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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

advertentie

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

www.huussenelektro.nl 030-2200404

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

Groenekanner (sinds 1985) Marius 

van den Bosch is binnen het bestuur 

van 900 jaar De Bilt voorzitter en 

daarnaast verantwoordelijk voor sport, 

zorg en ‘Mathilde aan tafel’: We hopen 

dat in dit jaar zoveel mogelijk inwo-

ners van de gemeente elkaar ontmoe-

ten en dat iedereen ook in een andere 

kern van de gemeente op bezoek gaat. 

‘Zes Kernen één Toekomst’ is tenslotte 

ons motto en dat willen wij ook uitdra-

gen aan iedereen die het maar horen 

wil’.

Liefhebbers

Het bestuur van de stichting 900 jaar 

De Bilt is samengesteld uit personen 

uit verschillende maatschappelijke 

organisaties uit De Bilt. De activitei-

ten die georganiseerd zullen worden 

zijn op heel verschillende gebieden 

en ook bestemd voor heel veel ver-

schillende doelgroepen.

Ouderen, kinderen, muziek liefheb-

bers, theater liefhebbers, kunstlief-

hebbers, kerkgangers, sporters, etc. 

etc. De activiteiten worden bijna alle-

maal georganiseerd door vrijwilligers 

vanuit allerlei organisaties. Ook veel 

winkeliers doen mee door in 2013 

iets speciaals aan te bieden onder het 

motto 900 jaar De Bilt. 

Start

De activiteiten gaan 14 maart van 

start met een grandioze opening bij 

het gemeentehuis. De komende we-

ken stellen wij de bestuursleden voor. 

Van den Bosch: ‘Kijk voor het to-

tale programma op de website 

www.900jaardebilt.nl. In de plaatse-

lijke pers zullen regelmatig activitei-

ten aangekondigd worden. 

Het bestuur was op vrijdag 21 december voor het laatst in 2012 bijeen in 

Jagtlust. Eerste burger Arjen Gerritsen schoof graag even aan voor de 

groepsfoto. Achterste rij: Peter van der Horst, Arjen Gerritsen, Hans 

Haaksman. Daar voor: Ella Prins, Loes Drieënhuizen, Marius van den Bosch, 

Fredie Blankenstijn, Jan Pieter Stam en Nelly van der Geest. Voor Joke 

Nederhof en Anja Donker. De dames Fredie Blankenstijn (projectleider), Joke 

Nederhof (ondersteunend ambtenaar) en Anja Donker (secretaresse) vormen 

het zgn. projectteam.

‘Er waren nauwelijks buitenbrandjes 

en als ze er waren was het vaak niet 

nodig ze te laten doven. Wel naar zijn 

twee autobranden, een aan de Kome-

tenlaan in Bilthoven en later in de 

nacht ging aan de Kerkdijk in West-

broek een auto in vlammen op.’ Het 

feest dat jongeren in samenwerking 

met Animo hadden georganiseerd in 

Maartensdijk is goed verlopen. Ger-

ritsen is er rond half twee op bezoek 

geweest en was onder de indruk van 

de manier waarop alles geregeld was. 

‘Al met al een rustige, ook voor hulp-

verleners soepel verlopen jaarwisse-

ling.’

Jubileumjaar

Voor de gemeente De Bilt is 2013 een 

bijzonder jaar. Op 14 maart gaat de 

viering van 900 jaar De Bilt van start. 

‘De Stichting 900 jaar De Bilt heeft 

mooie gevarieerde thema’s bij elkaar 

gebracht’, aldus de burgemeester. 

‘Van maart tot november zijn er ac-

tiviteiten op het vlak van sport, wel-

zijn, kunst, cultuur, samenleving en 

geschiedenis. Ik vind het op deze ma-

nier een hele mooie jubileumviering, 

waarmee het hele jaar allerlei doel-

groepen aan bod komen. Een van de 

hoogtepunten is het muziekweekend 

in juni. De gezamenlijke kerken orga-

niseren op Bevrijdingsdag een open-

luchtviering. Ook in Maartensdijk en 

Groenekan zijn activiteiten. De vie-

ring moet niet zomaar een feest zijn, 

maar het moet bijdragen aan het feit 

dat je je verbonden voelt met elkaar 

in dit gebied. Dat je een gezamenlijke 

geschiedenis deelt en dat je ook in het 

dagelijkse leven dingen herkent van 

hoe het zo geworden is.’

Ontwikkelingen

De burgemeester kijkt ook terug op 

ontwikkelingen die in 2012 in gang 

gezet zijn. ‘Er zijn forse stappen ge-

zet met de ondertunneling van het 

spoor en met het RIVM-terrein. We 

hebben een aantal jaren gelobbyd 

voor het behoud van het RIVM in de 

gemeente, maar het Ministerie koos 

ervoor het instituut naar De Uithof 

te verplaatsen. Het Rijksvastgoed- en 

Ontwikkelbedrijf veronderstelde dat 

we dan wel woningbouw op die plek 

wilden en was verrast dat we zeiden 

dat het beleid dat we in 2008 in de 

nota Economisch Beleid 2020 hebben 

vastgelegd willen realiseren. Samen 

met de provincie hebben we toen een 

sterk verhaal gehouden en gezegd dat 

we begrijpen dat het RIVM weggaat, 

maar dat we soortgelijke bedrijvig-

heid terugwillen. 

Het Nederlands Vaccin Instituut 

(NVI) blijft op het terrein in Biltho-

ven gevestigd en werd verkocht aan 

het Serum Institute of India (SII), een 

van de grootste vaccinproducenten in 

de wereld. Het bedrijf gaat verder als 

Bilthoven Biologicals BV. We gaan 

nu bekijken wat dit bedrijf aan ruimte 

nodig heeft en welke vernieuwingen 

we op het terrein moeten toepassen 

om te zorgen dat deze locatie een 

satellietlocatie van Utrecht Science 

Park wordt.’

Jaarwisseling verloopt
zonder grote problemen

door Guus Geebel

Burgemeester Arjen Gerritsen was zoals elk jaar tijdens de Oudejaarsnacht

met de brandweer en de politie op pad om een indruk te krijgen van het veiligheidsbeeld

in de gemeente. ‘Het was rustig en dat wat georganiseerd was verliep goed.

Geweld of uit de hand gelopen baldadigheid is mij niet opgevallen.’

Om 2013 te vieren werd veel siervuurwerk afgestoken. 

2013 het jubileumjaar van de gemeente De Bilt

‘Het leven moet gevierd worden’

door Henk van de Bunt

Dit jaar ‘2013’ is het 900 jaar geleden, dat op het grondgebied van de huidige gemeente De Bilt is 

begonnen met het ontginnen van de gronden waarop wij nu met z’n allen leven in deze  gemeente. 

Daar zal dan ook dit jaar ruim aandacht aan worden geschonken met groot aantal activiteiten. 
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

6/1 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

6/1 • 09.00u - Ds. A. Beens
6/1 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

6/1 • 10.30u - 
 Mw. L.C. Spelberg + Kinderkring

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

6/1 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

6/1 • 10.30u - Pastor Frans Overbeek

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom)

6/1 • 10.15u - Ds. J.Geelhoed
6/1 • 17.00u - Beeldverbinding met Zeist

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

6/1 • 10.00u - Ds. D. Meijvogel
6/1 • 19.00u - Ds .A. Zoutendijk

Pr. Gem. Immanuelkerk

6/1 • 10.00u - Geen dienst.  
Zie Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk

6/1 • 10.00u -  
Ds. G.M. Landman + Mevr. ds. E.H.W. 

Stam
Jubileumdienst

R.K. St. Michaelkerk

6/1 • 10.30u - Eucharistie  
Priester A. Huitink

Volle Evangelie Gemeente

6/1 • 10.00u - Adri v.d. Mast,  
Viering Heilig Avondmaal

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

6/1 • 10.30u - Drs. J. Bouma

PKN - Herv. Kerk

6/1 • 10.00u - Kand. J.P. de Man
6/1 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Herst. Herv. Kerk

6/1 • 10.30u  ds. G.J. van Asperen
6/1 * 18.00u eerw. Heer L. Stuurman

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

6/1 • 11.00u - Ds. P.J. Rebel

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

6/1 • 10.00u - ds. G.H. Kruijmer
6/1 • 18.30u - Ds. G.H. Vlijm 

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

6/1 • 9.30u - Ds. P.J. Rebel

St. Maartenskerk

5/1- 19.00u + 6/1- 10.30u  
Eucharistie Pastor Gerard de Wit

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

6/1 • 10.00u - + 18.30u - ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

6/1 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
6/1 • 18.30u - Ds. R. de Koning  Gans
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bereikbaar ma. t/m vrij 8.30–17.00 uur

eens lid van de gemeenteraad te 

worden.

Literaire salon

Op woensdag 9 januari 2013 van 
10.00 tot 12.00 uur is de vierde bij-

eenkomst van het zesde seizoen in 

de literaire salon ‘Bij Kootje in de 
serre’. Onderwerp van bespreking 
is de roman ‘Dit zijn de namen ‘ 

van Tommy Wieringa. Aanmelden 
graag z.s.m. bij Koo Vermeulen, 
tel. 0346 212707, koovermeulen@
hotmail.com

Open Dag computerlokaal  

Dijckstate 

Donderdag 10 januari 2013 is er 

een Open Dag van 10.00 uur tot 
16.00 uur in het Computerlokaal 
van het Servicentrum Dijckstate 
in Maartensdijk. Heeft u belang-

stelling voor een computercursus, 

maar u weet niet precies welke, 

laat u voorlichten. Er zijn com-

puterdocenten aanwezig voor het 

geven van voorlichting over (nieu-

we) computercursussen en voor 

het beantwoorden van specifieke 

computer vragen. Voor inlichtingen 

Mens; servicecentrum Dijckstate, 

Maertensplein 96 te Maartensdijk; 
tel 0346 214161.

Expositie Fotoclub Bilthoven

Tot en met woensdag 13 maart 

2013 is er tijdens de openingsuren 

in de Bilthovense Bibliotheek een 

expositie van leden van fotoclub 
Bilthoven over het thema ‘Chaos’. 
Elk lid is gevraagd hiervoor een 
foto te selecteren. ‘Chaos’ was voor 
2012 het jaarthema.

De clubavond van maandag 14 
januari a.s. is een traditionele eigen-

werkavond. Een clublid neemt één 
foto mee, welke besproken gaat 

worden. Deze bijeenkomst, die vrij 

toegankelijk is, is vanaf 20.00 uur 

in het H.F. Witte Centrum, Henri 
Dunantplein 4, De Bilt.

Stijldansen in Westbroek

Na diverse vragen is het gelukt bin-

nenkort in het Westbroekse Dorps-

huis bij voldoende belangstelling 

dansles te gaan organiseren. Een 
dansleraar - verbonden aan dans-

school Step by Step - zal in het 
eerste en tweede kwartaal van 2013 

op vrijdagavonden beginnen met 

series van 6 avonden ‘lessen’ in 

twee groepen: starters en gevor-

derden. 

Voor de starters zal begonnen wor-

den met het aanleren van de quick-

step. De gevorderdengroep bepaalt 

gezamenlijk waar het accent op 

Nieuwjaarsreceptie gemeente 

Het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente De 

Bilt nodigt alle inwoners en bestu-

ren van verenigingen, instellingen 

en stichtingen uit om op 3 janu-

ari samen met het gemeentebestuur 

nieuwjaarswensen uit te wisselen. 

De receptie is van 19.30 tot 21.00 
uur en wordt gehouden in de 

Mathildezaal van het gemeentehuis, 

ingang Jagtlust. De heer Ignace 
de Jong zorgt voor de muzikale 
omlijsting. Bezoekers kunnen in 

de traverse de expositie ‘ Bewogen 
Bewegen, Kunst en nieuwe media’ 
bekijken. Leden van de ArtTraver-
se-werkgroep zijn aanwezig om de 

werken toe te lichten en eventuele 

vragen te beantwoorden. 

Nieuwjaar bij PCOB

Op dinsdag 8 januari vanaf 16.30 
uur organiseert de PCOB afde-

ling De Bilt-Maartensdijk weer 

het nieuwjaaretentje in Fortzicht, 
Voordorpsedijk 35 in Groenekan. 
Aanmelden kan tot 3 januari a.s. bij 
Jannie Bos, tel.0346-214124. Op 
dinsdag 15 januari om 14.30 uur is 
er een bijeenkomst in de Ontmoe-

tingskerk, Julianalaan 28 in Maar-
tensdijk. Dan komt een apothe-

ker spreken over medicijngebruik. 

Aanmelden hiervoor is niet nodig; 
iedereen is hartelijk welkom. 

Bilts Belang viert feest 

Bilts Belang bestaat 15 jaar en 
viert dat op woensdag 9 januari 
a.s. met een receptie in WVT aan 

de Taling;aan in Bilthoven. Ieder-
een is vanaf 20.00 uur welkom 

om eens te komen kennismaken 

met de enige politieke partij in de 

gemeente De Bilt, die geen enkele 

band heeft met een landelijke poli-

tieke partij en zich daarom uitslui-

tend hoeft te richten op de belangen 

van de gemeente De Bilt. In maart 
2014 zijn er weer gemeenteraads-

verkiezingen. Bilts Belang maakt 

daarom graag kennis met burgers 

die zich voor de belangen van deze 

gemeente willen inzetten en mis-

schien zelfs overwegen om ook 

komt te liggen. Belangstellenden 

kunnen een e-mail met contactge-

gevens sturen naar info@hetdorps-

huiswestbroek.nl of kunnen deze 

gegevens schriftelijk bij het dorps-

huis afgeven.

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

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

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

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

Geboren

1 januari 2013

Marlies

Dochter van Diederik en Willy

van de Veen-de Bruijn

Dr. Welfferweg 77
Westbroek

Geboren

22 december 2012

Thijs

Zoon van
Rutger en Christianne

Hennipman-van der Ham

Korssesteeg 3
Westbroek

Voorlichtingsavond Energie Besparen
De werkgroep energie van Transition Town De Bilt stimuleert bewust ge-

bruik van energie en gebruik van duurzame energie op lokaal niveau. De af-

gelopen maanden organiseerde de werkgroep al voorlichtingsavonden over 

zonnepanelen en over autodelen. Op 15 januari a.s. zal de werkgroep een 
avond over energie besparen organiseren in ’t Hoekie in De Bilt.

Tijdens deze avond zullen alle aspecten van energie besparen in en rond 

het eigen huis worden besproken en toegelicht en is er ook kort aandacht 

voor zonnepanelen. De avond wordt geleid door enkele deskundigen uit de 

werkgroep Energie van Transition Town De Bilt. Er zal ruime gelegenheid 
zijn voor het stellen van vragen.

Aanmelden en/of meer informatie verkrijgen kan via g.rosinga@gmail.
com. De aanvangstijd wordt gemaakt en aan deelnemers wordt gevraagd de 

jaarrekening van het energiebedrijf (elektriciteit en aardgas) mee te nemen.

‘k Zal dan gedurig bij U zijn,

In al mijn noden, angst en pijn.

Psalm 73:12 (ber.)

Na een leven, gekenmerkt door eenvoud en goedheid maar bovenal door 

liefdevolle zorgzaamheid, heeft de Heere tot zich genomen onze lieve, 

zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder

Wijntje Drieënhuizen
weduwe van Roelof van den Berg

De Bilt, 15 december 1929  Amerongen, 31 december 2012

 Bruun en Joke
 Wilma en Fred
 Ronald en Marina
 klein en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Fam. van den Berg, p/a Uitvaartverzorging Diakonos,  
Jan van Zutphenweg 4, 3958 GE Amerongen

De dienst van Woord en Gebed zal plaatsvinden op D.V. 7 januari 2013  
om 11.00 uurin de Opstandingskerk, 1e Brandenburgerweg 34 te Bilthoven. 
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats 
Brandenburg naast de kerk. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te 

condoleren in de kerk.

Geen bloemen
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advertentie

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

GRATIS BEZORGSERVICE

Raad akkoord met  Kadernotitie 
Maatschappelijke Ondersteuning 

door Guus Geebel

Na een uitgebreid debat stelt de raad op 20 december de Kadernotitie maatschappelijke 

ondersteuning vast. Een voorstel om de kadernotitie te voorzien van de boventitel Visiedocument,  

om te onderstrepen dat het stuk de start is van verdere besluitvorming, werd overgenomen.  

De fractie van de SP stemt tegen het document.

De gemeente staat voor een forse 

uitdaging om drie decentralisaties 

binnen het sociale domein te reali-

seren. De extramurale begeleiding 

uit de AWBZ, de jeugdzorg en de 

maatregelen die voortkomen uit de 

Wet Werken naar Vermogen. De ge-

meente krijgt hiermee meer taken 

met minder geld. Het college heeft 

voorgesteld de regie over te dragen 

aan een nieuwe organisatie en de 

gemeente en de raad een kaderstel-

lende rol toe te wijzen. Hierbij ligt 

de nadruk op wat inwoners nog zelf 

kunnen met ondersteuning vanuit 

hun netwerk.

Motie

Bertus Voortman (D66) zegt bij de 

inhoudelijke behandeling van de 

notitie dat deze meer het karakter 

heeft van een visie dan van een ka-

der. ‘De Stichting Mens is een eerste 

stap op dit ingewikkelde beleidster-

rein. Er moet een goede samenhang 

zijn tussen beleid en acceptatie van 

het beleid. Er komen meer gevari-

eerde taken en meer geld, maar met 

een verkapte bezuiniging.’ Voortman 

dient een breed ondersteunde motie 

in. 

Daarin wordt gevraagd het komend 

jaar te beschouwen als overgangs-

jaar en de uitvoering van nieuwe 

taken gefaseerd over te laten gaan 

naar de Stichting Mens, en daarbij 

de gemeenteraad te betrekken. Ver-

der wordt gevraagd om de komende 

maanden in overleg met de stichting 

een statuut te ontwikkelen waarin 

verantwoordelijkheden tussen de 

stichting en de gemeente worden uit-

gewerkt. In de motie wordt verzocht 

dit statuut in de raad te behandelen 

voordat het door B en W wordt vast-

gesteld. De motie krijgt unanieme 

steun.

Bezuiniging

Anne Doedens (VVD) steunt het 

voorstel en de motie. Hij kan de visie 

van de wethouder delen, maar mist 

een inanciële paragraaf. ‘De wet-
houder heeft de raad meer dan no-

dig.’ Hans Brilleman (Bilts Belang) 

noemt de notie erg abstract. Hij vindt 

dat de wethouder te optimistisch is 

waar het gaat om samenwerking met 

vrijwilligers. Ebbe Rost van Tonnin-

gen ziet dat onder de feitelijke noe-

mer van bezuiniging termen worden 

gebruikt als, uitgaan van eigen kracht 

en een grotere rol voor vrijwilligers, 

terwijl het gaat om het inkrimpen 

van functies omdat er onvoldoende 

geld is. ‘Maar de kosten worden ner-

gens concreet gemaakt.’ 

Gitta van Eick (CDA) maakt zich 

zorgen over de communicatie en wil 

de regisserende rol van de gemeente 

niet zomaar loslaten. Etiënne van 
Buren (SP) vindt dat er fundamen-

teel verkeerde keuzes gemaakt wor-

den. ‘Je moet vrijwilligers en profes-

sionals niet verweven. We willen er 

veel meer de regie op houden.’ Hij 

ziet de motie als een pleister op de 

wonde. De SP steunt de motie maar 

is tegen het voorstel. 

Vertrekpunt

Jaap Nieuwenhuize (GroenLinks 

&PvdA) is het eens met de in de no-

titie geschetste ontwikkeling van de 

relatie overheid maatschappelijke 

organisatie. 

Zijn fractie kiest voor een overheid 

die optimaal beschermt en minimaal 

belemmert. Nico Jansen (Christen-

Unie) vraagt speciaal aandacht voor 

het vrijwilligerswerk dat hij in de no-

titie onvoldoende tot zijn recht ziet 

komen. 

Johan Slootweg (SGP) ziet de notitie 

evenals anderen als een vertrekpunt 

en zou dat in de titel terug willen 

zien, bijvoorbeeld startnotitie. ‘In de 

nota wordt van de burger naastenlief-

de gevraagd, na een periode waarin 

werd ingezet op individualisering.’ 

Slootweg ziet in de nota een andere 

gedachtegang dan in de samenleving 

gangbaar is. Hij constateert nog veel 

zorgpunten en wil werkendeweg, ko-

men tot heldere kaders. 

Wethouder Mittendorff ziet deze 

ontwikkeling die het Rijk heeft inge-

zet niet alleen als een bezuinigings-

operatie maar ook als een ontwikke-

ling waarmee we dertig jaar geleden 

al hadden moeten beginnen. Nico 

Jansen zegt de wethouder te steunen 

bij al zijn werkzaamheden met gebed 

en gedrag. De wethouder is blij met 

de warme woorden van Nico Jansen.  

Mittendorff zal ontwikkelingen di-

rect aan de raad voorleggen.

Etiënne van Buren van de SP vindt dat er fundamenteel verkeerde keuzes zijn 

gemaakt.

De Bibliotheek is even dicht
Alle bibliotheken in de provincie 

Utrecht stapten eind van 2012 over 

op een nieuw bibliotheeksysteem. 

Het huidige systeem houdt op te be-

staan want de software is verouderd. 

De manieren waarop mensen om-

gaan met communicatie en infor-

matie zijn de afgelopen jaren in-

grijpend veranderd. Om de overstap 

goed te laten verlopen sloten daar-

om alle bibliotheken hun deuren 

van 30 december 2012 tot en met 6 

januari 2013. 

Het huidige bibliotheeksysteem 

‘Bicat’ is het systeem waar biblio-

theken gebruik van maken om hun 

primaire proces mee uit te voeren, 

zoals het aanschaffen van materi-

alen, uitlenen en innemen, voeren 

van een ledenadministratie, beheren 

van collecties. 

Voor de overstap naar het nieuwe 

systeem: ‘BicatWise’ heeft het Bi-

bliotheek Service Centrum (BiSC) 

geïnventariseerd wat de wensen en 

eisen zijn, die de Samenwerkende 

Utrechtse Bibliotheken stellen aan 

een nieuw systeem. 

Gevolgen

Op 30 december sloten alle biblio-

theekvestigingen in de provincie 

Utrecht hun deuren tot en met zon-

dag 6 januari 2013. Er kan in deze 

periode niet geleend, verlengd of 

gereserveerd worden. Inleveren 

van materialen is wel mogelijk via 

de inleverbussen. Vanaf maandag 7 

januari zijn alle bibliotheken weer 

open en is het nieuwe systeem ope-

rationeel. Om de klanten tegemoet 

te komen verruimden de bibliothe-

ken hun leentermijnen.

Dementie en zingeving
Op dinsdag 15 januari 2013 vindt er een Alzheimer Café plaats in De Bilt. De locatie is het restaurant 

in woon- en zorgcentrum De Koperwiek in Bilthoven. 

Een Alzheimer Café is de benaming 

voor een laagdrempelige ontmoe-

tingsplaats voor mensen met (begin-

nende) dementie, hun familieleden, 

vrienden en andere belangstellen-

den. Er staat iedere keer een ander 

thema centraal waarvoor een gast-

spreker wordt uitgenodigd. 

Het thema van deze avond is: ‘De-

mentie en zingeving’. Mevr. Louise 

Blok zal op dit onderwerp ingaan. 

Er is daarna gelegenheid om met 

deze mevrouw in gesprek te gaan en 

vragen te stellen. 

Vanaf 19.30 uur staat de kofie klaar. 
Het programma begint om 20.00 uur 

en eindigt om 21.30 uur. Daarna is 

er nog gelegenheid om een drankje 

te nemen en even na te praten. 

De toegang is altijd gratis. Vooraf 

aanmelden is niet nodig. 

Problemen met vervoer of meer in-

lichtingen: Willemien Hak, tel.nr. 

030 2203490 of Bea van Doeland, 

tel.nr. 030 2219022. De organi-

satie is in handen van Alzheimer 

Nederland, afdeling Zeist e.o., De 

Bilthuysen locatie De Biltse Hof en 

Steunpunt mantelzorg De Bilt.

Plettenburghkoor in 
Weltevreden

In woon- en zorgcentrum Weltevreden in De Bilt was er op donderdag 13 

december een optreden van het Utrechtse Plettenburghkoor. Deze middag 

onder leiding van Lida Douwes en met muzikale ondersteuning van de 

Biltse organist en dirigent Joop den Hartog. Het koor bestaat uit ruim 30 

mensen in de leeftijd vanaf 85+. De middag stond in het teken van Kerst, 

gezelligheid en heerlijk ontspannen bij herkenbare kerstliederen. Er was 

een groot repertoire van (bekende) kerst- en andere liederen. Het traditi-

onele ‘Komt allen tezamen’, ‘Nu sijt wellekome’ en ‘Mensen geeft elkaar 

de hand’ werden afgesloten met het bekendste Christelijke kerstlied ‘Stille 

Nacht’. [HvdB]

Bewoners van Weltevreden zingen uitbundig mee met het Plettenburghkoor.

Kerstspel bij De Bremhorst

Vlak voor de kerst werden de bewoners van Woonzorgcentrum De Bremhorst 

getrakteerd op een mooi kerstspel over Jozef, Maria en het kindje Jezus. 

Dit werd neergezet door de toneelgroep ‘Jacobesgroep’ uit Brabant. ‘Niet 

alleen het verhaal maar ook de entourage, de schmink en kleding was 

professioneel in elkaar gezet’, aldus activiteitenbegeleidster Berber.

Iedereen keek vol aandacht en genoot zichtbaar.  (Joke Ruiter)



Reclame geldig vanaf 
donderdag 3 januari
t/m woensdag 9 januari

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

Ardenner boterhamworst

Achterham

Rosbief

Schouderkarbonade

Filetlapjes

Sucadelappen

500
gram 4.98

500
gram 5.98

1 Kg. 6.98

STOMPETOREN  
JONG BELEGEN

BOEREN 
JONG BELEGEN

VERSGEBRANDE 
HUISMIX

500
gram 4.98 100

gram 1.25

500
gram 4.98

VOORDEEL HELE WEEK VLEESWAREN-TRIO

3x 100
gram 4.98

Huisgemaakt!

Filet Americain

Sellerysalade

Eiersalade

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Slavinken

Rundervinken

Rundergehaktstaven

6 halen / 
   5 betalen

Ardenner boterhamworst

Wij 
wensen u 

een voorspoedig 

nieuwjaar!

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Extra donderdagvoordeel!

SHOARMA

1 Kg. 6.98
2 Kg. 12.-

Alléén DONDERDAG

Grote

Bloemkool
Nú

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Elstar

Handappels
Kilo

• Capucijnerschotel 

____________________ 100 GRAM 0,99

• Japanse kip 

MET NOEDELS OF RIJST _____ 100 GRAM 1,25

• Alle lasagnes

MET NOEDELS OF RIJST _____ 100 GRAM 0,99

Vers gesneden

Snijboontjes
400 gram

1,98 1,25

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 gesneden

Hutspot ___________ 500 GRAM  0,69

De lekkerste Navels

Sinaasappels _______ 1 KILO  1,25

Macaroni

_________________________  100 GRAM  0,99

MAANDAG 7 JANUARI, DINSDAG 8 JANUARI 

EN WOENSDAG 9 JANUARI

Vers gesneden 

SOEPGROENTEN ____ 250 GRAM 0,79

0,99

Alle stamppotten en

rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

Volop Clementines 

zonder pit

Mandarijnen de lekkerste!



Anne Brommersma en Gitta van Eick 

zijn nu enkele jaren raadslid. Ze doen 

het werk met veel enthousiasme en 

willen graag over hun ervaringen 

vertellen. Anne komt uit Utrecht en 

woont sinds 2006 in Bilthoven, waar 

ze het geweldig wonen vindt. Zij 

werd lang geleden actief in de PPR, 

later GroenLinks en was fractieme-

dewerker bij de Utrechtse raad. Daar 

stopte ze mee vanwege een baan en 

kinderen, maar nadat die de deur 

uit waren kon ze weer inzetten voor 

GroenLinks. In 2010 kwam ze in de 

Biltse raad voor GroenLinks&PvdA 

en een jaar later werd zij fractievoor-

zitter. Anne werkt bij de gemeente 

Amersfoort als hoofd van de afdeling 

Veiligheid en Wijken. Gitta van Eick 

woont ook in Bilthoven. Zij begon het 

politieke werk in 2003 als secretaris 

van de CDA-afdeling. Gitta kwam in 

2009 tussentijds in de raad voor het 

CDA en werd in 2010 herkozen. Zij is 

namens de fractie lid van de commis-

sie Openbare Ruimte. Als natuurvoe-

dingsdeskundige geeft zij voorlich-

ting over verantwoord voedsel. 

Coalitie

Anne vindt dat ze als raadslid best in-

vloed heeft op het beleid. ‘Het helpt 

ook nog als je in de coalitie zit. Daar-

door zijn de contacten met het college 

intensiever.’ GroenLinks en PvdA 

vormen één fractie in de raad. ‘Lokaal 

zijn de verschillen niet groot en het is 

prettiger in een grote fractie te wer-

ken.’ Het CDA is oppositiepartij en 

Gitta ziet dikwijls dat hun voorstellen 

geen kans krijgen. ‘Het moet je heel 

veel kracht geven om daar constant 

positief in te blijven zitten. Doe je dat 

niet dan krijg je gauw de neiging om 

te denken dat het toch geen zin heeft.’ 

Ze ervaart dat er nauwelijks iets ge-

gund wordt. Anne wil daar wel iets 

over zeggen. ‘In het begin verdedigde 

ik me tegen zulke opmerkingen maar 

nu denk ik, als jullie in het college 

zouden zitten zouden jullie ook lo-

yaal zijn aan de verbindingen die je 

bent aangegaan. Natuurlijk zijn er wel 

eens dingen die we als oppositiepartij 

anders gedaan zouden hebben.’ Zij 

vindt wel dat de oppositie te weinig 

toenaderingspogingen doet. 

Harmonie

‘Ik wil heel graag harmonie hebben en 

ik doe er alles aan om dat te creëren’, 

vertelt Gitta van Eick. Het politieke 

spel noemt zij heel boeiend, vooral 

als mensen die heel gemakkelijk een 

verhaal houden aan het woord zijn. 

‘Ik ben meer een mensenmens en wil 

politiek bezig zijn met kleine tastbare 

dingen. Het grote krijgt toch wel aan-

dacht. Kleine zichtbare ongemakken 

als een losliggende stoeptegel oplos-

sen. Het geeft een goed gevoel wan-

neer je als fractie een succesje weet 

binnen te halen waar mensen heel 

blij mee zijn.’ Gitta en Anne hebben 

veel waardering voor het werk van 

de wijkcontactambtenaren. Zij mer-

ken ook wel dat een raadslid soms 

als smeerolie kan dienen als burgers 

vastlopen. 

Vergadertijger

De beide raadsleden kunnen burgers 

die er belangstelling voor hebben het 

raadslidmaatschap aanbevelen. ‘Heel 

leuk vind ik dat je heel goed weet wat 

er in je gemeente speelt en dat je din-

gen die je belangrijk vindt kunt rea-

liseren. Maar je moet wel een beetje 

een vergadertijger zijn.’ Zij vinden 

echter dat inwoners zich ook op an-

dere manieren kunnen inzetten voor 

hun omgeving. Helemaal fout vinden 

ze dat er geen vrouwen in het college 

zitten. ‘Ook de gemeentesecretaris is 

man, alleen de griffi er is een vrouw. 
In de raad zitten maar 7 vrouwen van 

de 27 raadsleden en dat is  echt te 

weinig.’ Anne en Gitta roepen daarom 

vrouwen op om zich beschikbaar te 

stellen als raadslid. Ze vinden het een 

geweldige en eervolle baan. 

Na de beëdiging realiseerden ze zich 

wat die functie betekent. ‘Je bent dan 

echt volksvertegenwoordiger en dat 

had ik me niet zo gerealiseerd. Nu 

mag je nooit meer te hard rijden in 

het dorp.’
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Computerhulp

Midden-Nederland

www.computerhulpmiddennederland.nl | 06-24807945 | 0346 795104

Wij wensen u een goed 2013 

en lossen uw storing 

ook dit jaar met veel zorg op

Molenkamp 38, De Bilt  |  030 2200729
www.garageirik.nl

De garage 
voor alle merken auto’s

Voorlichtingsavond over 
gemeenteraadswerk

door Guus Geebel

Het raadslidmaatschap is een geweldige eervolle baan, vinden Anne Brommersma en Gitta van 

Eick. Zij zijn op donderdag 10 januari aanwezig tijdens een informatieve bijeenkomst in de 

Mathildezaal van het gemeentehuis voor inwoners met belangstelling voor het raadswerk. Tijdens 

deze bijeenkomst wordt de werkwijze van de raad uitgelegd en worden verschillende aspecten van het 

raadslidmaatschap toegelicht. De eerstvolgende raadsverkiezingen zijn in maart 2014

Gitta van Eick en Anne Brommersma (rechts) 24 uur per dag 

volksvertegenwoordiger.

Ebbe Rost van Tonningen stelt vra-

gen over de consequenties voor de 

herontwikkeling van De Kwinkelier 

na de jongste ontwikkelingen en wat 

de invloed hiervan is voor de andere 

deelplannen van het Centrumplan. 

Wethouder Ditewig antwoordt dat 

de laatste stand van zaken bij de Na-

jaarsnota in beeld gebracht is en dat 

de ontwikkelingen geen effect heb-

ben op de andere deelplannen.’ Rost 

van Tonningen vindt het antwoord 

onbevredigend en kondigt aan in ja-

nuari op het onderwerp terug te ko-

men. Rost van Tonningen stelt verder 

vragen over de mededeling van een 

fi nanciële tegenvaller van 1,1 miljoen 
euro. Hij wil weten of dit bedrag ten 

laste komt van de algemene reserve. 

Wethouder Kamminga bevestigt dit. 

Nachtzorg

Anne Brommersma (GroenLinks

&PvdA) stelt vragen naar aanleiding 

van een artikel in De Vierklank over 

het verdwijnen van geplande nacht-

zorg in Dijckstaete. Wethouder Mit-

tendorff antwoordt dat de gemeente 

formeel niet over AWBZ-zorg gaat. 

‘Elke zorgaanbieder moet geplande 

nachtzorg leveren. Het gaat in dit 

geval om ongeplande zorg. Daar 

zijn twee varianten mogelijk, men-

sen met ABWZ-indicatie en men-

sen zonder indicatie. Het probleem 

zit bij ongeplande zorg thuis zonder 

ABWZ-indicatie. Daarvoor blijft de 

Regionale Ambulance Voorziening 

Utrecht (RAVU) beschikbaar. Begin 

maart komen de zorgaanbieders met 

een voorstel om de geplande en onge-

plande zorg eenduidig te regelen. 

Gebiedsvisie Weltevreden

Johan Slootweg (SGP) stelt vragen 

over de gebiedsvisie Weltevreden. 

Hij constateert dat het college al in 

verregaande onderhandeling is met 

de KNLTB.’ Wat is dan nog de kader-

stellende rol van de gemeenteraad en 

hoe verhoudt zich dit tot de fi nanciële 
verordening.’ Wethouder Mittendorff 

vertelt dat toen de KNLTB vroeg 

naar de mogelijkheden voor een ten-

niscentrum in de gemeente De Bilt. 

Daar is positief op gereageerd. In de 

beleidsvoorbereidende zaken worden 

voorwaarden gesteld en voorstellen 

gedaan. In zo’n proces wordt alles 

afgewogen. Er wordt daarbij steeds 

aangegeven dat alles onder voor-

behoud van instemming van de ge-

meenteraad en de provincie gebeurt. 

In het proces opereert de voorzitter 

van sportkoepel NOC*NSF André 

Bolhuis als informant om te kijken of 

het een haalbare optie is. Mittendorff 

adviseert te wachten tot maart en niet 

te interveniëren in een lopend proces.

wenst u al het nodige 

voor het nieuwe jaar

06-54751296

Alvast een goed 

voornemen 

voor 2013; 

word lid van de VVD! 

VVD De Bilt

wenst u een gezond 

en goed 2013!

www.vvd.nl

Wenst u
een 

gelukkig
2013

KIJK OOK OP

WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Peugeot • Citroën • Renault • 
Onderhoud • APK

Oude Loswal 21, Hilversum, 
tel. (035) 6214335

Industrieweg 34, Maartensdijk,
tel. (0346) 214540

Garage Van der Meij

wenst u
in 2013

veel rijplezier!Vragen uit de raad van 20 december
door Guus Geebel

Ebbe Rost van Tonningen stelt vragen over De Kwinkelier.  
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In 2009 zijn verzoeken ingediend 

voor de aanwijzing van de Juliana-

kerk, de Laurenskerk, de Noorder-

kerk en de Zuiderkapel als gemeente-

lijk monument. 

De Monumentencommissie heeft in-

tussen positief geadviseerd over de 

aanwijzing van de Noorderkerk en de 

Zuiderkapel. Voor de Julianakerk en 

de Laurenskerk adviseert de Monu-

mentencommissie negatief. 

Erfgoed

Conform de ‘Erfgoedverordening 

De Bilt 2010’ heeft het College de 

eigenaar en gebruikers van de Noor-

derkerk en de Zuiderkapel gevraagd 

naar hun zienswijze over een voor-

genomen aanwijzing tot monument. 

Daarover heeft het College zowel 

positieve als negatieve reacties ont-

vangen, waarbij vooral wordt gewe-

zen op de gevolgen van de fusie van 

de kerkelijke gemeentes in Bilthoven. 

Sinds medio 2010 is er regelmatig 

contact met de kerkenraad over zijn 

visievorming aangaande het toekom-

stig gebruik van de kerkgebouwen. 

Omdat het College niet verwacht dat 

het fusieproces op korte termijn zal 

worden afgerond, zullen Burgemees-

ter en Wethouders op korte termijn 

overgaan tot afronding van de monu-

mentenprocedure, waarbij de aanvra-

gers van de aanwijzing als monument 

evenals de eigenaren en gebruikers 

van de kerken zullen worden geïn-

formeerd. Het College verwacht de 

gemeenteraad in februari 2013 nader 

te kunnen informeren over hun beslis-

sing op de ingediende monumenten-

aanvragen.

Afronding van monumentenprocedure 
kerken is op handen

Het Biltse College van Burgemeester en Wethouders informeerde de gemeenteraad via het 

mededelingenblad van 27 september 2012 over het her-starten van de monumentenprocedure 

betreffende de kerkgebouwen van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bilthoven 

en de Laurenskerk. In het laatste mededelingenblad van 2012 meldde het College de voortgang.

Sinds enige tijd worden er plannen ontwikkeld betreffende het sluiten en 

mogelijk slopen van kerkgebouwen in Bilthoven. Dat betreft niet alleen de 

Julianakerk maar ook de Noorderkerk en de Zuiderkapel. 

De Noorderkerk, gebouwd in 1954, kreeg ontheffi ng voor de bouwhoogte van 
de toren inclusief de klokkenstoel van 19,37 meter hoog. De grootste klok 

heeft een diameter van 78 cm en weegt 300 kg. De tweede klok heeft een 

diameter van 69,8 cm en weegt 215 kg. 

De raad verleent het college toestem-

ming in te stemmen met het omvor-

men van de Omgevingsdienst regio 

Utrecht naar de Regionale Uitvoe-

ringsdienst Utrecht. Hans Brilleman 

(Bilts Belang) stemt tegen. Rijk, pro-

vincie en gemeenten willen de taken 

van vergunningverlening, toezicht en 

handhaving op het gebied van milieu, 

bouwen en ruimtelijke ordening on-

derbrengen bij de regionale uitvoe-

ringsdiensten (RUD’s). 

Voor het vormen van een openbaar 

lichaam is toestemming nodig van 

de gemeenteraad. Voor burgers en 

bedrijven verandert er niets. De ge-

meente blijft het aanspreekpunt voor 

vergunningen. 

Hans Los (VVD) dient een motie in 

waarin het college wordt verzocht de 

raad grondig te informeren over de 

jaarstukken van de verbonden partij-

en. Nadat het college heeft toegezegd 

om de raad uiterlijk mei een nota ver-

bonden partijen aan te bieden trekt 

Los de motie in.

Vliegveld

Met algemene stemmen neemt de raad 

een motie aan waarin het college van 

B en W van de gemeente Hilversum 

wordt verzocht defi nitief af te zien 
van de voorstellen rond het vliegveld 

Hilversum. B en W van de gemeente 

Hilversum en de provincies Utrecht 

en Noord-Holland worden verzocht 

in structuurvisies die het Noorderpark 

betreffen op te nemen dat sprake zal 

zijn van een conserverend uitgangs-

punt met betrekking tot de huidige 

waarden stilte, natuur, landbouw en 

verkeersafwikkeling. 

Overig

De Verordening gemeentelijke basis-

registratie personen gemeente De Bilt 

2012 en de Verordening maatschap-

pelijke participatie kinderen gemeen-

te De Bilt 2012 worden bij hamerslag 

vastgesteld. De raad verleent wethou-

der Mittendorff ontheffi ng van het 
vereiste van ingezetenschap. De SP 

verklaart hiertegen te zijn.

De gemeenteraad heeft voor het eerst 

volledig digitaal gewerkt, Een voor-

beeldproject dat aan de hand van de 

griffi e tot stand kwam. De griffi eda-
mes worden daarvoor door de raad 

met bloemen beloond. 

Uit de raad van 20 december
door Guus Geebel

Met algemene stemmen besluit de raad mevrouw Ademien van Barneveld en de heer 

Evert Jan Kruijswijk Jansen te benoemen als externe leden van de Rekenkamercommissie 

De Bilt. Nadat zij hebben verklaard de benoeming te aanvaarden leggen zij 

de ambtsbelofte af. De benoemingstermijn is voor zes jaar.

Ademien van Barneveld en de heer Evert Jan Kruijswijk Jansen, de nieuwe 

externe leden van de Rekenkamercommissie De Bilt.

Wij wensen u een gelukkig,
gezond en smakelijk 2013!

Familie Beckers en medewerkers
Zilt & Zoet

Restaurant Zilt & Zoet 

Dorpsweg 153 - 3738 CD  Maartensdijk

Tel. 0346-212627

www.restaurantziltenzoet.nl

info@restaurantziltenzoet.nl

Ook in uw (nieuwe) huis 

voelt u zich in 2013 THUIS

Wenst u een � jn woonjaar

Bilthoven/Soest

030 229 00 79
035 601 13 04 Gé Westerbeek

De Biltse Bewoners-

vereniging Woonspraak

wenst u voor 2013

geluk, voorspoed

en veel woongenot.

WONEN DOEN WIJ MET ELKAAR

Wenst u een voorspoedig 
en gezond 2013 

* C.V. Installatie *  Gas en Water * Sanitair * Riolering 
* dakwerk * Lood- en Zinkwerk * 0346-214248 

wenst iedereen 
een gelukkig en 

sportief 2013 toe!

G&CC De Biltse Duinen 
en 

Golfpark De Biltse Duinen

wensen u een 
prachtig golfjaar

Wij bedanken u 
voor het vertrouwen in het afgelopen jaar 

en wensen u een voorspoedig 2013
 
 

Autocentrum Maarssen Reyer van der Linden

Nijverheidsweg 7, 3606 AH  Maarssen

0346-562557
 

*Occasions*Onderhoud*APK*Schadeherstel

ALLE MERKEN
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KORTING!*

KIJK OOK OP 

WWW.NAGELFASHION.NL

GRIJP UW KANS!

*m.u.v. basis artikelen en nieuwe collectie

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

06 - 53 14 67 33

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

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

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

maat gemaakte schuifwandkasten, inloopkasten, 
keukenkasten, radiatorbekleding, tafels en banken. 

 

Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
Hubo 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. 

 

Echte Oostenrijkse 

Apfelstrudel

Van € 6,75 nu

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v.Amstel / 035 - 624 00 63

5,25

Het adres voor al uw maatwerk ! 
 

    
 

• Gespecialiseerd in keukenrenovatie 

• Nieuwe keukens 

• Radiatorbetimmeringen 

• Kantoor- & winkelinrichtingen 

• (Inloop-)Kasten 

• Vensterbanken 

• Tafels 

• Schouwen 

• Badkamerinrichtingen 

 
 
 
 
 
 
 

P.C. Hooftstraat 29 | 3601 ST Maarssen | Mob: 06 - 52 34 15 31 | E: fmdebruijn@casema.nl 

Verkeersschool Rijbewijszone 
Nieuwjaarsactie!: 

20 uur rijles + Theoriecursus + Theorie 
examen + Praktijk examen 

€999,- 
                030 – 785 39 42 
      WWW.RIJBEWIJSZONE.NL 

  Gratis  
Proefles! 

Kapper Hans, samen met 
Judokan, wenst iedereen

een sportief en kortgeknipt 
2013, dan blijf je gezond!

service voor ondernemers

Arinfo BV   

Kon. Wilhelminaweg 461   

3737 BE Groenekan   

The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS

VOOR ONDERNEMERS
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Wereldwinkel De Bilt 

dankt haar vrijwilligers 

en vaste klanten 

en wenst iedereen

een fair 2013 toe.

De beste wensen

voor 2013.

Bewoners

en medewerkers

van Zideris Maartensdijk

Veldhuizen Wagenbouw wenst

iedereen een voorspoedig 2013 in

een De Bilt met ruimte voor bedrijven.

Verkoop, verhuur en onderhoud van BE-combinaties

0346-259600

WVT wenst u

prettige feestdagen

en welzijn in 2013

De entree van WVT wordt gesierd 

door twee fraai in zilveren en witte 

kleuren versierde kerstboompjes in 

zwarte tuinurnen. Aan de ene muur 

hangt een enorme quilt van witte stof, 

gedecoreerd met kleurige cirkels die 

in elkaar grijpen. ‘Double Wedding 

Ring’ heet het. Het levenswerk van 

de kunstenares waar ze maar liefst 

twaalf winters mee bezig is geweest. 

Aan de andere muur hangt het werk 

van vijf heren uit de Overboslaan te 

Bilthoven, die zich de Lardineurs 

noemen om hun diversiteit van stij-

len te bundelen, zeggen ze zelf. Hun 

werken variëren van ‘wel aardig’ tot 

‘heel mooi’, wat zowel op kleur als 

compositie kan slaan. 

In de centrale ruimte klinken populai-

re kerstliedjes van toen, zoals White 

Christmas. Treffend en soms ook 

grappig zijn de foto’s van een aantal 

WVT-coryfeeën, genomen door Rob 

Moget en Irene Kuizenga van het 

WVT Fototeam. De Talingzaal bevat 

voornamelijk schilderijen. Wat direct 

opvalt is bijvoorbeeld het mysterieu-

ze Venetiaanse masker, een werk van 

Kitty van den Heuvel uit Bilthoven. 

Natascha van Zwieten heeft een eigen 

stijl ontwikkeld, die vooral goed tot 

zijn recht komt in de schilderijen van 

een hond en een stier. Goed getrof-

fen zijn de nieuwsgierige varkens van 

Michiel Glastra, ook uit Bilthoven. 

Schapen

Gerda Rijneker heeft vijftien jaar op 

Texel gewoond, maar is sinds begin 

dit jaar inwoonster van Bilthoven. Ze 

wil graag uitleg geven bij haar eigen 

werk. ‘Ik schilder al ruim twintig jaar, 

de laatste vijftien jaar frequent.’ Kern-

achtig vat ze samen: ‘Schapen, schel-

pen en schaakstukken’ en grapt: ‘Op 

Texel was ik wereldberoemd, maar 

dat ben je daar al gauw. Er hangt op 

het eiland, maar ook wel daarbuiten, 

heel wat werk van mij. 

Ik had er met anderen samen les bij 

Texels Eerste Vrije Academie. Bin-

nen schilderden we portretten, maar 

we werkten ook buiten in de natuur.’ 

Sinds ze in Bilthoven woont, is ze op 

les gegaan bij de Russische docente 

Aljona Belyaeva. ‘Daar heb ik samen 

met een man les, maar ik zou het wel 

leuk vinden als er nog wat mannen en 

vrouwen bij kwamen.’

Gevarieerd

Jasper Boer Gerlings uit Leusden 

maakt felgekleurd werk dat zowel 

abstracte als iguratieve elementen 
omvat en heeft een eigen stijl ontwik-

keld. De bloemschilderijen van Dirk 

Riemersma doet in de verte denken 

aan die van Monet. Hanneke de Groot 

uit Maartensdijk heeft gevarieerd 

werk hangen, maar wat er uitspringt 

is toch wel het kleurige Fanny Bay. 

Marie-Anne van Zonneveld blinkt 

vooral uit met haar werken Spiegelin-

gen I en II, die een dromerige sfeer 

uitstralen. Cecile van der Loo uit 

Bilthoven is nog erg op zoek naar een 

eigen stijl. Het keramische werk van 

Annie Hoolwerf en Ben van Os uit 

Baarn heeft iets vrolijks. Geen won-

der dat het beeldje Mannenkoor al 

verkocht is, dat is inderdaad erg leuk 

gemaakt. Het werk van Chantal Roe-

len valt op. Deze medische bioloog is 

autodidact en werkt tegenwoordig in 

olieverf en acryl op doek. Haar Blood 

Elf uit World of Warcraft is verras-

send mooi en het grappige insect met 

het kleine gezichtje trekt eveneens de 

aandacht. 

Theezakjes

De keramische objecten van Kitty 

Donker uit Maartensdijk zijn heel 

fantasievol. De mandala’s van thee-

zakjes van Marijke Duijs uit Biltho-

ven bewijzen dat je als recycleartiest 

op een leuke en kleurrijke manier 

creatief kunt zijn. Toky Moerman uit 

De Bilt exposeerde vorig jaar als bij 

KUEP met acrylschilderijen. Dit jaar 

toont ze aquarellen, gecombineerd 

met oost-indische inkt. Haar bloemen 

vallen op door hun ijn getekende ‘ge-

zichtjes’. 

Bram Dolman uit De Bilt, die al 67 

jaar schildert, heeft al heel vaak bij 

WVT geëxposeerd. ‘Al vijftien keer, 

daarom doe ik dit jaar niet mee. Ik 

vind het leuk om rond te lopen en te 

zien wat andere mensen maken. De 

schilderijen van Paul Foote spreken 

hem erg aan. Deze Nieuw-Zeelandse 

landschapskunstenaar woont met zijn 

Nederlandse vrouw in Utrecht. Dol-

man: ‘Hij schildert perfect.’ Hij staat 

bij een tafel vol keramiek, maar geeft 

eerlijk toe: ‘Ik heb niet zo veel met 

keramiek. Ik heb er geen verstand 

van. Het is altijd heel leuk, maar ook 

heel arbeidsintensief. Hoe is het mo-

gelijk dat dit werk zo goedkoop is? 

De maker verdient er vrijwel niets 

aan. Maar ja, ook de kunst ondervindt 

de gevolgen van de crisis.’

Kunst Uit Eigen Provincie bij WVT
‘Fraai en zeker niet te duur’ 

door Lilian van Dijk

Een regenachtige zaterdagmiddag vóór Kerstmis is een perfect moment om in alle rust  

de expositie Kunst Uit Eigen Provincie bij WVT te bekijken. Het is niet druk, maar wel  

enorm sfeervol en dus ideaal om de tentoongestelde objecten op je in te laten werken.  

Een echte aanrader voor een regenachtige winterdag.

Gerda Rijneke liet zich op Texel inspireren door schapen, schelpen en 

schaakstukken. In de gemeente De Bilt is ze nog zoekende naar bezielende 

taferelen, maar ze heeft wandelend en ietsend in de omgeving wel enorm 
genoten van de prachtige herfstkleuren.

Hij prees de moed van de exposan-

ten die voor het eerst hun werk ten-

toonstelden. ‘Zij hebben de moed ge-

had deze stap te zetten en hun werk 

bloot te stellen aan de kritische ogen 

van anderen uit de gemeente De Bilt 

en andere delen van de provincie.’ 

De variëteit van het tentoongestelde 

werk werkt waardeverhogend, vond 

Van Dis. ‘Het geheel is meer dan de 

som der delen.’ Hij benadrukte wat 

WVT als vereniging kenmerkt: ‘Ik 

noem WVT nog altijd een buurthuis. 

Wij zijn een club die wil dat men-

sen makkelijk binnenkomen, we zijn 

laagdrempelig en we bieden mensen 

de gelegenheid elkaar te ontmoeten. 

Die laatste functie krijgt de afgelopen 

jaren steeds meer betekenis.’ Vervol-

gens gaf hij burgemeester Gerritsen 

het woord.

Inspirator

De burgemeester feliciteerde WVT 

met het jubileum van Kunst Uit Ei-

gen Provincie. Ook vermeldde hij dat 

de Wijkvereniging Tuindorp, WVT 

dus, ruim vierduizend leden heeft en 

volgend jaar september haar negen-

tigjarig bestaan viert. Vervolgens be-

nadrukte hij het grote belang van de 

vele vrijwilligers op wie WVT een 

beroep kan doen. Een van die men-

sen is Gerard van Ettikhoven, die al 

vanaf zijn tweeëntwintigste vrijwil-

ligerswerk doet bij WVT. ‘Hij leerde 

jonge jongens omgaan met gereed-

schap tijdens de handenarbeidlessen 

in het buurthuis, hielp mee bij de op-

zet van de disco en tienersoos en geeft 

bij de opbouw van Kunst Uit Eigen 

Provincie al veertig jaar technisch lei-

ding aan de andere vrijwilligers van 

het team.’ Verder is Van Ettikhoven al 

vele jaren tijdens de bazaar van WVT 

spreekstalmeester bij het Rad van 

Avontuur, helpt mee bij de jaarlijkse 

Kindervakantieweek en is een be-

langrijke persoon bij de Sinterklaas-

viering in WVT. Hij zette zich in voor 

de carnavalsvereniging en het Rode 

Kruis, verleende de helpende hand bij 

de Mytylschool, deed buurtwerk in 

Utrecht en zette zich in voor de stich-

ting Jumelage De Bilt/Coesfeld. Ook 

heeft hij een bestuursfunctie vervuld 

bij WVT. Burgemeester Gerritsen 

noemde hem een inspirator van en 

lichtend voorbeeld voor andere vrij-

willigers. Daarom benoemde de bur-

gervader hem deze avond tot Lid in 

de Orde van Oranje-Nassau. 

Na aloop vormde zich een lange rij 
familieleden, vrienden en bekenden 

die Gerard wilden feliciteren met zijn 

koninklijke onderscheiding, waarna 

de aanwezigen met veel belangstel-

ling het tentoongestelde werk van 

Kunst Uit Eigen Provincie in ogen-

schouw namen. [LvD]

Lintje bij opening Kunst Uit Eigen Provincie

Woensdagavond 19 december heette WVT-voorzitter Hugo van Dis de aanwezigen in de 

ontvangstruimte van WVT aan de Talinglaan in Bilthoven van harte welkom tijdens de opening van 

de veertigste editie van Kunst Uit Eigen Provincie.

Beduusd en geroerd liet Gerard van Ettikhoven zich het lintje opspelden door 

burgemeester Arjen Gerritsen van de gemeente De Bilt als erkenning voor zijn 

vele inspanningen als vrijwilliger in de gemeentes De Bilt en Utrecht. 



Met een beentje. Heerlijk mals; om te stoven, ca 90 min.

KALKOEN DIJEN ...................................500 GRAM € 4,25

Lekker voor bij de zuurkool, voor de liefhebbers.

FAZANTENBORSTFILET .................100 GRAM € 2,98

Bakken als biefstuk. Lekker mals en heerlijk gekruid.

NIEUWJAARSTEAKS ............................ 4 STUKS € 7,00

Om zelf te braden. Lekker gekruid en gezouten; ca 12 min.

GEHAKTBALLEN .................................... 3 STUKS € 3,30

Van ons bekende varkensvlees. Smelt op de tong.

VARKENS PROCUREURLAPJES

.............................................................................500 GRAM € 5,75

Lekker op een toastje of als voorgerecht.

DIVERSE WILDPATE ..........................100 GRAM € 1,98

Met o.a. gekruid gehakt, katenspek en een peper randje.

KATENVLINDERS .................................100 GRAM € 1,00

Uit onze poeliershoek: lekker gemarineerd en gekruid

KIPKARBONADE’S ..............................500 GRAM € 3,00

Lekker gemarineerd. Voor op de plaat, grill of in de pan

LAMSRIB KOTELETJES .....................100 GRAM € 2,45

Alle pannen verzamelen: we gaan weer lekker ouderwets sudderen

RUNDERRIBLAPJES ............................500 GRAM € 5,98

Lekker bij al uw stamppot. Grof of fijn?

ROOKWORST ............................................ 3 STUKS € 6,75

Lekker gerookt en gezouten. Voor de liefhebbers

CASSELERRIB ..........................................100 GRAM € 1,98

Lekker beleg, simpel maar erg lekker!

GEBRADEN GEHAKT ........................100 GRAM € 1,10

GEKOOKTE WORST............................100 GRAM € 1,05

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 6 januari. Zetfouten voorbehouden.

WIJ WENSEN IEDEREEN 

EEN GELUKKIG, 

GEZOND EN GEZELLIG 

NIEUW JAAR TOE!

Bekendmakingen
Aanvraag reguliere procedure

•  Bilthoven, Beethovenlaan 25, kappen 1 vliegden (08-12-2012)
•  Bilthoven, Nicolailaan 13c, aanleggen uitrit (11-dec-2012)
•  De Bilt, Hessenweg 159, oprichten 6 appartementen met op begane grond winkelruimte (07-12-2012)
•  Groenekan, Voordorpsedijk 27, millieuneutraal veranderen (11-12-2012)
•  Maartensdijk, Eikensteeg 34, kappen van 1 notenboom (07-12-2012)
•  Maartensdijk, Merellaan 1a, het uitbreiden van de woning (09-12-2012)
•  Westbroek, Kerkdijk 156, plaatsen 2 dakkapellen op hoofdgebouw, gevelwijziging, oprichten bijgebouw (10-12-2012)
Verleende omgevingsvergunning regulier

•  Bilthoven, Geertgen tot Sint Janslaan 13, vervangen garagedeur door venster i.v.m. betrekken inpandige garage bij huis (10-12-2012)
•  Bilthoven, Leyenseweg 14, wijzigen gebruik t.b.v. detailhandel, opslag en werkplaats 07-12-2012)
•  Bilthoven, Nachtegaallaan 1, vervangende nieuwbouw meubelshowroom (11-12-2012)
•  Bilthoven, Van Goyenlaan 34, uitbreiden van de woning (hoofdgebouw) (10-12-2012)
•  Bilthoven, Van Goyenlaan 36, uitbreiden van de woning (hoofdgebouw) (10-12-2012)
•  De Bilt, Blauwkapelseweg 27, plaatsen erker voorgevel (05-12-2012)
•  De Bilt, De Holle Bilt 22, kappen van 2 kastanjes (12-12-2012)
•  Groenekan, Vijverlaan t.h.v. nr. 51, kappen van 1 beuk en 2 inlandse eiken (12-12-2012)
•  Maartensdijk, Dierenriem 1, het veranderen van bestaand bedrijfsgebouw, vervangen gevels en aanbrengen verdiepingsvloer (12-12-2012)
•  Westbroek, Kerkdijk 26, herbouw langhuisboerderij (05-12-2012)
Verleende omgevingsvergunning regulier

•  Groenekan, Beukenburgerlaan 62, aanleggen van een poel op Beukenburg (11-12-2012)

Verlengen beslistermijn

•  Groenekan, Rijksweg A 27, uitbreiding BP Tankstation (19-12-2012)
•  Westbroek, Dokter Welfferweg 53a, slopen oude veestal en oprichten nieuwe veestal (17-12-2012)
Verleende omgevingsvergunning regulier

•  Bilthoven, Acacialaan t.h.v.nr.23, kappen van 1 acacia (13-12-2012)
•  Bilthoven, Beethovenlaan 25, kappen van 1 grove den (noodkap) 12-12-20120
•  Bilthoven, Gregoriuslaan 9, het oprichten van een dakkapel (18-12-2012)
•  Bilthoven, Lassuslaan 95, kappen van 1 douglas, 1 populier en 2 beuken (14-12-2012)
•  Bilthoven, Planetenbaan 29, het wijzigen van de voorgevel (13-12-2012)
•  Bilthoven, Sweelincklaan 88, kappen van 12 eiken, 2 berken en 1 grove den (13-12-2012)
•  De Bilt, Looydijk 64, aanleg van een inrit (17-12-2012)
•  Groenekan, Veldlaan 7, uitbreiden monumentaal pand en kappen 1 beuk(18-12-2012)
•  Maartensdijk, Eikensteeg 34, kappen van 1 notenboom (noodkap) (13-12-2012)
•  Maartensdijk, plantsoen achter Braamsluiper 18, kappen van 1 acacia, 2 esdoorns en 1 inlandse eik (13-12-2012)
Verleende omgevingsvergunning uitgebreid

•  De Bilt, De Holle Bilt 17, onderhoud dak en toevoegen nieuwe dakramen (19-12-2012)
• Westbroek, Kerkdijk 85, oprichten melkveestal (18-12-2012)

19-12-2012   |  27-12-2012 [Bron: www.debilt.nl]

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
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Katten Kunst

Lolke v.d. Bij 
Marielle Braanker
Jaap te Kiefte
Nel Knoop 
Lesley Kolmer
Loes Koster
Marjori Lutter
Cees Meijer 
Daniëlle Orelio
Ansèl Sandberg 
Joke Struik
Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

Kattenkunstkaarten 150x100m
m

.indd   19
29-11-10   16:41

Kattenkunstkaarten 150x100mm.indd   9

29-11-10   16:41

15 kaarten voor  € 5,95

Verkrijgbaar bij:
Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail 

of andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR maak 

dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS
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Bewonerscommissie van 
Heemstrakwartier jubileert

door Henk van de Bunt

De bewonerscommissie van het Burgemeester van Heemstrakwartier viert op 5 januari a.s. het 

25-jarig bestaan met een fantastisch en gezellig feest. In buurthuis ’t Hoekie recipieert de jubilaris 

met een hapje en een drankje, toespraken en een optreden van Four Fun. Gedurende de avond zijn er 

kunstwerken te bewonderen en wordt er een diavoorstelling gegeven van 25 jaar bewonerscommissie.

Wijk Burgemeester van Heemstrak-

wartier is een uit het midden van de 

vorige eeuw in carrévorm gebouwd 

complex van 190 woningen in De 

Bilt. In de betreffende wijk zijn ook 

koopwoningen gelegen, waarvan en-

kele bewoners ook zijn opgenomen in 

de bewonerscommissie. De woningen 

en de hele wijk, worden thans hele-

maal opgeknapt. Er worden veel ener-

giebesparende maatregelen getroffen 

en veel woningen krijgen een andere 

plattegrond. De bewoners gaan tij-

dens de renovatie voor minimaal drie 

maanden naar een wisselwoning. 

Huurders konden ook met voorrang 

verhuizen naar een andere huurwo-

ning in de regio. De renovatie van het 

Burg. van Heemstrakwartier is een 

grote klus die bijna twee jaar in be-

slag gaat nemen. Van de 190 wonin-

gen staan op dit moment 30 woningen 

in de stijgers. 

Laksjmi

Tussen alle renovatiewerken door 

vallen een paar zaken in de wijk op, 

zoals de in sierlijk handschrift ge-

schreven smeedijzeren letters van de 

raadselachtige huisnaam ‘Laksjmi’ op 

de gevel van het huis 81. In de Biltse 

Grift (blad van de Historische Kring 

d’Oude School) van juni 1998 ver-

telt Hans de Groot daarover: ‘Weg-

halen van een huisnaam brengt geen 

geluk’, vond de huidige (1998 red.) 

bewoner en liet de naam keurig op 

de gevel staan. Het was een goed be-

sluit om zijn gezin te blijven toever-

trouwen aan Laksjmi, in de Indiase 

mythologie de godin van schoonheid, 

welvaart en geluk en echtgenote van 

Vishnu. De oorspronkelijke naam-

gever is overleden zodat helaas niet 

meer te achterhalen is waarom voor 

deze huisnaam is gekozen’. Ook de 

huidige bewoner (sinds 2004) is deze 

mening toegedaan; reden voor hem 

ook deze naam te handhaven: ’t Is 

hier prima wonen en de betekenis van 

Laksjmi wordt volledig bewaarheid. 

Dus wat ons betreft blijft die naam er 

aan verbonden’. 

 

Prettig wonen 

Een team van PvdA-leden bezocht 

begin december 2012 in de bittere 

kou het Burgemeester van Heemstra-

kwartier. ‘Het blijkt prettig wonen te 

zijn in het Heemstrakwartier en er is 

zicht op structurele verbetering van 

de woonsituatie door de renovatie 

van de huurwoningen’ was hun con-

clusie. In totaal werden zo’n veertig 

gesprekken gevoerd met bewoners. 

Bewoners van het Burgemeester van 

Heemstrakwartier gaven aan erg blij 

te zijn met de renovatie van de huur-

huizen en de inspraak en communica-

tie van en met de buurt.

Burgemeester(s)

De naam van het Burgemeester van 

Heemstrakwartier (burgemeester 

van Heemstra resideerde in De Bilt 

van 1907 tot 1927) werd bij ge-

meenteraadsbesluit van 23-4-1935 

vastgesteld en rond die tijd heeft de 

bebouwing een aanvang genomen. 

Door een opvolger van burgemees-

ter van Heemstra - Baron H.P. v.d. 

Borch - werd op 21 januari 1950 een 

gedenksteen van de Alg. Biltse Wo-

ningbouwvereniging onthuld. Deze 

steen is nu nog steeds in een van de 

gevels van de te renoveren woningen 

aanwezig en de renoveerders hebben 

toegezegd deze volledig te bescher-

men. De huidige Biltse burgemeester 

Arjen Gerritsen heeft aangegeven bij 

de receptie aanwezig te willen zijn.

Bewonerscommissie

De bewonerscommissie van het 

Burgemeester van Heemstrakwar-

tier is in 1988 opgericht. Zij is des-

tijds ontstaan om de centraal gele-

gen speelplaats voor de ondergang 

te behoeden. Na een aantal jaren is 

er een buurtbeheer gekomen waarbij 

met instanties als de gemeente, de 

woonstichting SSW, het buurtwerk 

en de politie wordt overlegd. Bij het 

gemeentebeleid van de laatste jaren 

is het wijk- en buurtgericht werken 

steeds centraler komen te staan. De 

bestaansreden van de commissie is 

hierdoor volop aanwezig. Het huidige 

bestuur vindt dan ook dat er alle re-

den is een bescheiden feestje te vie-

ren, waarop zoveel mogelijk huidige 

bewoners aanwezig zullen zijn. Ook 

hoopt zij dat naast een aantal geno-

digden ook vroegere bewoners de 

weg naar ’t Hoekie aan de Prof. Dr. 

T.M.C. Asserweg 2 zullen weten te 

vinden.

Het van Heemstrakwartier kent meerdere toegangswegen. Volgens de 

bewonerscommissie is die aan de Looydijk het meest ‘in trek’. Daar staat ook het 

mededelingenbord, een onmisbare schakel in de hechte bewonersvereniging.

De gedenksteen van de Alg. Biltse Woningbouwvereniging.

Team Carwash Larenstein staat voor u klaar

Carwash Larenstein op het bedrijvenpark Larenstein in Bilthoven is half december geopend en 

is het nieuwe bedrijf van Autobedrijf de Rooij. Carwash Larenstein is de eerste wasstraat in de 

gemeente De Bilt, met een 

wasstraatlengte van 30 meter 

en 10 indoor stofzuigplekken.

Dankzij de snelle afhandeling zijn 

er amper wachttijden, want er kun-

nen wel 50 auto’s per uur worden 

gewassen. ‘7 dagen per week staan 

we klaar met persoonlijke aandacht, 

service en kwaliteit en dat maakt deze 

wasstraat uniek’, meldt Bas de Rooij 

trots. ‘Voordat uw auto wordt gewas-

sen met textiele borstels, is de auto 

volledig ontdaan van al het grove vuil 

zoals zand, zout en vogelpoep. Deze 

reiniging vindt plaats met een hoge-

druk-robot. Daarmee garanderen wij 

een krasvrij wasresultaat. Vervolgens 

wordt de auto volautomatisch gewas-

sen en gedroogd in de wasstraat’.

Wie geld wil besparen, kiest voor de 

prepay waspas van Carwash Laren-

stein. Proiteer direct van aantrekke-

lijke kortingen tot wel € 3,- voordeel 

per wasbeurt. Met de waspas wast u 

altijd tegen gereduceerde tarieven. U 

wast uw auto al vanaf € 7,-. De was-

pas kunt u ook online aanvragen en 

online opwaarderen met I-Deal. Na 

het autowassen kunt u uw auto stof-

zuigen in een droge en beschutte om-

geving. Gietende regen of gure wind, 

bij Carwash Larenstein staat u altijd 

droog. 

Carwash Larenstein is geopend van 

maandag tot en met zaterdag van 

8.00-18.00uur en zondag van 10.00-

17.00 uur. We begroeten u graag of 

kijk voor meer informatie op was-

straatdebilt.nl 

Team Carwash Larenstein, VLNR Andre Prijs, Bas de Rooij en John Goslinga, 

staan voor u klaar.

Inzendtermijn gedichtenwedstrijd verlengd

Voor (oud-)inwoners van Bilthoven, 

De Bilt, Groenekan, Hollandsche Ra-

ding, Maartensdijk en Westbroek or-

ganiseert ter gelegenheid van het 900 

jarig bestaan van De Bilt de Biltho-

vense Boekhandel in samenwerking 

met Celadon Uitgevers een Poëzie-

wedstrijd.

Deelnemers worden uitgenodigd een 

gedicht over hun dorp te schrijven. 

De beste vijftig gedichten zullen wor-

den opgenomen in de uit te geven 

bundel ‘Denkend aan mij dorp’. 

Het - volgens de jury - mooiste ge-

dicht komt op pagina 1 en de dich-

ter ervan krijgt het eerste exemplaar 

uitgereikt tijdens het poëziefeest op 

31 januari 2013. Iedere deelnemer 

ontvangt tijdens deze feestavond een 

gratis exemplaar. De winnende dich-

ters worden uitgenodigd om hun ei-

gen werk voor te dragen.

Alhoewel de ‘gedichtendoos’ in de 

Bilthovense Boekhandel al aardig 

is gevuld stelt de jury – gelet op de 

drukte van de voorbije feestdagen 

– deelnemers graag nog extra in de 

gelegenheid in te zenden door de ui-

terste datum van inzending naar 5 ja-

nuari 2013 te verschuiven. 

Voor meer informatie: www.biltho-

venseboekhandel.nl of haal de folder 

bij de Bilthovense Boekhandel, Juli-

analaan 1, Bilthoven. Dit is ook het 

adres waar de inzendingen heen kun-

nen. [HvdB]

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Areca Palm

Dypsis lutescens

Hoogte 110-120 cm.

Potmaat 21 cm. Per stuk

van 19,95Cvoor

12,99

wk 1. Geldig van 03-01 t/m 09-01. OP=OP

A.s. zondAg geopend



De Bilt

in Actie!

www.debiltinactie.nl

Spreekuur 
wijkcontactambtenaar

Elke donderdag van 8.30 uur tot 10.00 uur is wijk-

contactambtenaar Lianne Oosterlee aanwezig in 

Dijckstate aan het Maertensplein in Maartensdijk. 

Men kan tijdens dit spreekuur zonder afspraak bin-

nen lopen voor verschillende zaken. 

Zijn er suggesties om de leefbaarheid in de kern 

Maartensdijk te verbeteren? Bijvoorbeeld op het 

gebied van (verkeers-) veiligheid, speelplaatsen, 

groenonderhoud en ruimtelijke ontwikkeling? Of 

leven er ideeën voor leuke acties in de wijk of spe-

len er problemen? Ga dan langs tijdens het spreek-

uur om met de wijkcontactambtenaar van gedachten 

te wisselen en te kijken naar de verschillende moge-

lijkheden. De wijkcontactambtenaar van Maartens-

dijk is ook bereiken via (030) 2289491 of e-mail 

oosterleel@debilt.nl.

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen eten, 
bij ons kunt u dagelijks aanschuiven. 
Alleen, of samen met vrienden of familie. 
Ook voor een kopje koffi e of voor de lunch.
Tafelen bij kaarslicht 23 januari, aanvang 17.00 uur

Reserveren kan tot 21 januari, kosten € 23,-

openingstijden:

ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.30 uur
 14.00 - 18.30 uur
zondag 14.00 - 18.30 uur

De nieuwste fietsmodellen 

zijn binnen!

Rijwielservice Maartensdijk

De winterbeurt actie is er weer!

Onderhoudsbeurt & poetsen van stadsfietsen 

met een gesloten kettingkast

Van  € 65,00 voor € 45,00 (excl. onderdelen)

Onderhoudsbeurt & poetsen van hybridefietsen (derailleur) 

en e-bikes

Van  € 85,00 voor € 65,00 (excl. onderdelen)

Actie loopt tot en met 28 februari 2013

WINTERBEURT ACTIE 

RIJWIELSERVICE MAARTENSDIJK

ACTIECOUPON

Naam: 

Adres: 

Postcode en Plaats: 

Deze actie geldt tegen inlevering van deze bon t/m 28 februari 2013.

Rijwiel Service Maartensdijk • Maertensplein 25 • 3738 GM Maartensdijk • tel. 0346-210097

Daarmee wordt gezamenlijk 

gestreefd  naar een doelmati-

ger, duurzamer en effi ciënter 
beheer, met als doel om ook in 

de toekomst te kunnen blijven 

zorgen voor goed beheer van 

riolering en zuivering, tegen 

aanvaardbare kosten. 

Goed rioolbeheer is belang-

rijk voor het leefmilieu. Door 

goed functionerende riolen en 

zuiveringsinstallaties wordt 

vies rioolwater weer schoon-

gemaakt en blijven sloten en 

kanalen schoon. Het afvalwa-

tersysteem houdt niet op bij de 

gemeentegrens; kennis over het 

gehele systeem helpt om slim 

te investeren. Dat is nodig daar 

de kosten naar verwachting de 

komende jaren gaan stijgen. 

Ook wordt het steeds lastiger 

om voldoende en deskundig 

personeel te 

k r i j g e n . 

D a a r o m 

hebben ge-

meenten en 

waterschappen in 2011 met het 

Rijk afgesproken op regionaal 

niveau de krachten meer te gaan 

bundelen.

Samenwerking

Waterschap en gemeenten wer-

ken al langer op projectbasis 

samen binnen WINNET, het 

Water Innovatie Netwerk. Van-

af 1 januari 2013 wordt deze 

samenwerking structureel. Die 

krachtenbundeling maakt het 

beheer van de afvalwaterketen 

niet alleen doelmatiger, maar 

zorgt uiteindelijk ook voor ver-

betering van de kwaliteit van 

het oppervlaktewater. De sa-

menwerking spitst zich nu nog 

vooral toe op kennisontwikke-

ling en onderzoek, maar daar-

naast werken gemeenten ook in 

wisselende samenstelling aan 

projecten zoals monitoring, be-

heer, innovatie, klimaat, beleid 

en inkoop. Geleidelijk aan kan 

de samenwerking zich zo steeds 

verder verbreden. De basis is nu 

gelegd voor een duurzaam be-

heer van het afvalwatersysteem. 

Naast De Bilt nemen de volgen-

de gemeenten deel aan WIN-

NET: Bunnik, De Bilt, Stichtse 

Vecht, Houten, Lopik, Mont-

foort, Nieuwegein, Oudewater, 

Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, 

Wijk bij Duurstede, Woerden, 

IJsselstein, Zeist en Hoogheem-

raadschap De Stichtse Rijnlan-

den. 

Wethouder Bert Kamminga (foto Guus Geebel)

Samenwerking rond afvalwater
Op 20 december jl. heeft wethouder Bert Kamminga namens de gemeente 

De Bilt getekend voor structurele samenwerking rond de afvalwaterketen 

(riolering en waterzuivering) met 13 Utrechtse gemeenten en 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
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Wenst u 
een

gelukkig 
nieuwjaar

Industrieweg 5 
3738 JW  Maartensdijk

Tel: 0346-216536
www.sunprofi t.nl
info@sunprofi t.nl

Korfbalvereniging 

Tweemaal Zes

wenst u een gezond, 

sportief en gelukkig

2013!

wenst u 
een � t 
2013

www.ffvisscher.nl

Praktijk 
Rosarium

Voetrefl exzonetherapeut 

Hester Visser wenst u een 

lichtvoetig 2013! 

www.praktijkrosarium.nl

Vrijwilligers, jullie zijn goud waard.

Bedankt voor jullie inzet het afgelopen 

jaar en heel gelukkig 2013,

jullie maken het verschil!

Je deed in die tijd gewoon je bood-

schappen bij de groenteboer, de bak-

ker, de kaasboer en de slager. Niets 

geen supermarkt. Wel was er op de 

hoek van de Oudegracht en de Haver-

straat een ‘de Gruyter’ winkel, com-

pleet met de prachtige tegeltableaus 

aan de muren die zo kenmerkend 

waren voor alle De Gruyterwinkels. 

Iets verderop naast ons was de elec-

triciteitswinkel van Van Willigen-

burg. Ik speelde vaak met hun zoon 

Jan-Willem. Die winkel, nu onder de 

naam ’Electroservice Utrecht’,  is er 

trouwens nog steeds. Als je een bij-

zondere gloeilamp moet hebben die 

nergens meer te koop is, dan is de 

kans groot dat ze hem daar nog heb-

ben. 

Zwarte pieten

Wij kochten ons brood aan de over-

kant bij bakker David Klein Obbink, 

aan het einde van de Lijnmarkt. Die 

bakte ’s nachts in de kelder aan de 

gracht zijn brood en de volgende 

morgen ging hij dat zelf in de buurt 

rondbrengen met de kar. Zijn vrouw 

stond in de winkel en ze hadden ook 

nog een winkelmeisje. Emmy heette 

ze.  In de loop van de jaren zullen er 

meerdere Emmy’s zijn geweest. La-

ter stopte Klein Obbink met het zelf 

brood bakken, zijn gezondheid was 

niet zo best. Hierna zorgde de Lubro 

voor de bevoorrading. Als kleine jon-

gen mocht ik ook in de winkel aan-

wezig zijn als tegen 5 december de 

Lubro-sint langs kwam. Hij kwam 

aan met twee pieten en de kinderen 

van de vaste klanten kregen in de 

winkel een handje strooigoed. Bui-

ten zagen we voor de etalage de kin-

deren staan van wie de ouders geen 

klant waren en die kregen dan ook 

niets. Hierna toonden de twee pieten 

erg veel belangstelling voor winkel-

meisje Emmy die ze achterna zaten 

tot achter de winkel waar de bakker 

en z’n vrouw hun woonkamer had-

den. Proestend kwam Emmy dan 

weer met de pieten tevoorschijn, haar 

gezicht onder de zwarte vegen. 

Lijnmarkt

Maar er waren nog veel meer grote en 

kleine zaken aan de Lijnmarkt. Naast 

bakker Klein Obbink was een lunch-

room. Op het dak stond een lepelaar 

en de zaak was dan ook bij iedereen 

bekend als ‘Lunchroom de Lepelaar’ 

maar heette eigenlijk ‘Lunchroom 

Smul’ wat natuurlijk best een goede 

naam is voor een lunchroom. Het was 

een wat sjofele en donkere zaak. Erg 

druk was het er nooit. In de etalage 

hing een bord waarop te lezen was 

dat het de bezoekers toegestaan was 

om ‘meegebrachte etenswaren te nut-

tigen’. Schuin tegenover de lunch-

room was het bekende magazijn De 

Vlijt dat het nog tot 2007 heeft uit-

gehouden. Hier waren fournituren 

en handwerkartikelen te koop. Daar-

naast was juwelier Te Gussinklo waar 

ik van mijn ouders mijn eerste hor-

loge kreeg. Zoon Wessel werd later 

een succesvol auteur. Dan was er de 

lampenwinkel ‘De Duif’ met altijd 

opvallende modellen. Foto Patent, 

opgericht in 1929, was ook op de 

Lijnmarkt. De eigenaar heette Bouw-

man en was een Jood. Hij weigerde 

daarom principieel Duitse Agfa arti-

kelen te verkopen. Als je bij hem een 

fotorolletje ging aanschaffen werd het 

altijd Kodak, Ilford, Ferrania of Ge-

vaert. Foto Patent bestaat nog steeds 

maar onder een andere eigenaar.

Kaas en snoep

Een opvallende en leuke winkel op de 

lijnmarkt was ook “Rimo’ voor feest-

artikelen, knutselwaren en bouwpla-

ten. Met Koninginnedag gingen we 

daar een feestneus kopen. Boven 

deze winkel huisde een student die 

mij enige tijd bijles gaf. Om 7 uur ’s 

morgens kwam ik bij hem langs om 

door hem de beginselen van algebra 

in mijn hoofd gestampt te krijgen. 

Sjors Asberg had er zijn kaaswinkel 

‘De Kaasspecialist’, vlakbij de Bo-

terstraat. Sjors droeg nooit een hor-

loge. Hij beschouwde, zo verklaarde 

hij eens een klant, het voortdurend op 

je horloge kijken als ‘een ziekelijk 

gebaar’. Als Sjors wilde weten hoe 

laat het was liep hij even zijn winkel 

uit naar de vlakbij gelegen Maartens-

brug waar hij op de Dom overtuigend 

de juiste tijd kon zien. Iets verderop 

was dan weer Maison ‘Dolfi jn’, een 
echte snoepwinkel. Er hing altijd een 

zoetige, weeïge lucht. Ik kwam er 

graag. Ook Jamin had er trouwens 

een snoepwinkel, bij ons vooral be-

kend om zijn ‘Dubbeldik’ ijsjes van 

een dubbeltje, met chocola 15 ct. En 

zo waren er nog tal van andere win-

kels die allemaal zijn verdwenen 

zoals groenteman Verheien en kan-

toorboekwinkel Van der Woude. Van 

der Woude was een hele deftige man, 

altijd onberispelijk gekleed. Een ech-

te heer vond mijn moeder. Nu is er 

een tapas-restaurant gevestigd. Op de 

hoek bij de Maartensbrug had je par-

fumerie ‘Hollywood’. 

Sigarenwinkels

Het stikte in de buurt ook van de si-

garenwinkels. Op de Lijnmarkt was 

er één, op de hoek van de Donkere 

Gaard zat Kamphuis en op de Oud 

gracht ‘Taba’. ‘s Avonds sleepte me-

neer Tabac, zoals we hem noemden, 

een hele batterij automaten naar bui-

ten zodat je daar ook na sluitingstijd 

sigaretten kon krijgen. ’s Morgens 

werden die dan weer naar binnen 

gehaald. Als ik bij Taba een pakje si-

garetten voor mijn vader ging halen 

(dat zou nu niet meer mogen) dan 

kreeg ik altijd een suikeren sigaartje 

van meneer Taba. Cafés zijn er ook 

altijd volop geweest. Op de Oude-

gracht had je tegenover ons huis op 

de Gaardbrug café ‘Het Gildenhuis’ 

(nu café Postillon) en iets verderop 

‘The Carltonbar’ van Jan de Winter. 

Op de Lijnmarkt zat café ‘De Witte 

Ballons’ dat er trouwens nog steeds 

zit. Later kwam ook Chinees restau-

rant Tong Kwong er nog bij. Om de 

hoek van de Oudegracht, op het Wed, 

was ‘Vanouds café De Vriendschap’ 

en iets verderop nog het Protestants 

Militair Tehuis. Tegenwoordig zijn er 

nog veel meer horecazaken in dat ge-

deelte bijgekomen. Het is een beetje 

een uitgaansbuurt geworden. De sfeer 

van toen is in ieder geval verdwenen 

met al die kleine winkeliers en mid-

denstanders die bij elkaar kochten en 

elkaar ook goed kenden. Toch is een 

bezoek aan de binnenstad nog altijd 

de moeite waard, al zijn die winkels 

van weleer voor het grootste gedeelte 

verdwenen.

Opgroeien in de Utrechtse binnenstad 
in de jaren vijftig

door Martijn Nekkers

De Oudegracht in Utrecht, vlak bij de Dom, was de plek waar ik opgroeide in de vijftiger jaren. We 

woonden boven de lampenwinkel van Andriessen. De familie Andriessen was katholiek en wij niet, wij 

waren protestant. We gingen nauwelijks met ze om. Niet dat de verstandhouding slecht was maar dat deed 

je in die tijd gewoon niet. Mevrouw Andriessen deed haar boodschappen bij katholieke middenstanders in 

de buurt en dat waren hele andere winkels dan waar mijn eigen moeder naar toe ging. 

Gezicht op de Utrechtse Dom. Links inkijkje in de Lijnmarkt. In het midden 

Café Het Gildenhuis. Rechts het huis waar de schrijver zijn jeugd doorbracht.

Dezelfde situatie in december 2012. De lepelaar staat er nog steeds.

Bestuur, medewerkers en cliënten van Steunpunt 

Vluchtelingen De Bilt wensen u een voorspoedig en 

vreugdevol 2013 toe! Wilt u een zinvolle

en uitdagende tijdbesteding in 

het nieuwe jaar? In een leuk team? 

Word dan vrijwilliger bij 

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt… Prinses Marijkelaan 45 te Maartensdijk | Tel. 0346-214323
www.topkids.nl | info@topkids.nl

Topkids Kinderopvang
wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar



Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Deze week krijgt u 

de actiezak in de brievenbus.

Woensdag 2 januari tot zaterdag 5 januari

20% korting 

m.u.v. foto's, luiers, babyvoeding, geneesmiddelen, cadeaubonnen, 
overige aanbiedingen en Vichy huidverzorging.

Vanaf 1 januari 2013 mag u de produkten 
van Vichy bij de apotheek afrekenen.

Dr. Welfferweg 17  |  3615 AK Westbroek  |  TEL 0346-281459  |  www.vinkwitgoed.nl

Lekker buiten wandelen of 

� etsen én De Vierklank bezorgen

Per januari zijn wij op zoek 
naar Vierklankbezorgers voor 

de volgende wijken: 

Groenekan
-  Nieuwe Weteringseweg, Prinsenlaan 2 huizen, 

Beukenburgerlaan 2 huizen

MELD JE AAN!
Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

THE ART OF HAIRCOLORING

Leuk geknipt, mooi gekleurd en 
hip gestyled het nieuwe jaar in!!!

 Dan bent u bij ons 
van harte welkom!

Wij wensen u een gezond 
en sprankelend 2013!!!!

Annelinde, Tinka, Francisca, Miranda, 
Kimberly, Danielle en Christa

Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl
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Uit de boom van de winkeliersvereniging 
Hessenweg zijn in de laatste Vierklank  

van 2012  per ongeluk 8 ballen  
uit de boom gevallen.

Ook onderstaande winkeliers wensen iedereen 
- net als alle andere leden - een heel gezond en 

voorspoedig 2013 toe.
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Ziet u in 2013 graag op 

onze open dagen op 

vrijdagavond 

25 januari 18.30 - 21.00 uur 

en zaterdag morgen 

26 januari 10.00 - 12.00 uur

Joop en Jannie 

van Rossum en 

hun medewerksters 

wensen u een 

Gelukkig

Nieuwjaar toe.

Wijnhandel Op De terp

wenst u een

voorspoedig

nieuwjaar!

voor een offerte of boeking:

Personal Touch Travel

Prinsenlaan 19, Maartensdijk

Tel. 06 52633573

helen.brinkhuis@

personaltouchtravel.nl

Veel reisplezier in 2013!
Nagel Fashion wenst u

een voorspoedig

Maertensplein 16

3738 GK  Maartensdijk

0346-211711

www.nagelfashion.nl

Mooiste Kerstboom 
aan de Waterweg

In 2012 konden buurtbewoners gezamenlijk een grote 

kerstboom bij de gemeente aanvragen om hun buurt in de 

kerstsfeer te brengen. Dat deze actie vanuit het Wijk- en 

Dorpsgericht werken succesvol is bleek ook dit jaar weer. 

Op maar liefst 26 plaatsen in de gemeente zijn de afgelopen 

weken kerstbomen van minstens 6 meter hoog geplaatst 

en opgetuigd door buurtbewoners. 

In de week voorafgaand aan kerst brachten wethouder Bert Kamminga en 

de wijkcontactambtenaren een bezoek aan een aantal van deze kerstbomen. 

Zij werden hartelijk ontvangen door de buurtbewoners. Een groot deel van 

de buurten en straten heeft vorige jaren ook al deelgenomen, maar dit jaar 

waren er maar liefst acht nieuwe aanvragen. Wethouder Kamminga bezocht 

met name de bomen van de nieuwe deelnemers. Op alle locaties werd hij 

warm onthaald. Letterlijk met een warme drank (chocolademelk of glüh-

wein), maar fi guurlijk door de vele buurtbewoners die bij de boom in hun 
buurt bijeen kwamen en zo alvast met elkaar in de stemming kwamen voor 

de feestdagen. 

De boom ter hoogte van Waterweg 9 in De Bilt werd uiteindelijk winnaar 

van deze jaarlijks terugkerende actie van Wijk- en Dorpsgericht Werken. De 

cheque voor de mooiste boom wordt op donderdag 27 december uitgereikt 

aan de contactpersoon van de Waterweg. [foto Reyn Schuurman]

Bakkebaarden eraf
Inzamelen voor een goed doel heeft acht jaar geleden een nieuwe 

vorm gekregen. Dankzij een initiatief van 3FM werd ‘Het Glazen 

Huis’ in het leven geroepen. Daarin zit een aantal 3FM DJ’s voor 

zes dagen opgesloten en leven uitsluitend van vruchtensapjes, 

ondertussen plaatjes draaiend voor donaties. Deze traditie is dit 

jaar voor de negende keer van start gegaan, met als thema het 

voorkomen van baby sterfte onder het motto:’Let’s hear it for 

the babies!’. Om bij te dragen bedenken mensen allerlei leuke 

acties, van auto wassen tot sponsor-lopen. 

Peinzend over mogelijke onderwerpen liep Corinne Hoek (groep 6) dinsdag 

haar school ‘De Rietakker’ in De Bilt binnen. Daar zag ze meester Jan, de 

directeur van de Daltonschool en het idee was geboren. Meester Jan is na-

melijk apetrots op zijn bakkebaarden. Dus Corinne vroeg hem hoeveel geld 

er nodig was om meester Jan zover te krijgen om zijn bakkebaarden af te 

scheren. Ze besloten dat 250 Euro een mooi bedrag zou zijn en zo ontstond 

de actie ‘bakkebaarden-voor-babys’.

Kerstviering

De avond na de aankondiging op 

3FM was de kerstviering voor alle 

kinderen van De Rietakker, waar-

bij de ouders door de schoolcom-

missie worden getrakteerd op een 

warm drankje en wat knabbels. Bij 

deze gelegenheid heeft Corinne een 

spaarpot in de vorm van een baby 

fl es neergezet om geld in te zamelen. 
Het gevolg: de bakkebaarden zijn er 

af gegaan voor 400 Euro! 

Foto’s van haar en meester Jan (voor 

en na het scheren) zijn te vinden op 

de website van De Rietakker (www.

rietakker.nl) waar ook een link staat 

naar de 3FM actie.

Samenwerking 
sport-bso en Judokan 

Buitenschoolse opvang de blauwe bizon uit De Bilt, onderdeel 

van skon kinderopvang, en sportvereniging Judokan uit 

Maartensdijk gaan samenwerken. Judokan geeft in januari 

elke dinsdag de bso-kinderen een judo workshop.

Bij bso de blauwe bizon wordt na schooltijd en in schoolvakanties opvang 

geboden voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Er worden elke dag verschillende 

workshops en activiteiten aangeboden waarbij kinderen kennis maken met 

verschillende sporten. De jongste kinderen van de sport bso in De Bilt kun-

nen in de maand januari kennis maken met de sport judo. In januari 2013 

biedt Judokan Maartensdijk elke dinsdagmiddag een judo workshop aan 

voor de kinderen van buitenschoolse opvang de blauwe bizon. 

Afwisseling

Channa Lelijveld, manager van de blauwe bizon: ‘We willen de kinderen zo 

veel mogelijk afwisseling bieden en sporten laten ervaren. Judokan Maar-

tensdijk is een actieve vereniging waar al 30 jaar les gegeven wordt in jui-

jitsu, judo, karate en tai chi en is dan ook een uitstekende partner hiervoor. 

Naast de samenwerking met Judokan Maartensdijk gaan we ook het ko-

mende jaar weer samenwerken met verschillende sportverenigingen uit De 

Bilt en omgeving. [HvdB]

Op weg naar Bethlehem 

Met als thema: ‘Op weg naar Bethlehem’ maakten 13 december verklede 

leerlingen van de Julianaschool een kerstwandeling door Bilthoven 

Centrum. De wandeling eindigde op het schoolplein, waar een levende 

kerststal was.
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Bouwbedrijf

D. de Graaff B.V.

Wenst u een

gelukkig nieuwjaar

Maartensdijk

Tel: 0346-213003

Mob: 06-20500049

www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Het Bakker Bos-team

wenst u 

een voorspoedig 2013!

wenst iedereen uit 

gemeente De Bilt

een voorspoedig 

nieuwjaar toe.

 Restaurant

Ook in 2013 is

restaurant Floyds

er voor elke

feestgelegenheid. 

www.restaurantfloyds.nl

T: 035-5771267

Het bestuur van het

Groenekans Landschap 

wenst u een 

heel voorspoedig

en gezond 2013.

ChristenUnie de Bilt

wenst U een 

gezegend 2013

Januari

Het nieuwe jaar begint in het Burge-

meester van Heemstrakwartier met 

agressie waarbij politie en brandweer 

slachtoffer worden. Een verontwaar-

digde burgemeester Gerritsen haalt de 

landelijke media met zijn uitspraak dat 

mensen die zich onttrekken aan de ge-

meenschap ook niet moeten gaan leu-

nen op de gemeenschap. Voor het Bilts 

Sportgala zijn twaalf sporters genomi-

neerd. Raadslid Frans Poot ontvangt 

de SKC-Muzeprijs 2011. De SGP De 

Bilt krijgt landelijk aandacht door in 

de Algemene Plaatselijke Verordening 

een opruimplicht voor paardenmest op 

te willen nemen. Burgemeester Ger-

ritsen krijgt een burgerinitiatief aange-

boden dat tot doel heeft communicatie 

rond het Centrumplan Bilthoven op de 

agenda van de gemeenteraad te krij-

gen. In de Nootjes: ‘Luie stoel draai-

baar geheel’, als dat maar goed gaat. 

Februari

Op 5 februari gaat de ijsbaan in De Bilt 

open en begint de ijspret. Vier dagen 

lang heet De Bilt Speikerreik en vie-

ren De Weergodden met Prinses Carpo 

I in het H.F. Wittecentrum carnaval. 

De Weergodden bezorgen ook de be-

woners van De Bremhorst een aange-

name carnavalsmiddag. In het Koos 

Vorrinkhuis in Lage Vuursche vindt 

een offi ciële rechtszitting plaats. In de 
zaak gaat het om de vraag of de huur-

opzegging van de standplaatsen van 

bewoners van recreatiepark De Rid-

derhof, door Résidence de Ridderhof 

rechtmatig was. Het is een schrikkel-

jaar dus kunnen mensen die op 29 fe-

bruari geboren zijn weer eens echt hun 

verjaardag vieren. In de Nootjes wordt 

een wordt mooie wipstoel van Prenatal 

te koop aangeboden.

Maart

De resultaten van de vierde burgerpei-

ling worden bekendgemaakt. Inwoners 

blijken redelijk tevreden. Op 17 en 18 

maart is het voor de vierde keer Gluren 

bij de Buren. Op 23 adressen staan de 

deuren open. TZ A1 promoveert naar 

de Hoofdklasse. Het Maertensplein 

bestaat vijftien jaar en de winkeliers 

presenteren zich in De Vierklank. 

Wijkteamchef Anneloes Eghuizen 

verlaat na drie jaar de politie in De 

Bilt. Zij wordt opgevolgd door Henri 

van Nijhuis. Ellen Drees ontvangt de 

Mathildeprijs. In Westbroek wordt 

het eerste kievitsei gevonden. Uit de 

beeldentuin op landgoed Beerschoten 

worden drie levensgrote bronzen beel-

den gestolen. Country Line Dancers 

de Kwinkdancers uit Bilthoven bestaat 

tien jaar. In de Nootjes wordt een roze 

kinderstoelverkleiner te koop aange-

boden.

April

Tweede Paasdag om 12.00 uur gaan 

bij boer Blaauwendraad in Westbroek 

55 bontgevlekte koeien na vijf maan-

den op stal, uitgelaten de vrije natuur 

in. Leerlingen van de Julianaschool 

nemen de loopbus in gebruik. Bomen 

op het perron van station Bilthoven 

worden gekapt, resten nog de spoor-

bomen. De personeelsvereniging 

Brandweer Westbroek presenteert de 

antieke gerestaureerde handspuit van 

de brandweer Westbroek. Alle dorpen 

hebben een uitgebreid programma 

voor Koninginnedag. Het groen van 

De Vierklank kleurt oranje. Burge-

meester Gerritsen reikt op Jagtlust 

acht Koninklijke onderscheidingen 

uit. Een relax fauteuil met twee mo-

toren om onafhankelijk de rugleuning 

en de voetensteun te bedienen is in de 

aanbieding in de Nootjes.

Mei

In Bilthoven en Maartensdijk worden 

op 4 mei op waardige wijze alle Neder-

landers herdacht die sinds 1940 door 

oorlog of vredesoperaties om het leven 

zijn gekomen. De vertrouwenscom-

missie van de gemeente Urk draagt 

de Biltse CDA-fractievoorzitter Pieter 

van Maaren voor als burgemeester. 

Commissaris van de Koningin Roel 

Robbertsen brengt zijn tweejaarlijkse 

werkbezoek aan de gemeente De Bilt. 

Basisschool De Nijepoort viert het 

veertigjarig bestaan. Molen Geesina in 

Groenekan wordt offi cieel in gebruik 
gesteld. Bewoners van De Ridderhof 

winnen de rechtszaak. Het colllege van 

B en W presenteert de Voorjaarsnota. 

Valsch en Gemeen bestaat tien jaar. 

In de Nootjes staan twee Biedermeier 

stoeltjes en een beer die als theemuts 

gebruikt kan worden te koop. 

Juni

Het EK gaat beginnen en de straten 

kleuren oranje. ‘We’ waren minder 

goed dan iedereen dacht. De bouw 

van twee spoortunnels gaat beginnen. 

Minister Melanie Schultz van Haegen 

geeft het startsein. 

De stationswoning bij station Biltho-

ven wordt gesloopt. Bewoners kiezen 

het bankje dat in de toekomst in Bilt-

hoven Centrum komt te staan. Acade-

misch Hospice Demeter bestaat vijf 

jaar. Anne-Marie Mineur (SP) verlaat 

de Biltse raad. Het Gemeentelijk Ser-

vicecentrum Maartensdijk wordt ge-

sloten. In de bijlage Brugklas in Zicht 

vertellen aanstaande brugpiepers over 

hun toekomstverwachtingen. In de 

Nootjes worden 2 rood/wit gestreepte 

strandstoeltjes te koop aangeboden. 

Terugblik op nieuws uit De Vierklank in 2012

door Guus Geebel

Berichten over kleine en grote gebeurtenissen uit eigen omgeving waren ook in 2012 wekelijks in De 

Vierklank te lezen. Elke woensdag bracht een leger trouwe bezorgers dit nieuws bij alle inwoners aan 

huis. Terugkijken is herinneringen oproepen en dan blijkt dat er in een jaar heel wat gebeurt. Dit 

overzicht is een willekeurige greep uit al die nieuwsfeiten.

Januari: Frans Poot ontvangt met 

een kunstwerk en een oorkonde de 

SKC-Muzeprijs. (foto Lilian van Dijk)

Februari: Honderden schaatsliefhebbers genieten van het 

natuurijs. (foto Lilian van Dijk)

Mei: Commissaris van de Koningin Roel Robbertsen brengt 

zijn tweejaarlijkse werkbezoek aan de gemeente De Bilt. 

(foto Guus Geebel)

Maart: Het team TZ A1 met begeleiders.

Juni: Minister Melanie Schultz van 

Haegen verricht de openingshandeling 

voor de tunnelbouw bij station 

Bilthoven. (foto Guus Geebel)

April: De antieke handspuit van de Westbroekse 

brandweer. (foto Henk van de Bunt)
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Koeriersdiensten

national

Wenst u 
een zeer 

voorspoedig 
2013!

☎ 0346-213549

✉ hfnational@gmail.com

D66 wenst 
iedereen 

een gelukkig
en voorspoedig 

2013.
Ook dit jaar 
kunt u weer 

op ons rekenen!

Wij wensen u

een gelukkig en

gezond 2013 toe!

‘t Knipperijtje
Kapsalon

wenst u 
Gelukkig

nieuw
j(h)aar

Juli

Weer een minister op bezoek in de ge-

meente. Minister Edith Schippers van 

VWS ondertekent in de oude raadzaal 

van Jagtlust de overeenkomst waar-

mee de totstandkoming van Utrecht 

Science Park Bilthoven wordt be-

krachtigd. Pieter van Maaren wordt op 

Urk als burgemeester geïnstalleerd. 

De restauratie van molen Geesina 

wordt met een informele feestelijke 

bijeenkomst afgerond. Via @Politie-

DeBilt is de Biltse politie op Twitter te 

volgen. B en W kondigen aan de ru-

briek Buurtberichten in De Vierklank 

niet meer te gaan faciliteren. In de 

Nootjes zit je weer goed. Er worden 

twee sierlijke kuipstoeltjes met ker-

senhouten pootjes aangeboden.  

Augustus

Ella van Lingen wordt voorzitter van 

Reinaerde. Gijs van der Meyden is 

vijftig jaar schoenmaker. Op woens-

dag 15 augustus is het 67 jaar gele-

den dat Japan capituleerde en er ook 

in Zuidoost-Azië een einde kwam aan 

de Tweede Wereldoorlog. Slachtoffers 

en nabestaanden herdenken dit bij het 

monument op Jagtlust. Een luchtbal-

lon landt veilig op de Dierenriem in 

Maartensdijk. Na zeven keer op rij 

winnaar geweest te zijn, wordt Wil-

lem Kuus tweede bij de houthakkers-

wedstrijd op het Houthakkersfeest in 

Lage Vuursche. Stoomgroep Rading 

Spoor houdt de jaarlijkse Open Dag. 

In de Nootjes worden twee gietijzeren 

groene bistrostoeltjes voor in de tuin 

aangeboden. 

September

De verkiezingen komen eraan en we 

zien plaatselijke politici weer opdui-

ken in de winkelcentra. Er is uitgebreid 

aandacht voor Open Monumentendag 

dat Groen van Toen als thema heeft. 

De renovatie van het Burgemeester 

van Heemstrakwartier gaat van start. 

In de sportkatern van De Vierklank 

komen veel sporten en sporters aan 

bod. De Biltse Kunstmarkt verwent, 

vermaakt en verrast bezoekers. Juf Si-

mone neemt afscheid van de Maarten 

Luther Kingschool. Bij Bakker Bos in 

Maartensdijk vindt een overval plaats. 

In Westbroek wordt onder grote be-

langstelling het nieuwe Dorpshuis in 

gebruik genomen. Dit keer in de Noot-

jes een draaifauteuil van beige leer en 

met vijf houten poten aangeboden.  

Oktober

B en W presenteren de begroting voor 

volgend jaar. Het plastic afval wordt 

in 2013 twee maal per maand opge-

haald. Eigenaar en ontwikkelaar van 

De Kwinkelier zeggen de samenwer-

king op. De Historische Vereniging 

Maartensdijk bestaat 25 jaar. ‘We’ val-

len heel wat keren in de prijzen. Land-

waard Culinair wordt Beste Groente-

man van Nederland. Schildersbedrijf 

Joh. van Doorn wordt genomineerd 

voor de Nationale Schildersvakprijs 

in de categorie decoratieschilderwerk. 

Agterberg wordt het beste familiebe-

drijf van Nederland en Slagerij Zweis-

tra wint voor de derde keer op rij goud 

met zijn fi jne rookworst. Ajo Dansa 
Senang viert op uitbundige wijze het 

tienjarig bestaan in het H.F. Witte-

centrum. We gaan over op wintertijd. 

In de Nootjes een prachtig gebloemd 

kuipstoeltje te geef… voor 20 euro.

November

Wethouder Arie-Jan Ditewig geeft het 

startsein voor de revitalisering van de 

Industrieweg in Maartensdijk. Koe 

Trijntje onthult de eerste picknickbank 

in het Noorderpark. Het plan om de 

bibliotheek in Maartensdijk te sluiten 

stuit op hevig verzet. 

De renovatie van jongerencentrum 

W4 is voltooid. Natuurbegraafplaats 

Den en Rust in Bilthoven is in gebruik 

genomen. 

Op alle scholen is op 8 november met 

gastlessen aandacht voor de Dag van 

Respect. De werkgroep KidS (Kunst 

in de School) bestaat twintig jaar. Sin-

terklaas is weer in het land en Neder-

land heeft een nieuwe regering. In de 

Nootjes wordt een houten stevige kin-

derstoel te koop aangeboden. Kan ook 

als tafeltje en stoel. 

December

Onder grote belangstelling wordt in 

de bibliotheek het eerste exemplaar 

van het boek ’t Jodendom in Bilthoven 

uitgereikt aan de burgemeester. De 

eerste sneeuw valt. De Rotaryclub De 

Bilt-Bilthoven organiseert een benefi et 
Kerstconcert met mezzosopraan Ruth 

Willemse en pianist Vital Stahievitch. 

De opbrengst van het concert gaat naar 

Zorgboerderij de Schaapskooi. Samen 

met de winkeliers van De Kwinke-

lier en de Julianalaan, en de Juliana-

school organiseert de Rotaryclub een 

kerstmarkt voor hetzelfde doel in het 

centrum van Bilthoven. Wethouder 

Arie-Jan Ditewig voorspelt dat de Juli-

analaan in Bilthoven de P.C. Hooft van 

de regio wordt. Het zit er weer op.

Juli: Minister Edith Schippers van VWS houdt op Jagtlust 

een toespraak bij de totstandkoming van USP Bilthoven. 

(foto Guus Geebel)

Augustus: Op het Houthakkersfeest 

in Lage Vuursche vermaken kinderen 

zich in een rondrijdende trein. (foto 

Guus Geebel)

September: Er viel weer heel veel te kiezen. (foto Guus Geebel)

Oktober: En op 4 oktober was het 

dierendag…

November: Gedeputeerde Bart Krol moest de onthulling 

van een bankje overlaten aan Koe Trijntje. (foto Martijn 

Nekkers)

December: Wethouder Arie-Jan Ditewig doet een 

voorspelling over de Julianalaan in Bilthoven. (foto 

Guus Geebel)

Schilderschool Riejanne Boeschoten
Dorpsstraat 60 - De Bilt 

Kom schilderen!

Cursussen

Workshops 
Schilderen met de techniek

van de oude meesters 
Ook voor beginners

Workshop za 19 januari
Nieuwe cursus op vrijdagmiddag

www.riejanne.com
info@riejanne.com - 06 27 027 444

20121227 Advertentie Vierklank.indd   1 28-12-12   10:26

www.stichtingkunstencultuur-debilt.nl

 wenst u een fijn 
cultureel  2013

De Stichting
Kunst en Cultuur
De Bilt
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

❏ Cursussen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

❏  Gefeliciteerd (Nieuwe vaste rubriek: 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. 
€ 10,00. tot 50 tekens meer + € 3,50)

1.  niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels,  
de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 € 5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 9,50 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 17,50.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes 
kunt u per mail een eenmalige machtiging afgeven.

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

1

2

3

4

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

Naam  .....................................................................................................................................

Adres  .......................................................  PC/Plaats  ............................................................

Tel  ................................................  Bedrag  ...............................  Voldaan  .............................

Let op!  prijzen gewijzigd

Nieuws / Agenda / Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.rtvdebilt.nl

Te koop aangeboden

Step, geheel aluminium. 

Instelbaar en opvouwbaar. 

Als nieuw. € 25,-. Tel. 030-

2285462 (Ton)

Dell 20 inch flat screen moni-

tor zwart/zilver. € 50,-. Tel. 

0346-211678. 

Sprei voor dubbel bed 215x245 

Crème, met ingeweven motief. 

€ 15,-. Tel. 030-2290717

I.z.g.s. eiken ronde tafel met 

mooie voet. € 50,-. Na 18.00 

uur bellen 06-33031250.

Twee koudschuimmatrassen- 

15 cm dik, 200/90  - 200/80 

met afritsbare hoes. Zien er 

goed uit. € 49,-. in één koop. 

Tel. 0346-213528.

Nieuwe ponshulp (nog in ver-

pakking) ‘Carl’. € 12,-. Tel. 

030-2202996

Hobbyboek kerstkaarten 

maken van La Rivière € 6,00 

Tel. 030-2202996

Donkerbruin leren dameslaar-

zen, nieuw. Maat 39. € 125,- 

voor € 49,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe alarmklokradio 

Digital. € 5,-. 50 luxe kerst-

kaarten met envelop in folie-

zakje, voor markt of braderie 

o.a. € 25,-. Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. sportief damesjack 

roze/wit/donkerblauwe hori-

zontale streep, maat M. € 25,-. 

Tel. 030-2202996

3 Nieuwe elastische fitness-

banden, nog in verpakking. 

€ 10,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe originele kerstboom 

verlichting Philips (kaarslamp-

jes) voor binnen. € 10,-. Tel. 

030-2202996

Grote keulse pot, 2 oren, 60 

cm hoog, diameter 60 cm. 

€ 20,-. Tel. 0346-212249

Apart speels poppenhuis. 

€ 10,-. Tel. 0346-212249

Kinderledikantje blank hout 

+ matras z.g.a.n. € 40,-. Tel. 

0346-212662

Diverse soorten en maten 

leren koffers o.a. Samsonite. 

€ 5,- p.s. Speciale rijksmunt, 

geslagen munten.€ 5, -. Tel. 

0346-211738

1 Paar lage Noren maat 39. 

€ 10,-. 1 Paar lage Noren 

Vicking maat 43. € 50,-. Tel. 

0346-212407

Sneeuwkettingen z.g.a.n. 

Uniqa Weissenfels M 32, 

L120. € 40,-. Tel. 0346-212407

Personeel gevraagd

Carwash Larenstein is op zoek 

naar: VOORWASSERS. Voor 

de donderdag, zaterdag en de 

zondag. Je bent 16 jaar of 

ouder en je vindt het leuk om 

wat bij te verdienen. Naast 

het voorwassen van auto’s 

zorg je ervoor dat het pand en 

het terrein schoon zijn. Voor 

meer informatie: Bas de Rooij 

06-21945874 Post@autowas-

straatdebilt.nl

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

SCHULDEN? Financiële zor-

gen? Ik kan u helpen! Zie 

www.fabik.nl

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen 

kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. Voor 

meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

18 Tel. 0346-212267. WINTERTIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

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

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

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

graafwerk, sneeuwschuiven en zout strooien, enz. Vraag naar 

onze geheel vrijblijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, 

Groenekan. Tel. 0346-212787

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk.  

Tel. 06-54967985
 

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor auto's 

en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn is coach in 

leerprocessen van  (hoog)begaafden. Telefoon 030-2258350; 

www.MPGcoaching.nl  

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Door inzet van onze gladheidbestrijding minimaliseren wij

voor u de overlast van sneeuw en gladheid. Tevens verkoop en

bezorging van strooizout. Voor meer informatie kunt u bellen

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

Gezond 2013 in met “Leren voor je gezondheid®”, een uniek 

vitaliteitprogramma! Met LVJG-programma leert u hoe u een 

gezonder en vitaler lichaam in balans kunt verkrijgen. Bereik 

en behoud optimaal gewicht! LVJG heeft gunstige invloed op 

veel lichamelijke klachten. Dagelijkse coaching: u doet het dus 

niet alleen! Zie lerenvoorjegezondheid.nl; Kenm. begeleider: 

enny.boogaard. Info/afspr.: Enny Doornenbal-Boogaard, 0346-

212687; em.boogaard@planet.nl.

Cursussen/Trainingen

Pilates in Maartensdijk. Met Pilates wordt u bewust van uw 

houding en maakt u een sterker en flexibeler lichaam. Pilates 

is interessant voor mensen met weinig sportervaring, ervaren 

sporters en ouderen. De lessen worden elke woensdag gegeven 

om 19.30 en 20.30 uur op de Kon. Julianalaan 26. Meld u aan 

voor een gratis proefles. Ook privé-trainingen zijn mogelijk. 

Voor meer informatie en/of vragen, bel naar 06 30 44 34 85 of 

surf naar www.drbm.nl.

‘k Sil foar dy sjonge…

Zo heet het concert dat sopraan 

Wanda Peters uit Bilthoven en 

pianiste Nynke Atsma (Luttenberg) op 

zaterdag 5 januari 2013 geven op de 

Nieuwjaarsbijeenkomst van de Friese 

vereniging Mei Inoar (uit De Bilt/Zeist).

Het is een recital met Friese liederen en geeft een 

goed beeld van de Friese liedkunst van het begin 

van de twintigste eeuw tot heden. Het programma 

bevat ook een aantal composities van Wanda’s over-

grootmoeder Aafke Komter-Kuipers. Zij leefde van 

1876 tot 1943 en was musicologe, pianiste en com-

poniste. 

Zangstudio

Wanda Peters studeerde in San Francisco en daar-

na aan het conservatorium in Utrecht bij Meinard 

Kraak. Zij woonde o.a. in Burundi, Argentinië, 

Kroatië en Oeganda. Zij verdiepte zich altijd in de 

taal van de gastlanden. In 2005 kwam zij terug naar 

Nederland en richtte zij ‘Zangstudio Bilthoven’ op. 

Nynke Atsma studeerde aan het conservatorium in 

Zwolle en heeft een privépraktijk in de gemeente 

Raalte.

Oranjekoek

Het concert is op zaterdag 5 januari 2013 in de zaal 

bij de Noorderlichtkerk, Bergweg 92 B in Zeist. 

Aanvang 20.00 uur. Inlichtingen: Boukje Andringa 

tel. 0346 216240 of Trieneke Vos tel. 030 6916081 

[HvdB]

Bilthovense Wanda Peters is op muzikaal gebied in 

Bilthoven zeer actief.

Groenekans  
Running Dinner

Op zaterdag 26 januari ietst een groot aantal Groenekanners door 
hun dorp op weg naar een culinaire traktatie. Dan wordt wederom 

het Groenekanse Running Dinner georganiseerd. 

Het principe van het Running Dinner is eenvoudig. Het diner wordt deze avond 

op vier verschillende locaties geserveerd. Elke gang wordt aangezeten door een 

wisselende samenstelling van disgenoten. Eén van die vier gangen wordt door 

de deelnemers zelf gekookt en geserveerd. De deelnemers mogen zich volledig 

uitleven op hun culinaire kwaliteiten als ook op een fraai gedekte tafel. Iedere 

deelnemer hoeft maar één keer te koken, één keer de tafel te dekken en te versieren 

en één keer als gastheer of gastvrouw op te treden. De andere drie gangen is de 

deelnemer zelf te gast.

De vorige editie was zeer succesvol met 52 koppels die heel Groenekan doorkruis-

ten op de iets op weg naar een volgende gang. Aanmelden kan nog tot zondag 6 
januari a.s. Meer informatie kan verkregen worden bij angela.vervoorn@planet.nl

De avond is naast een culinaire beleving ook een uitstekende manier om andere 

dorpsgenoten te leren kennen.



 De Vierklank 19  3 januari 2013

Nova winterkampioen na winst op Koveni

Nova 1 en 2 staan sinds ‘de zaterdag voor Kerst’ beide aan kop in de 3e klasse. Om aan kop te blijven 

moest er door beide teams gewonnen worden van Koveni uit Nieuwegein. Vooraf was al bekend dat 

het lastige wedstrijden zouden worden met veel fysiek spel.

Om 13.30 uur begon Nova 2 aan de 

wedstrijd. Direct werd duidelijk dat 

de winst niet makkelijk veilig ge-

steld kon worden. Met aardig korfbal 

ging de stand tot de rust gelijk op. 

Na rust wist Nova een klein gat van 

2 doelpunten te creëren, een mooie 

uitgangspositie om de winst mee naar 

huis te nemen. Uiteindelijk wist de 

ploeg van Pascal Frank de stand naar 

10-13 te trekken. De eerste winter-

kampioen was een feit.

Na een lange warming-up, door de 

verlaat gearriveerde scheidsrechter, 

was het de beurt aan de hoofdmacht 

van Nova. Bij winst zou de ploeg van 

Maikel Bouthoorn op 5 punten ko-

men van Koveni, de nummer 3 uit de 

poule. Ook de 2 punten voorsprong 

op de nummer 2, DOS Westbroek, 

moest worden behouden. In een goed 

gevulde sporthal ging de wedstrijd 

rond 16.00 uur van start. 

De intentie van Nova werd direct dui-

delijk met een aantal goede doelpun-

ten. Koveni wist echter prima bij te 

blijven tot ongeveer 10 minuten voor 

rust. Nova zat lekker in de wedstrijd, 

ondanks het soms provocerende spel 

van Koveni, en begon de score ver-

der uit te bouwen. De rust stand was 

8-11, een mooie uitgangspositie voor 

de tweede helft.

In de rust werd nog eens benadrukt om 

voor al het eigen spel te blijven spelen 

en niet mee te gaan in het tempo van 

Koveni. In de eerste 10 minuten na 

rust leek er niets aan de hand. Er wer-

den prima doelpunten gescoord en het 

gevoel was goed. Na deze eerste 10 

minuten leek de doelpunten machine 

van Nova vast te lopen.

Veel 100% kansen werden om zeep 

geholpen en Koveni kreeg het be-

tere van het spel. 3 minuten voor tijd 

scoorde een dame van Koveni de 13-

14. Het schot vanuit de middencirkel 

viel er zuiver in. Voor Nova was het 

nu belangrijk om de rust te bewaren 

en de wedstrijd uit te spelen. Met een 

beetje geluk, door een gemiste vrije 

bal van Koveni, werd er afgeloten 
met de stand van 13-14. Ook Nova 

1 is hiermee winterkampioen in de 

poule 3F.

Na de winterstop van twee weken 

neemt de selectie van Nova het op 12 

januari op tegen Madjoe in Rijnsburg.

Monsterscore voor Tweemaal Zes
Net voor het kerstreces speelde Tweemaal Zes voorlopig de laatste wedstrijd thuis tegen  

KVZ dat in de onderste regionen van de overgangsklasse verkeert. Toch zaak om 

 ook deze tegenstander niet te onderschatten.

Tweemaal Zes startte overdonderend 

en stond binnen vijf minuten met 7-1 

voor. Bij Tweemaal Zes maakte Tim 

Meijers zijn rentree na een blessure. 

Hierdoor kreeg de aanval van TZ 

nieuwe impulsen. KVZ was wellicht 

door de heksenketel in De Vierstee en 

het hoge tempo van TZ volledig de 

weg kwijt. 

Na een minuut of 10 stokte het bij 

Tweemaal Zes en kon KVZ mee gaan 

scoren. Tot 10-7 bleef de schade voor 

de ploeg uit Zutphen beperkt. Daarna 

trok Tweemaal Zes de wedstrijd op-

nieuw naar zich toe en bouwde de 

voorsprong verder uit. Ruststand 17-

9.

Na de rust ging Tweemaal Zes door 

met gevarieerd aanvalsspel en in 

beide vakken veel scorend vermogen 

werd 10 minuten voor tijd een stand 

van 30-18 bereikt. TZ coach Maarten 

van Ginkel wisselde en bracht in de 

laatste fase van de wedstrijd Daphne 

Bos, Luke van Kouterik en Matthias 

van Beest in. 

De einduitslag werd uiteindelijk 35-

22. Daardoor bereikte TZ de hoogste 

score die het ooit in de zaalcompetitie 

realiseerde. Bij de dames van TZ was 

het vooral Anouk van Breda die met 

9 doelpunten een groot aandeel in de 

score had en bij de heren Joep Ger-

ritsen met fraaie doelpunten rond de 

korfzone. 

Het tweede team van TZ deed ook 

goede zaken door mede- koploper 

OVVO met 21-13 te verslaan. Door 

deze resultaten staan beide ploegen 

aan kop van de ranglijst.Op 12 januari 

wordt de competitie hervat. Gerekend 

wordt op veel steun van de supporters 

uit en thuis om het tweede deel van 

de competitie tot een groot succes te 

maken. 

Ruime overwinning voor korfballers DOS

De laatste wedstrijd van 2012 was ook de laatste wedstrijd uit de eerste ronde van de zaalcompetitie. 

DKV, vorig seizoen nog een geduchte tegenstander, was zaterdag geen partij voor DOS.  

In IJmuiden behaalde DOS een eenvoudige overwinning.

Al na een paar minuten was duide-

lijk dat DOS sterker was dan haar 

tegenstander. Dit kwam de eerste tien 

minuten nog niet echt duidelijk naar 

voren in de stand die bleef haperen 

op een 1-3 voorsprong. Qua veldspel 

was het wel duidelijk. DOS hanteerde 

een veel hoger baltempo dan DKV en 

in de verdediging onderschepten de 

Westbroekers vaak snel de bal. Het 

eerste verdedigingsvak nam hierin het 

voortouw.

Het was jammer dat in het eerste aan-

valsvak de passing wat slordig was. 

Toch werden er heel veel kansen ge-

creëerd, maar er draaiden erg veel 

ballen uit de korf. Het andere vak had 

minder moeite met scoren. Halverwe-

ge de eerste helft was een 2-8 voor-

sprong bereikt die richting rust werd 

uitgebouwd tot een 5-16 ruststand.

De tweede helft bleef DOS wel gecon-

centreerd verdedigen en kon uiteinde-

lijk zelfs de nul houden. Een unicum 

op dit niveau. Aanvallend was het met 

maar zes doelpunten onder de maat. 

Een dergelijke ruststand motiveerde 

niet meer om ook de tweede helft met 

scherp te blijven schieten. Hierdoor 

liet DOS de mogelijkheid op een ech-

te monsterscore liggen.

Zeven minuten voor tijd gaf coach 

Berry van den Broek het eerste ver-

dedigingsvak een publiekswissel en 

was het tijd voor vier A-junioren hun 

debuut te maken in het eerste team. 

Lisanne Groot, Cindy van Ettekoven, 

Frank Dijkstra en Bas Noordermeer 

konden zo ruiken aan het grote werk. 

Met een mooi afstandschot bepaalde 

Frank Dijkstra de eindstand op 5-22.

DOS blijft op de tweede plek staan. 

Zaterdag 12 januari ontvangt DOS 

het team van Hebbes in de Vierstee. 

De wedstrijd begint om 19.30 uur.

Nieuwjaarstoernooi schaken 
Op de tweede vrijdag van het jaar 11 

januari 2013 organiseert Schaakver-

eniging De Biltse Combinatie (DBC) 

het open kampioenschap snelschaken 

van De Bilt. 

Dit toernooi is bestemd voor ieder-

een die van schaken houdt: clublid of 

thuisschaker. Aanvankelijk wordt in-

gedeeld naar speelsterkte. Een mooie 

gelegenheid om eens met schaken in 

clubverband (bij DBC) kennis te ma-

ken.

Het toernooi is in het H.F. Witte cen-

trum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt. 

De inschrijfkosten zijn 5 euro. Aan-

vang 19.30 uur. Aanmelden aan de 

zaal kan tot die tijd. 

Vooraf aanmelden kan onder ver-

melding van rating en eventu-

eel de club waar men speelt, per 

email j.a.j.faber@wxs.nl of tel. 030 

2201360 / 0622447786. 

Schuttersfestijn bij TZ
Het kalender jaar wordt bij Tweemaal Zes 

 afgesloten met het Schuttersfestijn. Ook dit jaar was  

het bij het jeugdprogramma ‘s middags en bij de  

junioren/senioren ‘s avonds weer een volle bak.

30 koppels hadden zich aangemeld bij de jeugd en 31 koppels in het avond-

programma. Naast TZ-ers waren er schutters met een voetbalachtergrond, 

Dalto-ervaring en deelnemers die na lange tijd weer eens een balletje wilden 

schieten. Een sfeervolle afsluiting van een mooi korfbaljaar.

Bij de jeugd ging de eer van Schutterskampioen naar de duo’s Jesse en 

Sterre en Didier en Merlijn. De Schutterskampioenen bij de senioren ging 

naar Daphne Bos en Maarten van Brenk, die in een spannende inale uit-
eindelijk met 34-24 wonnen van Anjali en Milo Valk. Daphne en Maarten 

hebben de eer om deze titel een jaar lang te dragen. Voor Maarten was dit 

de tweede keer op rij.

Maarten van Brenk en Daphne Bos (rechts) naast verliezend inalisten 
Anjali en Milo Valk.

Kerstbridgedrives
Bridgeclub Maartensdijk hield op dinsdag 18 december haar kerstdrive, 

waarvoor grote belangstelling bestond. Winnaar werden Ret Marcelis + 

Rietje Bossenbroek met 65,95%. Corien Bredero + Lida van Voorst van 

Beest werden tweede met 63,90%, Jan + Lenny van Houten (63,72%) der-

de, Jos Koetsier + Peter Verheule (62,24%) eindigden als vierde en vijfde 

werden Jan Berk en Martin van Tol (61,99%)

Twee dagen later organiseerde Bridgeclub Hollandsche Rading haar kerst-

drive. Ook hier een ‘volle bak’, veel sfeer en - voor iedereen - mooie prij-

zen. Addy + Theo Warmerdam zegevierden met 69,33%, Nanne de Vries + 

Peter Weisz (62,39%) kregen het zilver en het brons was voor Job Broers 

+ Jan Pauwels met 59,84%. Vierde werden Anneke de Jong + Toon Smits 

(59,39%) en de vijfde plaats was voor Henk van de Bunt + Boudewijn van 

der Pols met 58,75%.

Rookvrije Bridgeclub ‘De Kwinkslag’

Op donderdag 20 december 2012 heeft de RBC ‘De Kwinkslag’ haar tra-

ditionele kerstdrive gespeeld. Zoals vanouds was het weer een gezellige 

drive, die is gewonnen door mevr. Rini Balvers en mevr. Janny Verschuu-

ren. De drive werd traditiegetrouw afgesloten met een koud buffet.  De 

rookvrije bridgeclub ‘De Kwinkslag’ speelt elke donderdagavond in De 

Schakel achter de kerk aan de Soestdijkseweg 49b, om 19.30 uur. Er is nog 

plaats voor nieuwe leden; info bij mevr. Ria van Tol, tel.: 030 2202661 of 

mevr. Ellen Wildschut, tel.: 030 2213840.

Kinder Natuur Activiteiten
Woensdagmiddag 9 januari a.s. van 14.00 tot 16.00 uur kunnen kinderen 

van 5-12 jaar meedoen aan kinderactiviteiten met als thema: ‘Wat gebeurt 

er in de winter in het bos?’ Er wordt informatie gegeven over het onderwerp, 

iets geknutseld en ongeveer een uur het bos ingegaan, mits het weer het 

toelaat. De kosten bedragen voor1 kind 4 euro, 2 kinderen 6 euro (gebruik 

van de u-pas is mogelijk) inclusief limonade en iets lekkers. De activiteiten 

zijn bij Paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6, De Bilt, tel. 030 2205340.

Aanmelden en informatie uitsluitend per e-mail: natuurkidsbeerschoten@

hotmail.com

vóór 8 januari. Zie ook de agenda van Utrechts Landschap: www.utrechts-

landschap.nl
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Nu de dagen weer langzaam gaan lengen

kan de winter nog best fl ink gaan strengen
en al is het dan koel

een echt lentegevoel

zal ons spoedig weer kriebels gaan brengen

Guus Geebel Limerick

Zendmast staat
In de gemeenteraadsvergadering van 1 november 2012 werd een motie aangenomen, 

waarin het College van Burgemeester en Wethouders werd verzocht omwonenden en de eigenaar 

van de in aanbouw zijnde zendmast aan de westzijde van de Tolakkerweg in Hollandsche Rading 

voor overleg uit te nodigen om te bezien hoe de zendmast zodanig kan worden gebouwd 

dat de bewoners er zo min mogelijk last van hebben.

Het betrof de verleende omgevings-

vergunning voor een vakwerkmast 

aan de Tolakkerweg te Hollandsche 

Rading ten behoeve van telecommu-

nicatie. 

Conform de motie heeft op 20 novem-

ber 2012 overleg plaatsgevonden met 

de omwonenden en de vergunning-

houder en omwille van het overleg 

heeft de vergunninghouder de realisa-

tie van de mast enige tijd opgeschort. 

Geen andere locatie

Het overleg heeft geen concrete an-

dere locatie opgeleverd waar de 

mast zonder bezwaren kan worden 

geplaatst en de omwonenden heb-

ben naar aanleiding van het overleg 

van het College een brief ontvangen. 

De mast is intussen gerealiseerd. Het 

College constateert dat voor het ver-

lenen van de vergunning de juiste 

juridische procedure is doorlopen 

met een tweetal publicatiemomenten 

in de lokale media. Burgemeester en 

Wethouders bezien nog graag in een 

breder verband of en hoe tegemoet 

kan worden gekomen aan de wensen 

en verwachtingen van inwoners over 

de communicatie rond projecten met 

een maatschappelijke impact. Daar-

toe zal in het tweede kwartaal van 

2013 onderzoek worden gedaan naar 

de mogelijkheden van een ruimere 

dan de voorgeschreven communica-

tie. Uiteraard - volgens het College - 

worden daarbij ook de ervaringen van 

inwoners betrokken. [HvdB]

Overleg over zendmast Hollandsche Rading leidt tot nader communicatie-

onderzoek.

Jubileum Joop Rozier
door Kees Pijpers

De alom bekende Maartensdijker Joop Rozier was dinsdag 19 december 25 jaar lang verzorger 

van de plaatselijke dierenweide. Daar ligt zijn lust en zijn leven. Joop werkt er met plezier en de 

dieren worden vrolijk van zijn komst. Dat is in het dorp bekend. Dorpsgenoten waarschuwen 

hem zelfs als ze denken dat er mogelijk gevaar dreigt voor de dieren. 

Als we Joop en zijn vrouw thuis vra-

gen hoeveel dieren hij verzorgt, telt hij 

het rijtje af: ‘vier geiten, vier schapen, 

waarschijnlijk drachtig. Een drach-

tige geit, 9 konijntjes, pauwenduifjes 

en een volière met ongeveer 30 à 40 

vogels en een groot hangbuikzwijn. 

Dan zijn er natuurlijk ook de kippen 

en daarnaast nog de eendenvijver 

achter de kerk, want die hoort ook bij 

de kinderboerderij.’ Dan vertelt Joop 

dat hij over twee jaar met pensioen 

gaat en met werken stopt maar dat hij 

dan evenals nu beslist voor de dieren 

wil blijven zorgen. 

Er was die week ook nog een 

verrassing, want zijn collega’s van de 

Gemeente De Bilt Buitendienst waren 

op de hoogte en lokten hem naar de 

dierenweide, waar foto’s werden 

genomen.

Nieuwjaarswandelen
Op zondag 6 januari 2013 gaan de 

Vrienden van het Gooi o.l.v. twee 

natuurgidsen een gezellige nieuw-

jaarswandeling houden in de omge-

ving van Hollandsche Rading. Daar 

zijn kort geleden twee ecoducten 

gebouwd. Eén over de A-27 en één 

over de spoorlijn. Maar er is nog veel 

meer te vertellen, o.a. over de grens-

palen en het overgangsgebied van de 

hoge Gooise zandgrond en het lager 

gelegen Utrechtse veenweidegebied. 

Deelname is gratis, maar honden mo-

gen niet mee, ook niet aangelijnd. De 

wandeling begint om 14.00 uur bij het 

NS-station van Hollandsche Rading 

en duurt ongeveer twee uur. 

Voor nadere informatie: Gooise Na-

tuurwacht Hilversum, telefoon: 035 

6211634 of 06 17763444.

Wandeling op Beerschoten
Op zondag 6 januari 2013 organi-

seert het Utrechts Landschap een 

wandeling op Landgoed Beerscho-

ten. Dit landgoed in De Bilt behoort 

tot de mooiste landgoederen van de 

Utrechtse Heuvelrug. In het gebied 

komen reeën, de das, vos en vele vo-

gels, zoals de raaf voor. Tijdens deze 

wandeling vertelt de gids over de rij-

ke historie van dit landgoed. 

De start is vanuit Paviljoen Beerscho-

ten, gelegen aan de Holle Bilt 6 te 

De Bilt. De vertrektijd is 14.00 uur. 

Vooraf aanmelden is niet nodig en 

deelname is gratis.

VBW Winterdag
Op 4 januari wordt in het Dorpshuis van Westbroek de Vakantie Bijbelweek 

Winterdag georganiseerd . Alle kinderen van groep 1 t/m klas 1 zijn welkom 

van 10.00 tot 15.00 uur. De VBW winterdag is nieuw. De traditie van de 

VBW in de zomervakantie blijft bestaan, alleen is dit een extra contactmo-

ment met de kinderen. Er wordt weer aangesloten bij het thema van de zo-

mervakantie ‘Steengoed, keigaaf’.

Tijdens de Winterdag worden er 

in het Dorpshuis voor de kinde-

ren diverse dingen georganiseerd: 

knutselen, spelletjes, zingen en er 

wordt ook uit de Bijbel verteld en 

gezamenlijk geluncht. Voor vragen: 

vbwwestbroek@gmail.com of 06 

20292679.

Nieuwjaarsconcert 
Biltse Muziekschool 

Op vrijdag 11 januari 2013 wordt in zaal ‘De Bunte’ van de Kunstenhuis 

Biltse Muziekschool het traditionele nieuwjaarsconcert gegeven georga-

niseerd door Muziekpodium De Bilt. Het nieuwjaarsconcert zal voor de 

pauze bestaan uit bijdragen van ensembles die geformeerd zijn door de do-

centen van de muziekschool en leerlingen van de Talentklas. Het tweede, 

informele gedeelte zal worden opgeluisterd door klanken van de bigband 

van Kunstenhuis Biltse Muziekschool. Aanvang 20.00 uur. 

Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar bij de administratie van 

Kunstenhuis Biltse Muziekschool, Henrica van Erpweg 2 te De Bilt. Voor 

verdere inlichtingen, reserveringen en het aanvragen van de concertfolder: 

tel 030 2283026 en via e-mail muziekschool@kunstenhuis.nl

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

 Volgende 
à la carte avond 
6 en 7 februari

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Vrijdag 4 januari  
"BORRELAVOND" v.a. 21.30 uur

Tilapiafilet
met rucola en tomaatjes

of
Biefstuk

met gebakken champignons

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
3-1
Vrij.
4-1

Woe.
9-1 Zeebaarsfilet 

met dillesaus
of

Spareribs

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
10-1
Vrij.
11-1

Souflesse kaas € 1,25 
----------------------------------------
Souflesse ham en kaas € 1,25
----------------------------------------

Souflesse tomaat en 
Mozzarella € 1,25

----------------------------------------
Portie bitterballen € 1,-

----------------------------------------
Bij aankoop van een friet 

kapsalon 10% korting 
bij Kapsalon Hot & Hair, 

Kerkdijk 118 in Westbroek
----------------------------------------

Cafetaria de Gram 
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380
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Patat met
€ 1,00

Openingstijden 

Maandag 11.30 - 20.00 uur

Di t/m Do 11.30 - 20.30 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 22.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur

Lekker hoeft niet duur te zijn!


