
Een uitgave van Vario Pers   Kon. Wilhelminaweg 461, 3737 BE Groenekan   tel. 0346-211992    e-mail info@vierklank.nl

Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Lage Vuursche, Maartensdijk en Westbroek
Nr. 51

2
0
e jaarg

an
g

1
7
 d

ecem
b
er 2

0
1
4

Poëzietegel Jessica Magnin
door Marijke Drieenhuizen

Jessica Magnin heeft vorige week woensdag, samen met wethouder Hans Mieras, haar 

Poëzietegel gelegd voor Boekhandel Bouwman op de Hessenweg. Jessica genoot van de vele 

aanwezigen waaronder de wethouder, RTV De Bilt, pers, genodigden, moeder, oma en collega’s.

Jessica Magnin heeft in september 

meegedaan aan een landelijk geor-

ganiseerde dichtwedstrijd door de 

Stichting Special Arts. Met deze 

wedstrijd beoogde deze stichting 

taal vorming bij mensen met een 

verstandelijke beperking te stimu-

leren. Duizend gedichten werden 

ingestuurd, Jessica won de tweede 

prijs. 

Mooiste dag ooit

Jessica werd met haar moeder en 

oma ontvangen door boekhandel 

Bouwman met taart en kofie. Veel 
mensen wilden van alles van haar 

weten en Jessica legde graag uit 

hoe het zo gekomen is. Samen met 

wethouder Hans Mieras werd de te-

gel in het trottoir geplaats. Met een 

klein klapje met een hamer werd 

hij recht gelegd. De mensen van de 

gemeente hebben de tegel voorzien 

van een speciale laag, waardoor 

het minder slijt. Jessica: ‘Dit is de 

mooiste dag ooit…. dit jaar”. 

Eet Mee! Vaste Gast wint 

Wij Maken Utrecht trofee
door Guus Geebel

Tijdens het festival ‘Utrecht maken we samen’ dat op 1 december in het Stadskantoor Utrecht 

plaatsvond, kreeg het initiatief Eet mee! Vaste Gast van de Biltse Stichting Eet Mee! 

de eerste prijs. Coördinator Annelies Kastein van de stichting ontving uit 

handen van de Utrechtse wethouder Margriet Jongerius de Wij Maken 

Utrecht wisseltrofee en een geldprijs van 2.500 euro.

Vijftig initiatieven hadden zich 

voor de prijs ingeschreven waar-

van er zes genomineerd werden. De 

jury noemt Eet Mee! Vaste Gast een 

prachtig initiatief en sterk in zijn 

eenvoud. ‘Het gebruikt het verbin-

dende karakter van maaltijden thuis 

om sociaal isolement van mensen te 

doorbreken.’ Annelies Kastein ziet 

de prijs als een bekroning op het 

werk waarvoor het team zich met 

hart en ziel inzet. ‘Ruim 800.000 

senioren eten altijd alleen. Hoe 

gezellig kan het zijn om tenminste 

een keer per maand bij iemand in 

de buurt te eten, je verhaal kwijt 

te kunnen, verrast worden met 

een maaltijd die je niet zelf hebt 

gekookt of verhalen te horen van 

anderen. Dat maakt een wereld van 

verschil.’

Intakegesprek

Ook in de gemeente De Bilt ver-

bindt Eet Mee! Vaste Gast senioren 

met een vast eetadres in hun buurt. 

‘Ze kunnen daar een of enkele ke-

ren per maand aanschuiven voor 

een gezellige maaltijd. Ze betalen 

eenmalig tien euro aan inschrij-

vingsgeld en als er een contact tot 

stand komt een gering bedrag per 

maaltijd.’ Stichting Eet Mee! houdt 

vooraf een intakegesprek waarin 

wensen en belangstelling bespro-

ken worden. Dit gesprek vindt ook 

plaats met de mensen die de maal-

tijden bereiden. Die hoeven niet tot 

de doelgroep senioren te behoren, 

dus ook gezinnen en jongere men-

sen kunnen zich als maaltijdverzor-

ger aanmelden. 

Simpele formule 

Annelies Kastein noemt het idee 

van Eet mee! Vaste Gast eigenlijk 

heel simpel en misschien juist daar-

om zo succesvol. ‘Mensen willen 

best met enige regelmaat een ou-

dere uit de buurt ontvangen, maar 

om zelf op iemand die je niet kent 

af te stappen is toch wat lastig. Wij 

hebben succesvolle koppelingen tot 

stand gebracht die voor het leven 

van beide partijen een verrijking 

betekenen. De gewonnen prijs geeft 

ons de kans meer naar buiten te tre-

den en dit geweldige idee verder te 

verspreiden.’

Wie een of meerdere keren per 

maand een oudere als vaste gast 

aan tafel wil ontvangen of zelf 

bij iemand wil gaan eten kan zich 

aanmelden via 030-2213498 of via 

www.eetmee.nl. 

Jessica tikt onder toeziend oog van de wethouder de poëzietegel op z’n 

plaats.

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Het Eet Mee!-team met trofee en oorkonde. V.l.n.r. Jeroen Blanken, Machteld Snijder, Annelies Kastein en 

Sabine Vlietstra.

Tel: 030 - 29 801 88

Mobiel: 06 - 12 73 91 00

www.firmavanderneut.nl 

Uw vuurwerkspecialist 

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

Kijk voor de voorwaarden op de site

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

 

 

VUURWERK IN DE VOORVERKOOP

NU MET GRATIS EXTRA VUURWERK! 

BIJ GROENRIJK HOLLANDSCHE RADING 

BESTEL ONLINE OF AAN DE KASSA.

PRESENTATIE VUURWERK IS AL AANWEZIG!

www.groenrijkhollandscherading.nl

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl

advertentie

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

Fijne Kerstdagen

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



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

21/12 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

21/12 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
21/12 • 18.30u - Ds. M. Maas

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

21/12 • 10.30u - Mw. W. Dijkstra

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

21/12 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

21/12 • 10.30u - Dhr. M. Meijer en 
Mevr. A. Veldhuis

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom)

21/12 • 10.15u - Ds. Wesseling
21/12 • 17.00u - Ds. R. ter Beek

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

21/12 • 10.00u - Ds. H.S. Mosterd
21/12 • 17.00u - Kinderkerstfeest

Pr. Gem. Immanuelkerk

21/12 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

21/12 • 10.00u - Mevr. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

21/12 • 10.30u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

21/12 • 10.00u - Dhr. Gordon van Veelen

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

21/12 • 10.30u - Drs. J. Bouma

Herv. gemeente Blauwkapel 

21/12 • 10.00u - Ds. J. Vroegindeweij 
21/12 • 18.30u - Ds. A.H. Veldhuizen

Herst. Herv. Kerk

21/12 • 10.30u - Ds. Schalkoort
21/12 • 18.00u - Ds. P. de Vries

Onderwegkerk Blauwkapel

21/12 • 15.00u - Pastor B. van Empel

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

21/12 • 11.00u - Ds. J. Huttenga

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

21/12 • 10.00u - Ds. G.J. Hiensch
21/12 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

23/12 • 20.00u - Kerstzangdienst

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

21/12 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. 
Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

21/12 • 9.30u - Ds. J. Huttenga

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

21/12 • 10.00u - Ds. R.W. van de Wal
21/12 • 18.30u - Hr. J. Schep

PKN - Herv. Kerk

21/12 • 10.00u - Ds. J.E. de Groot
21/12 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer
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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

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

Soefibijeenkomst

Op zondag 21 december verzorgt 
het Soefi Centrum Utrecht/Bilt-
hoven een universele eredienst 
in Huize het Oosten, ingang Jan 
Steenlaan 25, Bilthoven. Aan-
vang 11.00 uur. Het thema is: 
‘kwetsbaarheid’. Het Soefisme 
is een religieuze levensbenade-
ring, gebaseerd op geestelijke 
vrijheid, respect voor alle reli-
gies en het bewust ervaren van 
het dagelijks leven als bron van 
spirituele groei. (www.soefi.nl)

Opbrengst collecte

Tijdens de collecteweek van 
het Nationaal MS Fonds is een 
bedrag van € 1340 in Bilthoven, 
€ 2632 in De Bilt,  € 621 in 
Groenekan en € 3010 in Hol-
landsche Rading, Maartensdijk 
en Westbroek opgehaald. Het 
opgehaalde collectegeld wordt 
besteed aan onderzoek (voor 
een beter leven nu en een toe-
komst zonder MS), begeleiding 
en voorlichting. Het Nationaal 
MS Fonds bedankt alle gevers 
en collectanten, die ook dit jaar 
weer door weer en wind op pad 
zijn gegaan hartelijk voor hun 
bijdrage. 

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Kennismaken met BCM

BridgeClub Maartensdijk 
(BCM) nodigt bridgers van 
harte uit om, naast de oliebol-
len, de uitermate gezellige sfeer 
te komen proeven tijdens de 
oliebolledrive. De drive wordt 
gehouden op 30 december in De 
Vierstee aan de Nachtegaallaan 
in Maartensdijk. Op 30 decem-
ber tussen 19.15 en 19.30 uur is 
aanmelding om die avond mee 
te spelen mogelijk. Voor nadere 
informatie: Addy Warmerdam, 
tel. 0346 212535 of secretaris.
bcm@gmail.com.

Fotoclub Bilthoven

Maandag 22 December komt de 
fotoclub bijeen om een presen-
tatie te geven van het jaarthema 
‘verwarring’. Alle leden staat 
het vrij om geheel op eigen 
wijze invulling te geven aan 
dit thema. De avond begint om 
20.00 uur en wordt gehouden in 
het H F Witte Cultuur en verga-
dercentrum, Henri Dunantplein 
4, De Bilt. Zie ook www.foto-
clubbilthoven.nl

Weerbaarheidstraining voor 

basisschoolleerlingen

Na de kerstvakantie starten er 
nieuwe trainingen voor kinde-
ren uit de groepen 5 t/m 8 op 
donderdagmiddag in Biltho-
ven. De Rots en Watertraining 
is geschikt voor alle kinderen: 
van kinderen die helemaal niet 
voor zichzelf durven opkomen 
tot kinderen die regelmatig in 
conflicten verzeild raken omdat 
ze juist te assertief zijn. Meer 
informatie vindt men op www.
jetvoorkids.nl, tel. 06 22584944 
of info@jetvoorkids.nl. Ook 
voor individuele coaching kan 
men hier terecht. 

Herinner mij, in de stralende zon,

hoe ik was, toen ik alles nog kon. 

Met respect voor haar wilskracht en dankbaar voor wat zij voor 

ons en anderen heeft betekend, nemen we afscheid van mijn lieve 

vrouw, zus, schoonzus en onze tante

Neeltje Johanna Staudt-Stoffelsen
Nel

* Huis ter Heide, † De Bilt,

   7 januari 1947    11 december 2014

Na een actief leven in goede gezondheid, moest zij de laatste ja-

ren accepteren dat haar lichaamskracht afnam. Nel heeft moedig 

gestreden, maar kon de strijd niet winnen. Dankzij de deskundige 

en respectvolle verzorging in hospice Demeter kon Nel in alle rust 

waardig afstand doen van het leven.

Uit aller naam:

Wim Staudt

Hondsdraf 11

3738 TA Maartensdijk

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 19 december 

om 11.30 uur in de aula van crematorium Den en Rust, Frans  

Halslaan 27 te Bilthoven. Aansluitend is er gelegenheid de familie te  

condoleren in de ontvangkamer van bovengenoemd crematorium.

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,

Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

      Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ a
an.

& Geersing

“Ik ben er voor u.

 Dag en nacht.”

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

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

Uitvaartzorg Zeist – De Bilt 

Gevestigd te Maartensdijk

Kerstnummer Vierklank
Volgende week woensdag verschijnt de laatste Vierklank van dit 
jaar. Zoals u gewend bent een dubbeldik nummer voorzien van de 
beste wensen en warme boodschappen voor de lezers. Nieuws en 
sfeerverhalen wisselen elkaar af zodat u tijdens de feestdagen ver-
zekerd bent van voldoende leesvoer. In de week na kerst is ons 
kantoor gesloten. Op woensdag 31 december verschijnt er geen 
Vierklank. In het nieuwe jaar gaan we weer volle kracht vooruit 
om het eerste nummer van 2015 op 7 januari in uw brievenbus te 
laten glijden.

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!
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De Bilt is goed met 
vrijwilligerswerk

De gemeente De Bilt heeft de ‘Meer dan handen vrijwilligersprijs 2014’

in de wacht gesleept. Burgemeester Arjen Gerritsen nam de prestigieuze prijs

uit handen van minister Ronald Plasterk (BiZa) vol trots in ontvangst.

De jury, onder leiding van An-

nemarie Jorritsma (burgemeester 

van Almere), was vol lof over het 

gemeentelijke vrijwilligersproject 

‘Kansrijk Participeren’ waarbij 

ambtenaren vrijwilligerswerk laten 

bloeien en zicht krijgen op behoef-

ten en activiteiten, door zélf aan de 

slag te gaan in de lokale samenle-

ving. In De Bilt zijn veel vrijwilli-

gers actief. De gemeente vindt dat 

belangrijk en draagt zelf ook een 

steentje bij. Dit doen zij in nauwe 

samenwerking met MENS De Bilt, 

de Biltse organisatie voor maat-

schappelijke ondersteuning die 

mede het vrijwilligersproject heeft 

vormgegeven. In 2014 hebben 90 

medewerkers van de gemeente zich 

vrijwillig ingezet, onder andere 

voor het MENS Klusteam. Hierbij 

helpen handige medewerkers, daar 

waar dat nodig is, inwoners met 

kleine klussen in en om het huis. 

Daarnaast ondersteunen medewer-

kers bijstandsgerechtigden bij het 

vinden van vrijwilligerswerk in het 

project ‘Kansrijk’.

690 inzendingen

De jury koos acht winnaars in vijf 

categorieën (waaronder gemeen-

ten) uit bijna 700 inzendingen. Alle 

winnaars ontvingen een sculptuur 

van beeldhouwster Lidia Boom-

sma. De jury was onder de indruk 

van de inzending van de gemeente 

De Bilt, getuigen het lovende ju-

ryrapport. ‘De gemeente De Bilt 

geeft handen en voeten aan de 

participerende overheid door zelf 

actief te worden in de gemeente. 

Vernieuwend hieraan is dat ze op 

deze manier de burgers in De Bilt 

beter leren kennen. (…) Zo werken 

ze van buiten naar binnen aan het 

structureel stimuleren van vrijwil-

ligerswerk en actief burgerschap.’

Trots

Burgemeester Arjen Gerritsen kon 

zijn geluk niet op. ‘Dit laat nog 

maar eens zien dat wij als gemeen-

telijke organisatie oog hebben voor 

het belang van vrijwilligerswerk. 

We steken zelf onze handen uit de 

mouwen, geven het goede voor-

beeld en slagen er zo in om de bui-

tenwereld naar binnen te halen. Ik 

ben buitengewoon trots op al onze 

medewerkers die hebben bijgedra-

gen aan het winnen van deze prach-

tige prijs.’

advertentie

v.l.n.r. Astrid Joosten; Minister Plasterk, Ina van den Berge, Burgemeester Arjen Gerritse, Frida Zoonen, Ingrid 

van Maarschalkerweerd, Astrid Kloosterziel, Pim Koppel.

(Links) Raf Hirsch, directeur stichting Gezondheidscentra De Bilt en 

Ad van Zijl (directeur-bestuurder Woonstichting SSW) ondertekenen het 

contract. (foto Sander Wuis SSW)

Debat in de raad om 
rechterlijke uitspraak

door Guus Geebel

Op verzoek van PvdA, SP en Beter De Bilt staat bij de 

gemeenteraadsvergadering van 18 december het Wmo-

beleid opnieuw op de agenda. Aanleiding is het bezwaar 

dat een echtpaar heeft gemaakt tegen het afschaffen van de 

huishoudelijke hulp door de Friese gemeente Dantumadeel. 

‘B en W van de gemeente De Bilt hebben op dezelfde manier voor 

honderden mensen de eenvoudige hulp bij het huishouden afgeschaft’, 

aldus PvdA-fractievoorzitter Krischan Hagedoorn. Voor de aanvragers 

van het debat is de rechterlijke uitspraak een bevestiging dat het beleid 

van het college in De Bilt geen stand kan houden. De PvdA zegt zich 

sterk te zullen maken voor het behouden van deze vorm van zorg voor 

degenen die het nodig hebben en niet zelf kunnen betalen of regelen. 

Ook heeft de partij twijfels bij de kwaliteit van de gevoerde keukenta-

felgesprekken.  

Stopzetting hulp

SP-fractievoorzitter Menno Boer zegt opgelucht te zijn voor inwoners 

die zich zorgen maakten over hun thuiszorg. ‘Deze uitspraak is duide-

lijk, ook onze gemeente handelde onzorgvuldig met het zo maar af-

schaffen van eenvoudige hulp bij het huishouden. Onze insteek zal dui-

delijk zijn. Stop met het blind schrappen van groepen mensen en ga bij 

elke thuiszorggebruiker echt kijken of er geen mogelijkheid is om het 

anders te doen.’ Ebbe Rost van Tonningen (Beter De Bilt) noemt stop-

zetting van de hulp op zo’n korte termijn en zonder rekening te houden 

met de persoonlijke omstandigheden een onzorgvuldige behandeling. 

‘De bestuursrechter in Groningen heeft bepaald dat een gemeente de 

huishoudelijke hulp niet zonder deugdelijk onderzoek kan stopzetten. 

De huishoudelijke hulp is bovendien voor huishoudens zo kostbaar dat 

de gebruikers niet zomaar de kosten zelf kunnen betalen. Het zijn veelal 

oudere mensen.’

Gemeente

De gemeente noemt de situatie in Dantumadeel anders dan die in De 

Bilt omdat de uitspraak is gebaseerd op de Wmo 2007. Daarin staat dat 

de persoonlijke situatie meegewogen moet worden. ‘Op grond van de 

Wmo 2015 wordt namelijk uitgegaan van datgene wat inwoners zelf 

nog kunnen, al dan niet met ondersteuning vanuit een sociaal netwerk. 

De gemeente De Bilt heeft inwoners twee keer per brief uitgenodigd 

om gebruik te maken van een keukentafelgesprek bij de mensen thuis, 

om de persoonlijke situatie te beoordelen. Van de 620 huishoudens heb-

ben 530 zo’n gesprek aangevraagd, dat wordt uitgevoerd door een on-

afhankelijk bureau. De overige mensen hebben niet gereageerd op de 

brieven of hebben aangegeven dat zij de huishoudelijke hulp zelf gaan 

regelen. Een aantal mensen heeft gemeld geen behoefte aan een gesprek 

te hebben.’ Het debat is punt 3 op de agenda van de gemeenteraad op 18 

december en is live te volgen op RTV De Bilt.

PvdA-fractievoorzitter Krischan Hagedoorn. 

Gezondheidscentrum 
Henrica van Erpweg 

Donderdag 4 december is tussen 

BV Huisartsen De Bilt en Woon-

stichting SSW het huurcontract 

getekend voor de huur van het 

gebouw van de oude MBO-raad 

aan de Henrica van Erpweg in 

De Bilt. Het gebouw wordt ver-

bouwd tot gezondheidscentrum. 

Hierin gaan onder andere een 

aantal huisartsen hun praktijk 

voeren. Daarnaast wordt er een 

apotheek gevestigd en welzijns-

organisaties Vitras en stichting 

MENS gaan van hieruit hun dien-

sten aanbieden.

Voordat het gezondheidscentrum 

haar deuren kan openen moet 

het pand verbouwd worden. De 

benodigde vergunningen zijn 

hiervoor aangevraagd en in be-

handeling bij de gemeente De 

Bilt. Naar verwachting starten de 

verbouwwerkzaamheden in het 

eerste kwartaal 2015.

Woonstichting SSW heeft het 

pand, aan de Henrica van Erpweg 

2 in De Bilt, in 2010 aangekocht 

voor verdere ontwikkeling. In 

de tussentijd heeft de Biltse Mu-

ziekschool en het KunstenHuis 

het pand gebruikt als tijdelijke 

locatie. 

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



SALADE-TRIO

VOORDEEL HELE WEEK

VLEESWAREN-TRIO

DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

500
gram 4.98 Per

stuk 3.25

500
gram 4.50

500
gram 4.98

500
gram 6.98

500
gram 7.98

Filetrollade

Procureurrollade

Beenhammetjes

Runderrollade

Diverse soorten 

varkenshaas

Filet americain

Ei-bieslooksalade

sellerysalade

3x 100
gram 4.49

Boeren achterham 

Rosbief

Gebraden fricandeau

Salami-pakketjes

3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 18 december
t/m woensdag 24 december

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

STOMPETOREN 

JONG KOMIJN

HEERLIJKE BOEREN 

TRUFFELKAAS

LUXE NOTEN 

HUISMIX

LUXE KERSTMIX 

MET CRANBERRY’S

STOMPETOREN 

BELEGEN

STOMPETOREN 

GRAND CRU

5.50500
gram2.49100

gram

6.00500
gram7.50500

gram

5.50250
gram

5.50250
gram

Hartelijk dank voor 

het vertrouwen in ons! 

Wij wensen u goede 

kerstdagen en een 

gezond en goed 2015!

VOORDEEL HELE WEEK

Leuk om cadeau te doen! 
12 maanden gerijpte serranoham met snijplank + mes

nu 44.98

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
Witlofschotel
_________________________100 GRAM 0,99

Japanse kip
MET NOEDELS OF RIJST

________________________ 100 GRAM 1,25

Volop wild specialiteiten
O.A. HAZENBOUT, PARELHOEN,

GECONFIJTE EEND,REEPEPER EN WILD GOULASH.

HEERLIJK MET VERGETEN GROENTE

Zaterdag verse Sushi!!!

Vers gesneden

Soepgroente
GROF OF FIJN

Broccoli
500 GRAM

Zoete

Navel Sinaasappels
HÉÉL KILO

ALLEEN MAANDAG 22, DINSDAG 23
EN WOENSDAG 24 DECEMBER

0,89 0,890,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot
___________________________ 100 GRAM  0,70

Lever voor zaterdag
20 december uw 

kerst-bestellijst in om
teleurstelling te 

voorkomen

250 gram

Elke dag alles vers
binnen voor de kerst

Groot assortiment
paddestoelen, maaltijden,

specialiteiten, salades,

soepen en desserts
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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

advertentie

In de eerste bijdrage wordt aan-

dacht besteed aan een bijzondere 

aankoop van houten ADO-speel-

goed door de vereniging. 

De letters ‘A D O’ staan voor:  

‘Arbeid Door Onvolwaardigen’. 

Het houten speelgoed werd tussen 

1934 tot 1962 als vorm van therapie 

door tbc-patiënten van het sanato-

rium Berg en Bosch te Bilthoven 

gemaakt.

In het tweede artikel wordt de voor-

malige Maartensdijkse slager Wim 

Sukkel geïnterviewd. Hij vertelt 

daarin hoe men vroeger in het dorp 

het zelf gemeste varken slachtte 

en aan welke regels en voorwaar-

den men zich op het gebied van 

de gezondheidszorg hierbij diende 

te houden. Geert Boorsma be-

steedt aandacht aan de invloedrijke 

Utrechtse kunstschilder Abraham 

Bloemaert (1566-1651) die o.m. 

in de Achterwetering woonde en 

werkte. 

En Cor Lam beschrijft als oud leer-

ling en docent over het ontstaan in 

1946 van de Lagere Landbouw-

school in Maartensdijk. In het laat-

ste artikel van deze editie schrijven 

Maarten van Leeuwen en Arie van 

der Vlies over het ontstaan en de 

geschiedenis van één van de oud-

ste vereniging in Maartensdijk 

‘Jeugdvereniging Onderzoekt de 

Schriften’. In 1897 lezen we voor 

het eerst over de ‘Maartensdijkse 

jongelingsvereniging’. 

Voor geïnteresseerde niet-leden van 

de Historische Vereniging zijn losse 

nummers van dit tijdschrift voor 7 

euro te koop bij kapper Hans Ste-

vens en De Primera aan het Maer-

tensplein in Maartensdijk, Super 

van der Neut aan de Groenekanse-

weg 5 te Groenekan, de Bilthovense 

Boekhandel aan de Julianalaan 1 in 

Bilthoven en bij Bouwman Boeken 

aan de Hessenweg 168 in De Bilt.

Nieuwe uitgave St. Maerten
Vrijdag 12 december verscheen een nieuwe uitgave van St. Maerten,

het tijdschrift van de Historische Vereniging Maartensdijk. Dit laatste nummer

van de huidige redactie bevat zes zeer verschillende artikelen.

Oud Vierklank verslaggever Kees Pijpers e.a. schrijven over het ontstaan vanaf 1939 van het vliegveld 

Hilversum. Kees en zijn vrouw Fré waren al vroeg actief betrokken bij de activiteiten op dit vliegveld op het 

gebied van reclame-vliegen en rondvluchten. Kees dropt met zijn Piper Cub in mei 1962 snoepgoed tijdens het 

Oranjefeest in Hollandsche Rading.

Groenekanner Loek Cremers ver-

woordt richting Qbuzz wat menig 

Groenekanner die van het openbaar 

vervoer gebruikmaakt denkt. 

Op 11 december attendeerde hij de 

regionaal vervoerder op de onvei-

lige situatie middels de volgende 

tekst: ‘Instaphalte is net gereno-

veerd, maar het hekwerk naar de 

vaart is ook verdwenen. Dat levert 

gevaar op! Daarnaast is ook het bus-

hokje verdwenen en sta je nu in weer 

en wind. Graag een nieuw bushokje. 

Er is plaats genoeg aan het begin en 

einde van het busplatform’.

Antwoord kwam - bijna - per ke-

rende mail: ‘Hartelijk dank voor 

uw reactie. Wij nemen zo spoedig 

mogelijk contact met u op.’ 

Bushalte Groenekan Centrum gevaarlijk

Loek Cremers heeft de onveilige situatie bij de Groenekanse bushalte onder de aandacht van Qbuss gebracht. 

[foto: Henk van de Bunt]

Geen vuurwerkvrije 
gebieden in De Bilt

De gemeente De Bilt gaat geen vuurwerkvrije zones inrichten tijdens 

de jaarwisseling. Na onderzoek is gebleken, dat er te weinig agenten en 

beveiligers zijn om toezicht te houden. De politie heeft de handen vol 

aan het opsporen van illegaal vuurwerk en de handhaving van nieuwe 

vuurwerktijden.

De gemeenteraad had het college gevraagd om vuurwerkvrije gebieden 

rond winkelcentra, kerken, voorzieningen voor kwetsbare groepen en 

natuurgebieden in te stellen.

Vuurwerk mag alleen nog op 31 december vanaf 18.00 uur worden af-

gestoken en niet meer vanaf ’s ochtends 10.00 uur. Ook mag vuurwerk 

voortaan nog maar op twee in plaats van op drie werkdagen worden 

verkocht.



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

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.

KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus
tot een perfect einde te brengen!

 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 

schuifwand- en inloopkasten, keukens, vloeren, tafels, 
banken en radiatorbekleding voeren wij ook 

onderhoudswerkzaamheden uit. 
 

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

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u langs 

om de situatie samen te bekijken. 

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

06 51447828 Eline Bekius, De Bilt 

www.mevision.info

Bilthoven, 

ophaal- en afl everpunt

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

UITVERKOOP
PROFITEER NU VAN DE LAATSTE 

ARTIKELEN TEGEN TE GEKKE PRIJZEN!

Originele inktpatronen

Canon PGI5BK  van € 13,00 voor €  6,50
HP 20 (C6614)  van € 29,50 voor € 12,50
HP 23 (C1823)  van € 31,50 voor € 19,50
HP 58 (C6658)  van € 23,50 voor € 16,00

     HP 344 (C9363)  van € 29,50 voor € 19,50

Brother DR2000 drum  van € 75,00 voor € 37,50

WIJ STOPPEN MET DE 

VERKOOP VAN SUPPLIES

Epson T007  van € 31,50 voor € 12,00
Epson T008  van € 25,50 voor € 10,00
Epson T017  van € 43,50 voor € 15,00
Epson T050  van € 32,50 voor € 12,50

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...

Er is nog
volop keus

voor de
lekkerste

kerstinkopen.

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

Parel Promotie

KIJK op onze 

vernieuwde 

 website
www.parelpromotie.nlwww.parelpromotie.nl

Deze week zijn we aanwezig!

Blessed by
Comfort

Kerst aktie: 15% korting
op alle accessoires

BOTABOOTS COMPANY
Showroom: Industrieweg 24 a Maartensdijk

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

        Outits               Boots          Accessories

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

50% KORTING
op elke 2e

NAGELLAK en/of MASCARA



 De Vierklank 7 17 december 2014

op alle Eucerin producten

Verhuisactie

25%
korting

op = op

advertentie

Vorig jaar werd het concert nog 

gegeven met de collega’s van het 

Maarssens Blaasorkest. Er is echter 

voor gekozen om deze samenwer-

king niet voort te zetten. Daarom 

dit jaar een concert met alleen mu-

zikanten uit eigen gelederen maar 

ook met een nieuwe dirigent. Sinds 

september staat het orkest onder 

leiding van Gellius Kaars Sijpes-

teijn uit Putten. Een enthousiaste 

dirigent die behalve de blazers uit 

Westbroek nog twee ensembles 

leidt, één daarvan is de fanfare uit 

z’n woonplaats. Maar één keer per 

week reist hij zelfs met de boot naar 

Vlieland om ook daar een blaasor-

kest te dirigeren. 

Enthousiasme dus volop bij deze 

dirigent die in het dagelijkse leven 

als hoornist verbonden is aan het 

Trompetterkorps van de Konink-

lijke Marechaussee. Hij voelt zich 

thuis bij de blazers van Westbroek. 

Vooral het feit dat de jeugd hier alle 

kansen krijgt staat hem aan. Met 

veel plezier begon hij dan ook aan 

zijn eerste concert met Vrienden-

kring.

Goed op dreef

Mijco Boere presenteerde op vlotte 

wijze de avond. Ze gaf de nodige 

toelichting bij de nummers. Goed te 

zien was dat het beleid van het be-

stuur vruchten begint af te werpen. 

Op het podium zat een mix van se-

nioren en ‘jong grut’. Met z’n allen 

maakten ze er een mooie avond van. 

Zelf zag Mijco niet zonder trots hoe 

haar kinderen Chris en Mijke hun 

partijtje meebliezen. Mijke zelfs als 

een zelfbewuste soliste in het num-

mer Tango d’Amore. Het werd een 

gevarieerd concert. Na een wat aar-

zelend begin kwam het orkest goed 

op dreef. Land of Hope and Glory 

blijft natuurlijk een ijzersterk num-

mer als opening. Maar ook traditio-

nals als The Young Amadeus doen 

het natuurlijk altijd goed en The 

Little Drummer boy, compleet met 

intocht van jeugdige trommelaars, 

viel ook goed in de smaak. De 

Kerstmedley aan het eind vormde 

een mooi slotapotheose. 

Brookies

Vertederend was het optreden van 

de jongste blazers die optraden on-

der de naam ‘De Brookies’. Maar 

de show werd toch wel gestolen 

door de jongste saxofonistjes met 

hun charmante lerares Sarah Wuen-

sche. Zo is aan alles te zien dat bij 

Vriendenkring de jeugd de toe-

komst heeft. Dat ondervindt ook de 

jeugdige Pepijn Quast die, al woont 

hij zelf in Tuindorp, al 6 jaar trom-

pet speelt in het orkest. Deze avond 

doet hij ook weer mee, trots gade-

geslagen door zijn ouders en broer.

Nieuwe leden

We kunnen nog steeds nieuwe leden 

gebruiken meldde Mijco Boere. De 

hele week door zijn er verschillende  

instructeurs die les geven. Men kan 

kiezen uit trompet, saxofoon, trom-

bone en slagwerk. Na een jaar kun-

nen de leerlingen al meedraaien bij 

het leerlingenorkest  ‘De Brookies’. 

Want het leuke van muziek maken 

is natuurlijk het samen spelen. Dat 

heeft enorm veel waarde voor een 

kind. Of in de woorden van dirigent 

Gellius Kaars Sijpestijn: ‘Muziek 

is goed voor een kind!’. Zo be-

leefden uitvoerders en toehoorders 

met elkaar een mooie avond. Ook 

komende zaterdag zal Vrienden-

kring medewerking verlenen aan 

de Kerstzangdienst in de NH kerk 

en aansluitend de Kerstborrel in het 

dorpshuis.

Seervol najaarsconcert
van Vriendenkring

door Martijn Nekkers

Een goed gevuld Dorpshuis van Westbroek was zaterdag getuige van het jaarlijkse najaars- en 

kerstconcert van Muziekvereniging Vriendenkring. Met veel inspanning was de grote zaal weer 

omgebouwd in een heuse concertzaal. De bezoekers kregen een mix voorgezet van traditionele 

en moderne blaasmuziek met aan het einde bekende kerstnummers. 

Jonge leden van Vriendenkring geconcentreerd aan het werk.

Blazers in actie.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Ik heb voor het eerst in mijn leven met een collectebus gelopen. Na het 

werk, voor de Kankerbestrijding. Ik werd als dorpsraadslid van Groe-

nekan gebeld met de vraag of ik een collectant wist en toen dacht ik: 

kom ik doe het zelf. Ik mocht kiezen uit (een) wijk(jes) en koos de 

Versteeglaan in Groenekan . Ik ben alles bij elkaar ruim een uur op pad 

geweest met bus en folders. 

Ik wist niet wat ik kon verwachten: je belt toch zomaar bij iemand aan 

met een vraag om geld. Het was een bijzondere ervaring: Iedereen, ook 

(de) jonge latbewoner(s), die ik aan de deur ontmoette(n) reageerde(n) 
vriendelijk op mijn ‘ik loop voor de kankerbestrijding’.

Toch bijzonder want ik stoorde ze in hun vrije tijd, bij het koken van en 

(het nuttigen van) de maaltijd.

Collectief liep men terug voor ‘klein geld’ en kwam terug met (meestal) 

een paar euro. Soms verontschuldigde men zich voor ‘het kleine beetje 

geld in huis’, maar alle beetjes maken nog steeds ‘een grote’. Ook ston-

den bewoners al achter de deur klaar met geld omdat ik niet onopge-

merkt was gebleven. Mensen deelden persoonlijke ervaringen over de 

ziekte en hielpen bij het openen van poortjes enz...

Dus: Hulde aan de vrijgevige bewoners van de Versteeglaan in Groene-

kan. En....mocht u in de gemeente de collectebus van de KWF gemist 

hebben, of achteraf niet tevreden zijn over u (kleine) donatie door ge-

brek aan klein geld in huis; u kunt altijd nog online geld overmaken.

 

Tonny Groen

Groenekan

Bona betekent (uit het Latijn ver-

taald): ‘de goede’ en Cura is de go-

din ‘der zorge en onrust’; samen ge-

trokken is ‘Goede Zorg’ een prima 

omschrijving. Een naamgeving, die 

ook wordt gebruikt door link wat 
bureaus in de (particuliere) thuis-

zorg en bedrijven in onderhouds-

producten en sierbestrating.

Wind

Toen deze woning in 1920, door ar-

chitect E.J. Wind ontworpen, aan de 

nog maar schaars bebouwde Lassu-

slaan werd gebouwd, verscheen de 

gevelsteen met de naam Bona Cura 

in de voorgevel. 

Na zijn Indische jaren betrok in 

1931 het gezin van W. J. den Boe-

sterd het huis. Mogelijk was Bona 

Cura ook zijn lijfspreuk tijdens 

zijn Biltse wethouder- en loco-bur-

gemeesterschap in de jaren 1946-

1962.

Klimroos

Sjef en Marijke Bertrams ver-

huisden in 1970 met hun gezin 

van Utrecht naar de Paltzerweg in 

Bilthoven. Voor haar werk in Den 

Dolder ietste Marijke altijd via het 
klaphektunneltje en de Lassuslaan 

naar de school in Den Dolder, waar 

zij les gaf. Medio 1978 zag zij, dat 

Lassuslaan 93 te koop stond. 

Wat haar fascineerde waren de ou-

derwetse Engelse klimrozen, die 

langs de serre omhoog kropen en 

de mysterieuze, grotendeels aan 

het zicht onttrokken achtertuin. 

Het huis had bijna geen ‘uiterlijk 

vertoon’ behalve de monumentale 

gedenkplaat ‘Bona Cura, 15-05-

1920’ in de voorgevel. De mooie 

klimroos is helaas bezweken onder 

de strenge winter van 1978.

Karakter

De Bertrams kochten in septem-

ber 1978 het perceel van mevrouw 

Den Boesterd, de weduwe van de 

in 1977 overleden eerste eigenaar. 

Sjef Bertrams: ‘De heer Den Boe-

sterd had het perceel in 1920 als 

bouwterrein gekocht van de ‘Maat-

schappij tot exploitatie van het 

Oosterpark’, die het toenmalig bos 

langs de Lassuslaan tot de grens 

met Den Dolder tot ontwikkeling 

heeft gebracht.

In zijn opdracht is vervolgens het 

huis gebouwd en vermoedelijk tij-

dens de bouw is de bedoelde ge-

denkplaat ingemetseld’. 

Marijke Bertrams: ‘In een rustig 

tempo hebben we de noodzakelijke 

restauratie uitgevoerd, met zoveel 

mogelijk handhaving van het oor-

spronkelijke karakter. We voelen 

ons erg gelukkig in dit huis en de 

grote tuin die we zo lang het kan 

zelf onderhouden’.

Draag zorg, opdat het je goed zou gaan

door Henk van de Bunt

Dat een goedgekozen lijfspreuk een wezenlijk deel van een huis kan worden, blijkt bij

de huisnaam Bona Cura, die te vinden is op Lassuslaan 93 in Bilthoven. Wie wil zijn gezin

geen beschutting en warmte geven in een huis, dat vertaald ‘Goede Zorg’ heet. 

Langs de Lassuslaan zijn zowel de gevel als de gedenkplaat van perceel 

93 grotendeels aan het zicht onttrokken.



koopzondag21 december11.00-17.00u

GRATIS 
SCHAATSEN 

Winter
Wonderland
kerstmarkt en schaatsbaan 

in De Kwinkelier

19 t/m 21 
december

Mede mogelijk gemaakt door: Rotaryclub De Bilt-Bilthoven, de winkeliers van Centrum Bilthoven en De Kwinkelier.

Een feestelijk uitje voor de hele familie!
wanneer: 19 december – 17.00 uur tot 21.00 uur � 20 en 21 (koopzondag) december – 11.00 uur tot 17.00 uur

2e ARTIKEL VOOR 
SLECHTS 

2e ARTIKEL VOOR 
SLECHTS 

GELDT VOOR DE HELE DAMES-, 
HEREN- en BABYCOLLECTIE
GELDT VOOR DE HELE DAMES-, 
HEREN- en BABYCOLLECTIE

Maertensplein 16   |   3738 GK  Maartensdijk   |   Tel. 0346-211711 

 
* LET OP: geldt voor het goedkoopste artikel

  M.U.V. basis artikelen en nieuwe collectie
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Westbroek Airport 
door Martijn Nekkers

Nooit geweten dat Westbroek een vliegveld had. Toch is het zo. Dat bevindt zich achter op 

het land van Wim van Barneveld aan de Kerkdijk. Vooral op zondagmiddag is er druk 

luchtverkeer. Die vliegtuigen zijn overigens wel aan de kleine kant. We zijn dan ook te

gast bij de Model Vliegtuigclub Westbroek. ‘Sinds twee jaar hebben wij deze mini

luchthaven in gebruik’, zegt voorzitter Roel Jansen van Jorksveld

op een zonnige en herfstachtige zondagmiddag. 

De vliegtuigjes stijgen ondertus-

sen vrolijk op om even later weer 

sierlijk te landen. Tegen de wind 

in, zo moet dat, net als in het echt. 

De windrichting kan worden afge-

lezen aan de luchtzak zoals je die 

ook op een ‘normaal’ vliegveld aan-

treft. Een prachtige locatie daar in 

de mooie Westbroekse natuur. De 

aanwezige paarden zijn hier aan ge-

wend geraakt, net als de ooievaars 

die ook in dit gebied bivakkeren. 

Ze trekken zich niets aan van het 

vliegverkeer.‘We zijn hier altijd op 

zondagmiddag’, vertelt Roel Jan-

sen van Jorksveld. Zomer of winter. 

Alleen niet als het heel slecht weer 

is of te veel wind. Sneeuw is ook 

geen probleem. Dat wordt dan van 

de landingsbaan (de strip noemen 

de modelvliegers dat heel professi-

oneel) geschoven. Maar op mooie 

lange zomeravonden wordt er ook 

gevlogen, op donderdagvond. Met 

kleine pionnen is de landingsbaan 

gemarkeerd. Maar de leden helpen 

Wim van Barneveld ook met hooi-

en als het gras hoog genoeg is. De 

vliegtuigjes mogen tot 1000 voet 

hoogte opstijgen. Daar zijn oficiële 
regels voor. Airport Westbroek ligt 

op 4.5 km van vliegveld Hilversum 

en ook dat valt binnen de wettelijke 

normen. De meeste vliegtuigen bij 

de club hebben een elektrische aan-

drijving. Af en toe verschijnt er wel 

eens een machine met een motor op 

vloeistof. Deze vliegtuigjes maken 

veel meer kabaal.

Behendig

De zoon van Roel, de achtjarige 

Max is het jongste lid van de ver-

eniging die op dit moment uit 8 le-

den bestaat. Allemaal mannen, geen 

vrouwen. Het lijkt toch wel een echt 

mannengebeuren te zijn, dat vliegen 

met modelvliegtuigen. Je moet ook 

een brevet hebben voor je vliegtuig 

de lucht in mag. Max heeft dat al 

lang en laat deze middag zien hoe 

behendig hij de afstandsbediening 

van de vliegtuigjes kan bedienen. 

Het is zaak het vliegtuig niet te ver 

weg te laten gaan. Is zo’n vliegtuigje 

eenmaal uit het gezicht verdwenen 

dan heb je er geen controle meer 

over en dan weet je niet waar het dan 

terecht is gekomen. Je moet dan ook 

eerst les krijgen in het modelvliegen. 

Van alles is er mogelijk in de lucht. 

Heel aardig is om ‘parachutisten’ 

neer te laten die dan sierlijk neerko-

men in het weiland. Of in dat van de 

buurman natuurlijk.

Clublokaal

De club heeft ook een clublokaal. Ie-

dere woensdagavond staat dat open 

voor de leden. Hier kan worden ge-

knutseld aan de vliegtuigen. Er is 

ook een simulator op een computer, 

waar leden al vast kunnen oefenen 

voordat ze straks hun vliegtuigen 

echt de lucht in sturen. In het club-

lokaal ook een gezellig barretje 

waar de leden met elkaar kletsen en 

sterke verhalen vertellen. Voorzitter 

Jansen van Jorksveld wil graag nog 

wat nieuwe leden er bij hebben en de 

club verder uitbouwen. Hij wil dan 

ook een oficiële status gaan verwer-
ven en de vereniging aanmelden bij 

de Koninklijke Nederlandse Vereni-

ging voor Luchtvaart. Verdere ambi-

ties zijn om ook ‘s avonds te gaan 

vliegen. Met een verlichte landings-

baan en vliegtuigen met lichtjes. Een 

prachtig gezicht is dat, weet Roel. 

Een vliegshow voor belangstellen-

den staat volgend jaar op het pro-

gramma. Echt goedkoop is de hobby 

niet om mee te gaan beginnen. ‘De 

aanschaf van een vliegklaar model 

met alles wat er bij komt toch gauw 

neer op een bedrag van tussen de 

500 à 600 Euro. Maar het is een hele 

leuke sport’, vertelt Jansen enthousi-

ast. Hij hoopt dat vele mensen ken-

nis willen komen maken met zijn 

club. Die kunnen om te beginnen 

al een kijkje nemen op de website 

www.modelvliegclub-westbroek.nl. 

Via deze site kan men verder contact 

leggen.

Vliegers van de Modelvliegclub Westbroek. Tweede van links voorzitter Roel Jansen van Jorksveld

Max Jansen van Jorksveld (l) laat een collega vlieger zien hoe het werkt 

met de afstandsbediening.

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

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 

BENG! En weg is ons groen.

Op woensdag 5 november stond trots op de voorpagina van een lokaal 

blad een artikel over de komst van een zonnepark in De Bilt. Goed idee, 

dacht ik aanvankelijk, hoe meer duurzame energie we opwekken des te 

beter. 

Toch bij nader inzien ben ik niet zo gelukkig met dit initiatief van 

BENG (coöperatieve Biltse Energie Neutrale Gemeenschap), want de 

1000 zonnepanelen komen op het terrein van de Rioolwaterzuivering 

aan de Groenekanseweg. We hebben al een half leeg bedrijventerrein, 

net hebben we met succes het hoofdkantoor van de tennisbond geweerd 

en nu volgt weer een nieuwe aanslag op de groengordel tussen De Bilt 

en Groenekan. 

BENG gaat met die 1000 panelen energie opwekken voor de rioolwa-

terzuivering, die daarvoor de grond beschikbaar stelt. Een groen over-

gangsgebied tussen het stedelijk De Bilt en het landelijk Groenekan, 

waar nu de hazen spelen, vossen een hol hebben en ook dassen zich 

laten zien, zal straks overdekt worden met tweemeterhoge zwarte, de 

zon weerkaatsende panelen. 

Misschien zou ik nog aarzelen om te protesteren als er niet naast de 

deur van de RWZI een alternatief is. Waarom gaan de RWZI en BENG 

niet praten met de eigenaren van de bedrijven op Larenstein. Heel veel 

vierkante meters plat dak zonder beeldvervuiling en misschien willen 

die ondernemers ook graag stroom afnemen van BENG. 

De bezwaarprocedure op de verleende vergunning verstreek 4 decem-

ber, daar is niet veel meer aan te doen, maar wie weet komen de Ri-

oolwaterzuivering en BENG toch nog op andere gedachten over het 

vermeende maatschappelijk belang van dit zonnepark en ik hoop dat 

veel mensen die nadenken om een aandeel te kopen in dit zonnepark en 

het idee hebben een maatschappelijk belang te dienen, net als ik, afzien 

van hun investering.

A. Wilmink, Groenekan

Eerste steenlegging
Maandag 15 december werd bij Het Spoorwegmuseum in Utrecht de eerste steen van het 

stationschefhuisje Bilthoven gelegd. Het huisje, dat sinds 1900 in Bilthoven dienst deed als 

woning voor de stations-bazen, moest vorig jaar wijken voor een tunnel onder het spoor. 

Dankzij een burgerinitiatief, ge-

meente De Bilt en de inzet van 

ProRail zijn de karakteristieke ele-

menten van het huisje bewaard ge-

bleven en kan het huisje nu worden 

opgebouwd op het terrein van het 

Spoorwegmuseum. Voor de eerste 

steenlegging waren een paar zeer 

betrokken heren uitgenodigd; De 

heer Groenendaal die 30 jaar bij het 

spoor werkte en de laatste bewoner 

van de.stationswoning was. Leo 

van Vlodorp (voorzitter Hist. Ver-

eniging De Bilt) en spoorwegfanaat 

Marcel van Tongeren, die samen 

met Fred Meijer zich beijverde tot 

behoud van de woning.

De heren Groenendaal, Van Vlodrop en Van Tongeren kijken toe bij de 

opbouw van het stationschefhuisje. [foto Henk van de Bunt]



Met Advent en Kerst in De Bilt

Dorpskerk, Burg. De Withstraat 29a,

Immanuëlkerk, Soestdijkseweg Zuid 49 

Opstandingskerk, 1e Brandenburgerweg 34.

Goed nieuws, voor iedereen

We kennen het verhaal van twintig eeuwen geleden, we ken-

nen het verhaal in de betekenis voor nu: de viering van 

de geboorte van het kind Jezus dat, groot geworden, op 

een bijzondere manier Koning werd. Bij Jozef en Maria, 

in Betlehem, in een voederbak; er was geen plaats meer in 

de stadsherberg. In het omliggende veld hielden herders de 

wacht. Zij kregen de boodschap, wij nu: Er is goed nieuws!

Voor iedereen die dit verder wil beluisteren, die mee wil 

zingen en spelen om dit tezamen te vieren: van harte wel-

kom in één of meer van al die bijeenkomsten in de komen-

de week in onze drie kerken.

Zondag 21 december om 17.00 uur in de Immanuëlkerk 

(deur open om 16.30 uur): Samenzang van de aloude en 

bekende Kerstliederen, met medewerking van de Konink-

lijke Biltse Zangvereniging ‘Zang veredelt’ onder leiding 

van Jean-Pierre Gendrault en met aan de vleugel en op het 

orgel Reinier van der Sandt. De toegang is vrij, wel is er 

na aloop een collecte voor de bestrijding van de onkosten.

Woensdag 24 december

Kerstnachtviering

• Om 22.00 uur in de Dorpskerk, met als voorganger ds. 

A. Plaisier uit Amersfoort en met een Kerstconcert door 

het Kamerkoor De Bilt onder leiding van Inge Westra. Zij 

zingen werk van Francis Poulenc (‘lichtvoetig en melodi-
eus’), van John Rutter (Christmas Carols) en anderen.

• Om 22.00 uur in de Immanuëlkerk, met een Stemmen-

spel: Licht, woord, welkom (of: Wat een schat), van Tony 

ten Veen. Afwisseling van gesproken tekst en mee te zingen 

liederen. Verkondiger ds. Gert Landman, met Gemeente-

koor (Joke Firet). 21.45 uur: welkomstzang.

• Om 19.00 uur in de Opstandingskerk een Kinder-

kerstnachtdienst voor kinderen en ouders, broertjes en 

zusjes, opa’s en oma’s, groot en klein. Je ziet een mini-mu-

sical: Een herder kijkt verder, en er zingt en speelt een 

Kinderkerstkoor en -orkest onder leiding van Joke Firet.

• Om 22.00 uur in de Opstandingskerk de Kerstnacht-
dienst voor iedereen, jong en oud, met als voorganger ds. 

Marianne Oskam-van Zwol; medewerking en begeleiding 
van het zingen van Kerstliederen wordt verleend door het 

Koninklijk Zeister Harmonie Muziekgezelschap.

Donderdag 25 december

Kerstmorgenviering

• Om 10.00 uur, in de Dorpskerk, met als voorganger ds. 

L.J. Vogelaar uit Den Haag.

• Om 10.00 uur in de Immanuëlkerk, voorganger ds. 

Gert Landman, Gemeentekoor. 

• Om 10.00 uur in de Opstandingskerk, interactief + 
speels, met da. Wilfrieda Stam.

47ste Maartensdijkse 
Volkskerstzang

door Marijke Drieenhuizen

Maandag 22 december wordt de 47ste Volkskerstzang gehouden in de 

Maartenskerk aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk. De bijeenkomst

start om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom om samen de

traditionele kerstliederen te zingen. 

Destijds is Gerard van Witzenburg begon-

nen met de organisatie van een Volks-

kerstzang in Maartensdijk. In veel andere 

plaatsen werd een dergelijke bijeenkomst 

al georganiseerd en Maartensdijk was toen 

al in zijn ogen ook groot genoeg voor een 

eigen Volkskerstzang. Nog steeds maakt hij 

onderdeel uit van de organisatie.

Traditionele kerstliederen

De insteek van Gerard van Witzenburg is 

altijd geweest om samen bekende kerstlie-

deren te zingen afgewisseld met koorzang 

en muziek. De bezoekersaantallen zijn 

constant: het zit meestal vol. Dit jaar werkt 

naast de Cantorij van de PKN Maartensdijk-

Hollandsche Rading ook een kinderkoor 

mee. Daarnaast zingt Helene Kalisvaart een 

drietal liederen en speelt muziekvereniging 

Kunst & Genoegen. Jochem van der Waals 

begeleidt op het orgel en samen met Carola 

van Iersel op dwarsluit speelt hij het ‘Medi-
tation sur le 1er Prélude de Bach van Chart-

les Gounod’.

Volkskerstzang in 2010. 

Kerstmis in
Sint Maartenkerk

(Nachtegaallaan 40-42, Maartensdijk)
 

Iedereen mag zich in de kerk van Sint Maarten welkom weten in de dagen 

rond kerst. Sint Maarten wil het geloof delen, juist met kerstmis

 

22 december 

9.00 uur Volkskerstzang

 

24 december

19.00 uur Kerstspel met kindje Jezus, her-

ders en schapen, met de sterretjes van Sint 

Maarten voor kinderen, gezinnen en families

24 december 

22.30 uur Nachtmis, met Gerard de Wit en 

het koor van Sint Maarten

25 december

10.30 uur Kerstmis, plechtige eucharistie-

viering, met Ton Huitink en het koor van 

Sint Maarten

 

26 december

Tweede Kerstdag, 14.00 uur tot 16.00 uur 

Kindje wiegen, gezellig samenzijn voor  

iedereen rond de kribbe, met gluhwein en 

bij de schapen
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Van Dis danst tango met zichzelf
door Floris Bijlsma

In een uitverkochte theaterzaal van scholengemeenschap De Werkplaats in Bilthoven gaf 

schrijver Adriaan van Dis op uitnodiging van de Bilthovense boekhandel op dinsdagavond

9 december een lezing over zijn nieuwe boek ‘Ik kom terug’. Daarin beschrijft hij het

leven van zijn moeder, die nét geen honderd jaar werd en over de relatie die hij met

haar had. Maar het boek is veel meer dan een persoonlijk document.

Ga er maar aan staan om over je-

zelf en je eigen moeder te vertellen 

aan een link publiek dat nauwe-

lijks zichtbaar is door schijnwer-
pers in je gezicht. Maar Van Dis 
weet goed wat hij wil zeggen, want 
hij vertelt het hele verhaal uit zijn 
hoofd en leest zelfs geen steek-

woorden van een briefje. Alleen en-

kele passages uit zijn nieuwe boek 
leest hij van papier. Dat hij uit zijn 
hoofd spreekt, lijkt logisch want hij 
spreekt over zichzelf en zijn moe-

der en die personen kent hij allebei. 
Maar hoe goed kent hij die perso-

nen eigenlijk? Wie was zijn moe-

der? Wie is hijzelf? In zijn boek 

onderzoekt Van Dis meer de band 

met zijn moeder dan dat hij precies 
weet en vertelt hoe het zit. 

Beladen 

Van Dis groeit op met ouders die 
elkaar in Nederlands-Indië leren 

kennen en allebei eerder getrouwd 
waren, en met halfzussen uit een 
eerder huwelijk van zijn vader. 
Die raakt getraumatiseerd door 
een reeks ingrijpende ervaringen 
tijdens de oorlog in Nederlands-

Indië. Terug in Nederland wordt hij 
agressief naar zijn gezin. Moeder 
kan niet tegen hem op. Deze boe-

rendochter uit Brabant is in Indië 
verzeild geraakt en verliest daar 

haar eerste man, een KNIL-soldaat 
die wordt onthoofd door de Japan-

ners. Ze overleeft Japanse gevan-

genschap, verliest twee dochters 
en later een kleinkind. Ook zijn 
oudere halfzussen kunnen Van Dis 

niet beschermen. Zij hebben een 
andere vader dan hij en in de buurt 
wonen meer uit Indië gerepatrieer-
de gezinnen terwijl Van Dis zelf in 
Nederland is geboren. Hij is in al-
lerlei opzichten een buitenstaander 
die hunkert naar contact en warmte. 
Zijn moeder komt daarbij nauwe-

lijks in beeld, ook niet als zijn vader 
overlijdt als Van Dis pas tien jaar 
oud is. Zij is niet iemand om steun 
bij te zoeken, maar iemand om te 
ontzien. Pas vele jaren later, als zijn 
moeder al ver in de negentig en een 

nukkige, onconventionele en on-

wrikbare vrouw is, ontstaat er toch 
een meer persoonlijk contact. Moe-

der is namelijk klaar met het leven 

en wil dat haar zoon haar helpt te 
sterven door ergens pillen te re-

gelen. In ruil daarvoor zal zij hem 
over haar leven vertellen waardoor 
Van Dis mogelijk meer zal begrij-

pen wie zij is en daarmee ook wie 
hijzelf is. De toenadering tussen 
Van Dis en zijn moeder verloopt 
niet zonder slag of stoot, soms op 
het hilarische af. Hij haat haar soms 
zo dat hij haar wel kan vermoorden, 
maar wil er tegelijk niets van we-

ten dat zij niet verder wil leven. En 
juist daarvoor heeft zij hem nodig. 
Zij zijn tot elkaar veroordeeld. Het 
wapen van humor beheerst Van Dis 
uitstekend waarmee hij de lezer en 
ook de toehoorder tijdens zijn le-

zing op De Werkplaats soms op een 
dwaalspoor brengt. Zo leuk was 
het toch allemaal niet bij Van Dis 

thuis? Nee, maar mag je er daarom 
geen grapjes over maken? Van Dis 

houdt niet van zelfbeklag en dat 
doet hij dan ook niet. Maar door 
de komische anekdotes heen klinkt 

duidelijk een bittere ondertoon.

Identiteit

Van Dis heeft, zo zegt hij, de wer-
kelijkheid naar zijn hand gezet in 

het boek om een verhaal te vertel-

len dat voor anderen interessant kan 

zijn. Daarin is hij geslaagd want de 
dynamiek die Van Dis in zijn boek 

beschrijft van een bewogen jeugd en 
de haatliefdeverhouding tussen zijn 
moeder en hem, is herkenbaar voor 
velen. Met die constatering begint 
een vrouw uit het publiek dan ook 
haar vraag tijdens de discussie na af-
loop van de lezing: ‘Ik herken veel 
van mijn eigen leven in uw boek.’ 

Van Dis beschrijft zijn eigen wer-
kelijkheid waardoor de verhalen 
authentiek en persoonlijk zijn. En 
tegelijk past hij die werkelijkheid 
aan waardoor het verhaal net zo 
goed over een ander kan gaan. Dat 
wisselen doet hij ook veelvuldig tij-
dens zijn lezing op De Werkplaats. 
Soms spreekt hij afstandelijk, haast 
beschouwend en lijkt hij het over 
iemand anders te hebben terwijl hij 
toch echt in de ik-persoon spreekt. 
Dan weer vertelt hij persoonlijker 
over zichzelf, bijna tastbaar. Dan 
volgt snel een hilarische anekdote 

waarop een bevrijdende lach door 
de zaal rolt en Van Dis weer een vei-
lige afstand tot zichzelf kan nemen. 
Op die manier heeft hij pijnlijke za-

ken in zijn leven kunnen noemen, 

onder ogen zien, maar ze ook te-

gelijk kunnen relativeren, dragelijk 
maken voor zichzelf. Die beweging 
van afstand nemen van zichzelf en 

dan weer zijn eigen nabijheid op-

zoeken, lijkt een rode draad in het 
leven van Van Dis, als een emotio-

nele dans, een tango met zichzelf. 
Het hardnekkige gevoel een buiten-

staander te zijn en tegelijk te hun-

keren naar geborgenheid, naar ‘erbij 
horen’ maar niet goed te weten hoe 
dat dan werkt, het ongemak met 
zichzelf en de vertwijfeling wie hij 
eigenlijk is, dat kent iedereen wel. 
Ook is de haatliefdeverhouding met 
zijn altijd onzichtbare moeder met 

wie hij aan het eind van haar leven 
een intense band aangaat, een dyna-

miek die veel mensen herkennen. 

Of het nou gaat om vader, moeder, 
een broer, een zus of iemand anders. 
Een beladen band en dan toch met 
elkaar ‘zaken’ moeten doen, waar 
dat concreet ook om gaat. Dat is een 
herkenbaar, ingewikkeld proces. 
Soms is er de haast prettige weten-

schap dat zijn moeder gewoon een 
naar mens is. Dan weer is er de pijn-

lijke en verwarrende constatering 
dat er verdacht veel overeenkomsten 

zijn tussen moeder en Van Dis zelf. 
Het hele beladen verleden speelt 
concreet door in het heden. Geven, 
nemen, verlangen, afwijzen, elkaar 
willen vinden, maar daar door de 
omstandigheden toch niet toe in 

staat zijn. Daar gaat dit boek om en 
daar draait misschien wel ieders le-

ven om.

Muziekavond levert ruim 1500 euro op
Met een muziekavond zamelden leerlingen van De Werkplaats (WP) in Bilthoven ruim € 1.500,- 

in voor het Helen Dowling Instituut (HDI). Dit instituut biedt psychologische zorg aan mensen 

met kanker en hun naasten. De avond was geheel in kerstsfeer en bracht veel muzikaal talent. 

Geld werd ingezameld middels ticketverkoop, een loterij en donatiebusjes. 

De muziekavond was het initia-

tief van een groep leerlingen van 
De Werkplaats. Met elkaar zorg-

den zij voor elf muzikale acts, on-

der wie band The Living, violiste 
Pien en een vrouwenkoor. Pianist 
Xavier Boot besloot de avond met 
een prachtig stuk. Onder de talen-

ten jonge leerlingen van De Werk-

plaats, maar ook oud-leerlingen en 
talenten van buitenaf. De avond 
werd door ruim honderd gasten be-

zocht.

HDI Ambassadeurs

Het verlies van een 19-jarige Vwo 
leerlinge van het WP aan de ziekte 
kanker (2013) maakte diepe indruk 
op de leerlingen en op de school. 
Hierom en omdat iedereen wel ie-

mand kent met de ziekte kanker, 
zetten dertig ‘werkers’ zich dit 
schooljaar in als ambassadeur van 
het HDI. Gedurende het jaar wor-
den meerdere beneietacties opge-

zet om geld in te zamelen. De be-

neietacties worden gepromoot via 
Facebookpagina ‘WPHDI’. Op het 
programma staan ook nog een on-

derbouwfeest, een sponsorloop en 
een paasdiner.

Een loterij had aandeel in de 

opbrengst van de avond.

Toppunt van Le Grand

Het hoogste punt bij de bouw van de woningen op het oude 

Inventumterrein in Bilthoven is bereikt. Wethouder Hans Mieras werkte 

zaterdag 13 december mee aan de ceremonie die ter gelegenheid 

hiervan werd gehouden.                                      [foto Reyn Schuurman]

advertentie

Veel belangstelling bij de signeercessie na aloop. 

VUURWERK IN DE VOORVERKOOP

NU MET GRATIS EXTRA VUURWERK! 

BIJ GROENRIJK HOLLANDSCHE RADING 

BESTEL ONLINE OF AAN DE KASSA.

PRESENTATIE VUURWERK IS AL AANWEZIG!

www.groenrijkhollandscherading.nl

Op vaak creatieve manieren
zie je mensen hun huis weer versieren
lichtjes in velerlei kleur
of een krans op de deur
verhogen de sfeer bij het vieren

Guus Geebel Limerick



ER IS NOG WEL  

EEN EXPERT OP  

HET GEBIED VAN

WITGOED! 

Nogal wat mensen kopen tegenwoordig hun wasmachine of koelkast via een 

webshop. Daardoor moet een link aantal witgoedzaken hun deuren sluiten. 
Wilt u echter gedegen advies van een specialist die ook nog zorgt dat uw  
apparatuur, indien nodig, gerepareerd word? Dan bent u bij ons aan het  

goede adres!

Vink Witgoed is in de regio uitgegroeid tot een begrip en de klanten komen van hein-

de en ver naar Westbroek voor de beste apparatuur voor een zeer interessante prijs. 

In de prachtige showroom hebben zij voldoende keus en een uitgebreid assortiment.

De inbouwspecialist

Wie ooit een inbouwapparaat heeft vervangen, weet hoe lastig dit is. De grote ketens 

bieden nauwelijks inbouwapparatuur aan omdat dit gewoonweg veel werk met zich 

meebrengt. Bovendien moet je veel verstand van deze apparatuur hebben om met 

het juiste model aan de klant te adviseren. Vink Witgoed heeft zich de laatste jaren 

ontwikkeld tot specialist op de vervangingsmarkt van inbouwapparatuur. 

En nog veel meer!

Naast inbouwspecialist is Vink Witgoed natuurlijk dé leverancier voor al het witgoed 

en huishoudelijke apparatuur. Daarbij staat steeds één belangrijke factor voorop:  

kwaliteit! Vink Witgoed levert uitsluitend het beste op het gebied van koelen, vriezen, 

wassen, drogen, afwassen, koken, etc., etc., De merken die we tegenkomen zijn  

bijvoorbeeld Asko, Siemens, Miele,  Bosch, Beko en Liebherr, Atag, Pelgrim etc.. 

Maar ook kleine huishoudelijke apparaten kunnen worden geleverd door Vink zoals 

stofzuigers (groot assortiment), koffiezetautomaten (Siemens, Severin en Miele),  

fornuizen (van het Italiaanse designmerk Steel), broodroosters, scheermachines,  

elektrische tandenborstels, strijkijzers, friteuses en noem maar op. 

      

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag 10.00 – 17.00 uur

Zaterdag 09.30 – 16.00 uur 

Let op! Woensdagmiddag en op zondag is Vink  

Witgoed gesloten.

  

Veel apparatuur is bij Vink Witgoed op voorraad en 

direct te leveren. Als er besteld moet worden dan 

duurt dat in de meeste gevallen 2 à 3 dagen. In 

spoedgevallen is er altijd een mouw aan te passen.

Kom gerust eens langs in de nieuwe showroom van 

Vink Witgoed en laat u vakkundig voorlichten over 

de aanschaf van witgoed. Wij weten zeker dat het 

een verademing is. En dat beetje meer euro’s dat 

een apparaat kost is snel terug verdiend met de 

vergaande service van Vink Witgoed. ‘Ouderwetse 

dorpsservice’ volgens Ruth Nagel, de eigenaar van 

Vink Witgoed. 

Altijd gratis parkeerruimte voor de deur!

Pr. Christinastraat 3  |  3615 AE Westbroek  |  Tel. 0346-281459  |  www.vinkwitgoed.nl

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  
Daar zetten de mensen van Vink Witgoed zich voor in.



 De Vierklank 13 17 december 2014

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

advertentie

Kerst bij
Beerschoten in de Bilt

Beerschoten is als vanouds met de ‘levende kerststal’ geheel in kerst-

sfeer, waar men met het gehele gezin van kan genieten. De kerststal is 

op beide dagen open van 11.00 tot 16.00 uur. Het infocentrum is open 

van 11.00 tot 16.30 uur. Ook dit jaar zijn er weer allerlei activiteiten 

vanaf 12.00 uur zoals een speurtocht, de groenkoets en ponyrijden, een 

verhalenverteller en broodjes bakken. Er wordt glühwein en chocolade-

melk geschonken. Er zijn poffertjes en het koor Castellum Singers uit 

Houten zingt kerstliederen. Eerste kerstdag zijn er andere activiteiten 

dan tweede kerstdag: zie de website van Utrechts Landschap. Paviljoen 

Beerschoten ligt aan De Holle Bilt 6 in De Bilt. 

Cantatekoor Bilthoven zingt 
Weihnachtsoratorium

Zondagmiddag 14 december kon het massaal toegestroomde publiek genieten van deze compositie van J.S. 

Bach. Het koor had duidelijk plezier in het zingen van deze feestelijke kerstmuziek. Ook in de partijen waarin 

de koperblazers link van zich lieten horen, bleef het koor gemakkelijk overeind. Vooral de met veel gevoel 
gezongen koralen boeiden de toehoorders bijzonder. Het publiek bleef nog lang nagenieten in de hal van de 

kerk. (Frans Poot)

Volkskerstzang in 
Westbroek

Op zaterdag 20 december zal er in de Grote Kerk van Westbroek de 

volkskerstzangdienst worden gehouden. Het programma vermeldt de 

bekende kerstliederen, declamaties en het (vertellen van) het kerst-

evangelie. Medewerking wordt verleend door het gospelkoor ‘Sparks 

of Joy’ en muziekvereniging ‘Vriendenkring’. De plaatselijke predi-

kant ds. Ezinga verzorgt de meditatie. Voorafgaand speelt Rick Groot-

endorst op het orgel kerstmelodieën. De aanvang is om 19.30 uur. Na 

aloop is er buiten nog een ontmoetingsmoment onder het genot van 
kofie of chocolademelk.

Kerstzangavond 
Maartensdijk

In de Ontmoetingskerk, Julianalaan 26 Maartensdijk wordt zaterdag 20 

december om 20.00 uur een Kerstzangavond gehouden. Medewerking 

verlenen het Gemengd Koor ‘Preludium’ o.l.v. Leo R. Mauritz en Vo-

caal Ensemble ‘Lobet den Herrn’ o.l.v. Wouter Harbers, naast de solis-

ten Rieneke Kroon sopraan, Wouter Harbers, piano en Gerko de Bruijn 

op orgel. Er is ook veel samenzang op deze avond. 

Lions kerstbomenactie
De jaarlijkse kerstbomenactie van Lionsclub Bilthoven 2000 is weer 

van start gegaan. Dit keer verkopen de Lions circa 80 cm hoge blauw-

spar boompjes. Met kluit, in een grijze pot, kant en klaar opgetuigd met 

kaarsvetsterren, linten en lichtjes, stekker erin: klaar voor 25 euro. De 

opbrengst dit jaar gaat naar De Voedselbank De Bilt en naar het nieuwe 

project van het Prinses Maxima Oncologisch Kinderziekenhuis. Wilt u 

een boompje bestellen? Doe dat tijdig naar lionskerstbomen@gmail.

com of bel 06 - 19 49 63 18.

Kerstzangavond 
Lage Vuursche

In de Stulpkerk in Lage Vuursche vindt op 23 december een bijzondere 

kerstzangavond plaats. De samenzang wordt afgewisseld met muziek 

en zang van het vocaal dubbel kwartet en het Eskol klein koor uit Hou-

ten. De begeleiding is door een jongerenorkest. Ds. Gijsbert Kruijmer 

verzorgt een meditatie. Het gevarieerde programma start borg voor een 

prachtige avond. Aanvang 20.00 uur. Na aloop is er een ontmoetings-

moment in het ernaast gelegen Dorpshuis De Furs. Eventuele info tel. 

035 6015185 of 035 6668227. 

Kinderkersfeest
Hollandsche Rading

door Marijke Drieenhuizen

Zondag 21 december begint om 16.00 uur het Kinderkerstfeest in de Adventkapel in 

Hollandsche Rading. Dit Kinderkerstfeest wordt sinds 1934 georganiseerd, dit jaar

dus voor de 80ste keer. Alle kinderen in en om de gemeente De Bilt zijn van harte

welkom met ouders, grootouders en anderen. 

De kerstboom die in 1937 binnen 

stond tijdens het Kinderkerstfeest 

is na aloop gepoot op het terrein 
van de kapel en nog steeds herin-

nert deze aan die beginperiode. In 

de kerstperiode wordt hij jaarlijks 

versierd met slingers. Nog steeds 

wordt in die traditie van toen het 

Kinderkerstfeest gevierd.

Kinderkerstfeest

In 1934 werd er wel kerst gevierd 

maar lang niet zo uitgebreid als nu. 

Voor kinderen werd er niets gedaan. 

Daarom is de familie van ’t Pad het 

Kinderkerstfeest opgestart. Toen 

zongen de kinderen ‘Kerstklokje 

klingeling’ en ‘Jezus zegt dat hij 

van ons verwacht’ en dat zingen ze 

nu nog. Het aantal kinderen neemt 

wel af. Het maximale aantal kinde-

ren dat deelnam is net iets meer dan 

honderd. Tegenwoordig stopt het 

vaak bij 25 kinderen. 

De vier dames die het nu organise-

ren vinden dit wel de ondergrens. 

Gerda Veenstra: ‘Bij minder dan 

25 kinderen gaan wij ons beramen 

of dit nog voorziet in een behoefte. 

Het is een prachtig feest met een 

Bijbelverhaal, een vrij verhaal, 

kerstliedjes en muziekinstrument-

jes en chocolademelk na aloop. 
Het duurt ongeveer drie kwartier. 

Wij hopen op voldoende kinderen’. De kerstboom (uit 1934) staat er nog steeds.



Acties zijn geldig van woensdag 17 t/m vrijdag 26 december 2014

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

...daarom

Hoogvliet
wenst u smakelijke

 feestdagen! 
Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!
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7.997.997.997.

kilo

Spectaculair!  Varkenshaas 
Kilo
van: 15.98

voor: 7.99

50% korting!

Hertog Jan of Palm 
Krat met 24 fl esjes van 0.25 of 0.3 liter
Per krat
11.59 - 11.89

9.399.399.399.

per krat

wenst u smakelijke

Kijk voor de actuele openingstijden van uw Hoogvliet supermarkt op
hoogvliet.com/openingstijden of op de aankondiging in de winkel.

Bijzonder Lekker of Melkan Italiaanse luxe desserts 
Alle soorten van 60 - 90 gram
2 stuks
1.58 - 1.99

1.001.001.001.

2 stuks

Alle combinaties mogelĳ k!
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Sfeervolle Kerstmarkt
in vernieuwde Kwinkelier

door Guus Geebel 

Van 19 tot en met 21 december vindt onder de naam Winter Wonderland in Bilthoven Centrum 

voor de tweede keer een kerstmarkt plaats. De locatie is dit keer De Kwinkelier waar

de nieuwbouw dan is afgerond en de nieuwe panden sfeervol zijn aangekleed.

Het evenement wordt georganiseerd door Rotary Club De Bilt-Bilthoven

samen met de winkeliersvereniging Bilthoven Centrum.

Rotarian Gert Verhoef en Peter 

Dapper, voorzitter van de winke-

liersvereniging, vertellen dat de or-

ganisatie erin is geslaagd een kerst-

markt samen te stellen waar jong 

en oud volop aan hun trekken gaan 

komen. De Rotary Club verzorgt 

de Glühweinbar en de Bratwurst-

kraam. De opbrengst daarvan komt 

ten goede aan Stichting Hartekind. 

Deze stichting zet zich in voor kin-

deren met een aangeboren hartaf-

wijking, inanciert onderzoek en 
stelt zich ten doel de kwaliteit van 

leven van deze kinderen te verbete-

ren. Het bedrag dat de Rotary Club 

op de kerstmarkt voor dit doel weet 

binnen te halen is onder andere 

bestemd voor de aanschaf van een 

pacemakerbeschermer. Die maakt 

het mogelijk dat kinderen met een 

aangeboren hartafwijking ook kun-

nen sporten.

Activiteiten

Op het grote plein in De Kwinkelier 

komt een schaatsbaan waar kinde-

ren gratis op beschikbaar gestelde 

schaatsen rondjes kunnen draaien. 

De Julianaschool staat vrijdag en 

zaterdag op het plein met een le-

vende kerststal. Daaromheen komt 

een aantal huisjes die horen bij een 

kerstmarkt, waarin onder andere 

kerstkransen en sieraden gemaakt 

worden. Ook SportCity staat er met 

een stand. Een bandje dat over de 

kerstmarkt trekt zorgt alle drie da-

gen voor passende muziek en de 

Kerstman is natuurlijk ook aanwe-

zig. Verder komt er een prosecco-

bar, een oesterbar, een zalmrokerij 

en een oliebollenkraam. Juffvrouw 

Stippel van de Theaterkoffer ver-

zorgt zaterdagmiddag tussen 13.00 

en 16.00 uur voor kinderen een gra-

tis workshop over het maken van 

kerstversieringen. 

Sponsors

Een groot aantal sponsors heeft 

deze unieke kerstmarkt moge-

lijk gemaakt. De eigenaar van De 

Kwinkelier wil hiermee ook graag 

het vernieuwde gedeelte van het 

winkelcentrum aan de bewoners 

presenteren. Verder wordt het ge-

heel gesponsord door de Rabobank, 

Albert Heijn, De Biltsche Hoek, Q-

Vignes Wijnimport, bakkerij Krij-

ger en de irma Agterberg. ‘Het lijkt 
al met al heel gezellig te worden en 

we hopen dit keer op mooi weer.’ 

Winter Wonderland begint vrij-

dag 19 december om 17.00 uur tot 

21.00 uur. Om 18.00 uur verricht 

wethouder Hans Mieras de oficiële 
opening. Zaterdag 20 en koopzon-

dag 21 december is iedereen van 

11.00 tot 17.00 uur welkom. 

Gert Verhoef van Rotary Club Bilt-Bilthoven (rechts) en Peter Dapper, 

voorzitter van de winkeliersvereniging.

Kerstsfeer
in Bilthoven

In veel winkelcentra in de gemeente was het afgelopen weekend 

ouderwets gezellig. Zo ook in het overdekte winkelcentrum De 

Planetenbaan, waar de winkeliers een Kerstmarkt organiseerden. 

(foto Frans Poot)

Kerstmarkt op het 
Maertensplein

Zaterdag 20 december van 11.00 tot 15.00 uur is er een Kerstmarkt op 

het Maertensplein in Maartensdijk. De winkeliersvereniging pakt link 
uit met een op de jeugd gerichte serie activiteiten, waarbij uiteraard ook 

de ouders van harte welkom zijn.

Er is (gratis) warme chocolademelk en ook de erwtensoep ontbreekt 

niet. Onder de tonen van sfeervolle kerstmuziek zal de Kerstman op het 

plein rondlopen en bestaat 

er de mogelijkheid samen 

met deze winterse Kinder-

vriend op de foto te gaan. 

Woensdag 24 december zijn 

de foto’s dan bij Jelle Faren-

horst in de Jumbo weer af te 

halen. Zorgboerderij Nieuw 

Toutenburg  is er met paard-

jes voor de kinderen en 

Kinderdagverblijf Topkids 

Maartensdijk staat er met 

een tent om met kinderen 

kerststukjes te maken. 

Echtpaar Overeem-van Ginkel 
zestig jaar getrouwd

door Guus Geebel

Locoburgemeester Anne Brommersma kwam maandag 15 december de heer en mevrouw 

Overeem-van Ginkel thuis feliciteren met hun zestigjarig huwelijksjubileum. 

Wim Overeem was 27 en Jannie van Ginkel 24 toen zij elkaar op 

15 december1954 in Bilthoven het jawoord gaven. 

Jannie en Wim leerden elkaar 

kennen toen ze allebei tegenover 

elkaar bij een boer aan de Dorps-

weg in Maartensdijk woonden. ‘Je 
kwam elkaar op straat tegen, maar 

ook op catechisatie of in de kerk. 

Zo ging dat vroeger’, zegt Jannie 

Overeem. Ze hadden ongeveer vijf 

jaar verkering. Uitgaan deden ze 

niet, hoogstens een keer op zater-

dagavond op de iets naar de markt 
in Utrecht. Jannie van Ginkel werd 

geboren in een boerderij op Rid-

deroord in de gemeente De Bilt. 

Waterleiding

Jannie komt uit een gezin met elf 

kinderen. Wim Overeem groeide 

op in een gezin met twaalf kin-

deren in Eemnes. Hij kwam naar 

Maartensdijk vanwege militaire 

dienst. ‘Mijn vader had daar een 
hekel aan en zei ga maar naar 

Maartensdijk, die boer kan wel een 

vrijstelling voor je krijgen.’ Jannie 

en Wim Overeem wonen vanaf 

hun trouwen in hetzelfde huis aan 

de Vuurscheweg in Bilthoven. ‘In 
het begin was hier niet veel. We 

hadden zelfs nog geen waterlei-

ding, dat kregen we pas drie jaar 

later’, vertelt Jannie. Het echtpaar 

verkeert in blakende gezondheid 

en Wim Overeem besteedt veel tijd 

aan de prachtige tuin. 

Geheim

Wim en Jannie Overeem kregen 

vijf kinderen. Een zoon is drie jaar 

geleden overleden. Er zijn tien 

kleinkinderen en drie achterklein-

kinderen. Wim Overeem heeft ja-

renlang bij het RIVM gewerkt. Hij 
begon als stalknecht en eindigde 

bij zijn pensionering als laborato-

riumassistent. ‘Om het zestig jaar 
met elkaar vol te houden moet je 

vooral gezond eten’, zegt Wim. 

‘Als we een keer onenigheid had-

den gingen we elkaar uit de weg’, 

vertelt Jannie. ‘Hij ging dan naar 
de tuin en als hij terugkwam was 

ruzie over.’ 

Het diamanten huwelijksfeest heb-

ben ze met 45 personen gevierd in 

Boerderij Fortzicht in Groenekan. 

Er werden felicitaties ontvangen 

namens Koningin Willem-Alexan-

der en commissaris van de Koning 

van Beek. Van het Biltse gemeen-

tebestuur werden bloemen ontvan-

gen.

Het diamanten bruidspaar met locoburgemeester Anne Brommersma.



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

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

Broodjes bakken bij Henk de Houthak-

ker, kaarsen maken, kerstartikelen 

schilderen ... uw kinderen hebben de 

tijd van hun leven. U trouwens ook want 

u kunt flaneren door ons Anton Pieck-

dorp (steeds weer nieuwe winkeliers), 

kerst inkopen doen, optredens meema-

ken of zich flink tegoed doen aan al die 

lekkernijen op het Smulplein. We gaan 

door tot t/m dinsdag 23 december!!!!

Totenmetdinsdag23decemberELKEdagopen

Nog véél meer aanbiedingen vindt u 

op www.warmewittewinterweken.nl

Als wij een Kerstster aanbieden, dan 

is het zo’n volwassen, weelderige, 

kleurrijke plant met minstens 5 

koppen, in een pot van 13 cm 

doorsnee. Kom maar 

kijken en neem er een (of 

meer) mee naar huis

    Van € 3,95

       voor.. € 2,49

Er is ook een  2-taks 

versie van de Phalaenopsis.

Met een nóg kleinere prijs

Van € 10,95 

               voor.. € 5,95

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

50%

KORTING

OP DE HELE 
COLLECTIE

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

“Wat doen we dit jaar met de 

Kerst of Nieuwjaarsborrel”

Laat ons Team het werk voor u doen.

• Gemengde koude borrelhapjes
• Gemengde warme borrelhapje
• Gemengde lepelamuse
• Gemengde canapés
• Diverse luxe koude/warme buffetten
• Diverse koude saladeschotels

Een uitgebreid dranken pakket behoord ook tot de 
mogelijkheden. Tijdens de feestdagen kunt u weer 
heerlijke oliebollen en appelflappen bij ons bestellen. 
Wilt u meer informatie, mail dan naar info@hilkos.nl

Hilko Kraamer • Hilko’s Catering
0346-831036 • 06-29014260

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 

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Mail naar info@vierklank.nl of  bel 0346-211992

Voor deze vaste wijken zoeken wij

Hollandsche Rading:
WIJK 3: Schepersveld in het bos tot aan Lage Vuursche (Vuursche Dreef),

Binckhorstlaan, Karnemelksweg 

Bilthoven:
Wijk 185: Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan, De Hooghlaan,

Albert Cuyplaan, Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan

bezorgers voor

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

Bijzonder
Kerst-
cadeau

Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de

gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek

samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk • Primera Maartensdijk 

zaterdag 10 januari (2015)
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Samenwerken aan
Veiligheid voor de jeugd

In de provincie Utrecht werken gemeenten en organisaties voor jeugdhulp samen aan de 

veiligheid voor de jeugd. Daarvoor zijn onlangs de afspraken ondertekend.

Vanaf 1 januari 2015 worden ge-

meenten verantwoordelijk voor 

bijna alle vormen van hulp en zorg 

voor jeugdigen en opvoeders. Het 

gaat om taken die nu nog onder het 

Rijk, de provincie, de AWBZ en de 

Zorgverzekeringswet vallen zoals 

provinciale jeugdzorg, jeugd GGZ, 

gesloten jeugdzorg en zorg voor 

kinderen met een beperking (KMB). 

Hiermee wordt de jeugdzorg dich-

terbij de gezinnen georganiseerd.

Persoonlijk en dichtbij

Ouders zijn primair verantwoor-

delijk voor de opvoeding van hun 

kinderen. Als er speciieke vragen 
of zorgen zijn over de opvoeding of 

de situatie van hun kind, is het Cen-

trum voor Jeugd en Gezin (CJG) De 

Bilt het eerste aanspreekpunt Heel 

veel vragen kunnen daar worden 

beantwoord. Bij een onveilige op-

voedingssituatie sluit een gebiedge-

bonden SAVE-team aan bij het CJG 

team.

Gebiedsgebonden SAVE-teams

In deze teams werken breed ge-

schoolde allround medewerkers. De 

expertises op het gebied van onder-

zoek naar de bedreigde ontwikkeling 

van kinderen en kindermishande-

ling, crisisinterventie, jeugdbescher-

ming en jeugdreclassering zijn in 

één team verenigd. 

Hierbij wordt dus intensief samen-

gewerkt met het CJG De Bilt. Deze 

werkwijze wordt SAVE genoemd: 

SAmenwerken aan VEiligheid 

(SAVE). Ook de expertise die bij-

voorbeeld nodig is in het omgaan 

met jeugdigen en ouders met een 

licht verstandelijke beperking is in 

de teams geborgd.

Afspraken vastgelegd

Op 11 december zijn de afspraken 

over de samenwerking tussen de 

SAVE-teams en de lokale teams 

door alle wethouders van de ge-

meenten in de provincie Utrecht 

(en van Weesp en Wijdemeren) en 

de SAVE-partners ondertekend. 

SAVE partners zijn: Bureau Jeugd-

zorg Utrecht, de William Schrikker 

Groep en de Raad voor de Kinderbe-

scherming Midden-Nederland. 

Ook het Leger des Heils, Jeugdbe-

scherming en de Stichting Gerefor-

meerde Jeugdbescherming gaan al-

vast mee doen met de SAVE-aanpak, 

maar ondertekenen later in 2015 de 

afspraken.  Het ondertekenen van de 

samenwerkingsafspraken is een be-

langrijke mijlpaal in de overdracht 

van de jeugdzorg naar gemeenten.  

 

De provincie Utrecht heeft Bureau 

Jeugdzorg Utrecht in de afgelopen 

periode de ruimte gegeven om de 

SAVE-werkwijze te ontwikkelen en 

dit ondersteund met inanciële mid-

delen. Hiermee is gegarandeerd dat 

ouders en kinderen in 2015 lokaal, 

dicht bij huis, passende hulp krijgen 

bij hun speciieke vraag. 

Bosbergschool koor
trakteert op kerstklassiekers
Het begint al op een ware traditie te lijken, het kerstkoor van de Bosbergschool.

De succesvolle toer van vorig jaar smaakte duidelijk naar meer. 

Speciaal voor alle oudere inwoners 

van het dorp verzorgde het koor vo-

rige week donderdag een gezellige 

kerstsoos in het dorpshuis. Com-

pleet met lekkere hapjes, drankjes 

en een ‘openhaard’ gaven zij een 

spetterend kerstoptreden. Behalve 

dat het leuk is om samen te zingen, 

wil het koor ook iets doen voor de 

medemens. De Stichting Jarige Job 

kreeg na de eerste editie een mooie 

donatie cadeau, ingezameld tijdens 

de diverse optredens. Dit keer werd 

er gedacht aan de wat oudere buur-

man in de straat of bijvoorbeeld 

eigen oma’s en opa’s, die ook in 

Hollandsche Rading wonen. In het 

dorp zijn er weinig faciliteiten voor 

senior-inwoners. 

Uitje

Voor een leuk uitje moet men vaak 

toch Hollandsche Rading uit. De 

kinderen van de basisschool wilden 

daar eens verandering in brengen. 

De gasten genoten daar deze mid-

dag zichtbaar van. Meester Bart 

van de Bosbergschool, Bert Hoog-

endoorn van Onvergetelijk Leven 

en Ebbe Rost van Tonningen van 

Beter de Bilt begeleidden het koor 

muzikaal bij de diverse kerstklas-

siekers. Deze week zingt het koor 

nog bij een verpleeghuis in Hilver-

sum en tijdens de eigen kerstviering 

op school. (Hilda Ritman)

Het kerstkoor van de Bosbergschool zingt bij een ‘knapperend vuurtje’.

Theehuisje in
het voorjaar geopend

door Henk van de Bunt

Zaterdag 13 december was er weer de bijna traditionele Winterfair op 

kinderboerderij de Schaapskooi. Er waren heerlijke oliebollen van bak-

kerij Roel en verse erwtensoep van slager van Schie. In samenwerking 

met de Planetenbaan werd het een mooie dag. Zowel op het winkel-

centrum als op de kinderboerderij bood een gemêleerd gezelschap hun 

producten aan.

 

Daarnaast had de kinderboerderij vele kinderactiviteiten te bieden deze 

dag. De opbrengst van deze fair is voor het theehuisje op de kinderboer-

derij die aankomend voorjaar de deuren opent. Het geeft (groot-)ouders 

de mogelijkheid een kopje kofie of thee te pakken en het biedt zowel 
de bibliotheek als de basisscholen de mogelijkheid tot samenwerken. 

Daarbij valt te denken aan voorleesmiddagen voor kinderen, educatieve 

lessen ed.

Hoogtepunt van de dag was het overhandigen van twee cheques, voor 

een gezamenlijk bedrag van € 1923,- door basisschool Wereldwijs en 

de protestantse wijkgemeente Opstandingskerk die beiden door allerlei 

acties geld inzamelden.

Kinderkerstnachtdienst
Op woensdag 24 december is er voor klein en groot een Kinderkerst-

nachtdienst in de Noorderkerk (Laurillardlaan 6) in Bilthoven. Samen 

met de Kindercantorij van de Protestante Kerk Bilthoven wordt de 

kerstmusical ‘Een herder kijkt verder’ opgevoerd. Het kerstverhaal ver-

beeld in een musical waarbij de hoofdrol is weggelegd voor de herders 

op het veld die de geboorte van Jezus krijgen aangekondigd. 

En natuurlijk eindigt het verhaal in de stal in Bethlehem waar het kindje 

Jezus geboren is. Voor de allerkleinsten, voor wie de dienst misschien 

te lang duurt, is er opvang geregeld. Aanvang 19.00 uur. 

Jumbo deelt kerstdis
Om te zorgen dat iedereen een ijne kerst krijg, organiseert Jumbo 
samen met welzijnsorganisaties (o.a Voedselbank, Leger des Heils., 

ouderenfonds) etentjes en worden er kerstpakketten uitgedeeld aan 

mensen die dit goed kunnen gebruiken. Elke klant kan een donatie-

coupon kopen (voor een hoofd of na-gerecht) van € 1.50, € 2.50 of  

€ 4.50 Jumbo vult elke 2 gedoneerde gerechten aan met een 3e gerecht. 

Alle gedoneerde gerechten worden verdeeld onder de genoemde goede 

doelen. 

Kerstwandeling
Op vrijdag 26 december – 2e kerstdag - organiseert Utrechts Landschap 

een wandelexcursie over de landgoederen Beerschoten enHoudringe.

Landgoed Beerschoten in De Bilt behoort tot de mooiste landgoederen 

van de Utrechtse Heuvelrug. In het gebied komen reeën, de das, de 
vos en vele vogels, zoals de raaf, voor. Houdringe bestaat voorname-

lijk uit bos en open grasland. Er staan dikke eiken en beuken met een 

doorsnede van meer dan een meter. Deze bomen zijn ruim 225 haar 

oud. Tijdens deze wandeling vertelt de gids over de rijke historie van 

deze landgoederen. De wandeling start vanuit Paviljoen Beerschoten, 

gelegen aan de Holle Bilt 6 te De Bilt. Voorbij de parkeerplaats van de 

Biltsche Hoek linksaf.

De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf aan-

melden is niet nodig en deelname is gratis.



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Leuke gebreide poppenpakjes 

(broek, trui, mutsje) in alle 

maten. € 5,- per set. Tel. 030-

2202996

Z.g.a.n. BK koekenpan 

Ø28cm. € 10,-. Tel. 030-

2202996

Handgemaakte, luxe wens/

kerstkaarten. 25 voor € 10,-. 

Tel. 030-2202996

Europebox-landen puzzel in 

doos 5x1000pcs. € 12,50. Tel. 

030-2202996

2 sets kerstverlichting, 

16 lampen van 3W-230V. 

€ 17,50 per set. 1 set Twinkle 

lights van 9 meter, 120led, 

kleur warm white. € 15,-. Tel. 

0346-212436

2 paar nieuwe sportschoenen 

maat 41-42-43. € 7,- per paar. 

Tel. 0346-212352

TASSEN, poncho's en 

sjaals nu bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Gratis af te halen televisie 

AKAI. Tel.030-2283955

Kettler hometrainer € 49,50. 

Voorfietsdrager € 12,00. Tel. 

0346-820494

Kunststof kerstkrans 50cm 

doorsnee, prijs € 25,00. Tel. 

06 53441095

Bordspel `Da Vinci Code, 

nieuw. € 3,-. Grote bruine 

beer, 1m. € 5,-. Tel. 030- 

2283955

10 paar nieuwe sportschoenen 

maat 41-42-43. € 5,- per paar. 

Tel. 0346-212352

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

TROLLEY'S bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Grijs gewolkte 2-pits petro-

leumstel. € 7,50. Tel. 0346-

211738

Prachtige zelf gemaakte kaar-

ten o.a. verjaardag, van harte 

beterschap en vooral hele 

mooie kerst kaarten. 4 voor 

€ 5,-. Tel. 0346-214305

Mini stepper(conditie). 

€ 12,50. Tel. 06-53441095

Buitenverlichting kaars-

jes(16) € 12,50. Tel. 

06-53441095

Stalen lage noren mt. 39 

met overschoen € 25,-. Tel. 

06-53441095

Katten reisbox € 7,50. Tel. 

06-53441095

GEVONDEN Memorystick, 

met Excelbestand werkpro-

gramma Welten en presen-

taties over dogs (Engels, 

samen met Thom uit groep 

8), Barbara Scholten en 

Suriname. Bel of sms naar 

06-16170854

Zonnehemel, merk Hapro 10 

lampen, sterk frame. Z.g.a.n. 

€ 49,-. Tel. 0346-212896

Wegens overcompleet: 1 m3 

open haardhout, gekloofd 

en gedroogd, gereed voor 

gebruik. € 50,-. Transport in 

overleg. Tel. 06-53233796

10 deeltjes gouden Disney 

boekjes uitgave van de 

Telegraaf. Nieuw in doos 

€ 7,50. Tel. 06-46657931

Niet vergeten. voor de 

kerst:doos aanmaakhout €5,-. 

Dr.Welfferweg 24 (hoek 

Molenweg) in Westbroek. 

Cees Brekelman, Tel. 0346-

282238

Kerstverlichting (z.g.a.n.) in 

originele verpakking, bin-

nen en buiten, warm wit. 3 

dozen met elk 80 lampjes. 

Tevens doos met 50 lampjes, 

alleen binnen, warm wit, 8 

standen. Totaal € 12,-. Tel. 

0346-282302

RolleiI 3 sleden voor elk 

30 dia’s 6x6 in box. nieuw 

€ 7,50. Tel. 030-2120560

CASTELIJN & BEERENDS 

luxe portemonnees en akte-

tassen bij Kok Stomerij & 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Fietsen/ brommers

Jongensfiets v.a. 12 jaar. 

€ 30,-. Tel. 030-2283955

Meisjesfiets, oma-model, 

v.a. 12 jaar. € 30,-. Tel. 030-

2283955

Personeel aangeboden

Spontane, jonge vrouw met 

ervaring biedt zich aan voor 

HUISHOUDELIJKE hulp. 

Referenties aanwezig. Tel. 

06-84291804 

Diversen

Aanstaande vrijdag 

Ladiesnight bij BETTY’S 

CORNER! Van 19.00 tot 

21.00uur. Leuke kerst haar-

cadeautjes! 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,-. 

Te huur KANTOORRUIMTE 

in Groenekan op kleinscha-

lig industrie terrein voor 

kleine zelfstandig ZZP, ook 

te gebruiken als showroom. 

Afgesloten met elektrisch 

hek. Tel. 0346-769081

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

PAARDENMEST gratis 

af te halen. Stal Arends in 

Maartensdijk heeft er ber-

gen van. Bel voor meer info 

06-54753516
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Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 

uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- 

en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

Zaterdag 20 dec kerstverkoop bij Blooming Business van 

10.00-13.00 uur. Beukenburgerln 62 (voormalig boswach-

tershuis 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 coa-

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

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

www.MPGcoaching.nl

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 

en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

Boerderij `FORTZICHT`. De locatievoor een vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst, of cursus! Voordorpsedijk 35, 

Groenekan. Tel. 030-2710913

T. van Asselt Bouwbedrijf, voor al uw onderhoud en tim-

merwerken. Zowel binnen als buiten, bij particulieren en 

bedrijven. Tel. 06-20166310 te Groenekan

Tuinservice van Vliet tel. 06-54751296 Nw. Weteringseweg 

34 in Groenekan. Voor al uw tuinplanten en bomen. 

•	 Taxus	40/60	à	€	3,75-	60/80	à	€	5,50
•	 Coniferen	150/175	à	€	8,-
•	 Hedera	60/80	à	€	1,50
•	 Laurier	120/140	à	€	7,50
•	 Haagbeuk	60/80	à	€	0,90-	80/100	à	€	1,20-	125/150	à	€	2,25
Jonge en oudere fruitbomen, lei-lindes, dakplantanen etc. 

Verder voor al uw tuinwerkzaamheden oa. inplanten, ver-

planten, bomen weghalen, bladruimen, snoeien en straat werk

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)

Hypnose, simpel en direct, wat kan je ermee?

Stoppen met roken - Afvallen - Zelfvertrouwen - Innerlijke 

rust - > Nieuwe energie - Motivatie - Focus/concentratie - 

Somberheid - > Innerlijke conflicten - Twijfels - Loslaten 

- Patronen - Belemmeringen - Burn-out - Slaapproblemen 

- Ontspanning. HypnoToGo.nl met praktijk in Groenekan, is 

gespecialiseerd in directe hypnose. BATC gediplomeerd, aan-

gesloten bij HVNL en International Hypnotherapist Register. 

Tel. 06-19786520.

Cursussen/ trainingen

Wintercursus `Muziek op Schoot` - Den Dolder en 

Bilthoven. Bekende en nieuwe liedjes over kou, neusjes 

snuiten en sleetje rijden. Zingen, dansen en spelen. Voor 

(groot)ouder en (klein)kind 0-4 jaar. 8 lessen. € 60,- of € 75,- 

afh. van de lesduur. Bevoegd docent: Caroline Schaap. Den 

Dolder: maandag 12-1-15, kdv Bosrijk, Hertenln West 38A. 

Bilthoven: vrijdag 16-1-15, Muziek op Maat, Meerkoetln 5. 

info@muzieklesbilthoven.nl. www.muzieklesbilthoven.nl

De Bilt – In januari begint dr. Marinus de Baar weer met 

een inleidende cursus filosofie in De Bilt. Over o.a. het 

wezen van de tijd (wat is tijd eigenlijk?); over het menselijk 

bestaan (wat is de zin van ons bestaan?); natuur en mens 

(welke plaats neemt de mens in in de natuur?); kracht en 

beperkingen van de logica en over “kunstmatige intelligentie” 

(kunnen computers denken?). Info: www.cursusfilosofie- 

debaar.nl of telefonisch (0294-25 32 64).

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

Op ’t bankje

Een jongen op krukken ploft met een 

zucht op het bankje neer. Hij heeft zijn 

rechterbeen in het gips en is met zijn 

moeder. ‘Ga een beetje rechtop zitten’, 

zegt de moeder quasi streng tegen haar puberzoon. Die kijkt haar wat veront-

waardigd aan en zegt: ‘Echt niet en als die meneer hier niet had gezeten was 

ik lekker gaan liggen.’ Ik reageer er niet op, want ik ben absoluut niet van 

plan om mijn plek op de bank prijs te geven. Het lijkt me een wat opstandige 

jongen, maar dat kan natuurlijk komen omdat hij zijn been in het gips heeft en 

een heleboel niet kan. ‘Heb je je been gebroken’, vraag ik een beetje overbo-

dig. Voordat de jongen kan antwoorden doet zijn moeder dat al. ‘Ja, hij moest 

zo nodig een skateboard hebben en een dag later was het al prijs’, zegt ze 

schamper. Als zij verder niets zegt begint de jongen. ‘Ach, van haar is het alle-

maal mijn eigen schuld, maar het was echt domme pech. Ik kwam ongelukkig 

op een losliggend stuk hout terecht en werd gelanceerd. Mijn moeder vindt dat 

ik nooit aan een skateboard had moeten beginnen, maar ik vind het hartstikke 

leuk. Als mijn been weer goed is ga ik er zeker mee door.’ Zijn moeder kijkt 

met een gezicht dat uitstraalt dat ze het daar absoluut niet mee eens is. ‘Ik had 

liever gezien dat hij een andere sport had gekozen. Zijn broer tennist en zijn 

jongere zusje zit op ballet. Allemaal dingen waarbij ik me geen zorgen over 

hoef te maken. Tom heeft al van jongs af aan al de neiging om gevaarlijke 

dingen te doen. Ik heb heel vaak mijn hart vastgehouden als hij weer eens in 

een	boom	geklommen	was.	Hij	heeft	ook	een	crossiets	en	daar	heeft	hij	ook	
al heel wat schaafwonden aan overgehouden, maar dat vind ik minder erg dan 

skaten. Zijn vriendje Barry heeft een paar maanden geleden zijn sleutelbeen 

bij het skaten gebroken, maar dat was voor Tom geen beletsel om het ook te 

willen doen. Mijn man is er wat makkelijker in. Die zegt als je het gaat ver-

bieden dan doet hij het toch met een skateboard van een van zijn vriendjes, 

dus heb ik met er maar bij neergelegd dat er een skateboard kwam. Hij had 

er met kranten rondbrengen zelf voor gespaard, maar ik vind het vreselijke 

dingen.’ Tom hoort het allemaal ongeïnteresseerd aan. Hij heeft die verhalen 

vast al vaker gehoord. Ik vraag hoe lang het gips nog moet blijven zitten, 

maar dat is gelukkig voor Tom niet lang meer. ‘Gisteren ben ik met hem naar 

het ziekenhuis geweest en alles ziet er goed uit’, zegt zijn moeder. ‘Volgende 

week moeten we terugkomen en dan willen ze het gips eraf halen. Dat zal wel 

even wennen worden voor hem, maar volgens de dokter is hij daarna weer 

heel gauw de oude. Ik zal ook blij zijn, want je merkt wel dat je een heleboel 

dingen anders moet organiseren. Ik moet wel zeggen dat hij zich met de kruk-

ken best snel weet te verplaatsen.’ Als ik vraag of hij zich niet verveeld heeft 

haalt de jongen zijn schouders op. ‘Ik heb heel veel gegamed, maar ik zal blij 

zijn als het gips eraf is. Dan kan ik tenminste weer zwemmen.’ Als hij ziet dat 

zijn moeder niet naar hem kijkt zegt hij met een knipoog tegen mij: ‘En weer 

lekker skaten.’ De moeder veert op en wil een boze opmerking maken, maar 

dan heeft ze door dat hij het zegt om haar te Jennen, dus schudt ze maar met 

haar hoofd en zwijgt.

Maerten



 De Vierklank 19 17 december 2014

Tweemaal Zes verliest
kansloos van concurrent

Korfbalovergangsklasser Tweemaal Zes leed zaterdag een gevoelige nederlaag.

Medekoploper TOP zette TZ in de tweede helft bijna kinderlijk aan de kant. 

Toegegeven, TZ miste captain Bart 

Drost, die vanwege zijn werk in het 

buitenland verbleef. Natuurlijk, de 

arbitrage was niet consequent en 

tolereerde fysiek spel. Maar Twee-

maal Zes mag het verlies toch voor-

al zichzelf verwijten. Slechts een 

enkele speler benaderde het norma-

le niveau, vooral aanvallend haalde 

de ploeg van Eric Geijtenbeek een 

onvoldoende.

Euvel

Het begon toch goed, in de volge-

pakte Vierstee. Gestimuleerd door 

de vocale ondersteuning van het 

enthousiaste publiek zette de thuis-

ploeg in het eerste kwartier een 5-3 

voorsprong op het bord. Toch was 

ook toen al het euvel aan Maar-

tensdijkse kant te zien. Het eerste 

aanvalsvak draaide niet, de anders 

goed meescorende vrouwen ble-

ven te lang scoreloos. Uiteindelijk 

zou slechts één TZ-speelster de 

korf vinden, de andere doelpunten 

kwamen van de mannen. Dat is do-

delijk in zo’n cruciaal duel. TOP 

begon de wedstrijd gespannen, het 

belang van de topper was zichtbaar 

in het spel van de kemphanen. De 

bezoekers van Walcheren verdedig-

den overigens uitstekend, TZ-spits 

Randy Bruijntjes kreeg bijvoor-

beeld niet veel ruimte. 

Walkover

Het was ‘one of those day’s’,. Bij 

6-5 mocht Tweemaal Zes nog een-

maal een voorsprong koesteren, 

daarna pakte TOP in alle opzichten 

het initiatief. In de loop van de twee-

de helft werd het bijna genant, zo 

gemakkelijk kon de Arnemuidense 

ploeg het spel bepalen. Misschien 

is het begrip walkover net even te 

scherp, feit is wel dat het thuisoctet 

er niet meer aan te pas kwam. De 

grote groep meegereisde TOP-sup-

porters vierden al vroeg een over-

winningsfeestje, de anders zo fana-

tieke TZide werd stiller en stiller.  

 

De uiteindelijke 15-23 uitslag was 

veelzeggend en terecht. De zeperd 

kan zonder gevolgen blijven, TZ 

kan in februari 2015 revanche ha-

len bij de return in Zeeland. Maar 

dan zal de ploeg wel uit een ander 

vaatje moeten tappen, want met het 

niveau van zaterdag wordt het ook 

komende week bij outsider Oost 

Arnhem nog lastig.

Tweemaal Zes. Duel om de aangeefpositie  (foto Henry Valk)

DOS te sterk voor Luno
Wat vooraf als een lastige uitwedstrijd werd gezien, eindigde in een

eenvoudige overwinning voor DOS. 

DOS kwam sterk uit de startblok-

ken. De eerste twee schoten waren 

direct raak en DOS zette thuisploeg 

Luno direct onder druk. Luno, dat 

vorig seizoen nog een klasse hoger 

speelde is bezig aan een wisselval-

lig seizoen. Het is de enige ploeg 

die medekoploper Viking heeft ver-

slagen, maar ook zijn zij de enige 

ploeg die een punt hebben ver-

speeld aan de rode lantaarndrager. 

Het spel van DOS was in de eerste 

periode iets te onrustig in de verde-

diging. Ook aanvallend was het te 

gehaast en te ongeduldig. De West-

broekers moesten even wennen aan 

de toeters en bellen van de Linscho-

tense aanhang. Door het hoge tem-

po in de wedstrijd ontstond er wel 

een attractieve eerste helft met veel 

doelpunten. De spelers gingen met 

een 9-13 stand rusten.

In de kleedkamer hamerde coach 

Steven Brink er op om vooral ge-

concentreerder te spelen en het 

overzicht te bewaren. De spelers 

pakten dit uitstekend op en scoor-

den weer het eerste schot binnen 30 

seconden. In de verdediging werd 

er als vak geconcentreerd gespeeld 

waardoor het spel van de thuisploeg 

lam werd gelegd. Eerst bij 9-18 was 

er een tegendoelpunt te noteren. 

Het publiek was stil geworden en 

de wedstrijd werd vakkundig door 

DOS naar zich toegetrokken.

Een duidelijke en verdiende 12-22 

overwinning gaf de verhoudingen 

binnen de lijnen weer. DOS blijft 

hierdoor bovenaan de ranglijst. Me-

dekoplopers HKC en Viking ont-

moetten elkaar ook deze avond. Het 

was Viking dat zegevierde en zij 

zijn nu samen met DOS koploper.  

 

Volgende week zaterdag is er de 

laatste wedstrijd van 2014. DOS 

ontvangt dan het lager geklasseerde 

Fiducia uit Vleuten. Het aanvangs-

tijdstip is 20.25 uur in De Vierstee.

FC De Bilt krijgt het niet cadeau
Zaterdag 13 december speelde FC De Bilt zijn laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft 

tegen het sterke TAVV, behorend bij de groep van koplopers. Al snel was het duidelijk

dat TAVV niet goed in de wedstrijd kwam en dat FC De Bilt de goede lijn van

de afgelopen weken voortzette.

Aan beide kanten kwamen er wat 

kansjes, maar de keepers deden 

hun werk of de bal werd net naast 

het doel geschoten. In de 40e mi-

nuut zocht FC De Bilt snel de diep-

te en de linksbuiten kopte de bal 

prima in de loop van Tom Karst 

door. Tom gebruikte zijn snelheid 

goed, kwam alleen voor de keeper 

en rondde de kans prima af. In de 

ogen van de dienstdoende arbiter 

was er sprake van buitenspel; der-

halve bleef het tot rust 0-0. 

Kort na rust kreeg FC De Bilt en-

kele echte kansen. Tot de 66e mi-

nuut kabbelde de wedstrijd voort 

en kreeg ook TAVV zo af en toe 

een kansje, maar Ricardo hoefde 

zich nog niet echt druk te maken. 

In de 66e minuut dolde Bobby 

Reyerse zijn directe tegenstander, 

speelde hem door de benen en 

dook aan de linkerkant het straf-

schopgebied binnen. Daar om-

speelde hij nog een tegenstander 

en schoot op het doel. De keeper 

wist zijn schot met zijn voeten te 

keren, maar de vandaag weer zeer 

alerte en hardwerkende Tom Karst 

kopte de hoog opspringende bal 

vlekkeloos binnen: 1-0. FC De 

Bilt nam hiermee geen genoegen 

en ging duidelijk voor een ruimere 

marge.In de 80e minuut kreeg Tom 

de kans op de 2-0, maar zoals het 

dit jaar wel vaker gebeurde, be-

landde zijn goede inzet weer op de 

paal. Kort daarna stormde Kevin 

de Haas via de rechterkant naar 

voren en bij de achterlijn legde hij 

de bal netjes terug. Daar stonden 

enkele aanvallers, waarvan Bobby 

de geboden kans prima benutte: 

2-0. TAVV kreeg met een gelukje 

de aansluitingstreffer en het werd 

nog even spannend. In de zeven 

minuten blessuretijd kreeg TAVV 

nog twee keer een vrije trap op 

20 meter recht voor het doel. De 

eerste werd schitterend genomen, 

maar dit keer had FC De Bilt ge-

luk, doordat de bal op het houtwerk 

kwam en de tweede was niet echt 

gevaarlijk, dus zo bleef het 2-1.  

 

Opluchting bij FC De Bilt, want 

dit keer leverde een wedstrijd drie 

punten op! Een zesde plaats op de 

ranglijst is voor dit moment uitste-

kend. Na de winterstop begint FC 

De Bilt op 24 januari 2015 met de 

uitwedstrijd tegen VOP in Amers-

foort. FC De Bilt werkt hard om 3 punten mee naar huis te kunnen nemen.

Winterkampioen

De F1 van FC De Bilt is onlangs ongeslagen winterkampioen 

geworden na winst in de wedstrijd tegen Sporting 70 F1. Staand v.l.n.r. 

Paul (coach), Bruno, Pijke, Andries (coach), Joeri en zittend eveneens 

v.l.n.r. Kristian, Pol, Bassim (achter beker), Ayman, Lasse en Youssef 

(ook achter beker).

Tweemaal
Zes bakt ze bruin

De oliebollenactie van Tweemaal Zes is een traditie geworden. Ook dit 

jaar bakt warme bakker Bos weer lekkere oliebollen en appelbeignets. 

Met het kopen van de heerlijke bollen en beignets steun je Tweemaal 

Zes, de korfbaltrots van de gemeente De Bilt. Meer info op de site van 

Tweemaal Zes (www.tweemaalzes.nl)
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De Bilt schrijft voor mensenrechten
door Floris Bijlsma

Op dinsdag 10 december vond in Het Lichtruim in Bilthoven een geslaagde schrijfactie plaats 

ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Meer dan honderd 

mensen kwamen in de loop van de middag en avond naar de manifestatie die georganiseerd 

werd door de groep van Amnesty International in De Bilt.

De groep sloot met deze actie aan 

bij de wereldwijde, jaarlijkse mani-

festatie van Amnesty International 

waarmee de organisatie aandacht 

vraagt voor mensenrechten. Jong 

en oud luisterde in de hal van Het 

Lichtruim naar West-Afrikaanse 

muziek van de groep Awa Dabolée. 

Intussen schreven de bezoekers 

kaarten aan gevangenen om hen 

een hart onder de riem te steken en 

brieven aan regeringen van landen 

waar mensenrechten ernstig wor-

den geschonden. Er lagen diverse 

voorbeeldbrieven die bezoekers 

konden overschrijven, maar zij 

konden ook kiezen voor eigen tek-

sten om aan gevangenen en regerin-

gen te schrijven. Diverse Biltse po-

litici deden mee aan de schrijfactie, 

zoals burgemeester Arjen Gerrit-

sen, wethouder Anne Brommersma 

en D’66-er, Frans Poot. Gerritsen: 

‘Ik geloof in de kracht van de mas-

saliteit. Bij acties als deze is daar-

om elke afzonderlijke brief en kaart 

van belang. Regeringen weten op 

deze manier dat de aandacht op hen 

gericht is. En gevangenen voelen 

zich gesteund’. 

Superleuk

Eerder dit jaar zamelden drie Biltse 

scholieren, Roeland en Marnix 

Erasmus en Karel Hagen, geld in 

voor Amnesty International door 

drankjes te verkopen tijdens de 

Chocolademelkloop. Zij haalden 

ruim 240 euro op en overhandigden 

dit bedrag aan de voorzitter van de 

Amnesty International-groep in 

De Bilt, Floris van Mens. Marnix: 

‘We vonden het superleuk om het 

geld in te zamelen en iets voor an-

dere mensen te kunnen betekenen’. 

Van Mens dankte de scholieren 

voor hun inzet. Het ingezamelde 

bedrag wordt besteed aan allerlei 

activiteiten van Amnesty Interna-

tional, zoals het organiseren van 

deze schrijfactie. Ook de scholie-

ren schreven brieven tijdens de 

manifestatie in Het Lichtruim. Vele 

anderen deden dat met hen en al 

met al schreven de bezoekers hon-

derden kaarten voor gevangenen en 

brieven aan regeringen. 

Eten

Na aloop van het evenement aten 
de leden van de groep Amnesty 

International De Bilt een maaltijd 

met elkaar. Die was uit sympathie 

voor de schrijfactie beschikbaar ge-

steld door de ooit naar Nederland 

gevluchte Iraanse eigenaar van 

cafetaria De Rooij tegenover Het 

Lichtruim. Van Mens, voorzitter 

van Amnesty International De Bilt, 

keek tevreden terug op de mani-

festatie. ‘Het is prachtig dat er zo-

veel mensen door de kou naar Het 

Lichtruim zijn gekomen om hun 

betrokkenheid bij mensenrechten 

te tonen. Op het resultaat, de hon-

derden kaarten aan gevangenen en 

brieven aan regeringen, zijn we 

enorm trots!’

Burgemeester Arjen Gerritsen neemt deel aan de schrijfactie van Amnesty 

International in Het Lichtruim.

Van links naar rechts: Karel, Marnix, Roeland en daarnaast Floris van Mens. De scholieren overhandigen een 

cheque met meer de opbrengst van hun inzamelingsactie voor Amnesty International aan de voorzitter van de 

groep in De Bilt. 

Boeiende avond met 
weerman

Op maandag 8 december was RTL-weerman Reinier van den Berg te 

gast bij het BENG! café in Groenekan. Voor de ongeveer 40 aanwezi-

gen hield hij een presentatie met daarin schokkende graieken over de 
opwarming van de aarde en confronterende beelden van de gevolgen 

ervan: het smelten van de gletsjers in de Alpen en het ijs op Groenland. 

Ook wees hij op de enorme invloed van de klimaatverandering op de 

productie van kofie: elke graad temperatuurverhoging betekent dat de 
kofieteelt 100 meter hoger moet plaatsvinden om nog een goed pro-

duct op te leveren. Maar dat houdt natuurlijk een keer op.

Toch is het nog steeds mogelijk om deze ontwikkeling een halt toe te 

roepen, aldus de weerman. De technieken zijn er, maar het ontbreekt 

nog aan de bereidheid om die toe te passen. Hij hoopt daaraan te kun-

nen bijdragen met de ontwikkeling van Ecoland.tv, een digitaal the-

makanaal dat vanaf maart 2015 programma’s wil brengen over duur-

zaamheid. En Reinier van den Berg is blij met lokale initiatieven zoals 

BENG! die werken aan het op grote schaal toepassen van energiebe-

sparing en het opwekken van duurzame energie.       (Henk Zandvliet)

Reinier van den Berg had aandachtig gehoor in Groenekan.

Steeds Beter in het Lichtruim

Het toneelgezelschap Steeds Beter voerde vrijdag en zaterdag het blijspel ‘De Rechter en de Linker’ op. Beide 

avonden was de zaal goed gevuld met publiek dat zich vermaakte aan het kolderieke stuk, waarin ook spannende 

scènes zaten. De acteurs speelden hun rol op een levensechte manier en hielden daardoor de hele avond de 

aandacht van het publiek vast. Het langdurige applaus was dik verdiend.                            (Frans Poot)

Speciaal voor:
•	 besloten recepties

•	 besloten bruiloften

•	 besloten verjaardagen

•	 besloten condoleances

•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:

Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Wij bakken 31 december weer oliebollen!

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

Woe.
24-12

“KLIEKJESDAGEN”

Diverse vlees, vis
en vegetarische gerechten.

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie


