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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Fietsikkie

Vrijdagavond 14 november staken vandalen een iets die voor de ingang 
van een lat aan de Spreeuwlaan in Bilthoven stond in brand. De daders 
werden wel gesignaleerd, maar wisten te ontkomen.

Ouderenraad De Bilt 
spreekt haar zorg uit

door Henk van de Bunt

Met ingang van 2015 valt de uitvoering van de WMO en delen van de AWBZ onder 
verantwoording van de gemeenten. In het afgelopen half jaar heeft de Ouderenraad De Bilt 

in een groot aantal adviezen haar visie op de door het college voorgestelde uitvoering kenbaar 
gemaakt. Afgelopen donderdagavond greep de Ouderenraad De Bilt (OR) de vergadering van 

de Commissie Burger en Bestuur aan om haar zorgen m.b.t. de transitie ook nadrukkelijk 
onder de aandacht van de gemeenteraad te brengen. 

Inspreker Joep van der Linden: ‘De 

OR onderschrijft het idee dat het 

organiseren van de zorg dicht bij de 

cliënt potentieel beter op die cliënt 

toegesneden zorg kan opleveren. 

Anderzijds beseft zij dat de onder-

handen transitie een zeer groot en 

ingrijpend project is. Ondanks de be-

wonderenswaardige inzet van zowel 

het College als de betrokken (semi-)

ambtenaren is het vrijwel onvermij-

delijk dat de overgang gepaard zal 

gaan met ongelukken; er zullen cli-

enten onbedoeld tussen wal en schip 

vallen. Veel van die (oudere) cliën-

ten behoren tot kwetsbare groepen, 

die niet in staat zijn zelf een uitweg 

uit zo’n ongelukkige situatie te vin-

den. Daarom dient degene die zo’n 

project in gang zet, in dit geval de 

gemeente, onder zo’n risicovolle 

moeilijke transitieperiode een effec-

tief vangnet voor kwetsbare cliënten 

te spannen’.

Voor wat hoort wat
Lid van de Ouderenraad Marius van 

den Bosch verduidelijkt: ‘Mantel- 

en vrijwilligerswerk is waardevol. 

De Ouderenraad merkt wel op, in 

lijn met de bedoeling van de wetge-

ver, dat deze hulp bovengebruikelijk 

is en dat de te verlenen hulp niet ver-

plicht kan worden, want hij is vrij-

willig van aard. Hét uitgangspunt 

van de wet Wmo 2015 - en dus ook 

van de uitvoering - is: ‘het onder-

steunen van deelname van burgers’. 

De OR heeft kritiek op de aanname 

in de voorstellen van het college ‘ 

voor wat, hoort wat’ , d.w.z. dat de 

burger die hulp vraagt wat terug 

moet doen voor de samenleving. 

Dat is een zware last voor (oudere) 

hulpvragende burgers. Mondeling 

werd toegelicht dat het om stimu-

leren (vrijwilligerswerk) zou gaan. 

Wat de OR betreft zou een dergelij-

ke stimulans voor alle vitale burgers 

moeten gelden. De bekritiseerde for-

mulering is helaas tot op heden niet 

teruggenomen’.

Cumulatie van lasten
Van der Linden: ‘Het College stapt 

te lichtvaardig heen over het pro-

bleem van de cumulatie van lasten 

bij ouderen. Ten gevolge van het 

verschralen van regelingen en maat-

regelen op allerlei terrein (iscaal, 
zorg, pensioenen) lopen juist oude-

ren het risico door stapeling van ne-

gatieve effecten in armoede te ver-

vallen. Door die effecten geïsoleerd 

te beschouwen doet men geen recht 

aan de moeilijke inanciële totaalsi-
tuatie, waarin steeds meer ouderen 

terecht komen. De WMO-2015 moet 

voor iedereen toegankelijk zijn, on-

geacht inkomen of vermogen. De 

gemeente mag daarbij een beroep 

doen op inanciële zelfredzaamheid, 
voor zover die (nog) bestaat. De OR 

bepleit dat deze toegankelijkheid 

expliciet in de verordening WMO-

2015 wordt vastgelegd’.

Klachtenregeling
Een cliënt moet de mogelijkheid 

volgens van der Linden en van de 

Bosch hebben het door de gemeente 

voorgestelde hulparrangement aan 

een onafhankelijke en laagdrempe-

lig toegankelijke instantie ter beoor-

deling voor te leggen. Een regeling 

dus, niet in eerste instantie bedoeld 

om het beleid te toetsen, maar om 

concrete gevallen te beoordelen en 

eventueel bij te stellen. De Oude-

renraad bepleit nadrukkelijk on-

afhankelijkheid van advisering, 

enerzijds opdat het aanbod van de 

aanbieder(s) niet sturend wordt 

voor het advies, anderzijds opdat 

bezuinigingsdrift niet tot onverant-

woorde schraalheid leidt. Uiteraard 

is beleidsbeïnvloeding vanuit deze 

klachtenregeling een mogelijke en 

interessante bijvangst. 

Maatwerkvoorzieningen
Joep van der Linden: ‘Wat betreft 

de criteria om in aanmerking te 

komen voor een maatwerkvoorzie-

ning bepleit de OR dat een cliënt in 

aanmerking komt voor een maat-

werkvoorziening ‘ ter compensatie’  

van beperkingen in zelfredzaam-

heid of participatie of bij een pro-

bleem om zichzelf te handhaven. 

Deze aanbeveling steunt o.m op 

het voorstel van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG). 

De formulering is krachtiger dan 

de omschrijving die in de voorge-

stelde verordening van gemeente 

De Bilt is opgenomen. Ingrijpende 

beleidswijzigingen, zoals de onder-

handen decentralisatie er zeker een 

is, dienen frequent getoetst aan hun 

effecten in de praktijk van alledag.  

 

Met inbreng van cliënten is prak-

tijktoetsing gewaarborgd. De OR 

stelt daarom voor dat cliënten en/of 

hun vertegenwoordigers deelnemen 

aan periodiek (transitie)overleg’. 

Getuigenoproep conlict
Woensdagmiddag 12 november is een vrouw op de Groenekanseweg 

in De Bilt bedreigd. De politie roept mensen op die getuigen waren van 

het incident contact op te nemen. 

Het slachtoffer reed rond 14.15/14.30 uur in haar auto op de Groene-

kanseweg. Toen zij voor de verkeerslichten wachtte om rechtsaf het 

Letteplein op te rijden, stond er plotseling een man naast haar auto. Hij 

was uit zijn bus gestapt en sloeg hard op haar autoraam. 

De politie is op zoek naar getuigen van dit incident. Heeft u meer infor-

matie, neemt u dan contact op via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, 

belt u dan met Meld Misdaad Anoniem.

Bron: Politie.nl

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl

tandartsenpraktijk
Bilthoven Noord

De praktijk is sinds kort uitgebreid met een nieuwe tandarts en mondhygiënist. 

Door deze uitbreiding nemen wij tijdelijk weer patiënten aan.

Voor alleen een mondhygiënische behandeling kunt u zich ook aanmelden.

J. v Eijcklaan 280 Bilthoven

T. 030-2282353 

www.tandartsbrinkman.nl

Per 1 december gaan wij verhuizen en veranderen van naam!

Koningin Wilhelminaw

3737 BE  Groenek

Tel. 0346-213736

www.denieuwenhuizeng

De ouderenraad sprak donderdagavond in tijdens de vergadering van 
de Commissie Burger en Bestuur. Links Marius van den Bosch en rechts 
inspreker Joep van der Linden.

Tel: 030 - 29 801 88

Mobiel: 06 - 12 73 91 00



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

23/11 • 10.30u -
Mevr. ds. B.L. Bos en ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

23/11 • 9.30 en 18.30u - 
Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

23/11 • 10.30u - Mw. L.C. Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

23/11 • 10.00u - Dhr. Jan Poot

R.K. Kerk O.L. Vrouw

23/11 • 10.30u - Pastor J. Houben

Ger. Kerk

(wijkgemeente d’Amandelboom)

23/11 • 10.15 en 17.00u - Ds. G. Roorda 

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

23/11 • 10.00u - Prof. W. Verboom
23/11 • 19.00u - Ds. P. Wansink

Pr. Gem. Immanuelkerk

23/11 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

23/11 • 10.00u - Ds. J.T. Vos-Butijn

R.K. St. Michaelkerk

23/11 • 10.30u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

23/11 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

23/11 • 10.30u - Mw. ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 

23/11 • 10.00u - Ds. J.P.J. Voets 
23/11 • 18.30u - Prop. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk

23/11 • 10.30 en 18.00u - Ds. Heikamp

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

23/11 • 11.00u - Ds. C. ‘t Lam

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

23/11 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
23/11 • 18.30u - Ds. Joz. A. de Koeijer

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

23/11 • 10.00 en 18.30u -
Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

23/11 • 9.30u - Ds. C. ‘t Lam

St. Maartenskerk

22/11 • 19.00u - Eucharistieviering
23/11 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

23/11 • 10.00u - Hr. C. Hoogendoorn
23/11 • 18.30u - Hr. J. Schep

PKN - Herv. Kerk

23/11 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
23/11 • 18.30u - Ds. .J.H. van Daalen
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Opbrengst Alzheimercollecte

De collecte van Alzheimer 
Nederland heeft in de week van 
3 t/m 8 november in Maartens-
dijk 1797,73 en in Hollandsche 
Rading 741,69 opgebracht. De 
organisatie bedankt hiervoor alle 
gevers en collectanten. 

Collecteweek MS Fonds

MS is (nog) niet te genezen. Van 
de ruim 16.000 mensen met MS 
heeft niemand precies dezelfde 
symptomen. De één loopt nog 
een marathon terwijl de ander 
volledig afhankelijk is van een 
rolstoel. Het Nationaal MS Fonds 
ontvangt geen subsidies van de 
overheid en is volledig afhan-
kelijk van donaties, giften en 
sponsoren. Deze week wordt er 
gecollecteerd.

Filmavond in de Akker 

Donderdagavond 20 november 
wordt om 19.30 uur de Neder-
landse romantische komedie 
‘SOOF’ gedraaid met o.a. Lies 
Visschedijk , Fedja van Huët en 
Chantal Jansen. Niet Akkerbe-
woners betalen 2.50 euro entree.

Amnesty International

Amnesty International staat op 
zaterdag 22 november met een 

stand op het Maertensplein in 
Maartensdijk, van 10.00 uur 
tot 16.00 uur. Op zaterdag 29 
november staat de stand ook in 
de Bilt, aan de Hessenweg, van 
11.00 uur tot 15.30 uur. 

Jeugddienst Dorpskerk

Op zondagavond 23 november 
om 19.00 uur wordt in de Dorps-
kerk aan de Burg. de Withstraat 
in de Bilt weer een jeugddienst 
gehouden. Het thema is: ‘Glo-
wing in the Dark’. De dienst 
wordt volledig muzikaal begeleid 
door de band van de Dorpskerk. 
Na afloop is er gelegenheid om 
onder het genot van koffie of fris 
na te praten in het jeugdhonk van 
de Dorpskerk.

Open huis IPC

Maandag 24 november van 10.00 
uur tot 16.00 uur is er Open 
Huis van Israël Producten Cen-
trum bij familie Mechielsen, 
Nassauhof 13 in Maartensdijk 
Er staan weer diverse producten 
uitgestald, die in kibboetsiem en 
bedrijven in Israël gemaakt zijn.
Huidverzorgingsartikelen, siera-
den, marmelades, theesoorten, 
kruiden, muziek enz. Door elke 
aankoop, hoe klein ook, steunt 
men de economie en daarmee de 
bevolking. Koffie en thee staan 
voor u klaar. 

Fotoclub Bilthoven

Maandag 24 november geeft de 
werkgroep natuur een presentatie 
van de foto’s die de 
afgelopen tijd al of niet in de 
natuur gemaakt zijn. De avond 
begint om 20.00 uur en wordt 
gehouden in het H F Witte Cul-
tuur en vergadercentrum, Henri 
Dunantplein 4, De Bilt. Voor 
meer inlichtingen Fotoclub www.
fotoclubbilthoven.nl
 

Soefi-bijeenkomst

 

Verlang je ernaar om je eigen 

gevoel voor spiritualiteit te 
transformeren tot een spiri-
tuele weg, dan heeft de wijs-
heid van het universeel soefis-
me je wellicht iets te bieden.
 Op 26 november om 20.00 uur 
wordt in De Woudkapel, Beet-
hovenlaan 21 in Bilthoven een 
speciale avond georganiseerd 
waarin muziek en poëzie centraal 
staan. Interessant voor mensen 
die net hebben kennis gemaakt 
het soefisme maar ook voor die-
genen die het soefi-pad al langer 
bewandelen. Meer informatie: 
www.soefi.nl, centrum Utrecht / 
Bilthoven

& Geersing

“Ik ben er voor u.

 Dag en nacht.”

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

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

Uitvaartzorg Zeist – De Bilt 

Gevestigd te Maartensdijk

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,

Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

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

‘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

”Zijn liefde is mij genoeg”

Na een kort ziekbed overleed mijn lieve man, onze zorgzame 
vader en trotse opa

Ab Vermeulen
Albertus

Leiden, 28 april 1941  Maartensdijk, 15 november 2014

Joke Vermeulen - Teeuw

Monique en Hans
        Niels, Koen

Arjan en Sylvia
        Vera, Emma, Nick, Jesse

Michel en Sjoukje
        Silke, Rodin

Correspondentieadres:
Valklaan 5
3738 GE Maartensdijk

Ab is thuis, aldaar geen bezoek.

De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op 
donderdag 20 november om 12.00 uur in de Ontmoetingskerk, 
Koningin Julianalaan 26 te Maartensdijk. Aansluitend is er 
gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren 
in de kerk.

Omstreeks 15.00 uur zal de familie in besloten kring Ab gaan 
begeleiden naar zijn laatste rustplaats.

Onze dank gaat uit naar de doktoren en medewerkers van 
Huisartsenpraktijk Molenweg te Maartensdijk en Team verzorging 
en verpleging Vitras Maartensdijk voor de liefdevolle verzorging.

Apotheek Maertensplein
verzorgt medicijnen in Groenekan

Met het afscheid van dr. De Jong Schouwenburg

is ook een einde gekomen aan de medicijnverstrekking 

door de huisarts. Apotheek Maertensplein bezorgt de 

medicijnen gratis in haar gehele verzorgingsgebied.

Tel. 0346-210605.
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Ter Linden (1933) verwierf be-

kendheid vanwege zijn voorgaan 

in vele huwelijks- en doopvierin-

gen en rouwdiensten binnen de 

koninklijke familie. Bij veel chris-

tenen geniet hij vanwege zijn vele 

publicaties groot respect. Die ver-

houding is ingewikkeld geworden 

met het meer conservatieve deel 

van de gelovigen dat grote moeite 

heeft met zijn uitspraken over zijn 

veranderde geloof in God. In di-

verse boekrecensies en ook praat-

programma’s, vooral in christelijk 

georiënteerde media, klonk kritiek. 

Maar Ter Linden is niet bang voor 

het debat. 

Uitnodiging

Daarom houdt hij op uitnodiging 

van kerken lezingen door het hele 

land zoals in de Opstandingskerk in 

Bilthoven. Ter Linden begint zijn 

lezing door zijn ruim 70 toehoor-

ders te zeggen, dat hij niet is geko-

men om iemand te overtuigen. Hij 

wil uitleg geven over de verande-

ringen die zijn geloof in God heb-

ben ondergaan. Maar hij wil ook 

luisteren naar wat mensen daarop te 

zeggen hebben, naar wat zijn ver-

haal bij hen losmaakt. De dominee 

realiseert zich goed dat zijn boek 

‘Wat doe ik hier in godsnaam’ voor 

sommige geloofsgenoten moeilijk 

te verteren kost is.

Schepper God

In zijn tijd als legerpredikant sprak 

hij eens met een collega, een hu-

manistisch raadsman. Die vroeg 

aan Ter Linden: ‘Dat verhaal dat 

Mozes op de berg de tien geboden 

ontving van God, dat geloof je toch 

niet echt?’ Nee, zei Ter Linden te-

gen deze raadsman. Hij zag het niet 

als iets dat werkelijk heeft plaatsge-

vonden. Het ging Ter Linden toen 

al meer om de diepe betekenis van 

Bijbelverhalen, om de interpreta-

tie ervan, om de beeldende taal, 

dan om het geloof in de letterlijke 

weergave van de teksten. Daaruit 

valt op te maken dat Ter Linden al 

lange tijd een vrijzinnig christen 

is. De veranderingen die hij in zijn 

boek beschrijft, komen dan ook 

niet uit de lucht vallen. Hij is altijd 

iemand geweest die na is blijven 

denken over essentiële zaken waar 

hij in zijn leven vertrouwd mee is 

geraakt, zoals God. Als kind ge-

loofde hij in een vaststaand beeld 

van God als persoon, als schepper. 

Tegenwoordig ziet hij God als een 

geestelijke werkelijkheid van lief-

de, trouw, recht, barmhartigheid, 

vergeving, verzoening en woede 

over onrecht. 

Dualisme

Ter Linden noemt het een vorm van 

dualisme dat God er is en tegelijk 

alleen door mensen vormgegeven 

kan worden. Omdat mensen zich 

door de eeuwen ontwikkelen, ont-

wikkelt zich ook de manier waar-

op mensen God vormgeven. God 

is dus constant in ontwikkeling, 

meent Ter Linden. Juist de grote 

rol die hij aan mensen toekent bij 

het vormgeven van God, doet con-

servatieve gelovigen afhaken van 

zijn verhaal omdat zij veel meer 

geloven in de vaststaande, feitelijke 

werkelijkheid van God als persoon. 

Ter Linden maakt een vergelijking 

met wetten. Als een wet wordt 

aangenomen in het parlement, dan 

staat die wet boven de mensen. Die 

wet is door mensen gemaakt, maar 

mensen onderwerpen zich er ver-

volgens aan. Zo is het volgens hem 

met God ook. God is door mensen 

ontdekt en ingevuld en tegelijk on-

derwerpen mensen zich aan deze 

God. Hij is voortaan heilig voor 

hen. Wetten blijken na verloop van 

tijd achterhaald en moeten herzien 

worden, aangepast aan de tijd. Dat 

geldt net zo voor inzichten in God, 

want ook theologie is aan ontwik-

keling onderhevig. 

Evolutie

In een interview met dagblad Trouw 

zei Ter Linden in 1997 dat hij hoop-

te ooit oog in oog met God te staan, 

achter de schermen van de wereld 

te kijken. Maar hij vroeg zich ook 

af of dat wel haalbaar, realistisch 

zou zijn. De wens is er nog wel, 

maar het geloof dat dit zal kunnen 

gebeuren, is gaandeweg afgenomen 

en zelfs verdwenen. Tegelijk merkt 

Ter Linden op dat je niets zeker 

weet, dus hij sluit ook niet uit dat 

zijn huidige visie op God niet juist 

blijkt te zijn. In 2004 schreef hij in 

zijn boek ‘Wandelen over het wa-

ter’ dat wat hem betreft verhalen in 

de Bijbel vooral beeldend bedoeld 

zijn. Hij kreeg daar veel vragen 

over van lezers. Die vragen zetten 

hem weer verder aan het denken en 

brachten zijn gedachten over God 

tot het punt waar ze nu zijn. En ook 

nu bij de vele lezingen die hij geeft, 

krijgt hij weer vragen over wat hij 

heeft opgeschreven. Ongetwijfeld 

zullen deze vragen zijn gedachten 

weer verder ontwikkelen. Een an-

dere factor die heeft bijgedragen 

aan zijn veranderde beeld van God, 

is het overlijden van zijn eerste 

vrouw als gevolg van een onge-

neeslijke ziekte. Ter Linden kwam 

tot de conclusie dat God als schep-

per van alles, dus ook van de ern-

stige ziekte met hevige pijnen zoals 

zijn eerste vrouw doormaakte, niet 

kan bestaan. Ziekte blijkt onverbre-

kelijk met het evolutieproces ver-

bonden. Daar kan Ter Linden niet 

de hand van de schepper in zien, 

die in de Bijbel immers verschijnt 

als een liefdevolle en barmhartige 

werkelijkheid. Gesprekken met 

biologen, die ook een hoofdstuk in 

zijn boek schreven, versterkten de 

gedachte dat eerder de evolutie de 

ontwikkeling van mens en natuur 

bepaalt dan dat God als schepper 

dat doet.

Verbinding

Ter Linden is niet verdrietig dat hij 

zijn geloof in God als schepper en 

als persoon is kwijtgeraakt. Hij is 

dankbaar te mogen leven, mensen 

te mogen ontmoeten en God als 

een ontwikkelende werkelijkheid te 

mogen ervaren. Hij gelooft nog al-

les wat hij als kind geloofde, maar 

op een andere manier. Hij zegt dat 

naarmate je ouder wordt, je altijd 

iets van je geloof in wat dan ook 

verliest. Wat je overhoudt, wordt 

niet minder, maar krachtiger, meent 

Ter Linden. Hij pleit ervoor elkaar 

ruimte te geven om te geloven wat 

mensen willen geloven. Hij heeft 

alle respect voor mensen die ge-

loven in letterlijke teksten in de 

Bijbel. Hij vraagt niemand daar-

van af te stappen. Maar hij vraagt 

ook ruimte voor mensen die meer 

waarde hechten aan andere dan de 

letterlijke interpretaties van de Bij-

bel. En ook voor mensen die he-

lemaal niet geloven in God in wat 

voor vorm dan ook. Ter Linden wil 

mensen verbinden ondanks de gro-

te verschillen in hoe zij tegen God 

aankijken. Hij wil daarbij niet af-

haken op de onderlinge verschillen 

maar zoeken naar de verbinding.

Voor dit artikel is tevens geput uit 

de EO-uitzending Adieu God? van 6 

oktober 2013 waarin journalist Tijs 

van den Brink spreekt met Carel ter 

Linden over zijn boek ‘Wat doe ik 

hier in godsnaam’.

Het verhaal van
dominee Carel ter Linden

door Floris Bijlsma

Donderdag 30 oktober gaf theoloog en dominee Carel ter Linden in de Opstandingskerk

in Bilthoven een lezing naar aanleiding van zijn boek ‘Wat doe ik hier in godsnaam’

dat vorig jaar verscheen. De bekende dominee heeft wat uit te leggen, want in het boek

stelt hij, dat hij gaandeweg zijn geloof in God is kwijtgeraakt.

Dominee Carel ter Linden gelooft niet meer in God als schepper en 

persoon, maar als een ontwikkelende werkelijkheid.

Door hun reis werden zij ambas-

sadeurs van het project Voedselze-

kerheid in Rajshahi en Haluaghat 

– Bangladesh en door er over te 

vertellen proberen ze geld bijeen te 

krijgen om dit project verder te on-

dersteunen. Dat de allerarmsten in 

Bangladesh weinig te eten hebben 

is duidelijk. Veel gezinnen hebben 

te weinig geld, soms slechts om 

één maaltijd per dag te verzorgen. 

Vaak niet meer dan één euro per 

dag. Duidelijk is dat er dan ook 

weinig overblijft voor onderwijs en 

gezondheid. Kerk in Actie steunt 

(van 2012 tot 2015) daarom een 

voedselzekerheidsprogramma van 

de kerk van Bangladesh. Zij voeren 

dorpsprojecten uit waarbij voedsel, 

onderwijs en gezondheidszorg de 

pijlers zijn. 

Geld inzamelen

Vince, Michelle en Jaimie zetten 

zich met acties via de PKN ge-

meente Maartensdijk-Hollandsche 

Rading al langere tijd, samen met 

anderen, in om geld in te zamelen 

voor de Church of Bangladesh. Het 

geld voor de reis is bijeengebracht 

door gedurende twee jaar de helft 

van het geld van de rommelmarkt 

hiervoor in te zetten. Alle drie wa-

ren direct enthousiast om mee te 

gaan. Ze hebben armoede en on-

recht gezien. Maar ook heel veel 

lieve mensen ontmoet, die deelden 

wat ze hadden, ook al was het wei-

nig. Als ambassadeurs gaan ze nu 

vertellen wat ze gezien hebben en 

op deze manier brengen zij die we-

reld naar Nederland in de hoop dat 

meer mensen de Church of Bangla-

desh willen ondersteunen. Ze wil-

len alle drie nog wel eens terug, 

maar moeten nu eerst examen doen. 

Meer informatie

Indien er interesse is om de am-

bassadeurs te ontvangen kan men 

contact opnemen met Kerk in Actie 

(telefoonnummer 030 8801456 of 

via de e-mail servicedesk@kerkin-

actie.nl).

Het kan ook direct met Vince van 

den Bunt. Hij is bereikbaar op te-

lefoonnummer 06 3378 4738 of via 

de e-mail Vincevdbunt@gmail.com

Ambassadeursreis naar Bangladesh
door Marijke Drieenhuizen

Drie Maartensdijkse jongeren hebben deelgenomen aan een 12-daagse reis naar

Bangladesh via Kerk in Actie. Vince van den Bunt, Jaime Boom en Michelle Lanz hebben

nu met eigen ogen gezien wat armoede is, maar ook dat er mogelijkheden zijn.

Vince, Jaimie en Michelle in 

originele kleding uit Bangladesh.

Pianospel
in Huize Gaudeamus

Op woensdag 26 november, aanvang 20.00 uur geeft de jonge pianist 

Felix Justin een recital in de muziekkamer van Huize Gaudeamus. Deze 

jonge pianist, in 2014 cum laude afgestudeerd aan het Utrechts Conser-

vatorium, heeft een aantrekkelijk programma samengesteld met wer-

ken van o.a. Chopin (Polonaise), Prokoiev en werken van wat minder 
bekende componisten zoals Kapustin, Ginastera (Dansas Argentinas).

Felix Justin werd geboren in Surabaja, Indonesie. Op vierjarige leef-

tijd kreeg hij zijn eerste pianolessen. Daarna studeerde hij piano aan 

de Yamaha Music School bij Yvonne Wibowo. Hij speelde en won in 

verschillende Yamaha Piano Concoursen, zoals de eerste prijs van de 

Oost-Javaregio in 2004. In Utrecht studeerde hij bij Henry Kelder, waar 

hij verder de Master of Music gaat studeren.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterhetlichtruim.nl en een half uur 

voorafgaand aan het concert bij de kassa. Voor verdere inlichtingen tel 

030-2283026; e-mail lichtruim@kunstenhuis.nl; www.kunstenhuis.nl.
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

10.-
2 erwtensoep 6.-

Grieks braadstuk

Schnitzels 
naturel of gepaneerd

5 rookworsten

500
gram 3.98

4 
voor 6.00

500
gram 4.98

Fricandeau of 
hamlappen

Ei-bieslook salade 
Filet americain
Huispaté 3x 100

gram 4.49

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Pesto rollade

Boeren achterham

Gebraden gehakt 3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 20 november
t/m woensdag 26 november

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst
Paardenworst

Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

DJAKARTA 
NOTENMIX

CASHEWNOTEN 1.50100
gram

4.98250
gram

STOMPETOREN 
BELEGEN

WHISKEY-KAAS EN HERTOG JAN KAAS

2 TORTILLIA’S 

2 KIP LOEMPIA’S

6.00500
gram

Kip cordon-bleu 

Gehakt cordon-bleu

Runder cordon-bleu

2 TORTILLIA’S 

2 KIP LOEMPIA’S

OOK VOOR UW RELATIEGESCHENKEN 
EN KERSTPAKKETTEN BENT U BIJ ONS 
AAN HET JUISTE ADRES! 
KOM EEN KIJKJE NEMEN IN DE WINKEL 
VOOR DIVERSE VOORBEELDEN!

6 halen / 
   5 betalen

Heerlijk voor bij de borrel! 

De koude winter komt er aan! Super stunt

Lekker voor het weekend! 

6.-
3.-

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
Kapucijnersschotel
_________________________100 GRAM 0,99

Wildgoulash met puree
EN RODE KOOL

________________________ 100 GRAM 1,25

Japanse Biefstuk
MET NOEDELS OF RIJST

________________________ 100 GRAM 1,49

Zaterdag verse Sushi!!!

Vers gesneden

Snijboontjes
400 GRAM

Mini

Champignons
PER BAKJE

Hollandse

Bospeen
NU

Vers gesneden

Prei
GROF OF FIJN ___________400 GRAM 0,79

Nieuwe oogst Spaanse 

Navel sinaasappels
____________________500 GRAM 0,99

Penne Pasta met kip
EN SERRANO HAM ________100 GRAM 1,25

ALLEEN MAANDAG 24, DINSDAG 25

EN WOENSDAG 26 NOVEMBER

1,99 0,990,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot

___________________________ 100 GRAM  0,70

Volop Mandarijnen
ZONDER PIT

DE LEKKERSTE!!!

GROOT ASSORTIMENT WILDE 

Paddestoelen

Uniek product
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advertentie

Boekpresentatie op historische 
datum en plek

door Guus Geebel

Op dinsdag 11 november vond in het tentoonstellingspaviljoen bij Huis Doorn de presentatie 

van het boek ‘Verstoorde Vrede,  Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog’ plaats.

De auteurs Anne Doedens en Liek Mulder overhandigden de eerste exemplaren

aan viceadmiraal Matthieu Borsboom, gedeputeerde Mariëtte Pennarts, Axel Buyse, 

vertegenwoordiger van de Vlaamse regering en de Duitse defensieattaché Stephan Helbig.

Anne Doedens heet de vele gas-

ten welkom en heeft een bijzon-

der woord van welkom voor de 

vele vrijwilligers van Huis Doorn. 

Gedeputeerde Mariëtte Pennarts 

gaat in op de economische gevol-

gen voor het neutrale Nederland 

en grote hoeveelheid vluchtelin-

gen uit België die in de provincie 

Utrecht, vooral in Amersfoort en 

Zeist, werden opgevangen. De au-

teurs geven met lichtbeelden een 

toelichting op het boek. Liek Mul-

der komt uit Harderwijk waar op 

een bevolking van 7.500 inwoners 

16.000 vluchtelingen kwamen. ‘Er 

zijn wel problemen geweest, maar 

de Harderwijkers huilden tranen 

met tuiten toen ze weggingen. 

Vooral omdat het economisch aan-

trekkelijk was.’ 

Neutraliteit

Viceadmiraal Borsboom vertelt een 

en ander over het neutraliteitbegin-

sel waar Nederland in de Eerste 

Wereldoorlog mee te maken had. 

‘Nederland moest actief bezig zijn 

om neutraal te zijn en te blijven.’ 

De neutraliteit werd veelvuldig ge-

schonden. Borsboom vertelt dat op 

een gegeven moment twee Duitse 

onderzeeërs in Nederlands gebied 

waren gestrand. De schepen en de 

bemanning dienden geïnterneerd 

te worden. Vanuit Duitsland kwam 

grote druk om teruggave van de 

onderzeeboten en de manschappen. 

Een internationale commissie be-

sloot dat één boot terug kon en de 

andere geïnterneerd bleef. 

Vluchtelingen

Axel Buyse concludeert dat de meer 

dan een miljoen naar Nederland 

waren gevluchtte Belgen bijzonder 

goed zijn ontvangen. ‘Natuurlijk 

was het een enorme belasting en wa-

ren er incidenten. Klachten over het 

eten werden opgelost door Belgi-

sche koks.’ Buyse gaat ook in op de 

wens van de Belgische regering om 

na de oorlog het Scheidingsverdrag 

van 1839 aan te passen en ten koste 

van Nederland gebiedsuitbreiding te 

bewerkstelligen. ‘Dit leidde tot gro-

te spanningen tussen beide landen.’ 

Duits perspectief

Kapitein-luitenant ter zee Stephan 

Helbig spreekt over de Nederland-

se neutraliteit vanuit Duits perspec-

tief. Hij vraagt zich af of de Ne-

derlandse neutraliteit het resultaat 

was van soevereine beslissingen 

en slimme diplomatie, of dat Ne-

derland toch niet meer dan een ob-

ject in het machtsspel van de grote 

buurlanden was. ‘De ruimte voor 

de Nederlandse regering was naar 

mijn mening beperkt en werd in de 

loop van de oorlog steeds minder. 

Vanuit Duits perspectief ziet het er 

naar uit dat de Nederlandse neutra-

liteit in het belang van de oorlog-

voerende partijen was.’

V.l.n.r. Anne Doedens, Axel Buyse, Liek Mulder, Mariëtte Pennarts, viceadmiraal Matthieu Borsboom en 

Stephan Helbig.

Beter De Bilt wil brug 
slaan voor De Timpe

Beter De Bilt organiseert woensdagavond 26 november om 20.00 uur 

in De Bremborst, Jan van Eijcklaan 31, een avond voor belanghebben-

de burgers en gemeenteraadsleden inzake project De Timpe. Partijen 

worden opgeroepen de voorwaarden te scheppen voor het gevraagde 

grote draagvlak.

Rost van Tonningen stelt dat De Timpe voor de gemeente een waarde-

vol project kan zijn met een hotelvoorziening, winkels en appartemen-

ten op de hoek van de Rembrandtlaan en Jan Steenlaan. Het bezwaar 

van belanghebbenden richt zich o.a. op de bouwhoogte van 19 meter 

midden in een villawijk en de gevolgde procedure. Ook de geplande 

winkelvoorzieningen ondervinden kritiek. Tijdens de avond zal fractie-

voorzitter Ebbe Rost van Tonningen als gespreksleider en mediator op-

treden. Met enkele ilmfragmenten uit de gemeenteraad zal de historie 
en de problematiek van de gevolgde besluitvormingsprocedure door de 

gemeente worden geschetst.

Beter De Bilt wil nu een brug slaan tussen bewoners en gemeenteraad 

om het (voorontwerp) bestemmingsplan Rembrandtlaan, waartegen 

tal van burgers en andere belanghebbenden ernstige bezwaren hebben 

geuit, van een breed of breder draagvlak te voorzien. In hoeverre dat 

mogelijk is, zal tijdens deze avond worden nagegaan. Beter De Bilt 

wil op basis van deze avond van 26 november, tijdens de gemeente-

raadsvergadering van 27 november een motie indienen om daarmee het 

draagvlak binnen de gemeenteraad zichtbaar te maken. Voor de avond 

van 26 november worden leden van het College van B&W, Gemeente-

raadleden, bewoners, projectontwikkelaar, vastgoedspecialist en win-

keliers uitgenodigd. 

Angelique terug naar haar roots
Als oud-leerling van de Werkplaats Kindergemeenschap heeft zij haar creativiteit op diverse 

fronten kunnen ontplooien en sinds kort woont ze weer in Bilthoven. Angelique Ten Holter 

gaf onlangs in eigen beheer een luxe full-colour boek uit onder de alleszeggende naam 

‘Zielenroerselen en hersenspinsels in beeld’. 

De bundel bevat een combinatie 

van kleurenfoto’s van haar beelden 

met daarnaast een door haarzelf ge-

schreven gedicht dat geïnspireerd 

is door het beeld. Ten Holter heeft 

het boek contrastrijk en met gro-

tere letters vormgegeven, zodat ook 

mensen met een zichtbeperking het 

zonder hulpmiddelen kunnen lezen. 

Deze unieke bundel is verkrijgbaar 

bij Bouwman Boeken in De Bilt en 

de Bilthovense Boekhandel aan de 

Julianalaan in Bilthoven. Ten Hol-

ter zal van 17 december tot en met 

2 januari ook als plaatselijk deelne-

mer er zijn aan de expositie Kunst 

uit eigen provincie in het WVT ge-

bouw. Daar kan men ook haar beel-

den en boek zien en bestellen.

Slechtziend

Angelique Ten Holter, die al vanaf 

haar geboorte slechtziend is, door-

liep haar hele schoolcarrière op de 

voormalige Kees Boeke school, nu 

Werkplaats geheten. Daar ontdekte 

ze al gauw haar passie voor de na-

tuur en voor mooie stenen in het 

bijzonder. Toen zij in 2000 voor 

het eerst een speksteen bewerkte, 

kwam deze passie in alle hevigheid 

terug. In de loop der jaren heeft ze 

tientallen beelden gemaakt, zowel 

iguratief als abstract. Vanwege 
haar slechte zicht werkt ze daarbij 

heel intuïtief en veel op het ge-

voel. Ze laat zich inspireren door 

de natuurlijke kleur en vorm van de 

steen. Kenmerkend aan haar beel-

den is, dat ze er vaak vanuit ver-

schillende invalshoeken bekeken, 

totaal anders uitzien. Ook werkt 

de kunstenares graag met zichtbare 

en voelbare contrasten en vindt ze 

het inspirerend om een beeld in op-

dracht te maken.

Vrijwilliger

De laatste jaren geeft zij als vrijwil-

liger les aan blinde en slechtziende 

ouderen in speksteen bewerken en 

heeft zij op diverse locaties geëx-

poseerd. Het schrijven zit haar ook 

in het bloed. In de gedichtenbun-

del komen universele thema’s aan 

de orde, die bij het maken van de 

sculptuur vanzelf omhoog kwamen 

borrelen. Vaak komt de eenvoud 

of complexiteit van het beeld ook 

weer terug in de vorm van het bij-

behorende gedicht. Zie voor meer 

info: www.angeliqueinbeeld.nl.

De combinatie van beeld en tekst 

was voor Ten Holter een kroon op 

haar werk

De actie om energie te besparen

wordt als heel nuttig ervaren

en als de rekening komt

sta je echt heel verstomd

want isoleren spint werkelijk garen

Guus Geebel Limerick

Deze maand
20% korting op al het

houten speelgoed

Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Heerlijk Pietentaartje
met donkerechocolade

nu € 9,95
PUUR Krokantje

een speltbonkje
met zonnebloem en pompoenpitten3 + 1 gratis

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

Dante literatuurwerkgroep
Literatuurwerkgroep over Dante’s ‘Goddelijke Komedie’
Begeleiding: Claar de Cock. Start: 13 januari 2015. 
Locatie: Bibliotheek Idea Bilthoven, Planetenplein 2
Gratis aanmelden: www.ideacultuur.nl, activiteiten@ 
ideacultuur.nl of 030 - 698 65 73

Informatie voor de pers
RegioCultuurCentrum Idea
Bibliotheken | Theater | KunstenCentrum | KunstUitleen 
| CultuurPunt. Voor meer informatie: Jantsje de Boer, 
senior medewerker Cultuur, Educatie en Innovatie. 
T: 030 - 698 65 72

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

boekhouding
loonadministratie

belastingen

ZZP
MKB
Horeca

Inloopspreekuur voor ondernemers en starters

 

DEN HARTOG
ONDERSTEUNING

méér dan een administratiekantoor

Contact 

Albert Einsteinweg 36 
3731 CT De Bilt
06-34477233

info@denhartogondersteuning.nl

Gratis adviesgesprek met boekhouder 
Golfpark De Biltse duinen

Burgemeester van der Borchlaan 6, Bilthoven

Vrijdag 21 november van 9.00 uur tot 12.00 uur
Dinsdag 25 november van 19.00 uur tot 22.00 uur

Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 

3732 HH De Bilt, 030-2202012

sinds 1931 www.raaijeninterieurs.nl

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

www.relaxfauteuil-raaijen.nl

Raaijen Interieurs is gespecialiseerd in 

persoonlijk zitcomfort op maat. Relax-

fauteuils, Sta-op-stoelen, Fauteuils en

banken. Kom proberen wat goed zit-

comfort voor u kan betekenen. Bezoek de 

winkel en showroom met ± 100 fauteuils.

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

25% KORTING

Levendig bergamot met warme, zoete 

tonkabonen, hete kruiden en tropische schorsen.

Bergamot & Tonka Beans

PARFUM VAN DE MAANDNOVEMBER NOVEMBER

DE HELE MAAND NOVEMBER 25% KORTING OP ELK BLACK 22 PRODUCT

KO
RT

IN
G

black 22

06 51447828 Eline Bekius, De Bilt 
www.mevision.info

Bilthoven, 
ophaal- en afl everpunt

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

KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

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

 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 

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

onderhoudswerkzaamheden uit. 
 

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

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

om de situatie samen te bekijken. 

Bel Kapper Hans, 0346 212455.

Hoera!

Vrijdag weer 

schoentje zetten 

bij kapper Hans.

 

Mét 2

zwarte Pieten!

Bedankt 
Jumbo!

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry age

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

STAPEL
KORTING

30%

1 Artikel

2 Artikelen

3 Artikelen

20%

10%

KORTING

KORTING

KORTING

OP DE HELE GERRY WEBER COLLECTIE
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Verzorgingscentrum 
d’Amandelboom jubileert

door Guus Geebel

Vijftig jaar geleden, op 26 november 1964, werd Verzorgingscentrum d’Amandelboom in 

Bilthoven oficieel in gebruik genomen. Ter gelegenheid van het jubileum begint op maandag 
24 november een feestweek die op vrijdag eindigt met een Winterfair op het terrein van 

d’Amandelboom. Van 16.00 tot 20.00 uur staan daar dan vijftig kraampjes waar spulletjes 
worden verkocht en oude ambachten te zien zijn. Iedereen is er welkom.  

De jubileumviering van 

d’Amandelboom begint maandag-

morgen met een bijeenkomst voor 

de bewoners. ’s Middags worden 

genodigden ontvangen, waaronder 

zorgwethouder Anne Brommer-

sma. Een aantal bewoners levert 

die dag een bijdrage. Verder vinden 

de hele week door verschillende 

activiteiten plaats. Zo heeft weer-

man Reinier van den Berg toege-

zegd een verhaal over het weer te 

komen houden. Donderdag is er 

een reünie van oud-medewerkers. 

d’Amandelboom maakt deel uit 

van de christelijke organisatie Ac-

colade Zorggroep, waarbij vier lo-

caties zijn aangesloten. Het is een 

positief christelijke organisatie met 

medewerkers die vanuit hun over-

tuiging de zorg verlenen.

Begintijd

De bouw was destijds een initia-

tief van de diaconieën van de ge-

reformeerde kerken in de regio. 

Mevrouw N. Kootstra, mevrouw 

A. Hoekstra en de heer I. van Veen 

vertellen over de begintijd van 

d’Amandelboom. Mevrouw Koot-

stra is lid van de cliëntenraad en 

dochter van de oprichter en eerste 

voorzitter. ‘De afgelopen vijftig jaar 

hebben veel veranderingen plaats-

gevonden. In het begin was de di-

rectrice de enige verpleegkundige. 

De anderen waren huishoudelijke en 

technische hulpen. Bewoners waren 

gemiddeld jonger dan nu en konden 

nog een heleboel zelf. Maximale 

redzaamheid en kwantitatief wo-

nen was het belangrijkste. Er was 

in die tijd een enorm tekort aan wo-

ningen voor ouderen.’ Teamleider 

Zorg Marion Schoon werkt al vele 

jaren in d’Amandelboom. ‘Toen ik 

hier begon woonden in het verzor-

gingscomplex mensen zonder indi-

catie. Nu komen daar alleen mensen 

met een indicatie. Er wonen in dat 

gedeelte nu 65 mensen. De 73 aan-

leunwoningen worden door bewo-

ners gehuurd met en zonder indica-

tie.’ Bij d’Amandelboom hoort ook 

een psychogeriatrsich verpleeghuis 

met zestien appartementen. 

Veranderingen

‘Er is in de loop der jaren heel veel 

veranderd met betrekking tot wet- 

en regelgeving. Het begon min of 

meer als huisvesting voor mensen 

die zichzelf konden helpen. Dat is 

veranderd in kwaliteitszorg. Vroe-

ger werden in d’Amandelboom zelf 

de maaltijden bereid en bewoners 

hielpen in de keuken met bijvoor-

beeld het punten van de boontjes. De 

sfeer en cultuur van die tijd willen 

we graag terug. d’Amandelboom 

is een gemeenschap van de mensen 

die hier wonen. Wij zijn te gast en 

verlenen zorg in samenwerking met 

bewoners, medewerkers, mantel-

zorgers en vrijwilligers.’ Mevrouw 

Kootstra: ‘De cliënt heeft het voor 

het zeggen. Dat betekent een om-

schakeling voor het personeel en 

de bewoners. Als je vroeger een 

indicatie had werd alles voor je ge-

regeld. Daar kregen de huizen het 

geld voor. Dat gaat per 1 januari 

veranderen. Alleen de zorg wordt 

dan betaald, het facilitaire proces 

eromheen en het welzijn zit dan niet 

meer bij de indicatie.’

Wonen en zorg
‘We willen in de toekomst een 

woongemeenschap voor ouderen 

zijn waar mensen gescheiden van 

wonen en zorg verblijven. Mensen 

huren ook in het verzorgingshuisge-

deelte het appartement en kopen de 

zorg in, liefst van ons’, vertelt Mari-

on Schoon. ‘Een groot gedeelte van 

de bewoners verblijft hier al volgens 

dit concept.  d’Amandelboom loopt 

hiermee voorop bij de ontwikkelin-

gen op dit gebied. Vrijwilligers zijn 

daarbij van groot belang. Er vindt 

op dit moment een wervingsactie 

plaats waarmee resultaat wordt ge-

boekt. Daar zijn we enorm blij mee. 

Voor dementerende ouderen willen 

we een levensverhaal op papier zet-

ten waarvoor we bij de gesprekken 

graag vrijwilligers willen betrekken. 

Vooral bij het gescheiden wonen en 

zorg kunnen we nog steeds vrijwil-

ligers gebruiken.’

Activiteiten

De hele week door zijn er in 

d’Amandelboom activiteiten waar 

mensen heen kunnen. Ook zijn er 

identiteitsgebonden activiteiten. Elke 

eerste maandag van de maand wordt 

de maandopening gehouden en er is 

een weeksluiting waaraan verschil-

lende predikanten uit de regio mee-

werken. De activiteiten komen steeds 

meer in trek en de deelname is groot. 

‘Het zegt ook iets over de manier 

waarop wij dat vorm geven. Maaltij-

den worden op de kamers geserveerd, 

maar we gebruiken standaard twee-

maal per week de maaltijden samen. 

Als het mogelijk is willen we dat in 

fases uitbreiden, ook voor de brood-

maaltijden. d’Amandelboom wil ook 

de wijk bij de activiteiten betrekken. 

‘We willen er ook graag voor de om-

geving zijn. Als ouderen uit de buurt 

mee willen doen aan activiteiten zijn 

ze tegen een kleine vergoeding wel-

kom. Ze kunnen hier ook de maaltijd 

gebruiken.’ Het eten wordt elke dag 

vers bereid in verpleeghuis De Wijn-

gaard.

Thuiszorg
Vanuit d’Amandelboom wordt sinds 

twee jaar ook thuiszorg geleverd. 

Amandelboom Thuiszorg werkt aan 

een vast thuiszorgteam gekoppeld 

aan d’Amandelboom. ‘We hebben 

een aantal vaste medewerkers voor 

de thuiszorg, maar ook nog een aan-

tal medewerkers dat zowel intramu-

raal als extramuraal werkt.’

V.l.n.r. mevrouw A. Hoekstra, Marion Schoon, mevrouw N. Kootstra en 

de heer I. van Veen.

Inspiratie voor vrije tijd
door Martijn Nekkers

Dertig standhouders bevolkten zaterdag15 november de grote zaal en 

de foyer van het Dorpshuis van Westbroek. Zoals altijd was het weer 

een bonte verzameling van hobby’s waarmee de bezoekers op deze 

grauwe zaterdag konden kennismaken. 

Keramiek, beschilderde stenen, cup-cakes en sieraden kon men er be-

wonderen. Wat je allemaal niet van theezakjes kunt maken liet Marga 

Boon ons zien. Wim Wijnen was er met z’n modelspoorwegbaan die 

nooit af lijkt te raken. Theo Schouten was gekomen met allerlei zaken 

van het Westbroek van vroeger. Het grote archief van Wout van Wins-

sen trok als altijd veel belangstelling. 

Anderen

Een andere deelnemer liet zien hoe bedreven hij was in houtdraaien. 

Maar ook Kees Schuurman was er met fraaie houten voorwerpen. Je 

kon, als je tenminste stil bleef zitten, je portret laten tekenen door Aalt 

van de Beek. Kunstige, handgemaakte kaarten waren in overvloed te 

koop bij verschillende standhoudsters. Maar ook Meccano, modelboten 

en beesten van textiel kwam je op de hobbymarkt tegen. Een andere 

deelneemster had een kraam met heel veel potjes lekkere eigengemaakte 

jam. Het was al met al weer een mooie tentoonstelling, deze tweejarige 

hobbymarkt. We waren lang niet volledig met deze opsomming. Maar 

voor wie nu nog 

niet weet wat hij in 

z’n vrije tijd moet 

gaan doen zien we 

het somber in. Een 

hengel uitgooien 

in één van West-

broeks talrijke slo-

ten blijft altijd als 

laatste mogelijk-

heid over.

Snuffelen in het 

archief van Wout 

van Winssen.

Ludi Cantare geeft Lustrumconcert
Dit jaar viert Vrouwenkoor Ludi Cantare haar 30-jarig bestaan. Het koor heeft zich geduren haar 
bestaan onder professionele begeleiding ontwikkeld tot een stabiel koor van ca. 25 trouwe leden.

Dit lustrum wordt o.a. gevierd met 

een concert. Op zondag 23 no-

vember a.s. trakteert Ludi Cantare 

alle muziekliefhebbers hierop. Er 

worden madrigalen gezongen, ro-

mantische moravische duetten van 

Dvořák en Franse liederen van Pou-

lenc en Fauré. Speciaal voor Ludi 
Cantare schreef de jonge componist 

Tom Dicke een cyclus van vijf Win-

terliederen op teksten van Ida Ger-

hardt. Deze unieke liederen worden 

nogmaals in Bilthoven uitgevoerd 

als hommage aan de dichteres om-

dat zij hier van 1951-1963 woonde 

en werkte. Er is 

medewerking van 

sopraan Titia van 

Heyst; Judith Ja-

min speelt harp en 

Caroline Kuijpers 

staat borg voor 

prachtig pianospel. 

De algehele muzi-

kale leiding is in 

professionele han-

den bij Frank Hil-
berink.

Het concert is op 

zondag 23 novem-

ber om 15.30 uur 

in de Noorderkerk, 

Laurillardlaan 6, 

Bilthoven. 

(Lidy van 

Noordenburg)

advertentie

Het koor ontstond in 1984 uit een groep vrouwen die elkaar troffen bij het hek van de 

kleuterschool.

BETER DE BILT
Hoogbouw De Timpe

Beter De Bilt organiseert bewonersavond over de

hoogbouw rond de Rembrandtlaan: project De Timpe. 

Praat mee: de Bremhorst, woensdag 26 nov a.s.,

Jan van Eijcklaan 31, Bilthoven. Aanvang: 20 uur.

Toegang vrij. Allen welkom.

Meer info: ebberostvantonningen@beterdebilt.nl
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Herfstspecial

Herten stoofpotje 
met rode kool en puree € 17,50 

Gebakken zeetong (250 gram)  

met friet, salade en groenten € 19,50

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

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

Herfstmenu

Proef de smaken van de herfst... 

Hertenrugilet 
met spruitjesstamppot  

€ 19,50

De Witte Zwaan

Dorpsstraat 8
3732 HJ De Bilt

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

Weekspecial

Gezellig terras 
Mooie wijnen & lekkere biertjes
Mediterrane hapjes
Plat du jour 
Houtskool BBQ

Van de houtskoolgrill:
Ossenhaas saté met atjar, kroepoek en satésaus voor € 17,50

Dorpsstraat 81-83 | 3732 HH De Bilt | 030 221 31 81 | www.restaurant-amis.nl

GEKONFIJTE EENDENBOUT
Gemak dient de mens: alleen opwarmen; krokant af te braden

Ca. 20 minuten op 170° C i/d oven per stuk 4,25

BLACK ANGUS RIBEYE
Met graan gevoerd. Smelt op de tong; super smaakvol;

lekker doorregen. Rosé te bakken als biefstuk 100 gram 2,98

SLAGERS HACHE
Kant en klaar. Uit eigen keuken; met vlees, geglaceerde uitjes,

kruidnagel, laurier en puree, alleen opwarmen 500 gram 5,98

MINI LAMSBIEFSTUKJES
Van ons bekende lamsvlees, met Provençaalse kruiden en

vleugje kno� ook. Kort & fel rosé te bakken 100 gram 2,45

HOME MADE MINI BEENHAMMETJES
Keuze uit Naturel, kno� ook, Provençaals of Italiaans; u mag

het zeggen!! Om zelf te wellen of in de oven 500 gram 6,98

CORDON SUISE 
Panklaar; gevuld � let lapje met plak ham en kaas; gesloten

met een stokje. Ruim boter; ca 8 – 10 min braden 100 gram 1,50

TIP: Van maandag 24 t/m woensdag 26 november

SPEENVARKEN SPEKLAPPEN

Krokant uit bakken 100 gram 0,95

DE BOOMSTAMMETJES

Zachtjes braden in ruim boter 3 stuks 3,75

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 17 nov t/m zaterdag 22 nov 2014. Zetfouten voorbehouden.

Blessed by
Comfort

Showroom: Industrieweg 24 a Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

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

Create your looks with 

BotaBoots

        Outits               Boots          Accessoires

Aktie: Imitatiebontkragen voor € 69,95

UITVERKOOP
PROFITEER NU VAN DE LAATSTE 

ARTIKELEN TEGEN TE GEKKE PRIJZEN!

Originele inktpatronen

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

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

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

WIJ STOPPEN MET DE 

VERKOOP VAN SUPPLIES

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

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan      

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Praten kan altijd...

SeniorWeb zoekt vrijwilligers 

Bibliotheek De Bilt is op zoek naar vrijwilligers 

die willen helpen bij het geven van computerles-

sen aan senioren. Heeft u een redelijke kennis 

in het omgaan met de pc, tablet, iPad of met 

specifieke programma’s en lijkt het u leuk om 

uw kennis over te dragen aan anderen, neem 

dan contact op. Ook voor andere informatie kan 

men bellen of mailen met mw. Carla Heerschop,

cheerschop@ideacultuur.nl of tel. 030 2299003. 

IRS-lezing

Op dinsdag 25 november houdt drs. G.A. van 

Ginkel een lezing met de prikkelende titel Room-

ser dan de paus?! Hij zal daarbij aansluiten bij de 

doelstelling van de stichting IRS.

De locatie voor de lezing is een zaal van de Ont-

moetingskerk , Julianalaan 26 te Maartensdijk. 

Aanvang: 19.45 uur. De netto-opbrengst van deze 

avonden komt ten goede aan één van de pro-

jecten van de IRS. Voor meer informatie www.

inderechtestraat.nl of met drs. G.A. van Ginkel,

tel. 0346 213445.
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Stoelen van Raaijen zijn 
bijna maatwerk

door Rob Klaassen

De meubelzaak aan de Dorpsstraat in De Bilt van de fi rma Raaijen is een typisch familiebedrijf. 
Peter Raaijen vertelt bevlogen over de inmiddels veranderde branche.

‘Er is heel veel veranderd in deze 

branche. Vroeger kochten mensen 

meubels, die zo’n 50 jaar meegin-

gen. Waren ze versleten of kapot, 

dan werden ze gerepareerd of op-

nieuw gestoffeerd. De kwaliteit 

was toen zo goed dat de meubels 

gemakkelijk die 50 jaar, ofwel een 

heel mensenleven, meegingen. Het 

opknappen en stofferen van meu-

bels was toen dan ook een heel be-

langrijk onderdeel van ons bedrijf. 

Mijn vader had destijds maar liefst 

7 stoffeerders in dienst. Nu doe ik 

alles in mijn eentje: zowel de win-

kel als de stoffeerderij’. 

De nadruk van z’n bedrijf ligt sinds 

de jaren ’90 op de verkoop van re-

lax- en comfortfauteuils. ‘Kwaliteit 

en duurzaamheid zijn voor ons heel 

belangrijk” stelt hij. “Onze klanten-

kring bestaat vooral uit mensen bo-

ven de 50. En daar komen er steeds 

meer van. Dat is de groep die aan 

den lijve ondervindt hoe belangrijk 

het is om comfortabel te zitten. De 

stoelen die wij leveren gaan zeker 

10-15 jaar mee. Allemaal stoelen 

van Europees hout. Ze komen voor-

al uit Scandinavië. Uit Denemarken 

komen veel van m’n stoelen, waar-

bij de Farstrup-stoel de belangrijk-

ste is. Ik werk veel samen met fy-

siotherapeuten en ergotherapeuten. 

Samen met de klant bepalen we 

wat de beste afmetingen zijn voor 

hoogte, diepte van de zitting, stand 

van de stoel e.d. Allemaal zaken die 

heel nauw luisteren. Naarmate men 

ouder is, wordt er meer gezeten, of 

we dat leuk of minder leuk vinden. 

We zijn een duurzaam bedrijf, om-

dat onze meubels lang meegaan en 

geen wegwerpartikelen zijn. Omdat 

ze uit Europa komen, hoeven ze 

niet over de hele wereld te gaan.’

China
‘De gemiddelde prijs voor een de-

gelijke en comfortabele stoel ligt 

bij ons ronde duizend euro. Als je 

onze prijzen vergelijkt met een im-

port stoel uit China lijkt dit duur. 

Voor een paar honderd euro heb je 

zo’n stoel uit China, maar die kan 

je na 2 jaar weggooien’. Peter laat 

ons zo’n stoel zien (zie foto). Na 

twee jaar, vaak niet comfortabel, te 

hebben gezeten, moet je dan weer 

aan een nieuwe stoel. ‘In onze bran-

che is goedkoop, duurkoop. Ik mag 

stellen dat ik eigenlijk alleen maar 

tevreden klanten heb’.

Eenrichtingsverkeer
Peter stelt dat het hebben van een 

winkel in de Dorpsstraat een genoe-

gen is. Het is er rustig. Alleen de 

ochtend- en avondspits zijn drukker. 

Overal parkeerplekken in overvloed. 

‘Zeker nu de twee garagebedrijven 

naar Larenstein zijn vertrokken is er 

ruimte in overvloed. Mijn klanten 

komen vrijwel altijd per auto naar 

ons toe en ze kunnen vrijwel altijd 

voor de deur parkeren. En parkeren 

is hier gratis. Het zou droevig zijn als 

er eenrichtingsverkeer zou komen. 

Dan is het gedaan met de rust hier. 

Je krijgt dan de hele dag rondrijden-

de auto’s en vooral ook vrachtauto’s. 

Ik hoop dat men zo verstandig is dit 

niet te doen. Zelf denk ik, dat als 

je doseer-stoplichten aanlegt op de 

Biltse Rading –Blauwkapelseweg 

en op Dorpsstraat-Soestdijkseweg 

dit voldoende zal zijn. Als je dan 

per keer 3-4 auto’s laat doorgaan, 

dan zal het probleem in de spits snel 

zijn verholpen. Het gaat de automo-

bilisten dan te lang duren en gaan ze 

vanzelf naar andere mogelijkheden 

elders zoeken. Daarmee is het hele 

probleem opgelost. Ik ben geen ex-

pert, maar het lijkt mij dat dit wel 

zal helpen’. 

Omgeving.
‘Tot voor kort kwamen mijn klan-

ten rond 20 km uit de omgeving. 

Sinds een paar maanden heb ik 

m’n website vernieuwd en krijg ik 

steeds meer klanten die van verder 

weg komen. Het is voor mij dan 

ook belangrijk dat de Dorpsstraat 

niet drukker gaat worden en gemak-

kelijk bereikbaar blijft. Die verder-

weg-gelegen klanten komen vaak 

met een busje of aanhanger, want 

veel stoelen kan ik onmiddellijk af-

leveren. Klanten willen dan direct 

de stoel meenemen. Goede bereik-

baarheid en goed parkeren is dan 

ook voor mij van levensbelang’. 

Ondernemersklimaat

Tot slot stelt Peter Raaijen dat het 

ondernemersklimaat in De Bilt 

prima is. ‘Prima plek, prima omge-

ving, genoeg ruimte. Ons bedrijf zit 

hier, zoals gezegd, al sedert 1931 

en we hopen hier nog lang zaken te 

kunnen blijven doen. U spreekt hier 

met een tevreden ondernemer’.

Peter Raaijen weet als geen ander hoe comfortabel zijn stoelen zitten. 

Intocht van Sinterklaas in 
Maartensdijk 

Zoals ieder jaar was het speelgoedpakhuis van Sinterklaas een drukte van 
belang. Sinterklaas en al zijn pieten werkten er hard om er in Nederland een 

leuk feest van te kunnen maken. Zaterdag 22 november komen ze aan in Maartensdijk. 

Zoals ieder jaar is het groot feest in 

het dorp en er is van alles te doen, 

zoals vanaf 13.30 uur oud Holland-

se spelletjes op het plein, muziek 

van een pietenband en een optreden 

van Zumba pieten. 

Ook dit jaar heeft Sinterklaas zijn 

eigen foto Piet meegenomen, die 

kinderen met pieten op de foto zet. 

Voordat Sinterklaas op het Maer-

tensplein aankomt, zal hij samen 

met een paar pieten een bezoek 

brengen aan Toutenburg (14.30 

uur) en Dijkstate (15.00 uur). Om 

15.45 uur komt Sinterklaas ver-

volgens met wethouder Madeleine 

Bakker aan bij het winkelcentrum. 

Om 16.00 uur zal op het Maertens-

plein de goedheiligman worden 

verwelkomd. 

Om 16.30 uur start een feestelij-

ke optocht van Sinterklaas en de 

wethouder door het dorp. De op-

tocht start bij het Maertensplein en 

loopt via Marijkelaan, Prinsenlaan, 

Amalialaan, Bernhardlaan, Dra-

kensteyn, Dillenburg, Noordeinde, 

Sterrenlaan, Bovenkruier, Maal-

steen, Melkweg, Korenmolen, 

Windvang, Kievitlaan en Marijke-

laan weer naar het Maertensplein. 

Zoals ieder jaar zijn lichtstaafjes 

voor de feestelijke optocht te koop 

bij Primera en kunnen kinderen hun 

schoentje zetten bij kapper Hans.

Aan de bewoners langs de route 

wordt verzocht om hun auto’s aan 

één kant van de 

straat te parke-

ren om zo een 

g e m a k k e l i j k e 

doorgang van de 

optocht mogelijk 

te maken.

advertentie

Vogelvoederbol
Per stuk

van 12,99Cvoor 

8,99
GroenRĳ k Hollandsche Rading • Tolakkerweg 138 • 035-5771425 • groenrĳ k.nl

wk 47. Geldig van 19-11 t/m 25-11. OP=OP

Open huis Le Grand
 

Zaterdag 22 november kunnen geïnteresseerden het nieuwbouwproject 

Le Grand in Bilthoven bezoeken van 11.00 uur tot 13.00 uur. 

 

Le Grand ligt op de hoek van de Leijenseweg en de 2e Brandenburger-

weg en betreft de herontwikkeling van het oude Inventum terrein. Het 

plan omvat achttien twee-onder-een-kapwoningen, twaalf herenhuizen 

en negen rij- en hoekwoningen. Begin 2015 start de tweede verkoop-

fase voor de twee-onder-een-kapwoningen, die nog niet in aanbouw 

zijn. Belangstellenden kunnen zich al inschrijven voor deze woningen. 

Geïnteresseerden kunnen zich melden op de bouwplaats nabij Anne 

Franklaan 105 in Bilthoven. Vertegenwoordigers van AM en betrok-

ken makelaars zijn zaterdag 22 november aanwezig om informatie te 

verstrekken over het plan en vragen te beantwoorden. 

Sinterklaas in 
Bilthoven en De Bilt

De mensen van Stichting Intocht Sint Nicolaas De 

Bilt/Bilthoven hebben bericht ontvangen, dat zaterdag 

22 november Sint Nicolaas, zijn Pieten en het Pie-

tenorkest weer een bezoek aan Bilthoven en De Bilt 

zullen brengen. Om 10.15 uur komen zij bij gemeentehuis 

‘Jagtlust en om 11.15 uur bij de Julianalaan hoek Vinken-

laan. Na een pauze gaat men naar De Bilt: om 14.00 uur 

bij de Planetenbaan, om 14.55 uur op de Hessenweg en om 

15.55 uur komt Sint in het ‘Oude Dorp’.

Sint in Westbroek
Zaterdag 22 november om kwart over één,

brengt Sinterklaas Westbroekse kinderen weer op de been!

Westbroek waar ligt dat ook al weer op de kaart?

Hopelijk blijven dit jaar ongelukken mij bespaard.

Vorig jaar rijlessen en auto’s op z’n kop,

dit jaar hebben we toch niet weer zo’n strop!

Zorg dat de datum in je agenda staat,

en kom dus niet te laat!

Ook al voel je je niet zo lekker,

kom op tijd en zet je wekker!

Maar zijn de pieten wel op tijd ?

Daarover kunnen we natuurlijk nog niet veel kwijt.

Want die moeten ieder jaar heel hard aan de slag,

zodat uitslapen vast niet mag. 

Natuurlijk aan de Kerkdijk, bij de fam. van Keulen, kom ik aan

en vertrouw erop dat jullie er ook weer allemaal staan.

Daarna gaan we met zijn allen naar het Dorpshuis,

want na al die jaren voel ik me daar wel thuis.

Ik hoop dat iedereen komen kan,

dan maken we er een gezellige middag van!

Met dank aan onze sponsoren het wordt weer genieten, 

Groetjes van de Sint en zijn Pieten !



Zo werkt het:

Nóg vlotter  
winkelen met de 
Jumbo Zelfscan!

Pak uw scanner
uit de houder

Méér informatie over de Jumbo Zelfscan? 
Onze medewerkers helpen u graag verder.

Scan de streepjescode
en pak direct in

Reken eenvoudig af
bij de caissière

Scan zelf uw  
boodschappen!  

• Lekker snel winkelen

•  Tijdens het winkelen  

al inpakken

• Betalen met pin én contant

• Géén klantenpas nodig

• Ervaar zelf het gemak en de

   snelheid van Jumbo Zelfscan!

Jelle Farenhorst
Maartensdijk:  Maertensplein 31                

Vanaf 
26 november  

ook in
Maartensdijk
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Doppen voor blindengeleidehonden
door Guus Geebel

De Julianaschool in Bilthoven doet mee aan een initiatief om doppen van melkpakken en 

frisdranklessen in te zamelen. Met het geld dat dit oplevert worden blindengeleidehonden 
gekocht. De doppen verdwijnen meestal in de afvalcontainer, maar door ze te verzamelen 

vervuilen ze het milieu niet. Bovendien worden er in een fabriek plastic kratten en 
pallets van gemaakt, zodat de doppen ook nog eens worden hergebruikt.

Puck Wijte gaat regelmatig naar 

Tessa, een meisje dat in De Twee-

sprong in Zeist woont. De Twee-

sprong is een gezinsvervangend te-

huis dat bij Bartimeus hoort. Puck 

Wijte geeft Tessa wat les geeft over 

geschiedenis en leest ook voor. 

‘Toen ik een keer bij haar was stond 

er een bakje met doppen. Ik vroeg 

waar die voor waren en ze vertelde 

dat die gespaard worden voor een 

blindengeleidehond. Tessa vertelde 

dat ze bij de Jumbo in Zeist elke 

zaterdag  de doppen van de terug-

gebrachte plastic lessen mochten 
afdraaien. Toen ontstond bij mij het 

idee om daar ook iets mee te doen, 

want er zijn kinderen genoeg die 

doppen kunnen sparen.’ Puck Wij-

te is lid van Rotaryclub Bilthoven 

Zandzegge en is ook daar begonnen 

met inzamelen van doppen.

De kleinkinderen van Puck Wijte 

zitten op de Julianaschool en daar 

vonden ze het een mooi project om 

aan mee te doen. Een maand gele-

den kwam Puck Wijte met Tessa en 

Amber, die ook in De Tweesprong 

woont, bij groep 7c van juffrouw 

Linda iets over blindengeleidehon-

den vertellen. Groep 7c heeft nu de 

verantwoordelijkheid gekregen om 

aan de andere groepen uit te leg-

gen waar het om gaat. De doppen 

leveren 22 cent per kilo op, maar 

ze zijn erg licht. Een blindengelei-

dehond kost wel 68.000 euro. Het 

moet een speciale hond zijn die een 

langdurige opleiding krijgt. Door 

zo’n hond kunnen blinden min of 

meer vrij naar buiten gaan. De eer-

ste vijftien kilo doppen die door 

kinderen van de Julianaschool wer-

den ingezameld zijn inmiddels bij 

De Tweesprong afgeleverd. Scho-

len, verenigingen of instellingen 

die dit initiatief willen steunen door 

ook doppen in te zamelen kunnen 

contact opnemen met Puck Wijte, 

telefoon 06 21830864.

Puck Wijte laat met de kinderen van groep 7c van de Julianaschool het 

eerste resultaat zien.

Het 25 jarig bestaan van Sportstichting Samen Verder werd groots 

gevierd.

De Dag van Respect Julianaschool
De Dag van Respect stond in de Ju-

lianaschool in het teken van omgaan 

met een handicap. Gemeenteraads-

lid Frans Poot sprak met de kinde-

ren aan de hand van een praatpapier 

dat ze zelf hadden gemaakt. Wilma 

Dijkstra en Daniëlle Janssen stelden 

zich aan de leerlingen voor en vertel-

den over hun handicap. Dat leverde 

tal van vragen op. Kinderen blijken 

heel praktisch te denken, zo kreeg 

Daniëlle de vraag hoe ze uit bed 

kwam. Om zelf te ervaren wat een 

handicap betekent werden verschil-

lende situaties nagebootst. [GG]

Cursus 
Communiceren bij Via

Goed communiceren is een vak. Veel misverstanden of irritaties ont-

staan door onduidelijke communicatie. Ook in het vrijwilligerswerk. 

Hoe kan men als coördinator de juiste toon raken bij vrijwilligers.

In het begeleiden van vrijwilligers krijgt men te maken met veel ver-

schillende vrijwilligers. Vrijwilligers met verschillende achtergronden, 

verschillende redenen om vrijwilliger te zijn, verschillende verwach-

tingen en persoonlijkheden. Met iedereen communiceert men op een 

unieke manier, toch zijn er ook ‘communicatiewetten’ die voor iedereen 

prettig zijn. Zo leert de ervaring dat heldere communicatie helpt in de 

werkrelatie die men heeft met vrijwilligers.

Workshop

In deze actieve workshop besteedt men via wisselende werkvormen 

aandacht aan direct en indirect communiceren, grenzen stellen en ruim-

te geven, luisteren en motiveren. Er wordt een praktische vertaalslag 

naar uw eigen (werk-)situatie gemaakt en er is ruimte voor het uitwis-

selen van ervaringen en leren van elkaar. Na de workshop heeft men 

meer inzicht in de eigen manier van communiceren en wat daar mee 

samenhangt.

Iedereen

De workshop is voor iedereen die vrijwilligers begeleidt op donderdag 

20 november van 16.00 tot 19.00 uur in Servicecentrum De Bilt van 

Mens De Bilt. Prof. Dr. Debijeweg 1 in De Bilt (bij woonzorgcentrum 

Weltevreden). Aanmelden kan via@mensdebilt.nl.

Jubileum Sportstichting 
Samen Verder

door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen zaterdag hebben sporters, vrijwilligers, enkele gasten en het bestuur van de 
Sportstichting Samen Verder het 25 jarig bestaan gevierd. Het werd een gezellige avond 

in het Wvt-gebouw met kofie en gebak, cadeautjes, muziek en een buikspreker.

Sportstichting Samen Verder is 

25 jaar geleden opgericht door de 

inmiddels 90 jarige Frans Kraal. 

Hij was voorzitter van de Samen 

Verder Utrecht toen de toenma-

lige Sportraad De Bilt hem vroeg 

een dergelijke vereniging ook op 

te zetten in De Bilt. Voorwaarde 

was dat het een vereniging zou zijn 

waar verstandelijk en lichamelijk 

gehandicapten samen zouden spor-

ten. Het heeft Frans Kraal heel wat 

moeite gekost om de sportraad er-

van te overtuigen dat beide groepen 

mensen een beperking hebben maar 

dat samen sporten niet wenselijk en 

eigenlijk ook niet mogelijk is. Na-

dat hij de sportraad overtuigd had 

heeft hij de Sportstichting Samen 

Verder De Bilt opgericht, een sport-

club voor mensen met een verstan-

delijke beperking. Frans Kraal was 

aanwezig en vertelde trots te zijn op 

de huidige vereniging. 

Zwemmen, sporten en meer
Sportstichting Samen Verder be-

staat momenteel uit 41 sporters en 

28 vrijwilligers. Op zaterdag wordt 

er door hen gezwommen en op 

donderdag gesport in de sportzaal 

van het Lichtruim. Naast het spor-

ten zijn er jaarlijkse feestjes, waar 

iedereen graag naar toe gaat. De 

kerstbingo en het uitje aan het einde 

van het seizoen zijn zeer populair. 

Het bestuur bestaat uit 6 gedreven 

personen waarvan de gemiddelde 

leeftijd inmiddels ongeveer 70 jaar 

is. Voorzitter Antje Naaktgeboren: 

‘Daar moeten we wat mee. Wij vin-

den het allemaal nog geweldig werk 

maar gezien onze leeftijd zullen we 

vernieuwing moeten vinden’. 

Feest

Het feest zaterdag was groots. De 

vele vrijwilligers werden allemaal 

bedankt. Zij kregen een ‘echte’ 

Luuk. Luuk van der Bult heeft op 

een atelier van Reinaerde gewerkt 

waar hij prachtige schilderijen 

maakte van voornamelijk hele lan-

ge mensen. Daarnaast was er ook 

nog een buikspreker en het laatste 

stuk van de feestavond werd er 

gedanst en polonaise gelopen. De 

stralende gezichten spraken voor 

zich. Onder de aanwezigen genoot 

ook de onlangs aangetreden nieuwe 

voorzitter van de Biltse Sport Fede-

ratie Ineke Stienstra. ‘Dit is mooi’. 

Informatie

Er is altijd voldoende plek voor 

nieuwe sporters. Nieuwe vrijwil-

ligers zijn natuurlijk ook altijd 

van harte welkom. Voor Meer 

informatie kunt u terecht bij Lies 

Hoogendijk-Zeijpveld. U kunt 

haar het best bereiken op tele-

foonnummer 030-228 6765 of 

via de e-mail lieshoogendijk@

ziggo.nl

In de rolstoel links Wilma Dijkstra in het midden Danielle Janssen en achteraan gemeenteraadslid Frans Poot.



Zaterdag 22 november t/m dinsdag 23 december
Vijf weken lang elke dag geopend, ook de zondagen

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

Openingstijden Warme Witte Winter Weken:

Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur, vrijdags van 10.00 tot 21.00 uur

Openingstijden ‘t Vaarderhoogt tuincentrum en Kerstshow:

Dagelijks van 09.00 tot 18.00 uur, vrijdags tot 21.00 uur, zondags van 10.00 tot 17.00 uur

Vanaf zaterdag 22 november a.s. 

bent u 5 weken lang 7 dagen per 

week welkom bij de Warme Witte 

Winter Weken, het grootste en ge-

zelligste winterfeest in Midden-Ne-

derland. Samen winkelen in het (nu 

nog grotere) Anton Pieck dorp, volop 

winterse lekkernijen en dranken 

op het Smulplein, optredens op het 

podium, broodjes bakken bij Henk 

de Houthakker, een bezoekje aan 

de grootste en bekendste levende 

Kerststal met z’n levende have en 

nog héél veel meer. 

Zaterdag gaan we van start met een 

daverend optreden van het aanste-

kelijke koor de Soester Knollen. Mag 

u gewoon niet missen!!!

•AntonPieckwinkeldorp
•Optredenskorenen
 artiesten
•Smulkramen
•LevendeKerststal
•Kinderactiviteiten
•Kerstkoophuis
•BezoekvandeKerstman

Echte Timstor huisjes
Altijd mooi zo’n minidorp, en 

helemaal als de lichtjes branden. 

We hebben de hele serie voor u 

afgeprijsd.  

Per stuk van € 13,75
voor ........................ € 7,95

Plateau met glaasjes
Een fonkelfeest op elke tafel. 

Van € 11,50 voor .............€ 6,50

Knuffels
Schatten zijn het 

en ze hoeven geen 

eten of drinken. 

Kies maar uit 

wit of bruin. 

Van € 7,95

voor ........................ € 4,50

Prachtkrans 
Mooie blikvanger 

en sfeerbrenger 

in elke huis-

kamer. Tijdens 

de Warme Witte 

Winter Weken super-

laag geprijsd. 

Van € 16,95

voor .................................. € 9,95
Lantaarn 
extra dik glas.

Waxinelicht of kaars 

er in en genieten maar. 

Van € 15,95

voor ... € 8,95

Etagère
3-laags glazen etagère 

op verchroomd, fraai 

gevormd middenstatief

Van € 9,95 voor ........ 

 € 5,95

Plaids
Heerlijk zacht, 

warm en knus, 

met een prachtig 

design. 

In de kleuren rood 

en grijs. Van € 19,95

voor ............................ € 11,95

Draad-

verlichting
Prachtige licht-

guirlande waarmee 

mooie sfeereffecten 

gerealiseerd kunnen 

worden. Op tafel of 

om glas gewikkeld enz.

Van € 3,50 voor .................. € 1,99
Schilderijen 

met verlichting
De grootste collectie 

voor de laagste prijs 

vindt u bij de Warme 

Witte Winter Weken

30 x 30 cm van € 4,50 voor  € 2,95

30 x 20 cm van € 3,95 voor  € 2,50

25 x 40 cm van € 4,95 voor  € 2,95

30 x 40 cm van € 10,50 voor  € 6,50

50 x 50 cm van € 8,95 voor  € 5,50

Waxine

Weckpotten
Gevuld met 

waxinelichtjes 

met verschillende

geuren, zoals 

appel, honeysuckle, 

vanille en 

vanille karamel. 

Neem ze alle vier, 

want de prijs is ongekend laag

Van € 4,50
voor ................................... € 2,50

www.biltschehoek.com

Uitgebreid brunchbuffet met een keur aan warme en koude specialiteiten, speciaal kinderbuffet.

Als afsluiting een grandioos  dessertbuffet, uitgebreid met Ice-fondue.

Inclusief kofie, thee, melk en jus d’orange.

Reserveren noodzakelijk. Informeer bij onze receptie.

Prijs: € 29,50 per persoon. Kinderen 4 t/m 12 jaar € 17,50. Kinderen tot 4 jaar gratis.

 Feestelijke Sinterklaasbrunch

met een optreden van een heus Pietenorkest

Zondag 30 november 2014 aanvang 11.30 uur

De Holle Bilt 1  -  3732 HM De Bilt  -  Tel. 030 220 58 11  -  E-mail: biltschehoek@valk.com 
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Verlies Salvo-dames 
Zaterdag 15 november kwam het als 3e geplaatste Keistad op bezoek bij het als 7e geplaatste 

Salvo dames 1. Dit beloofde dan ook een wedstrijd te worden

waar Salvo fl ink aan de bak moest.

Salvo begon scherp en gefocust aan de wedstrijd. 

Hierdoor stond de ploeg binnen korte tijd al op een 

fl inke voorsprong die ze niet meer weggaven. On-
der andere door de slim geplaatste prikballen van 
Nienke Dalmeijer en goede mid-aanval van Ma-
rit van Ee wist Salvo de eerste set vol overtuiging 

binnen te halen. Keistad was hierdoor wakker ge-
schud en begon feller aan de tweede set. Deze set 
ging lange tijd gelijk op, maar Keistad wist aan het 
langste eind te trekken. Door een onrustig begin 

van de derde set van Salvo, keken zij continu te-
gen een paar punten achterstand aan die niet meer 
ingelopen kon worden, waardoor ook de derde set 

naar Keistad ging. Maar Salvo gaf zich niet zo-
maar gewonnen en probeerden alles te geven in 
de vierde set. Carien de Ridder zorgde met haar 
service voor een voorsprong voor de Salvodames. 
En ook aanvallend en verdedigend werd er hard 

gewerkt door de Salvodames om de wedstrijd bin-
nen te halen. Dit resulteerde in een spannende set 

waarbij Salvo nipt won met 26-24 waardoor een 
vijfde en beslissende set gespeeld moest worden. 
Deze vijfde set zette Keistad nog een tandje bij, 
waar Salvo op dat moment geen antwoord op had. 
De vijfde set werd gewonnen door Keistad waar-
door zij de wedstrijd met 3-2 binnenhaalden. 

Clubkampioenschappen 
Zaterdag 8 november werden de jaar-
lijkse Clubkampioenschappen van 
Fraternitas gehouden op de Marie 
Curie-weg. De wedstrijden verliepen 
voorspoedig en de hulp van de EHBO 
was ook dit jaar niet nodig. De kinderen 

met een leeftijd uiteenlopend van 6 tot 
15 jaar hebben hun kunsten aan de jury, 

maar ook aan familie en vrienden kun-

nen tonen. De Jazzgroep onder leiding 
van Nicole heeft een prachtige demon-
stratie gegeven, waarin het fl ashmob-
effect een essentiële rol heeft gespeeld. 

De grote winnaars van die dag, die met 
de wisselbeker voor het meeste punten 
naar huis gingen, waren Emily Peters en 
Noah Brinkman.   

(Henk Nurmohamed)
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Franse dag op Het Nieuwe Lyceum
door Guus Geebel

Donderdag 13 november werd op meer dan 200 scholen de eerste Dag van de Franse taal 

gehouden. De dag is bedoeld om de Franse taal en cultuur in het voortgezet onderwijs te 

promoten. Het Nieuwe Lyceum was één van de deelnemers en dat was overal in het

gebouw te zien. Er hingen Franse vlaggen en enkele medewerkers droegen baretten.

De dag van de Franse taal is een ini-

tiatief van De Ronde Tafel Frans. De 

slogan van de dag was: En français, 

je m’éclate, in het Nederlands: In 

het Frans ga ik uit mijn dak. HNL 

was geselecteerd om een Franse 

delegatie te ontvangen die met leer-

lingen van havo 5, vwo 5 en vwo 6 

gingen debatteren over de plek van 

de Franse Taal in hun toekomst. De 

delegatie bestond uit de attaché voor 

Frans taalonderwijs van het Insti-

tut Français, Fabienne Ricordel en 

Anièce Heijnen van de Ronde Tafel 

Frans. De discussie ging in het Frans 

en de gasten waren onder de indruk 

van het niveau van de leerlingen.

Franse sfeer

Aan de lessen van verschillende 

vakken werd deze dag een Frans 

tintje gegeven en soms werd de 

Marseillaise gezongen. In de sectie 

wiskunde was aandacht voor René 

Descartes en bij het vak Engels werd 

iets verteld over Guillaume le Con-

quérant en de invloed van de Franse 

taal op het Engels. Na het debat kre-

gen de gasten een rondleiding door 

de school. Buiten werd een foto ge-

maakt van alle brugklassers die in 

blauwe, witte en rode kleding naar 

school waren gekomen.

Formidable

In de pauze traden breakdansers op 

die hun acts op Franse muziek uit-

voerden. De sectie Frans zong be-

kende Franse chansons. Daar tussen-

door konden de leerlingen genieten 

van een croque-monsieur, een tosti. 

De band Alderliefste zorgde ’s mid-

dags voor een geweldig optreden 

met veel bekende Franse nummers 

als Non, non, rien n’a changé van Les 

Poppys en Formidable van Stromae.  

 

De docenten Frans Monique Smets 

en Christine Boucharel noemen de 

dag formidable.

V.l.n.r. Cunera Schaapveld, docente Frans, Anièce Heijnen, Fabienne 

Ricordel en docente Frans Christine Boucharel.

Publiek vindt Jasmijn het best
Drie jonge natuurfotografen heb-

ben maandag in het Museon in 

Den Haag de WNF-Photo Award 

gewonnen. Hun prachtige beelden 

van een schildpad onder water, een 

slangenhalsvogel die een vis op-

slokt en twee olifanten die slurf in 

slurf staan zijn gekozen uit 2300 in-

zendingen. De jury was onder meer 

vol lof over de perfecte timing, 

waardoor de wilde dieren op een 

verrassende manier in hun eigen 

leefomgeving zijn vastgelegd. 

De WNF-Photo Award is de jaar-

lijkse fotowedstrijd van de WNF-

Rangerclub en WNF-LifeGuard, 

de jongerenclubs van het WNF, 

in samenwerking met het Mu-

seon. De prijs is voor de 14de 

keer uitgereikt. Uit de duizen-

den inzendingen werden veertig 

wilde dierenfoto’s genomineerd 

voor de hoofdprijzen. De genomi-

neerde foto’s worden tot 9 maart 

2015 geëxposeerd in het Museon. 

 

Dit jaar stemden ruim 4300 mensen 

via internet voor de Publieksprijs 

op de 40 genomineerde foto’s. De 

winnaar van de Publieksprijs is Jas-

mijn Kalisvaart (12 jaar) uit Biltho-

ven met haar foto Slurf in slurf. Zij 

fotografeerde twee olifanten die in-

nig met hun slurfen in elkaar staan. 

Ruim 309 stemmen werden uitge-

bracht op deze winnaar. 

Jasmijn heeft met haar foto een overnachting in een unieke Jungle Cabana 

in Center Parcs Het Heijderbos gewonnen.

Workshop 
Bollywooddans

In de speelzaal van de Montessorischool in Bilthoven vond op zondag-

middag 16 november een workshop Indiase Bollywooddans voor kin-

deren plaats. Twee echte Bollywooddanseressen, Adjenie en Manisha, 

gaven in Indiase kledij en voorzien van kleurrijke sieraden les aan zo’n 

vijftien enthousiaste kinderen die de exotische pasjes en bewegingen 

verrassend snel oppakten. De organisator van de workshop, kinder-

danslerares Leonie Arends, kon tevreden zijn. [FB]

Vrolijke Bollywoodmuziek, wierook en de energiek dansende kinderen 

doopten Bilthoven even om in een stukje India.

Schaakkanjers

Woensdag jl. was er het Schoolschaakkampioenschap van De Bilt. 

Winnaar werd het team van de Montessorischool (foto). De tweede 

plaats was voor de Rietakker en het brons was voor het eerste team van 

de Julianaschool. Er was grote belangstelling van veelal ouders, die de 

deelnemers constant bemoedigden. Naast een beker kregen de eerste 

drie ook een welverdiende taart                         (foto Reyn Schuurman)

Dag van Respect in De Bilt
Ook zwarte-pieten-discussie op school

door Henk van de Bunt

De Dag van Respect werd donderdag 13 november voor de tiende keer in De Bilt gehouden.

Het Platform Respectvol Samenleven De Bilt vestigde met spandoeken de aandacht op Respect. 

Bij scholen, sportverenigingen en andere gebouwen wordt dit onderstreept

door het hijsen van de vlag van het Platform. 

Op elf basisscholen in de ge-

meente werden gastlessen gege-

ven, waarin de ‘gastdocenten’ 

zoals burgemeester Gerritsen met 

leerlingen hun ervaringen en op-

vattingen over respect deelden en 

daarover met hen in gesprek gin-

gen. Bewoners van het Wooncen-

trum Schutsmantel en senioren in 

de Bremhorst gingen in gesprek 

met leerlingen van de Oranje Nas-

sau Mavo en Het Nieuwe Lyceum. 

Ook besteedden sportverenigin-

gen in De Bilt op eigen wijze 

aandacht te geven aan het thema 

sportiviteit & respect.

Belevenissen

Burgemeester Arjen Gerritsen gaf 

die dag twee lessen: ‘Eerst aan 

groep 8 en vervolgens aan de groe-

pen 7a en 7b samen. Met beide 

groepen heb ik dezelfde werkwijze 

gehanteerd. Eerst een gezamenlijke 

verkenning van wat respect nu ei-

genlijk betekent. Dat leverde mooie 

reacties op uit de klas. Daarna heb 

ik een verhaal verteld over hoe je 

ook respect (beter gezegd: waarde-

ring en erkenning) kunt krijgen als 

je iets van jezelf laat zien; respect 

gaat immers altijd twee kanten op: 

‘je wilt het krijgen, maar je moet 

het ook geven’. Vervolgens hebben 

we gediscussieerd over de zwarte-

pieten-discussie in relatie tot res-

pect hebben voor tradities enerzijds 

en onlustgevoel over zwarte piet 

anderzijds. Het slot van beide les-

sen werd een beetje buiten het on-

derwerp besteed aan de ambtsketen 

van de burgemeester, hoe je bur-

gemeester wordt en wat de burge-

meester zoal doet de hele dag. Het 

was een intensieve ochtend, maar 

niettemin erg leuk en volgens mij 

vonden de leerlingen dat ook’.

Burgemeester Arjen Gerritsen verzorgde een gastles in groep 7 van de 

Martin Luther Kingschool in Maartensdijk.



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Moderne leren FAUTEUIL. 

Kleur: grijs- blauw. €125. Tel: 

0346211855.

TAPIJT en Vinyl nu heel voor-

delig bij. C.G.v.Woudenberg 

B.V. Dorpsweg 76-78, 

Maartensdijk

Stihl KETTINGZAGEN 

vanaf € 199,- incl. btw. Ook 

Stihl kinderspeelgoed te 

koop bij LMB van Ginkel 

BV, Dorpsweg 47a, 3738 CA 

in Maartensdijk. Tel. 0346-

212602

Nieuw in doos. Moulinex 

easy fruit processor, 700 Watt 

Direct fruit system, 2 standen. 

€ 50,-. Tel. 06-44732069

Nieuw in doos Moulinex 

Mixer Plus blender 2 liter 850 

Watt. € 50,-. Tel. 06-44732069 

Projectiescherm breed ca 

120 cm, inschuif/inklap-

baar en hoogte verstelbaar 

blauw/chroom. € 9,99. Tel. 

06-44560743 Bilthoven. 

Graag bellen tussen 9.00 

14.00u 

Voor slechts € 0,99 per stuk 

vriesdroge Fairtrade (gema-

len) koffiepakken van 1 pond 

(500 gram) t.h.t. 15-01-2015 

geschikt voor automaat. 

Beschikbaar nu nog 20 pak-

ken. ideaal voor sportclub. 

Tel. 06-44560743 Bilthoven. 

Graag bellen tussen 9.00-

14.00u 

Voor slechts € 12,50 witte 

plastic bekers 3.000 stuks 

verpakt in 30 staven van 100 

stuks in één doos. Ideaal voor 

sportclub. Tel. 06-44560743 

Bilthoven. Graag bellen tus-

sen 9.00-14.00u 

Samsonite koffer middelmaat 

model voor slechts € 17,50. 

Tel. 06-44560743 Bilthoven. 

Graag bellen tussen 9.00-

14.00u

PONCHO'S en sjaals nu bij 

Kok Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Kunstkerstboom heel vol 

van tak wegens plaatsgebrek, 

circa 190cm. € 50,-. Tel. 06- 

10738981 of 0346-218722

Nette, grijze winterjas C&A. 

Afritsbare capuchon. Rits en 

drukkerssluiting. 1 jaar oud en 

weinig gedragen. Maat L-XL. 

Prijs € 25,-. Tel. 06-16276013 

Zwarte wandelschoenen, 

type gympen, merk Human 

Nature. Ronde zool voor 

balanstraining in benen tij-

dens lopen. Maat 39. € 15,-. 

Tel. 06-16276013

IJsmachine met kook-

boekjes voor ijs recepten. 

Koelelement in de vriezer en 

volgende dag ijs! € 17,50. Tel. 

06-16276013

Mooie kunststof reiger z.g.a.n. 

€ 25,-. Tel 030-2202813

Prachtige zelf gemaakte 

kaarten verjaardag, van harte 

beterschap en vooral hele

mooie kerst kaarten. 4 voor 

€ 5,-. Tel. 0346-214305

Skischoenen maat 43, sneeuw-

laarzen maat 43. Samen 

€ 50,-. Tel. 06-39858223

Ski jack maat L, skibroek 

maat L. Samen € 50,-. Tel. 

06-39858223

Ovale spiegel met noten-

houten rand. € 25,-. Tel. 

06-39858223 

Gratis af te halen: oud tuin-

bouwglas, voor kas, diverse 

maten. Tel. 0346-212339

Kleurentelevisie € 30,-. 

Zelden gebruikt, 50 cm. diag. 

beeld. Tel. 06-82004441

Baby wipstoeltje kleur don-

kerblauw Tüv gekeurd. € 10,-. 

Tel. 030-2202145

Grote doos volgestapeld met 

allerlei leuk speelgoed, meest 

nieuw, leeftijd 2 - 8 jaar, 

alles samen € 15,-. Tel. 030-

2205540

Nieuwe dameslaarzen, gebro-

ken wit, hoge hak, hoog 

model, maat 6 ½. € 20,-. Tel. 

030-2205540

10 strengen borduur-

zijde DMC voor € 7, 50 

bij C.G.v.Woudenberg 

B.V. Dorpsweg 76-78, 

Maartensdijk

Gratis af te halen in 

Westbroek, wel zelf afbreken: 

broeibak met 2 ramen. Tel. 

0346- 281134

Originele weckflessen in 

diverse maten. € 1,- per stuk. 

Tel. 0346-281578

5 gebreide kindertruitjes in 

alle kleuren o.a. donald, pan-

dabeer, poes, nijntje. € 10,- 

per stuk. Tel. 030-2202996

2 bedbodems 80x200, elek-

trisch bedienbaar. € 35,- per 

stuk. Tel. 030-2717487

Nieuwe puzzel 1000pcs. 

en mat en opblaasbare rol. 

€ 7,50. Tel. 030-2202996

Nieuw in verpakking een 

Samsung Galaxy tab 2.1 

bookcover van € 49,- voor 

€ 25,-. Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. BK koekenpan 

Ø28cm. € 10,-. Nieuwe bruin 

leren laarzen, maat 39 met 

rekbare schacht. € 49,-. Tel. 

030-2202996

Div. dozen Monopoly. € 10,- 

per stuk. Tel. 0346-214084
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Zware kwaliteit goed uit-

ziend beige kinderledikant 

120x60cm met matras. € 30,-. 

Tel. 0346-214084

Nieuwe 3 etages katten krab-

paal ( krabben/hangmat), 

kleur grijs. € 25,-. Tel. 0346- 

214084

Nieuwe motorlaarzen 

`Probiker`, maat 40. € 40,-. 

Luchtmatras voor in mat 

met pomp en slang. € 25,-. 

Motorlaarzen, maat 44. 

€ 40,-. Tel. 06-13682123

Gratis af te halen een hoogsla-

per voor kind tot ca. 10 jaar, 

incl. dekbed, matras en dek-

bedhoes. Tel. 06-22257953

Baby rugdraagzak met alumi-

nium frame, heel veilig, kleur 

groen en draaggewicht 15kg. 

€ 10,-. Tel. 0346-212352

7 paar nieuwe heren sport-

schoenen, maten 41-42-43 

€ 7,- per paar. Tel. 0346- 

212352

2 autostoeltjes 0-18 kg, 

i.z.g.st. € 20,- per stuk. Tel. 

0346-214196

Plastic bak met ministeck + 

platen. € 12,50. Antieke ijze-

ren metalen bascule weeg-

schaal met koperen schaal. 

€ 50,-. Tel. 0346-214084

Z.g.a.n. WII spelcomputer, is 

2x gebruikt, met 2 standaard 

spellen. € 50,-. Tel. 0346- 

214084

2 smeedhamers. € 4,- p/s. 2 

klauwhamers. € 2,- p/s. 2 hou-

ten blok schaven. € 3,- p/s. 2 

houten kruishouten. € 2,- p/s. 

Tel. 035-5771462

KOFFERS en nog eens kof-

fers bij Kok Stomerij & 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Activiteiten

MUZIEK uit de Barok: Dido 

and Aeneas van Henry Purcell. 

Op 23 november a.s. zal er 

in de Opstandingskerk in De 

Bilt een uitvoering plaatsvin-

den van de Opera Dido and 

Aeneas van Purcell. De aan-

vangstijd is 15.00 uur. Het 

adres is 1e Brandenburgerweg 

34 3712 MJ Bilthoven. De 

kerk gaat om 14.30 uur open 

voor het publiek. Kaarten à 

€ 17,50 zijn verkrijgbaar via 

info@decibelle.net of half uur 

voor aanvang aan de zaal. 

Voor meer info: www.deci-

belle.net

Fietsen/ brommers

G r o e n e  S p a r t a 

DAMESFIETS. Elektrisch 

maar geen accu. Zeer goede 

staat, € 75,-. Tel. 0346-211618

ELEKTRISCHE fiets 

`Sparta` met 2 accu's. € 500,-. 

Tel. 0346-212950

Personeel gevraagd

Voor onze baby en 2 school-

gaande boys zoeken wij 

vanaf april 2015 voor de 

lange termijn een super-

lieve, betrouwbare en 

flexibele GASTOUDER/

OPPAS aan huis. Voor 

de maandag en dinsdag in 

Groenekan. Reacties op telnr: 

06-21526956

Diversen

KLEDINGREPARATIE en 

verstelwerk. Maartensdijk. 

tel. 06-20084630. Ludmila

Te huur grote GARAGEBOX/

OPSLAGRUIMTE € 110,- 

p/m. Centrum Bilthoven 

informatie na 17.00 uur 035-

6560764 of 06-24760212. 

fahw.hellmann@online.nl

Te Huur OPSLAGRUIMTE 

100 m2 in Westbroek. Tel. 

06-10658013

Raaijen Interieurs

Uw adres voor het 
vakkundig stofferen van 
uw kwaliteitsmeubelen

Meubelmakerij & Stoffeerderij
Sinds 1931

Gratis prijsopgave

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45, De Bilt 

030-2202012

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

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

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

merwerken. Zowel binnen als buiten, bij particulieren en 

bedrijven. Tel. 06-20166310 te Groenekan

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

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

ADRES UTRECHTSEWEG 374 - 3731 GE DE BILT

Het verzorgen van uw boom is onze specialiteit!

Wij zijn u graag van dienst bij:

• vakkundig snoeien van (grote) bomen
• vlot en veilig vellen van bomen en wegfrezen van boomstronken
• aanplanten en verplanten 
• plantgatverbetering en vitalisering
• boombeoordeling en advies

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? 
Neem vrijblijvend contact met ons op:

telefoon 030 220 1021 

email info@hoefakker.com
website www.hoefakker.com

wij zijn boomspecialisten

Auto ACCU'S v.a. € 54,95 

montage € 7,50 Draaiweg 52 

Utrecht tel. 030-2734157 

www.accushop.nl

Te huur KANTOORRUIMTE 

in Groenekan op kleinscha-

lig industrie terrein voor 

kleine zelfstandig ZZP, ook 

te gebruiken als showroom. 

Afgesloten met elektrisch 

hek. Tel. 0346-769081

Dinsdag nog steeds 

SENIORENDAG bij kap-

per Hans, Maertensplein 

26, Maartensdijk. Knippen 

€ 10,00

Voor de goede winterlook 

kom je naar BETTY’S 

CORNER! Bel voor een 

afspraak: 06-33722022. Zorg 

voor uw haar!

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

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

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

voorraad leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. 

Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

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

06-54967985

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 

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

steuning van kind en ouder(s). 

Tel. 030-2258350. www.MPGcoaching.nl

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

en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

Boerderij `FORTZICHT`. De locatievoor een vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst, of cursus! Voordorpsedijk 35, 

Groenekan. Tel. 030-2710913

Tuinservice van Vliet tel. 06-54751296 Nw. Weteringseweg 

34 in Groenekan. Voor al uw tuinplanten en bomen. 

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

Verder voor al uw tuinwerkzaamheden o.a. inplanten, ver-

planten, bomen weghalen, bladruimen, snoeien en straat werk

Warme OLIE MASSAGE! Ontspan, ontstres en herstel met 

een heerlijke warme oliemassage! ~Voetenbad met ontspan-

nende badolie en een kopje thee of koffie. ~45 minuten rug, 

nek & schouders en benen (gehele achterzijde) of ~60 minu-

ten gehele lichaam. Christiane Post, Albert Einsteinweg 16, 

3731 CT in De Bilt. Tel. 06- 29234560. 

www.praktijkpost.nl op afspraak.

Cursussen/ trainingen

Zie pag. 6 voor de Idea cursussen

Dorpsborrel 
Westbroek 

Op vrijdag 21 november is er vanaf 20.00 uur in 

het dorpshuis weer een dorpsborrel. Hoewel er 

natuurlijk ook borrels en andere drankjes worden 

geschonken zal het die avond vooral om wijn gaan. 

Vier Westbroekse ‘wijnboeren’ zullen hun dorps-

genoten laten kennismaken met de wijnen waarin 

zij handelen. Wieger Boonstra is gespecialiseerd in 

Italiaanse wijnen, René van der Keuken en Hans 

Lebbe zijn dat vooral in Franse en Oostenrijkse 

wijnen. Frans Bakker tenslotte komt met Duitse 

wijnen naar het dorpshuis. Alle ´wijnboeren´ zijn 

trouwens gevestigd aan de Dr. Welfferweg. Ze we-

ten heel veel over hun wijnen en willen daar graag 

over vertellen en laten proeven. Natuurlijk is deze 

avond vooral ook een bijkletsavond waarop de 

dorpsbewoners elkaar weer eens diep in de ogen 

kunnen kijken. Met een glaasje wijn er bij gaat dat 

natuurlijk uitstekend. [MN]

Strijkers en 
blazers gezocht

Het kameror-

kest bestaat 

uit strijkers 

en houtbla-

zers gevor-

derde ama-

teurs van alle 

l e e f t i j d e n . 

Het orkest speelt klassieke muziek, van vrolijke 

dansen tot symfonieën van Haydn en Brahms. Het 

is gezellig, maar er wordt ook serieus gewerkt met 

muziek. Tijdens de repetities is er veel aandacht 

voor de compositie van een muziekstuk; Hoe zit 

het in elkaar en wat is ieders rol in het geheel? Het 

Kamerorkest treedt twee keer per jaar op. 

Er is behoefte aan violen, altviolen, klarinet, fagot 

en contrabas. Het is altijd mogelijk om een keer 

vrijblijvend mee te spelen op dinsdag van 19.00 

tot 20.00 uur. Mary Sayre (sayremary@gmail.

com.) kan er alles over vertellen. 
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Sterk DOS wint overtuigend
De eerste thuiswedstrijd in de zaalcompetitie trof DOS direct een sterke tegenstander. 

MIA uit Amersfoort had net als DOS de eerste wedstrijd namelijk gewonnen .

DOS kwam prima uit de startblok-

ken en via twee doelpunten van 

aanvoerder Tim Nap pakten de 

Westbroekers een 2-0 voorsprong. 

Bij een 3-0 voorsprong ging na vijf 

minuten in de wedstrijd MIA ook 

scoren en ontstond er een mooie 

gelijkopgaande strijd richting de 

pauze. Het initiatief lag weliswaar 

bij de thuisploeg, maar door verde-

digend niet altijd voldoende druk op 

de tegenstanders te geven lukte het 

MIA toch om in het spoor te blijven.

Na de 11-8 ruststand was het weer 

DOS dat als eerste scoorde. DOS 

straalde uit dat het vol voor de over-

winning ging en ook op het moment 

dat MIA dichterbij kwam bij 14-12 

raakte de thuisploeg niet in paniek. 

Sterker nog, er werd een tandje bij-

geschakeld en het lukte MIA niet 

om aan te haken. Overtuigend en 

met erg goed korfbalspel liep DOS 

uit naar een 20-12 voorsprong. Het 

geloof in een goed resultaat was bij 

de gasten uit Amersfoort inmiddels 

geheel verdwenen. Dit gaf coach 

Steven Brink de gelegenheid om 

vijf minuten voor tijd zijn eerste 

aanvalsvak in het geheel te vervan-

gen en zo zijn reservespelers nog 

enkele minuten speeltijd te geven. 

De goed leidende scheidsrechter 

loot uiteindelijk voor de laatste 
maal bij de stand van 21-15.

DOS was in deze wedstrijd dui-

delijk de bovenliggende partij en 

speelde een geconcentreerde wed-

strijd. Coach Steven Brink was blij 

met het optreden van zijn team en 

vooral de overtuigende speelwijze.

Komende zaterdag staat er alweer 

een topduel op de agenda. DOS 

speelt dan tegen medekoploper Vi-

king. De uitwedstrijd in Wijk bij 

Duurstede begint om 19.45 uur.

Voorafgaand aan dit duel won ook 

DOS 2 haar wedstrijd. Tegenstan-

der  Nova werd met 15-3 verslagen. 

Door deze overwinning blijven zij 

net als het eerste team ongeslagen 

en ook medekoploper.

Dag van Respect bij FC De Bilt
Zaterdagochtend besteedde 

ook FC De Bilt ruim aandacht 

aan de Dag van Respect. 

Aan een aantal thuisspelende 

teams van FC De Bilt (in de 

leeftijd van 8-12 jaar) werd 

in de kleedkamer (of op het 

veld) voorafgaand aan de 

wedstrijd Respect-bandjes 

van de KNVB uitgereikt), in-

clusief een kleine toelichting. 

Ook werd door de aanvoerder 

van het FC DE Bilt-team een 

Respect-bandje met Kaartje 

uitgereikt aan de aanvoerder 

van de tegenstander SO Soest 

Meiden D1.                  [HvdB]

Irene Badminton toont Respect
Vrijdag 14 november heeft SV Ire-

ne afdeling badminton stilgestaan 

bij de Week van Respect. Vooraf-

gaand aan de training hebben de 

jeugdleden ballonnen opgeblazen, 

daar hun naam en wat zij onder res-

pect verstaan opgeschreven. 

Na een woordje van de voorzit-

ter van de jeugdcommissie over 

respect voor elkaar, respect voor 

de tegenstander, respect voor de 

scheidsrechters en respect voor de 

gedragsregels, werden de ballon-

nen door de jeugdleden gebruikt 

om tegen elkaar te badmintonnen. 

Daarna werd er onder de deskun-

dige leiding van trainer Rob Banse 

zoals altijd weer fanatiek getraind. Jeugd van SV Irene staat bewust stil bij de Week van Respect.

Nova opnieuw te sterk 
Na de ruime overwinning van vorige week op het Zeister RDZ, stonden 

de korfballers van Nova zaterdag tegenover Thor. In een eerder treffen 

tussen deze beide clubs boekte Nova een ruime overwinning en ver-

diende het spel van de tegenstander de complimenten door de sportieve 

inzet en de wil om te korfballen. Thor wilde dit weekend echter niet 

weer als speelbal van Nova fungeren en het greep daarom terug op fy-

siek spel en het achterverdedigen. De Biltse korfballers kwamen op een 

3-0 voorsprong, maar groter werd het gat in de eerste helft niet. Nova 

kreeg geen rust in het eigen spel en er werden te veel fouten gemaakt. 

Via 6-3 en 7-7, werd er een 10-8 ruststand genoteerd in het voordeel 

van Nova.

Na rust was het Job Paauw die namens Nova de score opende. Thor 

wist zich vervolgens terug te vechten naar 11-11, waarmee de spanning 

verder opliep. De duels werden feller en het ging er heet aan toe in ‘s 

lands oudste sporthal. Het openen van de nooduitgangen zorgde voor 

wat verse lucht, maar Nova moest nog link aan de bak om een be-

nauwde eindfase te voorkomen. Bij een stand van 14-12 zorgden Kim 

Hoep en invalster Aranka Akkermans voor twee belangrijke doelpun-

ten, waardoor er voor het eerst een voorsprong van vier punten kon 

worden genoteerd. Met nog zeven minuten op de klok was de wedstrijd 

zo goed als gespeeld en was het vooral van belang dat het fysieke spel 

van de tegenstander geen blessures ging opleveren. Hoewel dat laatste 

niet helemaal is gelukt, werd de zege toch eenvoudig over de eindstreep 

getrokken. Bij een stand van 19-14 loot de scheidsrechter voor het 
einde van de wedstrijd.

Aanstaande zaterdag speel Nova uit tegen Tiel’72. Tiel heeft evenals 

Nova alle wedstrijden gewonnen, dus het belooft een spannende wed-

strijd te worden. De wedstrijd start om 19.45 in de Westroyenhal in Tiel.

Tweemaal Zes wint 
lastig uitduel

Tweemaal Zes heeft ook de tweede zaalwedstrijd gewonnen. Uit bij 

Rust Roest hadden de Maartensdijkse korfballers het aanvankelijk 

moeilijk, maar een goede tweede helft leverde de volle winst op.

Het is lastig spelen daar in de Eindhovense Strijphal. De groene vloer 

en dito achterwand maken het moeilijk om de juiste afstanden in te 

schatten, vooral bij het schot is dat in het nadeel van het bezoekende 

team. Vorig seizoen speelde de Brabantse ploeg nog een klasse hoger. 

Ondanks dat Rust Roest toen degradeerde, was het in eigen hal bijkans 

onverslaanbaar. De omstandigheden speelden zeker een rol, maar Twee-

maal Zes had de matige wedstrijdstart vooral aan zichzelf te danken. De 

ploeg begon veel te slap aan de wedstrijd, de passing was onverzorgd 

en het samenspel liet te wensen over. Trainer-coach Eric Geijtenbeek 

was verre van tevreden: ‘De teamgeest ontbrak, dat mag niet gebeuren. 

Gelukkig wisten we ons na een 8-5 achterstand goed te herpakken, via 

11-8 kwamen bij rust tot op één doelpunt achterstand.’

Redelijk

Na de korfwisseling speelde TZ een redelijke pot. Verdedigend was het 

in elk geval okee, want de thuisploeg bleef een kwartier scoreloos. Zo 

werd het van 11-10 bij rust maar liefst 17-11 in het voordeel van Twee-

maal Zes. De wedstrijd leek gespeeld, maar Rust Roest spartelde nog 

moedig tegen. Met de moed der wanhoop en tevergeefs, het verschil 

werd nooit minder dan vier doelpunten. Na tweemaal dertig minuten 

eindigde het duel in een 20-16 winst voor onze plaatsgenoten.

Topscoorder was opnieuw Randy Bruijntjes, inclusief strafworpen 

scoorde de schutter negenmaal. Zaterdag speelt Tweemaal Zes een 

thuiswedstrijd, debutant Dindoa komt dan op bezoek. De Ermelose 

ploeg staat puntloos op de staartpositie, maar mag niet worden onder-

schat. Ze hebben een aantal goede spelers, die vooral in de zaal boven 

zichzelf uit kunnen stijgen. TZ mag geen fouten maken in het streven 

mee te draaien om het kampioenschap.

Jeu de boulers sluiten seizoen af
Tweemaal Zes mag dan vooral be-

kend staan als de plaatselijke korf-

baltrots, er wordt meer gedaan op 

de accommodatie. Elke week komt 

een groep enthousiaste jeu de bou-

lers bij elkaar om hun favoriete 

sport te beoefenen. De zes banen 

op het TZ-complex worden nuttig 

gebruikt.            (Henry Valk)

De spelers gaan nu in winterrust en 

halen de ballen dit voorjaar weer 

tevoorschijn.
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Uitv
erkocht

Uitv
erkocht

Bezoek a.s. zaterdag van 11.00 uur tot 13.00 uur de bouwkeet. `

Speciaal voor:
•	 besloten recepties

•	 besloten bruiloften

•	 besloten verjaardagen

•	 besloten condoleances

•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:

Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

Film in de 
Ontmoetingskerk

De (recente) ilm ‘Life of Pi wordt op 22 november vanaf 
19.45 uur uur op groot scherm in de Ontmoetingskerk 

aan de Julianalaan in Maartensdijk vertoond. 

Al op jonge leeftijd raakt Pi gegrepen door de verschillende wereldre-

ligies. Hij is er zo door gefascineerd dat hij er niet één kiest, maar in 

meerdere wil geloven. Zijn vader probeert hem te corrigeren: ‘Alles 

tegelijkertijd geloven is hetzelfde als helemaal niet geloven. Je moet 

een keuze maken. ‘Maar de jongen laat zich er niet door van zijn stuk 

brengen. Het leven en de betekenis ervan is wat je er zelf van wil ma-

ken, luidt de boodschap in de ilm.

Dierentuin

De familie van Pi beheert een dierentuin in India. Op een dag verhui-

zen ze naar Canada, en stappen ze op de boot, samen met alle bees-

ten. Maar onderweg wordt het schip door een zware storm tot zinken 

gebracht. Ternauwernood weet Pi in een reddingsboot te ontsnappen, 

waar hij vanaf dan stuurloos in ronddobbert op de oceaan. De enige 

overlevenden van de ramp zitten met hem in de sloep: een hyena, een 

orang-oetang, een zebra en een Bengaalse tijger. Zoals te verwachten 

maken de dieren elkaar binnen een mum van tijd af, waardoor Pi uit-

eindelijk alleen met de tijger overblijft. En die begint steeds hongeriger 

te worden…

Hel

De drijvende hel waar Pi zich in bevindt, doet hem toch realiseren dat 

God, welke God dan ook, hem in de gaten blijft houden. Telkens komt 

er wel iets aandrijven, dat hem in leven blijft houden. Uiteindelijk gaat 

de ilm dan ook over geloven en hoop houden in de meest uitzichtloze 
situaties. Vanaf 19.30 uur staat de kofie klaar. Na aloop kunt u ook 
nog wat blijven drinken. De toegang bedraagt 2,50 euro.

(Rene Alkema)

Het was wederom een zeer suc-

cesvolle avond met zo’n 100 
dorpsgenoten en gasten vanuit 
de wijdere omgeving in het ate-

lier van de familie Verholt aan de 
Groenekanseweg. 

Het ensemble, dat onder meer di-

verse werken van Robert Schumann 

professioneel vertolkte, bestond uit 

Helene Kalisvaart, Frøydis Ihle, 

Pauline de Graaf, Eugène Broeche-

ler, Jan Hilbert en Erik Janse. Rein-

der Mulder en Peter Klopstra ver-

zorgden de pianomuziek waarbij 

Caroline Klopstra nog een quatre 

main met haar echtgenoot ten beste 

gaf. Frøydis Ihle liet weer blijken 

dat ze behalve met haar stem ook 

op de cello tot veel in staat is. Aan 

het eind van de avond kregen de 

optredende artiesten waaronder 

ook organisator Jan Hilbert een 

welverdiend staand applaus. Met 

dit concert is weer een substantiële 

bijdrage geleverd om de prachtige 

korenmolen, die sinds 2011 weer in 

bedrijf is, te behouden als een stuk 

levend erfgoed.

(Peter Paternotte)

Repaircafé
Het was gezellig druk in het Repair Café afgelopen 

zaterdag bij de WVT in Bilthoven. Ruim 50 deelnemers 
kwamen hun kapotte spullen repareren met hulp van

de 12 reparateurs die voor hen klaar stonden. 

Vrijwilligers van buurtmoestuin Biltse Biet repareerden kapot tuinge-

reedschap. Veel inwoners van de Bilt kwamen met hun kofiezet ap-

paraat. Leukste reparatie van de dag was de 15 jaar oude designparaplu 

van Ina Tuin uit Bilthoven. Reparateur Karel Hebly uit de Bilt wist met 

een heel klein schroefje de kapotte stangen aan elkaar te bevestigen. En 

dus kan Ina weer in stijl door de regen lopen. De lokale energie coö-

peratie BENG! was aanwezig, gaf de hele dag energieadvies en mocht 
ook enkele nieuwe leden inschrijven. Het volgende Repair Café is op 

zaterdag 31 januari. 

Ina Tuin uit Bilthoven en reparateur Karel Hebly uit de Bilt met de 

gerepareerde ‘Karel Appel’ design paraplu. (foto: Frans Poot)

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

1e Kerstdag geopend. Zie website voor menu.

Woe.
19-11

Malse runderhaas-filet
met truffelsaus

of
Warm gerookte zalm steak

met gebakken mosselen

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
20-11
Vrij.

21-11
Woe.
26-11

Speenvarken ham v.d. grill
met mosterdsaus

of
“Zarzuela”

(Spaanse visschotel)

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
27-11
Vrij.

28-11

advertentie

Geslaagd Geesina beneietconcert

Bloemen en applaus voor (vlnr) Froydis Ihle, Jan Hilbert, Pauline de Graaf, Reinder Mulder, Erik Janse, Peter 

Klopstra, Eugene Broecheler, Caroline Klopstra en Helene Kalisvaart.


