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Over 4 weken
is het alweer kerst

De nieuwe kaartcollecties
zijn binnen. Bestel ze tijdig

Sint warm ontvangen in Westbroek
door Henk van de Bunt

Zaterdag 21 november ‘deed’ Sint Nicolaas ook Westbroek aan. Rond 13.00 uur arriveerde de 
Goed Heiligman traditiegetrouw weer bij de fa. van Keulen op de Kerkdijk, opgewacht door 

heel veel kinderen, muzikanten en een bataljon van verkeerregelaars, die de grote kindervriend 
en zijn trouwe secondanten veilig naar het Westbroekse Dorpshuis moesten brengen.

Henriëtte van Barneveld verwel-
komde de Sint in Westbroek: ‘Sint 
maakte zijn jaarlijkse entree als een 
idool. Hij kwam in een zwart getinte 
auto als een echte superster aan. Ook 
de Pieten kwamen als glamourster-
ren aan, compleet met zonnebrillen 
en glitters in echte cabrio’s. Sint ver-
telde direct dat er in het dorp veel 
kinderen met een talent zijn. Ieder-
een is ergens goed in, dat hebben 
Sint en de pieten al gezien’. 

Talent
‘Afgelopen woensdag was er na-
melijk een ‘Westbroek Got Talent 

show’; een aantal kinderen mocht 
daarvan door naar de finale en die 
is zaterdagmiddag in het Dorpshuis 
van Westbroek. Sint stelde voor zelf 
in zijn oude vertrouwde mobiel van 
meneer Colijn naar het Dorpshuis te 
gaan, waardoor de finalisten samen 
met de Pieten in de mooie cabrio’s 
vervoerd konden worden. En dat de-
den ze, stralend van plezier. Daarna 
ging iedereen in optocht naar het 
dorpshuis van Westbroek. Mu-
ziekvereniging ‘De Vriendenkring’ 
speelde nog een paar vrolijke sin-
terklaasliedjes voordat iedereen naar 
binnen ging’. 

Podium
Henriëtte van Barneveld: ‘Eenmaal 
binnen in het dorpshuis ging het 
feest van start: op een echt podium 
waren er spetterende optredens: dan-
sen, muziek spelen en goochelen, tot 
geweldig spannende en natuurlijk 
ook grappige pietenacts. Het hele 
dorpshuis werd op zijn kop gezet en 
de confetti lag overal. Een gewel-
dig feest! Ook namens Sinterklaas 
dank aan iedereen die heeft mee 
geholpen: de sponsoren, de verkeer-
regelaars, de muziek, de voorberei-
dingscommissie en iedereen die iets 
gedaan heeft’. 

Sint maakte zijn jaarlijkse entree als een idool, een echte superster, 
compleet met zonnebril. 

Voordat iedereen nog het Westbroekse Dorpshuis vertrok was er eerst een wederzijds warm welkom aan de 
Kerkdijk in Westbroek.

Tel: 030 - 29 801 88
Mobiel: 06 - 12 73 91 00

Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl

Sinterklaas ontvangen 
op Jagtlust

door Guus Geebel

Het miezerde een beetje bij de aankomst van Sinterklaas 
op zaterdag 21 november bij het gemeentehuis. De 

honderden kinderen die met hun vaders, moeders, opa’s 
en oma’s in afwachting waren van de goedheiligman, 
werden intussen door de vrolijke muziekpieten met 
sinterklaasliedjes in de juiste stemming gebracht.

De hartjes gingen sneller kloppen toen de kinderen de Sint in het vizier 
kregen. Hij kwam dit keer vergezeld door een groot aantal pieten met 
een cabriobus het terrein van Jagtlust oprijden. Omdat het gedeelte voor 
het gemeentehuis vol met opgetogen kinderen stond, legden Sinterklaas 
en zijn pietengezelschap de laatste meters te voet af. Op het bordes van 
Jagtlust stond burgemeester Arjen Gerritsen de goedheiligman al op te 
wachten en was er een heel hartelijk weerzien.

Sinterklaas wordt uitbundig toegejuicht als hij even later op het bal-
kon van het gemeentehuis verschijnt. Als de burgemeester de kinderen 
vraagt welk lied ze willen zingen, roepen ze ‘Hoor de wind waait door 
de bomen’. De muziekpieten zetten het lied in en het wordt uit volle 
borst meegezongen. Het is niet het enige lied dat Sinterklaas krijgt toe-
gezongen. Er volgt een potpourri van oude en nieuwe sinterklaasliedjes. 
De binnenkort jarige Sint geniet er zichtbaar van. Natuurlijk horen er 
cadeautjes bij een verjaardagsfeest. Sinterklaas krijgt van de burge-
meester zoals alle jaren een fles bisschopswijn cadeau. De Sint dankt de 
burgervader en zegt er in Spanje zeker van te gaan genieten. Sinterklaas 
begeeft zich vervolgens naar beneden om zoveel mogelijk kinderen de 
hand te kunnen schudden. Daarbij wordt hij steeds luid toegezongen.

Meer Sinterklaasnieuws op pag. 5

Sinterklaas kijkt vanaf het balkon van het gemeentehuis glunderend 
naar de vele enthousiaste kinderen.

www.degebruiktegoederenwinkel.nl

Nebraskadreef 1
3565 AE Utrecht

(1e etage)
boven autobedr. 
Van der Plaats

06-54392762, 
mary@vdplaats.nl

Gratis o
phaaldienst



Bilthoven
Pr. Centrumkerk

29/11 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
29/11 • 9.30 en 18.30u - Ds. R.W. de 

Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
29/11 • 10.30u - Mw. L.C. Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

29/11 • 10.00u - Dhr. W. Molenkamp

R.K. Kerk O.L. Vrouw
29/11 • 10.30u - Dhr. M. Meijer en Mevr. 

J. Mourits

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

29/11 • 10.15u - Ds. H. Wiersma
29/11 • 17.00u - Ds. C. v/d Berg

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

29/11 • 10.00u - Prop. M. Geluk, 
Zendingsdienst

29/11 • 19.00u - Ds. D. Meijvogel, 
Jeugddienst

Pr. Gem. Immanuelkerk
29/11 • 10.00 en 19.30u - Ds. G.M. 

Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
29/11 • Gezamenlijke dienst in 

Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
29/11 • 10.30u - Dhr. J. Houben

Volle Evangelie Gemeente
29/11 • 10.00u - Dhr. B. Niehof

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

29/11 • 10.30u - Drs. P.D.D. Steegman

Herv. gemeente Blauwkapel 
29/11 • 10.00u - Ds. A.H. Veldhuizen

29/11 • 18.30u - Ds. P. Molenaar

Herst. Herv. Kerk
29/11 • 10.30u - Kand. W.J. Korving
29/11 • 18.00u - Ds. H. van der Ziel

Onderwegkerk Blauwkapel
29/11 • geen dienst

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

29/11 • 11.00u - Dhr. B. van Empel

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

29/11 • 10.00u - Ds. D. van de Streek
29/11 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

29/11 • 10.00 en 18.30u - 
Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
29/11 • 10.30u Oecumenische dienst in St. 

Maartenskerk
29/11 • 17.00 uur Dhr. Matthijs Jonker, 

Utrecht. 
Dienst met muzikale medewerking van de 
Praiseband en -koor uit Loosdrecht o.l.v. 

Maartensdijker Kees Grobecker.

St. Maartenskerk
28/11 • Geen dienst

29/11 • 10.30u - Oecumenische Lied- en 
Gebedsviering gezamenlijk met PKN-

gemeente Ontmoetingskerk Maartensdijk.

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

29/11 • 10.00u - Dhr. A. van de Mheen
29/11 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
29/11 • 10.00u - Ds. P. Wijnberger

29/11 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Oud papier
Hollandsche Rading
Zaterdag 28 november wordt 
door muziekvereniging Kunst 
& Genoegen oud papier in Hol-
landsche Rading ingezameld. De 
wagen vertrekt om 9.00 uur vanaf 
‘Het Rondje’. U wordt vriende-
lijk verzocht de papiercontainers 
en/of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Westbroek
Op zaterdag 28 november zame-
len leden van muziekvereniging 
De Vriendenkring weer oud pa-
pier in. Wilt u zo vriendelijk zijn 
om het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Geboren
17 november 2015

Naomi
Dochter van Jochem en Cora 

van den Bunt
Kerkdijk 6
Westbroek

Amnesty in de bibliotheek

Op zaterdag  28 november staat 
Amnesty International van 11.00 
tot 12.30 uur met een stand in de  
openbare bibliotheek van Biltho-
ven. Daar kan men een handteke-
ning gezet worden onder petities 
waarmee Amnesty bij regeringen 
aandacht vraagt voor gevange-
nen  waarvan de mensenrechten 
geschonden worden. Ook is er 
informatie over Amnesty zelf.

Kleuterkerk

Op zondag 29 november om 
11.30 uur is de Kleuterkerkvie-
ring in de Immanuelkerk aan de 
Soestdijkseweg in De Bilt. En 
omdat het bijna Sinterklaas is, is 
dat als thema gekozen. Sint Nico-
laas heeft hele mooie kleren aan. 
Een mijter op en een staf mee. 
Waarom is dat eigenlijk? Wil je 
daar meer over horen ga dan met 
je ouders naar de kleuterkerkvie-
ring. Er wordt weer gezongen, 
gebeden en het verhaal wordt 
verteld door ds. Landman. De 
bijeenkomst duurt ongeveer een 

half uur. Na afloop is er limo-
nade voor de kinderen en kof-
fie/thee voor de ouders, opa’s 
en oma’s, die uiteraard allemaal 
welkom zijn. Een mailtje naar 
kleuterkerkdebilt@gmail.com en 
je krijgt na de bijeenkomst de 
foto’s toegestuurd. 

Soefi-bijeenkomst

Op zondag 29 november 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: ‘De 
Muur van Mysterie’. Het Soefis-
me is een religieuze levensbena-
dering, gebaseerd op geestelijke 
vrijheid, respect voor alle religies 
en het bewust ervaren van het 
dagelijks leven als bron van spi-
rituele groei. (www.soefi.nl)

Taizéviering 

Zondagavond 29 november om 
19.30 uur is er in de Immanuël-
kerk in De Bilt, Soestdijkseweg-
Zuid nr. 49 een Taizéviering met 
koor en instrumentalisten onder 
leiding van Els Firet. Een viering 
in de sfeer van het Franse kloos-
ter in Taizé. Er wordt gezongen 
in verschillende talen en er is 
gelegenheid om stil te zijn. 

Jeugddienst in 
Biltse Dorpskerk 

Zondag 29 november is er een 
jeugddienst in de Dorpskerk op 
de Dorpsstraat 70 in De Bilt. De 
jeugddienst begint om 19.00 uur 
en het thema is: ‘The Voice of 
God’. In deze dienst zal ds. Dirk 
Meijvogel uit Hierden voorgaan. 
De muzikale begeleiding wordt 
verzorgd door de spetterende 
Dorpskerk jeugdband. Iedereen, 
jong en oud, is van harte wel-
kom. Voor meer informatie: Gert 
de Geus (jeugdouderling) gertde-
geus@telfort.nl 

‘Goede Buren’ in 
Maartensdijk

Op zondag 29 november orga-
niseert de PKN gemeente Maar-
tensdijk en Hollandsche Rading 
een middagdienst om 17.00 uur 
in de Ontmoetingskerk. In deze 
dienst, waarin Mattijs Jonker uit 
Utrecht voorgaat, draait het weer 
om het thema ‘Goede Buren’. Dit 
keer wordt onder meer gespro-
ken over hoe het is om ‘gast’ te 
zijn bij mensen, in het kader van 
de vele vluchtelingen op deze 

wereld. Het muzikaal gedeelte 
wordt verzorgd door de Praise-
band en het Praisekoor uit Loos-
drecht onder leiding van Maar-
tensdijker Kees Grobecker. Na 
afloop is er brood en (verschil-
lende) soep, tegen een vrijwillige 
bijdrage te verkrijgen. 

Collecteweek in De Bilt

Vrijwilligers van het Leger des 
Heils collecteren van 30 novem-
ber tot en met 5 december in 
gemeente De Bilt. De opbrengst 
is bestemd voor het buurtwerk 
waarmee het Leger op een bij-
zondere wijze maandelijks vele 
mensen in buurten bijeen brengt 
tijdens inloopochtenden of -mid-
dagen om eenzaamheid en socia-
le uitsluiting te bestrijden.  Onder 
de noemer ‘Samenleven doe je 
dus niet alleen’, organiseert het 
Leger des Heils in veel plaatsen 
een deur-tot-deurcollecte.

Spreekuur cliëntenraad

Cliëntenraad Sociale Zaken De 
Bilt heeft een spreekuur op dins-
dag 1 december van 9.00 uur 
tot 11.00 uur. U bent welkom 
met vragen of gewoon voor een 
praatje met een kopje koffie. Het 
spreekuur is in Wijkrestaurant 
Bij de Tijd, gelegen aan de Prof 
Dr. P.J.W. Debeyeweg 1, De Bilt.

LOL borrelt op vrijdag

De organisatie van de Lokale 
Ondernemers Lunch wijken voor 
een keer af van het gebruikelijke 
patroon. Op vrijdag 27 november 
wordt de lunch een borrel, wel op 
de gebruikelijke locatie bij Naast 
de Buren in Groenekan, aanvang 
15.30 uur. Ondernemers uit de 
gehele gemeente zijn welkom om 
even uit te blazen en de rug te 
sterken voor de laatste drukke 

weken van 2015. En diegene die 
na de borrel geen zin hebben om 
te koken zijn uiteraard van harte 
welkom om aan te schuiven in 
de dorpsbistro en mee te smullen 
van ‘wat de pot schaft’.

Dubbelconcert KBH en Biltse 
muziekschool

Zaterdag 28 november organi-
seert de Koninklijke Biltse Har-
monie (KBH) een dubbelconcert 
met het clarinet choir van de KBH 
en het accordeonensemble van de 
Biltse muziekschool. Het publiek 
kan dan horen hoe een ‘koor van 
klarinetten’ klinkt: van de kleine 
es-klarinet tot de bijna 3 meter 
lange contrabasklarinet. Het cla-
rinet choir staat onder leiding van 
Johan Boonekamp, vaste dirigent 
van de KBH en tevens klari-
nettist. Na de pauze speelt het 
accordeonensemble van de Biltse 
Muziekschool. Het accordeon-
ensemble staat onder leiding van 
Hans Kämper en bestaat sinds 
2014. Aanvang 20.00 uur in The-
ater het Lichtruim (Planetenplein 
2, Bilthoven). 
Kaarten zijn verkrijgbaar via het 
Kunstenhuis (www.kunstenhuis.
nl; ticketservice) en aan de zaal.

Blad uit de goot

De dakgotenactie van HCR is 
al enige jaren een groot suc-
ces. De vele meters dakgoten 
wachten weer op (nieuwe) vrij-
willigers. 
De geplande schoonmaakdata 
zijn op zaterdag 28 november 
en zaterdag 5 december. In 
overleg is het mogelijk daarvan 
af te wijken.

Meer info bij Esther Eits, 
telefoon: 0346-214135 0346-
214135, of mail naar hcrmaar-
tensdijk@live.nl. 

Agendapunten digitaal
Op www.vierklank.nl kunt u agendapunten direct online invoeren 
waarna het bericht tevens de weg naar de papieren versie van de krant 
vindt. Op de homepage van de krant treft u onder het blok agenda de 
vetgedrukte tekst ‘klik hier om een activiteit te melden!’ aan. Nadat 
u zich een eerste keer op eenvoudige wijze heeft geregistreerd kunt u 
direct uw activiteit melden. 

Deze berichten vallen onder eindredactie van de krant en kunnen, zon-
der opgaaf van reden, geweigerd worden voor publicatie. De gepubli-
ceerde berichten worden overzichtelijk op datum getoond. 

Zo ziet u in één oogopslag waar er de aankomende tijd iets te 
beleven valt.
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De ganzentrek en Corrie.

Corrie krijgt een plekje achter in de 
woonkamer. Nadat we voor haar 
gezorgd hebben bespreken we 
de details van het afscheid, dat 
een week later op zaterdag zal 
plaatsvinden. 

Op de voorzijde van de rouwkaart 
zetten we op verzoek van Maartje 
een afbeelding van een formatie 
vliegende ganzen met daaronder 
de naam “Corrie”. En niet voor 
niets heeft Maartje voor ganzen 
gekozen: Corrie hield van vogels 
en samen hebben ze vaak naar 
de jaarlijkse ganzentrek gekeken. 
Het vliegen is symbolisch voor het 
afscheid van Corrie. De gans staat 
bovendien voor de verbintenis 
tussen Maartje en Corrie: ganzen 
leven in familieverband, het zijn 
hele trouwe dieren. Stelletjes 
blijven vaak hun hele leven bij 
elkaar. En: ganzen praten veel.  
Ze waarschuwen elkaar als er 
gevaar dreigt en moedigen elkaar 
aan tijdens het vliegen. Zo was 
het leven van Maartje en Corrie in 
Bilthoven ook: met en voor elkaar 
en veel praten!

Tot de uitvaart heb ik dagelijks 
contact met Maartje en geven we 

Het is zaterdagochtend, ruim een week geleden. Ik word binnengelaten in een huis in Bilthoven. 
“Ik ben Maartje”, stelt de vrouw die de deur opent zich voor. Op de bank ligt Corrie. Het lijkt of ze 
slaapt. “Mijn zus is plotseling overleden”, zegt Maartje. We gaan zitten en Maartje vertelt over haar 
zus Corrie, met wie ze altijd heeft samengewoond. “We waren zó hecht”, zegt Maartje. We besluiten 
Corrie thuis op te baren, zodat Maartje rustig en in hun eigen omgeving afscheid van haar kan nemen.

de inhoud van de afscheidsbijeen-
komst vorm. Corrie heeft veel CD’s 
van André Rieu en daaruit maakt 
Maartje een keuze. Verder schrijft 
ze aan haar tekst, die ze tijdens 
de bijeenkomst wil voordragen. 
Ze laat me steeds een stukje mee-
lezen en zo raak ik steeds meer 
betrokken bij het leven van deze 
hechte zussen.

Op de dag van de uitvaart kom 
ik met de rouwauto bij Maartje 
voorrijden. Bloemiste Michelle 
Hubert, met wie ik samenwerk, 
heeft drie bloemstukken gemaakt, 
elk in de vorm van een vliegende 
gans. Een smalle, witte roos als 
een vooruitstekende snavel, de 
lange hals en de brede vleugels 
met wit en blauw-paarse bloe-
men. Indrukwekkend. Maartje sluit 
met een vriendin de kist, nadat ze 
nog één keer goed gekeken heeft 
en nog iets liefs tegen Corrie heeft 
gezegd. De drie ganzen worden in 
formatie op het deksel gezet en zo 
brengen we Corrie naar de aula 
van Den en Rust, volgens haar 
laatste wens.
Tijdens de plechtigheid luisteren 
we naar muziek. Er wordt warm 
en emotioneel over Corrie gespro-

ken. Op de beeldschermen is een 
foto van Corrie te zien, met op de 
achtergrond  vliegende ganzen. 
Na de afscheidsbijeenkomst 
brengt iedere belangstellende een 
laatste groet aan Corrie. Maartje 
blijft als laatste in de aula. Ze is 
er altijd voor haar zus geweest 
en haar zus voor haar, maar nu 
moet ze haar loslaten. Ze kijkt me 
aan en zegt rustig: “Het is goed 
zo”.

Als ik voortaan ganzen zie over-
vliegen, zal ik beslist aan Corrie en 
Maartje denken.

Koop Geersing, uitvaartverzorger

Dit artikel is, voorzien van andere namen, 
gepubliceerd met toestemming van de familie. 

06 - 51 24 77 43

advertorial

BENG! en BSF zoeken wegen naar 
spaarzame sport in De Bilt 

door Veroniek Clerx

Woensdagavond 18 november was het clubhuis van de Sportvereniging Maartensdijk 
aan de plaatselijke Dierenriem ontmoetingspunt voor overleg tussen sportverenigingen in 
aanwezigheid van sportwethouder Madeleine Bakker en BSF-voorzitter Ineke Stienstra. 

Bouwe Taverne, bedrijvenspecialist 
van BENG! besprak de mogelijk-
heden van de BENG!- Energiescan. 

De aanbieding van de scan die 
geldt voor het bedrijfsleven, is ook 

mogelijk voor Biltse sportvereni-
gingen. Namens Werkplaats voor 
Duurzaamheid Stimular gaf Adri-
aan van Engelen uitleg over de 
inzet van energiecoaches, om ter 
plaatse de energiescan uit te voeren. 

Sluipverbruik
In de persoon van haar voorzit-
ter Frans van den Tol, toonde de 
Maartensdijkse Sportvereniging 
zich een prima BENG! ambas-
sadeur. Hij legde aan de zaal uit, 
dat de 83 zonnepanelen, die enkele 
jaren geleden zijn geplaatst op het 
clubhuis een energiereductie ople-
veren van 3000 euro per jaar. Hij 
waarschuwde de vertegenwoordi-
gers van een tiental sportvereni-
gingen met eigen accommodatie 
(FC De Bilt, hockeyclub Voordaan 
of Tennisclub Bilthoven) om at-
tent te zijn op sluipverbruik: ‘Het 
tegengaan van overbodige verlich-
ting, lege koelkasten of openstaan-
de deuren, kan veel opleveren’. 

Subsidie
De subsidieregeling Energiebespa-
ring en duurzame energie sportac-
commodaties richt zich op sport-
verenigingen en sportstichtingen. 
Een aanvraag voor subsidie kan 
ingediend worden vanaf 4 januari 
2016 vanaf 09.00 uur. De regeling 
is gericht op investeringen in ener-
giebesparing en toepassing van 
duurzame energie ten behoeve van 

sportaccommodaties. Hoewel het 
subsidiebudget afkomstig is van 
het ministerie van VWS, valt de 
subsidieregeling onder de Kader-
wet EZ-subsidies. De subsidiere-
geling draagt bij aan het doel voor 
energiebesparing, zoals afgespro-
ken in het Nationaal Energie-Ak-
koord, door het benutten van het 
potentieel aan energiebesparing bij 
sportverenigingen en sportstich-
tingen. Deze subsidie staat onder 
toezicht van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO). 

De heren Klaas Smink van de Ver-
eniging Sport Utrecht (VSU met 
320 sportorganisaties) en Stefan 
de Wit van de Stichting Waarborg-
fonds voor de Sport ) SWS gaven 
woensdag een toelichting op het 
thema sportvereniging en ener-
gievraagstukken en op duurzaam-

heidsfinanciering in relatie tot 
deze subsidiemogelijkheden.  

Juichen
Wethouder Madeleine Bakker:’ De 
gemeente juicht het toe dat ook 
sportverenigingen op zoek zijn 
naar maatregelen om hun energie-
verbruik terug te dringen en duur-
zaam te zijn. De aandacht hiervoor 
van de BSF (Biltse Sportfederatie) 
en advisering van BENG! over re-
gelgeving en mogelijkheden voor 
sportverenigingen helpt de sport-
verenigingen hierbij. SVM mag 
hierin echt een voorloper genoemd 
worden: iedereen was onder de 
indruk van de maatregelen en in-
vesteringen die SVM in duurzaam-
heid en energiebesparing heeft ge-
daan. Van grote tot kleine ingreep, 
van zonnepanelen aanbrengen tot 
lichtschakelaar verplaatsen!’  

Links dagvoorzitter Jan Pieter Stam (BSF) en rechts directeur Adriaan 
van Engelen van Stimular; de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen.

Gemeente heeft 
ruimtelijke ambities

 
De Provincie Utrecht en de gemeente De Bilt hebben met 

elkaar afgesproken hoe zij de komende jaren omgaan 
met ruimtelijke ontwikkelingen. Woensdag 25 november 

ondertekenen Pim van den Berg, gedeputeerde voor 
ruimtelijke ontwikkeling, en Hans Mieras, wethouder 

voor ruimtelijke ordening en landschapsbeleid, de 
Ruimtelijke Agenda.

De Ruimtelijke Agenda van de gemeente De Bilt en de provincie 
Utrecht geeft een overzicht van de ontwikkelopgaven en acties die de 
komende jaren worden uitgevoerd. De agenda, een dynamisch docu-
ment zonder eindtijd, biedt een basis om deze opgaven in regionale 
samenhang en toekomstgericht met elkaar te bespreken. Provincie 
Utrecht heeft inmiddels met tien Utrechtse gemeenten een ruimtelijke 
agenda opgesteld. De agenda met de gemeente De Bilt is de eerste van 
het huidige college van Gedeputeerde Staten.

Ontwikkelopgaven
In de Ruimtelijke Agenda ligt de focus op bestaande ontwikkelopgaven 
als: het bevorderen van woningbouw en binnenstedelijke ontwikkeling, 
Utrecht Science Park en kernrandzonevisie De Bilt-Zuid. Ook zien bei-
de overheden nieuwe taken en acties als bijvoorbeeld het verkennen van 
de ruimtelijke mogelijkheden voor de westzijde De Bilt, de mogelijkhe-
den van de life-science as en de mogelijkheden voor duurzame energie. 
De Wet ruimtelijke ordening heeft geleid tot andere bevoegdheden en 
vraagt om een nieuwe manier van samenwerken tussen gemeente en 
provincie. Deze proactieve samenwerking zal naar verwachting sneller 
tot betere resultaten op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling leiden. 

De ondertekening vindt plaats in bezoekerscentrum Beerschoten van 
het Utrechts Landschap aan de Holle Bilt 6 te De Bilt. Belangstellenden 
zijn om 11.00 uur welkom.

Emmaus-markt voor 
goede doelen

Zaterdag 28 november houdt Emmaus Bilthoven haar grote 
markt. Een evenement dat haar grote aantrekkingskracht steeds 
opnieuw bewijst. Dankzij gulle gevers van allerhande producten, 

kan Emmaus u weer de neusjes van de zalm aanbieden. 

Naast de gebruikelijke artikelen biedt de markt u de kans juweeltjes, 
zoals antiek en curiosa, die speciaal voor deze gelegenheid bewaard 
worden, tegen schappelijke prijzen aan te schaffen. Mooie, draagbare 
kleding is weer voor het koude seizoen in de rekken gehangen. Een 
uitgebreide sieradenkraam is steeds opnieuw een grote trekker. De ken-
ners weten inmiddels hun weg te vinden naar de boekenafdeling, die 
tot het plaatselijke antiquariaat behoort. Voor de komende feestdagen 
vindt u veel speelgoed, spellen en puzzels. Ook prenten, schilderijen, 
mooie vloerkleden. Voor een ieder is er iets te vinden. 

De opbrengst van al deze activiteiten komt ten goede aan de aller-
armsten onder ons. De Markt is een extra impuls voor deze goede doe-
len zowel in binnen- als buitenland. De 70 vrijwilligers maken dit alles 
mogelijk en heten u van harte welkom op zaterdag de 28e november 
tussen 13.00 en 16.00 aan de Julianalaan 27 te Bilthoven.
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Beenham salade
Ei-bieslook salade
Filet american 3 x 100

gram 3.98

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

Fricandeau
Rosbief
Boerenham 3 x 100

gram 4.50

VOORDEEL HELE WEEK

Livar speklapjes

Kip schnitzels

Kipvinken

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

6.98
kiloSHOARMA  

Extra donderdag voordeel

Filet rollade

Riblappen of 
hachevlees

500
gram 5.98

500
gram 5.98

500
gram 5.50

3 biefstukjes, 4 schnitzels,
6 hamburgers of 6 kipburgers

500
gram 5.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 26 november 
t/m woensdag 2 december

Scharrel

VLEESWAREN TRIO

Lekker makkelijk uit eigen keuken!
HAZENPEPER 6.50500gram

6.-

500
gram 3.98250 

gram

1.69100
gram

STOMPETOREN
OUD SNIJDBAAR CRANBERRIE MIX

CASHEW NOTEN
GEZOUTEN OF ONGEZOUTEN4.50Per 

stuk
LA TUR
MIX VAN KOE-GEIT-SCHAAP

6.25 Luxe

4 + 1 gratis

SUPERWEEK AANBIEDING 
VANWEGE DE KOU!

Fijn en grofFijn en grofFijn en grof
5 ROOKWORST 10.-

SPECULAAS PATÉ

Beide al meerdere keren 
bekroond met goud

1.69

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
Italiaanse gehaktschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Kapucijnersschotel
________________________ 100 GRAM 0,99

Kom zaterdag ons
kerst-keuze menu van 

11.00 tot 15.00 uur proeven

Zaterdag verse Sushi!!!

Vitaminebom!!

Kiwi-Gold
10 STUKS

Mooie Spaanse 

IJsbergsla
Vers gesneden

Soepgroente
250 GRAM

ALLEEN MAANDAG 30 NOVEMBER, 
DINSDAG 1 EN WOENSDAG 2 DECEMBER

2,98 0,790,89

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

VERS GESNEDEN

Hutspot
____________________500 GRAM 0,79

Goudreinetten
____________________HÉÉL KILO 0,79

Macaroni-gehaktschotel
____________________100 GRAM 0,99

Kom proeven!
Volop de lekkerste

Clementines Mandarijnen
Zonder pit!

Nieuwe oogst Zuidvruchten
Uniek lekker!!

� jn of grof
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Respect bij intocht Sint
Als vertegenwoordiger van het Plat-
form Respectvol Samenleven De 
Bilt was Frans Poot zaterdag bij de 
intocht van Sint Nicolaas en bij de 
ontvangst van de Goed Heiligman 
op gemeentehuis Jagtlust in Biltho-
ven door burgemeester Arjen Ger-
ritsen: ‘Ik was er speciaal naar toe 
gegaan om te horen of er negatieve 
klanken klonken tegen de aanwe-
zigheid van zwarte pieten. Ik heb er 
niets van vernomen. De ouders en 
vooral de kinderen genoten volop. 
Ondanks het koude en natte weer 
waren zij massaal toegestroomd om 
de intocht van nabij mee te maken. 
Ik hoorde van veel ouders: ‘Zwarte 
Piet? Waar hebben we het over. Het 
is toch een kinderfeest?’ Maar ook: 
‘We moeten ook niet provoceren, 
maar in gesprek blijven’. [HvdB] Ook op de Hessenweg in De Bilt was de belangstelling massaal. 

Sint had het druk in Maartensdijk
Sinterklaas was ook in 2015 Maar-
tensdijk niet vergeten. Allereerst 
bracht de hoogbejaarde Goed Hei-
ligman een bezoekje aan Touten-
burg en Dijckstate. Net als voor-
gaande jaren waren er weer tal van 
activiteiten op het Maartensplein en 
aan het einde van de zaterdag was 
er een heuse optocht door het dorp 
ondersteund door de muzikale klan-
ken van een muziekkorps. [HvdB]

De Pieten hebben reuze schik in 
Toutenburg.

Bakker Bert Bos leert de kinderen pepernoten bakken. Sinterklaas voert in Dijckstate gesprekken op niveau.

Opnames Sinterklaasjournaal

Sinterklaasfeest  
bij Mens 

Zaterdag 28 november brengt Sinterklaas een bezoek aan Servicecen-
trum De Bilt. Kinderen van 3 t/m 8 jaar uit de gehele gemeente mogen 
dit samen met de Sint vieren. Omdat Sinterklaas op die dag maximaal 
50 kinderen kan ontmoeten wil hij graag weten hoeveel pakjes hij moet 
meebrengen. Aanmelden kan uitsluitend via sinterklaasfeestmensde-
bilt@gmail.com. Het feest van Sinterklaas is van 11.00 tot 12.30 uur. 
De kinderen mogen alleen naar binnen onder begeleiding van maxi-
maal 1 volwassene in Servicecentrum De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debije-
weg 1, De Bilt

Sinterklaas in  
Lage Vuursche

Zaterdag 28 november komen Sinterklaas en zijn Pieten naar Lage 
Vuursche. Zoals gewoonlijk begint het feest om 14.00 uur in het dorps-
huis ‘De Furs’. Aanmelden kan bij leden van de Stichting Welzijn, bij 
de Boswinkel of brievenbus bij het dorpshuis. Hierbij vermelden de 
naam kind, leeftijd, adres en gespreksuggesties. Aanmelden kan ook via 
website: www.welzijnbewonerslagevuursche.nl 

Sinterklaas-Bingo  
in De Akker 

Donderdag 3 december wordt in de foyer van appartementencomplex 
De Akker Soestdijkseweg-zuid 87 een Sinterklaas-Bingo georgani-
seerd van 14.00 tot 16.30 uur. De foyer is open vanaf 13.30 uur. Mooie 
prijzen en iedereen is welkom. 

Vervolg van pagina 1

Heel veel fraai uitgedoste kinderen kwamen de Sint luidkeels begroeten.

De muziekpieten zorgden weer voor een feestelijke stemming. 

Pieten maken zich druk bij stal Arends in Maartensdijk om het paard van Sinterklaas in goede conditie te 
houden. Het Sinterklaasjournaal was erbij.



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

6
Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Overheerlijkspeculaastaartje
van € 6,75 voor maar

€ 5,95
Waldkornpuntjes

5 stuks € 2,-

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

De nacht bepaalt uw dag!

 B E D D E N

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

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

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

Showroom Sale
Korting 
tot 50% 
op diversen 
showroom
modellen

Kerstdiner 2015
1e en 2e kerstdag geopend

(vanaf 18.30 uur)

Kerstproeverij:
Coquille en croûte, mousse van gerookte makreel,
bitterbal van kalfszwezerik en tartaar van kingcrab

of
Kaas-bieslook muf� n, bitterbal van bospaddestoel,

torentje van druif, dadel en geitenkaas,
tomaten cocktail met bolletje komkommerijs

~~~~~
Dubbel getrokken wildbouillon met cantharellen

of
Romige bloemkoolsoep met blauwschimmelkaas

en gefrituurde schorseneer
~~~~~

Kerst marguerita met aardbeien sorbetijs, munt en ananas
~~~~~

Gebakken hertenrug� let met spitskool,
abrikoos en appelchutney

of
Zeeduivel� let, courgette, olijven, tomaat en amandel

of
Zachtjes gegaarde witlof, fondue van brie de meaux,

kumquat en gekarameliseerde walnoten
~~~~~

Hangop met bosvruchten en schuim van vanille sabayon

Prijs € 49,50 p.p.
Bijpassend wijnarrangement € 19,50 p.p.

Reserveren kunt u heel gemakkelijk via onze website 
of per telefoon: 0346-218821/06-12368755

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

2+1 GRATIS*
DE GOEDKOOPSTE IS GRATIS

*Enkel geldig voor 
individuele verpakkingen.

Geldig van 26.11 tot 13.12.2015
met uitzondering van de series
Romance en EverNew.
Zolang de voorraad strekt.
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advertentie

20% korting op al het

speelgoed bij de Wereldwinkel 
t/m 5 december

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Discussieavond Platform Respectvol 
Samenleven goed bezocht

door Walter Eijndhoven

Vertegenwoordigers van zo’n dertig verschillende Biltse maatschappelijke organisaties zijn 
woensdagavond 18 november in De Werkplaats te Bilthoven met elkaar in discussie gegaan, met 

als thema ‘Vluchtelingen onder dak’. Welke bijdrage kan gemeente De Bilt  
leveren aan de opvang van vluchtelingen? 

Het Platform Respectvol Samenle-
ven De Bilt is een stichting die zich 
ten doel stelt een maatschappelijk 
klimaat te scheppen, waarin mensen 
onderling, maar ook bevolkings-
groepen, dichter bij elkaar komen 
te staan. Zo zullen zij elkaar beter 
leren kennen en waarderen. Uitein-
delijk gaat het de stichting erom 
dat iedereen respectvol met elkaar 
samenleeft. Frans Poot, lid van het 
Platform vertelt: ‘Naar aanleiding 
van de moord op Theo van Gogh 
in 2004, is door een aantal particu-
lieren een manifest opgesteld. Dit 
was gericht aan het bestuur en de 
inwoners van De Bilt en werd over-
handigd aan de burgemeester. Deze 
gaf aan het van wezenlijk belang 
te vinden dat dit initiatief vanuit 
de samenleving kwam’. Het Plat-
form wist zich hierdoor gesteund 
door het gemeentebestuur. Dit was 
het begin van het Platform, met als 
leden vertegenwoordigers van de 
gemeente, maatschappelijke or-
ganisaties, kerken, scholen en de 
moskee. 

Thema
Jos Blaas, lid van het Platform: 
‘Het jaar 2016 is door het Plat-
form uitgeroepen tot het jaar van 
‘Vluchtelingen onder dak’. In ver-
band met de vluchtelingenproble-

matiek wordt het thema volledig 
ondersteund door de Platformle-
den. Arjen Gerritsen, burgemees-
ter van De Bilt: ‘Tot nu toe zijn al 
zo’n 70.000 vluchtelingen uit het 
Midden-Oosten ons land binnenge-
stroomd. Door het grote tekort aan 
woonruimte is iedere gemeente ge-
vraagd om extra woonruimte voor 
hen te creëren. Een enorme opgave, 
vooral omdat de verwachting is dat 
ook de komende jaren de massale 
toestroom zal blijven voortduren’. 
Door het grote tekort aan woon-
ruimte in Nederland heeft ook De 
Bilt haar verantwoording genomen 
en zal zij crisis-opvang bieden voor 
maximaal drie dagen. Als de nood 
heel hoog is, kan zij dit met nog 
eens drie dagen extra verlengen. 
Gerritsen: ‘Onze gemeente heeft 
al enige ervaring opgedaan met de 
vluchtelingenopvang in De Vier-
stee in Maartensdijk’. 

Steun
Vluchtelingen binnen de gemeente 
De Bilt worden ondersteund door 
het Steunpunt Vluchtelingen De 
Bilt. Maarten Koster, vrijwilliger bij 
deze organisatie vertelt: ‘Het Steun-
punt zoekt voor zogenaamde ver-
gunninghouders naar woonruimte 
binnen de gemeente De Bilt. Dit zijn 
mensen die door de overheid erkend 

zijn en daardoor aanspraak maken 
op woonruimte. Tevens helpen wij 
hen met integreren in de eerste twee 
jaar, waarvan de eerste drie maan-
den intensief. Hierbij moet je onder 
andere denken aan het leren van de 
Nederlandse taal, hulp bij het invul-
len van allerlei formulieren en hoe 
om te gaan met gewoonten binnen 
de Nederlandse cultuur’. In 2015 
moet De Bilt nog voor 52 mensen 
onderdak zien te vinden en in de eer-
ste helft van 2016 voor nog eens 50 
mensen. Per half jaar wordt bekeken 
hoeveel vluchtelingen recht hebben 
op woonruimte’. 

SSW
Stichting Sociale Woningbouw 
(SSW) beschikt over 5.000 wonin-
gen. De gemiddelde wachttijd bin-
nen de gemeente De Bilt bedraagt 
momenteel 7 jaar. Toewijzing vindt 
plaats op basis van de jaarlijks door 
de gemeente vastgestelde huisves-
tingsverordening. 15% van de wo-
ningtoewijzingen gebeurt op basis 
van urgentie. Sylvia Janssen, me-
dewerkster SSW: ‘Statushouders, 
tegenwoordig vergunninghouders 
genoemd, moeten wij verplicht 
huisvesten. Sommige bewoners zijn 
niet blij met hun nieuwe buren uit 
het Midden-Oosten en is er sprake 
van een moeilijke verstandhouding. 

Hiervoor schakelt SSW buurtbe-
middeling in. Wij moeten nu een-
maal verplicht vergunninghouders 
huisvesten. Dit aantal wordt door 
de overheid vastgesteld op basis van 
het inwonertal van de gemeente’. 

Draagvlak
Volgens Ingrid Huisman van de 
Stichting MENS vormt de komst 
van zoveel vluchtelingen een aan-
dachtspunt. De vrijwilligers orga-
niseren ontmoetingsavonden en 
hopen zo op meer begrip tussen 
Nederlanders en vluchtelingen.
 

Uit het kringgesprek tussen leden 
van de diverse maatschappelijke or-
ganisaties kwam naar voren dat het 
draagvlak bij de autochtone bevol-
king niet altijd even goed is. Vooral 
door gebeurtenissen, zoals in Pa-
rijs, doet geen goed aan een goede 
verstandhouding tussen Nederlan-
ders en vluchtelingen. Burgers zijn 
bezorgd en weten niet wat er naast 
hen komt te wonen. Het Platform 
Respectvol Samenleven probeert 
meer begrip voor elkaar te kweken. 
Ideeën en suggesties kunnen wor-
den aangedragen bij het Platform.

Rollenspel bij RSD
Wanneer je ergens werkt, heb je kennis nodig om dat werk te kunnen doen. Kennis over het 

werk dat je doet, maar ook kennis over hoe je je als medewerker van een bedrijf hoort te 
gedragen. Bijvoorbeeld hoe je collega’s aanspreekt. Of hoe je praat met klanten.

14 werkzoekenden konden onlangs 
bij de Regionale Sociale Dienst 
(RSD) ervaren hoe het is om als 
medewerker bij een bedrijf te wer-
ken. De deelnemers deden mee aan 
een spel, waarbij een echt bedrijf 
werd nagedaan, een werksimulatie. 
In de rol van werknemer van een 
afdeling kreeg elke deelnemer de 
gelegenheid om zijn of haar manier 
van communiceren en samenwer-
ken te verbeteren. Een van de deel-
nemers zei hierover: ‘Ik merk dat 
het belangrijk is om je communica-
tie te verbeteren. Nu weet ik hoe ik 

goed en duidelijk over kan komen 
bij anderen. Ik leer snel door het te 
doen in de praktijk’. 

Simagine
De werksimulatie werd ontwikkeld 
door Simagine. Dit Bilthovense 
bedrijf wil graag iets doen voor 
mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt. Met deze simulatie laat 
Simagine zien hoe je als ondernemer 
op een andere manier een bijdrage 
kunt leveren aan de arbeidsparti-
cipatie van mensen in de bijstand. 
Voor Maarten Versteegh, een van 

de oprichters van Simagine, was de 
bijeenkomst met kandidaten van de 
RSD ook leerzaam. ‘De deelnemers 
gingen meteen heel enthousiast aan 
het werk. Het is duidelijk dat kandi-
daten dit leuk en leerzaam vinden. 
Ik zie dan ook zeker mogelijkheden 
om dit vaker te gaan aanbieden aan 
werkzoekenden’. 

Wethouder Jolanda van Hulst 
kwam tijdens de simulatie even kij-
ken. ‘Deze werksimulatie laat goed 
zien hoe de deelnemers in de prak-
tijk functioneren’. 

Maarten Versteegh (Simagine) ziet duidelijke mogelijkheden voor werkzoekenden’. (foto Jacqueline Sluis)

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Bent u ook zo blij met het gemeentebesluit om ons - inwoners van Hol-
landsche Rading en Maartensdijk nog tot na kerst te laten genieten van 
al het afgevallen blad in onze lanen? En dat wij alles wat van de struiken 
en bomen in onze tuinen terecht komt nog een tijdje mogen bewaren ?

Wij hoeven dat pas te deponeren bij al het lanenblad een week voor het 
ruimen daarvan! Vroeger gebeurde dit allemaal in de maand november, 
dan was er geen lol aan. Nu zullen we ons kunnen verheugen op wolken 
vliegend blad bij een beetje wind en vooral bij storm, en op glibberende 
voetgangers en fietsers op de wegen als het regent, en in onze tuinen 
mogen we lekker nog een tijdje door al het bladafval blijven banjeren.

Kortom, we kunnen een vrolijke decembermaand en enkele grappige 
januariweken tegemoet zien! 
 
Henk Veenstra, Hollandsche Rading

Discussie over opvang van vluchtelingen in De Bilt.
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

tel. 0346 - 21 15 16
mobiele tel. 06 - 53351430

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

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

Een gratis kop koffie of thee bij binnenkomst!

Pedicure aanwezig.

8,9
400 recensies

www.thinkschoenen.info

www.beterlopenwebwinkel.nl

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

George In der Maur Beterlopenwinkel

Al 5 jaar op rij de beste!

Gratis spreekuur
voetklachten:

bel 0346-259459.

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25
info@brasserie-vink.nl

Wintermenu   

Huisgemaakte wildzwijnpaté
Huisgerookte zalm

Salade met bospaddenstoelen

Eendenbout 
Hertenbiefstuk
Snoekbaarsfi let

Warme appel tarte tatin met kaneelijs 
Stoofpeertjes triffl e

€ 35 p.p.
Indien u reserveert, krijgt u van ons een 

huisgemaakt mandarijnaperitief!

MENS is ook….
Aanwezig op 28 november in Vierstee
Medewerkers van MENS De Bilt zijn aanwezig tijdens de activiteiten voor de Vierstee in Maartensdijk. 
Natuurlijk doen we  mee met de verlotingen voor de financiële barometer met een aantal leuke verrassingen.
Mocht u andere informatie willen, ook dat, vraag het ons gewoon.

Meedoen en Samen 
In Between Café
Elke eerste maandag van de maand is het In Between Café in Wijkrestaurant Bij De Tijd.
Bent u werkzoekend en nog niet geweest? Kom vooral een keer en laat u inspireren en inspireer anderen.
Alle activiteiten zijn gratis, kortom, start de week goed met nieuwe energie! De eerst komende is 7 december aanstaande. 

Vragen?
Loop binnen bij Servicecentrum De Bilt, Prof. Dr. PJW Debijeweg 1 De Bilt,  030 - 7440595 of 
Servicecentrum Maartensdijk, Maertensplein, 0346 - 214161. Kijk voor meer info op www.mensdebilt.nl.

Winter Deel-dagen 2015 
Al weer voor de negende maal worden in Groenekan de Winter Deel-dagen 
gehouden. Op dit gezellige evenement zijn weer veel originele en lekkere 
producten te zien, te proeven en te kopen. Op de sfeervol ingerichte oude 
deel van de boerderij van Gert-Jan en Irene Westeneng laten deelnemers uit 
Groenekan en omgeving een gevarieerd aanbod aan producten zien. Aart van 
der Linden is er met zijn bijenproducten. Tanja de Rijk met keramiek. Arja de 
Waal met fotokaarten. Ruth Richters met viltdecoraties. Frans Broeders met 
boeketten en groendecoraties. Linda Bliekendaal met hoedjes en brocante. 
Coen de Waal met houtdraaiwerk. Marjolein van Oostrum met producten uit 
de boerderijwinkel van zorgboerderij Nieuw Toutenburg. Nieuw dit jaar is de 
pop-up-fotostudio van Petra Cremers. En natuurlijk zijn er ook weer jams, 
chutneys, bonbons en chocoladetaarten van boerin Irene.

Ontmoetingsplek
In de gezellige tent van de ontmoetingsplek kan men heerlijke zelfgemaakte 
erwten- en pompoensoep eten. Er is koffie, thee en chocolademelk met iets 
lekkers. De Winter Deeldagen zijn op vrijdag 27 november van 14.00 tot 
20.00 uur en op zaterdag 28 november van 11.00 tot 16.00 uur. Het adres is 
Groenekanseweg 51 in Groenekan. Parkeren kan op het erf, maar graag alleen 
op de met borden aangegeven plaatsen zodat het erf goed toegankelijk blijft. 

Irene Westeneng 
organiseert voor de
9e keer de
Winter Deel-dagen.
(foto Petra Cremers)

KAPSALON JET & SCHOONHEIDSSALON VOILÁ
GECOmbINEErDE bEAuTy ACTIE VOOr fEESTDAGEN

geldig in december 2015 en januari 2016

TienerArrangement
Van € 55,00 voor € 44,50 (t/m 21 jaar) 
Wasmassage incl. verzorging, knippen en drogen van het 
haar bij Kapsalon Jet. Zuiverende gezichtsbehandeling 
bij Voilá 

Standaard Arrangement
Van € 86,50 voor € 75,00
Wasmassage incl. haarmasker, knippen en föhnen van het haar bij Kapsa-
lon Jet. Gezichtsbehandeling en gezichts, hals- en nekmassage bij Voilá,
Tevens worden uw wenkbrauwen geëpileerd. 

Verwen Arrangement
Van € 102,00 voor € 92,50
Wasmassage, knippen en drogen van het haar incl. een ver-
rassingsproduct voor het haar bij Kapsalon Jet. Gezichts-
behandeling bij Voilá voorkomt dat de huid onnodig snel 
veroudert en kunt u kiezen uit het harsen van de bovenlip 
of kaaklijn, het verven van wenkbrauwen of  wimpers of een 
paraffine handpakking.

Kapsalon Jet - De Joncheerestraat 8 (Maarssen)
Tel: 0346 - 821385 of 06 - 52371214 www.kapsalonjet.nl
Schoonheidssalon Voila - Dr Welfferweg 29 (Westbroek)

Tel: 0346 - 282000 www.schoonheidssalonvoila.nl

the art of haircoloring

Balayage-actie!! € 29,95

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Geldig t/m 5 december

Een balayage
is een speciale 
high-lighttechniek 
waarbij het haar
een sunkissed
uiterlijk krijgt!
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Bilthoven nu helemaal 
spoorbomenvrij

door Guus Geebel

Maandag 23 november werd met het afsluiten van de spoorwegovergang in de Leijenseweg 
een begin gemaakt met de aanleg van een onderdoorgang op die plek. Samen met ProRail 

directeur Cees de Vries verbond wethouder Jolanda van Hulst met een stevig slot het laatste 
hek waarmee de afsluiting definitief werd.

Voor bewoners van de wijk De 
Leijen betekent de afsluiting an-
derhalf jaar omrijden. Medio 2017 
wordt de nieuwe tunnel in gebruik 
genomen. Jolanda van Hulst heet 
de vele belangstellenden welkom 
bij dit historische moment dat er 

toe moet leiden dat de bereikbaar-
heid verbetert en de doorstroming 
beter wordt. Zij zegt vertrouwen te 
hebben dat de tijdelijke verkeerssi-
tuatie gaat lukken. ‘Ik ben heel erg 
blij met ProRail, die vorige week 
een prachtige zilveren prijs heeft 

gekregen voor de ondertunneling 
bij het station Bilthoven.’ De wet-
houder betrekt ook de inzet van 
haar voorganger Arie-Jan Ditewig 
bij dit moment. ‘Hij wist geld bij-
een te krijgen voor de ondertunne-
ling waardoor een gevaarlijke ver-
keerssituatie gaat worden opgelost.’

ProRail directeur Cees de Vries zegt 
blij te zijn de overweg nu te kunnen 
sluiten. Hij gaat in op de vele onge-
lukken en bijna-ongelukken die op 
deze plek hebben plaatsgevonden. 
‘Dat wil je vandaag de dag niet 
meer hebben. Ik ben blij met het 
initiatief van de gemeente. We heb-
ben samen gekeken of we het pro-
ject financieel rond konden krijgen 
en dat is best tamelijk snel gelukt. 
‘We kunnen nu de overweg sluiten. 
Het betekent dat u anderhalf jaar 
moet omrijden of omlopen, maar 
het is voor het resultaat. Een onder-
doorgang waar iedereen tevreden 
en veilig aan de andere kant van het 
spoor kan komen.’ Hij vraagt be-
grip voor het tijdelijke ongemak en 
hij wenst de bouwers Combinatie 
Hegeman-Mobilis veel succes om 
hier iets moois te gaan maken.

Wethouder Jolanda van Hulst en ProRail directeur Cees de Vries maken 
de afsluiting definitief.

Vanuit De Leijen is de afsluiting dan nog alleen op afstand te volgen.

Jaarvergadering Vrienden van  
de Biltse Duinen

De Vrienden van de Biltse Duinen is een bewonersvereniging die zich inzet voor het behoud van 
de Biltse Duinen. Dinsdag 1 december om 20.00 uur houdt de vereniging haar jaarvergadering 

in de Julianaschool, Julianalaan 52 te Bilthoven. 

De vereniging is in 1988 opgericht 
naar aanleiding van plannen om de 
bestaande golfbaan uit te breiden 
in de Biltse Duinen. Na vele ja-
ren is dit voorstel van de baan. In 
2006 werd het gebied verkocht aan 
verschillende eigenaren. Nu is het 
grootste deel van de Biltse Duinen 
in eigendom van het Utrechts Land-
schap met uitzondering van negen 
hectaren die sinds 2016 in bezit zijn 
van twee particuliere landgoedei-
genaren. Deze hebben de toegang 
voor publiek verhinderd door in 
2007 een kilometer lange houtwal 

op te richten. De provincie heeft 
vervolgens geen vergunning wil-
len verlenen voor de houtwal om-
dat deze misplaatst was én onver-
enigbaar met de beleving van het 
landschap. In juni 2015 heeft de 
bestuursrechter geoordeeld dat de 
provincie met reden de houtwal als 
ongewenst heeft beoordeeld.

Tot grote tevredenheid  van wan-
delaars en natuurliefhebbers is 
de houtwal eind september opge-
ruimd. Het is echter nog niet dui-
delijk of met de verdwijning van de 

houtwal ook de controverse tussen 
eigenaren en wandelaars van de 
baan is. In geval van voortdurende 
onenigheid kan de balans tussen het 
belang van de eigenaren tegenover 
dat van de recreanten, slechts ge-
vonden worden door overleg tussen 
partijen, aldus de uitspraak van de 
bestuursrechter.

Op 1 december a.s. houdt de bewo-
nersvereniging ‘De Vrienden’ haar 
jaarlijkse ledenvergadering. Het be-
stuur zal de leden informeren over 
de situatie die nu is ontstaan.

Zaterdag 7 november staken ook de bestuursleden van ‘De Vrienden’ de handen uit de mouwen.

Zilver voor project 
Soestdijkseweg Bilthoven 

Het project ‘Soestdijkseweg Bilthoven’ van de gemeente 
De Bilt en ProRail heeft de zilveren IPMA Award 

gewonnen. Dit is een prijs voor goed projectmanagement. 

De IPMA Awards werden op woensdag 18 november uitgereikt in ‘t 
Spant in Bussum. De spanning steeg, toen duidelijk werd dat DSM als 
derde prijswinnaar werd aangewezen. Daardoor werd duidelijk dat het 
voor De Bilt goud of zilver zou worden. Winnaar werd echter het Haag-
se Mauritshuis, waardoor het Biltse project genoegen moest nemen met 
een eervolle tweede plek. 

Compliment
De jury complimenteerde het project Soestdijkseweg/spoorwegover-
gang voor de grote aandacht, die voorafgaand en tijdens de uitvoering 
is geschonken aan de omgeving en voor het realiseren van het mooie 
en beeldbepalend stuk infra, dat is gerealiseerd in een zeer complexe 
en dynamische, spoorse omgeving. Bij het project zijn twee onderdoor-
gangen gerealiseerd in het stationsgebied Bilthoven.

Treinen, auto’s - en aan de andere kant fietsers en voetgangers - 
passeren elkaar tegenwoordig zonder moeite.

Tentoonstelling  
Ineka Croon

Van 13 november tot en met 7 januari 2016 zijn in Wijkrestaurant Bij 
de Tijd schilderijen te zien van Ineka Croon. In haar schilderijen snijdt 
Ineka thema’s aan die zowel persoonlijk als universeel zijn: liefde, ver-
lies, vreugde en verdriet, de complexe verhouding tussen man en vrouw. 
Haar werk is expressief en emotioneel, krachtig en poëtisch, waarbij 
het vrije kleurgebruik opvalt. Ineka heeft jarenlang les gehad van ver-
schillende kunstenaars om zich de diverse technieken eigen te maken en 
heeft in de loop van de tijd een geheel eigen visie en handschrift ontwik-
keld. Het liefst werkt ze met acrylverf laag over laag. Ze woont en werkt 
in Nieuwegein, waar ze haar eigen atelier heeft. Ineka Croon is lid van 
de Biltse Kunstkring BeeKk en exposeert in binnen- en buitenland.
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Voordeel

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

229

100 399

649

Geldig van donderdag 26 t/m zaterdag 28 november 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Frikandel-,
Kaas-, Kroket-
of Saucijzen-
broodjes

vers uit eigen oven
2 stuks

Bavaria bier
krat 12 � essen
van

€5,49

Varkenshaas
500 gram

Frieslander 
aardappelen
zak 5 kilo
van

€3,99

Decemberactie van de Maartensdijkse middenstandsvereniging lever je kassabon
in en er worden iedere week diverse prijzen t.w.v. € 25,00 verloot.

Waaronder wekelijks een boodschappenpakket t.w.v. € 25,00 
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Stichting Mens en zijn Natuur  
viert lustrum

door Walter Eijnhoven

Zondag 22 november vierde Stichting Mens en zijn Natuur haar lustrum met een feestelijk 
programma in het Walter Maashuis in Bilthoven. Vele relaties waren aanwezig om dit heuglijk 
feit te vieren. Als hoogtepunt van de middag werd aan Hans van Hasselt, de oprichter van de 

Stichting, de Chapeaupenning uitgereikt door burgemeester Arjen Gerritsen.

Stichting Mens en zijn Natuur 
steunt projecten op het gebied van 
welzijn, leefbaarheid, natuureduca-
tie en -behoud in de gemeente De 
Bilt en omgeving. Willem Hoor-
neman, voorzitter van de Stichting 
vertelt: ‘Onze Stichting richt zich 
voornamelijk op het financieel steu-

nen van kleinschalige projecten, die 
het welzijn en de leefbaarheid van 
de samenleving in de gemeente De 
Bilt en omgeving ten goede komen. 
Zo verlenen wij bijvoorbeeld aller-
lei startsubsidies voor vernieuwen-
de initiatieven binnen de gemeente 
en ondersteunen wij projecten op 

het gebied van natuurbehoud en 
-ontwikkeling’. Bij hoge uitzonde-
ring wordt zelfs weleens een pro-
ject binnen Europa financieel on-
dersteund. 

Masquerade
De Stichting krijgt niet alleen 

aanvragen vanuit natuurorganisa-
ties, maar ook vanuit sociale en 
culturele organisaties stromen de 
aanvragen binnen. Veel aanvragen 
vanuit de Biltse samenleving wor-
den bekeken op hun haalbaarheid 
en eventueel ondersteund. Irene 
Jongbloed van Theaterschool Mas-
querade kan hierover meespreken. 
Zij vertelt: ‘Theater is een kunst-
vorm die verbindt, die iets los kan 
maken bij speler en publiek. Meer 
dan tien jaar geleden begon ik met 
een idee om meer te gaan doen met 
theater. Ik wilde een toneelschool 
beginnen. Maar zoals bij velen on-
der ons, het geld ontbrak. Ik heb 
toen een aanvraag gedaan bij de 
Stichting Mens en zijn Natuur en 
gelukkig zagen zij het met mij wel 
zitten. De Stichting stond aan de 
wieg van Masquerade en dankzij 
haar kunnen wij aan de gang met 
theaterprojecten op scholen in ge-
meente De Bilt, Zeist en Utrechtse 
Heuvelrug’. Ondertussen werken 
25 docenten bij Masquerade.

Zwemlessen
Ook het Steunpunt Vluchtelingen 
De Bilt krijgt bijdragen vanuit de 
Stichting. Jeroen van Noorden, be-
stuurslid: ‘Wij zijn erg blij met de 
ondersteuning vanuit de Stichting. 
Wij bieden al meer dan 25 jaar hulp 
aan asielzoekers en vluchtelingen 
en donaties zijn altijd welkom’. 
Door middel van gerichte projecten 
worden cliënten van het Steunpunt 
getriggerd om deel te nemen aan de 
samenleving. Van Noorden: ‘Wij 
proberen iedereen een computer te 
geven, zodat zij helemaal kunnen 
meedoen in de maatschappij. Ook 
geven wij hen een administratie-

pakket, zodat elke cliënt zijn eigen 
administratie kan bijhouden en kin-
deren onder 18 jaar krijgen van ons 
zwemlessen aangeboden’.

Wandelpaden
Het Utrechts Landschap krijgt ook 
de benodigde gelden vanuit de 
Stichting Mens en zijn Natuur. De 
voorzitter van het Utrechts Land-
schap dhr. Kortbeek: ‘De visie 
van de Stichting sluit aan bij de 
visie van het Utrechts Landschap. 
Wij zien ons als ‘bewaker’ van de 
planeet. Dankzij Mens en zijn Na-
tuur kunnen wij diverse projecten 
financieren, zoals het ‘herstelpro-
ject wandelpaden en meidoorns’ 
op landgoed Beerschoten. Ook het 
‘Laantje van de verliefde bomen’ 
in Zeist, waarbij bomen dooreen 
gestrengeld zijn, worden door ons 
onderhouden. Een zeer belangrijke 
aankoop van ons was De Biltse 
Duinen. De natuur is hier veiligge-
steld en het gebied is geopend voor 
bezoekers’. 

Het Utrechts Landschap hoopt ook 
het 400 hectare grote gebied op 
Vliegbasis Soesterberg aan te kun-
nen kopen, zodat zij, samen met De 
Biltse Duinen, een groot aaneen-
gesloten gebied verkrijgt. Hoorne-
man: ‘De afgelopen tien jaar heeft 
onze Stichting ruim 350.000 euro 
aan ondersteuning gedoneerd aan 
diverse maatschappelijke organisa-
ties en initiatieven vanuit de samen-
leving. Omdat niet alle aanvragen 
door de overheid kunnen worden 
gesubsidieerd, hoopt onze Stichting 
een steentje te kunnen bijdragen 
aan de Biltse samenleving. Op naar 
het volgende lustrum’.

Chapeaupenning voor  
Hans van Hasselt

door Walter Eijndhoven

Zondag 22 november reikte burgemeester Arjen Gerritsen in het Walter Maashuis in Bilthoven 
een Chapeaupenning uit aan de heer Hans van Hasselt. Met zijn Stichting Mens en zijn Natuur 
is Van Hasselt de afgelopen tien jaar van grote betekenis geweest voor diverse projecten binnen 

en in de omgeving van de gemeente De Bilt. 

Van Hasselt wilde graag een groot 
deel van zijn vermogen beschik-
baar stellen aan de gemeente De 
Bilt en is meer dan tien jaar gele-
den gestart met zijn Stichting Mens 
en zijn Natuur. Met zijn stichting 
heeft hij ruim één miljoen euro 
beschikbaar gesteld voor diverse 
projecten op het gebied van na-
tuur, cultuur en educatie. Dankzij 
dit grote bedrag heeft de Stichting 
heel wat kunnen bereiken voor di-

verse groepen binnen de Biltse sa-
menleving. 

Evenement
Gerritsen vertelt: ‘Allerlei projec-
ten, zoals de zomerconcerten op 
Beerschoten, het Utrechts Land-
schap en de aankoop van een stuk 
Biltse Duinen hebben geprofiteerd 
van de financiële bijdragen, vanuit 
de stichting. Ook kreeg Steunpunt 
Vluchtelingen De Bilt nieuwe 

computers en zwemlessen voor 
hun cliënten en kreeg het club-
huis van Scouting Ben Labre een 
bijdrage voor een nieuwe vloer en 
verwarming’. Dankzij de stich-
ting kon ook de Koninklijke Biltse 
Harmonie een bijdrage tegemoet 
zien voor de organisatie van een 
groot muziekevenement. 

Leeftijd
Door zijn leeftijd kan Van Hasselt 
helaas niet meer bij alle vergade-
ringen van het bestuur aanwezig 
zijn. Meestal vindt dit driemaal per 
jaar plaats en worden alle aanvra-
gen door hen bekeken en beoor-
deeld. 

Van Hasselt leest nog steeds alle 
aanvragen en verslagen en voelt 
zich nog altijd erg betrokken bij 
de stichting. Gelukkig wordt het 
vermogen van de stichting goed 
beheerd en kunnen vele goede 
doelen binnen De Bilt een donatie 
tegemoet zien vanuit de stichting.

De heer van Hasselt ontvangt de 
Chapeaupenning uit handen van de 
burgemeester.

Gratis voor- en 
achterlichten

Op zaterdag 14 november was het druk bij WVT. Bezoekers kwamen 
zowel voor het Repair Café als voor de Fietsersbond. Reparateurs van 
Fietsersbond afd. De Bilt vervingen gratis kapotte voor- en achterlich-
ten, een actie in het kader van ‘Laat je zien’.  De samenwerking met 
Repair Cafe is zeer goed bevallen. De Fietsersbond zet zich in voor 
veilig, snel en plezierig fietsen. Mocht u tips of opmerkingen hebben, 
meld deze dan bij de.bilt@fietsersbond.nl 

Samenwerking tussen Fietsersbond en Repair Café.

Vierstee twee punt nul gaat beginnen
met een Open Dag om geld te gaan innen
kom allemaal op die dag
en liefst met een bedrag
dat je van tevoren kunt pinnen

Guus Geebel Limerick

Het 10-jarig jubileum van de Stichting werd gevierd in het sfeervolle Walter Maashuis
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Laat u inspireren!
Laat u inspireren!

KlusWijs Maartensdijk
Dorpsweg 170, 3738 CL Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 579, kluswijs.nl

Ma t/m vr 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 9.00 - 17.00 uur
Zondag Gesloten

KlusWijs Loosdrecht 
Rading 146, 1231 KE Loosdrecht
Tel. 035 - 582 49 57, kluswijs.nl 

Ma t/m do 8.00 - 18.00
Vrijdag 8.00 - 20.00
Zaterdag 8.00 - 18.00
Zondag Gesloten

20% 
korting
op raamdecoratie

MAGRET DE CANETTE
Tamme eendenborst met een randje vet. Lekker met o.a. onze
wildsaus of cranberrysaus. ± 6 tot 7 min. bakken. 100 gram 2,35

ITALIAANS GEBRAAD
Met o.a. zeer malse rosbief, kruiden, kaas & salami.
Handgeknoopt, lekker uit de oven, 25 min. op 150°C. 100 gram 1,95

VERSE FRENCHED RACKS
Een delicatesse. Malse lams� let met een botje, kan aan één stuk
of losse koteletjes. Mag rosé gebakken worden. 100 gram 3,25

TARTAAR PICANTE
Uit onze specialiteitenhoek met o.a. gemalen biefstuk,
kruiden & ontbijtspek. Ca. 3 tot 4 min. bakken. 100 gram 1,60

WERELDS OVENSLEETJE
Met o.a. kip� let, zontomaat, lente-ui & kastanjechampignons.
Lekker gemarineerd. ca. 20 min. 160°C in de oven. 100 gram 1,35

TIP:
BOSCHE BOLLEN Wie kent ze niet?

Gekruid gehakt In een jasje van geroosterde uitjes. 100 gram 1,00 
BLANKE HAASFILETLAPJES

Malse varkensentrecôte lekker gemarineerd of naturel 100 gram 1,25

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 23 t/m zaterdag 28 november 2015. Zetfouten voorbehouden.

OOSTERSE RUNDERWOKREEPJES
Van puur rundvlees lekker gemarineerd & met grove oosterse
wok groente gevuld. Stevig kort wokken. 100 gram 1,85

Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk   |   tel. 0346-212279
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Truien en Vestenweek 
bij BotaBoots

Out� ts Boots Accessories

25% korting op truien en vesten

Blessed by
Comfort

Duurzame info voor wijkbewoners 
Brandenburg– West

Deze maand start BENG! een energiebesparingspro-
ject in de Bilthovense wijk Brandenburg-West. In 
opdracht van BENG! presenteert het ontwerpbureau 
Energiepaleis uit Utrecht een drietal verschillende ver-
bouwpakketten om de woningen in de wijk te verduur-
zamen. Zo’n pakket geeft niet alleen energiebesparing 
maar ook een comfortabeler woning. Bovendien kan 
het huis daarmee in waarde stijgen.

Dit project betreft een 100- tal woningen aan de Ko-
metenlaan, Olberslaan, Halleylaan. Bielalaan, Do-
natilaan en Enckelaan. Het huizenblok van allemaal 
dezelfde woningen is gebouwd in 1965 en daarmee 
precies 50 jaar oud. Als het project succes heeft bij 
de bewoners, dan wil BENG! hiermee ook in andere 
buurten aan de slag. Bent u woningeigenaar in Bran-
denburg-West, overweegt u verbetering van de wo-
ning en vindt u duurzaamheid belangrijk. Is het voor 
u ingewikkeld om gedegen informatie te vinden over 

de beste aanpak voor hun woning? Dit BENG!-project 
kan het antwoord op uw vragen zijn. Komt u dan naar 
de informatiebijeenkomst.

Informatiebijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst krijgt u een toelichting van 
het Energiepaleis op de drie energiebesparingspakket-
ten Comfort, Duurzaam en Toekomst. Ook kunt u het 
rapport opvragen en zich aanmelden voor een huisbe-
zoek. Bent u verhinderd maar wilt u wel het rapport 
opvragen? Mail: elma@beng2030.nl

Locatie: WVT, Talinglaan 10, Bilthoven
Tijd: aanvang 20:00 uur 
Aanmelden: graag, maar niet verplicht,
elma@beng2030.nl.

Op de hoogte blijven? Abonneer u op onze
nieuwsbrief via: www.BENG2030.nl 

Energie-Ambassadeur Gerard Rosinga van BENG! nodigt inwoners van 
Bilthoven uit voor de bijeenkomst.
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Nieuw lokaal blad gepresenteerd
door Guus Geebel

In een stampvolle brasserie Ripassa Eten & Drinken in Bilthoven werd donderdag 19 november 
het blad BHVN gepresenteerd. Burgemeester Arjen Gerritsen ontving het eerste exemplaar van 

de veertienjarige Sita, dochter van uitgever Carl Knegjens.

‘Een blad vol beleving’, luidt de 
ondertitel van BHVN. De eerste 
editie telt 88 pagina’s met artike-
len, rubrieken, columns en we-
tenswaardigheden van, over en 
voor Bilthoven. Het blad heeft een 
oplage van  22.000 exemplaren en 
wordt gratis huis aan huis verspreid 
in alle kernen van de gemeente De 
Bilt, Den Dolder, Bosch en Duin, 
Huis ter Heide en Lage Vuursche. 
BHVN verschijnt tweemaal per 
jaar, in het voor- en najaar.

Intermezzo
Voorafgaand aan de presentatie 
was er een muzikaal intermezzo 
verzorgd door vier leerlingen van 
de Julianaschool. Leonoor, Amber 
en Amélie speelden viool en Donna 
cello. Hun uitvoering werd beloond 
met een daverend applaus. ‘BHVN 
is geboren vanuit Bilthoven en is 
een blad dat alles wil verbinden’, 
aldus Carl Knegjens in zijn ope-
ningswoord. Hij dankt de mensen 

die aan de totstandkoming hebben 
meegewerkt. Een speciaal woord 
van dank en bloemen zijn er voor 
Inge Pont, fotografie en teksten, 
en Evelyne Brehm, vormgeving en 
lay-out. 

Overhandiging
Sita Knegjens vertelt de burge-
meester bij de overhandiging van 
het eerste exemplaar iets van achter 
de schermen. ‘Het is natuurlijk in 
een heel korte tijd gedaan voor een 
blad. Mijn moeder en ik hebben 
mijn vader in die tijd op een andere 
manier leren kennen. Normaal ge-
sproken heeft hij nooit stress, maar 
nu heeft hij ook slapeloze nachten 
gehad.’ De burgemeester zegt echt 
onder de indruk geraakt te zijn. 
‘Niet alleen van het wat ik nu zie, 
maar ook van wat ik gehoord heb. 
Ik ben ontzettend trots op de pres-
tatie die jij en de mensen om je 
heen geleverd hebben. Je vertelde 
dat BHVN ook veel te maken heeft 

met je eigen levensverhaal, met je 
trots op je herkomst uit Bilthoven 
en alles wat dit dorp te bieden had 
en heeft en in de komende jaren 
gaat bieden.’

Dorp in beweging
De burgemeester gaat in op de aan 
de gang zijnde bedrijvigheid en 
op wat er allemaal nog moet gaan 
gebeuren in Bilthoven. ‘Het is een 
dorp dat in beweging is en dat ge-
beurt niet in het gemeentehuis. Een 
dorp komt in beweging door men-
sen zoals jij. 

Door alle mensen die hier wonen, 
een bedrijf hebben, hier winkelen 
en in verenigingen zitten. Die ma-
ken allemaal Bilthoven, ook deze 
jonge muzikanten.’ Hij wenst het 
blad veel succes. BHVN wil een 
totaalplatform zijn voor de gehele 
bevolking van Bilthoven en omge-
ving. Er is ook een belangrijke plek 
voorzien voor de schooljeugd.

Burgermeester Arjen Gerritsen krijgt het eerste exemplaar aangeboden 
door Sita Knegjens.

V.l.n.r. Leonoor (11), Amber (6), Amélie (4) en Donna (9) van de Julianaschool. 

Proeven bij Landwaart
Bij Landwaart aan het Maertens-
plein te Maartensdijk kan op de 
laatste zaterdag in november  al 
volop geproefd worden van het 
Kerst-keuze diner. 

Zaterdag 28 november worden 
alle kerstgerechten smakelijk ge-
presenteerd en is iedereen van 
11.00 tot 15.00 uur van harte wel-
kom om het lekkers te bekijken en 
te proeven. 

Het culinaire team van Landwaart 
zal - evenals andere jaren - uw 
vragen graag beantwoorden en uw 
keuzes graag noteren. [HvdB]

Laat u onder andere verrassen 
door de prachtige desserts.

Sint slaapt in 
Hollandsche Rading

Sinterklaas en Amerigo komen vrijdag 27 november een nachtje in Hol-
landsche Rading slapen. Karel Hendriksen laat weten dat hij dit jaar 
het predikaat ‘Erkend slaapverblijf Sinterklaas’ heeft ontvangen en dat 
hij Sinterklaas, Amerigo en een aantal pieten vrijdag 27 november a.s. 
onderdak en een slaapplaats zal bieden. Sinterklaas heeft al laten weten 
alle schoentjes te vullen die naast zijn pantoffels worden gezet. Vanaf 
vandaag t/m vrijdagmiddag kunnen schoentjes of pantoffels langs ge-
bracht worden en kan er een kijkje genomen worden in de slaapkamer 
van Sinterklaas. Zaterdag kunnen de gevulde schoentjes weer opge-
haald worden.

Woensdagmiddag en zaterdag is het ook mogelijk een leuke peperno-
tenkrans te maken voor op de voordeur of voor achter het raam (zie ook 
advertentie op pag. 14).

Genomineerden
Biltse Ondernemers 

 
Voor de vijfde keer organiseren de Lions De Bilt - Bilthoven, de Bilt-
se Ondernemers Federatie en de gemeente De Bilt de tweejaarlijkse 
verkiezing van Biltse Ondernemer van het Jaar. De jury heeft in de 
categorieën starters, retail (winkeliers) en overige bedrijven elk drie 
kandidaten genomineerd. Bedrijven, instellingen en inwoners droegen 
zo’n 60 kandidaten voor bij de notaris.

De jury maakt de volgende negen genomineerde ondernemers bekend:
•	 Starters: Gebloemd (Groenekan), Gilde Personeel (Bilthoven) 

en Samen In Geld Crowdfunding 2.0 (De Bilt)
•	 Retail: Dapper Kantoorboekhandel (Bilthoven), Rijwielpaleis  

(Bilthoven) en Landwinkel De Hooijerij (De Bilt)
•	 Overige bedrijven: Van Oostrum Westbroek B.V. (Westbroek), 

Greenlink Energy (De Bilt) en Ormit (De Bilt)

De negen ondernemers zijn over hun nominatie geïnformeerd. Woens-
dag 25 november maakt de jury de winnaars van elke categorie bekend 
tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis. Kijk voor meer 
informatie op www.debiltseondernemer.nl.

Feestdagenactie in 
Maartensdijk

Klanten, die iets kopen ter waarde van minimaal 10 euro bij de deelne-
mende winkels van de Maartensdijkse MiddenstandsVereniging kun-
nen een boodschappenpakket of cadeaubon winnen. 

De winkels die meedoen zijn te herkennen aan het inleverpunt of een 
pakket van de week wat in de winkel opvalt. Ze kunnen hun aankoop-
bon met vermelding van hun naam en telefoonnummer inleveren en dan 
worden er per week 2 boodschappenpakketten of een cadeaubon uitge-
deeld. De actieperiode loopt van 21 november tot en met 19 december.
Voor de trekking van a.s. weekeinde moet de bon uiterlijk 28 november 
worden ingeleverd.  
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Dit jaar is Karel Hendriksen Tuincentrum 
een erkend slaapverblijf van Sinterklaas. 
Vanaf woensdag 25 november staat zijn 

bed klaar en hebben we ook een slaapplek voor Amerigo geregeld.

Tolakkerweg 138  •  Hollandsche Rading
035 577 1425  •  www.karelhendriksen.nl Voor nog meer inspiratie kijk op onze pagina

Voor Judith
Windlichtje 3,19

Voor Karel
Vogelhuisje 12,99

Voor Sander
     Biologisch 

        sapje  1,95

    Voor Robin
Zweedse 

fakkel  4,99

Voor Sophie
Noorse sokken  7,99

Voor hond Juul
Speelkameraadje  4,99

Voor tante Fenna
Vogelschaal met voer  

8,99 + 2,49

Sinterklaas heeft namelijk 
beloofd al deze schoentjes 
te zullen vullen. Schoentjes 
kunnen vanaf vandaag gezet 
worden. Zaterdag 28 november 
kunnen alle schoentjes weer 
opgehaald worden.

Woensdag 25 november - 15:30 uur

Zaterdag 28 november - 13:00 en 15:00 uur

Kosten 5 euro incl. materialen, bekertje 

chocomelk en wat lekkers.

Voor kinderen is er begeleiding aanwezig. 

Paps en/of mams kunnen tijdens de 

workshop zo rustig zelf even winkelen.

Kom ook een leuke pepernotenkrans maken 
voor op de voordeur of voor achter het raam.

+

Voor oma Wil
Tas + paraplu 2,99 + 8,99

Voor Ilonka
Creations  9,99

1332_BC_Adv_Sint_def.indd   1 23-11-15   12:10



 De Vierklank 15 25 november 2015

advertentie

Tentoonstelling
Utrechtseweg in Dijckstate

door Henk van de Bunt

Maandag 23 november werd door de Maartensdijkse historicus Anne Doedens in de Binnentuin 
van Woon-, zorg- en dienstencentrum Dijckstate in Maartensdijk de opening verricht van de 

reizende tentoonstelling: ‘De geschiedenis van de Utrechtseweg’ .

Foto’s, prenten, documenten en 
kaarten geven een beeld van de 
geschiedenis van de waarschijnlijk 
oudste, nog in gebruik zijnde en 
bestrate, weg van Nederland: het 
tracé van Zeist tot aan de Berekuil 
in Utrecht. In de tentoonstelling 
worden veel onderwerpen belicht; 
de straat zelf, wegveranderingen, 
de omliggende dorpskernen, bui-
tenplaatsen en andere gebouwen, 
bedrijven en instellingen, recreatie 
en horeca en het vervoer. 

37 jaar
Doedens begroette zijn gehoor, be-
staande uit organisatie, bestuurders 
van de historische verenigingen en 
(de eerste) bezoekers, met compli-
menten aan de organisatie voor een 
goed en inhoudelijk juist ingerichte 
tentoonstelling, maar schroomde 
niet om ook een kritische noot te 
kraken. Zo vermelde de begelei-
dende brochure naar de mening van 
de historicus een onjuist jaartal: 
‘De brochure vermeldt, dat voor 

de bisschopsstad Utrecht verbin-
dingen met Duitsland in de middel-
eeuwen van groot belang waren. In 
Aken was de keizer van het Heilige 
Roomse Rijk gezeteld en regelma-
tig trokken hij en zijn gezelschap 
naar de lage landen. Utrecht was 
als religieus centrum een van de 
belangrijkste steden. Na het afdam-
men van de Rijn in 1122 vonden er 
grootscheepse ontginningen plaats, 
zowel in het zuiden van De Bilt 
als in Maartensdijk en Westbroek. 

Echter Maartensdijk, Westbroek 
etc. wateren af op de Vecht en de 
ontginning van het gebied van de 
voormalige gemeente Maartensdijk 
inclusief Westbroek kon ontgonnen 
worden na 1085 (niet 1122). De Bilt 
heeft te maken met de (Kromme) 
Rijn en dat is een andere rivier’. 
Om zijn bewering kracht bij te zet-
ten toonde Anne Doedens kopieën 
van de oorspronkelijke oorkonde. 

Betalen
De Maartensdijkse historicus 
plaatste ook wat opmerkingen over 
het niet meebetalen van de gemeen-
te Oostveen (Maartensdijk) aan het 
onderhoud van de weg: ‘In oude 
geschriften kan men lezen over 
het regionale belang van de weg. 
Eemland, Doorn en Darthuizen, 
Zeist en Driebergen, Amerongen. 
Leersum en De Bilt waren ieder 
verantwoordelijk voor een stuk 
weg van circa 500 meter vanaf de 
Gildepoort op de Biltstraat tot het 
eerste huis van De Bilt. Daarna was 
het onderhoud voor de huiseigena-
ren aan weerszijden van de straat. 
De regel was dus: de gebruiker be-
taalt. Oostveen (later Maartensdijk) 
had de weg wel op haar grondge-
bied lopen, maar hoefde niet mee te 
betalen aan het onderhoud. Vanuit 
Oostveen waren er andere wegen 
naar de stad. Hierdoor ontstaat de 
indruk dat Oostveen (Maartensdijk 
etc.) niet meebetaald zou hebben 
aan de Utrechtse weg. Doedens 
overhandigde aan de organisato-
ren een kopie op glanspapier met 
het bewijs uit de vroege zestiende 
eeuw dat Oostveen (Maartensdijk), 

Westbroek etc. wel degelijk mee-
betaalden aan de Utrechtse weg.  
Dit bewijs versterkt de positie van 
Maartensdijk en Westbroek  in het 
lokaal historische gebeuren. De his-
toricus: ‘Op deze wijze wordt een 
omissie in een overigens voortref-
felijke tentoonstelling hersteld’.

Henrica van Erp
De expositie zou naar de mening 
van Doedens nog mooier gewor-
den zijn, als er aandacht zou zijn 
besteed aan bewoners van de langs 
de weg liggende gebouwen zo-
als Vrouwenklooster van Henrica 
van Erp. Uit de door hem en Henk 
Looijenstein geschreven ‘Kroniek 
van Henrica van Erp’ citeerde hij: 
‘Ick ging met ons Joffren staen voor 
onze poort aan de Steenwech. Ende 
wy ginghen buyten de Vrenckpoort 
(van Oostbroek HvdB) ende bleven 
staen by de wagenwech daer men 
na Oostbroeck vaert so langh dat al 
die wagens verby waren. Doe ging-
hen wy wederom’. 

Lof
Doedens vervolgde met de opmer-
king, dat er door het organiseren 
van dergelijke exposities nog eens 
meer dan ooit wordt aangetoond dat 
er nog volop en uitdagend werk is 
voor de Historische verenigingen, 
en eindigde met opnieuw alle lof uit 
te spreken voor de fraaie expositie. 

De tentoonstelling zal in Dijckstate 
te zien zijn tot en met 4 december 
van maandag t/m zaterdag van 9.00 
tot 17.00 uur. 

In de binnentuin van Dijckstate komt de langgerekte tentoonstelling van de Utrechtseweg prima tot z’n recht.

1000 KADO-
IDEEËN BIJ KOK 

WARME
WINTERCOLLECTIE 

• Damestassen
• Portemonnees
• Werktassen
• Schooltassen

• Shawls
• Poncho’s
• Hoeden
• Broekriemen

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

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

Al ruim 5 jaar reizen moeder en 
dochter door het land om op te 
treden voor uiteenlopende gezel-
schappen. Bescheiden vertelt 
moeder Teunie van Winssen dat 
zij alleen de computer bedient 
om het verhaal van dochter Lia 
Verheul te ondersteunen. 
Twee keer per week samen op 
stap met een programma waar-
voor soms al twee jaar van tevo-
ren gereserveerd moet worden. 
Dinsdag 1 december, net terug uit 
Leiderdorp, hebben zij een extra 
optreden ingelast voor Westbroek 
Ontmoet. Van 14.30 tot 16.30 
uur kunt u daarbij aanwezig zijn 
in het Dorpshuis van Westbroek. 
De kosten zijn 3 euro, inclusief 
een kop koffie of thee. Wanneer 
u wél wilt komen, maar niet weet 
hoe, kunt u vervoer regelen via 
de familie Kalisvaart, tel: 0346 
281181. Ook wanneer u niet in 
Westbroek woont, bent u van 
harte welkom.

Van Romeins tot Romaans

De werkgroep Kunst en Religie 
organiseert maandagavond 30 
november een lezing over de 
Romeinse invloed op de kunst 
van Europa tot 1200. De inlei-
der is drs. Paul Bröker, directeur 
van het kunstinstituut Helikon in 
Utrecht. De lezing is in de  Bech-
steinzaal van de Schutsmantel, 
Gregoriuslaan 35 van 20.00 tot 
22.00 uur. Kaarten zijn aan de 
zaal verkrijgbaar. Info: gnjvan-
nieuwstadt@hetnet.nl

Winterfair Thomashuis

Het Thomashuis in Maartensdijk 
houdt op zaterdag 12 decem-
ber van 11.00 tot 16.00 uur 
een Winterfair. Er is glühwein, 
warme chocolademelk en andere 
(warme) versnaperingen. Voor de 
jongeren is er kinderspel, pony-
rijden, een luchtkussen en nog 
veel meer. Er staat een grote 
diversiteit aan kraampjes en er 
zijn kerstbomen te koop. Het 
Thomashuis is gelegen aan de 
Dorpsweg 102 te Maartensdijk. 
Parkeeradvies: De Vierstee is 
slechts drie minuten (lopen) ver-
wijderd.

Dubbelconcert  
KBH en Biltse muziekschool

Zat. 28 nov. organiseert de 
Koninklijke Biltse Harmonie 
een dubbelconcert met het cla-
rinet choir van de KBH en het 
accordeonensemble van de Biltse 
muziekschool. Het publiek kan 
dan horen hoe een ‘koor van 
klarinetten’ klinkt: van de kleine 
es-klarinet tot de bijna 3 meter 
lange contrabasklarinet. Het cla-
rinet choir staat onder leiding van 
Johan Boonekamp, vaste dirigent 
van de KBH en tevens klari-
nettist. Na de pauze speelt het 
accordeonensemble van de Biltse 
Muziekschool. Het accordeon-
ensemble staat onder leiding van 
Hans Kämper en bestaat sinds 
2014. Aanvang 20.00 uur in The-
ater het Lichtruim (Planetenplein 
2, Bilthoven). Kaarten zijn ver-
krijgbaar via het Kunstenhuis 
(www.kunstenhuis.nl; ticketser-
vice) en aan de zaal.

Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! 
Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden.

 Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Max. 4 keer de aanbieding per klant.

Acties zijn geldig van woensdag 25 november t/m dinsdag 1 december 2015

Alleen geldig op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 november 2015

WeekendKraker!Weekend

   Hoogvliet,
altijd de

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

   Hoogvliet,

Coca-Cola, Coca-Cola zero, 
Coca-Cola light, Coca-Cola life, 
Fanta orange of Fanta exotic
6 blikjes van 0.33 liter
van: 3.00 - 4.50

Chocomel 
Alle pakken van 1 liter*
3 pakken
van: 3.84
voor: 2.56
* Met uitzondering van Chocomel Vers

2+1
GRATIS

Per liter 0.85

 Ambachtelijke 
slagersrookworst
2 stuks
3.98

2.99299
2 stuks

De lekkerste rookworst 
van Nederland met goud 
bekroond door de Slagers 
vakjury

1.991.991.991.
6 blikjes

Per liter 1.01

Pick & Mix: 
alle combinaties 

mogelijk

Tip: Campina 
Echte Slagroom 

bus 250 gram voor € 0.99



 De Vierklank 17 25 november 2015

Van Dorpsberaad 
Westbroek

De reguliere vergadering van 16 november werd gestart met een terug-
blik op de bijeenkomst van het Dorpsberaad met een afvaardiging van 
de politiek uit De Bilt. Deze bijeenkomst ging over verkeersveiligheid, 
woningbouw en de moeite die het Dorpsberaad ervaart om de ambte-
lijke muur te slechten. N.a.v. deze bijeenkomst zijn diverse politieke 
partijen in actie gekomen. Het CDA heeft namelijk een motie ingediend 
waarbij om een betere communicatie met het Dorpsberaad wordt ge-
vraagd, Beter De Bilt heeft een motie ingediend met de vraag om de 
gesloten verklaring op de Korssesteeg te handhaven en Groen Links 
heeft aan de wethouder gevraagd om de woningbehoeften in Westbroek 
opnieuw te inventariseren. Kortom, welkome hulp van de politieke par-
tijen om het Westbroekse geluid door te vertalen in actie. 

Verkeersveiligheid
N.a.v. de motie van Beter De Bilt zal het Dorpsberaad via een brief 
het college van B&W vragen om concrete acties te ondernemen en de 
resultaten terug te koppelen naar het Dorpsberaad. Dit zou moeten lei-
den tot regelmatige handhaving van de gesloten verklaring op de Kors-
sesteeg. Uiteraard kan het zo zijn dat Westbroekers daar zelf ook een 
keer op moeten wachten, maar de verkeersdruk zal afnemen als de pak-
kans voor sluipverkeer vergroot wordt. Hierdoor zouden o.a. de vele 
fietsers weer veiliger naar bijv. school kunnen gaan.

Woningbouw Westbroek
Van de diverse bouwlocaties is het project op de Holsblokkenweg het 
meest concreet. De SSW zal daar begin 2016 starten met het bouwen 
van 5 sociale woningen. Het Dorpsberaad is toegezegd dat de geïnte-
resseerden zelf kunnen kiezen voor sociale koop, dan wel sociale huur. 
Bovendien krijgen Westbroekers voorrang bij de toewijzing. Doordat 
er 5 huizen gebouwd worden i.p.v. de eerder genoemde 6, blijft het 
trapveldje grotendeels behouden. 
Inzake locaties Schuurman en Van Wijnen is Westbroek afhankelijk 
van particuliere initiatieven. Op de achtergrond worden plannen voor 
deze bouwlocaties afgestemd op de woningbehoeften. Er is hier echter 
onduidelijkheid over, want bestaande rapporten blijken gedateerd. Het 
Dorpsberaad probeert zowel via de ambtelijke weg als via de politieke 
partijen de beleidsmakers hiervan te doordringen. O.a. een overleg met 
wethouder Mieras is daarom de inzet van het Dorpsberaad, om nog-
maals de Westbroekse wensen kenbaar te maken zodat de juiste huizen 
op de juiste locaties en op het juiste moment gebouwd kunnen worden. 

Onderhoud Burgemeester Huydecoperweg
Na twee informatieavonden in het Dorpshuis voor aanwonenden en ge-
interesseerden is het onderhoudsplan vastgesteld. Het Dorpsberaad is 
blij dat de gemeente de toezegging heeft waargemaakt dat lokale aan-
nemers ook in mochten schrijven op dit werk. Inmiddels is bekend ge-
worden dat Van Oostrum, naar verwachting na de winter, hieraan gaat 
beginnen.

Het Dorpsberaad zoekt nog wel overleg met de verantwoordelijke amb-
tenaar binnen Gemeente De Bilt inzake de riolering van de ‘nieuwe 
nieuwbouw’. Dat is al jaren een probleem en de toezegging is dat dit 
aangepakt wordt na afronding van het onderhoud aan de Huydeco-
perweg. Om te voorkomen dat een onderdeel van de oplossing is dat 
de Huydecoperweg dan weer open moet probeert het Dorpsberaad op 
korte termijn al zicht te krijgen op de mogelijke oplossingen voor het 
rioleringsprobleem.

Jaarwisseling
Ten slotte is er gesproken over de jaarwisseling in Westbroek. Tijdens 
de jaarwisseling zal er een feest georganiseerd worden in het Dorps-
huis. Het feest kan bijdragen aan het voorkomen van ongeregeldhe-
den. Het Dorpsberaad probeert steun te verwerven voor dit feest bin-
nen Gemeente De Bilt en zal in samenspraak met de gemeente en de 
vrijwillige brandweer van Westbroek ook weer een achterwacht op 
zetten van loonbedrijven die evt. brandhaarden kunnen verwijderen 
na het blussen.

Rondom de jaarwisseling hoopt het Dorpsberaad weer een nieuwsbrief 
over 2015 te verspreiden via de Vierklank. Tot die tijd kunt u natuurlijk 
ook meer informatie vinden op www.dorpsberaadwestbroek.nl. Hier 
kunt u ook onze contactgegevens vinden om uw mening te delen over 
Westbroekse onderwerpen en vragen te stellen. 

Programmeerochtend  
levert spektakel 

Dankzij de inspanningen van enkele ouders kregen alle kinderen van de Montessorischool in 
Bilthoven een spectaculaire programmeerochtend voorgeschoteld op woensdag 18 november. 

Kennismaken met de fascinerende wereld van de techniek is het doel. 

Vanaf half 9 ’s ochtends werd een 
groot aantal niet alledaagse school-
materialen geïntroduceerd door 
ouders. Wie geluk had kon die dag 
even voelen hoe het is om een trein 
te besturen.  Dat kon dankzij een 
virtual reality bril, die, wanneer je 
hem opzet de beleving creëert van 
een machinist. 

3D
Op verschillende media zoals de 
iPad werden prille vormen van 
programmeren aangeboden en 
er was een speellab met een ech-
te 3D-printer. Andere kinderen 
konden aan de slag met speciale 
soorten van technisch lego of zij 
konden zich de beginselen eigen 
maken van het besturen van een 
echte Drone. De hele school van 
groep 1 tot en met groep 8 deed 
mee.

Belangrijk
Natascha van den Hurk, directeur 
van de Montessorischool: ‘Ken-

nismaken met techniek is belang-
rijk voor kinderen. Als ze op jonge 
leeftijd positieve ervaringen op-
doen met programmeren, zullen 
ze op latere leeftijd eerder kiezen 
voor een technische loopbaan. Het 
is een taak van de school om kin-
deren kennis te laten maken met de 

wereld waarin ze later zullen func-
tioneren. 

Het is echt geweldig om te zien 
hoe een aantal betrokken ouders 
met veel passie en energie dit soort 
speciale dagen organiseert’. 

(Xander Cladder)

Veel belangstelling voor techniek op de Montessorischool.

Schoenmaatjes Groen van 
Prinstererschool 

De leerlingen van de Groen van 
Prinstererschool in De Bilt hebben 
meegedaan aan de actie schoen-
maatjes van Edukans. Met deze 
actie kan men iets concreets doen 
voor arme leeftijdsgenootjes in de 
wereld. De kinderen hebben een 
schoenendoos versierd en gevuld 

met spulletjes, zoals toiletartikelen 
en speelgoed. Het speelgoed was 
vaak nog van de kinderen zelf en 
dit was een mooie manier om an-
dere kinderen er blij mee te maken. 
De dozen zagen er mooi uit en er 
zaten leuke en bruikbare spullen in. 
(Eline Polman)

Toen alle dozen op school waren ingeleverd, maakten alle leerlingen een lange rij om ze uiteindelijk allemaal 
in de grote kar te krijgen. 

Schoen zetten bij de kapper

Sinterklaas was ook dit jaar de kinderen die hun schoen bij kapper Hans aan het Maertensplein in Maartensdijk 
mochten zetten goed gezind. Sint was superdruk dit weekend en vond ook nog de tijd om zo’n honderd schoentjes 
in Maartensdijk te vullen. Een beste prestatie op zijn leeftijd. Dank je wel Sinterklaas. [HvdB]

ingezonden mededeling



Welkom in de tweede week van ons winter-familie evenement

Ze zijn mak, 
ze zijn zin
delijk, ze zijn 
zacht, ze zijn 
trouw en aan
hankelijk. 
Ze kosten per 
stuk normaal  
€ 9,50. 
Als Lekkere Warme 
Witte aanbieding .....

Misschien wel 
uw nieuwe 
hobby. 
3D puzzle 
kersthuisje mét 
verlichting. 
De prijs is een 
Kerst cadeau op 
zich. Van  
€ 6,50 voor de 
“kanjeechtniet laten 
liggen”prijs van ...............

Geurver
spreiders 
van Aroma 
di Rogito. 
Kies uit drie 
verschillende 
of neem ze 
alle drie voor de  
afwisseling. 
Per stuk van  
€ 4,95 voor .......

3,75

2,95

Een mooie kans op 
een mooie krans, 
want deze beauty 
kost géén €16,95 
maar slechts 

..........

Een prachtig en 
weldadig gezicht 
op tafel. Een 
plateau dat u vol 
zet met zoveel 
kaarsen als 
er maar op 
passen. De 
prijs is
al net zo
sfeervol, van  
€ 12,95 nu slechts .........

De openingsweek van de Warme Witte WInter Weken 
overtrof al onze verwachtingen. Onvoorstelbaar veel 
bezoekers mocht wij verwelkomen, zowel in het ope
ningsweekend als in de dagen er na. Dank aan allen 
voor de enthousiaste en leuke reacties. Ook deze week 
staat er weer van alles op het programma. Kijk maar op 
de agenda bij www.warmewittewinterweken.nl

Was u nog niet in de 
gelegenheid om langs 
te komen? Geen nood 
we blijven tot en met 
woensdag 23 decem
ber open ... ELKE DAG, 
OOK ZONDAGS!!

Languit op de bank, 
kopje warme choco
mel en zo’n donzig 
zachte plaid over je 
heen.  

Geniet er maar van. 
Van € 19,95 voor 
de donzig zachte 
cadeauprijs 
van .........

Wát een verrassing! 
Zoveel licht uit zo’n dun 
sliertje. Prachtig voor in 
de boom, maar ook op 
andere met licht te decore
ren plekken. 
40 leds van € 3,25 voor .....

100 leds  
van € 16,25 voor ..............

7,95

11,95

1,95

9,50

Hoe gezel
lig mag het 
worden thuis? 
Nodig maar 
mensen uit en 
laat ze lekker 
meeeten van 
uw nieuwe 12delig  
Kerstservies.  

Van €18,95 

nu slechts ............... 10,95
9,95

5,50

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883, www.warmewittewinterweken.nl of www.vaarderhoogt.nl 
Openingstijden: dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur,  vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur

Openingstijden ‘t Vaarderhoogt tuincentrum en Kerstshow: dagelijks van 09.00 tot 18.00 uur, 
vrijdag tot 21.00 uur, zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur en zondag van 10.00 tot 17.00 uur

•	Anton	Pieck	winkeldorp 
     Om de 3 á 4 dagen steeds weer nieuwe winkeliers

•	Optredens	koren	en	artiesten
•	Henk	de	houthakker
•	Smulkramen
•	Levende	Kerststal
     Al decennia lang de meest  
 befaamde Kerststal

•	Grote	Kerstshow
     Uitgeroepen tot de mooiste  
 in de regio

	 EXTRA	KINDERACTIVITEITEN	
•	Fair	Trade	huis
     Meedoen aan het  
 wereldrecord kralen rijgen

•	Zelf	kaarsen	maken
     Onweerstaanbaar leuke bezigheid
 bij het Kaarshuis van de Punt 
 (alleen in de weekeinden)

•	Simone’s	knutselpret
     De plek om als kind de tijd te verliezen
 om helemaal op te gaan in de leukste  
 knutselfrutsels (Woensdag- en vrijdagmiddagen en  
 in het weekeinde)

Elke vrijdag
lichtjesavond 
met stamp-

potten buffet
Zie voor tijden en reserveren www.warmewittewinterweken.nl of informeer bij onze

herberg De Kastelein.
OPEN TOT 21.00 UUR

STAMPPOTTENBUFFET VAN 
17.00 TOT 19.00 UUR

AANSLUITEND LIVE MUZIEK

Oók elke 
zondag geopend

10.00-17.00 uur

I S  V I N K  W I T G O E D

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

I N B O U W  I S  M A AT W E R K !

Inbouwapparatuur kopen die bij u en uw (gezins) situatie past. 
Vakkundig inmeten, deskundig plaatsen en gebruiksinstructie. In 
een nieuwe- of in een bestaande keuken. Tot volle tevredenheid. 
Dat kun je niet verwachten van die snelle jongens uit de stad of bij 
die fl itsende webshop… Dat vind je wel in de buurt bij:

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 

18

Bij Slim Figure Clinics werk je aan een goede, gezonde leefstijl. Samen 
met je persoonlijke coach die je helpt met een verstandig voedings patroon, 
bewegingsadvies en natuurlijke supplementen. Zonder hongergevoel 
en met meer energie! Bijvoorbeeld met onze Vetremmers, waardoor je 
de komende feestdagen gewoon gezellig kunt meegenieten aan tafel.

90% van onze cliënten haalt 
zijn of haar streefgewicht

Maak een afspraak
 voor een gratis intake en krijg bij de start van het programma een pot 

Vetremmers t.w.v. 
€ 19,95 cadeau!*

Kijk op slimfigureclinics.nl of kom gezellig langs.

HESSENWEG 2 | 3731 JK DE BILT | 06 24 251 006 OF  030 820 11 45
DEBILT@SLIMFIGURECLINICS.NL | SLIMFIGURECLINICS.NL

Vetremmers zijn 100% natuurlijke extracten met vezels die het vet binden zodat deze 
niet worden opgenomen door het lichaam.

* Geldig t/m 31/12/2015 en niet i.c.m. andere acties.

KARIN, PERSOONLIJKE COACH 
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advertentie

SPEELGOED
Uitdagend & Duurzaam

Boeken & Spellen
www.prikmeteenrietje.nl

Bridgeclub heeft plaats voor  
nieuwe leden

door Walter Eijndhoven

‘Wat maakt bridgen nou eigenlijk zo leuk? Een ding is zeker: Het is niet alleen het spelletje. 
De ‘dingen eromheen’ spelen een belangrijke rol. Aan het woord zijn de drie eensgezinde 

bestuursleden en de voorzitter van de technische commissie van bridgeclub Hollandsche Rading.

We komen met voorzitter Rob van 
der Blonk, secretaresse Adrie de 
Vries-van Ee, penningmeester Trees 
van Doorn en t.c.-lid Piet Douma in 
gesprek, mede naar aanleiding van 
hun oproep voor nieuwe leden. Zo 
tegen het einde van kalenderjaar 
2015 loopt het ledental van de club 
door ‘natuurlijk verloop’ wat terug, 
wat aanleiding is voor een oproep. 

Nieuwe contacten
Adrie de Vries en Trees van Doorn: 
‘Voor toppers bij bridge is veruit 
het belangrijkste ‘winnen’. En voor 
niet-toppers? De sociale contacten! 
De bridgeclub is een perfecte plek 
om nieuwe contacten op te doen, de 
gezelligheid beleven van het spe-
len van hetzelfde spelletje met veel 
mensen tegelijk’. In het lopende 

seizoen is een aantal paren afge-
haakt. Van der Blonk: Daardoor is 
er ruimte voor tenminste een vijftal 
nieuwe paren. Wanneer zich vol-
doende ‘nieuwkomers’ aanmelden 
is er in overleg met de wedstrijd-
leider mogelijk ruimte een aparte 
groep ‘nieuwelingen’ te formeren. 
Wij nodigen daarom graag belang-
stellenden uit de sfeer te komen 
proeven. De speelavond is op don-
derdag om 19.30 uur in het Dorps-
huis in Hollandsche Rading. Nieu-
we contacten kunnen zich melden 
via e-mail bchollandscherading@
gmail.com .

Cursus
Al eerder startte Bridgeclub Hol-
landsche Rading een cursus voor 
beginners, bestaande uit 11 maan-

dagavonden van 19.30 tot 22.30 
uur. Vanwege de belangstelling 
start vanaf 11 januari 2016 opnieuw 
een cursus, welke zal worden gege-
ven in de kantine van Tennisvereni-
ging Tautenburg aan de Dierenriem 
in Maartensdijk. Voorzitter van 
de Technische Commissie is Piet 
Douma: ‘Door natuurlijk verloop is 
het ledental bij onze vereniging in-
derdaad wat teruggelopen. Eerdere 
cursussen heeft het ledental weer 
enigszins opgekrikt, maar ook gelet 
op de belangstelling, wordt er weer 
hardop gedacht aan een nieuwe 
leergang. Secretaris Adrie de Vries-
van Ee: ‘Wij willen sowieso een 
bridgecursus organiseren om inder-
daad te bereiken dat er meer leden 
straks naar deze accommodatie 
komen. Mogelijk dat er voldoende 

paren overblijven om dan de rest 
van dit seizoen (midden april tot 
eind mei 2016) in een eigen groep 
door te oefenen. Dat is dan wel op 
donderdag, maar wel in een eigen 
tempo en eigen spellen. Een prach-
tige gelegenheid na te gaan of spe-
len ‘op een club’ wat lijkt. En om 
alles uit de kast te halen kan men 
dan ook nog vrijwillig meedoen 
aan het daarop aansluitende Zo-
merbridge. Tal van mogelijkheden 
om te bepalen of bridge op een club 
ingaande september 2016 een vaste 
wekelijkse bezigheid gaat worden’. 

Sociaal
Bij bridge speelt men samen met 
een partner tegen twee tegenstan-

ders. Eén spel duurt ongeveer acht 
minuten. Je partners is een vast ge-
geven voor een speelavond, maar 
de tegenstander wisselen continue. 
Naast de spanning van het spel is er 
gelegenheid tot ontmoeting en een 
drankje. Veelal ontstaan vriend-
schappen. Ook bij veel verenigin-
gen worden bridgelessen gegeven; 
zo ook bij Bridgevereniging Hol-
landsche Rading. 
Aanmeldingen hiervoor (ook voor 
meer info) kunnen gestuurd worden 
naar bridgehollrading@casema.nl.

Voorzitter Rob van der Blonk voor 
het Dorpshuis in Hollandsche 
Rading.

Grillig Tweemaal Zes wint duidelijk
Tweemaal Zes had afgelopen zaterdag wat recht te zetten na de nederlaag tegen Oost Arnhem. 

Voor het eerst dit seizoen was Tweemaal Zes compleet en stond Randy Bruintjes  
na een schorsing weer in de basis.

Tegenstander was Dos Kampen dat 
de afgelopen jaren een aantal be-
langrijke spelers verloor, maar des-
ondanks laat zien in de overgangs-
klasse thuis te horen. 

De start van de wedstrijd was 
overduidelijk voor de thuisploeg. 
Geduldig werden de juiste kansen 
gezocht en de aanvallen van Dos 
waren ongevaarlijk. Alleen bij 4 - 1 
duurde het wat langer voor dat er 
weer gescoord werd. Maar daarna 
liepen de Maartensdijkers uit naar 
10 -1. Wat er vervolgens gebeurde 
verklaard de titel van het verslag. 
Dos wist maar liefst 7 keer op rij te 
scoren. Als ze op dat moment met 
de juiste invulling geduldig naar 
de juiste kansen had gezocht, had 
er bij rust in plaats van 12 - 10 een 
ruimere score op het scorebord ge-
staan.

De start van de tweede helft was 
weer meer dan prima. Tweemaal 

Zes liet zien dat het over alle schij-
ven kan scoren en halverwege de 
tweede helft stond er een 23 - 12 op 
het bord. Daarna volgde weer een 
mindere fase, al had men verdedi-
gend de zaken beter op orde. Aan 
het einde van de wedstrijd ging Dos 
weer iets meer scoren, de overwin-
ning kwam geen moment meer in 

gevaar. Via een mooi afstandsschot 
van Rianne Kruit, werd de dertigste 
treffer gescoord. Bij 30 - 23 floot de 
scheidsrechter voor het einde van 
de wedstrijd. Volgende week speelt 
men tegen KV Heerenveen. Deze 
ploeg leed afgelopen zaterdag de 
eerste nederlaag tegen koploper De 
Meeuwen.

Onder grote publieke belangstelling werkt TZ naar de overwinning toe. 
(foto Paul Meerstadt)

BCM blij met 
Vierstee-renovatie

Bridgeclub Maartensdijk (BCM) is ook aanwezig op de Vierstee Open 
Dag op 28 november. Die dag gaat BCM postzegels verkopen met het 
BCM-logo en bridgespeelkaarten. BCM organiseert een open bridge-
drive in de Vierstee (bridge-)zaal op zaterdag 6 februari 2016, waaraan 
een verloting met prachtige prijzen is gekoppeld. 

BCM verkoopt postzegels en speelkaarten ten behoeve van het Vierstee 
fonds.

Salvo dames worden 
afgedroogd

Het bezoekende team van koploper Keistad was te sterk 
voor Salvo. Door een gebrek aan aanvalskracht hadden de 
dames geen kans. Ondanks keihard werken  kon een 0-4 

nederlaag n iet voorkomen worden.

De Salvodames beleven een moeizaam seizoen. Veel blessures, zwan-
gerschappen en vertrek van speelsters brengen de mogelijkheden en 
kwaliteit behoorlijk terug. Opvallend was ook nu weer het gemis aan 
slagkracht. Omdat de spelverdeelster niet beschikbaar was moest Fem-
ke Fonkert-Dijkstra de spelverdeling overnemen terwijl zij een van de 
belangrijkste aanvalsters is. Zij heeft het heel goed gedaan. Tegenover 
Salvo stond een jeugdig talentvol team dat hard op weg is om kampioen 
te worden. Dit team beschikte wel over slagkracht. Verdedigend ston-
den de Maartensdijkse dames hun mannetje wel maar ook dat was een 
van de sterke punten van Keistad. Salvo heeft gevochten voor wat het 
waard was maar dat was niet genoeg. De wedstrijd ging verloren met 
0-4. Alleen in de laatste set ging de strijd gelijk op en werd de set met 
20-25 verloren. Alle voorgaande 
sets werden met groot verschil 
verloren. Op 28 november speelt 
Salvo om 16.00 uur  in de Vierstee 
tegen Keizer Otto. Dit team staat 
laag op de ranglijst. De ideale mo-
gelijkheid om zich te revancheren 
en weer punten te halen. 

Biltse Bridgekampioenen
door Henk van de Bunt

Het was al bijna middernacht toen 
vrijdag 20 november de uitslag 
bekend werd gemaakt van de 17e 
Open Biltse Bridgedrive in het H.F. 
Witte Centrum in De Bilt. Naast 
het hoogst geëindigde paar Jolien 
+ Nienke Franzen, was het paar 
Hans Creton + Uschi Röhrs het 
beste paar uit de gemeente De Bilt. 
Er was zo’n grote belangstelling, 
dat al ruim voor het sluiten van de 
inschrijvingstermijn het maximum 
aantal paren (64) was bereikt. 

V.l.n.r. Mariëtte Vogelaar 
(organisatie), de zusjes Franzen, 
Hans Creton, Uschi Röhrs en Bert 
Nijdam (organisatie).
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Brandweer

Zwembad
Brandenburg

Acties zijn geldig van woensdag 25 november t/m dinsdag 1 december 2015

Hoogvliet Bilthoven: Leyenseweg 127 - Bilthoven

Hoogvliet blijft goed bereikbaar!
Leyenseweg 127 Bilthoven

Naast 
zwembad 

Brandenburg 
en Action

Ook tijdens werkzaamheden:

3.493.493.493.
per zak

Senseo koffi epads 
Alle zakken met 48 pads
Per zak
5.05

Heineken 
Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter
Per krat
13.69

 Runderroerbak 
Bak 300 gram
van: 2.39
voor: 1.19

Extra mager,
50% minder vet dan 

regulier gehakt!

7.997.997.997.
per krat

Per liter 1.11

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

kortingkortingkortingkortingkortingkortingkortingkorting
50%

Per kilo 3.97

Windows 10 Check-In 

Windows 10 Check-In biedt de 
mogelijkheid om de legale ver-
sie van uw huidige Windows 7- 
of Windows 8.1-versie te laten 
upgraden naar Windows 10. 
Mens De Bilt en Seniorenweb 
bieden de Windows 10 check-
In aan voor alle 55 plussers uit 
alle kernen van de gemeente 
de Bilt. Kom met de desktop, 
laptop (of Windows tablet) naar 
het leercentrum, Servicecentrum 
Maartensdijk, Maertensplein 96 
in Maartensdijk. U kunt zich aan-
melden op 0346 214161 of via 
servicecentrummaartensdijk@
mensdebilt.nl. Er wordt een 
afspraak gemaakt en uitgelegd 
wat er verder aan voorbereiding 
moet gebeuren. De upgrade is 
van veel factoren afhankelijk 
maar ca. 2,5 uur is niet uitzonder-
lijk. Het is aan te bevelen dat u 
een backup van uw persoonlijke 
bestanden maakt. 

Jubileumconcert Cantatekoor

Op zondag 29 november geeft 
het Cantatekoor Bilthoven een 
concert om 15.30 uur in de 
Opstandingskerk aan de 1-ste 
Brandenburgerweg in Bilthoven. 
Het concert staat in het teken van 
het 40-jarige dirigentschap van 
Herman Schimmel.
Het Cantatekoor Bilthoven 
bestaat sinds 1997 en is vanaf 
het begin geleid door Herman 
Schimmel. Jaarlijks organiseert 
het koor twee projecten met een 
studielooptijd van 6 tot 10 weken, 
deelnemers kunnen zich per pro-
ject opgeven en mee zingen; het 
biedt velen de gelegenheid te zin-
gen zonder de verplichting van 
een lidmaatschap.
Kaarten kunnen worden gere-
serveerd via websitewww.canta-
tekoorbilthoven.nl of emailcan-
tatekoorbilthoven@gmail.com 
Voorverkoop kan ook via de Bilt-
hovense Boekhandel, Thuiskan-
toor Dapper, Gemakshop Henk 
Hillen, Boekhandel Bouwman en 
Optiek van Eijken.

LOL borrelt op vrijdag

De organisatie van de Lokale 
Ondernemers Lunch wijken voor 
een keer af van het gebruikelijke 
patroon. Op vrijdag 27 november 
wordt de lunch een borrel, wel op 
de gebruikelijke locatie bij Naast 
de Buren in Groenekan, aanvang 
15.30 uur. Ondernemers uit de 
gehele gemeente zijn welkom om 
even uit te blazen en de rug te 
sterken voor de laatste drukke 
weken van 2015. En diegene die 
na de borrel geen zin hebben om 
te koken zijn uiteraard van harte 
welkom om aan te schuiven in 
de dorpsbistro en mee te smullen 
van ‘wat de pot schaft’.

Blad uit de goot

De dakgotenactie van HCR is al 
enige jaren een groot succes. De 
vele meters dakgoten wachten 
weer op (nieuwe) vrijwilligers. 
De geplande schoonmaakdata 
zijn op zaterdag 28 november en 
zaterdag 5 december. In overleg 
is het mogelijk daarvan af te wij-
ken. Meer info: Esther Eits, tele-
foon: 0346-214135 0346-214135
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FC De Bilt schakelt hoofdklasser uit
Na Nieuw Utrecht schakelt FC De Bilt ook hoofdklasser SVL uit in de districtsbeker.  

In een heerlijke bekerwedstrijd trok de Ploeg van Gerrit Plomp de wedstrijd in  
de laatste 10 minuten naar zich toe. 

SVL was geen onbekende tegen-
stander. Drie jaar geleden werden 
beiden ploegen ook al aan elkaar ge-
koppeld in de beker, maar toen kon 
De Bilt weinig inbrengen en werd 
het met 4-0 naar huis gestuurd. Hoe 
anders was het nu. Het spel golfde 
op en neer en dat leverde een fan-
tastische pot voetbal op. SVL voet-
balde gemakkelijker, maar De Bilt 
compenseerde dat ruimschoots 
door veel energie en werklust in 
de wedstrijd te stoppen. De eerste 
10 minuten van de wedstrijd was 
het nog even aftasten, maar daarna 
brandde de wedstrijd los. 

Het begon met een aantal gevaarlij-
ke momenten voor het doel van de 

sterk keepende Jelle Godefroy. De 
verdedigers van SVL hadden hun 
handen vol aan de Biltse aanvallers. 
Tom, Mike, Maties en Ashwin had-
den het vizier echter niet op scherp 
waardoor kansen niet in doelpunten 
werden omgezet. Maar ook voor 
het doel van De Bilt was het niet 
rustig. Jelle moest twee keer red-
dend optreden en ook de lat stond 
een doelpunt in de weg. Wonder 
boven wonder gingen beide ploe-
gen de kleedkamers in met een 0-0 
ruststand. 

In de 2e helft kwam SVL al snel 
met 10 man te staan. Ondanks de 
man meer situatie op het veld lukte 
het De Bilt niet om een veldover-

wicht te creëren. SVL bleef de ge-
makkelijkst combinerende ploeg en 
werd zelfs het meest gevaarlijk. De 
wedstrijd kantelde zo’n 10 minuten 
voor tijd. De Bilt kreeg het geloof 
dat er meer te halen was en ging 
meer naar voren voetballen. Zo’n 7 
minuten voor tijd viel de 1-0. Een 
afstandsschot van Jelle Vliek kon 
Ashwin nog net binnen houden 
bij de cornervlag. Laatstgenoemde 
bracht de bal voor het doel waarna 
Jelle in een 2e poging wel de bal 
tussen de palen kreeg. De keeper 
kon nog redden, maar was het ant-
woord schuldig op de rebound van 
Tom. De ontlading was groot op 
sportpark Weltevreden. 

Niet veel later kon iedereen weer 
van de banken. Joey de Ruijter brak 
door en kon de bal simpel over de 
uitgekomen keeper heen wippen. 
De wedstrijd leek daarmee beslist, 
maar SVL gaf zich niet gewonnen. 
Met nog een paar minuten op de 
klok kwam de 2-1 op het scorebord. 
Tom bewees zijn waarde: na een 
mooie steekbal van Joey omspeelde 
hij de keeper en beloonde zijn uit-
stekende wedstrijd met een 2e goal. 
Voordat FC De Bilt in de volgende 
bekerronde komt moet het eerst een 
tussenronde spelen; een uitwed-
strijd bij Pancratius in Badhoeven-
dorp. A.s. zaterdag moet de ploeg 
van Gerrit Plomp voor de compe-
titie op bezoek bij medekoploper 
Aalsmeer. 

FC De Bilt en SVL zetten een mooie bekerwedstrijd neer. (foto Henk 
Willemsen)

Ruime overwinning voor DOS
De korfbal-uitwedstrijd tegen Kesteren van het Westbroekse DOS leverde een eenvoudige en 

ruime overwinning op. De verwachtingen vooraf kwamen in de wedstrijd ook uit.  
Het krachtverschil tussen beide teams was veel te groot.

DOS gaf de 1e helft Kesteren wei-
nig tot geen ruimte waardoor de 
thuisploeg slechts drie doelpunten 
kon maken. DOS kreeg voldoende 
kansen en in rap tempo werden er 
19 verzilverd in het eerste half uur.
Waar DOS na rust de eerdere wed-
strijden de concentratie liet verslap-
pen bleef men nu door gaan. Het 
tempo hield DOS hoog en verdedi-
gend bleef men ook bij de les waar-
door het spel –ondanks het ontbre-
ken van de spanning- aantrekkelijk 
bleef. Weliswaar was de scherpte 
in de afronding iets minder, toch 
waren er een aantal mooie acties 
en doelpunten te bewonderen. DOS 
scoorde na rust nog twaalfmaal en 
kwam daardoor voor het eerst dit 
seizoen boven de dertig uit. Tegen-
stander Kesteren kwam niet verder 

dan 9 doelpunten. Bij een eindstand 
van 9-31 floot de scheidsrechter 
voor de laatste maal. DOS verste-
vigde met deze ruime overwinning 
haar koppositie en heeft nu een 

voorsprong van twee punten op 
haar naaste achtervolgsters.
Aanstaande zaterdag speelt DOS 
thuis in De Vierstee om 20.40 tegen 
Tiel.

Vooraf tijdens het voorstellen van de teams was de stemming al opperbest.

De vrijwilliger
Het blijkt fantastisch herfstweer te zijn, wanneer ik ’s ochtends de 
gordijnen van mijn studentenkamer open schuif. Het is weer zaterdag. 
Veel van de lezers herkennen zich in het vaste ochtendritueel. Wakker 
worden, snel douchen, snel tas inpakken, om hierna richting de plaat-
selijke vereniging te fietsen. In de gemeente De Bilt is dit niet anders, 
waar in het derde der vierjaargetijden de fietssporen richting de ver-
schillende clubs zichtbaar gemarkeerd staan op het asfalt. Wanneer 
ik op mijn tweewieler het sportpark bereik, zie ik in de weerkaatsing 
van de voorruit van een Jeep, een vrijwilliger van de kantine het vuil-
nis in de desbetreffende container deponeren. Vrijwilligers geven de 
vereniging een hart. Maar waarom zijn er zoveel problemen met het 
vinden van deze mensen?

De verenigingen zijn sterk afhankelijk van de betrokkenheid van de 
leden. Het woord vrijwillig is voor menigeen een sleutelwoord tot sa-
menwerking, voor een ander louter oproep tot irritatie. Ik betaal toch 
contributie? Waarom zou ik dat moeten doen dan? Desalniettemin be-
staat er geen vereniging zonder mensen die zich willen inzetten. Als 
we praten over de inzet van vrijwilligers in de vereniging gaat het al 
snel over onderwerpen als het takenpakket, de aansturing en commu-
nicatie. Allemaal logische vraagstukken die stuk voor stuk aandacht 
verdienen, hiermee wil een vereniging uiteindelijk succesvol werken 
met deze waardevolle mensen. Maar begint het niet gewoon bij het 
creëren van binding met de club? Ik besloot de verschillende vrijwil-
ligers vandaag te benaderen.

Onze club kent sinds dit jaar een internetprogramma waar elke senior, 
ouder van een kind of geïnteresseerde zich kan aanmelden voor ver-
schillende hand- en spandiensten. Echter moest deze door iedereen 
vrijwillig worden ingevuld, waar veel leden dit uiteraard nalieten. Is 
er dan een vrijwilliger die deze personen vrijwillig opspoort, om hen 
te duiden op het verzoek tot één vrijwillige dienst in het seizoen? 
We praten hier over drie uurtjes werk tussen september en juni! De 
verschillende barmedewerkers hadden zich bij navraag inderdaad in-
geschreven via het programma en gaven aan graag een steentje bij te 
dragen. Echter, naast een fulltimebaan, kinderen en andere hobby’s is 
het ook voor hen niet mogelijk iedere week als medewerker te fun-
geren.

Terwijl André Hazes steeds luider door de kantine begint te denderen, 
neem ik rond de klok van zeven afscheid van mijn uitlaatklep in de 
week. Bij het groeten van mijn teamgenoten, kijk ik nog eenmaal om 
me heen. Ik beschrijf u vier dagmedewerkers die de bar en keuken 
van een schoon doekje voorzien. Tevens zie ik acht ‘spelende’ leden 
helpen met het opruimen en schoonmaken van tafels. Het was een 
weer een schitterende zaterdag, die wij met z’n alle mogelijk hebben 
gemaakt. Vrijwillig.
Vincent van Bueren

Woensdag 25 november is er een discussieavond over vrijwilligers-
beleid in het HF Witte Centrum. Een initiatief van de PvdA, aanvang 
20.00 uur. Aanmelden via erikvanesterik@hotmail.com

Irene Heren 1 klimt  
op ranglijst

Zaterdag 21 november reisde Irene heren1 met 
een enorme supportersaanhang af naar Voorburg. 

Vastbesloten de opgaande lijn van de vorige wedstrijd op 
te pakken en VV Haaglanden klop te geven.

Na een flinke servicereeks tegen, waar bij Irene de controle ontbrak , 
verloren de heren in rap tempo de eerste set. (25-14) In de tweede set 
herpakte Irene zich. Met hoge servicedruk, een sterk blok en veel inzet 
creëerde het team een goede sfeer en won deze set.(22-25). In het begin 
van de derde set kwam Irene op voorsprong, maar de mannen kregen 
de punten niet cadeau. Haaglanden vocht voor iedere bal en pakte een 
ruime voorsprong. Er ontstond een stevige strijd en Irene kwam nog 
sterk terug. Maar na zelfs een matchpoint voor Irene ging de set toch 
nog naar Haaglanden. (29-27)

Irene vervolgde in de vierde set het goede spel en won deze met 21-
25. Met een 2-2 stand volgde een vijfde set voor de wedstrijdwinst. 
Ondanks tactisch spel van Irene ging het gelijk op. Na de wissel bij 8-7 
voor Haaglanden voerden de Irenemannen de druk op. Ze namen  drie 
punten voorsprong en toonden hoe graag ze wilden winnen. Ondanks 
verwoede pogingen van Haaglanden lieten de heren zich niet meer van 
de wijs brengen. Irene won deze set (13-15) en daarmee de wedstrijd. 
(2-3)

Zaterdag, 12 december 2015, speelt Irene H1 om 17.00 uur thuis in 
Bilthoven tegen VV Amsterdam H1 (2e).  (Alexander Kraan) 

Inschrijven voor het Sportgala De Bilt
Op 29 januari is het Sportgala De 
Bilt in het H.F. Wittecentrum in De 
Bilt. En geen gala zonder sporters, 
dus we zijn hard op zoek naar voor-
drachten. Iedereen die een mooie 
prestatie heeft neergezet kan wor-
den genomineerd. Teams en indi-
viduele sporters, in alle leeftijds-
categorieën. Er zijn vijf prijzen te 
verdelen:

Talent van het Jaar
Sportvrouw van het Jaar
Sportman van het Jaar
Sportploeg van het Jaar
Jeugdsportploeg van het Jaar

De ervaring leert dat vooral in de 
categorieën Sportman en Sport-
vrouw weinig aanmeldingen bin-
nenkomen, omdat mensen schro-

men om zichzelf of een bekende 
aan te melden. Maar zoals iedere 
sporter weet is een overwinning het 
mooist na een spannende compe-
titie. Hoe meer aanmeldingen hoe 
beter dus! En een mooie prestatie 
hoeft niet per se een kampioenschap 
te zijn.Inschrijven kan via bsfnet.nl, 
links onder de knop Sportgala voor-
dracht 2016



Nootjes
Te koop aangeboden

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

Porselijn BORD 'het eerste 
vliegtuig van Amsterdam 
naar Batavia 1924'. prijs 
n.o.t.k. Rolstoel € 125,- nooit 
gebruikt. Tel. 0346-210241

Leuke 2-zitsbank € 20,-. Tel. 
06-25476354

Zanussi VAATWASSER 
€ 85,- + boerenskelter met 
aanhanger €115,-. Tel. 035-
6217629

Z.g.a.n. fraaie Tiffany hang-
lamp Ø40 cm rond € 49,-. Tel. 
030-2658090

Assortiment kindercadeautjes 
in nieuwe verpakking, kinder-
boekjes, spelletjes en speel-
tjes (totaal 30 stuks), voor 
de leeftijd van 1 t/m 7 jaar. 
In één koop € 35,-. Tel. 035-
8200359 of 06-16641083

Assortiment gebruikte fami-
liespelletjes (totaal 25 stuks). 
In één koop € 20,-. Tel. 035-
8200359 of 06-16641083

Blauwe wollen zweetde-
ken met halsstuk voor paard 
maat 195 cm € 30,-. Tel. 
06-10119383

3 paar Zeeuwse en 7 buiten-
landse klederdracht poppetjes 
€ 30,-. Tel. 030-2253487 na 
16.00 uur

Nieuw matras 90x200 cm 
€ 40,-. Papierversnipperaar 
€ 35,-. Tel. 035-5771232

Gratis af te halen 2 tamme 
hamsters. Witte en crèmekleu-
rig met terrarium + alles erop 
en eraan. Tel. 06-26140355

Salamander KACHEL 55 
cm € 75,-. Tuinlantaarnpaal 
met bol TL € 75,-. Tel. 035-
5771232

AANHANGWAGENS: open 
2,4 meter € 150,-, gesloten 
1,8 meter € 235,-. Tel. 035-
5771232

Wegens overcompleet 2 pers. 
zit- slaapbankje van Ikea, 
groen geruit € 35,-. Tel. 0346-
281082

2 zwarte paardrijbroeken 
maat 164 en maat 38 € 5,- per 
stuk. Tel. 0346-281082 

Muziek- blokfluitlesboekjes: 
de jonge blokfluiter deel 1 en 
2, Wij zijn muzikanten deel 

 De Vierklank 22 25 november 2015

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

1 en 2, Kleuterdeuntjes én 
Zingen in de kring € 2,- per 
stuk of in 1 koop € 10,-. Tel. 
0346-281082

Voor 5 dec! 4 flinke dozen met 
Didl-spullen € 5,- euro per 
doos. Knuffels, boekjes, pet, 
handdoek, blaadjes, boekjes 
enz. Tel. 0346-281082
Casio Keyboard, niet digitaal 
met speciale stekker. Incl. 
standaard en lesboek € 40,-. 
Tel. 0346-281082

Bladblazer € 25,-. Tel. 030-
2201723

I.g.st. vitrinekast 175x36x33 
cm, glas met licht beuken 
en verlichting € 10,-. Tel. 
06-53197027 na 13.00 uur

Douchestoel € 50,-. Tel. 
0346-211930

Nieuwe verstelbare metalen 
kerstboom standaard € 5,-. 
Tel. 030-2205540

Nieuw 6-persoons bestek met 
opscheplepels in de verpak-
king, 27 delig € 20,-. Tel. 
030-2205540

Nieuwe blender, nog in de 
verpakking € 20,-. Tel. 030-
2205540

Mutsy combi kinderwagen 
€ 50,-. Tel. 06-16658304

Wildpan blauw voor gas 
€ 10,-. Tel. 0346-212662

Wipstoeltje donker-
blauw van Prenatal € 7,50. 
Wandelwagenzak rood 
€ 7,50. Tel. 0346-212352

Aap, noot, Mies puzzel. 
1000 stukjes in verpakking 
van Jumbo € 10,-. Tel. 0346-
243758

Eenpersoons slaapzak. 1 keer 
gebruikt € 10,-. Tel. 0346-
243758

Vraagbaak van een 
Volkswagen Golf diesel 
modellen 1977 t/m 1980 
€ 8,-. Tel. 0346-243758

Personeel aangeboden
Jonge vrouw met ervaring 
zoekt HUISHOUDELIJK 
werk, referentie op aanvraag. 
Tel. 06-84974713

SAXOFOON en klarinet 
prive les voor beg. en. gev. 
door gedipl. conservatorium 
docent. Moderne methode. 
Alle informatie op www.
sax-klarinetles.nl of tel. 
06-55891237

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Voor al uw binnen- 
BUITENSCHILDERWERK. 
Redelijk op leeftijd, heel veel 
ervaring. Tel. 030-2540327 of 
06-20605881

Tijdelijk WOONRUIMTE 
gezocht v.a. januari voor 
1-3 maanden. Appartement 
met 2 slaapkamers. Tel. 
06-55138551

SLIJPWERK? Bel. 
06-14436533

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

Klok kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top)

PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 
Maartensdijk heeft er ber-
gen van. Bel voor meer info 
06-54753516

Verslag Dorpsberaad 
Westbroek op pag. 17

Op ’t bankje
De man en vrouw die bij me op het bankje 
zijn komen zitten zien eruit alsof ze naar 
een speciale gelegenheid gaan. Voor een 
uitvaart zien ze er te vrolijk uit dus neem 
ik aan dat het iets feestelijks is. ‘Mijn 
broer wordt vandaag tachtig’, zegt de 
vrouw. Ze vertelt dat ze naar een bekend 
restaurant gaan om met een brunch de 
verjaardag te vieren. ‘We zijn wat aan de 
vroege kant en omdat we jarenlang hier 
in de buurt gewoond hebben zijn we eerst 
wat gaan wandelen. Veel veranderd is het 
hier eigenlijk niet’, zegt de vrouw. ‘Ik 
kom uit een gezin met zeven kinderen en 
ik ben de jongste. Mijn broer was al acht-
tien toen ik geboren werd.’ De man hoort 
het glimlachend aan. ‘Dat was bij mij he-
lemaal anders. Ik ben enigst kind, maar bij 
mij thuis was het toch altijd heel gezel-
lig. Mijn moeder was heel zorgzaam en 
mijn vader had altijd heel veel aandacht 
voor me. Hij was een echte knutselaar en 
samen hebben we heel wat uurtjes in de 

schuur doorgebracht. Alie en ik 
kochten een oud huis toen we 
trouwden en daar kon hij zich 
lekker op uitleven met allerlei 
klussen. We hebben twee zoons 
en de oudste heeft het knutselen 
ook in zijn genen. Hij was gek 

op zijn opa.’ De man kijkt even stil voor 
zich uit. Zijn vrouw kijkt hem liefdevol 
aan. ‘Opa is vijf jaar geleden overleden en 
we missen hem nog altijd’, zegt ze. ‘Onze 
oudste zoon heeft al zijn gereedschap en 
is er altijd mee in de weer. Vaak samen 
met mijn man. Mijn schoonmoeder is 
een heel ander type. Ze is bijna negentig, 
maar nog altijd heel actief. Ze is kernge-
zond en met een clubje vriendinnen gaat 
ze nog regelmatig op stap. Na het overlij-
den van opa heeft ze de draad weer gauw 
opgepakt.’ Ik vraag de vrouw hoe het was 
om als nakomertje op te groeien. Er ver-
schijnt een glimlach op haar gezicht. ‘Ik 
had een heleboel vaders en moeders, maar 
zo langzamerhand gingen die allemaal de 
deur uit. Ik werd altijd meer verwend door 
mijn broers en zussen dan door mijn ou-
ders. Die hadden meer aandacht voor de 
kleinkinderen. Maar ik kwam niets tekort 
hoor.’ Ze vertelt dat ze een goede oplei-
ding heeft gehad. ‘Ik werk nog drie dagen 
per week als verpleegkundige’, vertelt ze. 
‘Onze kinderen hebben allebei gestudeerd 

en hebben goede 
banen. De oudste 
woont niet ver bij 
ons vandaan. De 
jongste woont in 
Zuid-Afrika en 
we hebben vier kleinkinderen’, zegt ze 
trots. ‘Hoeveel neven en nichten heeft u 
in totaal’, vraag ik. De vrouw begint te la-
chen.  ‘Weet jij het. Frits’, vraagt ze aan 
haar man. Hij haalt zijn schouders op. ‘Ik 
zal vanmiddag wel even tellen’, zegt hij. 
‘Maar ik denk dat het er meer dan vijfen-
twintig zijn. Het wordt wel een unieke ge-
beurtenis als ze allemaal komen. Meestal 
zie je de hele familie alleen bij een over-
lijden allemaal bij elkaar.’ Ik vraag of hun 
zonen ook komen. De vrouw kijkt beden-
kelijk. Die uit Zuid-Afrika zal er niet bij 
zijn. Ik heb wel al gehoord dat hij een 
mooi cadeau gestuurd heeft. Hij woont er 
al zes jaar en zijn jarige oom is een keer 
bij hem geweest. Onze andere zoon komt 
wel. Ondanks dat we elkaar niet zo vaak 
samen treffen, vormen we wel een hechte 
familie. Dat mist Frits met eigen familie, 
maar zijn moeder leeft nog en dat is ook 
fijn.‘ Dan wordt het tijd om naar het res-
taurant te gaan. Ik wens ze een fijne dag 
en een goede reis naar huis.

Maerten 

HORLOGE-batterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. 
HORLOGE-bandjes incl. 
aanzetten. Bij Kok Stomerij 
& Lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

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

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en tablet-
problemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het 
weekend. Voor meer informatie over onze service en tarie-
ven: www.computerhulpmiddennederland.nl. Tel. 0346-795104/ 
06-24807945 KvK 51273888

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

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coaching 
in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning van 
kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl

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

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

Copier Hovenier. Voor al uw tuinaanleg, -onderhoud en 
bestrating. Tel. 06-31786731

Amnesty schrijfmarathon 10 december, Internationale dag 
van de rechten van de mens. Evenals vorig jaar organiseert de 
afdeling De Bilt een schrijfactie in de bibliotheek Het Lichtruim, 
Planetenplein 2. Kom tussen 4 en 8 uur en schrijf ook een brief 
of groetenkaart. Heeft u neutrale ansichtkaarten om aan gevan-
genen te sturen? Neem ze mee!

Cursussen/ trainingen 
Cursus Filosofie: filosofen over religie (waarom geloven 
mensen eigenlijk? - over atheïsme); over de moderne staat 
(hoe kom je van lokale krijgsheren - Somalië, Afghanistan - tot 
georganiseerde staten?); Aristoteles, Kant en Rawls over de 
rechtvaardigheid; over scepticisme en cynisme (de grenzen van 
de twijfel; over de cynische uitdaging van de gevestigde moraal). 
De Bilt: tien weken vanaf januari 2016. Info: mdebaar@hetnet.
nl of 0294-253264

Zie pag. 8 voor de Mens De Bilt

Parel Promotie
AV  p r o d u c t i e s

KIJK op onze 

 website
www.parelpromotie.nl
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www.atlasfysio.nl
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Volleybal Irene MA1  
nadert koploper

Terwijl de netten van het jaarlijkse mini-toernooi van Irene nog worden opgeruimd en het 
jonge talent de zaal uit huppelt, komen de  meisjes van VCV de Kees Boekehal binnen.  

Met de tweede plek in het klassement in het achterhoofd ontmoeten de meiden van Irene en 
VCV elkaar. Niemand durft een prognose te geven, maar er wordt wel spektakel verwacht.  

De toeschouwers worden niet teleurgesteld.

Er volgt een spannende strijd op 
hoog niveau tussen de nummer 
drie en twee op de ranglijst. Irene 
en VCV gaan met  hun sterkste 
opstelling het veld in. VCV gaat 
voortvarend van start en de Biltho-
vense meiden komen teleurstellend 
op een 2-0 achterstand. (21-25, 20-
25). Toch geven ze de hoop niet op 
en stropen de mouwen op. Met be-
ter richten, harder slaan en vechten 
voor elk punt verbetert het spel. De 
dames van Irene slepen de derde set 
binnen (25-18).
De flow van Irene zet zich door en 
ook de vierde set gaat naar Irene.
(25-20) Een vijfde beslissende set 
is noodzakelijk om de winnaar van 
deze derby vast te stellen. Na een 
bloedstollende strijd verslaat Irene 
VCV (15-10) en wint de wedstrijd 
met 3-2. Hierdoor vergroot Irene de 
kans op de tweede plek aanzienlijk 

en nadert VCV op drie punten.
Zaterdag, 28 november speelt Irene 
MA1 om 12.30 uur in Amersfoort 

tegen een andere streekgenoot na-
melijk AVV-Keistad MA1.  (Vita 
Kalma)

Irene MA1(3e) strijdt succesvol in de jeugd hoofdklasse tegen VCV uit 
Veenendaal en pakt 3 punten. (foto Ron Beenen)

Irene dames blijven top
Zaterdag 21 november speelde het jonge Irene dames 1 (1e plaats) thuis tegen  

VV Haaglanden dames 2 (11e plaats) en won overtuigend met 4-0.

Het was de afsluiting van een week 
met goed en slecht nieuws voor 
het Ireneteam. In de aanval kon 
jeugdinternational Pleun Ypma niet 
worden ingezet vanwege een schou-
derblessure. Het goede nieuws was 
dat Rianne Vos, benjamin van het 
team, in Papendal is geselecteerd 
voor Jong Oranje en libero Femke 
Scharrenburg traint, op uitnodi-
ging, met dames 1 van VV Utrecht 
(Topdivisie) mee.  

Beweeglijk
Met Esmee Priem in plaats van 
Pleun Ypma zette Irene de tegen-
stander vanaf het begin onder druk. 
Het beweeglijke Irene weet, tot 
frustratie van de tegenstander, bijna 
alle Haagse aanvallen van de grond 
te houden en wint gemakkelijk de 
eerste set.(25-18). In de spannende 
tweede set, die eindigt in winst voor 
Irene, (25-19) is er een bijzondere 
rol voor Pleun Ypma als ze tijde-
lijk spelverdeelster Fuerra Everaert 
vervangt. In de derde set begint het 
snelle aanvalsspel van Irene weer te 
lopen en breekt men de tegenstand 

van de Haagse dames. Met winst in 
de derde en vierde set (25-17 en 25-
19) bereikt Irene dames een mooie 
4-0 overwinning en staat, overigens 
met meer wedstrijden gespeeld, 
nog steeds op de eerste plaats.

Tevreden
Coach Erna Everaert: ‘Ik ben zeer 
tevreden. Vijf punten in de tas en 

handhaving in de top van de rang-
lijst. Je mag een overwinning ver-
wachten, maar na een week als 
deze weet je het nooit met zo’n 
jong team. Knap dat ze toch zo 
overtuigend winnen’. Zaterdag, 28 
november speelt Irene D1 om 15.30 
uur een uitwedstrijd in Oudewater 
tegen Jupiter dames 1. (6e plaats) 
(Michel Everaert)

De meiden van Irene weten bijna alle ballen van de grond te houden. (foto 
Michael van Dijk)

Brandenburg wint van De Ham
In een goede en sportieve wedstrijd wonnen de heren van Brandenburg zaterdag in eigen bad 

van de koploper in de 1e klasse De Ham uit Wormerveer met 12-10. 

De start van de Biltse ploeg was 
goed. Snel werd een 1-0 voor-
sprong genomen door een afstands-
schot van Jorrit Yperlaan en stond 
via 3-1 een 4-3 voorsprong na de 1e 
periode op het scorebord. In de 2e 
periode werd dit snel uitgebouwd 
naar 6-3. Maar De Ham – vorig 
seizoen gedegradeerd uit de hoofd-
klasse – kwam langzaam terug, 
mede door minder goed verdedigen 
van de thuisploeg en nam zelfs een 

6-7 voorsprong. Arnold Witteveel 
scoorde vlak voor het einde van de 
2e periode nog de 7-7.

In de 3e periode golfde het spel 
heen en weer en werd het een ware 
conditieslag waarbij De Ham aan 
het langste eind leek te trekken met 
een 9-10 voorsprong aan het eind 
van de 3e periode. Maar toch bleek 
Brandenburg de langste adem te 
hebben, 3 minuten voor tijd werd 

het 10-10 en bouwde Brandenburg 
dit uit naar een toch wel verdiende 
12-10 overwinning. Opvallend was 
dat bij beide ploegen de man-meer 
niet geweldig liep, mede door het 
goede keeperswerk aan beide kan-
ten.
Brandenburg staat nu tweede op 
twee punten achter VZC- Veenen-
daal maar met een wedstrijd minder 
gespeeld. Volgende week volgt de 
wedstrijd in en tegen Katwijk. 

NOVA pakt volle winst 
Afgelopen zaterdag stond de derby tegen RDZ op het 
programma. Het achttal van NOVA 1 kon eerst kijken 

naar het tweede team. Zij speelde een ongelukkige 
wedstrijd waarin zij mee gingen in het fysieke spel van 
RDZ. De kwaliteit van de ploeg kwam hierdoor niet tot 

uiting en bij het laatste fluitsignaal moesten beide ploegen 
met een punt genoegen nemen. 

Om 17.50 uur klonk het beginsignaal voor het vlaggenschip van NOVA; 
het was Aranka die voor NOVA de 0-1 scoorde door middel van een 
doorloopbal. Vrij snel daarna gaf RDZ een antwoord terug door middel 
van een strafworp. 
Het was het begin van een moeizame eerste helft, waarbij Nova moei-
lijk tot scoren kwam en veel onnodige vrije ballen en strafworpen tegen 
kreeg. Mede hierdoor bleef RDZ bij en stond het na 16 minuten 6-6. 
Hierna leek NOVA te beseffen meer in huis te hebben en gaf vol gas. 
Door doelpunten van Jaco, Aranka en Steven werd in korte tijd de stand 
naar 6-9 gebracht. Dit gaf Nova de nodige lucht, waarna het leek of er 
wat spanning van de spelers af viel. Na nog 1 doelpunt van RDZ en 2 
van NOVA werd de ruststand bereikt van 7-11. 

Minder fouten
In de rust benadrukte Wouter dat er verdedigend minder fouten ge-
maakt moesten worden. Na de break stapte er een zeer gretig NOVA 
terug het veld in. Onder aanvoering van Aranka, die met 6 goals top-
scoorder werd van deze avond, 
liep NOVA binnen 9 minuten uit 
naar een 9-15 voorsprong. Het 
verzet van RDZ was gebroken en 
het was tijd om aan het doelsaldo 
te werken. Na een stand van 9-15 
werd in het laatste kwartier nog 
9 keer de korf gevonden door 7 
verschillende spelers van NOVA, 
wat resulteerde in de einduitslag 
van 9-24. 

Ongeslagen
NOVA staat op dit moment met 
een ongeslagen status bovenaan 
de ranglijst. Volgende week staat 
de thuiswedstrijd tegen Reehorst 
op het programma, een tegen-
stander die momenteel op de ge-
deelde 2e plaats staat, 2 punten 
onder NOVA. 

Minitoernooi volleybal 
druk bezocht

Zaterdag 21 november werd het jaarlijkse minitoernooi bij volleybal-
vereniging SV Irene in de Kees Boekehal in Bilthoven weer druk be-
zocht. Zo’n 180 kinderen deden mee, van het organiserende Irene en 
van verenigingen uit de wijde omgeving. Een mooi aantal, zeker ge-
zien het feit dat het in veel dorpen Sinterklaasintocht was. De kinderen 
speelden de gehele ochtend wedstrijdjes van 10 minuten. Ze speelden 
fanatiek maar sportief, onder aanmoediging van de ouders. Na afloop 
van het toernooi kregen de kinderen nog een aardigheidje mee naar 
huis. (Hanneke Caldenhoven-Groenendijk) 

Volle bak in de Kees Boekhal.(foto Artisjak)
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Steeds meer dassen in De Bilt 
door Walter Eijndhoven

Dankzij strikte bescherming gaat het weer goed met de das in Nederland. Na een enorme 
dip, in de jaren ‘80 van de vorige eeuw, wist dit uiterst schuwe zoogdier uit het dal omhoog te 

klauteren en geleidelijk aan zijn leefgebied weer uit te breiden. In de bossen rond 
De Bilt leeft nu een flinke populatie van zo’n 150 dieren.

Margriet Hartman, lid van de Stich-
ting Dassenwerkgroep Utrecht/ Het 
Gooi vertelt: ‘Sinds 2006 ben ik he-
lemaal in de ban van dit prachtige 
dier. De das, de grootste marter-
achtige van Nederland, is een sterk 
beest, gedrongen gebouwd met 
korte, krachtige poten. Hij wordt 
vooral gekenmerkt door de zwart-
witte tekening op de kop. Van kop 
tot staart is hij ongeveer 75 centi-
meter lang. De das kan ongeveer 
15 jaar oud worden. Helaas ligt de 
gemiddelde leeftijd van de das in 
Nederland rond vijf jaar. Veel das-
sen vinden hier namelijk een vroeg-
tijdig einde in het verkeer’.

Beschermingsmaatregelen
Dassen geven de voorkeur aan 
hoog en droog gelegen woonplaat-
sen en de afstand naar de weilan-
den mag niet te groot zijn. Hart-
man: ‘De Bilt ligt op de overgang 
van de hoge, droge stuwwallen in 
het oosten en de lage, vochtige 
graslanden in het westen. De die-
ren voelen zich hier goed thuis. Dat 
is weleens anders geweest. In 1980 
ging het slecht met de das, door 
vervolging, jacht, versnippering 
van leefgebied en het oprukken 
van dorpen en steden. Uiteindelijk 
leefden er nog maar 1.200 dassen 
in Nederland, waarvan enkele op 
de Utrechtse heuvelrug. Honderd 
jaar geleden leefden nog meer dan 
12.000 dieren in Nederland. Dank-
zij strenge beschermingsmaatrege-
len leven in ons land nu weer een 
paar duizend dassen, waarvan 300 
op de Utrechtse Heuvelrug/ Het 
Gooi’. 

Opgezet
Het dassenproject Utrechtse Heu-
velrug/ Het Gooi is opgezet door 
Hans Vink. Al in 1985 was hij 
geïnteresseerd in dit zoogdier. Al 
die jaren heeft hij de soort gemo-
nitord, dieren uitgezet en gezorgd 
dat overal wildtunnels werden 
aangelegd, zodat dassen veilig 
drukke wegen kunnen oversteken. 
Hartman: ‘Hans Vink is de motor 
achter het project. Zelf ben ik ne-
gen jaar geleden ingestapt. Voor de 
werkgroep houd ik de burchten bij 
in Beerschoten’. Een burcht is een 

zelfgegraven holenstelsel met wel 
drie tot tien ingangen. Hier leeft 
de das in een familiegroep van ge-
middeld drie tot zes dieren. De das 
is een echt nachtdier en pas in de 
schemer verlaat hij zijn burcht. Sa-
men of apart gaan zij op zoek naar 
voedsel tot op een afstand van soms 
wel vier kilometer. Het territorium 
is 30 tot 50 hectare groot. Helaas 
kunnen de dieren tijdens hun om-
zwervingen, op zoek naar voed-
sel, ook binnen de bebouwde kom 
terechtkomen. Hartman vervolgt 
haar verhaal: ‘Daar kwamen wij 
inderdaad al snel achter, toen wij 
een doodgereden das aantroffen op 
de Soestdijkseweg-Zuid, ter hoogte 
van het gemeentehuis. Maar nu ko-
men ook meer meldingen binnen 
van dassen die het gazon omploe-
gen, Dat kan door bewoners als een 
probleem worden ervaren’. 

Flyers
Vanwege binnenkomende klach-
ten over dassen is de werkgroep 
begonnen met het verspreiden van 
flyers en het verstrekken van infor-
matie. Hartman: ‘Met deze folder 
proberen wij wat angsten weg te 
nemen, want ‘onbekend maakt on-
bemind’. De vraag is nu, hoe wij 
als bewoners zo goed mogelijk 
met deze situatie kunnen omgaan. 
Daarom willen wij graag uw me-
ning weten. Vragen waarop wij 
een antwoord willen hebben, zijn 
onder andere: heeft u ervaring met 
de das binnen de bebouwde kom? 
Zo ja, waar? Wanneer? De tweede 
vraag is: heeft u sporen van de das 
gezien binnen de bebouwde kom? 
Zo ja, welke, waar en wanneer? 
En de laatste waar wij graag een 
antwoord op willen hebben is: Wat 
vindt u ervan als dassen rond uw 
huis lopen? 

Reacties
Enige reacties van burgers zijn al 
binnen. Paul Takken uit De Bilt 
vertelt: ‘Natuurlijk ben ik niet bang 
voor de das. Het is een prachtig 
dier, welke ook nog eens heel nut-
tig is. Zal een mens niks doen en 
is relatief schuw voor ons. Ik ben 
blij dat het goed gaat met de das. 
Het is een verrijking voor de na-

tuur. Tevens is het een compliment 
voor ons dat de das zijn terrein ver-
groot. Wij doen het toch wel goed 
met het creëren van leefgebied. 
Wel acht ik de kans klein, dat das-
sen straks door onze tuinen lopen, 
dus wat mij betreft, laten wij met 
z’n allen genieten van de das in al 
zijn schoonheid’. Niet iedereen is 
zo positief over de komst van het 
dier. Maria Laffrée uit Bilthoven: 
‘Eigenlijk ben ik niet zozeer bang 
voor de das, maar ik ben niet be-
kend met dit dier. Ik heb twee hon-
den, die vaak loslopen in de tuin 
en als ik hen dan tekeer hoor gaan, 
ergens achterin de tuin, in het don-
ker, dan denk ik, het zal toch geen 
das zijn hè? 

Kippenhok
Heleen André de la Porte uit Bilt-
hoven heeft al kennisgemaakt met 
de das. Zij vertelt: ‘Wij hadden 
vier kippen in het kippenhok. Er-
gens in de nacht hoorden wij op-
eens gekakel. Mijn man sprong uit 
bed en rende naar buiten. De das 
ging er vandoor, maar hij vond 
helaas wel drie dode kippen in de 
tuin. De vierde kip hebben wij de 
volgende dag gevonden, levend en 
wel, gewoon in het hok. Nadat wij 
een nieuwe constructie hadden ge-
maakt van het kippenhok, dachten 
wij dat onze kip veilig zat. Helaas, 
tegen de ochtend kwam de das nog 
een keer langs en vond de kip. De 
das schrok van mijn man en ging 
er weer vandoor, maar het leed was 
al geschied. 

Informatieavond
Om burgers bekend te maken met 
de das, wordt woensdagavond 25 
november van 19.30 tot 21.30 
uur een informatieavond georga-
niseerd in de Recreatiezaal van 
Zorgcentrum De Bremhorst aan 
de Jan van Eijcklaan 31 in Bilt-
hoven. Toegang is gratis. In het 
eerste deel van deze avond zal 
dassendeskundige Ton Meijer 
dieper ingaan op het leven van de 
das. Tijdens het tweede deel is er 
ruimte voor uitwisseling van er-
varingen, stellen van vragen, ken-
baar maken van zorgen en is er 
ruimte voor gedachtenwisseling. 

Margriet Hartman op zoek naar een dassenburcht.

De dassen komen dichterbij.

De Leijen
wordt uitgedund

 
Deze winter laat de gemeente De Bilt het bosgebied in de Leijen uit-
dunnen. Door met zorg voor de bijzondere natuurwaarden selectief 
bomen te verwijderen, wordt de ontwikkeling van achterblijvende bo-
men gestimuleerd. Met deze uitdunning werkt de gemeente aan een 
gemengd bomenbestand met statige lanen.

Begin week 48 worden de te verwijderen bomen gemerkt met verf, 
waardoor vermoedelijk eind van die week ‘zichtbaar’ zal zijn welke 
bomen gekapt zullen worden. Voorafgaand aan de latere werkzaamhe-
den wordt het bos geïnventariseerd op bijzondere natuurwaarden, zodat 
deze bij de boswerkzaamheden ontzien kunnen worden. De daadwer-
kelijke zaagwerkzaamheden vinden plaats in de winter. Gedurende de 
werkzaamheden blijft men van harte welkom om de Leijen te bezoe-
ken. Wel kan het zijn dat men enige (geluids-)overlast ervaart of dat 
sommige paden slecht toegankelijk of tijdelijk afgesloten zijn. Na af-
loop van de werkzaamheden zullen alle paden weer hersteld worden.

Informatie
Bosgroep Midden Nederland 
voert de werkzaamheden in op-
dracht van de gemeente De Bilt 
uit. Voor vragen en/of opmerkin-
gen met betrekking tot de bos-
werkzaamheden kan men terecht 
bij Wouter Delforterie (tel. 06 
83566640).

DORPSSTRAAT 51 DE BILT

Op een natte dinsdag was men nog niet veel verder dan mensen 
attenderen op de komende werkzaamheden. (foto Henk van de Bunt)

5 december, GRATIS verrassingsdessert!

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
25-11
Do.

26-11
Vr.

27-11

Malse runderfilet met
romige pepersaus

of
Op de huid gebakken

roodbaarsfilet met zacht
gegaarde prei

of
“Chili con tofu”

€ 9,50

Woe.
02-12
Do.

03-12
Vr.

04-12

Spare-ribs, frietjes
en sla 

of
Visschotel op
Bretonse wijze

of
Pastinaak, ananas, romanesco en 
blauwschimmelkaas in korstdeeg

€ 14,50

€ 9,50

€ 9,50
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