één zicht-
bare en laagdrempelige ingang voor 
de ondersteuning aan inwoners.

Sociaal Team
Voor inwoners van gemeente De 
Bilt die (tijdelijk) hulp of onder-
steuning nodig hebben op het ge-
bied van wonen, zorg en welzijn is 
er vanaf 1 januari 2016 het Sociaal 
Team. In dit team werken profes-
sionals vanuit hun eigen specifieke 
kennis en achtergrond met elkaar 
samen. 

Het uitgangspunt is één plan en één 
aanpak, gericht op de directe omge-
ving van mensen. Het voordeel van 
deze aanpak is een duidelijke en 
laagdrempelige toegang voor men-
sen met een ondersteuningsvraag 

en een team waarin hulpverleners 
efficiënter kunnen werken en actief 
kennis delen.

Meer informatie
Het team is telefonisch bereikbaar 

via 030- 7271557 op werkdagen 
tussen 09:00 uur en 12:00 uur of 
per mail sociaalteam@mensdebilt.
nl. Op www.mensdebilt.nl is meer 
informatie te vinden over het Soci-
aal Team.  

Het Sociaal team bestaat uit v.l.n.r. Dries Hondebrink (AMW), Heleen Roep 
(meewerkend teamleider), Melanie Engeldal (schakel Servicecentrum De 
Bilt-Sociaal Team), Charlotte van der Waals (Adviseur MENS op Maat), 
Coby Merkens (schakel Servicecentrum Maartensdijk-Sociaal Team), 
Eshter Kollmann (Centraal Meldpunt), Annemieke Vos (Adviseur Mens 
op Maat), José Jongerden (Adviseur MENS op Maat), Anje Andriessen 
(Adviseur Mens op Maat), Andrea Vrijkorte (AMW), Jan Meine Jansen 
(AMW) en Natasja Schippers (Mee). Niet aanwezig waren: Gaby 
Verhoeven (Mee) en Philo Scheringa en Jan Duits (beiden AMW). (foto: 
Annet Meeuws)

Koningin op bezoek
Koningin Máxima bracht dinsdagochtend 8 december een 

werkbezoek aan het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis 
in Bilthoven. Het ziekenhuis, nu bijna 3 jaar open, is het eerste 

ziekenhuis in Nederland dat volledig gespecialiseerd is in 
de totale diagnostiek en behandeling van borstkanker.

Tijdens haar bezoek werd Koningin Máxima rondgeleid door initiatief-
nemer en directeur Jan van Bodegom. Zij sprak met artsen en verpleeg-
kundigen over de multidisciplinaire aanpak. Daarnaast ontmoette Ko-
ningin Máxima enkele patiënten die vertelden over hun ervaringen met 
het ziekenhuis.  Mw. Jacobs-Schoone, patiënte , eerder chemotherapie 
gehad en onlangs geopereerd: ‘Je bent hier geen nummer, iedereen kent 
je. Het team werkt echt samen en geeft je hier het gevoel dat het alleen 
om jou en je gezin gaat’.

Waardering
‘Een enorme erkenning voor ons team en onze manier van werken. Eer-
der dit jaar bleek dat onze medische kwaliteit in de top van Nederland 
zit (NBCA) en werden we op zorgkaart.nl uitgeroepen tot patiëntvrien-
delijkste. Dit is voor iedereen echt een heel bijzondere waardering’; 
aldus Jan van Bodegom.

(Yvonne Grob)

Koningin Máxima ontmoet een patiëntdie vertelt over haar ervaringen 
met het ziekenhuis.
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet american
Ei-bieslooksalade
Sellery salade 3 x 100

gram 3.98

Fricandeau
Boeren achterham
Rosbief 3 x 100

gram 4.50

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

Reclame geldig vanaf 
donderdag 17 december
t/m donderdag 24 december

KERST

Verse eendenborst 

Varkenshaas

500
gram 5.98

500
gram 7.98

100
gram 2.98

Filetrollade
VLEESWAREN TRIO

Wij wensen u goede kerstdagen!

We hebben allerlei soorten 
wild, gevogelte, exclusief 
vlees en gevulde rollades.

Kerst
We hebben allerlei soorten We hebben allerlei soorten 

Wij wensen u Wij wensen u goede kerstdagen!goede kerstdagen!goede kerstdagen!
Wij wensen u goede kerstdagen!
Wij wensen u Wij wensen u goede kerstdagen!
Wij wensen u Wij wensen u goede kerstdagen!
Wij wensen u goede kerstdagen!goede kerstdagen!

Wilt u de kerstbestelling voor zaterdag 
21 december inleveren. Met name voor 

wild en kalkoen

Diverse vleeswaren 
voor maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG - 17 DECEMBER

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

Ook diverse 
patés!

DE LAATSTE KEER VAN DIT JAAR

4.98250 
gram

3.98250
gram

STOMPETOREN
BELEGEN HUISMIX

KERSTMIXROOMBRIE 

500
gram 5.50

100
gram 1.25

Onze over bekendeSTOMPETOREN 500

NIEUW! Speciaal uit Frankrijk diverse  
soorten kaas geïmporteerd!

Aangepaste openingstijden
Woensdag 23 december extra 
koopavond tot 21.00 uur
Donderdag 24 december van 
07.00 - 16.00 uur.

Aangepaste openingstijden

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

Vers van de Traiteur
Boeuf Bourguignon
MET RODEKOOL EN PUREE

________________________ 100 GRAM 1,25
Kapucijnerschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Ravioli 
MET GEHAKT IN TOMATENSAUS

________________________ 100 GRAM 1,25
Zaterdag verse Sushi!!!

Mooie

Bospeen
NU

Mooie luxe 
Hollandse
Pluksla

Kistje

Clementines
MANDARIJNEN

ALLEEN MAANDAG 21, DINSDAG 22
EN WOENSDAG 23 DECEMBER

0,99 1,492,50

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

Volop specialiteiten
uit Brussel

Lever tijdig uw
kerst- bestellijst in 

* uiterlijk 19 december

Koopje
Zak 150 gram

Dagelijks verse
aanvoer van:

Exoten, Paddestoelen 
en specialiteiten

Speciaal voor kerst 
woensdag geopend tot 20.00 uur 
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Mantelzorgwoningen:  
wat mag en wat niet

door Henk van de Bunt

Sinds 1 november is het plaatsen van mantelzorgwoningen in de regel vergunning-vrij.  
Goed nieuws voor mantelzorgers, die daarvoor soms jarenlang bezig waren met het nemen van 
bureaucratische drempels. Tijd die er vaak juist niet was. De nieuwe regels passen ook beter bij 

de visie van het huidige kabinet, die ouderen zo lang mogelijk thuis wil laten wonen.  
Maar is alles nu zomaar toegestaan bij de plaatsing van een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning kan gerea-
liseerd worden door bijvoorbeeld 
een garage om te bouwen tot een 
zorgwoning. Ook het plaatsen van 
een kant-en-klare mantelzorgwo-
ning kan een oplossing zijn. De 
aparte woning of het bijgebouw 
mag maximaal 10 jaar gebruikt 
worden als zorgwoning. 

De huisvesting
Wethouder Anne Brommersma 
licht toe: ‘Het is belangrijk dat alle 
inwoners naar vermogen meedoen 
in de samenleving. Wanneer dat 
(even) niet lukt, zoeken wij met 
elkaar naar een oplossing, die de 
juiste hulp en ondersteuning in de 
eigen leefomgeving mogelijk ma-
ken. Een voorbeeld daarvan zijn 
ouderen of mensen met een beper-
king die belemmeringen ondervin-

den om zelfstandig te kunnen blij-
ven wonen. Een passende oplossing 
kan zijn dat de mantelzorger dicht 
bij de mantelzorgontvanger woont, 
met behulp van een mantelzorg-
woning. Voor de mantelzorgont-
vanger betekent dit dat zij langer 
zelfstandig thuis kunnen wonen, de 
regie houden en niet eenzaam zijn. 
Ook wordt de mantelzorger ontlast 
door hem of haar te huisvesten bij 
de persoon die zij verzorgen en on-
dersteunen. Zo ontstaat een prettige 
samenleving waarin we voor elkaar 
zorgen. In de gemeente De Bilt zijn 
al meerdere mantelzorgwoningen 
gerealiseerd’. 
 
Voorbeeld
Harry en Frederike Boshuis vertel-
len: ‘De woning van onze (schoon-)
ouders werd hen te groot, zeker met 

de grond er omheen, moestuin en 
siertuin en het onderhoud hiervan. 
Gelijkertijd waren wij op zoek naar 
een grotere woning met de moge-
lijkheid van een inpandig kantoor. 
Onze (schoon-)ouders wonen al 59 
jaar in de ouderlijke woning, ge-
kocht 21 januari 1956. Ze hebben 
hier lief en leed gedeeld al deze ja-
ren en zijn zeer gesteld op de plek, 
de grond en de omgeving waar ze 
wonen. Gezien de omstandigheden 
en een frisse blik op de toekomst 
moest er (toch) een plan gemaakt 
worden voor de langere termijn, 
waarbij het geluk en welzijn van 
een ieder voorop stond. Allerlei op-
ties zijn de revue gepasseerd, waar-
onder een twee-onder-één-kap wo-
ning bouwen, woningruil, verkoop 
ouderlijke woning en een senioren-
woning huren in de kern Maartens-
dijk, maar geen van deze opties gaf 
bij iedereen het absolute ‘dit is het 
idee’ effect. Tot we toevallig een ar-
tikel tegenkwamen inzake versoe-
peling regelgeving mantelzorgwo-
ningen, een artikel van eind 2014, 
bleek dit ‘de oplossing’ te zijn. De 
zorgwoning zou gebouwd worden 
op het achter-terrein van het perceel 
en wij konden plannen maken voor 
de vervanging voor de oude woning 
voor ons, en wanneer en waar no-
dig mantelzorg verlenen aan onze 
(schoon-)ouders.
Inmiddels staat de mantelzorgwo-
ning op het perceel en zijn onze 

(schoon-)ouders er ingetrokken. Ze 
zijn er enorm blij mee, alles gelijk-
vloers en aangepast naar hun leef-
tijd, van alle gemakken voorzien; 
het is een heel gezellige woning 
geworden. Wij hopen eind 2016 de 
vernieuwde hoofdwoning te betrek-
ken’.

Vergunning 
Communicatieadviseur Phyllis 
Maarsman: ‘Het is onder voorwaar-
den mogelijk om vergunningsvrij te 
bouwen. Een van de voorwaarden 
is dat het moet gaan om een bouw-
werk dat functioneel verbonden 
is met het hoofdgebouw. Het mag 
aan de achterzijde van de bestaande 
woning vast worden gebouwd of 
als apart bouwwerk in de achter-
tuin. Het bijbehorend bouwwerk 
mag maximaal uit één bouwlaag 
bestaan. Ook worden er eisen ge-
steld aan de maximale hoogte en 
het dak. Als de mantelzorg wordt 

beëindigd mag het bijbehorende 
bouwwerk blijven staan, maar mag 
het niet als aparte woning gebruikt 
worden. Een eventuele keuken of 
badkamer moet dan worden ver-
wijderd. Voor de realisatie van 
een grotere mantelzorgwoning of 
indien een mantelzorgvoorziening 
om andere redenen niet vergun-
ningsvrij kan worden gebouwd, is 
een omgevingsvergunning nodig. 
Deze kan worden aangevraagd via 
de gemeente. Inwoners kunnen 
zelf checken of het (ver-)bouwen 
van een zorgwoning mag, op www.
omgevingsloket.nl > particulier > 
vergunningcheck. Bij deze check 
gaat het wel om een algemene indi-
catie. Dus niet specifiek op De Bilt 
gericht. De kosten voor een man-
telzorgwoning moeten zelf door de 
mantelzorger of mantelzorgontvan-
ger betaald worden. De gemeente 
levert hier, vanuit de Wmo, in prin-
cipe geen financiële bijdrage voor’. 

Annie en Herman Boshuis woonden ruim 59 jaar in deze woning, gebouwd 
in 1893.

Deze mantelzorgwoning wordt in twee helften kant-en-klaar opgeleverd.

Eén aanspreekbare zorgorganisatie 
 

De thuiszorgorganisaties Vitras en De Bilthuysen, de Gezondheidscentra De Bilt  
en de huisartsen in De Bilt hebben op 8 december een samenwerkingsovereenkomst  

getekend en werkafspraken vastgelegd.

Daarmee nemen zij samen de re-
gie nemen met betrekking tot een 
samenhangend aanbod voor kwets-
bare ouderen in De Bilt. Vanaf be-
gin 2014 werken de professionals 
op de werkvloer samen vanuit één 
gemeenschappelijke locatie aan de 
Henrica van Erpweg, waar ook het 
team Mens op Maat en het steun-
punt mantelzorg is gevestigd.

Team
De samenwerking is nu in de fase 
gekomen dat teams van de thuis-
zorgorganisaties en van de huisarts-
praktijken worden geïntegreerd en 
met één gezicht naar buiten treden 
als Thuiszorg-Teams De Bilt. Voor 
elke oudere, waar ook thuiszorg 
wordt geleverd, is er één verpleeg-
kundige, die de zorg coördineert en 
nagaat of er de zorg wordt geleverd 
waar behoefte aan is. Dat betekent 
ook één aanspreekpunt voor de 
mantelzorgers.

Thuiszorg-teams De Bilt werkt toe 
naar één gemeenschappelijk elek-
tronisch zorgdossier, waar ook de 
oudere en haar/zijn mantelzorgers 
gebruik van kunnen maken.

Samenwerking
De lijnen vanuit Thuiszorg-Teams 
De Bilt met anderen, die ook een 
bijdrage kunnen leveren aan goede 
zorg voor de doelgroep (bijvoor-
beeld het sociaal wijkteam of de 
specialist ouderengeneeskunde) 
zijn kort. De samenwerking van 
de Thuiszorg-Teams met het team 
MENS op Maat en het steunpunt 
mantelzorg is essentieel voor de 
zorg aan de kwetsbare oudere. Ook 

wordt binnen Thuiszorg Teams De 
Bilt nauw samengewerkt als het 
gaat om het signaleren van zorgbe-
hoefte van ouderen waar nog geen 
thuiszorg wordt geleverd. 
Ouderen met complexe problema-
tiek ervaren betere kwaliteit van 
ondersteuning door onderlinge 
afstemming van professionals. 
Toetreding van andere partijen op 
termijn wordt nadrukkelijk open 
gehouden. 

V.l.n.r.: R. Hirsch (GHC De Bilt), D. van der Linden (Vitras), H. Hoekstra 
(De Bilthuysen) en P. Dijkstra (GHC De Bilt).

Mantelzorg,  
WMO en PGB

Op woensdag 13 januari organiseert het Steunpunt Mantelzorg De Bilt 
een bijeenkomst voor mantelzorgers. Leven met een handicap of chro-
nische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Sommige van deze 
kosten worden vergoed. Sinds dit jaar is er veel veranderd in de tege-
moetkomingen en voorzieningen In de bijeenkomst op 13 januari wordt 
ingegaan op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en het 
Persoonsgebonden Budget (PGB) Tolinda de Vries, beleidsambtenaar 
van gemeente De Bilt zal samen met een medewerker van de Sociale 
Verzekeringsbank u hierover informeren. 

Er is ruimte om vragen te stellen over uw eigen situatie. Ook als u zorgt 
voor iemand met een chronische ziekte of handicap en/of de adminis-
tratie doet bent u van harte welkom op deze informatiebijeenkomst. 
De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 16.00 uur in het Servicecentrum 
De Bilt, Prof. P.J.W Debijeweg 1. Er wordt een bijdrage in de kos-
ten gevraagd. Tot 6 januari aanstaande kunt u zich aanmelden voor de 
bijeenkomst per mail: mantelzorg@mensdebilt.nl of telefonisch: 030-
7271556 .

Bij het ontvangen van wensen
zie je steeds nieuwe tendensen
maar de kern blijft gelijk
je bent pas echt rijk
als er vrede is onder de mensen

Guus Geebel Limerick



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

6

KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 
schuifwand- en inloopkasten, keukens, vloeren, tafels, 

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

 
Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
KlusWijs vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u langs 
om de situatie samen te bekijken.	  

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 
ook op implantaten, vervaardigd naar 
uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 
huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 
snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

 0346 - 281444 / 06 - 36142989
 info@kvdwmakelaardij.nl
 www.kvdwmakelaardij.nl

Karin’s woontip
van de maand

Schenkingen in het nieuwe jaar

Belastingvrij schenken kan ook volgend jaar tot een 
bedrag van 53.016 euro per kind jonger dan veer-
tig jaar. Eén voorwaarde: zoon- of dochterlief moet 
iets meer dan de helft van dit bedrag in de aankoop 
of aflossing van een eigen huis investeren. 

Nog interessanter wordt het in 2017. Dan wordt de 
schenkingsvrijstelling verruimd naar 100.000 euro. 
Bovendien mag je dat bedrag belastingvrij 
schenken aan iedereen die nog geen veertig is. 
Dus ook aan mensen die geen familie zijn. Zo wordt 
het financieel een stuk gunstiger om jonge starters 
aan een eigen huis te helpen.

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

HEERLIJK ETEN 
MET WIJN VAN 
Q-VIGNES!
Q-Vignes helpt u graag met 
het kiezen van de juiste wijn 
voor elk gerecht. Met onze 
jarenlange ervaring weten wij 
precies welke wijn uw gerecht 
het beste laat smaken. Neem 
gerust uw menusuggesties mee!

Ook helpen wij graag bij het
uitkiezen van bijzondere relatie- 
en eindejaargeschenken!

Q-Vignes Wijnimport
Looydijk 113 De Bilt
T. 06 27 22 96 97

BETER DE BILT
Een succesvol 2016

Beter De Bilt wenst u allen mooie
feestdagen en een succesvol 2016.

Zaterdag 2 januari om 16.00 uur bent u van harte welkom bij 
onze nieuwjaarsbijeenkomst Café van Miltenburg in Bilthoven.

‘Laat het leven je omarmen.
Pak de handen van de ander,

want die hoort erbij!’

De beste wensen van 
de bezorgers

Ook dit jaar kunt u onze bezorgers weer aan de deur verwachten met een per-
soonlijke kerst-/nieuwjaarsgroet. In het verleden is het wel eens voorgekomen 
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 waarde-
ring voor hun tomeloze inzet kenbaar te maken.

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
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06 - 51447828
www.mevision.info

19 december staan wij tijdens de kerstmarkt 
voor de Bruna, kom gerust langs met uw films!

Super 8 films of VHS videobanden?
Wij zetten ze over op DVD

Bilthoven inlever- en ophaalpunt

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Readshop

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • Karel Hendriksen

• Landwinkel de Groenekan • De Vierklank • Primera Maartensdijk 

€ 12,95

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

uit de zes kernen.

Kom vrijdag of 
zaterdag voor-
proeven voor de 

lekkerste 
kersttaartjes!

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
 www.bakkerbos.com
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advertentie

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

20% korting op al 
onze sjaals en sieraden

t / m 24 december

De Leijen doorstaat verkeersongemak
PvdA wijkteam bezoekt wijk onder druk

Hoewel de bewoners van wijk De Leijen in Bilthoven het idee hebben dat de kanaaltunnel naar 
Engeland sneller is gegraven dan hun eigen tunnel en menig wijkbewoner geregeld in de file 

staat, is overal aan de deur te horen dat men nog steeds blij is dat de tunnel er komt. 

Het wijkteam van de PvdA, dat 
de straten rond de PLUS aan de 
Donsvlinder bezocht, hoort wei-
nig wanklanken over de onder-
tunneling. Wel wordt een eigen 
plek voor jongeren node gemist 

en heeft men veel last van zwerf-
afval. ‘We proberen niet meer ’s 
morgens tussen acht en half negen 
de wijk te verlaten, of ’s middags 
tussen vijf en zes de wijk weer 
binnen te rijden’, tekende het 

wijkteam van de PvdA op uit de 
mond van bewoners. ‘Probeer je 
dat wel, dan weet je dat je in de 
file staat.’ De meeste bewoners 
constateerden dat de drukte lang-
zaam afneemt omdat mensen zich 

aanpassen en omdat het verkeers-
circulatieplan (VCP) aardig lijkt 
te werken. Wat het wijkteam ook 
veel hoorde is dat men blij is dat 
dit VCP is aangepast na de enorme 
verkeerschaos tijdens de testperi-
ode in juni van dit jaar. Her en der 
kunnen nog in de ogen van de be-
woners nog steeds wel wat zaken 
worden verbeterd, zoals de ondui-
delijke 30 km zone aan de Massij-
slaan/Jan van Eijcklaan. Vanaf nu 
is het een kwestie van anderhalf 
jaar lang dapper doorbijten. 

Hangjongeren 
Voorzieningen voor jongeren 
worden erg gemist in Bilthoven, 
de afgelopen jaren sloten ontmoe-
tingsplekken zoals Rataplan en de 
Dobbelaar hun deuren, zo ook in 
De Leijen. Omdat de dichtstbij-
zijnde ontmoetingsplek (W4) ver 
weg is begrijpt men dat er regel-
matig hangjongeren door de wijk 
trekken, maar men baalt van de 
daarmee samengaande geluids-
overlast en rotzooi. De overlast 
is de afgelopen tijd toegenomen. 
Het lijkt tijd voor een nieuwe 
jeugdsoos in Bilthoven. Bewo-
ners geven echter aan geen idee 
te hebben hoe dit geregeld zou 
moeten worden. Krischan Hage-
doorn, fractievoorzitter PvdA De 
Bilt daarover: ‘Wij willen graag 
in contact komen met mensen 
met goede ideeën voor een plek 
voor de jeugd in Bilthoven. Mijn 
mailbox (k.hagedoorn@debilt.nl) 
staat hiervoor open.’

Zwerfvuil
Naast zwerfvuil van de hangjon-
geren, heeft de wijk ook last van 
het eigen vuil. De containers bij 
de flats zijn voortdurend over-
vol. De inwoners van De Leijen 
zien met lede ogen aan dat dins-
dag de enige dag in de week is 
dat er geen vuilniszakken naast 
de ondergrondse containers lig-
gen, omdat die dan namelijk ge-
leegd worden. PMD- en voorheen 
de plastic-inzameling, komt hier 

niet echt van de grond. De meeste 
flatbewoners weten niets af van 
PMD en wisten daarvoor ook al 
niet waar ze met hun plastic naar-
toe moesten. Hier ligt een schone 
taak voor de gemeente samen met 
bewonersverenigingen om betere 
informatie voor flatbewoners te 
regelen en er voor te zorgen dat 
ook deze inwoners meedoen aan 
het burgerparticipatie-project op 
het gebied van de afvalinzame-
ling.

Ombudsteam
Jeannette Katgert, coördinator van 
het PvdA Ombudsteam De Bilt en 
net als fractievoorzitter Krishan 
Hagedoorn lid van het wijkteam 
dat De Leijen bezocht: ‘Wij heb-
ben in de afgelopen twee jaar al 
heel wat zaken van bewoners uit 
De Leijen tot een goed einde we-
ten te brengen. Ook in deze wijk 
komt het voor dat men vast loopt 
in de wirwar van regels en voor-
schriften, die we met elkaar als 
samenleving op hebben gebouwd. 
Tijdens het wijkbezoek hebben 
we het werk van het ombudsteam 
goed kunnen toelichten en wel-
licht krijgen we de komende tijd 
dan ook weer zaken van bewoners 
uit deze wijk.’ 

Vriendelijkheid
‘Ik heb nog nooit zoveel vriende-
lijkheid ontmoet als in deze wijk’! 
Aldus een bewoonster van een flat 
aan de Donsvlinder. ‘De mensen 
kennen elkaar, helpen elkaar en 
delen zonder problemen alles met 
elkaar, zelfs als ze zelf weinig 
hebben. ‘ Veel Leijenaren wonen 
al een kwart eeuw in de wijk, het 
is er goed wonen, met leuke men-
sen. Een eventueel vertrek van de 
Plus en woningbouw ervoor in de 
plaats, wordt overigens niet met 
applaus ontvangen: ‘Er blijft zo 
geen voorziening meer over in 
de wijk en die zijn zo nodig voor 
jong en oud!’

(Geert Slot)

Het PvdA wijkteam op bezoek in de Leijen. 

Wethouder stroopt mouwen op  
bij Ronald McDonald Huis

door Walter Eijndhoven

Tijdens de Banenmarkt Vrijwilligers van Mens De Bilt afgelopen oktober boden, naast 
‘gewone’ burgers, ook drie wethouders hun diensten aan voor een vrijwilligersklus. Eén van die 
wethouders was Madeleine Bakker-Smit. Door een bal te trekken uit een ballenbak kreeg zij de 

opdracht zich te vervoegen bij het Ronald McDonald Huis.

Het Ronald McDonald Huis, gele-
gen naast het Wilhelmina Kinder-
ziekenhuis (WKZ) op de Uithof, 
beschikt over ongeveer 170 vrijwil-
ligers. Ondanks al die vele mensen 
die op vrijwillige basis hulp bieden 
aan de familieleden van zieke kin-
deren, is extra hulp altijd welkom. 
Karin van der Aa, huismanager bij 
het Ronald McDonald Huis, vertelt: 
‘Wij zijn blij met iedereen die ons 
ondersteunt, of zij ons nu voor een 
middagje in de week willen helpen, 
of meerdere dagen per week.Toen 
wij eind oktober dan ook hoorden 
dat de wethouder ons een middag 
wilde komen ondersteunen, zijn 
wij direct op zoek gegaan naar een 
leuke klus voor haar. Omdat het na-
tuurlijk bijna kerst is, lag de klus ei-
genlijk al voor de hand: kerstbomen 
optuigen. Wij hebben drie bomen 
staan, dus wat is nuttiger, dan die 
drie bomen optuigen?’. 

Vrijwilligers
Volgens Van der Aa is het lastiger 
dan ooit om vrijwilligers te werven. 
Velen melden zich aan voor een 
periode en zijn binnen de kortste 
keren weer verdwenen, of willen 
elders weer werk oppakken. Alhoe-
wel, niet iedereen bindt zich voor 
kortere tijd aan een functie binnen 
het Ronald McDonald Huis. Eén 
van die vaste krachten is Marion. 
Zij komt hier elke week, al tien jaar 
lang. Ook Janneke werkt hier al tien 
jaar. Zij vertelt: ‘Behalve mantel-

zorger voor mijn moeder, werk ik 
hier elke donderdagmiddag, gedu-
rende drie uur. Het is heel dankbaar 
werk. Wij proberen het hier voor 
de ouders zo gezellig mogelijk te 
maken, terwijl hun kind wordt ge-
opereerd in het WKZ. De ouders 
komen vaak van heinde en verre en 
dan is het fijn als zij hier op de af-
deling hun natje en droogje hebben 
en eventueel kunnen overnachten’. 
Van der Aa vult aan: ‘Van deze ge-
legenheid wil ik eigenlijk wel graag 
gebruik maken. Wij zijn altijd op 
zoek naar vrijwilligers. Leuk te ver-
melden is nog dat wij veel vrijwil-
ligers uit De Bilt hebben. Ook voor 
mannen, zo’n twintig vrijwilligers 
zijn man, hebben wij voldoende 
werk. Zij doen allerlei klussen voor 
ons in de tuin en ook voor bijvoor-

beeld electra hebben wij hen altijd 
wel nodig’.

Optuigen
Intussen gaat de Biltse wethouder 
aan het werk. Drie kerstbomen 
moeten worden opgetuigd. Een 
heel werk. Gelukkig krijgt Made-
leine bijstand van een wel heel jong 
‘vrijwilligertje’, Lucas, twee jaar 
oud, uit Apeldoorn. Zijn zusje Elisa 
van zes jaar, wordt op dat moment 
geopereerd aan haar heup. Een 
heupafasie, zoals de artsen het noe-
men. Lucas en zijn ouders vinden 
in ieder geval genoeg afleiding tot 
de operatie voorbij is. Precies waar 
het Ronald McDonald Huis voor 
bedoeld is. En ook de wethouder 
heeft weer aan haar verplichtingen 
voldaan.

Wethouder Madeleine Bakker krijgt bijstand van Lucas.
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T/m woensdag 23 december ELKE dag open

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

www.vaarderhoogt.nl

U vroeg er om, 
dus hij is er weer.
De 2/3 taks versie

van ... 9,95

voor ... 5,95

Nog slechts één volle week te gaan en dan zijn de vijf Warme Witte Winter Weken alweer 
voorbij. Kom langs , met het gezin, familie of vrienden om nog eens volop te genieten van 
die heerlijke/eerlijke “samen-er-op-uit” sfeer. En doe gelijk tijdens 
uw uitstapje Kerstinkopen in ons rijk gevulde Kerstkoophuis.

U stapt zó van ons Anton Pieck dorp binnen bij de 
grote Kerstshow van ‘t Vaarderhoogt. Schitterend om te 
zien en boordevol
Kerstartikelen en
decoraties waar-
mee u thuis de
kerstdagen extra
mooi “ aan kunt
kleden”.

Volop aantrekkelijke
aanbiedingen!!

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

KERSTSTUKKEN

EXCLUSIEF BIJ

‘T VAARDERHOOGT

• Anton Pieck winkeldorp

• Optredens koren en artiesten

• Henk de houthakker • Smulkramen

• Levende Kerststal • Grote Kerstshow

 EXTRA KINDERACTIVITEITEN 

• Fair Trade huis Wereldrecord kralen rijgen

• Zelf kaarsen maken (in de weekeinden)

• Simone’s knutselpret 
 (Woensdag- en vrijdagmiddagen en in het weekeinde)

Bezoek ook onze Kerstshow “Kerstspiratie”

Alle info kunt u vinden op www.warmewittewinterweken.nl

VRIJDAGAVOND
LICHTJESAVOND 

van 19.00 uur tot 21.00 uur Winkelen in het feeëriek verlichte Anton Pieckdorp en live muziek

Nog véél meer aanbiedingen op onze site:

www.warmewittewinterweken.nl

Phalaenopsis
U vroeg er om, 

dus hij is er weer.
De 2/3 taks versieU stapt zó van ons Anton Pieck dorp binnen bij de 

• Grote Kerstshow

(Woensdag- en vrijdagmiddagen en in het weekeinde)

Bezoek ook onze Kerstshow “Kerstspiratie”

Alle info kunt u vinden op www.warmewittewinterweken.nl

Phalaenopsis

• Grote Kerstshow

(Woensdag- en vrijdagmiddagen en in het weekeinde)

Alle info kunt u vinden op www.warmewittewinterweken.nl

Phalaenopsis

Hoogste tijd voor een mooi 
Kerststuk. Voor thuis, 

of om cadeau te geven. 
Onze “stukken-
brigade” werkt 

bijna de klok rond 
om de mooiste 

Kerststukken voor 
u te maken. Kom 

ze maar halen.

Kinderkerstfeest in 
Hollandsche Rading

Zondag 20 december wordt kerstfeest gevierd in de versierde Adventkapel 
aan de Tolakkerweg in Hollandsche Rading. Er wordt gezongen, muziek ge-
maakt, en geluisterd naar een mooi verhaal. Op de Jeugdwerf staat na afloop 
wat lekkers klaar en wacht een kleine verrassing. Het feest begint om 16.00 
uur en ouders, grootouders, ooms en tantes mogen ook komen. Het kerstfeest 
wordt nu voor de achtenzeventigste keer gevierd en de kerstboom van de 
eerste keer staat nog steeds in de tuin voor de kapel. Je herkent hem aan een 
paar mooie slingers.

Voorzitter 
legt functie neer

Voorzitter Contactcommissie Lage Vuursche Boot is teleurgesteld in de de-
mocratie in de gemeente Baarn en heeft het gevoel dat de gemeenteraad on-
voldoende rekening houdt met wat er bij de bevolking van Lage Vuursche 
leeft. Het betreft vooral de discussie in het debat in de raad van woensdag 9 
december jl. over de realisatie van een theehuis aan het begin van de Vuurse 
Steeg, waar de contactcommissie en een grote meerderheid van de bewoners 
van Lage Vuursche op tegen is. Zijn geloof in een goede afloop is onvol-
doende, om die reden treedt hij met onmiddellijke ingang terug als voorzit-
ter van de contactcommissie Lage Vuursche. Vicevoorzitter Hans Geurtsen 
neemt voorlopig de voorzitterstaken waar, de contactcommissie beraadt zich 
later over het definitieve vaststellen van de taak. Voor meer informatie: Hans 
Geurtsen. 06 51237304.

Opbrengst MS 
collecteweek

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van 
€ 2.197 in De Bilt en € 3.194 in Groenekan, Hollandsche Rading, Maartens-
dijk en Westbroek opgehaald. Het collectegeld wordt besteed aan onderzoek 
(voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en voor-
lichting. Wilt u bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? 
Neem contact op met het Nationaal MS Fonds, 
010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl.
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Voordeel

Meer dan 100% Klanttevredenheid. 
Daar gaan we voor! We zorgen dat je 
alles kunt vinden in ons grootste 
supermarktassortiment, tegen de 
laagste prijs en met de beste service. 
Daar draait het bij Jumbo om. En we 
zeggen het niet alleen we garanderen 
het ook met onze 7 zekerheden.

249

399 498

179

Geldig van donderdag 17 t/m zaterdag 19 december 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Superdeal
Rundergehakt
heel kilo

Jumbo
Varkensrollade
per kilo

Zaterdag 19-12 is de kerstman op het plein met warme ko�  e en chocomel

Oerbrood
per stuk

Kistje 
Clementine 
mandarijnen
2,3 kilo
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Geef toe, heeft u zichzelf deze vraag nooit gesteld? Ook 
wanneer je elke dag met plezier naar je werk of eigen onder
neming vertrekt, en soms pas in de late uurtjes moe maar 
voldaan weer naar huis gaat, komt die vraag wel eens bij 
je op. Zelfs in het geval dat u aan minder werken niet moet 
denken, is het een prettige gedachte om te weten waar je 
financieel staat. Om te weten welke mogelijkheden je hebt.

Het is een beetje zoals veel mensen vakantie vieren: alle 
faciliteiten en luxe bij de hand, en dan toch vooral een beetje 
luieren. Niets mis mee. Opties hebben geeft rust. Weten waar 
je staat helpt om te bepalen waar je naartoe wilt. Om u daar 
op financieel vlak mee op weg te helpen, introduceren wij 
Forward planning.

Dit is het moment waarop ik met superlatieven kan strooien: 
innovatief, dienstverlenend, et cetera. Maar ik gok erop dat u 
liever boter bij de vis wilt. Daarom een helder voorbeeld:

Met 45 jaar oud heeft u de wens om het over vijf jaar wat 
rustiger aan te gaan doen. Maar uiteraard wel te kunnen 
leven zoals u dat nu doet. Met € 5.000 extra inkomen per 
maand moet dat lukken. U heeft € 1.000.000 als vermogen ter 
beschikking. Hoe lang houdt u dat uit?
Op www.ing.nl/forwardplanning kunt u met een demoversie 
uw eigen situatie onder de loep nemen. Wellicht werkt u 
langer door, heeft u meer inkomen per maand nodig of heeft u 
een groter vermogen. Met scenario-analyse van Ortec Finance 
berekenen wij wat u van uw vermogen mag verwachten, 
en welke wensen ermee naar verwachting in vervulling 
kunnen gaan.

Onze 45-jarige kan, wanneer hij besluit te beleggen volgens 
een neutraal risicoprofiel, zijn inkomen in een verwachte 
markt aanvullen tot zijn 85ste levensjaar. Mocht hij iets minder 
risico op de beurs willen nemen, dan kan hij kiezen voor 
een defensievere portefeuille. Hierdoor komt het verwachte 
rendement wel lager uit, waardoor hij zijn aanvullend inkomen 
naar verwachting slechts kan volhouden tot het moment dat 
hij 79 wordt.

Op Forward planning zijn wij stiekem best een beetje trots. Om 
voor onze klanten dezelfde technologie in te kunnen zetten 
als grote pensioenfondsen, dat is uniek voor de Nederlandse 
private banking markt. Maar daar stopt het niet wanneer u 
relatie bij ING Private Banking bent. Want een plan is slechts 
goed zolang uw leven niet verandert. En laat in het leven nu 
net niets onveranderlijk zijn…

Het gaat ons om het plannen. Dat is niet voor niets een 
werkwoord. En iets wat we graag samen met u doen. Omdat 
u weet hoe u uw leven wilt leven. En wij weten hoe u dat in 
financieel opzicht het beste voor elkaar kunt krijgen.
De Amerikaanse generaal en president Dwight Eisenhower 
zei ooit: “I have found that plans are useless, but planning is 
indispensable.” Precies daarom hebben we Forward planning 
voor u beschikbaar gemaakt. Ga ermee aan de slag op 
www.ing.nl/forwardplanning, pas uw plannen aan op nieuwe 
wensen en gebeurtenissen in uw leven, en vindt het overzicht 
op uw financiële situatie samen met de rust die dat geeft.

Ik ga graag met u in gesprek over uw dromen en doelen. 
Samen kunnen we wellicht uw toekomst niet voorspellen, 
maar wel plannen.

Jeroen Hoos  
Private Banker ING Bilthoven
Mobiel: 06 30 56 26 59
Email: Jeroen.Hoos@ing.nl

“Als ik nu eens zou stoppen met werken, 
kan ik dan blijven leven zoals ik nu doe?” 

2449 Advertorial PriBa Jeroen Hoos 264x395.indd   1 11-12-15   13:32
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Zideris locatie De Koperwiek 
officieel geopend

door Marijke Drieenhuizen

Zideris is een kleinschalige organisatie die mensen met een verstandelijke beperking 
ondersteunen bij wonen, werk en dagbesteding. In de gemeente De Bilt heeft Zideris  

drie plekken waar gewoond kan worden.

Afgelopen zomer is de locatie in 
Maartensdijk gesloten en is de 
nieuwe locatie in De Koperwiek 
in Bilthoven geopend. Aan de 
Groenekanseweg in De Bilt en de 
Massijslaan in Bilthoven liggen de 
twee andere locaties. Op 29 juni 
zijn de eerste bewoners gaan wo-
nen in De Koperwiek. Afgelopen 
vrijdag was de officiële opening 
van de nieuwe locatie in aanwezig-
heid van de bewoners, hun familie 
en vele vrijwilligers. 

Het verzorgingshuis De Koperwiek 
maakt onderdeel uit van Stichting 
De Bilthuysen, een collega-werk-
maatschappij van Stichting De 
Opbouw waar Zideris ook deel van 
uit maakt. Zideris heeft lang ge-
zocht naar een goede vervangende 
plek voor de gedateerde locatie in 
Maartensdijk. Toen De Koperwiek 
vrij kwam door leegstand was de 
keuze snel gemaakt. Zideris maakt, 
na de verbouwing, gebruik van de 
eerste en tweede verdieping en 

heeft op de begane grond een ruim-
te voor dagbesteding voor senioren 
en voor ’s avonds en het weekend 
als ontmoetingsplek voor de meest 
zelfstandige groep bewoners. 

Zideris Bilthoven
Dertig bewoners zijn inmiddels 
verhuisd naar De Koperwiek. Zij 
hebben ruime appartementen of 
studio’s om in te wonen. De ap-
partementen bestaan uit een ruime 
woonkamer met een keukenblok, 
een slaapkamer en een badkamer. 
Alle bewoners hebben een sleutel 
van hun appartement en een eigen 
deurbel. Op elke etage is een ont-
moetingsruimte waar onder andere 
samen gegeten kan worden. Lycet-
te is één van de bewoners met een 
eigen appartement. ‘Ik ben heel 
blij dat ik hier ben gaan wonen. In 
het begin was het best wel wennen, 
maar nu is het goed. Maar ik mis 
Maartensdijk best wel’. 
Luuk en Annette zijn al 15 jaar 
verloofd. Ze woonden eerder op de 

Massijslaan maar zijn nu verhuisd 
naar De Koperwiek. Beiden heb-
ben een eigen appartement maar 
mogen ook nu weer eenmaal per 
week bij elkaar slapen. Wim is blij 
met zijn studio waar hij lekker zelf 
tv kan kijken. Mona heeft haar ap-
partement heel mooi ingericht met 
veel nieuwe spullen. Voor haar is 
de verhuizing geslaagd want ze is 
verliefd geworden op medebewo-
ner Wim. Arie is de oudste bewo-
ners van Zideris in De Koperwiek. 
Hij is net 75 jaar geworden. ‘Het is 
hier heel leuk en er is veel te bele-
ven. Ik ben bijna nooit thuis’. De 
leiding vertelt dat hij een bankje in 
De Kwinkelier heeft ontdekt waar 
hij een mooi overzicht heeft op wat 
er allemaal gebeurd. 

Schilderij
Na de speeches volgt de koffie 
en de taart. Dan overhandigt kun-
stenaar Luuk een zelfgeschilderd 
schilderij aan clustermanager Hel-
een van de Pijpekamp. Duidelijk 
De Koperwiek met heel veel ra-
men waarachter allemaal tafeltjes, 
stoelen en lampen zijn afgebeeld: 
wie meer werk kent van hem ziet 
het gelijk, dit is een echte Luuk. 
Daarna wordt iedereen uitgeno-
digd om deel te nemen aan de 
rondleidingen en appartementen 
van trotse bewoners te bekijken. 
Daarna volgt nog een gezellig sa-
menzijn in het restaurant. 

Samen wonen
De verhuizingen zijn goed verlo-
pen, ook vanwege de mooie boek-
jes die iedereen persoonlijk kreeg 
met antwoorden op alle mogelijke 

vragen. De bewoners zijn aardig 
gewend. Wat nu gaat volgen is 
het echt samen wonen, vrienden 
maken, afspraken maken om bij 
elkaar te gaan eten, een spelletje 
te doen of gewoon tv kijken. De 

leiding gaat kijken wat er moge-
lijk is met de andere bewoners 
van De Koperwiek en de buurt en 
of er passende dagbesteding in de 
directe omgeving gevonden kan 
worden. 

Kunstenaar Luuk overhandigt een zelfgeschilderd schilderij aan 
clustermanager Heleen van de Pijpekamp. 

Lycette is blij met haar appartement maar mist soms nog wel eens 
Maartensdijk.

Magistraal Kerstconcert Rotary
door Guus Geebel

Rotaryclub De Bilt-Bilthoven en Rotary Bilthoven Zandzegge organiseerden zondag 13 december 
voor de vijfde keer een Kerstconcert in OLV-kerk aan de Gregoriuslaan in Bilthoven.

Een kleine vijfhonderd bezoekers 
genoten intens van het optreden van 
sopraan Maartje Rammeloo, tenor 
Jan-Willem Schaafsma en pianist 
Jan-Paul Grijpink. Het soms adem-
benemende gevarieerde optreden 
van de artiesten oogstte na afloop 
een daverend applaus. 
Rotaryvoorzitter Theo Eysink heet 
iedereen van harte welkom in de 

prachtige sfeervolle kerk voor een 
mooie muzikale middag. ‘Het is het 
eerste lustrum van het Kerstcon-
cert’. De sopraan Maartje Ramme-
loo, tenor Jan-Willem Schaafsma 
en pianist Jan-Paul Grijpink zijn 
artiesten met een interessante car-
rière. Maartje Rammeloo zong tij-
dens de Nationale Herdenking van 
de slachtoffers van de MH17, Jan-

Paul Grijpink won diverse prijzen 
en Jan-Willem Schaafsma maakt 
deel uit van het Frommermann en-
semble. 

Opbrengst
De opbrengst van het Kerstconcert 
gaat naar een goed doel. Dit jaar 
staat het goede doel in het teken 
van water en wordt het JACANA-
project van de Universiteit Utrecht 
ondersteund. Dat project beoogt in 
Zuid-Afrika het beheer van water 
onder invloed van burgers te bren-
gen. Die hebben het water hard no-
dig. 
De zeggenschap over water is in 
Zuid-Afrika ongelijk verdeeld. 
Grote agrarische bedrijven hebben 
nog altijd een veel sterkere positie 
dan agrarische gemeenschappen 
die voor zichzelf moeten zorgen. 
De opbrengst van hapjes en drank-
jes die door sponsors beschikbaar 
gesteld waren gaat ook naar dit 
doel. Het concert trok een kleine vijfhonderd bezoekers.

Gezellige Winterfair 
bij Thomashuis

door Marijke Drieenhuizen

Veel familieleden en vrienden van de bewoners van het Thomashuis 
Maartensdijk maar ook veel dorpsgenoten hebben genoten van de Win-
terfair om het Thomashuis afgelopen zaterdag. Er stonden veel kraam-
pjes met leuke spullen die tegen redelijke prijzen verkocht werden en 
er waren natuurlijk ook kraampjes waar lekker eten of drinken te koop 
was. De door de bewoners gemaakte spullen verkochten goed. Van de 
opbrengst kan weer lange tijd geknutseld worden. Alle bewoners heb-
ben zich ingezet om er een gezellige dag van te maken. ’s Middags 
volgde nog een optreden van een groep straatmuzikanten waaronder 
de vader van bewoner Tobias. Tobias zelf heeft ook een zeer goed rit-
megevoel en mocht mee drummen met de band. Hij deed dat heel ver-
dienstelijk.  

De Winterfair in prima weersomstandigheden.

Muziekmiddag voor 
Zonnebloemgasten

Woensdagmiddag 9 december werd de gasten van de Zonnebloem, 
afdeling De Bilt/Bilthoven een muziekmiddag aangeboden in het 
H.F.Witte Centrum. Bij binnenkomst vermaakte de huismuzikant van 
de Zonnebloem (Ignaas de Jong) de gasten met vrolijke muziek op de 
piano en in de pauze bracht hij allen vast wat in kerstsfeer. Zanger 
John ter Weyden maakte er een leuke middag van met zijn nostalgisch 
repertoire. John zong vele bekende oude liedjes waarbij goed werd 
meegezongen of geneuried. De gasten beleefden een heel geslaagde 
muziekmiddag. (Conny van der Meer)

Zonnebloemgasten genieten van de muziekmiddag.
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Onze openingstijden: ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur,
vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

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

Geldig van maandag 14 december t/m dinsdag 24 december.

ALLE MEDEWERKERS VAN 
KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO

WENSEN U EEN GEZELLIGE KERST
EN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2016

MET DE SPECIALITEITEN VAN KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO, VAN ZOWEL VLEES EN 
WILD, MAAKT U OOK DIT JAAR WEER EEN ONVERGETELIJK KERSTDINER!

VIER ECHTE KERSTTOPPERS
Vers wild van superieure kwaliteit: heerlijk om aan een stuk te
bakken en dan te trancheren.
HERTENHAASJES  100 GRAM € 5,25
tip: serveer hierbij romige puree, spruitjes, gebakken kastanje

In ganzenvet gegaard. Ca. 25 minuten in de oven op 170 graden

GEKONFIJTE EENDENBOUTJES        PER STUK € 4,75
tip: serveer hierbij kastanje puree, radicchiosalade met walnoten en 
cranberry compote

Van superkwaliteit mals rundvlees van de Utrechtse Heuvelrug. 
Gevuld met kruiden crème, rucola, pijnboompitjes, grove 
kaassnippers & pesto kruidenolie
KERST CARPACCIOROLLADE 100 GRAM € 2,45
tip: serveer hierbij Roseval krieltjes uit de oven , haricots verts met spek 
omwikkeld en een grove groene salade

Superkwaliteit. Smelt op de tong. Voor de kenners, een delicatesse 
FRENCHED RACKS  100 GRAM € 3,75
tip: serveer hierbij gewokte groenten, rozemarijn aardappeltjes en onze 
lekkere knoflooksaus

VOOR EEN HEERLIJK VOORGERECHT
Van superkwaliteit rundvlees gesneden
CARPACCIO  PER PORTIE € 2,98
tip: serveer dit gerecht op een bedje van sla met dressing, pijnboompitjes, 
grove kaassnippers, cherry tomaatjes & grove peper

Op beukenhout gerookt en gegaard. Een streling voor uw smaakpapillen 

GEROOKTE EENDENBORSTFILET  PER PORTIE € 4,25
tip: serveer dit gerecht met eikenblad sla, pijnboompitjes, mango snip-
pertjes en een vruchtendressing

Uit eigen keuken. Alleen warm maken. Met o.a. groente bouillon, 
bospaddenstoelen & bieslook
BOSPADDESTOELENSOEP  PER LITER € 4,50
tip: garneer de soep met croutons en fijn gesnipperde lente-uitjes

MEER SUGGESTIES VOOR EEN HEERLIJK VOORGERECHT:
TRIO VAN WILDPATÉ, OSSENSTAARTSOEP, MOSTERDSOEP OF EEN 
HEERLIJKE HERTEN CARPACCIO

UIT ONZE KERST SPECIALITEITENHOEK
Een gouwe ouwe: malse rosbief, gerookt spek en een fijne 
kruiden melange. Braadtijd ca. 30 minuten
KERSTGEBRAAD  100 GRAM € 2,25
tip: serveer hierbij Vlaamse frieten, en een grove salade met gerookte kipfilet

Mooi gemarmerd dus vol van smaak; 120 dagen graan gevoerd 
en 40 dagen gerijpt
BLACK ANGUS RIBEYE  100 GRAM € 3,99
tip: serveer hierbij gebakken krieltjes, wok groenten en een rode wijn saus

Voor een stoere kerst. Vol van smaak. Graan gevoerd en heerlijk 
gerijpt; mag rood/rosé gegeten worden
ANGUS BAVETTE 100 GRAM € 2,95
tip: serveer hierbij in knoflookolie gemarineerde aardappel wedges en 
geroosterde groenten

Voor in de oven of in de pan. Zonder been. Whisky, knoflook, 
of naturel gekruid
KERSTHAMMETJES 100 GRAM € 1,50
tip: serveer bij de ham onze cumberland-, mosterd- of cranberrysaus; 
met in ganzenvet gebakken krieltjes en in katenspek gerolde haricots verts

UIT ONZE CULINAIRE KEUKEN
Met veel vlees, cranberry’s, champignons en een robuuste wildsaus

HAZENPEPER 100 GRAM € 2,45
tip: serveer hierbij aardappelpuree, rode kool en zachte stoofpeertjes

Naar Frans recept. Met o.a. kipdijfilet, groenten & kruiden in een 
heerlijke rode wijn saus
COQ AU VIN  100 GRAM € 2,15
tip: serveer hierbij aardappel puree en een grove groene salade

Een echte topper. Met o.a. rundvlees, rode wijn, spekjes,
zilveruitjes en champignons
BOEUF BOURGUIGNON  100 GRAM € 2,25
tip: serveer hierbij pommes gratin en grove groente ratatouille 

ZUIGLAMSBOUT SPECIALITEITEN
Lekker gemarineerd of gewoon puur natuur

LAMSBIEFSTUKJES  100 GRAM € 2,75
tip: serveer hierbij zoete aardappel frieten, groene asperges en cranberry 
saus

Superkwaliteit lamsvlees. Zonder been. Met o.a. zout, peper, 
knoflook, tijm en rozemarijn
ZUIGLAMSBOUTROLLADE  100 GRAM € 2,25
tip: serveer hierbij rode wijn saus, aardappel wedges in de schil en kleine 
spruitjes

VOLOP VOORRADIG: LAMSBOUT – LAMSFILET – LAMSSCHENKEL –
LAMSHAAS – LAMSKOTELETJES – LAMSGEHAKT

FEESTELIJK OPGEMAAKTE KERST GOURMET-,
FONDUE- OF STEENGRILLSCHOTEL

Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet, biefstuktartaar,
gemarineerde biefstukreepjes, kalfsoester & cordonbleu
GOURMET EXCLUSIEF  P. P. (CA. 280 GRAM) € 6,25
Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, biefstuktartaar, kipfilet, mini 
slavinkjes, hamburgers & mini worstjes
GOURMET POPULAIR  P. P. (CA. 280 GRAM) € 5,75
Met o.a. heel dun gesneden kogelbiefstuk, varkenshaas, 
kalkoenfilet, kalfsoester & kipfilet
CHINESE BOUILLON FONDUE  P. P. (CA.300 GRAM) € 7,25
Speciaal voor de liefhebbers: met o.a. hertenbiefstuk, 
hazenrugfilet, magret de canette, fazantenfilet, wildzwijn biefstuk 
& wilde eendenborst filet
WILD GOURMET  P. P. (CA.300 GRAM) € 13,50
AANVULLINGEN VOOR OP UW OPGEMAAKTE SCHOTELS:
SHOARMAVLEES, LAMSKOTELETJES, SATÉ VLEES, SPEKLAPJES,
MERQUEZWORSTJES, GYROSVLEES, RUNDERVINKJES, LAMSHAAS….

WELK SAUSJE MAG HET VOOR U ZIJN?
KNOFLOOK-, KERRIE-, PINDA-, WHISKY-, CRANBERRY- OF 
ZIGEUNERSAUS? PS. VERGEET ONZE HEERLIJKE KRUIDENBOTER NIET!

VOOR EEN TRADITIONELE KERST
Voor in de oven. Ca. 3 kilo per stuk
BABY KALKOEN  500 GRAM € 5,25
tip: braad de kalkoen op de borstzijde en in een braadzak,
dan blijft hij sappig

Om traditioneel te braden of voor in de oven. Met een beentje
KALKOENDIJEN  100 GRAM € 1,25
tip: serveer hierbij aardappelkroketjes, appelcompote, peultjes en een 
gebonden vleesjus

Gekruid & gezouten. Wordt niet droog. Een echte allemans vriend
KALKOENROLLADE  500 GRAM € 6,25
tip: serveer hierbij gebakken aardappeltjes, pepersaus en grootmoeders 
appelmoes

Met een randje vet, lekker met onze cranberrysaus, of onze rode
wijn saus
MAGRET DE CANETTE  100 GRAM € 2,75
tip: serveer hierbij roseval krieltjes, gebakken appeltjes en een gemengde 
salade met een balsamico-dressing, ouderwets lekker

Ouderwets lekker. Ca 90 minuten stoven
TAMME KONIJNENACHTERBOUTEN  1 KILO € 12,50
tip: lekker stoven met spekblokjes, tomaat, witte zwijn en een kruidnageltje

Hier scoort u altijd mee. Met een beentje. Ca. 350 gram per stuk. 
Om 2 ½ uur te stoven
HAZENACHTERBOUTEN  100 GRAM € 1,95

Mals & mager. Met een niet te sterke wildsmaak
FAZANTENHAAN OF FAZANTENHEN
  PER STUK VANAF € 10,95
tip: serveer hierbij in een wijn gekookte zuurkool puree of witlof met het 
zoetje van de sinaasappel

OOK OP BESTELLING LEVERBAAR: PARELHOEN, PARELHOENBOUTJES,
FAZANTENPOOTJES, WILDE EENDENBORSTFILET, WILD GEHAKT,
WILDSTOOFVLEES, ENZ.

FEESTELIJK BELEG VOOR UW 
KERST LUNCH OF BRUNCH

Krokant gegrild en lekker gekruid
ROSBIEF  100 GRAM € 2,45
Deze mag niet ontbreken. Lekker om een eitje of om de witlof
BEENHAM  100 GRAM € 2,25
Licht gezouten & gerookt 
RUNDERROOKVLEES  100 GRAM € 2,95
Heerlijk voor uw eigen gemaakte vitello tonato of voor de 
boterham 
KALFSROLLADE  100 GRAM € 3,45
Lekker op de boterham of bij de meloen
RAUWE HAM  100 GRAM € 2,65
LEKKERE VLEESSUGGESTIES VOOR DE KERST:
KALFS OSSEBUCCO  Om te stoven
COTE DE BOEUFF  Aan een stuk
ZWEEDS GEBRAAD Met zwoerd & spek
RUNDERBIEFROLLADE  Lekker gekruid
RUNDER ENTRECOTE  Voor de kenners
KIPPENDIJEN Mals met een beentje
HERTENHAAS  Aan een stuk bakken en trancheren
VARKENSSCHOUDER  Voor pulled porc
KALFWANGETJES – VARKENSWANGETJES Om te stoven
KALFSBIEFSTUK Kort bakken

VOORKOM TELEURSTELLING EN GEEF UW BESTELLING 
UITERLIJK 21 DECEMBER AAN ONS DOOR!

KIJK VOOR ANDERE SCHERPE AANBIEDINGEN
IN DE WINKEL, OP HET BEELDSCHERM, WANDBORDEN 
EN ONS BUITENBORD!

VOOR VRAGEN, RECEPTUREN OF EEN ADVIES: 
U BENT VAN HARTE WELKOM IN ONZE WINKEL!

KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO
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Deze week van 16 Dec t/m 22 Dec

kerstster allegra 
potmaat 13 5, 00

tolakkerweg 138   
Hollandsche Rading 

2 voor

volg ons op:www.kaRelHenDRiksen.nl

per stuk 3,99

a.s. zondag geopenda.s. zondag
open

Kwaliteitsslagerij Zweistra  
haalt het beste uit vlees

door Marijke Drieenhuizen

Vrijdag 18 december is er een speciale hamproeverij bij Kwaliteitsslagerij Zweistra aan 
het Maertensplein. In de vleesspeciaalzaak van Maartensdijk is het assortiment verse 

kwaliteitsproducten zeer ruim. Vlees, vleeswaren, wild en gevogelte met passie en ambachtelijk 
zelf bereid volgens beproefde recepturen of als specialiteit ingekocht in onder andere 

Nederland, België, Spanje, Italië of Portugal. Ook de wijn en kaas is van hoge kwaliteit, 
authentiek en ambachtelijk en zeker niet overal verkrijgbaar.

De toonbank laat een ruim en ge-
varieerd assortiment zien. Alle 
ruimte in de zaak worden benut om 
de producten te laten zien. Duide-
lijk is dat er met passie en plezier 
gewerkt wordt. Sinds begin dit jaar 
houdt Aard-Jan Zweistra zich be-
zig met de zaak aan het Maertens-
plein, zijn broers Andries en Henk 
leggen zich toe op de groothandel 
’Zweistra Vlees en Vleeswaren’ en 
het maken van vaak in de prijzen 
vallende worsten. 

Hoogtepunt
Met voldoening kijkt Aard-Jan te-
rug op het afgelopen BBQ seizoen. 
‘We zijn voor het totaalplaatje ge-
gaan en dat is aangeslagen. Niet 
meer alleen een schaal met vlees-
producten maar alles om een BBQ 
te laten slagen, dus ook stokbrood, 
kruidenboter, salades etc. Eén keer 
bestellen en bijna alles is geregeld 
inclusief het gebruik van een goe-
de BBQ naar wens op gas of kolen. 
Er is bij ons ook voldoende keuze 
in goede wijnen maar andere dran-

ken leveren we niet. Dat is het 
enige wat apart aangeschaft moet 
worden’. De klanten hebben het 
gewaardeerd, ze waren tevreden. 
‘Tevreden klanten komen terug 
en aan ons dan de taak om steeds 
weer iets nieuws te bedenken’. 

Kerst
De kerstperiode is een belangrijke 
periode in het jaar. Mensen zijn 
bereid meer geld te besteden aan 
eten maar willen daar wel iets voor 
terug. Aard-Jan Zweistra verrast 
zijn klanten graag met mooie en 
bijzondere producten. ‘We hebben 
al hele mooie producten samenge-
steld voor de kerst, ook zelf bereid 
in onze eigen keuken. Confit de ca-
nard met zachte tutti frutti, alleen 
nog even opwarmen. Of Filet spe-
ciaal, gevuld met sjalotjes, gehakte 
pecannoten en truffelboter en om-
wikkeld met katenspek. Maar ook 
een Italiaanse braadstuk. Een mooi 
stuk procureur gekruid met foe-
lie en gevuld met pancetta, mini 
champignons en afgewerkt met 

Franse tuinkruiden. Na 3 uur op 
90 graden in de oven zet men iets 
speciaals op tafel. Of een Winter 
braadstuk. Een prachtig stuk pro-
cureur, ingesneden en gemarineerd 
met een Griekse marinade, gevuld 
met tutti frutti en afgegarneerd met 
noten. Natuurlijk hebben we ook 
gemarineerde Carpaccio. Deze is 
gesneden van de DryAged entre-
cote, (rechtstreeks van de beste 
Belgische keurslager) op een bedje 
van rucola. Als garnering hebben 
we pesto en oude kaas gebruikt. 
Wat ons betreft een echte aanrader. 
Maar ook onze rundvlees of kip 
sprecialiteiten, de paté en hand-
gemaakte vleeswaren zijn heel 
mooi’. 

Kaas
Ook voor de verkoop van kazen 
zoeken Aard-Jan, Sander en Arie-
Pieter naar de betere en meer ex-
clusieve soorten. In ieder geval 
moeten ze niet ook gewoon in een 
supermarkt te vinden zijn. Hij im-
porteert nu kaas direct uit het land 

van herkomst, uit een exclusief as-
sortiment, authentiek en ambach-
telijk bereid. Zelf vindt hij de Peti 
Camembert aux Truffes bijzonder. 
‘Een bijzondere kleine Camembert 
die, als hij goed gerijpt is, gehal-
veerd wordt en besmeerd met een 
crème van roomkaas en zwarte 
truffel. Deze kaas maakt elke kaas-
plank bijzonder’. 

Afscheid
Aan het eind van het jaar gaat Hel-
een van Ginkel ons verlaten. Wij 

willen haar bedanken voor haar to-
meloze inzet, klantvriendelijkheid 
en de prettige samenwerking. Voor 
veel klanten was zij een bekend 
gezicht in de winkel, altijd in voor 
een gezellig praatje en advies waar 
het nodig was. Natuurlijk gaan we 
haar erg missen, maar we zijn wel 
blij voor en trots op haar: ze wordt 
verkoper binnendienst bij Stiho’. 
Heleen is tot en met 31 december 
actief bij ons in de winkel. Wij 
wensen haar veel plezier en geluk 
bij haar nieuwe werkgever.

Zweistra verrast zijn klanten graag met mooie en bijzondere producten.

Open Huis Beautycenter Etoile  
goed bezocht

door Walter Eijndhoven

Meer dan honderd gasten bezochten 21 november het open huis van Beautycentrum Etoile, 
My -LifeSlim en Xtreme White aan de Adri Piecklaan 33 in Hollandsche Rading. Onder het 
genot van een hapje en een drankje werden geïnteresseerden bijgepraat en rondgeleid door 

gastvrouwen Monique Brave en Eva van Scheffersveldt.

‘Tijdens ons Open Huis was alles 
gehuld in winterse sferen’, aan het 
woord is Monique Brave, eigena-
resse van Beautycentre Etoile. Zij 
vervolgt: ‘Onze gasten werden ver-
rast met glühwein en hapjes en de 
aankleding is verzorgd door Karel 
Hendriksen, hij leverde de planten’. 
Veel belangstellenden hadden inte-
resse in de behandelingen die Beau-
tycentre, My-LifeSlim en Xtreme 
White aanbieden. Dankzij haar ja-
renlange ervaring, vanaf 1997, weet 
Brave natuurlijk precies waar zij het 
over heeft. Brave: ‘Beautycentre 
Etoile werkt met goede huidver-
zorgingsproducten, zoals Alcina en 
Decléor. Deze merken zijn speciaal 
ontwikkeld door dermatologen. En 
wat heel belangrijk is: de producten 
zijn milieubewust en niet getest op 
dieren’. 

Massages
Beautycenter Etoile biedt een ruime 
keuze aan behandelingen voor het 
tegengaan van veroudering en het 
verfraaien van het gezicht. Brave: 
‘Boze gelaatstrekken kunnen wij 
verzachten. Ook voor huidverbe-
tering bent u bij ons aan het goede 
adres. Wij doen aan Microderma-
brasie, een pijnloze, maar doeltref-
fende behandeling met een verbluf-
fend resultaat. Hierdoor worden 

pigmentvlekken en fijne lijntjes 
minder zichtbaar’. Natuurlijk doet 
Etoile nog veel meer, denk aan: ont-
spanningsmassages, ontharen, ma-
ke-up en lichtflits-ontharing, zowel 
voor de vrouw als de man. Brave: 
‘Sommige klanten komen hier al 15 
jaar, om de zes weken’. 
Brave’s collega Eva van Scheffers-
veldt werkt voor Xtreme White, ook 
binnen de praktijk. Brave: ‘Geluk-
kig ben ik niet alleen werkzaam op 
de praktijk. Eva werkt hier ook, 25 
uur per week. Bij haar kunt u witte-
re tanden krijgen, zonder peroxide. 
Dankzij een innovatieve formule is 
de behandeling geheel veilig voor 

het gebit. Wel wordt het gebit wit-
ter, frisser én stralender’. 

Botox
Botox-behandelingen worden uitge-
voerd door Lidy Knigge. Zij werkte 
als arts op de afdeling Plastische 
Chirurgie. Brave: ‘Veel vrouwen 
gaan uiteindelijk voor een Botox-
behandeling. De meeste mannen 
willen niet dat hun vrouw zo’n be-
handeling ondergaat. Toch weet 
80% van hen niet dat hun vrouw 
of vriendin een botox-behandeling 
heeft ondergaan. Ja mannen, kijk 
maar eens goed naar jullie vriendin. 
Wie weet is zij ook al behandeld’

Monique in de praktijkruimte van Beautycenter Etoile.

Opnieuw winnaars 
Klanten, die iets kopen ter waarde van minimaal 

10 euro bij de deelnemende winkels van de 
Maartensdijkse MiddenstandsVereniging kunnen
een boodschappenpakket of cadeaubon winnen. 

De winkels die meedoen zijn te herkennen aan het inleverpunt of een 
pakket van de week wat in de winkel opvalt. Ze kunnen hun aankoop-
bon met vermelding van hun naam en telefoonnummer inleveren en dan 
worden er per week boodschappenpakketten of cadeaubonnen uitge-
deeld. De actieperiode loopt tot en met zaterdag 19 december. Voor de 
laatste trekking moet de bon uiterlijk die dag worden ingeleverd.

v.l.n.r. mevr. Floor (optiek), mevr. Dietz (Landwaart), Vader en dochter 
Monde (Jumbo), mevr. de Wilde + kleindochter (Nagel), mevr. Verhoef 
(Kapper) en mevr. Zijtveld (Jumbo).
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Kijk voor onze actuele openingstijden en zondagopeningen op www.hoogvliet.com/openingstijden. Zet- en drukfouten voorbehouden. 
Max. 4 keer de aanbieding per klant. Per combinatie kan de prijs verschillen. *U krijgt 50% korting op de totaalprijs.  Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

Hoogvliet
wenst u smakelijke

 feestdagen! 
Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

Hoogvliet
Acties zijn geldig van 

woensdag 16 t/m zondag 27 december 2015

Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

 Varkenshaas 
Culinair 
Naturel, parmesan
of met spek
500 gram
8.24  - 8.49

 feestdagen! 
Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

Hertog ijs   
Alle bakken van 900 ml
Per bak
van: 2.73 - 3.29
voor: 1.36 - 1.64

 50%
 korting
 50%2+2

GRATIS*
 Ambachtelijke 

salade 
Alle kuipjes van 150 gram
4 stuks
van: 3.16 - 7.96
voor: 1.58 - 3.98

2+22+2

 Luxe doe-het-zelf feestbrood 
Luxe vruchtenbrood, royaal gevuld met krenten, rozijnen en 
noten. Met de apart bijgevoegde rol zuivere amandelspijs 
en het kuipje halvarine belegt u gemakkelijk uw eigen plakje 
feestbrood. Precies zoals u hem het lekkerst vindt! 
Per stuk, 600 gram

3.8938933
600 gram

Per kilo 6.48

9.99

Uniek in 
Nederland!

8989
600 gram

99
Châteauneuf-du-Pape 
Marquis de Bolland 
Fles 0.75 liter

 Artikelen vindt u in de diepvries

Een blend van diverse
authentieke Rhône druiven. 

Een wĳn met pit en een 
fruitig karakter. Lekker bĳ 

wild, biefstuk
en stoofpot. 

Per liter 13.32

4.994.994.994.
500 gram

Per kilo 9.98

9999
500 gram

Kijk voor de actuele openingstijden van uw Hoogvliet 
supermarkt op hoogvliet.com/openingstijden 
of op de aankondiging in de winkel.
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Kerst Inn in Maartensdijk
door Rob Klaassen

Op Tweede Kerstdag vindt voor de eerste maal een kerst-inn plaats in Maartensdijk. Voor 
mensen die graag tijdens de lange kerstdagen eens anderen zouden willen ontmoeten bestaat 

daar dit jaar voor het eerst in Maartensdijk een mogelijkheid toe. 

Op initiatief van de Ontmoetings-
kerk en de St. Maartenskerk staan 
op zaterdag Tweede Kerstdag de 
deuren van ‘De Mantel’, het ge-
bouw naast de Maartenskerk, hier-
voor open. Van 10.30 tot 13.00 uur 
is iedereen hier van harte welkom. 
Onder het genot van een kopje kof-
fie, een hapje, drankje, kopje soep 
en een broodje kan iedereen met 
iedereen praten.

Bijeenkomst
Twee van de initiatiefnemers, El-
len Bousché en Corrie Bosman, 
vertellen dat het initiatief hiervoor 
afkomstig is van de diaconie van 
de Ontmoetingskerk en de charitas 
van de St. Maartenskerk. Corrie: 
‘Er ontstond bij beide kerken de 
sterke indruk dat er in Maartens-
dijk een grote behoefte bestaat aan 
een dergelijke mogelijkheid. We 
hadden dat wel eerder gehoord, 
maar om de een of andere reden 
is het er nooit eerder van gekomen 
daadwerkelijk iets te organiseren’. 
Op de vraag hoeveel mensen er 
worden verwacht zeggen beiden 
hiervan geen idee te hebben. Ellen 
zegt, dat er wordt gerekend op zo’n 
30 tot 35 mensen. ‘We moeten het 
afwachten’. Beiden benadrukken 

nogmaals dat het echt voor iedereen 
bedoeld is. Iedereen die wil komen 
is dus van harte welkom. De kerken 
hebben hiertoe weliswaar het initi-
atief genomen, maar het is beslist 
geen kerkelijke of pseudo-kerke-
lijke bijeenkomst. ‘We hopen van 

harte dat we Tweede Kerstdag veel 
mensen gaan ontmoeten en dat het 
een gezellige en gemoedelijke bij-
eenkomst zal worden’. Als iemand 
iets naders zou willen weten, dan 
kan hij of zij altijd Corrie Bosman 
bellen: tel. 035 5770924.

Twee van de initiatiefnemers: Links Ellen Bousché, rechts Corrie Bosman.

Kerstinloop Rode Kruis
Bent u alleen en ziet u tegen de Kerstdagen op? Het Rode Kruis orga-
niseert een Kerstinloop op 2de Kerstdag, zaterdag 26 december, in het 
Rode Kruis-gebouw aan de St. Laurensweg 13 in De Bilt voor iedereen 
uit de gehele gemeente. Vanaf 10.30 bent u welkom en staat de kof-
fie met wat lekkers klaar. Verder wordt u een drankje, hapje en soep 
aangeboden en natuurlijk is er tijd voor een praatje. U kunt komen en 
gaan wanneer u wilt tot 16.00 uur. Heeft u vervoer nodig (ook een evt. 
rolstoel); ook dan kan men zich aanmelden bij mv. T.Spoelstra , tel. 030 
2281999 of via info@rodekruis-debilt.nl 

Vrijwilligers van het Rode Kruis afdeling De Bilt hebben vier tele-
fooncirkels van mensen die elke dag even onderling contact hebben. 
Ook zijn er contactmiddagen en uitstapjes voor mensen die niet meer 
goed zelf de deur uitkomen. Er wordt een vakantieweek georganiseerd 
voor mensen die (thuis-)zorg nodig hebben en bij evenementen wordt 
noodhulp (EHBO) geboden. Een actieve jeugdgroep leert EHBO en 
organiseert bijvoorbeeld een actie voor serious request. Er worden cur-
sussen reanimatie gegeven, EHBO en ook EHBO voor kinderen. De 
activiteiten worden betaald uit giften, collecte-, oud papier- en kleding-
opbrengsten. Wilt u vrijwilliger worden of meer informatie? Kijk op 
www.rodekruis.nl/afdeling/debilt .

Kerstspel bij Lugtensteyn
Op dinsdagavond 22 december om 19.30 uur zal in het atrium van 
woongroep Lugtensteyn een Kerstspel worden opgevoerd volgens eeu-
wenoude tradities. De Oostenrijkse onderzoeker Karl Julius Schröer 
tekende die tradities op, zoals hij die destijds aantrof in het toenmalige 
dorpje Oberufer bij Pressburg, het huidige Bratislava, de hoofdstad van 
Slowakije. Het gaat oorspronkelijk om een drieluik van Paradijsspel, 
Kerstspel (geboorte en herdersspel) en Driekoningenspel. Het Kerst-
spel is gebaseerd op het evangelie volgens Lucas. In hun dromen horen 
de herders over de blijde boodschap en gaan op weg om het kind te aan-
bidden. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom. Toegang is gratis. 
Het atrium is toegankelijk via de hoofdingang van Lugtensteyn aan de 
Orionlaan in Bilthoven. Een tip: trek vooral iets warms aan, want - ge-
heel in stijl: winters in Palestina zijn koud – het atrium is onverwarmd!

KEUZE UIT
1000  TASSEN 

WARME KADO’S

VOOR
GEZELLIGE

DAGEN

• Avondtasjes
• Portemonnees
• Werktassen
• Schooltassen

Op shawls - poncho’s 
en herenriemen

• Shawls
• Poncho’s
• Hoeden
• Broekriemen

Tot de kerst 
20% Kado-
   voordeel!

Parkeren voor de deur
Wij zijn geopend op maandag vanaf 13.00-18.00 uur, 

dinsdag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur  
zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

Wij zijn van 28 december 2015 t/m
2 januari 2016 gesloten

LET OP!
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Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

Een gratis kop koffie of thee bij binnenkomst!

Pedicure aanwezig.

8,9
400 recensies

www.thinkschoenen.info

www.beterlopenwebwinkel.nl

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

George In der Maur Beterlopenwinkel

Al 5 jaar op rij de beste!

Heren en dames
Think ieder tweede 
paar 50% korting!*
Think ieder tweede 
paar 50% korting!*

*Actie is geldig tot 31/12/2015. Korting op het goedkoopste paar.

Bij één van onderstaande restaurants:

eten & drinken

Dorpsstraat 81-83 
3732 HH De Bilt 

T (030) 221 31 81
info@restaurant-amis.nl
www.restaurant-amis.nl

De Witte Zwaan

Dorpsstraat 8
3732 HJ De Bilt

T (030) 221 01 25
info@witte-zwaan.nl
www.witte-zwaan.nl

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 
T (030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl
www.brasserie-vink.nl

HESSENWEG ‘de vershoek’

deelnemers restaurantactie

10 coupons = gratis 2e driegangenmenu...
Vraag naar de flyer met de actievoorwaarden!

HESSENWEG ‘de vershoek’

deelnemers restaurantactie

coupon

Spaar nu bij de 
‘de vershoek’

winkeliers op de Hessenweg voor een 
gratis 2e driegangenmenu.

Per bezoek én besteding van 
€ 5,- of meer één coupon
10 coupons = gratis 2e 

driegangenmenu

De eerste coupon mag u hier uitknippen!

Fysio Fitness Visscher
wenst u een gezond en sportief 2016

Happy New Year, Happy New You.
Train je fit bij Fysio Fitness Visscher!

PAK NU JE MAXIMALE VOORDEEL:
Word nu lid en betaal geen inschrijfgeld t.w.v. 25,00 euro en krijg daarnaast nog  
minimaal 55,00 euro korting op een jaar abonnement.

2016 wordt jouw jaar!
De fitnessclub Fysio Fitness Visscher biedt nieuwe groepslessen aan voor jong en 
oud. In 2016 zijn er in totaal 35 groepslessen per week waaronder: Onze nieuwe 
les STEPS! Daarnaast de 2015 toppers: Spinning, Latin of Body Shape, Circuittrai-
ning, 45-min workout, verschillende Yoga- en Pilatesvormen en nog veel meer! 
Dit altijd onder enthousiaste professionele begeleiding om alles uit jezelf te 
halen!

Verdere pluspunten:
• Verschillende abonnementen, 

zelfs maandcontracten per direct opzegbaar.
• Indoor en Outdoor trainen.
• Gratis schema op maat gemaakt door professionele begeleiding.
• Gratis app met de leukste nieuwtjes/trainingsschema’s.
• Staat bekend om de gezelligheid en ongedwongen sfeer.
• Fysiotherapeut altijd aanwezig.
• Sauna-Infrarood-Turksstoombad.
• Extra voordelige leeftijdsabonnementen, 

betaal je leeftijd in euro’s.

Fysio Fitness Visscher
Ruigenhoeksedijk 21
3737 MP Groenekan

Tel: 0346-212412
www.ffvisscher.nl
info@ffvisscher.nl

Volkskerstzang in Westbroek

Op maandag 21 december zal er 
in de Hervormde Kerk van West-
broek de volkskerstzangdienst wor-
den gehouden. Tijdens deze dienst 
kan men meezingen met de bekende 
kerstliederen en wordt er gedecla-
meerd en het kerstevangelie gelezen. 
Medewerking wordt verleend door 
het gospelkoor ‘Sparks of Joy’ en 
muziekvereniging ‘Vriendenkring’. 
Voorafgaand aan de samenkomst 
improviseert Fia Lam kerst-melodie-
en op het kerkorgel. Aanvang 19.30 
uur. Aan de uitgang van kerk wordt 
er een collecte gehouden ter bestrij-
ding van de onkosten. Na de dienst 
is er gelegenheid om nog even na te 
praten onder het genot van koffie of 
chocolademelk.

Fotoclub Bilthoven 

Maandag 21 december komen de 
leden van de Fotoclub voor de laat-
ste maal bij elkaar in het H.F. Witte 
Cultuur-, en Vergadercentrum, Henri 
Dunant[plein 4,  De Bilt. De avond 
begint om 20.00 uur. Deze keer pre-
senteren de leden hun foto’s van het 
jaarthema ‘ACTIE’. De foto’s wor-
den uitgebreid bekeken en bespro-
ken. Daarna zullen deze foto’s wor-
den geëxposeerd in Wijkrestaurant “ 
BIJ de TIJD”, Dr. P.J.W. Debeyeweg 
1, vanaf 8 januari t/m 16 febru-
ari 2016. Meer informatie fotoclub 
www.fotoclubbilthoven.nl

Soefibijeenkomst

Op zondag 20 december verzorgt 
het Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 
een informele eredienst in Huize 
het Oosten, ingang Jan Steenlaan 
25. Bilthoven. Aanvang 11.00 uur. 
Het thema is: ‘Licht’. Het Soefisme 

is een religieuze levensbenadering, 
gebaseerd op geestelijke vrijheid, 
respect voor alle religies en het 
bewust ervaren van het dagelijks 
leven als bron van spirituele groei. 
(www.soefi.nl)

Kerstconcert jubilerend 
gemeentekoor 

25 Jaar geleden werd het gemeen-
tekoor van de Immanuelkerk in De 
Bilt opgericht en zong het koor voor 
het eerst in de kerstnachtdienst. Dit 
jaar bestaat het koor dus 25 jaar en 
daarom wordt er een jubileumcon-
cert gehouden op zaterdagavond 19 
december om 19.30 uur in de Imma-
nuelkerk. Joke Firet-Stegeman is de 
dirigente van het eerste uur en leidt 
het koor nog steeds met veel enthou-
siasme. Iedere dinsdag en vrijdag 
wordt gerepeteerd voor het concert. 
Gert Landman stond 25 jaar geleden 
aan de wieg van het gemeentekoor, 
het was zijn eerste jaar als dominee 
van de Immanuelkerk. Dit jaar zingt 
hij ook weer mee in het jubileum-
concert, het is zijn laatste kerst als 
dominee van de Immanuelkerk want 
hij gaat komende zomer met eme-
ritaat.

Kerstzangavond in
 Lage Vuursche

Woensdagavond 23 december is er 
in De Stulpkerk in Lage Vuursche de 
jaarlijkse kerstzangavond. Ook dit 
jaar verleent het Eskolkoor uit Hou-
ten onder leiding van Sarah Hendriks 
muzikale medewerking. De avond 
kent samenzang, koorzang en medi-
tatie door ds. G. H. Kruijmer. De 
aanvang is 20.00 uur. Na afloop ont-
moeting met koffie in het aanpalende 
dorpshuis De Furs. Toegang gratis 
(aan de deur een collecte) 
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Volkskerstzang Maartensdijk 
door Marijke Drieenhuizen

Voor de achtenveertigste keer is er een Volkskerstzang in Maartensdijk. Deze keer op maandag 
21 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 Volkskerstzang gehouden. 
Gerard van Witzenburg, één van 
de nieuwe inwoners destijds van 
Maartensdijk, vond een dergelijke 
bijeenkomst een mooi initiatief. In 
Maartensdijk was volgens hem de 
vereniging Het Nut van het Alge-
meen de aangewezen organisatie 
om dit op te pakken. Zij legden de 

bal terug en Gerard van Witzenburg 
pakte het daarom zelf op. Hij zocht 
mede-organisatoren bij de kerken en 
samen organiseerden zij in 1967 de 
eerste Volkskerstzang in Maartens-
dijk. Jaren later werd ook in in Hol-
landsche Rading een Volkskerstzang 
georganiseerd: initiatiefnemer was 
Henk Veenstra en bijzonder was 
dat de bijeenkomsten plaatsvonden 
in de buitenlucht. Tweemaal was 

er zelfs sneeuw. Omdat de onvoor-
spelbaarheid van het weer toch een 
nadeel was, hebben beide heren de 
handen ineen geslagen. Al jaren 
organiseren zij samen met anderen 
de Maartensdijkse Volkskerstzang. 
Dit jaar is het de laatste keer dat de 
inmiddels 90-jarige Henk Veenstra 
meedoet met de organisatie. 

Traditionele kerstliederen
De insteek is altijd geweest om sa-
men met anderen de bekende kerst-
liederen te zingen, afgewisseld met 
het optreden van het liefst plaatselij-
ke koren en muziek. Elk jaar wordt 
er geprobeerd om het kerstverhaal 
op een verrassende manier in te pas-
sen. Henk Veenstra neemt hierin 
graag de leiding. Met zijn achter-
grond eerst als onderwijzer en later 
als regisseur van kindertelevisiepro-
gramma’s zoals Swiebertje, de Kijk-
kastman en Wie wil mijn marmotje 
zien, 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 steeds weer te verrassen. Dit 
jaar heeft hij ook weer iets nieuws: 
korte stukjes lezingen uit de Bijbel 
in gewone taal met dan soms ook 
maar één passend couplet van een 
lied ertussen. 

Invulling
Aan de Maartensdijkse Volks-
kerstzang werken dit jaar mee het 
Maartenskoor, de Cantorij van de 

Protestantse Kerk Maartensdijk en 
Hollandsche Rading, muziekvereni-
ging Kunst en Genoegen, organist 
Ben Hak, organist/pianist Jochem 
van der Waals en Carola van Iersel 
op dwarsfluit. 

De bijeenkomst start om 19.30 uur 
en vanaf 19.00 uur staan de deuren 
voor iedereen open. Het programma 
duurt naar verwachting maximaal 
vijf kwartier. 

Dit jaar is het de laatste keer dat de inmiddels 90 jarige Henk Veenstra 
meedoet met de organisatie.

Smul voor
Serious Request

Zaterdag 19 december voert de jeugd van het Rode Kruis De 
Bilt een actie op het Maertensplein in Maartensdijk. Zij willen 

hiermee geld inzamelen voor de 3FM Serious Request actie.

‘Keep them going’ is de actieleus voor dit jaar: Serious Request 
vraagt aandacht voor de generatie van de toekomst in oorlogs- en 
conflictgebieden. Kinderen en jongeren, die leven onder de meest 
extreme omstandigheden en daardoor weinig kans hebben op scho-
ling en ontwikkeling. Zij zijn de stille slachtoffers van de oorlog. En 
daar willen we wat aan doen!

Ook zal er een donatie-box aanwezig zijn. Voor meer informatie: 
tel. 030  2205723. Bestellingen kunnen worden geplaatst via seriou-
spannenkoek@gmail.com. Binnen de gemeente De Bilt kan tegen 
vergoeding worden bezorgd.

Om zoveel mogelijk geld binnen 
te halen verkopen de jongeren 
van 10.30 tot 15.00 uur verse 
warme pannenkoeken, koffie en 
thee met wat lekkers voor een 
aantrekkelijke prijs.

Kerst in De Bilt: Ook in 2015 ‘schijnt het Licht in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht gekregen’. 
De kerkdeuren staan altijd en vooral rond Kerst open. De Protestantse Gemeente in De Bilt houdt speciale 

kerstbijeenkomsten met mooie muziek en een bemoedigende boodschap voor 
iedereen die wil luisteren en wil mee zingen.

Dorpskerk: Burgemeester De Withstraat 29a
•	Zaterdag 19 december,  

19.30 uur Jongeren kerst-sing-in in De Voorhof (naast de Dorpskerk) met veel muziek en een gave overdenking met 
de Jeugdband van de Dorpskerk. Thema: ‘Light of the World’. 

•	Zondag 20 december,  
17.00 uur Kinderkerstviering. Thema: ‘Feest in een Stalletje’. Vooraf maken de kinderen met hun ouders een  
knutsel. Herkenbare kerstliederen en mooie kerstverhalen. Na afloop warme chocolademelk.

•	Kerstavond 24 december,  
22.00 uur Kerstnachtdienst , waarin voorgaat ds. N. de Boo (Zeist). Veel bekende kerstliederen met orgel- en  
dwarsfluitbegeleiding en medewerking van de Muziekgroep van de Dorpskerk. Na afloop warme chocolademelk 
voor iedereen.

•	Eerste Kerstdag 25 december,  
10.00 uur Kerstochtenddienst, waarin voorgaat ds. L. Schaap (Nijkerk) met orgel- en dwarsfluitbegeleiding.  
Vooraf zingen van traditionele kerstliederen.

Immanuelkerk: Soestdijkseweg Zuid 49
•	Zaterdag 19 december,  

19.30 uur Kerstconcert van het gemeentekoor Immanuëlkerk met instrumentalisten (blaaskwintet, orgel en vleugel), 
alles onder leiding van Joke Firet-Stegeman. Na afloop moment van ontmoeting. 

•	Kerstavond 24 december,  
22.00 uur Kerstnachtdienst met het gemeentekoor onder leiding van Joke Firet-Stegeman.  
Thema: ‘horen wij de engelenzang’ naast Engelse Christmas Carols enkele nieuwe Nederlandse liederen. Orgel en 
vleugel worden bespeeld door Sietze Kaldeway en Reinier van der Sandt. Na afloop ontmoeting met Glühwein.

•	Eerste Kerstdag 25 december,  
09.45 uur Kerstochtenddienst waarin voorgaat ds. G.M. Landman. Vooraf wordt gezongen met het gemeentekoor.

Opstandingskerk: 1ste Brandenburgerweg 34
•	Kerstavond 24 december,  

19.00 uur Kinderkerstnachtdienst voor kinderen tot 12 jaar Met een Kerstspel en met medewerking van kinderkoor 
en orkest o.l.v. Joke Firet-Stegeman

•	Kerstavond 24 december,  
22.00 uur Kerstnachtdienst, waarin voorgaat da. E.H.W. Stam. Traditiegetrouw zijn er bekende kerstliederen en is er 
een korte overdenking. Er is een AdHocOrKerst onder leiding van Jan Hamberg.

•	Eerste Kerstdag 25 december,  
10.00 uur Kerstochtenddienst waarin voorgaat da. E.H.W. Stam met medewerking van de cantorij o.l.v. Jan Hamberg.
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Veiligheidsregio Utrecht bedankt haar 

veiligheidspartners en de werkgevers  

van onze brandweervrijwilligers  

voor hun bijdrage in 2015!
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SAMEN WERKEN WE AAN DE VEILIGHEID IN ONZE REGIO 
WWW.VRU.NL |                    @VRUTRECHT.NL

Kerstfestival in 
Centrumkerk

door Guus Geebel

Op woensdag 23 december wordt in de Centrumkerk in Bilthoven om 
20.00 uur voor het eerst een Festival of Lessons and Carols gehouden. 
Dit in navolging van een lange Engelse traditie. Tijdens dit ‘liturgisch 

concert’ klinken afwisselend Christmas Carols en schriftlezingen. 

In de dienst ontvouwt zich in muziek en gesproken woord geleidelijk het 
kerstverhaal. Vanaf de eerste aankondigingen van de Messias tot de geboorte 
van Christus. In dit sfeervolle feest van lezingen en liederen wisselen samen-
zang en koorzang elkaar af. Veel klassieke kerstliederen die iedereen kan 
meezingen, enkele lezingen, maar geen preek.

Traditie
Woensdag is de vaste oefenavond van de cantorij en het kamerkoor. ‘Cantor 
Celine Loef en ik bedachten, laten we met een heleboel mensen gaan zingen 
en met zijn allen in de kerstsfeer komen’, vertelt dominee Benedikte Bos. 
‘Koor en kamerkoor waren er al en daaromheen hebben we dit bedacht. We 
noemen het een festival en hopen dat het een jaarlijkse traditie gaat worden.’   

Liederen
De gezongen liederen zijn onder andere: Once in Royal David’s City, Adam 
lay ybounden, O little town of Bethlehem and Away in a manger, Nu daagt het 
in het oosten en Eer zij God in onze dagen. Koor en samenzang worden geleid 
door de vaste cantor van de kerk, Seline Loef. Soliste is Liesbeth Verweij, het 
orgel wordt bespeeld door Bob van der Linde, trompettist is Job Davidse en 
dominee Benedikte Bos heeft de algehele leiding. De Centrumkerk, Juliana-
laan 42, is woensdag 23 december open vanaf 19.30 uur. De aanvangstijd van 
het festival is om 20.00 uur. De entree is vrij en er is na afloop warme choco-
lademelk en glühwein. De kerk is dan fraai versierd en voor de carolsfeer staat 
bij de ingang een vuurkorf.

Dominee Benedikte Bos.

Steps bij Visscher
In het nieuwe jaar wordt het aanbod groepslessen bij Fysio Fitness 

Visscher uitgebreid met steps. een eenvoudige, atletische, 
freestyle work-out met een hoog Fun gehalte.

Op swingende opzwepende muziek met 
een enthousiaste Instructeur, stap je in de 
steples bij Fysio Fitness Visscher op en 
af van een verstelbare step. Er kan een 
hoge of lage step gebruikt worden in de 
les, afhankelijk van jouw fysieke moge-
lijkheden. Bij deze les zal je conditie en 
coördinatie aanzienlijk worden verbe-
terd en ligt de nadruk vooral op oefenin-
gen van benen, billen en buik. 

Ris
De lessen worden gegeven door de 
nieuw instructrice Ris; een enthousiaste 
meid, die je door deze les heen swingt 
en lacht. Zelf is ze moeder van 3 kids 
die staat te popelen om van start te gaan. 
Ris: 'We gaan vers van start. Het instap-
niveau is laag en vormt dus geen drem-
pel voor nieuwelingen.'

Met steps verbetert je conditie als 
vanzelf in een gezellige setting.

Extra geopend:

13.00 - 19.00 uur donderdag 17 & vrijdag 18 december
12.00 - 17.00 uur zaterdag 19 december
13.00 - 19.00 uur maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 december

Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk   |   tel. 0346-212279

15% korting
op alle accessoires

20% korting 
op de winterjassen

25% korting 
op truien en vesten

Blessed by
Comfort

Out� ts Boots Accessories

BotaBootsCadeaubon

Cadeaushoppen bij BotaBoots

Koperwieklaan 1 - 3722 CA Bilthoven
Tel: 030 6628480 - www.hubobilthoven.nl
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Tante Door op De Rietakker
Vrijdag 11 december kwam tante 
Door in een mooie gestippelde jurk 
op bezoek op basisschool De Rie-
takker in De Bilt. Tante Door kwam 
samen met haar hondje voorlezen in 
de groepen 1 t/m 4. Ze las de kin-
deren van groep 1 en 2 een boek 
voor over een circushondje dat geen 
kunstjes kon. Haar eigen hondje kon 
dat wel!  Hij kon dansen! De kinde-
ren vonden het heel bijzonder zo’n 
hondje in de klas en leerden hoe je 
een hondje kunt aaien. Ze hebben 
genoten van het voorleesverhaal. 
(Maaike Top en Geertje van Gende-
ren)

De hond van Tante Door mocht 
zelfs op schoot.

Masquerade in het Lichtruim
Vrijdag jl. speelde theaterschool 
Masquerade de tragikomische 
voorstelling ‘Tot het lichter wordt’. 
De acteurs hadden geen of nauwe-
lijks theaterervaring. Zij verbeeld-
den hun worsteling met het afscheid 
of verlies van een droom, een dier-
bare of gezondheid. Om hun verlies 
terug te krijgen moesten zij zich 
melden bij het ‘Loket van verloren 
zaken’, om daarna plaats te nemen 
in de wachtkamer met lotgenoten. 
Hier openbaarden zich de levens-
echte verhalen van de spelers. Hier 
vonden de gesprekken en confron-
taties met hun lotgenoten plaats. 
Veelal herkenbare situaties voor de 
toeschouwers.  (Frans Poot)

Het was daarbij heel knap hoe de spelers hun verhaal invoelbaar maakten 
voor het publiek. Gespeeld, maar levensecht. Tot het ook weer lichter 
werd.

Kerstborrel Westbroek
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 18 december wordt de jaarlijkse kerstborrel van Westbroek weer gehouden in het 
Dorpshuis. Vanaf 20.30 uur is iedereen van harte welkom, niet alleen puur voor de gezelligheid, 
maar ook om de laatste nieuwtjes te horen, zoals de start van de digitale Dorpskalender en de 

vele activiteiten voor het komende half jaar. 

Volgens Ad Verhoef, beheerder van 
Het Dorpshuis, wordt het weer een 
leuke borrel en hij hoopt dan ook 
dat vele Westbroekers hun weg 
naar Het Dorpshuis zullen weten te 
vinden. Verhoef: ‘Omdat de winter 
ons tot nu toe niet goed gezind is, 
hebben wij maar een vrachtwagen 
met sneeuw geregeld om toch een 
winterse entree mogelijk te maken. 
Onze gasten worden bij de kerst-
boom en de open haard ontvangen, 
met natuurlijk een glas glühwein. 
Tijdens de borrel wordt een op-

treden gegeven door onze eigen 
dorpsband, Sparks of Joy’.

Digitaal
Gedurende de borrel vinden twee 
officiële momenten plaats. Ver-
hoef: ‘Wij willen graag aandacht 
besteden aan de digitale Dorps-
kalender, www.dorpskalender.nl. 
Alle websites in het dorp zijn vanaf 
de kerstborrel gekoppeld aan de 
digitale kalender. Dit betekent dat 
iedereen die iets te melden heeft 
of wil organiseren dit op de ka-

lender kan vermelden, via info@
dorpskalender.nl’. De doelstelling 
van deze kalender is om te voor-
komen dat meerdere evenementen 
op hetzelfde moment plaatsvinden. 
Verhoef hoopt dan ook dat iedereen 
die iets wil organiseren, zich aan-
meldt voor de Dorpskalender.

Clinics
Tijdens de borrel vindt nog een 
tweede officieel moment plaats, na-
melijk ‘Westbroek Doet’. Verhoef: 
‘Het bestuur van Het Dorpshuis 
wil meer activiteiten organiseren 
voor de inwoners van Westbroek, 
via ‘Westbroek Doet’. Het komend 
half jaar worden diverse activitei-
ten georganiseerd. Zo beginnen wij 
met een schrijversclinic. Iedereen 
die hiervoor belangstellig heeft, 
kan zich voor deze clinic opgeven. 
Op vrijdag 4 maart 2016 vindt, als 
afsluiting, een interview plaats met 
niemand minder dan Arthur Japin’. 
Ook in het komend half jaar wordt 
een schilder- en tekenclinic gege-
ven, eindigend met een buitenop-
dracht in het dorp. Of het allemaal 
niet opkan, wordt nog veel meer 
georganiseerd. Verhoef vervolgt 
zijn verhaal: ‘Wij organiseren za-
terdag 2 april een darttoernooi en 
hopen dan ook dat velen zich hier-

voor opgeven. Misschien ontdek-
ken wij tussen de deelnemers wel 
een Westbroekse Barney. Natuur-
lijk mag je ook gewoon gezellig 
komen kijken, onder het genot van 
een drankje’. 

Zangkoor
Toch is dit lang niet alles wat het 
bestuur van Het Dorpshuis wil or-
ganiseren. Verhoef: ‘Wij hebben 
nog veel meer gepland: een concert 
van een zangkoor uit Maartensdijk 

en via ‘Westbroek interviewt’, een 
onderdeel van ‘Westbroek Doet’, 
willen wij burgemeester Arjen Ger-
ritsen interviewen over zijn werk. 
Daarnaast denken wij aan een 
‘clinic zelfverdediging’ en op za-
terdag 26 maart wordt het eerste 
Westbroekse ‘Repaircafë’ georga-
niseerd’. Bij dit evenement kan ie-
dereen, die iets wil laten repareren 
langskomen. Als er veel belang-
stelling voor is, wordt het ‘Repair-
cafë’ vaker georganiseerd. 

De kerstborrel in Westbroek zal zeker in winterse sfeer plaatsvinden.

Winter-knutselen
in het bos 

Begin 2016 gaat de voormalige van Everdingenschool gesloopt 
worden om ruimte te maken voor woningen. Momenteel is het 
pand in gebruik als atelier, theater, praktijkruimte en wordt 

het bewoond door een aantal mensen. 

Op zondag 20 december wordt op deze inspirerende plek een kerst-
markt georganiseerd, tevens als afscheid. Er zal genoeg te doen en te 
zien zijn voor jong en oud. Er is een Wintervertelling door Liëla Rig-
ter en Theater in het bos. De aanvang is om 14.00 uur. Aansluitend is 
er winter-knutselen en een workshop letter-tekenen door Clarissa Vis 
naast centrifuge-kunst ‘draaien’ in het atelier van Mirjam Roest. Er zijn 
kerst - kado- kunst - kaarten te koop en edelstenen van Gerja Buteijn. 
Tenslotte is er recyclekunst van ‘Het meisje van Vermeer’ en zijn er 
schalen en potten van Paul Werner. 

Het (voormalig) schoolplein kent een prachtig beeld van Jits Bakker: 
‘de fietsers. 

Bilthoven-Noord 
verkeersonveilig

Beter De Bilt maakt zich zorgen om de verkeersveiligheid 
in Bilthoven-Noord. Raadslid Peter Schlamilch van 

Beter De Bilt: ‘In Bilthoven-Noord spelen al heel 
lang verschillende verkeersproblemen.’

‘Niet alleen wordt er in de wijk vaak veel te hard gereden, ook is er 
op veel punten te weinig straatverlichting en daarnaast is de verkeers-
situatie rond de Theresiaschool gevaarlijk en onoverzichtelijk, net als 
de kruisingen met de Soestdijkseweg-Noord.’ ‘Ook rond Huize het 
Oosten ontstaat een steeds grotere parkeerdruk, in tegenspraak met be-
staande afspraken. Dat zal door De Timpe alleen maar erger worden,’ 
aldus Schlamilch. ‘We krijgen veel klachten. Door de toename van het 
autoverkeer komt de veiligheid van fietsers in het gedrang en zijn er 
regelmatig (bijna)-ongevallen. Het recente plan van bewoners om de 
Bilderdijklaan alleen vanaf de Soestdijkseweg in te mogen rijden lijkt 
ons vruchtbaar en ondersteunen we. Beter De Bilt vraagt het College 
hier heel serieus naar te kijken: het zal deze gevaarlijke kruising sterk 
ontlasten en bovendien het vele (sluip)verkeer uit Den Dolder ontmoe-
digen. Bovendien is deze kruising begin 2015 al geruime tijd afgeslo-
ten geweest, en dat heeft niet tot problemen geleid.’

Verder
Verdere suggesties zijn volgens Beter De Bilt: een beter onderhoud van 
het fietspad op de Soestdijkseweg, een veel striktere handhaving van de 
rijsnelheden en sterke verbetering 
van de straatverlichting. Ook zal 
Beter de Bilt de gemeente vragen 
naar de plannen voor de geplande 
rotonde op de Gezichtslaan en de 
Soestdijkseweg Noord en hoe die 
de verkeersveiligheid kan doen 
toenemen.

advertentie

SPEELGOED
Uitdagend & Duurzaam

Boeken & Spellen
www.prikmeteenrietje.nl
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Expositie Fotoclub

De werkgroep ‘projecten’ van 
Fotoclub Bilthoven verzorgt een 
expositie in de Immanuelkerk in 
De Bilt en de Opstandingskerk 
te Bilthoven tot 14 januari 2016. 
De zeven leden van de werk-
groep tonen foto’s met het thema 
‘Winter’. Voor meer info www.
fotoclubbilthoven.nl

Serious Request op HNL 
 
Ook dit jaar weer heeft Het Nieu-
we Lyceum een grote inzame-
lingsactie voor Serious Request. 
Er zijn verschillende leuke activi-
teiten georganiseerd door de leer-
lingen, waarbij iedereen van harte 
welkom is. Men kan o.a. snow-
boarden, gamen, ijspegelvangen, 
docenten bekogelen met natte 
sponzen en genieten van zelfge-
bakken pizza’s, cakejes, hotdogs 
enzovoort. Bezoekers zijn wel-
kom van 12.30 tot 14.00 uur. Het 
toneelstuk ‘De Sneeuwkoning’, 
opgevoerd door docenten, is dit 
jaar ook te zien voor bezoekers 
en wel om 13.15 uur. Hiervoor 
wordt een kleine bijdrage bij de 
deur gevraagd. 

Spinnen voor Wow

Vrijdag 18 december om 19.30 
uur vindt het spinningsevenement 
Women on Wheels plaats aan 
de Leyenseweg 123 in Biltho-
ven. Er zal gespind worden voor 
het goede doel ‘oneMen’ en in 
het bijzonder voor pionier Fran-
cine die vrouwen in Congo helpt 
die seksueel misbruikt zijn. De 
opbrengst van de avond vormt 
een bijdrage aan de auto die Fran-
cine nodig heeft voor het vervoer 
van slachtoffers naar het zieken-
huis. Vrouwen die willen helpen, 
kunnen zich via de website http://
wowbilthoven.wordpress.com/ 
aanmelden. 

Repaircafé

Zaterdag 19 december is er weer 
Repaircafé in het dorpshuis in 
Hollandsche Rading van 10.00 
uur tot 14.00 uur. Alles wat stuk is 
of het niet meer doet wordt samen 
gerepareerd. Tevens koper/zilver 
poetsen. En de koffie is gratis. 

Bijeenkomst Cliëntenraad 

De leden van Cliëntenraad Soci-
ale Zaken De Bilt nodigen ieder-
een van harte uit voor een infor-
mele bijeenkomst in wijkrestau-
rant Bij De Tijd, Prof. Dr. P.J.W. 
Debeyeweg 1, De Bilt op vrijdag 
18 december 2015 van 14.00 
tot 16.00 uur. De bijeenkomst 
is bedoeld voor cliënten uit de 
gemeente De Bilt, die via de RSD 
een WWB-(bijstandsuitkering) 
ontvangen. Voor vragen over 
een bijstandsuitkering of voor-
zieningen kan ook telefonisch 
een afspraak worden gemaakt of 
een bericht per e-mail gestuurd. 
Het spreekuur is iedere 1e dins-
dag van de maand van 9.00 tot 
11.00 uur in wijkrestaurant Bij 
de Tijd. Voor het bijwonen van 
de informele bijeenkomst op 18 
december kan men zich aanmel-
den: per e-mail: clientenraadde-
bilt@yahoo.com of telefoon: 06 
27820782

Acties zijn geldig van woensdag 16 t/m zondag 27 december 2015

Hoogvliet Bilthoven: Leyenseweg 127 - Bilthoven
Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden.  Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Max. 4 keer de aanbieding per klant.

Stoney Creek 
Australische wijn
Shiraz, chardonnay of rosé
2 fl essen van 0.75 liter
van: 10.98
voor: 5.49

 Hoogvliet kaas 
Alle soorten, vers van het mes
Stuk van 1 kilo
van: 9.50  - 12.50
voor: 4.75 - 6.25

Per liter 1.11

   Hoogvliet,
altijd de

laagste prijs!
Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

   Hoogvliet,

 50%
 korting

7
fris en 
fruitig

2
soepel en 

rond

5
vol en 
rond

2=1
2 HALEN

1 BETALEN
Per liter 3.66

   Hoogvliet,   Hoogvliet,

Vers van 
het mes!

Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

Vers van 
het mes!

*  Exclusief in Bilthoven. Eén code per klant, geldig t/m 31 december 2015 

en bij besteding vanaf € 50,00. 

Uw boodschappen 
gratis thuisbezorgd 
in Bilthoven!*
Ga naar www.hoogvliet.com/aanhuis en vul bij uw 

online bestelling deze kortingscode in: BH49911.

T.w.v.
€ 4.99
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Irene Heren 1 verliest vijfsetter
Zaterdag 12 december speelde het eerste herenteam van Irene in Bilthoven tegen de nummer 2 

op de ranglijst, VV Amsterdam. Irene staat zelf op de tiende plaats. 

In de eerste set ging het gelijk op tot 
aan de 20, de ‘big points’ zijn span-
nende energieke rally’s waarbij de 
mannen van Irene aan het langste 
eind trokken en de eerste set won-
nen. (27-25 ) De tweede set begon 
Amsterdam met een sterke service-
serie en Irene keek al snel tegen een 
5-0 achterstand aan. Irene knokte 

zich hard terug en kwam bij 20-20 
langszij. De Bilthovenaren maakten 
het waar en wonnen ook de tweede 
set. (25-23) 

In de derde set gingen de ploegen 
gelijk op. Er volgde een spannende 
ontknoping waarbij Irene dicht bij 
de eindzege kwam. Amsterdam 

vocht terug en won deze set toch 
nog. (22-25). In de vierde set had 
Amsterdam het gemakkelijker om-
dat Irene veel persoonlijke fouten 
maakte. Amsterdam won ook deze 
set. 17-25. 

De vijfde set moest de beslissing 
brengen. Irene nam het voortouw. 
Sterke services en hard werken 
bracht de ploeg op een 11-6 voor-
sprong. Echter het tij keerde en 
door sterke services van Amster-
dam kreeg Irene de bal niet onder 
controle en verloor deze set toch 
nog. (12-15) . Ondanks het verlies 
was het een sterke wedstrijd van de 
Irene mannen en hun spel toont een 
stijgende lijn. Zaterdag 19 decem-
ber speelt Irene om 16.30 uur tegen 
USV Protos heren 1 in sporthal 
Olympos in Utrecht.  

(Wouter van Gilst)

Irene Heren 1 in actie tegen VV 
Amsterdam. (foto Ron Beenen)

Meijenhagen leukste sportvereniging
Maandag 7 december vond de fees-
telijke Award Uitreiking van de 
Verkiezing van de Leukste Sport-
vereniging plaats in Hotel Thermen 
Bussloo in Apeldoorn. Tijdens de 
Award Uitreiking werden de ge-
meentewinnaars gehuldigd. Ten-
nisvereniging Meijenhagen werd 
gehuldigd als leukste sportvereni-
ging van de gemeente De Bilt. In 
de landelijke enquête werd per ge-
meente gevraagd welke vereniging 
de leukste is. Daarbij kreeg LTV 
Meijenhagen de meeste stemmen, 
op de tweede plaats gevolgd door 
hockeyclub Voordaan. 

De bestuursleden Michelle van 
Weegen en Kees van de Beek met 
de oorkonde die behoort bij deze 
eervolle titel. (foto Henk Zandvliet)

Nieuw in Bilthoven:

Magda Samson ‘Yoga & Dans’ 
en ‘Pilates in Beweging’

Yoga, dans en muziek samen is een unieke combinatie, die helpt te verstillen en 
tevens kracht en levenslust opwekt. 

‘In de loop van de tijd merkte ik 
welke uitwerking dans op mensen 
heeft en hoezeer denken, adem 
en lichaam met elkaar verbonden 
zijn. Ik besloot mij daarom te ver-
diepen in yoga, rondde de vierja-

rige yogadocentenopleiding af en 
vervolgde mijn ‘yogaweg’ door di-
verse intensieve bijscholingen en 
reizen naar India. Yoga betekent 
voor mij allereerst een weg van in-
nerlijke groei.

De combinatie van dans en yoga 
leidde tot het oprichten van de 
CRKBO geregistreerde opleiding 
Yoga & Dans voor yogadocenten. 
Daarnaast ben ik regelmatig gast-
docent en geef ik aan allerlei doel-
groepen workshops. In 2016 bied 
ik ook een serie workshops Yoga & 
Dans aan op zondagen.’

Ben je geen docent en wil je toch 
lessen volgen, dan is dat nu moge-
lijk. Wekelijks verzorg ik in Bilt-
hoven de lessen Yoga & Dans. Je 
kunt je ook inschrijven voor Yoga, 
Pilates in Beweging en Zumba.

Voor informatie en aanmelden zie 
www.magdasamson.nl of mail naar 
info@magdasamson.nl 

Nova blijft aan kop
Na een spannende wedstrijd tussen de tweede teams van Woudenberg 
en het Biltse Nova – waarbij Tessa van der Laan in de laatste minuut 
14-16 op het scorebord zette – konden de beide korfbalvlaggenschepen 
van Woudenberg en Nova verwachtingsvol en met een goed gevoel het 
veld betreden voor een opnieuw een streekderby. 

Vooraf was het belang van de wedstrijd duidelijk: Woudenberg kon op 
4 punten worden gezet. Het begin van de wedstrijd verliep moeizaam. 
Het spel was fysiek, scoren verliep in de eerste paar minuten moei-
zaam waarbij het verdedigende werk uitstekend was. Woudenberg werd 
veelal gedwongen om het schot buiten de 7 meter te nemen. Bij rust 
kwam het duidelijke niveauverschil nog niet tot uiting waarbij coach 
Van Brenk meegaf, dat de ploeg scherp moest zijn in de verdediging en 
er geen onnodige fouten zouden worden gemaakt. Dat is een belang-
rijke basis voor het vervolg van de competitie. De 4-9 op het scorebord 
was dan ook geheel terecht.

Na rust werd het krachtsverschil ook op het scorebord tot uiting ge-
bracht. Met een run van 2-10 werd uiteindelijk een duidelijke 6-19 
overwinning behaald op de nummer 2. De vele meegereisde Nova sup-
porters werden na afloop bedankt. Zij hebben weer mogen genieten 
van een volwassen spelend Nova. Op 19 december speelt de selectie 
van Nova de laatste thuiswedstrijd van het jaar. Zal het Nova 2 lukken 
om verder omhoog te klimmen? En zal Nova 1 ongeslagen bovenaan 
blijven? Om 13.20 uur trapt de A1 trapt af tegen Telstar, daarna volgt 
Nova 2 tegen Devinco en ontvangt aansluitend Nova 1 uit Geldermal-
sen Animo 1.

Beginnerscursus bridge
Bridgevereniging Hollandsche Rading start op 11 januari met een be-
ginnerscursus bridge op 11 maandagavonden van 19.30 tot 22.30 uur. 
In de kantine van Tennisvereniging Tautenburg aan de Dierenriem in 
Maartensdijk brengt Henk van de Bunt de beginselen van het spel aan 
geïnteresseerden bij. Voor aanmeldingen en meer info: bridgehollra-
ding@casema.nl.

Wereldkampioene 
geeft clinic 

Maandagavond 7 december heeft wereldkampioene korfbal Marjolijn 
Kroon, een clinic verzorgd voor de selectiegroep van het Westbroekse 
DOS. Marjolijn was vorige maand basisspeelster van het Nederlands 
team dat in Antwerpen de wereldtitel korfbal behaalde. De spelers van 
DOS pakten de aanwijzingen en tips van Marjolijn snel op. 

Na afloop gingen de DOS-spelers en Marjolijn met elkaar op de foto.

Reflex wint thuis 
Op maandag 7 december kwam ’t Veen uit Veenendaal op bezoek bij 
Reflex in De Vierstee. Het team van sponsor ‘restaurant De Bosrand’, 
kreeg de overwinning niet cadeau. Een aantal partijen kon niet in 2 sets 
worden beslist en moesten in 3 sets uitgevochten worden. De spelers 
waren dan ook flink aan elkaar gewaagd. De herendubbel werd in twee 
sets gewonnen, de standen 21-17 en 21-16 laten zien dat de heren van 
Reflex niet zomaar over de bezoekers konden heen wandelen. De da-
mes verloren hun dubbelpartij van de dames van ‘t Veen. De single par-
tijen van de dames van Reflex gingen ook naar de bezoekers. Invaller 
Frans de Wit had ook 3 sets nodig tegen de bezoekende partij maar wist 
de partij naar zich toe te trekken en er met de winst vandoor te gaan. 
Beide mixpartijen gingen ook naar Reflex, eindstand 5-3. 
 (Karin van den Berg)

advertorial



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

W I N T E R B A N D E N 
185/65R15 88T DOT 2507 
met velg € 125,-. Tel. 0346-
212616

2 spiegels ca. 25x180 cm, 
smoke € 5,- per stuk. 2 
dozen badkamertegels 10x10 
cm, cremekleur € 20,-. Tel. 
06-33195692

Wegens te kleine ruimte een 
mooie kunst- kerstboom, 1,80 
meter, 1x gebruikt € 50,-. Tel. 
06-10738981

Nog nette grijze-, wollen-, 
damestrui kort model van de 
ANWB Human Nature maat S 
€ 5,-. Tel. 06-16276013

Marjolein Bastin servies, set 
van  6 kop-schotels, bosvruch-
tenserie met vlinders in nieuw-
staat € 15,-. Tel. 06-16276013 

Set gebruikte Nederlandse en 
Engelse treinboeken uit jaren 
50/60 samen voor € 10,-. Tel. 
06-16276013

Z.g.a.n. 2 witte nachtkastjes 
60x41x34, 1 lade en 1 deurtje 
€ 49,90. Tel. 06-11291353

Nieuwe sneeuwkettingen voor 
diverse maten banden € 20,-. 
Tel. 06-15497943

Z.g.a.n. zonnehemel, merk 
Hapro, 10 lampen, sterk frame 
€ 49,-. Tel. 06-15497943

JVC stereo-set met 6 boxen 
€ 40,-. Tel. 0346-213524

Doos vol barbiespullen + bar-
bies € 10,-. 2 nieuwe legpuz-
zels, elk 1000 stukjes € 7,50. 
Tel. 0346-214668

Croquetspel voor 6 personen. 
Nooit gebruikt € 12,50. Tel. 
030-2290923

Parelgrijs projectiescherm 
125x125cm € 10,- met gra-
tis projectietafel. Tel. 030-
2290923

±200 Lp’s div. genres t.e.a.b. 
beneden de € 50,-. Tel. 030-
2290923 

Kerstgroep met herders, os, 
ezel, 3 koningen, kameel enz. 
Geen stal € 20,-. Tel. 030-
2283955

Partij kinderspeelgoed, -spel-
len, -speeltjes en dieren- knut-
sel- en vertelboekjes, o.a. van 
Nijntje. In 1 koop € 35,-. Tel. 
035-8200359 of 06-16641083

Prachtig wit gehaakt tafelkleed 
(rond) puur handwerk, mooi 
patroon, doorsnee 160cm 
€ 15,-. Tel. 030-2205540

Z.g.a.n. chroom afvalbak of 
wasmand met deksel, 55 cm 
hoog € 15,-. Tel. 030-2205540

HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horloge-batterijtjes 
incl. inzetten. bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112 

Rol vloerbedekking, nieuw, 
beige kleur € 10,-. Tel. 030-
2205540
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

❏ Cursussen (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 ontvangt 
u een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes 
max. 3 per week, max. 3 x herhalen.

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon 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  ....................................................

Analoog kanaal 45
digitaal kanaal 43

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Toegangskaarten Artis voor 4 
personen, geldig t/m 31 dec 
€ 20,-. Tel. 06-19691119 na 
18.00 uur

Prachtige massief eiken kran-
tenbak, tevens tafeltje, jaren 
‘30 € 30,-. Tel. 030-2205540

Mini stepper, weinig gebruikt 
€ 15,-. Kettlebell 5 kg, nieuw 
€7,50. Tel. 06-53441095

Tinnen schaal op pootjes, oud 
€ 25,-. Tel. 06-53441095

Kerstverlichting kaarsjes, 
30 stuks voor zowel bin-
nen als buiten € 15,-. Tel. 
06-53441095

Kerstkrans omrandt met 
guirlandes Ø 50 cm, wei-
nig gebruikt € 25,-. Tel. 
06-53441095

Oude, kristallen bowlpot 
€ 49,50. Tel. 06-53441095

Gebruikte maar nog goede 
Aacer Authier kinderski's ca. 
118 cm (blauw/wit/rood), 
Salomon bindingen € 25,-. Tel. 
06-30693144

Gebruikte maar nog goede 
rood/witte Atomic Active 
Sport ski's ca. 170 cm, bin-
dingen voor schoenmaat 38/39 
€ 35,-. Witte dames Dachstein 
skischoenen maat 38/39 
€ 25,-. In 1 koop € 50,-. Tel. 
06-30693144

Gebruikte maar nog goede 
Fischer ski's ca. 180 cm 
(zwart/groen/paars), Tyrolia 
bindingen voor schoen-
maat 42/43 € 30,-. Tel. 
06-30693144

Platte plastic opberg-box bijv. 
voor onder bed. Met deksel 
en op wieltjes 45x80x17 cm 
€7,50. Tel. 06-22212232

Platte plastic opberg-box bijv. 
voor onder bed. Met deksel 
en op wieltjes 58x77x16 cm 
€7,50. Tel. 06-22212232

Dell inktcartridge, Black en 
Collor series 22, voor all-in 
one printer. Voor een bosje 
bloemen. Tel. 0346-213501

Staande olielamp € 15,-. Tel. 
0346-211738

Leren Fauteuil op houten 
draaivoet € 15,-. Tel. 0346-
212069

I.z.g.st. mooi, klein eikenhou-
ten bijzet stoeltje met stoffen 
bekleding € 17,50. Tel. 0346-
212069

Mooie kunstkerstboom 180 à 
190 cm. Wegens plaatsgebrek 
€ 50,-. Tel. 06-10738981

Activiteiten
W E R E L D W I N K E L 
zaterdag in Dijckstate. 
Kerstgeschenken en 
Fairtrade-artikelen

I N B O E D E LV E R K O O P ! 
Donderdag 17-12-2015 vanaf 
9.00 uur. Kerkdijk 102 in 
Westbroek

Personeel gevraagd
Wie kan er tegen betaling op 
mijn HONDJE passen? Ze is 

Maartensdijk heeft er ber-
gen van. Bel voor meer info 
06-54753516

Te huur/ te koop 
BEDRIJFSRUIMTES 100m2 
- 400m2 aan de Industrieweg 
in Maartensdijk. Tel. 
06-54623282

DROOG (open)haardhout: 
€ 55,- per m3. Ongezaagde 
stammen: € 20,- per m3. 
Nw. Weteringseweg 34. Tel. 
06-54751296

Autosleutel met huissleu-
tel? en kleine brievenbus-
sleutel? GEVONDEN in het 
bos bij Maartensdijk in de 
Aanlegsteeg. Aangegeven 
bij gemeente De Bilt. Tel. 
06-11291353

Nieuwe website: www.
praktijkpost.nl. Bekijk de 
WINTERAANBIEDING! 
Fijne dagen, Christiane

op leeftijd. Vanaf 22 t/m 27 
dec. Tel. 06-15400766

Personeel aangeboden
Spontane vrouw biedt zich 
aan als HUISHOUDELIJKE 
hulp, met ervaring. Tel. 
06-84981176

Ervaren jonge vrouw biedt 
zich aan als huishoudelijke 
HULP aan. Referenties op 
aanvraag. Tel. 030-2630342 
of 06-12316999

Diversen
Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatievoor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913

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

Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij kap-
per Hans, Maertensplein 
26, Maartensdijk. Knippen 
€ 10,00

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion. Tel. 06-50839418

Voor een feestelijk kapsel kom 
je naar BETTY’S CORNER! 
Elke woensdag en vrijdag in 
Maartensdijk. Bel voor een 
afspraak: 06-33722022. Zorg 
voor uw haar!

PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 

Cadeautip 
AvoNDTAsjes bij 
Kok stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Cadeautip 
hereNrieMeN bij 
Kok stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

schoonheidsspecialiste
pedicure - nagelstyliste

cadeaubonnen
Hessenhof 13 ▪ De Bilt

Tel. 030 26 58 138
www.formidable-moment.nl

Fiets service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 
Tel. 0346-212267. HERFSTTIJD:  ma, wo en vr: 16.00-
20.00u en za. 10.00-12.30u en 14.00-17.00u. Onderdelen uit 
voorraad leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. 
Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 
en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van vulpen. Voor al 
uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- 
en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-
opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

T. van Asselt Bouwbedrijf, voor al uw onderhoud en tim-
merwerken. Zowel binnen als buiten, bij particulieren en 
bedrijven. Tel. 06-20166310 te Groenekan

Wiskunde Aan huis is gespecialiseerd in bijles wiskunde 
op alle niveaus. Wij komen graag bij u thuis. Meer informatie 
op www.wiskundeaanhuis.nl

Tuinservice van vliet voor al uw snoei- zaag- blad- straat- 
en tuinwerkzaamheden! Het is weer tijd voor het planten van 
bomen en alle andere soorten tuinplanten o.a. Beuken vanaf 
70cm à € 0,65  tot 2.50m à € 8,50. Taxus vanaf 50/60cm à 
€ 4,50 tot 2.50m à € 45,-. Coniferen vanaf 100/120cm à € 
5,- tot +/- 4m à € 65,-. Laurier vanaf 80cm à € 5,- tot 2.5m 
à € 25,-. Vele soorten grote en kleine fruitbomen. U kunt bij 
ons terecht voor al uw tuinplanten! Nw. Weteringseweg 34, 
tel. 06-54751296

Copier hovenier. voor al uw tuinaanleg, -onderhoud en 
bestrating. Tel. 06-31786731

Werk gezocht! Mijn naam is Chantal Peek, 36 jaar, woon-
achtig in Maartensdijk. Representatief, spontaan en een harde 
werkster met 16 jaar ervaring op de receptie en administratie. 
Op zoek naar: Parttime receptioniste of administratieve func-
tie. Contact: chantalpeek_972@hotmail.com

AANDACHT / belangstelling gevraagd, ANTIEK in de aan-
bieding. Echte oude (150 jr.) OLIELAMP zgn. 'Schippertje' 
en ook een prachtige SALONTAFEL (130 x 60 cm) antiek 
met leder bekleed en bewerkt en gesneden door de inca's. 
Heel bijzonder, er is er maar één van in Nederland. Komt dat 
zien, DOE EEN BOD maar eerst even bellen 0346-212288. 
H.M. Broekhuizen.

Cursussen/ trainingen 
het leercentrum van MeNs De Bilt introduceert een 
nieuw concept: Les op maat. Met uw vragen op computer-
gebied kunnen we een passend lesprogramma maken. Deze 
individuele lessen kosten € 10,- per uur, en als u een upgrade 

door ons heeft laten uitvoeren, betaalt u voor de eerste les 
slechts € 5,-. Aanmelden als u een desktop, laptop of tablet 
heeft. Evt. komen we bij u thuis. Tel. 0346-214161 ofservice-
centrummaartensdijk@mensdebilt.nl 
Cursus digitaal fotoboek maken. U leert in deze cursus het 
downloaden van het benodigde programma, het maken van 
een fotoboek tot de bestelling. Nodig:u kunt een computer 
bedienen en uw computer is aangesloten op het internet. 
Cursus van 3 lessen begint op 12  januari van 14.00 tot 16.15 
uur. Kosten: € 45,00 (inclusief cursusboek) in de computer-
ruimte van het Servicecentrum Maartensdijk. Tel: 0346-
214161of servicecentrummaartensdijk@mensdebilt.nl

Cursus Filosofie: filosofen over religie (waarom geloven 
mensen eigenlijk? - over atheïsme); over de moderne staat 
(hoe kom je van lokale krijgsheren - Somalië, Afghanistan - 
tot georganiseerde staten?); Aristoteles, Kant en Rawls over 
de rechtvaardigheid; over scepticisme en cynisme (de grenzen 
van de twijfel; over de cynische uitdaging van de gevestigde 
moraal). De Bilt: tien weken vanaf januari 2016. Info: mde-
baar@hetnet.nl of 0294-253264
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SVM houdt punten thuis
In de laatste wedstrijd voor de win-
terstop liet een gemotiveerd SVM 
een aantrekkelijke wedstrijd zien 
tegen Jonathan in Maartensdijk. 
In de eerste helft bleek Jonathan 
een gevaarlijke tegenstander. Toch 
waren de eerste kansjes voor de 
SVM’ers. Een goed schot van Mar-
cel Melissen ging net naast. SVM 
nam het initiatief, maar toch was 

het Jonathan dat op de 0-1 voor-
sprong kwam. Jonathan ging op 
jacht naar de 0-2. Dat het bij de rust 
nog 0-1 stond dankt SVM aan haar 
betrouwbare goalie Stijn Orsel.

In de 2e helft zette SVM Jonathan 
direct onder druk. Kon de Jo-
nathan-doelman eerst nog redden; 
even later scoorde Mike de Kok 

de meer dan verdiende 1-1.SVM 
kreeg vleugels en Jonathan kwam 
er niet meer aan te pas. Eerst kreeg 
Roy Wijman al de kans op de voor-
sprong. Even later scoorde uit een 
vloeiende aanval, waar de gehele 
voorhoede van SVM aan deelnam 
de goed spelende aanvoerder Mar-
cel Melissen fraai de 2-1.Tom Jan-
sen had met zijn solo pech, maar 
na ruim een kwartier spelen viel 
de 3-1 toch door opnieuw Mike de 
Kok. SVM was even niet bij de les 
waardoor Jonathan in dezelfde mi-
nuut de aansluitingstreffer scoorde. 
Toch bleef SVM vechten voor de 
winst. Weer kreeg Roy Wijman de 
kans op de 4-2. Even later kreeg de 
goed opkomende verdediger Sjoerd 
een niet missen kans. Mike de Kok 
stelde ten slotte de overwinning 
veilig met zijn derde doelpunt 4-2. 
Met nog een kleine 10 minuten te 
spelen kwam Jonathan nog wel te-
rug op 4-3.maar verder liet SVM 
het niet komen.

SVM sluit aan bij de kopgroep in 
een competitie waar veel teams aan 
elkaar gewaagd zijn. Een tot op het 
bot gemotiveerd SVM speelde een 
top wedstrijd.Aanvoerder Marcel Melissen op weg naar de 2-1. (foto Nanne de Vries)

Nederlaag Irene dames
Zaterdag 12 december speelde Irene dames 1 thuis in de Kees Boekehal tegen het zeer ervaren 

en sterke Zovoc. Een dijk van een blok, een ijzersterke verdediging en veel routine zijn de 
ingrediënten die het Zoetermeerse Zovoc mee naar Bilthoven nam.

Bij elkaar is het te veel van het 
goede voor het jonge Ireneteam. 

Het snelle aanvalsspel van Irene dat 
doorgaans heel succesvol is, door-

zagen de Zoetermeerse speelsters 
goed. De Irene aanvallers hadden 
daardoor vaak een sterk blok en 
een sterke verdediging tegen. Het 
duurde tot de derde set voor Irene 
in staat was meer weerstand te 
bieden. Nadat de eerste twee sets 
kansloos verloren gingen wist  Ire-
ne de derde set alsnog spannend te 
maken. Na een enorme inhaalrace 
ging de derde set nipt met 25-23 
verloren. In de vierde set gooide 
Irene alle schroom van zich af en 
won deze set. De Bilthovense mei-
den verdienden daardoor toch nog 
één punt. ‘Aan de andere kant stond 
een degelijk, ervaren team dat wei-
nig fouten maakte’, zei coach Erna 
Everaert. ‘Vandaag konden we daar 
niet tegenop, maar als we gewoon 
door blijven trainen dan wordt het 
gat met dit soort teams vanzelf klei-
ner’.               (Michel Everaert).

De aanvallers van Irene stuiten op 
een sterk blok. (foto Michael van 
Dijk)

FC De Bilt onderuit
Zaterdag 12 december stond voor FC De Bilt een moeilijke en belang-
rijke uitwedstrijd bij Delta Sports in Houten op het programma. De Bilt 
gaf niet thuis, en ging keihard onderuit. Door een opeenstapeling van 
fouten werd FC De Bilt met 8-1 naar huis gestuurd. 

De Bilt was geen schim van de ploeg die het kan zijn en Delta Sports 
profiteerde daar eenvoudig van. Binnen 20 minuten keek De Bilt al 
tegen een 4-0 achterstand aan. Vlak voor rust kwam er nog een beetje 
hoop om een goed resultaat te halen. Mike brak door de verdediging 
heen, maar werd onreglementair naar de grond gewerkt. Een strafschop 
en rode kaart voor Delta Sports waren het logische vervolg. De straf-
schop schoot Mike zelf binnen, maar in de tweede helft kon De Bilt niet 
profiteren van het mannetje meer op het veld. Delta Sports wist zelfs 
nog 4 doelpunten te maken. 

Een wedstrijd om snel te vergeten dus. Dit was de laatste competitie-
wedstrijd voor de winterstop. Aankomende donderdag speelt FC De 
Bilt nog een tussenronde in de beker. Om 20.30 wordt er afgetrapt bij 
Pancratius. 

Oliebollenactie TZ  
Evenals voorgaande jaren organiseert korfbalvereniging Tweemaal Zes 
haar jaarlijkse oliebollenactie. De opbrengst is ten gunste van de hele 
vereniging. De oliebollen en appelbeignets worden wederom gebakken 
door Bakker Bos. De oliebollen en appelbeignets zijn te bestellen via: 
e-mail: oliebollen@tweemaalzes.nl, website: www.tweemaalzes.nl of 
tel. 0346 213607 t.n.v. fam. van Ginkel. 
Bestellingen dienen uiterlijk 29 december om 16.00 uur bij de vereni-
ging binnen te zijn. In overleg kan gekozen worden voor afhalen in het 
clubgebouw van Tweemaal Zes of thuisbezorging. 

De schoonste duif

Wethouder Madeleine Bakker (Sport) reikte afgelopen zaterdag de 
prijzen uit bij de postduivententoonstelling van PV De Bilt. De dochter 
van Simon Grol mocht de prijs voor de schoonste oude duivin in 
ontvangst nemen. [foto Henk van de Bunt] 

Brandenburg wint
De heren van Brandenburg wonnen afgelopen zaterdag de streekderby tegen het op de 

3de plaats staande VZC uit Veenendaal met 9-7. De gasten spelen zeer fysiek maar 
het was een sportieve wedstrijd.

In de 1e periode golfde het spel op 
en neer en beide ploegen raakten 
de lat en paal. Pas na ruim 3 mi-
nuten scoorde Brandenburg de 1e 
goal via Joost van den Burg. Na 
het einde van de 1e periode stond 
een 3-1 voorsprong op het bord. In 
de 2e periode gooide VZC er een 
schepje bovenop en kwam terug 
tot 3-3 en 4-4. In de slotseconden 
scoorde Arnold Witteveen uit een 
man meer de 5-4.

Ook in de 3e periode bleef het lang 
op en neer gaan. Het vele zwem-
men van Brandenburg sloopte de 
bezoekers maar Brandenburg speel-
de te chaotisch en de doelman van 
Veenendaal kon zich onderscheiden 
op de vaak onzuivere schoten van 
de thuisploeg. In deze fase stopte 
Brandenburg keeper George Panis 
nog een strafworp. Pas in de laat-
ste minuut nam Brandenburg via 2 
goals een 7-5 voorspong. 

In de 4e en laatste periode werd 
dit uitgebouwd tot 9-5 alvorens 
de gasten nog twee keer wat te-
rug konden doen, maar verder liet 
de Biltse ploeg het niet komen en 
werd een verdiende 9-7 overwin-
ning behaald. 
Door deze winst blijft Branden-
burg bovenaan staan in de 1e 
klasse en moet VZC (voorlopig) 
afhaken nu de achterstand 5 pun-
ten bedraagt. 

DOS wint van DWS
DOS heeft de laatste thuiswedstrijd van 2015 winnend afgesloten. 
Hiermee zet DOS een unieke reeks neer, want in het kalenderjaar 
2015 is een 100% score in de thuiswedstrijden behaald.

In de wedstrijd tegen DWS uit Kootwijkerbroek scoorde DOS direct 
uit de eerste aanval. Binnen enkele minuten stond er al 3-1 op het sco-
rebord en leek het weer een makkelijke wedstrijd te worden. DWS was 
echter niet naar Maartensdijk gekomen om zich zonder slag en stoot 
gewonnen te geven. Ze vochten zich terug in de wedstrijd en kwamen 
bij 6-6 langszij. Heel lang konden ze hier overigens niet van genieten. 
DOS stelde orde op zaken en pakte een 11-6 voorsprong richting rust.

De tweede helft was niet echt van hoog niveau. Dit kwam vooral door-
dat het eerste aanvalsvak een totale offday had. Het schot was op uit-
zondering van aanvoerder Tim Nap na niet zuiver. Ook het vakspel was 
ver onder de maat met vele verkeerde keuzes. Toen Tim Nap kort voor 
de rust geblesseerd raakte en na rust het veld moest verlaten was scoren 
voor dit vak geen eenvoudige opdracht. Men speelde vooral tegen zich-
zelf. Het lukte zodoende niet om de voorsprong op het opportunistisch 
en met veel inzet spelende DWS echt te vergroten. 

In het andere vak stond Mathijs de Rooij in de basis en speelde een 
goede wedstrijd. Zijn vakgenoten waren eveneens scherp, maar als één 
vak moeizaam scoort is het lastig een grote uitslag neer te zetten. DOS 
won toch vrij eenvoudig met 20-13 en blijft hierdoor koploper. Volgen-
de week is er een uitwedstrijd tegen middenmoter Regio’72 in Vaassen 
om 19.00 uur.
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advertentie

advertentie

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Waarschuwing 
oplichting

Voor de derde keer is afgelopen week een extreem dure pannenset met 
bestekcassette verkocht door een onbekende man in een luxe auto aan 
een oudere dame. 
Het verkooppraatje van de man is dermate overtuigend dat de slacht-
offers zonder aarzeling 2000 euro neertellen voor de set. Het eerste 
contact wordt steeds op straat 
gelegd waarbij een aflevering 
op onbekend adres de opening 
vormt. Wees gewaarschuwd.

Boekpresentatie over oorlog  
in Groenekan 

door Guus Geebel 

Voor een groot aantal genodigden werd op vrijdag 11 december in het huis van  
Hella en Wim van Schaik in Groenekan het boek ‘Groenekan en de Tweede Wereldoorlog’ 

gepresenteerd. Frank Klok, die het boek met Wim Hoebink en Wim van Schaik samenstelde, 
overhandigde het eerste exemplaar aan Maarten Buddingh, zoon van de  

Groenekanse stille helden Siem en Rietje Buddingh.

De overhandiging werd voorafge-
gaan door een  beeldpresentatie over 
de hoofdstukken van het boek door 
Frank Klok. ‘Medeauteurs’ noemt 
hij veel van de aanwezigen, om-
dat zij de meeste bijdragen hebben 
geleverd. Hij dankt de mensen en 
organisaties die het mogelijk maak-
ten dat het boek kon worden uitge-
geven. Stichting Brigida, Stichting 
Mens en zijn Natuur, Stichting Van 
Ewijck van Oostbroek en De Bilt 
Fonds, de gemeente De Bilt, parti-
culieren en de Historische Vereni-
ging Maartensdijk. De vormgeving 
van het boek is verzorgd door Piet 
Haring.

Aanleiding
Bij de presentatie vertelt Frank 
Klok dat de totstandkoming van het 
B17-monument aanleiding was dit 
boek samen te stellen. Het maakte 
de auteurs nieuwsgierig naar het 
leven in Groenekan tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Frank Klok 

denkt niet dat met dit boek het laat-
ste woord over deze periode is ge-
zegd. ’Het feit dat we zwaar leunen 
op mondelinge overleveringen van 
mensen betekent dat we incompleet 
zijn. Veel mensen die ook verha-
len hadden zijn al overleden en die 
verhalen hebben we dus niet kun-
nen opschrijven.’ Hij roept mensen 
op die de bezetting hebben meege-
maakt en nog aanvullende verhalen 
uit die tijd hebben, om die te komen 
vertellen.

Bezetting
De bezetting was in het begin 
business as usual. Het leven ging 
door en er kwam zelfs veel nieuwe 
werkgelegenheid. Voor de Joodse 
bevolking waren de ervaringen 
heel anders. Al vrij  gauw werden 
er vernederende maatregelen tegen 
hen genomen. Frank Klok gaat uit-
gebreid in op de stille helden van 
Groenekan. Siem en Rietje Bud-
dingh die op Vijverlaan 6 woonden 

noemt hij speciaal. Uit hoofde van 
zijn functie bij de waterleiding kon 
Siem Buiddingh tijdens de bezet-
ting op de fiets door de hele pro-
vincie rijden. Daarbij stuitte hij 
op een joods echtpaar dat in Lage 
Vuursche onder erbarmelijke om-
standigheden in een kippenschuur 
verbleef. Hij en zijn vrouw vingen 
deze mensen op in hun huis aan de 
Vijverlaan. Buddingh was heel be-
dreven in het vervalsen van papie-
ren en zorgde voor onderduikadres-
sen voor heel veel Joden. 

Eerste exemplaar
‘Maarten, het is mij een genoegen 
jou als zoon van Siem en Rietje 
Buddingh het eerste boek te over-
handigen. Ik feliciteer je met zulke 
ouders’, zegt Frank Klok bij de 
overhandiging van het eerste exem-
plaar. Maarten Buddingh dankt de 
auteurs voor de moeite die gedaan 
is om dit boven water te krijgen. 
‘Mijn ouders waren eigenlijk he-

lemaal geen exceptionele mensen. 
Zij hebben in de aanloop naar de 
oorlog alleen gezien dat er iets gru-
welijks fout ging en hebben niet 
willen accepteren dat de Duitsers 
hier kwamen. Op het moment dat 
ze binnenvielen zeiden ze, we gaan 
hier tegenin.’ Maarten vertelt dat 
zijn ouders absoluut niet tegen on-
recht konden. ‘Dat is hun drijfveer 
geweest om te doen wat ze gedaan 
hebben.’

Bewondering
Op zijn fietstochten door de pro-
vincie kwam Siem Buddingh men-
sen tegen waarvan hij vond dat ze 
geholpen moesten worden. Hij gaf 

ze het adres Vijverlaan 6 Groene-
kan en ze gingen daarheen. ‘Mijn 
moeder wist vaak nergens van. Ik 
heb veel bewondering voor haar. Er 
zaten Joden in huis en er kwamen 
vreemde mensen aan de deur die 
vertelden dat ze door haar man ge-
stuurd waren.’ Maarten Buddingh 
denkt dat zijn vader en moeder deze 
bijeenkomst zeer geapprecieerd 
zouden hebben. ‘Mijn ouders heb-
ben er na de oorlog absoluut niet op 
voorgestaan om door wie dan ook 
in het zonnetje gezet te worden.’ 
Maarten Buddingh vertelt dat er 
nog stukken zijn waaruit blijkt dat 
zijn vader ook landelijk actief bij 
het verzet is geweest.

Frank Klok overhandigde Maarten Buddingh het eerste exemplaar van 
het boek.

V.l.n.r. Wim Hoebink, Frank Klok en Wim van Schaik.

Dirk Riemersma tekent  
en aquarelleert

door Henk van de Bunt

Van 23 december tot en met 1 januari 2016 maakt WVT in haar 
gebouw aan de Talinglaan 10 ruimte voor ‘Kunst uit eigen provincie’. 

De tentoonstelling wordt op woensdag 23 december om 20.00 uur geopend. 

Eén van de exposanten is Dirk 
Riemersma (1979) uit Bilthoven. 
Riemersma (1979) heeft autonome 
beeldende kunst gestudeerd aan 
de Hogeschool voor de Kunsten 
in Utrecht. Naast schilderen houdt 
hij zich ook bezig met tekenen en 
aquarelleren. Al deze kunstvormen 
zijn terug te vinden op zijn website. 
Het zwaartepunt ligt momenteel bij 
het schilderen. 

Ruwheid
Dirk Riemersma: ‘Ik probeer naast 
olie en acryl op doek en paneel 
ook andere media met vaak ver-
rassend resultaat uit. Ik heb veel 
bloemachtige taferelen geschil-
derd wat voortkomt uit mijn grote 
bewondering voor de kleuren en 
vormen van bloemen en de natuur 
welke vanaf de lente prachtig tot ui-
ting komen. Soortgelijke inspiratie 
haal ik uit werk van o.a. Monet en 
Marc Mulders. Na verloop van tijd 
wilde ik meer ruwheid in mijn werk 
brengen. Dit probeerde ik door het 
gebruik van dikkere lagen verf en 
meer spontane acties op het doek 
met spetters en verf druipers. Ik 
ben steeds meer abstracter gaan uit-
beelden, dit spreekt mij steeds meer 
aan. Soms in combinatie met nog 
net een beetje te herkennen onder-
werpen. Vaker meer totale abstrac-
tie. Hierbij wordt de toeschouwer 
wat mij betreft niet gevraagd om 
herkenbare vormen van bestaande 
voorwerpen te ontdekken. Liever 

zie ik een interactie ontstaan tussen 
toeschouwer en kunstwerk’. 

Handschrift
Riemersma zegt zo ook graag het 
liefst naar kunstwerken van andere 
kunstenaars te kijken, om hierbij te 
ontdekken welke emotie wordt be-
werkstelligd door de kleur, compo-
sitie, gebruikte toets en driedimen-
sionale werking van de gebruikte 
media. Riemersma: ‘Dit is bij elke 
toeschouwer weer anders, dat is 
juist zo boeiend. Hierin liggen vol-
gens mij ook veel gebeurtenissen 

van het persoonlijke verleden waar-
aan kleur, vorm en composities 
herinneringen kunnen oproepen. 
Proberen om zo vrij mogelijk te 
bewegen met mijn ‘handschrift’ ten 
gunste van het esthetisch resultaat 
is daarbij mijn uitgangspunt. Eerst 
persoonlijk, maar het liefst voor 
zoveel mogelijk aanschouwers om 
een plezierige of juist verontrus-
tende interactie te ondergaan met 
het werk. Voorbeelden hierin vind 
ik in werken van o.a. Armando, 
De Kooning, Cy Twombly en Joan 
Mitchell’.

Dirk Riemersma heeft een grote bewondering voor de kleuren en vormen 
van bloemen en de natuur. 

Alleen 2e kerstdag nog plek voor kerstdiner!

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
16-12
Do.

17-12
Vr.

18-12

‘KLIEKJESDAGEN”

Diverse vlees-, vis-
en vegetarische gerechten.

€ 9,50

Woe.
23-12

Gevulde “kerst” kwartel met
portsaus en stoofappel

of
Gamba`s in knoflooksaus met 

Spaanse rijst
of

Portobello met
kaassaus uit de oven

€ 9,50
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