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Er gaat veel veranderen in de zorg
door Henk van de Bunt

‘Er gaat veel veranderen voor veel van onze inwoners in de zorg en deze veranderingen geven 

onzekerheid, spanning, onwetendheid en soms leidt dit ook tot gezondheidsklachten’. Met deze 

samenvattende woorden begon Tolinda de Vries van het zorgloket De Bilt haar bijdrage aan de 

Cosbo-bijeenkomst voor ouderen over de veranderingen in de Wmo dinsdag 2 december 

in De Schakel in Bilthoven: ‘Niets is zo vervelend als niet weten 

waar je aan toe bent’, zo verduidelijkte zij haar uitspraak.

Over de Hulp bij het huishouden: 

‘Veel mensen die nu gebruik maken 

van de hulp bij het huishouden heb-

ben al bericht ontvangen over de 

wijzigingen die de gemeenteraad 

van de Gemeente De Bilt gaat door-

voeren. Het afschaffen van hulp bij 

het huishouden1. Hulp bij het Huis-

houden 1 is het simpelweg schoon-

maken van een woning. U bent zelf 

in staat om hulp in te kopen (het 

regelen van de hulp door het plaat-

sen van een advertentie of bellen 

met een instantie die hulp levert) 

en ook bent u in staat om regie te 

voeren over u huishouden d.w.z. dat 

u zelf kunt aangeven wat u schoon-

gemaakt wilt hebben. Vandaag de 

badkamer morgen de keuken. De 

maatregel om de HH1 af te schaffen 

is voor niemand leuk. Niet voor u 

die de hulp ontvangt maar ook niet 

voor ons, de dienstverleners die u 

graag willen ondersteunen. Maar 

de keuze van de gemeenteraad is 

niet lichtzinnig genomen. Minder 

budget vanuit het rijk maakt dat er 

keuzes gemaakt moeten worden en 

deze keuze doen, linksom of rechts-

om, pijn’.

Keukentafel

De medewerkster van het Zorgloket 

vertelde, dat vanwege de zorgvul-

digheid bij het afschaffen van de 

hulp bij het huishouden iedereen 

recht heeft op een keukentafelge-

sprek, waar in gekeken wordt wat 

men zelf kan, wat naasten of man-

telzorgers voor u kunnen doen en 

hoe dit alles kan leiden tot goede 

hulp. Ook wordt gekeken of de 

HH1 nog een terechte indicatie is. 

Daarnaast houdt iedereen die al lan-

ger gebruik maakt van de hulp bij 

het huishouden recht op de hulp tot 

1 april 2015.

Hulp bij het Huishouden 2 (van-

af 2015 hulp bij het huishouden) 

blijft wel bestaan. Deze hulp biedt 

meer ondersteuning dan alleen het 

schoonmaken van de woning. De 

hulp bepaalt wat er schoongemaakt 

moet worden maar kijkt ook of le-

vensmiddelen in de koelkast niet 

over de datum zijn en of iemand wel 

goed eet en zichzelf juist verzorgt. 

Deze hulp kijkt dus verder dan de 

schoonmaak en zorgt dat er andere 

hulp ingezet wordt als dit nodig is.

Toeslag hulp 

De toeslag voor hulp bij het huis-

houden heeft de gemeente bij het 

rijk aangevraagd om voor die men-

sen die de hulp zelf niet kunnen be-

talen een inanciële ondersteuning 
te bieden. Deze ondersteuning mag 

maximaal 12,50 euro per uur bedra-

gen. Over hoe het beleid rondom 

deze toeslag er uit gaat zien moet 

het College nog met de gemeente-

raad in de slag. De huidige Wmo 

gaat over hulpmiddelen, zoals rol-

stoel, scootmobielen, woningaan-

passing zoals bijv. het aanbrengen 

van een traplift, de Regiotaxi en 

hulp bij het huishouden. Voor het 

leveren van hulpmiddelen is als 

opvolger van Welzorg ingaande 1 

januari 2015 een contract gesloten 

met de irma Kersten. 

Begeleiding

De taak begeleiding (waaronder 

de dagopvang) gaat van de AWBZ 

over naar de Wmo. De gemeente De 

Bilt is samen met andere gemeenten 

bezig met een bestuurlijke aanbeste-

ding: de gemeenten hebben onder-

ling met elkaar prijzen afgesproken 

wat zijn kunnen betalen voor zorg. 

Dit is in overleg met een aantal aan-

bieders van zorg tot stand gekomen.  

Deze prijsafspraken gelden nu voor 

iedere aanbieder die met onze ge-

meente een contract wil afsluiten. 

De aanbieders is het verzoek ge-

daan de gemeenten zo snel moge-

lijk te laten weten of ze een contract 

willen afsluiten. Pas in december 

zal duidelijk worden of er klanten 

van aanbieder moeten wisselen. 

Gestreefd wordt iedereen zoveel 

mogelijk bij de huidige aanbieder 

onder te brengen. Er verandert in 

2015 niets in de huidige indicatie. 

In 2015 zal de gemeente een nieuwe 

Wmo-indicatie af moeten geven. In-

formatie hierover zal tijdig worden 

bekend gemaakt. Indicaties die in 

2015 alopen moeten opnieuw wor-
den aangevraagd bij het gemeente-

lijke Team Mens op Maat.

PGB

De uitbetaling van het Persoons Ge-

bonden Budget (PGB) verandert in 

2015. Nu ontvangt iedereen recht-

streeks geld op zijn of haar reke-

ning en vanaf 2015 gebeurt dit niet 

meer. Vanaf 2015 worden de PGB’s 

uitbetaald via de Sociale Verzeke-

ringsbank. De SVB zorgt voor de 

uitbetaling van de nota’s die door 

u bij de SVB worden ingediend. 

Dit is bekend onder de naam ‘trek-

kingsrecht’. 

WLZ

De Wet langdurige zorg (Wlz) is on-

langs door de Senaat aangenomen 

en gaat op 1 januari in. De Wlz is 

voor mensen met een somatische, 

psychogeriatrische, blijvend ver-

standelijke, psychiatrische en zin-

tuiglijke beperking. 24 uur zorg in 

de nabijheid of permanent toezicht, 

geldt voor alle leeftijden en voor 

woningaanpassing, hulpmiddelen, 

begeleiding en verpleging. Vervoer, 

waaronder Regiotaxi en een scoot-

mobiel valt nog wel onder de Wmo. 

De indicatie gaat via het Centrum 

Indicatiestelling Zorg (CIZ) en kan 

ook in een PGB verstrekt worden. 

Het gaat dan om het volledig pak-

ket thuis. 

Toegang voor de Wmo

De toegang van de zorg verandert 

ook per 1 januari. Vanaf deze datum 

dient men een melding eerst in te 

dienen bij het Team Mens op Maat. 

Een van de medewerkers neemt con-

tact op voor een gesprek. Tolinda de 

Vries tenslotte: ‘Ook hier geldt het 

uitgangspunt, eerst kijken wat men 

zelf kan, wat de partner of de man-

telzorger kunnen doen en pas als dat 

allemaal niet lukt dan kan er een 

maatwerkvoorziening volgen’.To-

linda verwees tenslotte nog naar de 

volgende websites: www.hoeveran-

dertmijnzorg.nl, www.gesprekmet-

degemeente.nl, www.divosa.nl en 

www.vilans.nl

Met meer dan 100 bezoekers kende Tolinda de Vries van het Zorgloket De 

Bilt een aandachtig gehoor.

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Groenekan - 06 53347062

www.peterbrouwer.nl

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

advertentie

www.firmavanderneut.nl 

Uw vuurwerkspecialist 

Gratis vuurwerk Gratis vuurwerk Gratis vuurwerk  
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Kijk voor de voorwaarden op de site
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0346 28 26 63 - KERKDIJK 24A  WESTBROEK

Tolinda de Vries brengt de 

veranderde Wmo-zorg in kaart.

Jeugdhulp

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

(030) 229 50 50

info@cjgdebilt.nl

www.cjgdebilt.nl

Wet maatschappelijke ondersteuning

(Wmo)

Team MENS op Maat

(030) 727 15 57

mensopmaat@mensdebilt.nl

www.mensdebilt.nl

De gemeente is met ingang van 2015 

verantwoordelijk voor vrijwel alle  

ondersteuning op het gebied van welzijn, 

zorg, opvoeding en werk en inkomen.

Waar kunt u vanaf 1 januari 2015 terecht met uw vragen?

Kijk ook op www.debilt.nl

Participatiewet

Regionale Sociale Dienst

(030) 692 95 00

www.rsdkrh.nl

advertentie

Schone dakgoten en
wintercheck voor uw huis
voor maar € 25,-

handigehuismantehuur.nl
Bel: 06 - 41471300



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

14/12 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

14/12 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
14/12 • 18.30u - Ds. P. Koeman

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

14/12 • 10.30u - Ds. Bartlema

Evangelische Gemeenschap,

Koperwieklaan 3
14/12 • 10.00u - Dhr. Herman Kesting

R.K. Kerk O.L. Vrouw

14/12 • 10.30u - Dhr. J. Ham en H. Nauta

Ger. Kerk

(wijkgemeente d’Amandelboom)
14/12 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed 
14/12 • 17.00u - Ds. R. ter Beek

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

14/12 • 10.00u - Ds. C. Hoogerwerf
14/12 • 19.00u - Ds. C.N. van Dis

Pr. Gem. Immanuelkerk

14/12 • 10.00u - Kand. A.I. van Soest

Pr. Gem. Opstandingskerk

14/12 • 10.00u - Ds. M.C.E. Oskam -
van Zwol

Volle Evangelie Gemeente

14/12 • 10.00u - Dhr. Fred Pathuis

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

14/12 • 10.30u - Dhr. A.W. van der Meer

Herv. gemeente Blauwkapel 

14/12 • 10.00u - Kand. J.G. Macdaniel 
14/12 • 18.30u - Ds. H. Liefting

Herst. Herv. Kerk

14/12 • 10.30u - Kand. W.J. Korving
14/12 • 18.00u - Dhr. Klootwijk

Onderwegkerk Blauwkapel

14/12 • 15.00u - 3e adventsdienst,
Pastor A. van Dam

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

14/12 • 11.00u - Ds. Rene Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

14/12 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
14/12 • 18.30u - Ds. G. van Meijeren

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

14/12 • 10.00 en 18.30u -
Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

14/12 • 9.30u - Ds. Rene Alkema

St. Maartenskerk

13/12 • 19.00u - Woord- en 
Communieviering

14/12 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

14/12 • 10.00u - Hr. J. Veltrop
14/12 • 18.30u - Hr. A. Doornebal

PKN - Herv. Kerk

14/12 • 10.00 en 18.30u -
Ds. M. van der Zwan
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 12 
december kunt u weer klaver-
jassen bij SVM. In de kantine 
van deze sportvereniging aan de 
Dierenriem in Maartensdijk bent 
u van harte welkom. Het klaver-
jassen begint om 20.00 uur en 
meedoen kost 3 euro. Er is ook 
een loterij, voor € 0,25 kunt u een 
lot kopen.

Spirituele inloopavond 

In het onlangs geopende Cen-
trum de Linde, Jachtlaan 15 te 
Bilthoven, voor Welzijn en Per-
soonlijke groei is op vrijdag-
avond 12 december een spirituele 
inloopavond. Iedereen die geïn-
teresseerd is in spiritualiteit en 
welzijn is dan van harte welkom 
voor een miniconsult vanaf 19.00 
uur.  Voor meer info. www.cen-
trumdelinde.nl 

Ontmoetingsdienst

 

Vrijdag 12 december wordt er in 
Dijckstate een ontmoetingsdienst 
gehouden, met als voorganger 
ds. René Alkema. Deze ontmoe-
tingsdienst wordt met de piano 
begeleid door Mw. J. van Voorst. 
Na afloop is er nog gelegenheid 
om met elkaar koffie te drinken. 
De dienst begint om 19.30 uur. 
Vanaf 19.15 uur zijn de deuren 
open en bent u van harte wel-
kom. Voor (vervoers-)vragen Jan 
Grootendorst, tel. 0346 212904.

Geboren

1 december 2014

Noor

Dochter van Edward
en Judith Drenth
Bovenkruier 58
Maartensdijk 

Geboren

1 december 2014

Thijs

Zoon van Johan Kemp
en Tamira Aarts

Achterweteringseweg 36
Maartensdijk › Soestdijkseweg-Zuid 265 • 3721 AE  Bilthoven • (030) 228 37 41 • www.tap-uitvaart.nl

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

& Geersing

Bel bij overlijden

0800 8192
U kunt altijd bij ons terecht, ongeacht waar en óf u verzekerd bent.

Koop Geersing, uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43 of 0800 8192

Uitvaartzorg Zeist – De Bilt 

Gevestigd te Maartensdijk

‘Ik ben er voor u, dag en nacht.’

OPENINGSTIJDEN APOTHEKEN 

De Bilt - Bilthoven

TIJDENS DE FEESTDAGEN IN DECEMBER

24 en 31 DECEMBER: 

ALLE apotheken sluiten 16.00 uur

Zaterdag 27 DECEMBER:

HESSEN APOTHEEK ook GESLOTEN

Zorg dat u tijdig voldoende medicatie in huis hebt!

PvdA en belastingen.

Er komen steeds actuele onder-
werpen bij de PvdA overdagbij-
eenkomsten. In 2015 gaat er veel 
veranderen op belastinggebied. 
Daarom is het 2e Kamerlid Ed 
Groot bereid gevonden een inlei-
ding te verzorgen over het Belas-
tingplan 2015.
De bijeenkomst is op vrijdag 12 
december, 9.45 uur bij de fam. 
van Rest, Park Arenberg 119 De 
Bilt. Daarnaast is er nieuws uit 
de  gemeenteraad door Krischan 
Hagedoorn. Ook niet-leden zijn 
van harte welkom. Informatie: 
tel.: 030 2286903, 030 2282813 
of 030 2201295.

Oud papier Groenekan

Op zaterdag 13 december haalt 
het Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht 
het papier (gebundeld of in 
dozen) of de papierkliko vóór 
9.00 uur aan de weg te zetten.

Oud papier Maartensdijk

Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 13 december 
oud papier op in Maartensdijk. 
De papierwagens gaan zaterdag-
morgen om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht uw papierkliko of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Uitwisselingsconcert

Het Klein Harmonieorkest van 
de Koninklijke Biltse Harmonie 
en het B-orkest van Harmonieor-
kest Vleuten gaan ‘Happy Toge-
ther’ in concert. Onder leiding 
van hun dirigenten Roelofsen en 
van Ganzewinkel kan men afwis-
selend genieten van de concert-

stukken. Happy Together wordt 
2 keer uitgevoerd; zaterdag 13 
december om 19.30 uur in ‘De 
Harmonie’, Jasmijnstraat 6b in 
De Bilt én zondag 14 december 
om 15.00 uur in ‘De Schakel”, 
Schoolstraat 11 in Vleuten. Toe-
gang gratis. www.biltseharmo-
nie.nl of www.harmonieorkest-
vleuten.nl 

Enige en algemene kennisgeving

Komt herwaarts tot Mij, 

allen die vermoeid en belast zijt, 

en Ik zal u rust geven.

Matthéüs 11-28

Na een moedig gedragen ziekte is, na een liefdevolle verzorging in 

Zorgcentrum “De Wijngaard”, door de Heere uit dit leven  

weggenomen mijn geliefde broer, zwager en onze oom

Aalbert Wijnen

Maartensdijk, 21 oktober 1940      Bosch en Duin, 6 december 2014

Uit aller naam: W.F. Wijnen

Correspondentie-adres:

Burg. Jhr. Hoeufftlaan 65

4132 EH  Vianen

De rouwdienst zal gehouden worden op D.V. vrijdag 12 december 

om 13.30 uur in het Hervormd centrum, Dorpsweg 42b te 

Maartensdijk, waarna omstreeks 14.30 uur de teraardebestelling

zal plaatsvinden op de Hervormde begraafplaats, 

aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Na aloop van de teraardebestelling is er gelegenheid de familie te 
condoleren in het hierboven genoemd centrum.  

Geen bloemen
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Nuttige Cosbo-voorlichting over Zorg
door Henk van de Bunt 

Dinsdag 2 december verzorgde Het Cosbo in de Schakel te Bilthoven een bijeenkomst voor 

ouderen over de veranderingen in de zorg. Het doel was algemene informatie te geven over 

de Wmo, die per 1 januari 2015 in werking treedt. Het eerste deel van de voorlichting werd 

verzorgd door Ted Kliest van de Algemene Nederlandsche Bond voor Ouderen.

Ted Kliest: ‘De ANBO staat in 

principe achter de hervorming van 

de langdurige zorg, waar de WMO 

2015 een belangrijk onderdeel 

van is. Wel vindt de ANBO sa-

men met andere instanties, dat het 

Rijk de gemeenten verplicht om 

wel heel snel veel voorbereidin-

gen te treffen vóórdat het januari 

2015 is. Verwacht wordt dat veel 

gemeenten hier een hele toer aan 

hebben’. De ruim 100 aanwezigen 

kregen ook twee korte fi lmpjes te 
zien waarin de problematiek goed 

naar voren kwam en op voorhand 

verwachte vragen al werden beant-

woord. 

Uitstel

Kliest: ‘De kosten in de langdurige 

zorg zijn de afgelopen tien jaren 

zo enorm gestegen dat er nu ingrij-

pende hervormingen nodig zijn om 

de kosten te beheersen. De langdu-

rige medische zorg kost eigenlijk 

meer dan wij als Nederland kun-

nen opbrengen en zonder ingrijpen 

zou de zorg op den duur onbetaal-

baar worden. Ook zou hierdoor de 

gezondheidzorg voor komende ge-

neraties senioren sterk onder druk 

komen te staan. Daarnaast zou er 

minder geld voor andere doelen, 

als onderwijs of wonen, beschik-

baar blijven. De komende genera-

ties hebben namelijk ook recht op 

een goede en betaalbare gezond-

heidszorg. De veranderingen gaan 

echter wel heel erg snel. Daarom 

heeft ANBO de afgelopen periode 

gepleit voor een eenjarig uitstel 

van de invoering van de WMO en 

van de Wet Langdurige Zorg – de 

opvolger van de AWBZ’.

Zelfstandig

Het blijkt volgens Kliest ook dat 

senioren graag zelf langer zelf-

standig thuis willen wonen, maar 

dan wel met goede zorg als dat 

nodig is. Ook is het duidelijk dat 

met ingang van 2015 alleen nog 

mensen met een zeer zware zorg-

vraag terecht kunnen in een ver-

zorgingshuis of een verpleeghuis. 

Dit betekent dus dat veel mensen 

die zorg nodig hebben deze thuis 

moeten kunnen krijgen. Deze 

zorg kan worden verleend door 

beroepskrachten, waar nodig ge-

steund door familie, kennissen en 

of buren die eventueel kunnen bij-

springen. Grote groepen senioren 

kunnen echter niet of onvoldoende 

terugvallen op hun eigen netwerk.

Meer taken

De ANBO-woordvoerder vervolg-

de met: ‘De nieuwe WMO 2015 

bouwt voort op de WMO die in 

2007 in werking trad. Het is dus 

niet zo dat er nu opeens allemaal 

taken naar de gemeente gaan. Er 

komen wel taken bij. Dit zijn de be-

geleiding - waaronder individuele 

begeleiding en dagbesteding - en 

kortdurend verblijf. De huishou-

delijke hulp viel sinds 2007 al on-

der de gemeenten. Met ingang van 

2015 krijgen de gemeenten voor de 

fi nanciering van de huishoudelijke 
hulp wel veel minder geld van het 

Rijk. Team MENS Op Maat is het 

WMO loket waar het eerste contact 

voor een hulpvraag wordt gelegd.’

Relatie

Vervolgens ging Kliest kort in op 

de relatie tussen de WMO en an-

dere wetten die met zorg te maken 

hebben: ‘Met ingang van januari 

2015 valt alle (medische) persoon-

lijke verzorging en verpleging van 

hen die thuis wonen in het basis-

pakket van de ziektekostenverze-

kering. In de nieuwe WMO kunnen 

de burgers nog steeds voorzienin-

gen van de gemeente aanvragen 

en krijgen. Maar de gemeente be-

nadert de hulpvraag van de cliënt 

op een heel andere manier. Tot nu 

toe ging de gemeente na wat de 

gevolgen zijn van een ziekte of 

beperking om te besluiten welke 

voorziening een oplossing kan bie-

den. Bij de nieuwe WMO moet de 

gemeente heel andere vragen stel-

len. Vragen als: ‘Wat kunt u zelf?’ 

Daarna komt de vraag: als dat niet 

kan, kunnen anderen met wie u een 

band heeft u helpen? Ook zal de ge-

meente nagaan of een vrijwilliger 

(iemand van buiten het sociale net-

werk) misschien uitkomst kan bie-

den, bijvoorbeeld bij het doen van 

boodschappen of het regelen van 

vervoer. Omdat de client over het 

algemeen trots is en niet graag toe-

geeft iets niet te kunnen is het erg 

belangrijk om altijd iemand anders 

naar het gesprek mee te nemen’. 

Algemeen

Daarna gaat de gemeente na of de-

gene die om hulp aanklopt gebruik 

kan maken van ‘algemene voorzie-

ningen’. Dit zijn voorzieningen die 

voor groepen mensen beschikbaar 

zijn. Pas wanneer de hulpvrager 

zich dan nog niet voldoende kan 

redden, kan de gemeente besluiten 

om een ‘maatwerkvoorziening’ te 

verstrekken. Dit is een voorziening 

die alleen aan de persoon in kwes-

tie wordt verstrekt. Dit kan bijvoor-

beeld zijn een traplift, een scoot-

mobiel of huishoudelijke hulp. 

De ANBO vindt het volgens Kliest 

op zich een goede ontwikkeling dat 

de gemeente meer dan vroeger uit 

zal gaan van wat mensen zelf nog 

kunnen: ‘Dit is ook niet nieuw. 

De laatste jaren pasten de ge-

meenten de huidige WMO al zo 

toe dat gekeken werd wat iemand 

(nog) zelf kan en wat er echt aan 

steun nodig is. Kortom, de ge-

meente kan als het goed is de si-

tuatie van de cliënt, van diens 

eventuele partner of gezin goed 

in kaart brengen en beoordelen. 

Hiermee komt er zicht op mogelijk 

oplossingen waar iedereen (de part-

ner/gezinsleden én de cliënt) voor-

deel van kan hebben’. 

Harcko Pama van de COSBO: ‘In de gemeente De Bilt wordt veel 

wegbezuinigd en op dit moment is nog niet duidelijk hoe het vangnet voor 

arme mensen gaat werken. 

Op verzoek van de Biltse COSBO verzorgde Ted Kliest in De Schakel een 

boeiend betoog over hervormingen in de langdurige zorg. 

Om4zo4lang4mogelijk4zelfstandig4thuis4te4blijven4
Wij komen aan huis in de hele regio! 

www.ergogooi.nl4 4 4 035-62848104

Bestel vóór 31 december uw medicijnen

en haal uw bestelling uiterlijk 7 januari op.

Vanaf 12 januari vindt u ons om de hoek in Dijckstate.

 Wij gaan 
 verhuizen

advertentie

Ruilmiddelen en vrijwilligerswerk
door Rob Klaassen

In een door Ebbe Rost van Tonningen georganiseerde bijeenkomst vorige maand in het WVT-

gebouw in Bilthoven stond de vraag of ruilmiddelen een stimulering voor het

vrijwilligerswerk zouden kunnen betekenen centraal.

In kleine kring werd gesproken 

over mogelijkheden om het vrij-

willigerswerk in De Bilt een stimu-

lans te geven. Geconstateerd werd 

dat er, door met name het beleid 

van de rijksoverheid een steeds 

groter beroep op de inzet van vrij-

willigers gedaan gaat worden. Er 

zullen dus steeds meer vrijwilli-

gers nodig zijn om diverse maat-

schappelijke lacunes op te vullen.

Op deze avond was Eline Vos-

sen als deskundige aanwezig. Zij 

heeft ervaring met de inzet van 

vrijwilligers in Amsterdam opge-

daan. Daar is in een wijk als sti-

mulering voor het vrijwilligers-

werk een alternatieve vorm van 

beloning ingevoerd. Alternatief, 

omdat er niet met echt geld wordt 

gewerkt. Er werd in Amsterdam de 

zgn. Makkie geïntroduceerd. Zo’n 

Makkie vertegenwoordigt een be-

paalde waarde. Bij het doen van 

vrijwilligerswerk, of het nu mu-

ziek maken, boodschappen doen 

of huishoudelijk werk verrichten 

betreft, er wordt voor elk uur vrij-

willigerswerk 1 Makkie betaald; in 

Amsterdam vertegenwoordigt dit 

een waarde van 2-3 euro. Door op 

deze wijze vrijwilligers te belonen 

heeft, althans in Amsterdam, het 

vrijwilligerswerk een veel steviger 

structuur gekregen. 

De Bilt

De vraag van deze avond was of 

hetgeen voor Amsterdam werkt 

ook in de gemeente De Bilt zou 

kunnen werken? Er werd door 

de aanwezigen geconstateerd dat 

de gemeente De Bilt een heel an-

dere sociale structuur kent dan 

Amsterdam. In kernen, zoals bv. 

Westbroek, is het aantal mensen 

dat vrijwilligerswerk doet hoog.

In deze gemeenschap zouden men-

sen het wel eens als belediging 

kunnen ervaren als zij hiervoor 

iets zouden krijgen. Bilthoven-

Noord bijvoorbeeld kent een ge-

heel andere gemeenschapsstruc-

tuur. Vrijwilligerswerk wordt daar 

weer anders ingevuld. Geconsta-

teerd werd ook dat het hebben van 

een goede en stimulerende omge-

ving waarin de vrijwilligers hun 

werk kunnen doen essentieel is. 

Wanneer zo’n omgeving ontbreekt 

dan zal het vrijwilligerswerk nooit 

van de grond komen, ongeacht wat 

aan middelen en beloningen wordt 

ingezet. 

Conclusies.

De aanwezigen vonden het zinvol 

om verder te gaan met uitwerken 

van het idee om een zekere vorm 

van beloning in te voeren. Men 

denkt hierbij aan het invoeren van 

cadeaubonnen. Om dit idee van de 

grond te krijgen moet er met lokale 

ondernemers worden gesproken. 

Het platform Samen voor De Bilt 

zou hierbij een belangrijke functie 

kunnen vervullen. Het is essenti-

eel dat een dergelijke cadeaubon 

verbonden wordt met de lokale 

gemeenschap en een lokaal merk. 

Ook werd het belangrijk gevonden 

dat dit platform geen onderdeel 

wordt van de Stichting MENS, zo-

als velen in de politiek zouden wil-

len. Het streven moet erop gericht 

zijn dat het vrijwilligerswerk haar 

zelfstandige positie behoudt om zo 

onafhankelijk te kunnen opereren. 

Getracht zal worden de conclusies 

van deze avond verder te concreti-

seren en uit te werken. Vervolgens 

zal worden gezocht naar een breed 

maatschappelijk draagvlak voor 

deze ideeën. 
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Kiprollade 100
gram 1.25

100
gram 1.75Lamsbout

100
gram 1.98Crunchy rosbief

500
gram 4.98Diverse soorten 

beenhammetjes

Filet americain
kipwalnoot salade
sellerysalade 3x 100

gram 4.49

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Boeren achterham

Runderrollade

boterhamworst 3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 11 december
t/m woensdag 17 december

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst
Paardenworst

Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

LUXE CRANBERRY 
NOTENMIX 

CASHEW NOTENNieuw!  HOLLANDSE 
BLAUWADER KAAS 

5.50500
gram 2.25100

gram

1.50100
gram

Varkens verse worst
Runder verse worst
Slavinken
Rundervinken

6 halen / 
   5 betalen

Denkt u tijdig aan 
uw kerstbestelling?

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
Jachtschotel
RUNTVLEES EN PUREE,
HEERLIJK MET VERGETEN GROENTEN

_________________________100 GRAM 1,25

Chili con Carne
________________________ 100 GRAM 0,99

Pasta met Kip
EN PADDESTOELEN

________________________ 100 GRAM 0,99
Zaterdag verse Sushi!!!

De allerbeste

Perssinaasappels
2 KILO

Mooie

Witlof
HÉÉL KILO

Mooie

Courgettes
2 VOOR

Fijne vers gesneden

Boerenkool
____________________250 GRAM 0,99

Elstar handappels
____________________HÉÉL KILO 0,99

Hete Bliksem
___________________ PER PORTIE 4,95

ALLEEN MAANDAG 15, DINSDAG 16
EN WOENSDAG 17 DECEMBER

1,69 0,990,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot
___________________________ 100 GRAM  0,70

De lekkerste
Clementines zonder pit

Vers gesneden

Gezwam
(PADDESTOELEN MIX)

____________________100 GRAM 0,99

Koopje
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Wie in de gemeente wil trouwen

heeft de keus uit diverse gebouwen

voor haar-haar, hem-hem of hij-zij

is er nu een buitenplaats bij

waar we de paren kunnen aanschouwen

Guus Geebel Limerick

op alle Vichy producten

Verhuisactie

25%
korting

op = op

advertentie

Rotary organiseert kerstconcert
Op 14 december treedt Pieternel Osinga op in de OLV-kerk in Bilthoven. Om 15.30 uur geeft zij 

een speciaal samengesteld concert, georganiseerd door Rotary De Bilt/Bilthoven. 

De kerk zal zich vullen met de zui-

vere zachtheid van Pieternel’s stem. 

Eigen nummers en covers. Folk, 

country en pop. Pieternel is een 

sprankelende, intelligente perfor-

mer. Rutger Martens op gitaar, Ivo 

Schot op de bas en Sietske van Gor-

kum op viool zullen Pieternel deze 

zondagmiddag begeleiden.

Begin

Het begon in 2013 met de voor-

stelling Me and My Guitar. Pieter-

nel ging solo met zelf geschreven 

Engelstalige liedjes en begeleidde 

zichzelf tijdens een gewaagde her-

ontdekkingstocht op gitaar. Avonden 

speelde ze voor een uitverkochte 

zaal. Nu is het tijd voor uitbreiding en 

wil ze zich graag omringen met geta-

lenteerde muzikanten. Pieternel Os-

inga volgde de opleiding Pop&Jazz 

zang aan het Conservatorium van 

Utrecht en studeerde aan de Amster-

damse Toneelschool&Kleinkunst 

Academie. 

Goed doel

De opbrengst van dit concert komt 

geheel ten goede aan aidswezen in 

Tanzania; een internationaal Rota-

ryproject.

Kaarten zijn te koop bij Bilthovense 

Boekhandel aan de Julianalaan 1 te 

Bilthoven, Thuiskantoor Dapper 

aan de Julianalaan 36 te Bilthoven, 

Bouwman Boeken aan de Hessen-

weg 168 te De Bilt en Van Eijken 

Optiek aan de Hessenweg 186 te 

De Bilt.

Wintermarkt in Het Oude Dorp
Wie vorig jaar december de succesvolle Wintermarkt in het Oude Dorp bezocht weet dat dit 

een zeer sfeervol evenement was. Deze inmiddels nieuwe traditie in het hart van

De Bilt vroeg om een herhaling. Daarom is er ook dit jaar weer zo’n gezellige

Wintermarkt op zondagmiddag 14 december.

Op de Wintermarkt vindt u onder 

meer kramen van individuele on-

dernemers, designers en kunstenaars 

met vaak niet alledaagse artikelen en 

cadeaus. Daarbij valt te denken aan 

sieraden, designartikelen, hoeden, 

tassen, (kinder)kleding & accessoi-

res, glas- & schilderkunst, tuin- & 

woondecoraties en boeken. Maar 

ook zijn er kramen met gastrono-

mische verrassingen. Een scala aan 

heerlijke hapjes & drankjes zoals 

glühwein, pompoensoep, chocolade-

melk, biologische taarten en bonbons 

maken het evenement compleet. 

Muziek

Voor de muziekliefhebbers is er 

onder andere een optreden van het 

Tolsteegkoor in De Dorpskerk aan 

de Dorpsstraat. Dit koor zingt vanaf 

14.00 uur voor u de mooiste kerst-

liederen. Aan de jonge bezoekers 

van De Wintermarkt is natuurlijk 

ook gedacht want kinderen kunnen 

zich dit jaar weer naar hartenlust 

uitleven op een groot springkussen. 

De wintermarkt is inmiddels een nieuwe traditie in het oude dorp van De Bilt.

Kerstzang in Groenekan
Op woensdag 17 december zullen de deuren van de Dorpskerk aan 

de Groenekanseweg wijd openstaan. Ieder jaar blijkt dat veel mensen 

uit Groenekan het ijn vinden om met elkaar de bekende kerstliederen 
te zingen en daarmee een bewust begin te maken van de Kerstviering 

2014. Jan Hilbert zal solo zingen en kinderen van de kinderclub Dorps-

kerk zingen een lied met slagwerk begeleiding van Gijsbert Zwart. Het 

kerstevangelie wordt gelezen door Peter Diepenhorst en Jannie Baron 

vertelt het kerstverhaal. De deuren van de Dorpskerk zijn om 19.00 uur 

open en de Kerstzang begint om 19.30 uur.

Le Passé in Het Filmhuis
Het Filmhuis vertoont op 17 december het Lichtruim Le Passé van de 

Iraanse regisseur Asghar Farhadi. Een Iraanse man verlaat zijn Franse 

vrouw en hun twee kinderen om weer in Iran te gaan wonen. De vrouw 

begint ondertussen een nieuwe relatie. De man wordt hiermee gecon-

fronteerd als zijn vrouw een echtscheiding aanvraagt. Aanvang voorstel-

ling 20.00 u. Kaarten zijn vanaf maandag 8 december online verkrijgbaar 

via www.kunstenhuis.nl en voor zover nog voorradig in het Lichtruim, 

Planetenplein 2, Bilthoven vanaf een uur voor aanvang voorstelling.

De Timpe aangepast
De gemeente De Bilt past het 

nieuwbouwproject De Timpe bij 

station Bilthoven aan na klachten 

van bewoners. Het complex aan 

de kop van de Rembrandtlaan 

wordt lager en het voor winkels 

gereserveerde vloeroppervlak 

wordt kleiner. De detailhandel 

die er komt, moet bovendien ge-

richt zijn op mensen die gebruik 

maken van het openbaar vervoer. 

Gedacht wordt aan een kiosk of 

een broodjeszaak. Binnen het 

project is ook ruimte om 350 m2 

aan extra horecavoorzieningen te 

realiseren. 

In het nieuwe plan is rekening 

gehouden met de ideeën en voor-

stellen van bewoners en andere 

belanghebbenden, laat de ge-

meente weten. Er zijn zeker 60 

zienswijzen ingediend en vorige 

week kwamen zo’n vijftig men-

sen naar een informatiebijeen-

komst over het nieuwbouwpro-

ject. Het complex is te hoog, te 

massaal en ligt te dicht bij het 

bestaande winkelcentrum De 

Kwinkelier, zo luidde hun kri-

tiek. Ook vrezen omwonenden 

veel overlast door de bouwwerk-

zaamheden.

 Het nieuwe voorstel van het col-

lege wordt nu voorgelegd aan 

de gemeenteraad. Die moet het 

bestemmingsplan deinitief vast-
stellen. Naar verwachting wordt 

het voorstel begin volgend jaar 

besproken in de gemeenteraad.

Filosoische 
relectie 

Maandag 15 dec. houdt prof. dr. Jos 

de Mul een lezing voor de Biltho-

vense Kring voor Wijsbegeerte en 

Psychologie. De Mul is hoogleraar 

Filosoie van mens en cultuur aan 
de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Zijn werk is in vele talen uitgegeven 

en werd onder meer bekroond met 

de Praemium Erasmianum (1993) en 

de Socrates-wisselbeker (2002). Zijn 

lezing gaat over de constatering dat 

de koppeling van het menselijk brein 

aan de machine in volle gang is. Dis-

ciplines als de informatica, neurowe-

tenschappen en biotechnologie zijn 

begonnen het leven op aarde op een 

fundamentele wijze te veranderen. 

De lezing is in Huize Het Oosten, 

Rubenslaan 1-3, Bilthoven. Aanvang 

20.00 uur. Losse kaarten zijn aan de 

zaal verkrijgbaar.

Filmgroep Centrum
De avond van 16 december is bij de Filmgroep Centrum de slotavond 

van het jaar. Traditiegetrouw worden op deze avond de ilms die zul-
len worden ingezonden voor de interne wedstrijd op de Koop’ren Koe 

voor de eerste keer getoond. Filmgroep Centrum is een vereniging van 

amateur video-ilmers. De bijeenkomst wordt gehouden in De Schakel, 
Soestdijkseweg Zuid 49A in De Bilt en begint om 20.00 uur.  Belang-

stellenden zijn welkom. Meer informatie: ilmgroepcentrum.nl

Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Wij wensen 
u een 

wereldkerst



OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 

3732 HH De Bilt, 030-2202012

sinds 1931 www.raaijeninterieurs.nl

Opruiming voorraad fauteuils
10-50% korting- Vanaf 495,00

www.relaxfauteuil-raaijen.nl

Raaijen Interieurs is gespecialiseerd in 

persoonlijk zitcomfort op maat. Relax-

fauteuils, Sta-op-stoelen, Fauteuils en

banken. Kom proberen wat goed zit-

comfort voor u kan betekenen. Bezoek de 

winkel en showroom met ± 100 fauteuils.

Heteren
Poort van Midden Gelderland 

Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370

3731 GE De Bilt

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

n Taxaties en pachtzaken

n Ruimtelijke Ordening & Milieu

n Makelaardij landelijk gebied

n Onteigening en planschades

algemeen telefoonnummer: 026 - 379 20 75

www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio
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Ladies Night “Mooi voor de Kerst”

 19 december 2014
van 19.00 tot 21.00 uur

Bianca voor uw nagels

Gezichtsbehandelingen van Karina

Haaradvies van Betty

Plan uw afspraak via het inschrijfformulier

bij Kapper Hans en ontvang

19 december een goody bag!

Zie info: facebook.com/BiancasNailFashion

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

SFEERIDEEËN
U vindt ze volop bij

Primera:
Gelpennen,

kerstspray,

strikken,

linten, 

kerstpapier

en nog veel meer

Kom zaterdag
de lekkerstekerstspecialiteitenproeven! Van een heerlijke boterstol tot verrukkelijke desserttaarten.

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

De nacht bepaalt uw dag!

 B E D D E N

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

Wij verkopen de volgende merken: Mline, Avek, Velda, Puur, Dommelin, HnL, Snurk 

Nieuw in onze collectie

BoxspringCombinatie Wow

v.a. € 895

Wij zijn ook geopend op 28 en 29 december!

Blessed by
Comfort

        Outits               Boots          Accessories

Deze week zijn we aanwezig!

Aktie: 20% korting
op de grijze en blauwe

wintercollectie

BOTABOOTS COMPANY
Showroom: Industrieweg 24 a Maartensdijk

do-vr 13-19u. & za 12-17u.
Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

20% korting
op de grijze en blauwe

wintercollectie

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan      

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Praten kan altijd...

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

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.

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • De Vierklank

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan 

• GroenRijk Hollansche Rading • Primera Maartensdijk 
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Westbroek ontmoet de iPad
door Martijn Nekkers

Maandag 1 december was er weer een bijenkomst van ‘Westbroek ontmoet’ in het Dorpshuis 

van Westbroek. De organisatoren hadden bedacht deze keer de bezoekers eens kennis te laten 

maken met het fenomeen computer. En dan in het bijzonder met iPad en tablet.

Het is bekend dat veel ouderen 

tegenwoordig hun weg op de di-

gitale snelweg weten te vinden. 

Andere senioren lopen er met een 

grote boog om heen. Het was dus 

de grote vraag hoe veel bezoekers 

deze keer de weg naar het Dorps-

huis van Westbroek weer zouden 

weten te vinden. Dat viel niet tegen, 

er moesten zelfs extra stoelen wor-

den bijgezet.

Volle bak

Tegen de vijftig belangstellenden 

luisterden naar het verhaal van 

computerdeskundige Homayun 

Sharai. Sommige bezoekers had-

den zelf hun iPad of tablet meege-

nomen. Homayun, afkomstig uit 

Afghanistan en als vluchteling in 

ons land gekomen vertelde met veel 

enthousiasme over dit onderwerp. 

Soms ging het een beetje te snel. 

Hij vertelde bijvoorbeeld dat er te-

genwoordig heel veel apps beschik-

baar zijn voor de iPad. Maar niet 

iedereen wist wat een app was. Een 

vraag uit de zaal was voldoende om 

dit uitgelegd te krijgen. De iPad is 

als kleine computer veruit te ver-

kiezen boven de goedkope tablets 

die je links en rechts kunt kopen, 

hield Homayun zijn gehoor voor. 

De iPad is weliswaar duurder maar 

de kwaliteit en het gebruiksgemak 

is superieur aan de gemiddelde ta-

blet. Vanaf 2 jaar tot op hoge leef-

tijd kan iedereen na wat oefening 

met het apparaat werken. De iPad 

is daarnaast ook veel veiliger en is 

door zijn goede interne beveiliging 

niet vatbaar voor virussen, voegde 

Homayun er aan toe. Hij liet zien 

hoe het allemaal in z’n werk gaat. 

Het gebruik van e-mail, internet en 

skype kwamen voorbij. Met zijn 

bedrijf Computerhulp Midden-Ne-

derland kan hij iedereen met com-

puter-, laptop- en tabletproblemen 

terzijde staan. Zo leerden de bezoe-

kers een heleboel over dit nieuwe 

medium. Eén middag bleek toch 

wel wat kort om alle aspecten goed 

te behandelen. Maar boeiend was 

het verhaal zeker. Homayun, die nu 

in Maarssen woont, heeft zelf 10 

jaar met zijn familie in Westbroek 

gewoond. Met zijn zusjes brachten 

ze hun lagere schooltijd door op 

‘Het Kompas’. Vol trots vertelde hij 

dat zijn vier zusters nu een univer-

sitaire opleiding hebben voltooid 

en dat het ze allemaal goed gaat, hij 

zelf niet in de laatste plaats. Homa-

yun is nog altijd dankbaar voor de 

gastvrijheid die het gezin toen als 

vluchteling in Westbroek ten deel is 

gevallen. 

Homayun Sharai legt Westbroek Ontmoet alles uit over computer en 
iPad.

Felicitaties voor
briljanten bruidspaar

Op maandag 1 december kwam locoburgemeester Jolanda van 

Hulst het echtpaar Oosterom-Flemming in De Leijen feliciteren 

met hun 65-jarig huwelijksjubileum. Het echtpaar trouwde op 

1 december 1949 in gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven. 

Ze zijn allebei 87 jaar.

Kees Oosterom is geboren in de Utrechtse wijk Lombok. Gerrie Flem-

ming groeide op in de Hertenlaan in Bilthoven. Ze leerden elkaar in 

januari 1945 kennen op de Hessenweg in De Bilt. Kees werkte bij de 

Nederlandse Spoorwegen en zat na de spoorwegstaking in september 

1944 ondergedoken bij een spoorman op de Hessenweg. Gerrie moest 

daar een keer de roggemolen ophalen. Dat was een speciale molen om 

rogge te malen. Van het meel werden pannenkoeken gebakken.

‘Toen ik naar huis ging kwam de zoon van de spoorman me achterna 

en stopte een briefje in mijn hand. Nieuwsgierig keek ik onderweg wat 

erop stond. Kees wilde een afspraakje met me maken.’ Gerrie reageerde 

niet direct, maar was wel nieuwsgierig. Een week later kwam de ont-

moeting alsnog tot stand en daarna ontmoetten ze elkaar regelmatig op 

het Dr. Letteplein. Na hun huwelijk woonden ze min of meer illegaal in 

bij de moeder van Kees. Dat was in een spoorhuisje op de Julianalaan, 

aan de voormalige spoorlijn van Bilthoven naar Zeist. 

Na drie jaar verhuisde het echtpaar naar de Tuinstraat in De Bilt en in 

1967 naar de Groen van Prinstererweg. Ze wonen nu 22 jaar zelfstandig 

in De Leijen. Kees Oosterom heeft ruim veertig jaar bij de NS gewerkt. 

Hij had er verschillende functies en eindigde als hoofdconducteur. Hij 

reisde door het hele land en had altijd onregelmatige diensten. Het echt-

paar is redelijk gezond. Voor hun huwelijksjubileum kregen ze van de 

kinderen een tablet waarmee ze kunnen skypen met hun kleinzoon die 

in Indonesië woont.

Naast veel bloemen en kaarten waren er ook felicitaties van Koning 

Willem-Alexander en de commissaris van de Koning. Het feest werd ’s 

avonds gevierd in Indonesisch restaurant Mutiara in De Bilt.

Het briljanten bruidspaar met locoburgemeester Jolanda van Hulst.

Nee zeggen is Ja tegen jezelf
door Floris Bijlsma

Rond de vijftien mensen woonden woensdag 5 november de workshop ‘Grenzen stellen 

voor vrijwilligers’ bij in Servicecentrum De Bilt. Tijdens de leerzame en interactieve avond, 

georganiseerd door vrijwilligerscentrale ViA de Bilt, blijkt nee zeggen een waardevolle 

vaardigheid, maar niet eenvoudig.

Alle deelnemers doen op een of 

andere manier vrijwilligerswerk in 

gemeente De Bilt. Zij doen dat van-

uit verantwoordelijkheidsgevoel en 

vanuit de behoefte iets te doen voor 

de medemens. Daarnaast delen de 

vrijwilligers de eigenschap zoveel 

dingen leuk te vinden om te doen. 

De valkuil die daarbij ontstaat, is 

dat voor je het weet, je ja hebt ge-

zegd tegen teveel dingen en het al-

lemaal niet meer bij te houden is. 

Een van de deelnemers noemt nog 

een andere reden om beter nee te 

willen leren zeggen: het valt steeds 

meer op dat veel mensen ontsla-

gen worden en dat hun werk soms 

overgenomen moet worden door 

vrijwilligers waarbij zij snel over-

vraagd worden. Na korte tijd zou-

den vrijwilligers dan alweer kunnen 

stoppen met iets wat ze enthousiast 

hebben opgepakt. Dat kan een te-

leurstelling worden voor zowel de 

vrijwilliger als voor degene die 

korte tijd de ondersteuning heeft 

gekregen van de vrijwilliger. Om 

dat te voorkomen, is het goed om 

de eigen grenzen te leren aangeven.

Grenzen

Vrijwilligerscoördinator van 

MENS De Bilt en coördinator 

van ViA de Bilt, Ingrid Huisman, 

leidt de avond in waarna psycho-

loge Rinske Dijkstra het inhoude-

lijke deel verder voor haar reke-

ning neemt. Zij geeft uitleg over 

drie vormen van communiceren: 

agressief (waarbij ‘ik’ centraal 

staat), assertief (waarbij ‘wij’ cen-

traal staat) en passief (waarbij ‘jij’ 

of de ander centraal staat). Dijks-

tra benadrukt dat niet de ene vorm 

beter is dan de andere. Alle drie 

de vormen zijn in verschillende 

situaties nodig. Er is dus niets 

mis mee om af en toe heel direct 

en duidelijk vanuit ‘ik’ een grens 

aan te geven. Diverse vrijwilligers 

zeggen ernaar te neigen zich aan 

de te passen aan de ander, dus een 

passieve communicatievorm te 

kiezen. Ook daar is niets mis mee 

totdat iemand merkt daarmee zich 

teveel aan te passen en teveel op 

zich te nemen waardoor hij of zij 

overladen raakt. Dan wordt het 

zaak om meer te oefenen om dui-

delijk aangeven van grenzen. Met 

eigen ingebrachte situatieschetsen 

oefenen de vrijwilligers daarmee. 

Bijvoorbeeld: iemand staat bui-

ten in de regen te wachten op een 

afspraak, de ander komt te laat 

opdagen. Hoe reageer je? Vanuit 

de agressieve communicatievorm 

kun je beginnen met boos te wor-

den en zelfs te schelden waarmee 

je de afspraak in een ruziesfeer 

begint. Vanuit de assertieve com-

municatievorm kun je zeggen: ‘Ik 

vind het vervelend dat je laat bent, 

ik heb het koud gekregen, graag 

wil ik dat je volgende keer een 

berichtje stuurt dat je later komt.’ 

Vanuit de passieve communicatie-

vorm zou je niets kunnen zeggen 

over het te laat komen en de ander 

opgewekt begroeten terwijl je mis-

schien van binnen boos bent. Met 

humor en in een open sfeer oefe-

nen de vrijwilligers in diverse ma-

nieren om nee te zeggen of gren-

zen aan te geven. Dijkstra sluit de 

avond af met de conclusie: je hebt 

nooit het gedrag van de ander in de 

hand, maar wel dat van jezelf. Als 

je actief oefent om dat bij te sturen 

door meer grenzen aan te geven, 

heb je meer geduld en een langere 

adem die bij het vrijwilligerswerk 

zo hard nodig is. 

op alle Eucerin producten

Verhuisactie

25%
korting

op = op

advertentie

Kerstsfeer in
De Kwinkelier

Op 19, 20 en 21 december vindt de tweede editie van Winter Wonder-

land op het kleine en grote plein van De Kwinkelier plaats. De Kwin-

kelier transformeert dan tot een gezellige markt voor jong en oud, die 

aanvoelt als een authentieke Duitse kerstmarkt. De organisatoren van 

dit bijzonder sfeervolle evenement zijn Rotaryclub De Bilt-Bilthoven, 

de winkeliers van de Julianalaan en de winkeliers van De Kwinkelier. 

Winter Wonderland start op vrijdag 19 december om 17.00 uur en duurt 

die avond tot 21.00 uur. In het weekend op 20 en 21 (koopzondag) 

december is de kerstmarkt van 11.00 uur tot 17.00 uur geopend. De 

schaatsbaan is alleen toegankelijk voor kinderen. Schaatsen zijn gratis 

te leen naast de schaatsbaan.
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AL MEER DAN 45 JAAR EEN BEGRIP IN DE BILT

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

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

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

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

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

VIER ECHTE KERSTTOPPERS

Topkwaliteit: aan een stuk of als medaillons gesneden

VERSE HERTENHAASBIEFSTUK  100 GRAM € 4,75
tip: serveer hierbij puree, rode kool & onze rode wijn kaneelsaus

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

GEKONFIJTE EENDENBOUTJES        PER STUK € 4,75

De topper van vorig jaar. Ouderwets lekker. Ca. 90 minuten stoven

TAMME KONIJNEN ACHTERBOUTEN 1 KILO € 12,50
tip: lekker stoven met spekblokjes, tomaat, witte wijn & een kruidnageltje

Van superkwaliteit mals rundvlees: gevuld met kruidencrème, 
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 & een groene salade

VOOR EEN HEERLIJK VOORGERECHT

Van superkwaliteit rundvlees gesneden

CARPACCIO  PER PORTIE € 2,98
tip: serveer dit gerecht op een bedje van sla, gegarneerd met dressing, 

pijnboompitjes, grove kaassnippers, cherry tomaatjes & peper uit de molen

Op beukenhout gerookt en gegaard. Een streling voor uw smaakpapillen 

GEROOKTE EENDENBORSTFILET  PER PORTIE € 3,98
tip: serveer dit gerecht op een bedje van sla, pijnboompitjes, onze 

frambozendressing of onze balsamico -vijg dressing & mango snippers

Smelt op de tong. De originele Spaanse. 9 maanden gerijpt!

SERANO HAM  100 GRAM € 3,25
tip: serveer dit gerecht op een bedje van rucola, grof gehakte cashewnoten 

en een dressing van olijfolie, citroensap, peper, zout & salade kruiden

MEER SUGGESTIES VOOR EEN HEERLIJK VOORGERECHT: WILDPATE – 

MOSTERDSOEP – BOSPADDENSTOELENSOEP OF OSSENSTAARTSOEP

UIT ONZE KERST SPECIALITEITENHOEK

Succes verzekerd. Van malse rosbief, gerookt spek en een fijne 
kruiden melange. Braadtijd ca. 30 minuten

HET KERST GEBRAAD  100 GRAM € 2,15

Vol van smaak smelt op de tong. Licht gemarmerd, met een klein 
beetje vet. Met graan gevoerd

BLACK ANGUS RIBEYE  100 GRAM € 3,25
tip: serveer hierbij gebakken krieltjes, grove wokgroenten

& onze truffelport saus

Varkenshaasje gekruid met knoflookpeper - kruidenolie verpakt 
in roomboterbladerdeeg  en gekruid met Argentijnse grillkruiden. 
Ca. 20 minuten op 180°C in de oven

KERSTHAASJE IN BLADERDEEG  100 GRAM € 1,95
tip: serveer hierbij Vlaamse frieten, knoflooksaus en een salade met 

gerookte kipfilet & croutons

Zonder been. Voor in de oven of om te braden in de pan.
O.a. whisky, knoflook, Provençaals of naturel

KERSTHAMMETJES  100 GRAM € 1,50
tip: serveer hierbij in ganzenvet gebakken krieltjes, in katenspek gerolde 

haricots verts & bij de ham keuze uit onze mosterd,

Cumberland of cranberrysaus

UIT ONZE CULINAIRE KEUKEN

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

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

Een heerlijke stoofschotel van hert. Met veel vlees,
jeneverbes, rode wijn, ui, laurier & veenbessen

GESTOOFDE HERTENGOULASH  100 GRAM € 2,25
tip: serveer hierbij stoofpeertjes, rode kool & een knotselderij puree

Naar Frans recept. Met o.a. rundvlees, rode wijn,
spekjes, champignons en zilveruitjes

BOEUFF BOURGIGNON  100 GRAM € 1,60
tip: serveer hierbij pommes gratin & grove groente ratatouille 

Bij ons kunt u rustig wild bestellen. Voor de liefhebbers.
Lekker wild zonder been. Ca. 1 ½  minuut bakken

HAZENRUGFILET  100 GRAM € 3,98
tip: serveer hierbij puree, stoofpeertjes, Brusselse spruitjes & een port jus

Mals & mager en een niet te sterke wildsmaak

FAZANTENBORSTFILET  100 GRAM € 3,00
tip: serveer hierbij in witte wijn gekookte zuurkool,

romige aardappelpuree & calvados jus

Ze blijven een topper! Met een beentje. Ca 350 gram per stuk.
Om ca. 2 ½ uur te stoven

HAZENACHTERBOUTEN  100 GRAM € 1,65
tip: serveer hierbij romige puree met rode kool of spruitjes & stoofpeertjes

WILDSUGGESTIES:

FAZANTENPOOTJES – WILDE EENDEN BORSTFILET – WILDE EEND 

– HELE FAZANT – WILDZWIJN POULET – HERTENGOULASH VLEES

ZUIGLAMSBOUT SPECIALITEITEN

Een kerst delicatesse. Met een beentje. Boterzacht. Heerlijk van smaak

LAMS FRENCHED RACKS  100 GRAM € 3,75
tip: serveer hierbij gegrilde groenten,

rozemarijnaardappeltjes & honing tijmsaus

Lekker gemarineerd of naturel. Om kort te bakken

LAMS BIEFSTUKJES  100 GRAM € 2,75
tip: serveer hierbij zoute aardappelfrieten, groene asperges

& een honing cranberrysaus

Superkwaliteit lamsvlees. Zonder been.
Met o.a. zout, peper, knoflook, tijm & rozemarijn

ZUIGLAMSBOUTROLLADE  100 GRAM € 2,10
tip: serveer hierbij aardappel wedges in de schil

& een grove groente ratatouille & rode wijn saus

VOLOP VOORRADIG: LAMSBOUT – LAMSFILET – LAMS OSSEBUCCO 

– LAMSKOTELETJES – LAMSGEHAKT 

VOOR EEN TRADITIONELE KERST

Voor in de oven. Ca. 3 kilo per stuk

BABY KALKOEN  PER KILO € 9,98
tip: braad de kalkoen op de borstzijde of in een braadzak dan blijft deze sappig

Om traditioneel te braden. Ca. 1½ uur stoven. Met een beentje

KALKOENDIJEN  100 GRAM € 0,98
tip: serveer hierbij aardappelkroketjes, appelcompote,

peultjes & uw eigen gebonden braadjus

Mals en mager. Zonder vet. Smelt op de tong. Van de filet gesneden

KALKOENMEDAILLONS  100 GRAM € 1,40
tip: serveer hierbij een puree van zoute aardappel

& gewokte spruitjes met appel

Met een klein randje vet. Lekker met onze cranberry
compote of onze sinaasappel karamelsaus

MAGRET DE CANETTE  100 GRAM € 2,45
tip: serveer hierbij aardappelschijfjes, gebakken appel & een gemengde 

salade met balsamico dressing

OOK VOLOP OP VOORRAAD:

KALKOENFILET – KALKOENROLLADES – KIPROLLADES

FEESTELIJK OPGEMAAKTE KERST

GOURMET, FONDUE OF STEENGRILLSCHOTEL

Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet, biefstuktartaar, 
biefstukreepjes, kalfsoester & cordonbleu

GOURMET EXCLUSIEF  P.P. (CA. 280 GRAM) € 6,25

Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, biefstuktartaar, 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

WILD GOURMET  P.P. (CA. 300 GRAM) € 13,50

AANVULLINGEN VOOR OP UW SCHOTEL: SHOARMAVLEES, 

LAMSKOTELETJES, SATEVLEES, MERQUEZWORSTJES & SPEKLAPJES

WELK SAUSJE MAG HET ZIJN?

KNOFLOOK, KERRIE, PINDA, WHISKY, CRANBERRY OF ZIGEUNERSAUS?

PS. VERGEET ONZE HEERLIJKE KRUIDENBOTER NIET!

KERSTBELEG VOOR UW KERSTLUNCH OF BRUNCH

Lekker krokant gegrild & gekruid

ROSBIEF  100 GRAM € 2,45

Deze hoort erbij, op brood of onder een eitje of om de lof

BEENHAM  100 GRAM € 2,25

Lekker voor uw vitello tonato, of lekker sjiek op brood 

KALFSROLLADE  100 GRAM € 3,45

Gerookt & gezouten; ook lekker zacht bij meloen

RAUWE HAM  100 GRAM € 2,65

Licht gezouten & heerlijk dun gesneden

RUNDER ROOKVLEES  100 GRAM € 2,95

LEKKERE VLEESSUGGESTIES VOOR DE KERST:

KALFS OSSEBUCCO  Om te stoven

COTE DE BOEUFF  Aan een stuk

ZWEEDSE RIB  Met zwoerd & spek

VARKENSROLLADE  Gekruid & gezouten

RUNDERBIEFROLLADE  Een topper

VARKENSRIBSTUK  Met een beentje

ENTRECOTE  Voor de kenners

ITALIAANS OVENSLEETJE  Voor in de oven

KALFSOESTERS Van de hele zachte delen gesneden

KIPPENDIJEN Met of zonder been

VARKENSHAAS Altijd ”lekker”makkelijk

LAMSHAAS Het malste stukje

FRANS KOKELETJE Lekker te vullen met groente

ALLE MEDEWERKERS VAN 

KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO
WENSEN U EEN GEZELLIGE KERST

EN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2015

THUIS ETEN MET DE VLEES-WILD EN TRAITEURSPECIALITEITEN VAN SLAGERIJ VAN LOO

VOORKOM TELEURSTELLINGEN!
GEEF UW KERSTBESTELLING UITERLIJK 22 
DECEMBER AAN ONS DOOR!

VOOR SCHERPE AANBIEDINGEN VOOR DE
DAGEN VOOR KERST KIJKT U OP ONZE 
BORDEN EN HET BEELDSCHERM IN DE WIN-
KEL. OOK VOOR VRAGEN & ADVIES BENT U 
VAN HARTE WELKOM IN DE WINKEL

THUIS ETEN MET DE VLEES-WILD EN TRAITEURSPECIALITEITEN VAN SLAGERIJ VAN LOOTHUIS ETEN MET DE VLEES-WILD EN TRAITEURSPECIALITEITEN VAN SLAGERIJ VAN LOO
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Mini kerstster

Euphorbia pulcherrima.

Diverse kleuren. 

Potmaat 10 cm. Per stuk

van 2,49Dvoor 

1,49
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Kerstmarkt Thomashuis 
Maartensdijk

door Marijke Drieenhuizen

Op zaterdag 13 december organiseert Thomashuis Maartensdijk een kleinschalige kerstmarkt. 

Het Thomashuis bestaat dit jaar 5 jaar en het afgelopen jaar hebben zij dit op verschillende 

manieren gevierd, de kerstmarkt wordt de grote afsluiter.

In het Thomashuis Maartensdijk 

wonen 9 mensen met een beper-

king samen met het zorgechtpaar 

Dennis en Nathalie van Mid-

delkoop en hun vier kinderen.  

Samen met vijf parttimers bieden 

zij de bewoners een thuis in Maar-

tensdijk. Alle bewoners hebben ook 

een vorm van dagbesteding voor 

twee of meer dagen per week. 

Eerste jubileum

Het eerste lustrum is dit jaar op 

veel manieren gevierd. Nathalie 

van Middelkoop: ‘We hebben ver-

schillende activiteiten georgani-

seerd steeds in een andere setting 

maar altijd met mensen die een 

belangrijke rol spelen in het leven 

van de bewoners van het Thomas-

huis. Zo was er een High Tea met 

ouders, een speurtocht in het dorp 

met broers en zussen en een disco 

met vrienden en vriendinnen’. De 

bewoners zijn vanaf september be-

zig om leuke spulletjes te maken 

voor de kerstmarkt. Dat hebben zij 

gedaan onder leiding van vrijwil-

ligster Marijke Postma.

Kerstmarkt

Het gaat bij de kerstmarkt om ge-

zelligheid en ontmoeten. Nathalie 

van Middelkoop: ‘Wij gaan ervan 

uit dat we de onkosten kunnen dek-

ken met het geld wat binnenkomt. 

Houden we meer over dan het ge-

kost heeft dan zullen we dat geld 

in de knutselpot doen, zodat de 

bewoners ook de komende maan-

den weer ijn creatief bezig kun-

nen zijn’.Naast dus een kraam met 

zelf gemaakte kerstspullen staan 

de volgende veelal Maartensdijkse 

ondernemers ook met een kraam 

op het terrein van het Thomashuis: 

Restaurant Zilt en Zoet, Bakkerij 

Bos, Groenrijk met kerstbomen, 

Mieka Kinderkleding, Romilan 

Modeaccessoires, ’t Beautyhuisje, 

Het Knipperijtje, LM Sieraden, 

Dennis Top met steigerhout crea-

ties van eigen hand en Kattenoog-

producties met kaarten en posters. 

Daarnaast zijn er spelletjes voor de 

kinderen en komt ook de inwendi-

ge mens aan bod met kofie, thee, 
limonade, glüwein, erwtensoep en 

oliebollen tegen schappelijke prij-

zen. De kerstmarkt vindt plaats 

in de tuin bij het Thomashuis aan 

Dorpsweg nummer 102 en duurt 

van 12.00 tot 16.30 uur. Het parke-

ren van auto’s kan bij de Vierstee 

aan de Nachtegaallaan.

De bewoners van het Thomashuis Maartensdijk met vlnr  (achter)Roos, Olle, Erwin, Tobias,(voor) David, Jefke, 

Adrie, Shanna en Kim hebben zin in de Kerstmarkt op zaterdag 13 december van 12.00 tot 16.30 uur.

Kerstinloop bij Theetuin Bilthoven
Theetuin Bilthoven heeft een ker-

stinloop op zaterdag 13 en maan-

dag 15 december, beide dagen van 

11.00 uur tot 16.00 uur. Er zijn 

gezellige kraampjes met allerlei 

leuke dingen voor de kerst. 

Jolanda is er met haar gezellige 

kraam met allerlei eigen gemaakte 

kerstversiering, snoeperijen en 

marmelade, kunstschilder Mar-

greet Kooning exposeert met 

haar prachtige kleurrijke schil-

derijen en op maandag is Ate-

lier Wol en Zijde uit Maartens-

dijk met een kraam aanwezig.  

De aparte jams en chutneys zijn er 

weer, ook eigen gemaakte snoe-

perijen, kerststukken, kransen, 

oude kerstversiering, brocante en 

curiosa. Ook zijn er allerlei leuke 

dingen uit Frankrijk. De kas is om-

getoverd met verschillende oude 

kerststallen en de tuin is helemaal 

in kerstsfeer. 

In de afgesloten veranda zijn al-

lerlei lekkere dingen met kofie 
en thee en warme chocolademelk; 

ook is er erwtensoep en vegetari-

sche bonensoep naast hartige taart. 

Het huis binnen is versierd; er staat 

een kerstboom vol met antieke 

kerstversiering.

Alles staat klaar in de afgesloten veranda. [foto Henk van de Bunt]

Kerstdiners van het
Nationaal Ouderenfonds

Terwijl Kerstmis een tijd is die 

veel mensen doorbrengen in gezel-

schap van vrienden en familie, zijn 

veel ouderen met de feestdagen al-

leen. Het Nationaal Ouderenfonds 

organiseert daarom dit jaar voor 

de twaalfde keer Kerstdiners voor 

deze ouderen in samenwerking 

met 40 vestigingen van het Van der 

Valk concern. Het Kerstdiner in 

De Bilt wordt gehouden in Hotel 

Restaurant De Biltsche Hoek op 

dinsdag 16 december a.s. van half 

zes tot half negen.  De Lions Club 

verzorgt het vervoer van de men-

sen, De Rotary Club De Bilt-Bilt-

hoven de bediening en de muziek, 

en Conny Vink komt optreden.

Het Nationaal Ouderenfonds orga-

niseert deze jaarlijkse diners om 

de eenzaamheid onder ouderen 

tegen te gaan. Via de Thuiszorg, 

Stichting Welzijn Ouderen, ker-

ken, het Rode Kruis en de Zon-

nebloem worden ouderen bereikt, 

die in aanmerking komen voor 

de Kerstdiners. Mensen die een 

eenzame oudere kennen, kun-

nen deze persoon aanmelden 

bij het Nationaal Ouderenfonds  

(www.ouderenfonds.nl/ 

030-6567774.) 

Biltsche Hoek

Het feestelijke en heerlijke diner 

met een glaasje wijn vindt plaats 

in één van de zalen van de Bilt-

sche Hoek. De zaal is in feestelijke 

Kerstsfeer omgetoverd. Gastheer 

Klaas van der Valk heet de mensen 

van harte welkom en de mannen en 

vrouwen van de Rotary bedienen 

de tafels en zijn altijd bereid een 

helpende hand te bieden.

Kerstmarkt op 
landgoed Oostbroek

Op zaterdag 13 december van 11.00 tot 16.30 uur is er een gezelli-

ge kerstmarkt op landgoed Oostbroek in De Bilt. In de verschillende 

kraampjes zijn er kerstcadeautjes en er worden kerststukjes, sieraden, 

kleding en cadeau-artikelen van verschillende materialen, maar ook 

heerlijke bonbons verkocht. Ook aan de vogels is gedacht in een kraam 

met nestkastjes, vogelvoer en voederhuizen.

De kinderen kunnen zelf popcorn bakken of luisteren naar een kerstver-

haal in het Grote Huis. Ook is er een muzikant aanwezig met wie kinde-

ren samen muziek kunnen maken. Landgoed Oostbroek ligt verscholen 

achter het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis in De Uithof, Bunnikseweg 

45a te De Bilt. Toegang en parkeren is gratis.

Niet aannemelijk dat het er aankomend weekend zo uit zal zien op 

landgoed Oostbroek.



Tapijt

Vinyl

Marmoleum

Gordijnen

Vitrage

Lamellen

Jaloezieën

Zonwering

Horren

Laminaat

Plankenvloer

PVC

Kapelweg 5, 3732 GS De Bilt, geopend op afspraak

T: 030 - 22 01 959

E: vaessen.stoffering@gmail.com

Voor uw complete woningstoffering

Oude Brandenburgerweg 4a
06-25172955 • 0346-830927

Ambachtelijke meubelstoffeerderij 

Kwarten
Al jaren een begrip in Bilthoven, De Bilt e.o.

•	 Gespecialiseerd 

in rieten- en 

biezenmatten 

maken.

•	 Gratis halen en 

brengen.

•	 Grote collectie 

klassieke en 

moderne meubel-

stoffen en leer.

www.meubelstoffeerderijkwarten.nl

Kom langs in onze winkel 
of bel voor een vrijblijven-
de afspraak bij u thuis.
U bent van harte welkom, 
De kofie staat klaar
in Bilthoven!

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

Openingstijden Warme Witte Winter Weken: Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur, vrijdags van 10.00 tot 21.00 uur

Openingstijden ‘t Vaarderhoogt tuincentrum en Kerstshow: ma t/m do 09.00 tot 18.00 uur, vrijdag tot 21.00 uur, zat. en zon. 10.00 tot 17.00 uur

WARME WITTE WINTER 
WEKEN AANBIEDINGEN

Super Nordmann kerstbomen. Kom de uwe 

maar snel halen, want ze gaan nog 

véél harder dan we gedacht 

hadden. Dat heb je met 

zo veel kwaliteit voor 

zo’n lage prijs:

Van 150 tot 180 cm

van € 27,95 voor 

.... € 17,95
Van 180 tot 220 cm

van € 39,95 voor 

.... € 29,95

Wat een fántástisch familiefeest is het 

toch. We mogen bezoekers uit het héle 

land begroeten en er zijn zelfs busreizen 

naar ons festijn georganiseerd.

Komt gerust een tweede of derde 

keer want ons dorp is weer helemaal 

opnieuw bevolkt. En er is zat te zien, te 

beleven en (niet te vergeten) te proeven.

Kijk op www.warmewittewinterweken.nl

voor het volledige programma!!

Totenmetdinsdag23decemberELKEdagopen

Nog véél meer aanbiedingen vindt u op 

www.warmewittewinterweken.nl

De vraag naar dit enorme suc-

ces van vorig jaar was zo groot, 

dat we het dit jaar herhalen.

De Phalaenopsis, een schitte-

rende 3-taks vlinder orchidee.

Natuurlijk nu ook weer voor een 

weggeefprijsje. Moet kunnen in 

deze cadeaumaand, toch?

Van € 11,95 voor.. € 6,95

U kunt zich bij onze 
infobalie inschrijven voor de Kerstmannenloop van 

18 december a.s.

10

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook….

Servicecentrum Maartensdijk terug naar Maertensplein 96
Per 1 december is het nieuwe servicecentrum weer terug aan het Maertensplein. 
U bent van harte welkom om eens te komen kijken en een kopje koie te drinken. 
MENS De Bilt staat klaar om uw vragen over welzijn, wonen en zorg te beant-
woorden. Ook zijn er diverse activiteiten waar u anderen kunt ontmoeten.

Meedoen en Samen

Openingstijden Servicecentrum De Bilt
In december is het Servicecentrum open op 22, 23, 24, 29 en 30 december van 9.00 
-13.00 uur. Op 25, 26, 31 december, 1 en 2 januari zijn we gesloten. Vanaf maandag 
5 januari hopen we u weer te ontmoeten. Wij wensen u prettige feestdagen. Heeft 
u vragen? Loop binnen bij Servicecentrum De Bilt ,Prof. Dr. PJW Debijeweg 1 De 
Bilt, 030-7440595

Maximaal resultaat voor

een minimale prijs!

• Financiële boekhouding € 35,- per uur
• Salarisadministratie € 8,- per loonstrook
• Belastingaangiften vanaf € 35,-

Administratiekantoor Admimax

Simone Verbeek 
Frederik G Hopkinsweg 11
3731 CN De Bilt

06 - 31161231

simone@admimax.nl

www.admimax.nl

Weerbaarheidstraining Rots en Water 

voor basisschoolleerlingen
Na de kerstvakantie starten er nieuwe trainingen 
voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8 in Bilthoven. 
De Rots en Watertraining is geschikt voor alle  
kinderen: van kinderen die helemaal niet voor zichzelf 
durven opkomen tot kinderen die regelmatig in con
flicten verzeild raken omdat ze juist te assertief zijn.

Meer informatie vindt u op www.jetvoorkids.nl
Bellen kan ook: 0622584944. 
Ook voor individuele coaching kunt u hier terecht. 

Merellaan 20
3722 AL  Bilthoven
info@jetvoorkids.nl

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

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Posters
voor de 

KERST
of

OUD
&

NIEUW
Nodig?

Alles kan!

Wij 

wensen 

u fijne 

dagen 
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V E R H U I S B E R I C H T
Per 1 december 2014 aan de Julianalaan 135, 3722 GH Bilthoven:

• Fysiotherapie Goudberg  
• Podotherapie Gips & Van Ojen
• Arts en medische keuringen,
 drs J.J. Fouché
• Saltro Diagnosi sch Centrum

www.praki jkgoudberg.nl | tel.: 030 – 225 00 22

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 

Taakstraf !!!

Zo jonge man lekker aan het schoffelen ?

Ja mijnheer, het is best leuk werk en ik ben lekker buiten.

Ja dat zie ik, sommige komen er maar gemakkelijk vanaf.

Ik wil overigens niet nieuwsgierig zijn, maar wat heb je daar nu voor 

moeten uitspoken?

Nou eh ….

Zeg maar niets ik snap dat je het vervelend vindt om er over te praten, 

het was ook maar een vraag. Je leest soms wel eens wat en dan wil je 

wel eens weten waarvoor je zo’n taakstraf krijgt opgelegd.

Nou ja, straf !!

Eh, nee dat is het niet maar ik ….

Laat maar joh, als nieuwsgierige mensen zoals ik er naar vragen zeg je 

gewoon dat je dit werk doet in het kader van die zogenaamde burger 

participatie.

Dat is helemaal in tegenwoordig en wordt enorm gewaardeerd.

Nee mijnheer ik werk bij de gemeente, ik ben ambtenaar.

Eh ja natuurlijk dat kan ook, maar dat had ik overigens al gezien. 

Dag jonge man veel plezier.

Hans Los, De Bilt

Zeg Nee en smul mee!
Op zaterdag 13 december a.s. voert 

de jeugd van het Rode Kruis een 

actie op het Maertensplein. Zij wil-

len hiermee geld inzamelen voor de 

3FM Serious Request actie, het wel 

bekende Glazen Huis, dat vanaf 18 

tot en met 24 december op de Grote 

Markt in Haarlem zal staan. De 

opbrengst dit jaar is bedoeld voor 

‘meisjes en vrouwen die slachtof-

fer zijn van seksueel geweld in 

conlictgebieden.’ Het Rode Kruis 

zet zich in voor opvang en herstel 

van vrouwen met een trauma door 

seksueel geweld, helpt deze vrou-

wen het leven op te bouwen, maar 

vraagt ook bij publiek, politie en 

strijdkrachten aandacht voor het 

recht van elk mens, elke vrouw, 

om zelf te bepalen over het eigen 

lichaam.

Om zoveel mogelijk geld binnen 

te halen verkopen de jongeren van 

9.30-15.00 uur verse warme pan-

nenkoeken, warme chocolademelk 

en broodjes rookworst voor een 

aantrekkelijke prijs. Heeft u ook 

altijd zo’n lekkere trek als u bood-

schappen heeft gedaan? Ga dan 

even langs en koop iets lekkers 

voor het goede doel. Ook zal er een 

donatiebox aanwezig zijn. Zaterdag 

20 december wordt de opbrengst 

naar het Glazen Huis in Haarlem 

gebracht.

Sint Nicolaas vindt Fairtrade-bord
Basisschool De Regenboog kreeg 

op de verjaardag van Sinterklaas 

het bijpassende bord, dat behoort 

bij de oficiële toekenning van de 
titel Fairtrade School op een heel 

originele manier uitgereikt. Burge-

meester Arjen Gerritsen - voorzit-

ter van de Biltse Fairtrade Jury die 

deze titels in deze gemeente toe-

kent – wilde het bord aan de school 

overhandigen, maar was het kwijt 

geraakt.

Sint Nicolaas, die vanwege zijn 

geboortedag op hetzelfde moment 

ook de Regenboog bezocht, werd 

er door zijn speciale Fair Trade Piet 

op geattendeerd, dat hij in één van 

zijn zakken een hem onbekend bord 

had getraceerd. Dat bleek het zoek 

geraakte bord te zijn, zodat op het 

afgesproken tijdstip alles nog door 

kon gaan. [HvdB] 

V.l.n.r. directeur Karin Brascamp, Sint Nicolaas en burgemeester Arjen 

Gerritsen (in gezelschap van een aantal Pieten) zijn blij dat het vermiste 

bord tijdig werd teruggevonden.

Sinterklaasfeest in Lage Vuursche
Zaterdag 29 november werd Sinter-

klaas in Lage Vuursche onthaald. 

Om ongeveer 14.00 uur verzamel-

den de kinderen zich in het dorps-

huis ‘De Furs’ aan de Slotlaan. 

Daar was al een groot aantal zwarte 

pieten aanwezig, die op een gewel-

dige manier de kinderen bijna een 

uurlang hadden vermaakt. Later 

gingen ze met ouders, grootouders 

en andere belangstellenden lopend 

naar het Verpleeghuis Sint Elisa-

beth aan de Kloosterlaan. De al-

lerkleinsten konden meerijden  met 

een koets van Stalhouderij Schaft 

uit Tienhoven. Terug in het dorps-

huis werd het een zeer gezellig 

feest en deelde de Sint met hulp van 

de Hoofd Piet en andere Pieten de 

cadeau’s uit. 

(Sib de Boer)

Opa Piet begeleidt Sinterklaas
Het was nog donker en koud toen 

de leerlingen van de Julianaschool 

op 5 december stonden te wachten 

op Sinterklaas. Eerst kwam er een 

paard maar de Sint zat er niet op. 

Die kwam even later aan, samen 

met Opa Piet in een doktersauto 

met loeiende sirenes. Opa Piet was 

in het laatste Sinterklaasjournaal 

tot hulp-Sinterklaas benoemd en 

was deze ochtend meteen actief. 

Vooraf hadden de kinderen al luid-

keels laten horen dat ze Opa Piet in 

hun hart hebben gesloten. Er was 

nog een verrassing. Pieten brachten 

vanaf het dak van de school absei-

lend cadeautjes naar beneden. [GG]  Sinterklaas en hulp-Sinterklaas Opa Piet.

Sint en Sterk Spul
bij Zonnebloem

De Zonnebloem (De Bilt/Bilthoven) organiseerde woensdag 3 december 

een Sinterklaasmiddag voor haar gasten in het HF Witte Centrum aan 

het Henri Dunantplein in De Bilt. Het Maartensdijkse koor ‘Sterk Spul’ 

verzorgde met mooie liederen een deel van de middag. Ook Sinterklaas 

en Zwarte Piet brachten een bezoek aan het HF Witte Centrum.

[foto’s Reyn Schuurman]

Sint werd per huifkar vervoerd naar het verpleeghuis aan de Kloosterlaan.
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Vergadering Dorpshuis 

De beheercommissie van Dorps-

huis De Groene Daan in Groene-

kan komt maandag 15 december 

om 20.00 uur in openbare verga-

dering bijeen in het dorpshuis. 

Info bij de secretaris E.G. Ver-

schuur-Bunte, tel. 0346 211435.

Kerstconcert in Schutsmantel

Op zondag 14 december 2014 

geeft het ensemble Jenny Haisma 

en Jeroen Liedorp een Kerstcon-

cert in zorgcentrum Schutsman-

tel, onderdeel van Warande. Het 

concert begint om 15.00 uur in 

Schutsmantel aan de Gregorius-

laan 35 te Bilthoven. Het ensem-

ble bestaande uit Jenny Hais-

ma - sopraan en Jeroen Liedorp 

- piano, brengt een gevarieerd 

klassiek programma met onder 

voorbehoud werken van o.a. 

Henriette Bosmans en Anna Cra-

mer. Het programma duurt één 

uur, zonder pauze. Het optreden 

is op verzoek van Schutsmantel 

georganiseerd door de stichting 

Muziek in Huis. Toegang is gra-

tis. Vanaf 14.00 uur wordt koffie 

en thee geschonken. 

Inzameling kerstspullen 

Inzameling van kerstspullen voor 

de jaarlijkse kerstmarkt in Woon-

zorgcentrum De Bremhorst is 

begonnen. De Bremhorst zoekt 

leuke kerst- en andere kleine 

spulletjes om te verkopen op de 

markt, die gepland staat op vrij-

dag 12 december van 10.00 tot 

13.00 uur. Heeft u nog kerstver-

sieringen liggen, Woonzorgcen-

trum De Bremhorst op de Jan van 

Eijcklaan 31 te Bilthoven is er 

blij mee. Van de opbrengst wordt 

een gezellige bewonersactiviteit 

georganiseerd.

Kerstmarkt De Bremhorst

Op vrijdag 12 december wordt in 

Woon-en zorgcentrum De Brem-

horst de jaarlijkse kerstmarkt 

georganiseerd. Er zijn verschil-

lende kramen met o.a. kerstca-

deautjes, marmelade, echt hand-

werk, zijden bloemstukjes, kerst-

kaarten en nog veel meer. Tevens 

wordt er rond lunchtijd een heer-

lijk broodje kroket van het huis 

verkocht en kunt u terecht voor 

een kopje koffie of thee met 

warme apfelstrüdel en slagroom. 

U bent van harte welkom op de 

Jan van Eycklaan 31 van 10.00 

tot 13.00 uur.

VBW Winterdag

Tijdens de VBW-Winterdag op 

vrijdag 2 januari is de ‘Ik Ver-

telvis’ aanwezig en gaat het over 

‘zeesterren‘ en nog veel meer. 

Van 10. 00 tot 15.00 uur is er van 

alles te doen in Het Dorpshuis 

van Westbroek. Zie, hoor, speel, 

knutsel, beweeg en zing samen 

met je vriendjes en vriendinne-

tjes. Meld je aan via vbwwest-

broek@gmail.com

1+1
GRATIS*

Calvé partysaus 
Alle fl esjes of tubes
van 250 - 430 ml
2 stuks
van: 1.94 - 3.58

voor: 0.97 - 1.79

3.9999
2 stuks

 Kerstster*
2 stuks
4.98

*   Bloemen/planten zijn niet 
verkrijgbaar in onze winkels in 
Maassluis en winkelcentrum 
Essesteijn (Voorburg). 

0.99

CoolBest 
Alle pakken
van 1 liter
Per pak
1.41 - 1.79

kijk voor de 
lekkerste 

ideeën in ons 
kerstmagazine

Acties zijn geldig van woensdag 10 t/m dinsdag 16 december 2014

Bij de Hoogvliet websuper doet u boodschappen wanneer het u uitkomt.
Kijk snel op www.hoogvliet.com.

...daarom

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

0.99
Per liter 1.52

  Artikelen vindt u in de diepvries

Ola Viennetta   
Crème Brûlée, vanille, coconut of biscuit caramel

Alle pakken van 650 ml, Per pak
2.19 - 2.35

 Onze producten zijn ook online te bestellen op www.hoogvliet.com

Laat u verrassen door het veelzijdige
Bijzonder Lekker assortiment, waarmee we
het ook voor de kok extra gezellig maken. 

Producten zijn verkrijgbaar van maandag 8 december t/m woensdag 31 december 2014

Zo maakt 
u kerst 

 bijzonder
lekker

magazine

Gratis

kerstmagazine
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Weerbaarheidstrainingen bij Judokan
door Henk van de Bunt

Sociale veiligheid is een hot item vandaag de dag. Kan ik ‘s avonds en ‘s nachts nog alleen over 

straat of hoe gaat het als ik volgend jaar naar het Middelbaar Onderwijs moet? Judokan 

speelt daar met een cursus weerbaarheidstraining op in.

Onderzoek heeft uitgewezen dat 

mensen met een zelfverzekerde 

houding minder snel slachtoffer 

worden van geweld. Een cursus Fy-

sieke en Mentale Weerbaarheid kan 

bijdragen aan een zelfverzekerde 

houding.

Judo

Weerbaar (bij Judo) zijn betekent 

onder andere dat je op een passende 

manier kunt opkomen voor jezelf. 

Niet iedereen kan dat even goed. 

Het doel van een weerbaarheids-

training is effectief te reageren op 

grensoverschrijdend (pest-)gedrag, 

het creëren van een veilig gevoel en 

het vergroten van het zelfvertrou-

wen. Je leert tevens simpele zelf-

verdedigingstechnieken, gebaseerd 

op natuurlijke lichaamsbewegingen 

en logische verdedigingsprincipes. 

Daarnaast is natuurlijk het plezier 

hebben in bewegen en sportief be-

zig zijn ook belangrijk.

Judokan

De Maartensdijkse vereniging Ju-

dokan is van plan in 2015 weerbaar-

heidstrainingen te geven. Dat zullen 

in beginsel 8 lessen zijn, aanvan-

gende bij voldoende deelname op 

dinsdag 6 januari 2015 van 19.00 

uur tot 20.00 uur. De cursus zal ge-

geven worden in ‘De Vierstee aan 

de Nachtegaallaan in Maartensdijk. 

De cursus is bedoeld voor zowel 

jongeren als volwassenen. Judokan-

ner Hans Stevens: ‘Het is dus een 

combinatie van verbale, mentale én 

fysieke oefeningen. Juist deze com-

binatie blijkt effectief in de verde-

diging tegen grensoverschrijdend 

gedrag. In weerbaarheidstrainin-

gen gebruikte methodieken komen 

voort uit trainingen sociale vaardig-

heid, assertiviteitstrainingen, hulp-

verlening, agressiebeheersing en 

vechtsporten’. Voorzitter Adrie de 

Vries: ‘Naast sekse en leeftijd kun-

nen bijvoorbeeld ook etnisch-cultu-

rele, sociale en levensbeschouwe-

lijke achtergronden van belang zijn. 

Deze zijn van invloed op de manier 

waarop een kind of volwassene 

denkt, voelt en handelt. Bijvoor-

beeld als het gaat om zelfbeeld, inti-

miteit, seksualiteit, grensoverschrij-

dend gedrag en weerbaarheid’.

Aanmelden of meer informatie bij: 

Hans Stevens (0346 212455) of 

Adrie de Vries (tel 0346 213298 of 

adriedevries@casema.nl). 

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Adrie de Vries en Hans Stevens: ‘In weerbaarheidstrainingen staat het 

vergroten van zelfvertrouwen centraal’.

Oliebollenactie 
Tweemaal Zes

Ook dit jaar organiseert korfbalvereniging Tweemaal Zes de traditione-

le oliebollenactie. Zowel de oliebollen als appelbeignets worden weer 

gebakken door warme bakker Bos. Een mooie combinatie: je koopt 

heerlijke bollen en beignets, waarmee je Tweemaal Zes ook nog eens 

steunt. Meer info op de site van Tweemaal Zes.

Happy Nurse sponsort 
SVM

Maartensdijker Werner de Groot, eigenaar van HappyNurse, een 

snelgroeiende arbeidsbemiddelaar voor de zorgsector met een brede 

dienstverlening in tijdelijk en vast personeel, zegt ‘Ik ken SVM al jaren 

en kom geregeld op het complex. De ambities van de club en de goede 

resultaten spreken mij erg aan en komen overeen met Happy Nurse, 

vandaar dat ik het nu de tijd vond voor een mooie reclame uiting.  SVM 

is zeer content met wederom een mooie sponsor middels 2 borden langs 

het hoofdveld.

E2 
Kampioen

Afgelopen zaterdag werden 

Casper Jansen, Berdan Bege, 

David Lassche, Teun Sikkema, 

Pelle Koppenol, Joep Elders, 

Sem de Graan, Steven dan den 

Brink en Tijn Werner van de E2 

van FC De Bilt kampioen.  Ze 

wonnen met 8-3 van Hercules 

en zijn niet meer in te halen voor 

hun achtervolgers. Hun trotse 

trainers zijn Mark Visser en Tim 

Elders.                 (Paul Werner)

Kampioensmeiden
Afgelopen zaterdag zijn 

de meisjes (E1) van FC 

de Bilt uitgebreid ge-

huldigd na het behalen 

van het kampioenschap. 

Eerder die ochtend werd 

de 11e en laatste com-

petitiewedstrijd win-

nend afgesloten. Met 

precies 100 doelpunten 

voor en slechts 6 tegen 

zijn de meiden van De 

Bilt ongeslagen kampi-

oen geworden van de 

najaar-competitie. 

Alfred Folkeringa)

Sint test kunstgrasveld
Vrijdag 5 december kwam 

Sinterklaas met zijn pie-

ten in de echte spelersbus 

van FC Utrecht aan op de 

Melkweg. Sint had een spe-

ciale taak want hij moest 

het nieuwe kunstgrasveld 

testen. Sint dribbelde met 

de FC Utrecht Piet over het 

veld en heeft daarmee het 

veld oficieel goedgekeurd. 
Ouders en leerlingen van 

Wereldwijs vonden het heel 

bijzonder dat zij alvast even 

op het nieuwe veld mochten 

rondkijken.

[foto Reyn Schuurman]



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Kettler hometrainer € 49,50. 

Voorfietsdrager € 12,-. Tel. 

0346-820494

Wijnmaakset, compleet met 

4 gistingsflessen, watersloten, 

kurken+kurkzetter, filters, 

slangen, etiketten e.d. Met 

handboek voor de wijnmaker. 

€ 25,-. Tel. 030-2290245

Zwarte (harde) Attaché-koffer 

van Samsonite met cijfer-

slot. Prijs € 7,50. Tel. 030- 

2290245

Nieuwe lichtbruine Picknick-

rugtas met 4 persoons 

Picknickset. Met o.a. bekers, 

bestek, thermoskan e.d. Merk 

Fourseasons. € 7,50. Tel. 030-

2290245

Mooie oude melkglazen 

lampenkap met kraaltjes. 

Doorsnee 26 en hoogte 10 

cm. € 15,-. Tel. 030-2290245

Oude koperen spiegel met 

kuif en geslepen glas. Breed 

33 en hoog 27 en met kuif 

hoog 43 cm. Prijs 15,-. Tel. 

030-2290245

B O O D S C H A P P E N -

TROLLEY'S bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Oude lampetkan met grote 

wasbak en zeepbakje. Van 

de firma Societé Céramique 

(Maastricht). In goede staat. 

€ 25,-. Tel. 030-2290245

2 dezelfde spijltjes stoe-

len met bijpassend tafeltje, 

kleur zwart. € 45,-. Tel.030- 

2205540

Z.g.a.n. koffer op wielen merk 

CARLTON, met veel vakken. 

€ 20,-. Tel. 030-2205540

Opvouwbare kunststof hang-

kast, stevig frame. Blauw/

witte streep. Diep 50cm, 

breed 75cm en hoog 150cm. 

De voorkant sluit met een 

lange ritssluiting. € 7,50. Tel. 

030- 2292791

Mooie vintage barkruk, 

onderstel is chroom, dikke 

ronde bruine skai zitting 12 

cm hoog, hoogte kruk 70 cm. 

€ 10,-. Tel. 030- 2292791

Monoflex vlakke lattenbodem 

in prima staat, 200 x 90 cm, 

€ 20,-. Tel. 030-2292791

White wash kast met 2 deu-

ren en 4 laden. Prima staat. 

l96xb48xh141. € 25,-. Tel. 

06-23234964

Smalle spar 5m, 3 zijden 

mooi, omgezaagd. € 50.-. Tel. 

06-24444758

TASSEN, poncho's en 

sjaals nu bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Handwerken zonder Grenzen, 

jaargangen 2004 t/m 2013. 

€ 45,-. Tel. 030-2205248

Prachtige zelf gemaakte 

kaarten verjaardag, van harte 

beterschap en vooral hele 

mooie kerst kaarten. 4 voor 

€ 5,-. Tel. 0346-214305

2 lattenbodems, elektrisch 

bedienbaar, 90x200. € 35,- 

per stuk. Tel. 030-2717487

Voetmassagebad met ver-

schillende functies, 220volt, 

slechts 1x gebruikt. € 10,-. 

Tel. 0346-830120

1-pits petroleumbrander, ide-

aal voor plantjes op te zetten. 

€ 10,-. Tel. 0346-214084

Bak met ministeck en platen. 

€ 12,50. Tel. 0346-214084

Z.g.a.n. 2x WII spelcomputer. 

€ 50,-. Tel. 0346-214084

Eikenhouten kinderledikantje 

met matrasje, 120x60cm. 

€ 30,-. Tel. 030-2290923

Kinderledikantje met matras 

120x60, dekbedje en hoes. 

€ 20,-. Tel. 030-2290923

Oude fotocamera ̀ Prontonlens 

Ludwig Dresden`, in- en 

uitklapbaar en alle functies 

handinstelbaar. € 20,-. Tel. 

06-44442349

`GP` portable powerbank, 

model GL343, als nieuw. 

€ 15,-. Tel. 06-44442349

Opladers voor mobiele tele-

foons LG (1x), Motorola 

(1x), Nokia (4 verschillende 

type's). € 5,- per stuk. Tel. Tel. 

06-44442349

Aroma diffuser, instelbaar 

van 30 sec. tot 30 min. Voor 

essentiële geuroliën. € 30,-. 

Tel. 06-44442349

Oud emaillen reclamebordje 

`Van Nelle voor koffie en 

thee`, in kleuren rood/geel. 

Altijd buiten gehangen, van-

daar in matige staat. € 10,-. 

Tel. 06-44442349

Stereo Phone Pre-Amplifier, 

AC220k, 240V, 50Hz pre-

amp-220. € 10,-. Tel. 06- 

44442349

CASTELIJN & BEERENDS 

luxe portemonnees en akte-

tassen bij Kok Stomerij & 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Te koop gevraagd

Oude RACEFIETS jaren '70-

'80-'90 (in huidige staat) voor 

student. Tel. 06-83235321
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Fietsen/ brommers

Herenfiets `Fongers` met 

hand- en trommelremmen, 

waard om opgeknapt te wor-

den! Vandaar € 25,-. Tel. 

06-44442349

Diversen

Let op! Vrijdag 19 December 

Ladiesnight! Leuke aan-

biedingen bij BETTY’S 

CORNER! Bel voor een 

afspraak: 06-33722022. Zorg 

voor uw haar!

BIANCA voor de nagels 

natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 

Info Facebook: Bianca's nail 

fashion .

Dinsdag nog steeds 

SENIORENDAG bij kap-

per Hans, Maertensplein 

26, Maartensdijk. Knippen 

€ 10,00

Te huur KANTOORRUIMTE 

in Groenekan op kleinscha-

lig industrie terrein voor 

kleine zelfstandig ZZP, ook 

VBW Winterdag

Tijdens de VBW-Winterdag op vrijdag 2 

januari is de ‘Ik Vertelvis’ aanwezig en gaat 

het over ‘zeesterren‘ en nog veel meer. Van 

10. 00 tot 15.00 uur is er van alles te doen 

in Het Dorpshuis van Westbroek. Zie, hoor, 

speel, knutsel, beweeg en zing samen met je 

vriendjes en vriendinnetjes. Meld je aan via 

vbwwestbroek@gmail.com

Zaterdag 13 en 20 dec. kerstverkoop bij Blooming Business 

van 10.00-13.00 uur. Beukenburgerln 62 (voormalig bos-

wachtershuis in bos De Leyen). Voor meer info: 06-20199194

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

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

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

• Stomen en reinigen van kleding en goederen.
• Groot assortiment lederwaren
• Schoenreparatie.
• Schoenonderhoud artikelen.
• Horlogebandjes incl. aanzetten.
• Horloge batterijtjes incl. inzetten.

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

Tel. 0346-212267. WINTERTIJD: ma, wo en vr: 16.00-

20.00u en za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit 

voorraad leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. 

Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

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

06-54967985

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 

coaching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter onder-

steuning van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350. www.

MPGcoaching.nl

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 

tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 

in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 

tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel. 0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie

van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 

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

Laatste dag opheffingsuitverkoop bij Blooming Business. 

Zat 27 dec. van 10.00- 16.00 uur. Hoge kortingen op 

vazen, decoratiematerialen, kerstballen en nog veel meer! 

Beukenburgerln 62 Groenekan (voormalig boswachtershuis 

in bos De Leyen)

Cursussen/ trainingen

Info bijeenkomsten Avatar® in Groenekan. In de periode van 

11 t/m 21 december ben je van harte welkom voor een info-

uur over de Avatar Cursus, dagelijks om 9.30 uur, 14.30 uur 

of 20.00 uur in Groenekan. Deelname is gratis. Avatar is een 

bewustzijnstraining. Kom ontdekken wat het voor jou zou 

kunnen betekenen. Voor meer informatie en registratie bel 

06-83946647 of 06-54374535 of mail naar info@avatar.nl. 

Zie ook www.avatar.nl.

Zie pag. 10 voor de Mens De Bilt cursussen

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  ....................................................

te gebruiken als showroom. 

Afgesloten met elektrisch 

hek. Tel. 0346-769081

Klok kapot? Vraag vrijblij-

vend prijs op! Juwelier Poot 

UURWERKMAKER. Tel. 

0346 212120 ( v.d. Top 

PAARDENMEST gratis 

af te halen. Stal Arends in 

Maartensdijk heeft er ber-

gen van. Bel voor meer info 

06-54753516

Auto ACCU'S v.a. € 54,95 

montage € 7,50 Draaiweg 

52 Utrecht tel. 030-2734157 

www.accushop.nl

TE HUUR: opslagruimte 100 

m2 in Westbroek. Tel:06-

10658013

VERLOREN: Groene tas 

met badspullen ergens tus-

sen Groenekan en de 

Molenpolder Graag terugbe-

zorgen! Tonnekewilmink@

minded.net. Tel. 030-7558733

Te huur grote GARAGEBOX/

OPSLAGRUIMTE € 110,- 

p/m. Centrum Bilthoven 

informatie na 17.00 uur 035-

6560764 of 06-24760212. 

fahw.hellmann@online.nl

GASTOUDER heeft nog 

plaats voor buitenschoolse 

opvang in De Bilt. Kijk voor 

meer info op www.kommee-

naarbuitenallemaal.nl of bel 

naar 030-6567436

Raaijen Interieurs

Uw adres voor het 
vakkundig stofferen van 
uw kwaliteitsmeubelen

Meubelmakerij & Stoffeerderij
Sinds 1931

Gratis prijsopgave

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45, De Bilt 

030-2202012

De beste wensen 
van de 
bezorgers

Ook dit jaar kunt u onze be-

zorgers weer aan de deur ver-

wachten met een persoonlijke 

kerst-/nieuwjaarsgroet. 

In het verleden is het wel eens 

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 

waardering voor hun tomeloze 

inzet kenbaar te maken.

voorgekomen dat een ander 

zich als een van onze trouwe 

Onze bezorgers kunnen bij u 

Voor u dé gelegenheid om uw 

waardering voor hun tomeloze 

Wenst u gezellige dagen toe

2014
2015

Uw Bezorger

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Vergadering Dorpshuis 

De beheercommissie van 

Dorpshuis De Groene Daan 

in Groenekan komt maandag 

15 december om 20.00 uur in 

openbare vergadering bijeen 

in het dorpshuis. Info bij de 

E.G. Verschuur-Bunte, tel. 

0346 211435.
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advertentie

Nog twee weken voor
voordrachten Sportgala

De voordrachten voor het Sportgala De Bilt komen inmiddels gestaag binnen.

‘Maar we willen er graag nog meer hebben’, zegt voorzitter Ron Teune van de

werkgroep Sportgala. ‘Uit ervaring weten we dat vooral de laatste twee weken de

stroom op gang komt. Tot nu toe hebben we alleen voor de Sportman van het

Jaar nog weinig binnen, dus die aanmeldingen zijn extra welkom.’

Het sportgala wordt gehouden 

op 30 januari, inmiddels voor de 

zesde keer in de nieuwe opzet. ‘En 

sinds vorig jaar zien we een trend 

dat ook bijvoorbeeld ouders hun 

sporter of team aanmelden. Een 

ontwikkeling die we toejuichen. 

Het is echt niet zo dat alleen de be-

sturen van sportverenigingen mo-

gen aangeven wie er volgens hen 

in aanmerking komen.’

Categorie

Er zijn vijf categorieën: Sportman, 

Sportvrouw, Sporttalent, Sport-

ploeg en Jeugd-sportploeg van het 

Jaar. De jury gaat na 20 december 

aan de slag. ‘En ik weet dat er dan 

gedegen onderzoek wordt gedaan’, 

zegt Teune. ‘Voorzitter Erik Ver-

snel heeft me weleens verteld hoe 

het hem opviel dat iedereen zich 

zo goed had ingewerkt. Ze komen 

echt beslagen ten ijs op het jury-

beraad.’

Belangrijk

Teune vindt het sportgala belang-

rijk voor een gemeente als De Bilt 

waar veel sporters zijn en waar 

ook op hoog niveau wordt gesport.  

 

‘Het leuke aan het sportgala is dat 

je sporters die prachtige prestaties 

hebben geleverd in het zonnetje 

zet, dat je ze waardeert. Dat straalt 

dan uit naar de rest van het dorp. 

Je hoort weleens dat ‘het toch wel 

weer een hockeyer zal worden’. 

Nou hebben we natuurlijk ook 

maar liefst twee clubs binnen de 

gemeente, SCHC en Voordaan, 

die op hoog niveau presteren. 

Daar moeten we vooral ook trots 

op zijn. Maar we hebben ook veel 

winnaars gehad in heel andere 

sporten, dus er is geen enkele re-

den om het niet te proberen.’ 

Demonstratie

‘Daarnaast hebben we ook altijd 

een sportdemonstratie. Deze keer 

zijn dat de Jumping Spectacles, 

acrobatische Rock-‘n-Roll. Dan-

sen, maar zeker ook een sport. En 

sinds een paar jaar is er een spe-

ciale gast. Voorgaande jaren waren 

dat Jacques Brinkman en Hans van 

Breukelen. Deze keer is het Marc 

Visser, misschien niet meteen heel 

bekend, maar dat heeft ook zijn 

charme, dat je eens een andere 

sport presenteert.

Hij is namelijk international bij het 

rugby. Maar hij woont wel mooi in 

onze gemeente, in Maartensdijk!’

Oproep

Een vol programma dus, op 30 

januari. En om echt de allerbeste 

sporters van de gemeente in het 

zonnetje te kunnen zetten wil Ron 

Teune vooral iedereen oproepen 

om een voordracht te doen. ‘Dat is 

heel simpel, via de website bsfnet.

nl, onder het kopje ‘voordrachten 

Sportgala’. (Astrid Kersseboom)

Ron Teune roept iedereen op sporters aan te melden voor het Sportgala.

SVM verspeelt punten
Dat de uitwedstrijd tegen vv Maarssen niet een walk-over zou worden stond vooraf vast. 

Het Utrechtse vechtvoetbal ligt de geel-blauwen niet zo. In het eerste kwartier was van 

onderschatting geen sprake. SVM zocht frank en vrij met snel combinatie spel de aanval.

Zo kreeg Mike de Kok de kans om 

al snel de 0-1 voorsprong op het 

bord te zetten, maar de doelman 

redde goed. Pas in de 18 minuut 

stoorde de soms onnavolgbare 

Mike de Kok en de 0-1 was een 

feit. Maarssen was af en toe zeer 

gevaarlijk. Dit kwam vooral door-

dat het middenveld van SVM te 

aanvallend dacht. Een ongelukkig 

moment van Djoey Engel zorgde 

voor de gelijke stand 1-1.

Tweede helft

Wie had verwacht dat de geel-blau-

wen in de tweede helft meer inzet 

gingen tonen kwam bedrogen uit. 

Niet SVM maar Maarssen trok het 

initiatief naar zich toe. SVM had 

even de tijd nodig om zich te her-

pakken. In de 53 minuut was het 

weer goudhaantje Mike de Kok die 

met een strak schot dacht te scoren. 

Uit de rebound maakte Tom Jansen 

zijn doelpunt.1-2.Het soms veel te 

harde vechtvoetbal van Maarssen 

werd bestraft met een rode kaart 

voor een van de spelers. Respect 

was even ver te zoeken! De vele 

Maartensdijkse supporters wacht-

ten op de bevrijdende derde goal 

van de bezoekers. Maarssen echter 

stroopte de mouwen nog eens op 

en werd steeds gevaarlijker en ging 

vol voor de gelijkmaker. En zoals 

vaak in de voetbaljungle: ‘scoor je 

zelf niet dan doet de gastheer dat’. 

En dat gebeurde dus in de 80ste 

minuut (2-2). SVM probeerde het 

nog wel, maar vergat voetballend 

de oplossing te zoeken. SVM heeft 

2 maanden de tijd om na te denken 

over spelen tegen 10 man en toch 

niet de wedstrijd op slot kunnen 

gooien. Op 7 februari 2015 speelt 

SVM gelijk de topper thuis tegen 

concurrent Bunnik.

Mike de Kok probeert uit te halen. (foto Nanne de Vries)

Goede generale voor Tweemaal Zes
Overgangsklasser Tweemaal Zes wist ook de vijfde zaalwedstrijd in winst om te zetten, 

buitengaats kreeg Excelsior een oorwassing. Aanstaande zaterdag wacht de

krachtmeting met het eveneens ongeslagen TOP. 

De ontmoeting tegen het Delftse 

Excelsior was aanvankelijk nog 

een echte wedstrijd, de degrada-

tiekandidaat bood in die fase goed 

partij. Met veel inzet, enthousiasme 

en passie steeg de thuisploeg boven 

zichzelf uit. Een demarrage van TZ 

maakte resoluut een einde aan de 

Delftse aspiraties.

Laks

Daarmee raken we meteen een ver-

beterpunt van de Maartensdijkse 

acht. In de afgelopen duels startte 

de ploeg van Eric Geijtenbeek 

steeds wat laks, dat kan de kam-

pioenspretendent zich niet veroor-

loven in de clash tegen TOP. Za-

terdag keerde het tij in het tweede 

kwartier, het krachtsverschil werd 

langzaam maar zeker in doelpun-

ten uitgedrukt. In de pauze had 

TZ-fysiotherapeut Frank Timmer 

de handen vol om de aangeslagen 

assistent-scheidsrechter weer op te 

lappen, ook daarna bleef de wed-

strijd vooral eenrichtingsverkeer. 

Via 12-17 en 14-25 werd het uitein-

delijk 15-28 voor de bezoekende 

ploeg. Het gaf Geijtenbeek de gele-

genheid om vier reserves speeltijd 

te gunnen. 

Titel

Uiteindelijk was er reden voor te-

vredenheid, vooral ook omdat TZ 

over veel schijven scoorde. Bijna 

de helft van de treffers waren da-

messcores. Toch keek de selectie 

van de Houtense oefenmeester na 

de terechtwijzing vooral uit naar 

de volgende wedstrijd. Ook con-

current TOP bleef ongeslagen, de 

ploeg uit Arnemuiden overklaste 

zaterdag het arme Dindoa met 31-

12. Ook de tweede teams van TOP 

en Tweemaal Zes duelleren om de 

titel. De eerste onderlinge ontmoe-

tingen staan voor aanstaande zater-

dag op het programma. De reserves 

starten om 19.10 uur, vervolgens 

zit een ongetwijfeld volle Vierstee 

klaar voor de topper tussen de eer-

ste teams.

Weer gelijkspel voor 
FC De Bilt

Op zaterdag 6 december speelde het eerste van FC De Bilt de uitwed-

strijd tegen medemiddenmoter Zeewolde. Voor beide ploegen was een 

overwinning uiterst welkom zo vlak voor de winterstop en vooral voor 

FC De Bilt was het hopen dat dit keer het geluk een beetje aan hun kant 

zou vallen, want al die gelijke spelen leveren niet zoveel punten op.

Al na ongeveer vijf minuten stichtte FC De Bilt het eerste echte gevaar. 

Jan van den Dijssel brak door en werd door een verdediger op grove 

wijze belet om alleen op de keeper af te gaan. Vanaf ongeveer 20 meter 

kreeg Erwin Korthals een vrije bal die hij schitterend richting een bo-

venhoek joeg, maar de bal belandde op de onderkant lat en het leer ging 

net niet over de lijn. In de 26e minuut kreeg Erwin nogmaals een vrije 

trap vanaf ruim 20 meter te nemen. Zijn aanloop en trap waren bijna 

perfect, maar dit keer belandde zijn knal op de paal. Gelukkig stond 

daar de zeer alerte Tom Karst die vervolgens de rebound benutte en de 

stand op 0-1 bracht. Later in de wedstrijd kreeg Zeewolde een vrije trap; 

het zag er niet gevaarlijk uit en een blauw-witte kon vanuit stand de bal 

ongehinderd doorkoppen en volstrekt onverwacht lag ineens de bal in 

het net en werd het thuispubliek verrast met de 1-1 op het scorebord.

Na rust was er een veldoverwicht van Zeewolde, maar evenals in de 

eerste helft resulteerde dit niet echt in groot gevaar voor het doel van 

Ricardo. FC De Bilt was weliswaar optisch gezien wat vaker in de ver-

dediging, maar het bleef bij 1-1 waarmee FC De Bilt inmiddels zijn 

zesde gelijkspel heeft behaald. 

Het tweede van FC De Bilt versloeg concurrent JSV2 met 1-3 en heeft 

in deze zes-punten-wedstrijd de koppositie verstevigd. Zaterdag 13 de-

cember speelt FC De Bilt de laatste wedstrijd voor de winterstop thuis 

tegen TAVV. 

FC

DE BILT

SPORTPARK WELTEVREDEN

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

VOLVO 
VERKERK

FC DE BILT

TAVV

zaterdag

13 december

aanvang: 14.
00

uur
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

1e Kerstdag geopend. Zie website voor menu

Woe.
10-12

Gebakken sliptongetjes
(2 stuks € 11,00 - 3 stuks € 15,00)

of
Wildpeper, aardappelpuree, rode 

kool en appelcompote

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
11-12
Vrij.

12-12
Woe.
17-12

Saté van varkenshaas,
frietjes en sla

of
Thaise visschotel, jasmijnrijst en 

pittige groenten

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
18-12
Vrij.

19-12

Jacqueline schildert in
Sterren op het Doek

door Rascha Ravestein

Jacqueline Laimböck uit Groenekan is op zaterdag 13 december te gast in Sterren op het Doek. 

In deze televisie-uitzending wedijvert zij met twee andere kunstenaars in het

maken van het mooiste portret van Humberto Tan. ‘Het is best lastig om een

kaal hoofd te schilderen. Vooral met al die lampen er op.’

Jacqueline is niet iemand die gauw 

naast haar schoenen loopt. De eer-

ste keer dat de redactie van Ster-

ren op het Doek haar vraagt mee te 

doen, durft ze niet. Deze zomer belt 

de redactie opnieuw. Nu zegt ze 

‘ja’, al is het met knikkende knie-

en. Jacqueline: ‘Het trekt me vol-

ledig uit mijn comfortabele zone. 

Maar het is ook een hele eer. En 

een kans om aan een groot publiek 

te laten zien wat voor portretten ik 

schilder.’ Waarom ze uitverkoren is 

weet ze niet precies. ‘De kwaliteit 

van mijn werk misschien?’ oppert 

ze wat aarzelend. Haar woonkamer 

en haar website laten realistische 

portretten zien op een effen achter-

grond. ‘Ik streef naar eenvoud. En 

als het goed is brengt het portret een 

emotie over.’

Bekende Nederlander

In Sterren op het Doek interviewt 

Hanneke Groenteman in iedere af-

levering een bekende Nederlander. 

Intussen schilderen drie kunste-

naars haar of zijn portret. Na aloop 
kiest de bekende Nederlander zijn 

favoriete schilderij uit en neemt het 

mee naar huis. De overgebleven 

schilderijen worden geveild voor 

het goede doel. De kunstenaars we-

ten niet van tevoren welke bekende 

Nederlander in de uitzending zit. 

Wiebelen

In september zijn de opnames. 

Jacqueline en haar twee collega’s 

zitten in hotel Krasnapolsky ge-

spannen te wachten. Voor hen 

een schildersezel met een lin-

nen doek en tubes olieverf in 

alle kleuren. Jacqueline: ‘Toen 

Humberto Tan kwam binnenlo-

pen dacht ik: gelukkig, die ken 

ik. Ik schrok ook een beetje. Het 

is best lastig om iemand met een 

kaal hoofd te schilderen en ik 

heb geen ervaring met een don-

kere huidskleur.’ De schilder-

omstandigheden zijn niet ideaal.  

 

Door de felle lampen glimt en 

schittert alles. Humberto wiebelt 

met zijn hoofd en handen tijdens 

het interview. En hij zit te ver 

weg. Jacqueline: ‘Normaal zou ik 

eerst uitgebreid gaan schetsen met 

houtskool. Maar Humberto had 

niet veel tijd om te poseren. Dus 

ik begon al eerder met olieverf, 

zodat de contouren van het portret 

al duidelijk werden.’ 

Onthulling komt nog

Helemaal niets hoort ze over het 

grote verdriet in het leven van 

Humberto, zó geconcentreerd is 

ze aan het werk. Thuis mag ze het 

schilderij afmaken. Jacqueline 

heeft link haar best gedaan op het 
portret van de vriendelijke talk-

show-presentator. ‘De uitdaging is 

om door zijn televisie-gezicht heen 

te prikken.’ Inmiddels is bekend 

welk schilderij Humberto gekozen 

heeft. Jacqueline verklapt het niet, 

want dan is de verrassing van de 

uitzending weg. Achteraf vindt ze 

het leuk dat ze meegedaan heeft. 

‘Het is heel bijzonder om te erva-

ren hoe zo’n televisieshow gemaakt 

wordt.’ En natuurlijk hoopt ze op 

vervolgopdrachten.

Iemand blij maken

Jacqueline volgde een opleiding 

aan de Academie voor Industriële 

Vormgeving in Eindhoven. Teke-

nen en schilderen deed ze altijd 

al graag. Daarnaast werkte ze als 

kwaliteitsmedewerker in het Uni-

versitair Medisch Centrum Utrecht. 

In 2007 gaf ze de brui aan haar baan 

en richtte zich volledig op het schil-

deren. Eerst abstract, later steeds 

iguratiever. Nu maakt ze vooral 

olieverfportretten, zowel van kin-

deren als volwassenen. Jacqueline: 

‘ Het ijne is dat je bij voorbaat 
weet dat je iemand blij maakt.’ 

De uitzending van Sterren op het 

Doek is op zaterdag 13 december 

om 21.15 uur op NPO 2.

Jacqueline Laimböck aan het werk in haar atelier in Utrecht. Haar 

portret van Humberto Tan mag ze pas laten zien na de uitzending op 13 

december.

Kunstexpositie bij 
‘Beth Shamar’

Zaterdag 6 december opende het echtpaar Groenendijk een expositie 

van de kunstwerken uit de vroege en latere jaren van de heer Groenen-

dijk, cliënt bij het kleinschalige Alzheimer Dagcentrum Beth Shamar 

in Groenekan. 

Piet Groenedijk heeft de kunstacademie gevolgd en vooral in zijn stu-

dententijd vele mooie werken gemaakt. Later werd hij leraar creatieve 

vakken. Hij vertelt hierover: ‘Het mooiste daarvan vond ik dat ik de 

creativiteit van jongeren naar boven kon halen. Het proces is belangrijk, 

mijn werk is een uiting van wat in mij leeft, dat vertaal ik in mijn werk, 

als dat zo wordt herkend is dat mooi, maar dat kan voor ieder anders 

zijn, zelfs elke dag kan het anders zijn, kunst leeft’. 

Kunst

De Groenekanse kunstenaar Marylin van Doesburg is aan Beth Shamar 

verbonden: ‘De heer Groenendijk is bij ons ook regelmatig kunstzinnig 

bezig is; iets wat wij van harte stimuleren. Het hebben van Alzheimer 

hoeft geen beperking te zijn om creatief of kunstzinnig bezig te zijn, 

het kan juist helend zijn en het wordt gestimuleerd bij ons’. Groenen-

dijk zelf spreekt liever niet van ‘kunst’. Ook vind hij het eindproduct 

minder van belang, maar de weg (het proces) er naar toe wel: ‘De es-

sentie ergens van benoemen is eigenlijk het ontleden van datgene wat 

je duiden wilt’.

Klank

In het kleinschalige dagcentrum ‘Beth Shamar’ hangen nu mooie 

schilderijen van de veelzijdige Groenendijk, maar ook sculpturen 

en beelden. In het bijzijn van de 

medewerkers, overige cliënten 

maar ook zijn vrouw en kinde-

ren werd de expositie geopend. 

De opening werd ingeluid, door 

twee klankschalen, het echtpaar 

sloeg beide op een eigen klank-

schaal, zo aangevend dat kunst 

elke keer een andere klank kan 

hebben. 

De expositie is te zien tot me-

dio januari in het Dagcentrum; 

bezichtiging is mogelijk op af-

spraak: tel. Aanmelding hier-

voor 0346 211755).

Samenwerken aan een mooi Noorderpark
Op vrijdag 28 november hebben Vrijwilligersgroep Landschapsbeheer Noorderpark (VLN) en 

Agrarische Natuurvereniging Noorderpark de intentieverklaring met betrekking tot

het beheer van natuur en landschap in het gebied ondertekend. Hiermee gaan

zij zich samen inzetten voor een mooi Noorderpark.

Vanaf januari 2014 heeft Landschap 

Erfgoed Utrecht vanuit het project 

Groen en Doen de nieuwe vrijwil-

ligersgroep ondersteund in de op-

richting en begeleid en opgeleid om 

de werkzaamheden in het landschap 

op zelfstandige, veilige en professio-

nele wijze aan te pakken. Vanaf april 

is er een groep van 5 vrijwilligers 

aan de slag gegaan om het vrijwilli-

gerswerk te organiseren. Zij werken 

vanaf half september 2014 t/m half 

maart 2015 op 16 dagen (woensdag 

en zaterdag) in het Noorderpark. 

Naast snoei- en zaagwerkzaamhe-

den aan (knot)bomen en geriefhout 

beheert de groep ook poelen  In 2015 

werkt de vrijwilligersgroep zelfstan-

dig verder met ondersteuning van 

Landschap Erfgoed Utrecht of de 

landschapscoördinator van de ge-

meente De Bilt.

Meewerken

Opdrachtgevers zijn de gemeente De 

Bilt, agrariërs en particuliere eigena-

ren. Vereniging Hart voor Groen uit 

Maartensdijk/Hollandsche Rading 

heeft budget beschikbaar gesteld om 

nieuw gereedschap aan te schaffen 

waarmee het werk uitgevoerd kan 

worden. De Agrarische Natuurver-

eniging heeft een aanhangwagen 

voor het transport van het gereed-

schap aangeschaft. Heeft u ook in-

teresse om als vrijwilliger een dagje 

(op proef) mee te werken in het 

landschapsbeheer? Stuur dan een 

mail naar info@anvnoorderpark.nl. 

U ontvangt van de coördinator meer 

informatie over de werkdagen en de 

werklocaties.        (Natalie Joosten)

Met het ondertekenen van een overeenkomst is de samenwerking tussen vrijwilligers en de Natuurvereniging 

bekrachtigd.

advertentie

Piet Groenendijk 

noemt zichzelf 

ook wel eens 

kunstenmaker. 

In de gang is 

bijvoorbeeld 

een werk te 

zien, volledig 

opgebouwd 

uit (delen 

van) gebruiks

voorwerpen.


