
Een uitgave van Vario Pers   Kon.      Wilhelminaweg 461, 3737 BE Groenekan   tel. 0346-211992   website: www.vierklank.nl   e-mail info@vierklank.nl
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Lage Vuursche, Maartensdijk en Westbroek Nr.  49

22e jaargang
7 decem

ber 2016

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

advertentie

Licht aan het eind 
van de tunnel

De werkzaamheden aan de tunnel bij het spoor in Bilthoven vorderen 
gestaag. Inmiddels kan je onderdoor van de ene kant naar de andere 
kant kijken.   [foto Reyn Schuurman]

Tibo wil beste voor 
kunstcollectie Jits Bakker

door Guus Geebel

In het atelier van zijn vader in De Bilt vertelt Tibo van de Zand zijn verhaal over 
ontwikkelingen rond de Beeldentuin van zijn overleden vader Jits Bakker op Landgoed 

Beerschoten in De Bilt. In de gemeenteraad zegde wethouder Hans Mieras op 24 november toe 
zijn best te gaan doen om de beelden voor de gemeente De Bilt te behouden.

Tibo van de Zand werd in Utrecht 
geboren en groeide op in De Bilt 
waar hij op de Sint Michaelschool 
zat. Daarna ging hij naar de Werk-
plaats Kindergemeenschap. Al 
vroeg  openbaarde zich kunste-
naarsbloed en op zesjarige leeftijd 
begon Tibo al te tekenen en wat 
later te schilderen. Op de Biltse 
Muziekschool leerde hij saxofoon 

spelen. Af en toe treedt hij nog op 
in een rockband. Hij deed oplei-
dingen aan de Hogeschool voor de 
Kunsten in Utrecht (HKU). Eerst 
fine art en later aan de studierich-
ting Kunst en Economie, art & 
economics en visual art & design-
management. In 2009 studeerde 
hij cum laude af. Met zijn vader 
maakte Tibo veel kunstreizen en 

ontmoette hij veel belangrijke 
kunstenaars over de hele wereld. 
Hij heeft een atelier in Málaga in 
Spanje. Zijn schilderstijl is expres-
sionistisch neigend naar abstractie. 
‘Mijn beroep is te omschrijven als: 
kunstenaar, cultureel ondernemer 
en kunsteconoom.’ Tibo is voor-
zitter van de Stichting Jits Bakker 
Collectie. 

Beeldentuin
De Beeldentuin op Beerschoten 
werd in 1997 ingericht. ‘In 2009 
droeg mijn vader de beelden over 
aan de provincie Utrecht, omdat 
hij wat ouder werd en er niet meer 
zoveel bemoeienis mee wilde heb-
ben’, vertelt Tibo. ‘Jits wilde wel 
dat zijn erfgoed voor altijd be-
schermd zou worden. Zo wilde hij 
bijvoorbeeld dat de beelden bijeen 
zouden blijven en dat de collectie 
op Beerschoten een lange toekomst 
zou krijgen. Het Utrechts Land-
schap was daar ook bij betrokken. 
De provincie zou zich hard maken 
voor de grote wens van mijn vader 
om op Beerschoten allerlei cul-
turele activiteiten te ontwikkelen 
met wisselende tentoonstellingen 
en evenementen. Hij wilde dat er 
op het vrij toegankelijke beelden-
park meer leven zou komen. Dat is 
de afgelopen jaren echter niet van 
de grond gekomen. Dat komt ook 
omdat Het Utrechts Landschap als 
eigenaar van de grond nergens aan 
mee wilde werken.’ Dat blijft vol-
gens Tibo een probleem, ook als 
de provincie en de gemeente eruit 
komen.

Bij elkaar
Tibo van de Zand blijft op de hoog-
te van de ontwikkelingen via een 
beleidsmedewerker van de provin-
cie. ‘Uit die informatie blijkt dat er 
gezegd is dat het beeldenpark mag 
blijven en dat Het Utrechts Land-
schap gastheer wil blijven, maar 
dat er geen financiële toezegging of 
inhoudelijke bijdrage wordt gedaan 
en dat is gewenst als je op deze plek 
verder wil. Het Utrechts Landschap 
zou een picknickweide en lichte ho-
reca willen. Verder dat de beelden, 
als ze daar nog een plek krijgen, 

anders moeten worden opgesteld. 
Maar een picknickveld kan ook 
tussen de beelden en lichte horeca 
was ook de wens van mijn vader.’ 
Tibo vindt dat de dertig beelden 
als groep bij elkaar moeten blijven. 
Hij heeft niets tegen hergroeperen 
als het een verbetering is. Met Het 
Utrechts Landschap heeft hij nog 
geen contact gehad.

Andere plekken
‘De beste papieren voor een andere 
plek om de beelden te plaatsen heeft 
volgens de provincie de gemeente 
Renkum. Die is zeer bereid om in-
houdelijk en financieel te investeren 
en ze zijn daar zeer enthousiast om 
de collectie onder te brengen. De 
locatie staat dan nog niet vast. De 
provincie wil de meest duurzame 
oplossing voor de collectie.’ Tibo 
noemt de reactie uit Renkum hart-
verwarmend. ‘Ook de gemeente 
Utrecht staat open voor een optie en 
zou de beelden graag in het Máxi-
mapark willen plaatsen. In De Bilt 
is de beeldentuin het enige fysiek 
toegankelijke museum van de ge-
meente. ‘De dertig beelden zijn het 
levenswerk van een internationaal 
gerenommeerde kunstenaar die hier 
ruim vijftig jaar heeft gewoond en 
gewerkt. Cultuurhistorisch gezien 
heel belangrijk voor De Bilt. Het is 
een trekpleister waar jaarlijks tien-
duizenden bezoekers uit binnen- en 
buitenland komen.’ De belangrijk-
ste wens van Tibo van de Zand is 
dat het erfgoed van Jits Bakker op 
de meest duurzame plek komt en 
waar het ook toekomst heeft. ‘Ik 
heb eigenlijk niet zo heel veel te 
zeggen want ik ben geen eigenaar. 
Ik heb wel ideeën en een mening en 
ik vind het mooi dat de gemeente 
De Bilt nu wat gaat doen.’

Tibo van de Zand bij het kunstwerk Icarus Poort van Jits Bakker in de Beeldentuin op Beerschoten.

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

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl
of mail naar info@parelpromotie.nl

Wij verzorgen uw drukwerk en álle 

aanverwante zaken van A tot Z. U bepaalt 

het instapmoment én het uitstapmoment

in het traject: Alleen ontwerp? Dat kan.

Kant-en-klaar aanleveren? Dat kan ook.
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Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl



De Vierklank
Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
tel. 0346-211992
e-mail info@vierklank.nl
www.variopers.nl
bereikbaar ma. t/m vrij 8.30-17.00 uur

Bel of mail bij bezorgklachten naar:
0346 211992 of info@vierklank.nl
Krant op internet www.vierklank.nl

 De Vierklank 2 7 december 2016

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

11/12 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
11/12 • 09.30u - ds. R.W. de Koeijer 

11/12 • 18.30u - Ds. P. Vernooij 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
11/12 • 10.30u - Bezinningssamenkomst

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

11/12 • 10.00u - De heer Jan Pindus

R.K. Kerk O.L. Vrouw
11/12 • 10.30u - Voorganger pastoor J. 

Skiba, m.m.v. Harry’s Inspiration

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
11/12 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
11/12 • 16.30u - Ds. J. Boersma

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

11/12 • 10.00u - Ds. J.J. Codée
11/12 • 19.00u - Ds. A.F. Troost

Pr. Gem. Immanuelkerk
11/12 • 10.00u - Mevr. ds. G.W. Morsink 

Samendienst met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
11/12 • 10.00u - Samendienst in en met 

Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
11/12 • 10.30 uur - Communieviering 

Parochianen met Ecclesiakoor

Volle Evangelie Gemeente
11/12 • 10.00u - Spreker

dhr. Jaap Engberts 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

11/12 • 10.30u – Dhr. A.W. van de Meer 

Herv. gemeente Blauwkapel 
11/12 • 15.30u - ds. R.W. de Koeijer 

Herst. Herv. Kerk
11/12 • 10.30u - ds. J.P. Stoel

04/12 • 18.00u - ds. G.J. v. Asperen 

Onderwegkerk Blauwkapel
11/12 • 10.30u - Adventsmuziek door 

Nelleke Lit, sopraan en Liesbeth Verweij, 
alt. Met medewerking van Han Siemons 

(organist) en Pastor A. van Dam,
liturg/spreker.

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

11/12 • 11.00u - ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

11/12 • 10.00u - ds. J.H. Gijsbertsen
11/12 • 18.30u - ds. G.H. Kruijmer 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
11/12 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
11/12 • 09.30u - ds. R. Alkema 

St. Maartenskerk
11/12 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor Frans Zwart

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

11/12 • 10.00u - ds. P. Veldhuizen 
11/12 • 18.30u - ds. A.J. Krol 

PKN - Herv. Kerk
11/12 • 10.00u - ds. J.E. de Groot
11/12 • 18.30u - ds. G.A. Termaat

Oud papier 
Groenekan
Op zaterdag 10 december haalt 
het Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht 
het papier (gebundeld of in do-
zen) of de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 10 december 
oud papier op in Maartensdijk. 
De papierwagens gaan zaterdag-
morgen om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht uw papierkliko of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

Koop Geersing:
‘Ik help u graag bij 
een goed afscheid’

Koop Geersing, uitvaartverzorger
06 51247743 (dag en nacht)

& Geersing

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA
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Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Geboren
30 november 2016

Nick
Zoon van 

Ewoud & Trudy Boom-Nagel
Wolkammerweg 17

Westbroek

Vespers in adventstijd 

Elke adventszondag vanaf 19.00 
uur is er in de Kapel in Holland-
sche Rading een vesper. Iedereen 
is van harte welkom voor deze 
bijzondere vieringen met een 
intiem karakter. Meer dan in ande-
re diensten staat bijvoorbeeld de 
stilte centraal. Er worden mooie 
liederen gezongen, die op piano 
worden begeleid. De lezingen wor-
den voorafgegaan door een korte 
meditatie (i.p.v. een preek erna). 
De vespers duren ongeveer een 
half uur. Daarna is een ieder uitge-
nodigd voor een kop koffie of thee.

Groene Daan

Op maandag 12 december komt de 
beheercommissie van De Groene 
Daan in openbare vergadering in 
Dorpshuis De Groene Daan in 
Groenekan om 20.00 uur bijeen. 
Info bij secr. E.G. Verschuur - 
Bunte, tel. 0346 211435.

Contact Commissie
Lage Vuursche

Op de agenda van de openbare bij-
eenkomst van de Contact Commis-
sie Lage Vuursche op Openbare 
Vergadering 8 december om 20.00 
uur in Dorpshuis De Furs in Lage 
Vuursche staan interessante punten 
zoals een advies naar de gemeente 
Baarn inzake een centraal inza-
melpunt oud papier Lage Vuur-
sche (evt. ook restafval), de afslui-
ting van het Loosdrechts Spoor 
(richting Hollandsche Rading), de 
voortgang m.b.t. ontwikkelingen 
bij het geplande Theehuis Over-
bosch en de voormalige smederij 
in het dorp. 

Lezing Leef-tijd

Binnen het jaarthema van de Bilt-
hovense Kring ‘Leef-tijd’ geeft 
prof. dr. Paul van Tongeren, eme-
ritus hoogleraar wijsgerige ethiek 
(Radboud Universiteit Nijmegen 
en Katholieke Universiteit Leu-
ven) een lezing op maandag 12 
december met als titel ‘Lijden aan 
het verstrijken van de tijd’. Eén van 
de opgaven van menselijk leven is 
om ‘bij de tijd’ te zijn. Met de 
filosoof Søren Kierkegaard is een 
hele pathologie te beschrijven van 
manieren waarop mensen daaraan 
kunnen lijden. Hoe kunnen we 
op een ‘gezonde’ of ‘gelukkige’ 
manier met de tijd omgaan? De 
lezing is op maandag 12 december 
in Huize Het Oosten, Rubenslaan 
1 te Bilthoven om 20.00 uur. Info: 
www.bilthovensekring.nl 

Drieluik bij fotoclub

Op maandag 12 december zul-
len 3 leden van Fotoclub De Bilt 
e.o. zich presenteren aan de hand 
van hun foto’s. In deze zogeheten 
Han Baartmansdrieluik, genoemd 
naar de oprichter van de fotoclub, 
geven twee leden die nog maar 
kort lid zijn van de club en een 
oudgediende aan de hand van hun 
mooiste foto’s hun visitekaartje af. 
Deze afwisselende en gevarieerde  
vrij toegankelijke clubavond wordt 
gehouden in Centrum H.F. Witte, 
Henri Dunantplein 4 in De Bilt en 
begint om 20.00 uur. 

Uitnodiging brunch 

Woensdag 14 december is er in het 
Rode Kruis-gebouw van De Bilt 

(Sint Laurensweg 13), een brunch. 
Vanaf 10.30 uur staat de koffie / 
thee klaar. Er is een verloting met 
mooie prijzen. Eigen bijdrage van 
7,50 euro. Aanmelden kan voor 9 
december a.s. bij Henny van Enge-
len (angel.gifts@kpnplanet.nl) of 
tel. 0346 212729. 

Film in Het Lichtruim

Het Filmhuis in het Lichtruim De 
Bilt vertoont op 14 december de 
film ‘Carol’. Het is een drama over 
een warenhuismedewerkster in de 
jaren vijftig die verliefd wordt op 
een oudere, getrouwde vrouw. De 
film werd genomineerd voor zes 
Oscars. 

Wereldwinkel in Maartensdijk

Zaterdag 17 december is er weer 
een Wereldwinkelstand in Dijck-
state aan het Maertensplein in 
Maartensdijk van 10.00 tot 15.00 
uur. Dan zijn er ook nog Kerstar-
tikelen en kaarten. Alles fair-trade 
ingekocht, dus maximaal rende-
ment voor boeren en producenten 
in ontwikkelingslanden.

Volkskerstzang

Op woensdag 21 december zal 
er in de Grote Kerk van West-
broek de volkskerstzangdienst 
worden gehouden, waar men de 
bekende kerstliederen kan mee-
zingen en ook kan luisteren naar 
declamaties en het kerstevange-
lie. Medewerking wordt verleend 
door het gospelkoor Dabar Yah en 
muziekvereniging Vriendenkring. 
Voorafgaand speelt Fia Lam op het 
orgel kerstmelodieën. De avond 
begint om 19.30 uur en de kerk is 
om 19.00 uur open. Na afloop is 
er gelegenheid om nog even na te 
praten onder het genot van koffie 
of chocolademelk.
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Schrijfmarathon Amnesty
in Het Lichtruim

door Walter Eijndhoven

Op zaterdag 10 december organiseert Amnesty voor de derde keer haar 24-uurs 
Schrijfmarathon op diverse locaties in Nederland. Ook gemeente De Bilt doet mee

aan de actie. Belangstellenden kunnen in Het Lichtruim in Bilthoven,
tussen 10.00 uur en 14.00 uur, een brief schrijven aan één van de

tien uitverkorenen die hulp hard kunnen gebruiken.

Elk jaar op 10 december, klimt Am-
nesty International in de pen voor 
mensen die gemarteld worden om 
wat zij geloven, die gediscrimi-
neerd worden om wie zij zijn of zijn 
vastgezet, omdat zij voor hun me-
ning uitkomen. Bestuurslid Toon 
Gerritsen vertelt: ‘De Schrijfmara-
thon wordt dit jaar voor de derde 
keer georganiseerd. 

Over de hele wereld schrijven men-
sen op 10 december, gedurende 24 
uur, vanuit bibliotheken, buurthui-
zen, scholen, supermarkten, kerken 
of cafés een brief aan iemand, om 
hen te laten weten dat aan hen wordt 
gedacht, om hen een hart onder de 
riem te steken’. Natuurlijk kunnen 
mensen niet zomaar naar iemand in 
een gevangenis schrijven. Er vindt 
wel een selectie plaats. Brieven zijn 
bijvoorbeeld gericht aan de auto-
riteiten in het land van de mensen 
voor wie Amnesty actie voert. Aan 
deze regeringen wordt verzocht 
maatregelen te nemen zoals de vrij-
lating van een gewetensgevangene 
of het stoppen van discriminatie. 
Ook worden kaarten en brieven ge-
stuurd aan de slachtoffers van men-
senrechtenschendingen. Amnesty 

kiest zelf de mensen uit aan wie kan 
worden geschreven. 

Dit jaar zijn dat 10 gevangenen uit 
Egypte, Turkije, Malawi, Kame-
roen, Azerbeidzjan, China, Canada, 
Indonesië, Peru en Amerika. Gerrit-
sen: ‘Bij het lezen van een land als 
Amerika zal menigeen zijn of haar 
wenkbrauwen fronsen. Toch heb-
ben ook gevangenen in landen als 
Canada of Amerika onze steun no-
dig. Wist je dat Amerika nog altijd 
de doodstraf tenuitvoer legt? Voor 
dit westerse land hebben wij dit jaar 
Edward Snowdon uitgekozen. Dus 
iedereen die hem iets wil laten we-
ten, kan in Het Lichtruim een brief 
sturen. Wij zorgen dat ie aankomt. 
Natuurlijk kunt u ook één van de 
andere gevangenen kiezen’. 

Inspiratie
Veel deelnemers weten echter niet 
wat zij moeten schrijven naar ie-
mand die in nood verkeert. Maar 
daar hoeft de schrijver niet bang 
voor te zijn. Gerritsen: ‘Wij zorgen 
voor achtergrondinformatie, voor-
beeldbrieven en voorbeeldgroeten 
voor solidariteitskaarten. Je kunt 
je hierdoor laten inspireren om zelf 

een brief samen te stellen, maar wat 
veel mensen doen, je kunt de voor-
beeldbrieven ook overschrijven, 
vaak in het Engels of Spaans. Dat 
de tekst dan vaak hetzelfde is, vindt 
een gevangene niet erg, want elke 
brief is met de hand geschreven’. 

Gevangen
Dat schrijven kan helpen, blijkt 
uit het volgende relaas: één van 
de gevangenen vorig jaar, was Ye-
cenia Armenta uit Mexico. Ger-
ritsen: ‘Tijdens de schrijfmarathon 
afgelopen jaar, schreven mensen 
massaal voor de vrijlating van Ye-
cenia Armenta. In haar cel ontving 
zij meer dan 8.000 brieven van 
Amnesty-aanhangers uit de hele 
wereld. Eind januari 2016 zocht 
een Amnesty-delegatie haar op in 
haar cel in Culiacán, in de provin-
cie Sinaloa en overhandigde haar 
alle post’. Armenta zit dan al sinds 
juli 2012 in de gevangenis, nadat 
zij, na vijftien uur lang gemarteld te 
zijn, een moord bekende die zij niet 
had begaan. Zij ondertekende een 
bekentenis, nadat agenten dreigden 
haar kinderen te verkrachten en te 
doden. Wat zij tekende, weet zij 
niet, zij was geblinddoekt. Er was 

geen aanwijzing voor haar betrok-
kenheid bij de moord. Armenta: ‘Ik 
ben enorm dankbaar. De brieven-
schrijvers doen het mooiste wat zij 
kunnen: mensen in onrechtvaardige 
situaties helpen. Het vervult mij 
met trots en het voelt fantastisch’. 

Vrijlating
Op 7 juni 2016 nam de familie van 
Yecenia Armenta contact op met 
Amnesty, om hen te laten weten dat 
de rechter had besloten haar vrij te 
laten. Armenta liet aan iedereen die 
haar hielp, het volgende weten: ‘Ik 
wil alle mensen die zich voor mij 
hebben ingezet enorm bedanken. 
Zonder jullie hulp zou het bijna 
niet mogelijk zijn geweest. Ik wil 
jullie bedanken dat jullie door ble-

ven vechten. Blijf doorgaan met dit 
prachtige werk, het vechten voor 
anderen’. Gerritsen: ‘Kijk, hier 
doen wij het nu voor. Onschuldige 
mensen, en zij die onze hulp no-
dig hebben, ondersteuning bieden. 
En wie weet komen zij dan eerder 
vrij. Daarom wil ik iedereen in ge-
meente De Bilt vragen om langs te 
komen in Het Lichtruim, om een 
brief te schrijven, naar iemand die 
onze hulp hard nodig heeft’. Brie-
ven en kaarten kunt u schrijven op 
zaterdag 10 december, van 10.00 
uur tot 14.00 uur, in de bibliotheek 
van Het Lichtruim, Planetenbaan 1. 
Iedereen is welkom.

Meer informatie kunt u vinden op:
www.schrijfmarathon.amnesty.nl 

Gerritsen bereidt zich alvast voor op de grote aanstaande schrijfmarathon.

Rotaryclub brengt vermaarde 
gospelzangeressen samen

door Guus Geebel

Rotaryclub De Bilt-Bilthoven organiseert op zondag 11 december samen met Rotary Bilthoven 
Zandzegge een uniek benefiet Gospel Kerstconcert in de OLV-kerk aan de Gregoriuslaan 
in Bilthoven. De solisten Joany Muskiet en Jennefer Zichem bieden ondersteund door het 

twaalfkoppige Wazzup Gospel Choir een swingend programma.

De intense spirituals van Joany ge-
combineerd met de soulvolle go-
spel van Jennefer zijn van absolute 
wereldklasse. Het is een unicum 
dat zij nu samen optreden. Joany 
Muskiet heeft een ruime ervaring 
in de gospel en trad onder meer op 
met het Harlem Gospel Choir in 
New York. Zij heeft veel sociale 
projecten gedaan, zoals optredens 
in de Bijlmerbajes. Jennefer Zi-
chem trad vanaf 1996 als soliste op 
bij verschillende black gospelko-
ren in Nederland. Daarnaast zingt 
ze jazz, blues en pop. Ook organi-

seert zij workshops om jongeren 
kennis te laten maken met zang en 
muziek. Joany en Jennefer worden 
ondersteund door het Wazzup Go-
spel Choir, een initiatief van Dutch 
Gospel Arts Institute (DGAI). Dat 
is de enige kunst- en cultuurinstel-
ling in Nederland voor educatie op 
het gebied van gospelmuziek en 
alle stromingen die daaruit voort-
komen.

Concert
Het concert vindt plaats op 11 
december van 15.30 tot ongeveer 

17.00 uur met halverwege een 
pauze. De kerk biedt plaats aan 
500 bezoekers. ‘We hopen dat die 
plaatsen allemaal bezet gaan wor-
den’, aldus Else Rosenboom van 
Zandzegge en Victor van Haeren 
van Rotaryclub De Bilt-Bilthoven. 
Zij maken deel uit van een com-
missie van vijf personen die sinds 
afgelopen voorjaar het programma 
hebben voorbereid. Al voor de zo-
mer kwamen ze met de uitvoeren-
den tot overeenstemming. Overal 
in de gemeente komen posters te 
hangen over dit evenement. Op 
de website www.rotaryconcert.nl  
kunnen online reserveringen voor 
het concert  worden gedaan. Ook 
staat op deze site een youtube re-
gistratie met een van de optreden-
de solisten. 

Goed doel
Het Kerstconcert van de Rotary-
clubs is een jaarlijks terugkerende 
traditie waaraan telkens een ander 
goed doel wordt verbonden. Dit 
jaar is het goede doel een combi-
natie van verschillende bijzondere 
Biltse sociale en culturele initiatie-
ven. Die krijgen in samenwerking 
met de gemeente De Bilt een bij-
drage. Het wordt een happening 
waar jong en oud welkom is.

Victor van Haeren van de Rotaryclub De Bilt-Bilthoven en Else 
Rosenboom van Rotary Bilthoven Zandzegge hebben het evenement mede 
georganiseerd.

Avond over armoede
De PvdA De Bilt organiseert een avond over armoede in onze 

gemeente. Aanleiding hiervoor vormt de raadsbehandeling van
de uitgangspunten van het nieuwe gemeentelijke

armoedebeleid voor de komende vier jaar.

De PvdA nodigt professionele- en vrijwilligersorganisaties en belang-
stellende inwoners uit om het thema armoede in onze gemeente te be-
spreken. De Gemeente De Bilt lijkt op het oog een welvarende groene 
gemeente met goede voorzieningen. Toch maken 1790 inwoners ge-
bruik van de U-Pas (kortingsregeling voor deelname aan culturele, cre-
atieve en sportieve activiteiten voor inwoners met een inkomen lager 
dan 125% van het minimuminkomen), werden in 2016 480 gezinnen 
geholpen door stichting Leergeld (o.a. met het voldoen van contributie 
en de aanschaf van een computer voor kinderen uit gezinnen die deze 
kosten niet kunnen opbrengen), kunnen 919 gezinnen de gemeentelijke 
belasting niet opbrengen en voorziet de voedselbank wekelijks 60 ge-
zinnen van een voedselpakket. Ongeveer 30 organisaties in onze ge-
meente houden zich direct of indirect bezig met armoede.

Armoedecoalitie
De PvdA wil graag betrokken organisaties, en inwoners in gesprek over 
de uitgangspunten voor nieuw armoedebeleid. Volgend jaar stelt mi-
nister Asscher 100 miljoen euro extra beschikbaar voor de bestrijding 
van armoede onder kinderen. Zo spreekt 14 december Marry Mos, van 
de armoede-coalitie Utrecht over haar organisatie: een coalitie van 45 
professionele en vrijwilligersorganisaties die zich allemaal bezig hou-
den met armoede. De armoede coalitie werd in 2009 opgericht door de 
organisaties zelf. Marry praat over de successen en leerpunten. Ook zal 
de cliëntenraad sociale zaken praten over de ervaringen van inwoners 
van onze gemeente die in armoede leven.

Verder is er veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over verbe-
terpunten van ons gemeentelijk armoedebeleid. Krischan Hagedoorn, 
fractievoorzitter van de PvdA zal deze avond de discussie leiden. De 
avond start om 20.30 uur in het WVT-gebouw aan de Talinglaan in Bilt-
hoven. De zaal is vanaf 20.15 uur open. Iedereen is van harte welkom 
om deel te nemen aan de discussie of te luisteren. Aanmelden kan bij 
Krischan Hagedoorn via k.hagedoorn@debilt.nl.

Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

    VOORDEEL HELE WEEK

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

Entrecôte

Procureurrollade

Biefstukreepjes
Lekker gemarineerd

500
GRAM 9.98

500
GRAM 8.98

500
GRAM 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 8 december 
t/m woensdag 14 december

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

1
KILO 7.98Kip in braadzak

Gevulde filetrollade
Lekker gevuld met vruchten & noten

Runder cordon blue

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Grillworst salade
Sellerie salade
Filet americain

Rosbief 
Gegrilde kipfilet
Beenham 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 3.98

GEHEIME 
KRUIDENKAAS

500
GRAM 6.98

6.75STOMPETOREN 
OUD SNIJDBAAR

500
GRAM

MAARTENSDIJKSE 
PEPITA MIX

250
GRAM 3.98

100
GRAM 1.98

Noten & pinda's

500
GRAM 7.98

Gehakt cordon blue
Kip cordon blue
Varkens cordon blue

5 HALEN=
4 BETALEN

SHOARMA

VERSE 
KIPLOEMPIA’S

2
KILO 12.-

3
VOOR 5.-

1
KILO 6.98

VLEESWAREN TRIO

DE KERST BESTELLIJSTEN LIGGEN WEER KLAAR IN DE WINKEL! Wilt u de kerstbestelling voor zaterdag 17 december inleveren? Met name voor wild en kalkoen.

5 HALEN=
4 BETALEN

CASHEWNOTEN 
Gezouten of ongezouten

Lekker voor het weekend!

GRILLWORST + 
LEVERWORST NU

VOOR 7.-

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do 08.00 - 18.00 uur
vr 08.00 - 20.00 uur, za 08.00 - 16.00 uur

Landwaart Culinair OOK VOOR BEDRIJFSCATERING EN BUFFETTEN 
Maertensplein  |  Maartensdijk  |  0346 - 211330
www.landwaartculinair.nl  |   landwaartculinair

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

BREDASE

Spruitjes
500 GRAM 

0.79

READY TO EAT

Avocado's
NÚ PER STUK 

0.99

CLEMENTINES

Mandarijnen

KISTJE
40 STUKS 

2.99

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op maandag 12/12, dinsdag 13/12 en woensdag 14/12

DE ECHTE BILDTSTAR

Aardappels
2E ZAK GRATIS!!!

ZAK 2,5 KILO

2.98

VERS GESNEDEN

Boerenkool
250 GRAM 

0.99

Prei-gehaktschotel
100 GRAM 

0.99

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VAN ONZE PATISSIER

Brownies
KLEIN EN GROOT

5.95
  /   8.95

Alléén donderdag

Chili con carne
100 GRAM

0.99

Wild-winterschotel
MET GARNITUUR

100 GRAM 

1.49

Pilav
MET GROENTERIJST

100 GRAM 

1.25

Zaterdag verse Sushi!!!

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur
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Extra tijdelijke sociale 
huurwoningen in De Bilt

Om de druk op de woningmarkt te verlichten gaat de gemeente De Bilt samen met 
Woonstichting SSW volgend jaar 50 tijdelijke sociale huurwoningen realiseren voor

een mix van woningzoekenden: starters, statushouders en spoedzoekers. 

De druk op de sociale woningmarkt 
in de regio Utrecht is hoog. De ge-
middelde wachttijd voor een sociale 
huurwoning in de gemeente De Bilt 
voor regulier woningzoekenden is 
ruim 9 jaar. Daarnaast heeft de ge-
meente De Bilt een taakstelling om 
statushouders te huisvesten. Status-
houders zijn vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning. De gemeente 
De Bilt heeft - net als iedere ge-
meente in Nederland - de taakstel-
ling om deze mensen te voorzien 
van een woning. Het Rijk legt ge-
meenten hiervoor halfjaarlijks een 
taakstelling op. 

Tijdelijke woningen
De 50 tijdelijke sociale huurwonin-
gen zijn geschikt voor 1 à 2 persoon-
shuishoudens en zijn gelijkvloers. 
De woningen hebben eigen voorzie-
ningen zoals een keuken en badka-
mer en komen voor huurtoeslag in 
aanmerking. Met de bouw van de 
tijdelijke woningen wordt uitvoe-
ring gegeven aan het besluit van de 
gemeenteraad om tijdelijke huisves-
ting voor statushouders te realiseren. 

Toewijzing
Per locatie is maximaal de helft van 
de tijdelijke woningen bestemd voor 

statushouders. SSW doet de toe-
wijzing van woningen aan starters 
waarbij voorrang gegeven wordt aan 
woningzoekenden uit de gemeente 
De Bilt. SSW maakt een afweging 
voor de toewijzing aan spoedzoe-
kers. De nieuwe huurders behouden 
hun wachttijd bij Woningnet. 

De gemeente organiseert samen met 
SSW in december inloopavonden 
waarop omwonenden van de loca-
ties toelichting op de plannen krijgen 
en vragen kunnen stellen. In januari 
worden werksessies georganiseerd 
met omwonenden over de invulling 
van de locaties. De woningen wor-
den naar verwachting halverwege 
2017 opgeleverd.

Locaties
De tijdelijke woningen komen op 
7 verschillende locaties in de ge-
meente en blijven maximaal 10 jaar 
staan. De woningen komen op ge-
meentelijke grond te staan. Er is ge-
kozen voor gemeentelijke grond om 
de tijdelijke woningen betaalbaar te 
houden en snel te kunnen gebruiken. 

Het college van burgemeester en 
wethouders is voornemens om eind 
dit jaar de locaties vast te stellen. 

Het gaat om de volgende 7 locaties: 

• Charles Weddepohllaan, 
Hollandsche Rading 
2 woningen

• Berlagelaan, Bilthoven 
12 woningen

• Zonneplein, Bilthoven 
8 woningen

• Voormalige bibliotheek aan de 
Alfred Nobellaan, De Bilt 
12 woningen

• Burgemeester Fabius, Bilthoven 
6 woningen

• Biltsche Meertje, Bilthoven 
6 woningen

• Sint Laurensweg, De Bilt 
4 woningen

• TOTAAL gemeente De Bilt 
50 woningen

Andere maatregelen 
Het bouwen van de tijdelijke wo-
ningen is één van de maatregelen 
die de gemeente De Bilt neemt om 
te zorgen voor extra woningen. Er 
wordt naast het bouwen van per-
manente woningen ook gekeken 
naar ombouwen van bijvoorbeeld 
kantoorpanden naar woningen. 

Voor meer informatie zie
www.debilt.nl/tijdelijkewoningen

Voorstellocatie in Hollandsche Rading.

Voorstellocatie bij voormalig Bilts Meertje in Bilthoven.

Marcel Jansen exposeert 
schilderijen bij WVT

door Henk van de Bunt

Dit jaar doet Marcel Jansen voor de tweede keer mee met de expositie Kunst Uit Eigen 
Provincie in WVT aan de Talinglaan 10 in Bilthoven. De geboren Utrechter vindt het geweldig 
om na 5 jaar weer de gelegenheid te krijgen van WVT om te mogen exposeren. In 2011 was de 

eerste keer dat Jansen deelnam aan deze expositie voor kunstenaars in de breedste zin.

Kunst uit eigen provincie is de 
altijd weer verrassende kunstten-
toonstelling in het WVT-gebouw, 
die gedurende de dagen rond kerst 
wordt gehouden en bezoekers een 
blik gunt op welk moois de regio-
nale exposanten te bieden hebben. 
De tentoonstelling is ook geopend 
op beide kerstdagen en nieuwjaars-
dag. De toegang is gratis. 

Eerder
Jansen behoorde ook in 2011 tot het 
deelnemersgilde. Bij die gelegen-
heid vertelde de schilder uit Bilt-
hoven - ook een actief lid van de 
Historische Kring d’Oude School - 
over zijn werkwijze, materiaalkeu-
ze, passie en inspiratie: ‘Ik heb een 
bouwkundige opleiding gedaan. 
Mijn eerste baan was bouwkundig 
tekenaar. Daarna heb ik jarenlang 
gewerkt op de afdeling bouwzaken 
van de gemeente Amsterdam, later 
woningcorporatie Ymere. Ik heb 
altijd belangstelling gehad voor te-
kenen en schilderen’.

Hobby’s 
Schilderen is één van de hobby’s 
geworden; daarnaast is Jansen een 
actief lid van de Historische Ver-
eniging D’Oude School De Bilt, 
waarin hij met name zijn rol in de 
evenementencommissie met verve 
vervult. Jansen houdt van de im-

pressionisten en schildert liever 
realistisch dan abstract: ‘Tijdens 
een cursus hebben we wel eens iets 
moeten schilderen in de trant van 
Van Gogh of Modigliani en werk-
ten wij met allerlei technieken en 
materialen. Zo heb ik geleerd dat 
je reliëf in een schilderij kunt aan-
brengen door er bijvoorbeeld pasta 
en papier in te verwerken’. Jansens 
schildercursus hield meer in dan 
alleen schilderles, vertelt hij: ‘Wij 
gingen een à twee keer per jaar 
met ons groepje naar een museum 
en we zijn ook op schildervakan-
tie geweest. Ook bezochten wij 
een kunstbeurs met galerieën die 
zich hebben gespecialiseerd in de 
hedendaagse figuratieve kunst, in 
Amsterdam. Onze docent ging mee 
en gaf uitleg en commentaar bij de 
schilderijen.’ 

Groepsles 
Jansen vindt het prettig om met 
een groepje les te krijgen: ‘Het re-
sultaat is heel divers.’ Mijn laatste 
opdracht tijdens een cursus was 
een schilderij maken van iets waar 
je wat mee had. We moesten van 
tevoren bedenken wat we ermee 
gingen doen. Ik heb twee zwanen 
gekozen’. Jansen verkeerde daarna 
ook nog in andere groepjes: ‘Wij 
beoordeelden soms ook na iedere 
les’. Marcel Jansen schildert graag 

landschappen, dieren en bloemen. 
‘Met landschappen kun je veel 
meer doen dan met portretten schil-
deren’, meent hij. ‘Ik geniet van het 
bezig zijn met schilderen, van het 
moment. De rest eromheen vergeet 
je’. Foto’s maken van hetgeen je 
wilt schilderen kan helpen om de 
juiste invalshoeken te vinden. Jan-
sen: ‘Ik doe dat regelmatig.’

Expositie
Kunst Uit Eigen Provincie biedt 
beginnende en gevorderde kun-
stenaars de kans om te exposeren 
in het gebouw van de Vereniging 
voor Samenlevingsopbouw WVT 
aan de Talinglaan 10 in Bilthoven. 
Dit keer is er werk te bewonderen 
van 44 kunstenaars uit de provincie 
Utrecht. Het is de vierenveertigste 
keer dat WVT Kunst Uit Eigen Pro-
vincie organiseert. De feestelijke 
opening vindt plaats op woensdag 
21 december om 20.00 uur. De 
expositie is geopend tot en met 5 
januari 2017. De toegang is gratis. 
Voor meer info: www.vvsowvt.nl 
of 030 2284973.

Marcel Jansen is één van de 44 
exposanten bij Kunst uit eigen 

Provincie vanaf 21 december bij 
WVT. [foto Reyn Schuurman]

Uitbreiding voorziening 
hulp bij het huishouden

Het college heeft besloten om de hulp bij het huishouden voor meer men-
sen toegankelijk te maken. Nieuw is dat mensen die nu via de U-pas 25 
euro per 4 weken betalen, vanaf 1 januari onder het minimabeleid vallen. 
Dit betekent dat zij geen eigen bijdrage meer betalen. 

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep – de hoogste amb-
telijke rechter in Nederland – een uitspraak gedaan over de inzet van een 
Algemene voorziening hulp bij het huishouden. In De Bilt kregen mensen 
met een laag inkomen via de U-pas korting op hulp bij het huishouden. De 
rechter heeft geoordeeld dat dit niet is toegestaan. De gemeente vindt het 
belangrijk dat hulp bij het huishouden ook toegankelijk is voor mensen 
met een laag inkomen. Daarom is de voorziening hulp bij het huishouden 
uitgebreid. 

De gemeente is gestart met een aanbesteding voor het verkrijgen van nieu-
we contracten. Wethouder Anne Brommersma is blij met de uitbreiding: 
‘Het gaat erom dat inwoners voor wie deze hulp noodzakelijk is de be-
nodigde hulp blijven ontvangen’. Iedereen die nu hulp bij het huishouden 
krijgt, behoudt deze hulp. Inwoners voor wie de hulp in 2015 is beëindigd, 
ontvangen begin 2017 een brief van de gemeente met nadere informatie.

PvdA en pensioenen
De PvdA-overdagbijeenkomsten zijn nog steeds in trek. Op 12 decem-
ber staan de pensioenfondsen op de agenda: de fondsen spreken steeds 
over dekkingsgraad, premies, kortingen enz. Daarom is Roos Vermeij, 
2e Kamerlid PvdA, uitgenodigd om te spreken over de stand van zaken. 
De bijeenkomst is op maandag 12 december om 9.45 uur bij Lucas van 
Dijk. Grote Beer 13 Bilthoven. Ook is er Nieuws uit de Gemeenteraad 
door Krischan Hagedoorn, gemeenteraadslid en fractievoorzitter PvdA. 
Welkom zijn alle leden en niet-leden. Informatie: tel. 030 2286903, 030 
32282813 of 030 2201295.
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Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

06 - 51447828
www.mevision.info

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

Bilthoven inlever- en ophaalpunt

 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
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

Voor onze nieuwe vestiging in Utrecht zijn wij op zoek naar ervaren
trailerchauffeurs die de kennis en vaardigheden in huis hebben om zelfstandig
te kunnen werken. Onze doelgroep is het bedienen van fabrieken, groothandels
en distributiecentra in het segment food en non-food.

Trailer chauffeur
Je bent verantwoordelijk voor het op juiste wijze transporteren en het laden /
lossen van goederen. Het transport vindt voornamelijk plaats op pallets
middels een pallettruck, ook losse collo kunnen voorkomen.

Ben jij een chauffeur die:
• Zich flexibel opstelt en verantwoording neemt
• Enthousiast, gemotiveerd en klantvriendelijk is
• Goed om kan gaan met tijdsdruk
• Woonachtig in of de nabije omgeving van Utrecht
• In het bezit bent van een rijbewijs CE met code 95 vermelding
• De rijvaardigheid met een trailer beheerst met minimaal 1 jaar ervaring
• Overnachtingen in overleg geen bezwaar vindt (is geen must)

Wij bieden jou:
• Een salaris volgens Cao, uitbetalingen per maand
• Bij gebleken geschiktheid een vast dienstverband
• Een vaste trekker en trailer voorzien van gemakken
• Geen nacht en weekendwerk
• Werken bij een kleinere organisatie met leuke ervaren collega’s

Voor meer informatie kan je bellen met Dennis Tuitel op telefoonnummer
0620357300. Jouw sollicitatie kan je richten aan dtuitel@icloud.com

APPELBEIGNETS
per stuk

€ 1,50

PROEFSTOL MET 
AMANDELSPIJS

van € 5,50

NU
€ 4,50

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry a ge

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

SPRANKELENDE
FEESTCOLLECTIE!

STRALEND OP 
ELK FEESTJE

JAAR

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268  info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

BIJ AANKOOP VAN EEN 
NACHTVERZORGINGSPRODUCT 
VAN LOUIS WIDMER
EEN GRATIS OOGOMTREKCRÈME.

Studenten betalen 
bij Kapper Hans 
ook maar een
tientje!!

Dus bel 
212455
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Felicitaties voor
diamanten bruidspaar

door Guus Geebel

Op zondag 4 december vierden de heer en mevrouw van Dijk-van de Ridder hun zestigjarig 
huwelijksjubileum. Locoburgemeester Hans Mieras kwam namens het gemeentebestuur het 
bruidspaar op 5 december feliciteren. Het feest vieren ze met de kinderen op 10 december. 

Ton van Dijk was 21 en Wil van 
de Ridder 20 jaar toen ze op 4 de-
cember 1956 in Utrecht trouwden. 
Ton is geboren in Utrecht en Wil 
in Amsterdam. Ze groeide op bij 
haar grootmoeder in Bilthoven. Die 
heette opoe Hop en ze werd in die 
tijd Wil Hop genoemd. Later ver-
huisde ze naar Utrecht. Ton en Wil 
hadden elkaar tijdens twee fiets-
vakanties naar Valkenburg al wel 
ontmoet, maar toen sprong de vonk 
nog niet over. Dat gebeurde later in 

Utrecht. ‘In die tijd ging je naar uit-
voeringen en na afloop liep je rond-
jes in de stad en daar kwamen we 
elkaar weer tegen. Ton bracht mij 
een paar keer naar huis en toen was 
het aan’, vertelt Wil. 

Wonen
Ton van Dijk is van beroep onder-
houdsschilder geweest bij twee 
werkgevers. Wil heeft verschillende 
banen gehad. Voor haar trouwen 
werkte ze bij chocoladefabriek Van 

Houten en toen de kinderen groot 
genoeg waren werkte ze bij de 
Grontmij en de Varekamp. Een wo-
ning was er nog niet meteen na het 
trouwen. Het echtpaar heeft de eer-
ste tijd op drie plaatsen ingewoond. 
Daarna hadden ze op verschillende 
plaatsen een huis. Eerst in Utrecht, 
toen aan de Asserweg in De Bilt, 
vandaar naar de Grote Beer in Bilt-
hoven waar ze 25 jaar met plezier 
woonden en sinds een jaar in een 
aanleunwoning bij De Bremhorst. 
De heer en mevrouw van Dijk kre-
gen twee zonen, hebben vier klein-
kinderen en één achterkleinkind.    

Hobby’s
Fotograferen is de grote hobby van 
Ton van Dijk en hij heeft daarvoor 
verschillende cursussen gevolgd. 
Hij deed tien jaar lang aan judo en 
heeft ook wedstrijdduiven gehad. 
Wil van Dijk fietst en leest veel. 
Verder houdt zij van sport kijken 
op de televisie. Schaatsen, tennis-
sen, voetbal. ‘Ze is de baas over 
de afstandsbediening en weet al-
tijd precies wanneer er sport wordt 
uitgezonden’, zegt Ton van Dijk 
lachend. ‘Maar hij is altijd met de 
laptop bezig, en dat doe ik weer 
niet’, is haar antwoord.  Het diamanten bruidspaar met locoburgemeester Hans Mieras.

Burgemeester feliciteert 
briljanten bruidspaar

door Guus Geebel

Op maandag 5 december kwam burgemeester Bas Verkerk de heer en mevrouw Hardeveld-
de Groot feliciteren met hun vijfenzestigjarig huwelijksjubileum. Het echtpaar trouwde 5 

december 1951 in het stadhuis van Utrecht. Truus de Groot is geboren en getogen in Utrecht, 
Ries Hardeveld is een echte Biltenaar. Zij is 85 en hij 89 jaar oud.

Het bruidspaar leerde elkaar ken-
nen in Utrecht. Truus was daar 
toen filiaalhoudster van een Lubro 
broodwinkel aan de Verlengde 
Hoogravenseweg. Ze werkte al 
vanaf haar zestiende in de zaak 
en deed in april 1949 examen 
voor handelskennis en vakbe-
kwaamheid. Lubrodirecteur Kees 

Schmidt vroeg haar of ze filiaal-
houdster wilde worden. ‘Op 17 fe-
bruari 1951 was er tompoezendag 
in de winkel en kennismaking met 
mejuffrouw de Groot.’ Ries Harde-
veld werkte als wever in dezelfde 
straat bij weverij Van Heuzen. ‘Op 
2 april kwam hij vragen of ik met 
hem uit wilde gaan. Ik zei nee, 

want op 3 april heb ik balans.’ Op 
5 april zijn ze alsnog uitgegaan en 
sloeg de vonk over. Op 5 december 
van dat jaar trouwden ze.

Het jonge echtpaar kreeg na eerst 
ingewoond te hebben woonruimte 
in de Jasmijnstraat in De Bilt. Ries 
en Truus kregen twee zonen en 
twee dochters. Er zijn negen klein-
kinderen en dertien achterkleinkin-
deren. Ze verhuisden verschillende 
malen binnen de gemeente. Ruim 
twaalf jaar geleden gingen ze naar 
de Kometenlaan in Bilthoven. Na 
hun trouwen moest Truus Harde-
veld stoppen met werken. Toen de 
kinderen naar school gingen is ze 
weer gaan werken als caissière bij 
V en D en bij Simon de Wit. Ries 
Hardeveld werkte vanaf 1952 in 
de keuken van ziekenhuis Berg en 
Bosch en later in het Academisch 
Ziekenhuis Utrecht. Truus speelt 
al 36 jaar bingo. Ze heeft toneel 
gespeeld en in een koor gezongen. 
Het 65-jarig huwelijksfeest vieren 
ze met 35 personen op 11 december 
in restaurant Bij Hen in Achterwe-
tering. ‘Dan is ook een zoon 35 jaar 
getrouwd, dus samen honderd jaar.’ 
Naast bloemen van de gemeente 
werden felicitaties ontvangen na-
mens Koning Willem-Alexander en 
de commissaris van de Koning.Het briljanten bruidspaar met burgemeester Bas Verkerk.

Pietje Puk op 
Julianaschool

De kinderen van de Julianaschool werden op 5 december verrast met 
de komst van Pietje Puk van het Sinterklaasjournaal die alle groepen 
bezocht. Het Sinterklaasfeest op de school werd muzikaal begeleid 
door accordeonist Ebbe Rost van Tonningen en Robert Schuller uit 
Westbroek op de banjo. [GG]

Hulde voor Hulsmann 
met Kreisler

‘De wereld heeft maar zo’n half dozijn genieën gekend. Ik 
kwam slechts in de buurt’.

Zo sprak een van de beroemdste violisten aller tijden, Fritz Kreisler 
(1875 - 1962) en hij had gelijk: zijn zelf gecomponeerde werken voor 
piano en viool zijn verre van geniaal, maar vaak wel zeer origineel en 
een genot om naar te luisteren.
Bijkans geniaal was echter wel de uitvoering ervan door de grote Bilt-
hovense violist Kees Hulsmann, die met zijn intense, rijke en meesle-
pende toon en virtuoze techniek zijn nieuwe cd, met louter werken van 
Kreisler, presenteerde in de Woudkapel.

Kees Hulsmann, voormalig concertmeester van het Rotterdams Phil-
harmonisch orkest, waar hij speelde onder de wereldberoemde chef-
dirigent Valeri Gergiev, voerde het aandachtige publiek afgelopen 
zaterdag mee op een wonderlijke maar boeiende reis door de laatro-
mantische viooltraditie. Begeleid door de fantastisch spelende pianiste 
Marian Bolt was Hulsmann, met zijn perfecte intonatie en intelligente 
frasering, een gepassioneerd pleitbezorger voor niet alleen Kreislers 
muziek, maar voor de soloviool in het algemeen.
Zijn krachtige no-nonsense toon, afgewisseld met een breed spectrum 
aan intieme kleuren en wars van elk effectbejag, is een verademing in 
een muziekwereld waarin uiterlijkheden soms de voorrang krijgen. 

(Peter Schlamilch)

Hulsmann raakt de kern van het musiceren en Bilthoven mag zich ge-
lukkig prijzen met concerten van internationale klasse, zomaar in de 
Woudkapel.
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Voordeel

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

164

089 199

1+1
Gratis

Zaterdag 10-12 is de oliebollenkraam er weer

Jumbo
slagers
rookworst
25% korting
van

€ 2,19

Geldig van donderdag 8 t/m zaterdag10 december 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Jumbo
aardappelen
bijv. kruimige
2 zakken a 3 kilo
voor

€ 1,90

Boerenkool,
andijvie,
hutspot of
zuurkool
zak 300-500 gram

Gieser Wildeman 
Stoofperen
zak 1,5 kilo
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Zomer in december 
in Groenekan

Wie op een koude winterse dag het Dorpshuis De Groene Daan in 
Groenekan binnenloopt, wordt verrast door een virtuele zomerse atmo-
sfeer. De lyrisch-abstracte olieverfschilderijen van kunstenaar Yvonne 
Reuijl ademen licht en warmte uit. Dat de Groenekanse inspiratie uit 
haar tuin put, is af te lezen aan de gevoelige lijnvoering en het subtiele 
kleurgebruik. Yvonne’s werk wordt gekenmerkt door afgewogen com-
posities die lichtvoetig en tegelijk diepgaand zijn. Symbolische tekens 
en exotische beeldelementen roepen een poëtische wereld op waar het 
goed toeven is.

Het werk van Yvonne Reuijl is te bezichtigen op woensdag van 13.00 
tot 14.30 uur, (na 9 januari van 9.30 tot 11.30 uur) ook op aanvraag, tel: 
06 24444758, e-mail: a.van.os@freeler.nl. Op zondag 15 januari tussen 
15.00 en 18.00 uur zal Yvonne Reuijl aanwezig zijn in het Dorpshuis 
de Groene Daan.

Yvonne bij haar werk in de Groene Daan.

Nieuw programma SKC
Donderdagavond 8 december zal de voorzitter van Stichting Kunst en Cultuur De Bilt, Inge 
Fuijkschot, het voorzitterschap overdragen aan Ellen Thier. Tevens zal het programma van 

SKC De Bilt voor het nieuwe seizoen worden gepresenteerd.

Inge Fuijkschot is ruim 13 jaar be-
stuurslid geweest van de Stichting 
Kunst en Cultuur De Bilt waarvan 
ongeveer 10 jaar voorzitter. Inge 
heeft op een enthousiaste en gedre-
ven wijze mede vorm gegeven aan 
het bijzondere culturele klimaat 
van De Bilt. Onder haar bezielende 
leiding hebben tal van nieuwe ini-
tiatieven het licht gezien: Gluren 
voor de Buren, het tweejaarlijkse 
Korenfestival en een nieuw initia-
tief als het Filmhuis. Dankzij ruim 
veertig vrijwilligers kunnen al deze 
activiteiten plaats vinden. 

Muzeprijs
Op 8 december zal op de jaarlijkse 
avond voor vrijwilligers en relaties, 
op feestelijke wijze afscheid van 
Inge worden genomen. Ook enkele 
winnaars van de SKC Muzeprijs 

die nog woonachtig of actief in de 
gemeente zijn hierbij aanwezig. 
De Muzeprijs is een prijs voor in-
woners van De Bilt die zich in het 
kunst- en cultuurveld bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt.

Programma
Op deze avond zal tevens het pro-
gramma voor het nieuwe seizoen 
van SKC De Bilt worden gepre-
senteerd. Nieuw in de program-
mering is aandacht voor kinderen. 
Op zondag 22 januari vindt er 
in Het Lichtruim voor het eerst 
een kindertheaterfestival voor 
de hele familie plaats: Lichtruim 
op Hol met o.a. een circus-thea-
tervoorstelling. Het evenement 
Gluren bij de Buren zal op 17 en 
18 maart alweer voor de 9e keer 
bij particulieren haar deuren ope-

nen voor optredens van lokale 
amateurgezelschappen. Ook het 
tweejaarlijks korenfestival, op 8 
april 2017 is hard op weg een tra-
ditie te worden. Het maandelijkse 
Filmhuis op de woensdagavond 
in Theater het Lichtruim trekt in-
middels volle zalen met bijzonde-
re arthouse-films. Verder staan er 
kunstlezingen en literaire concert-
lezingen op het programma.

Folder
Vanaf 10 december zal de folder 
met het nieuwe seizoenaanbod 
op verschillende plaatsen in De 
Bilt worden aangeboden. Om op 
de hoogte te blijven van het cul-
turele aanbod kan men zich ook 
(gratis) aanmelden voor de digi-
tale nieuwsbrief van de Stichting 
Kunst en Cultuur De Bilt. 

Kinderen krijgen 
Sinterklaascadeautjes 

Vrijdag kregen gezinnen waarvan het jongste kind niet ouder is dan 8 jaar en die 
levensmiddelen afnemen van Voedselbank De Bilt een bijzondere verrassing. De 

Winkeliersvereniging Bilthoven-Centrum en Kwinkelier had voor elk gezin 
een zak van Sinterklaas vol met presentjes gemaakt. 

Thea Schoonhoven van Voedsel-
bank De Bilt: ‘Het is erg leuk dat 
deze Bilthovense winkeliersver-
eniging ook voor gezinnen die in 
armoede leven een Sinterklaasfeest 
willen organiseren met een heuse 
zak van Sinterklaas met presentjes. 
Het is hartverwarmend dat we in 
deze feestelijke periode iets extra’s 
kunnen meegeven om de kinderen 
mee te laten genieten in de feest-
vreugde en ook zij kunnen vertel-
len wat ze van Sinterklaas hebben 
gekregen’. 

Actie
De gezamenlijke actie is onder-
steund door Fly Webservices, die 
alles netjes hebben ingepakt in een 
mooie juten zak van Sinterklaas en 
gezorgd dat de cadeautjes aanslui-
ten bij de diverse leeftijdsgroepen 

van de kinderen. Natuurlijk reke-
ning houdend met jongetjes en 
meisjes. Een bijzonder geslaagde 
actie, waarvoor Voedselbank De 

Bilt de Bilthovense winkeliers bij-
zonder erkentelijk is. 

(André Schellart)

Van Dorpsberaad 
Westbroek

Op maandag 21 november 2016 vond in Het Dorpshuis in West-
broek een bijeenkomst plaats voor bewoners over wateroverlast. 
Doel van de bijeenkomst was het informeren van de bewoners over 
de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken naar de waterover-
last en het bespreken van de vervolgaanpak.

Probleem
Drie tot vijf keer per jaar treedt in het gebied tussen de Kerkdijk en de 
Burgemeester Huydercoperweg bij hevige regen wateroverlast op: wc’s 
borrelen of lopen over, vaatwassers kunnen hun water niet kwijt, straten 
staan blank, etc.. Het is een bij alle aanwezigen bekend probleem dat 
al jaren speelt. 

Oorzaak
Gemeente De Bilt heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de 
oorzaken van de wateroverlast en naar mogelijke oplossingen. Daaruit 
volgde dat er veel straat- en dakoppervlak op de riolering is aangeslo-
ten. Bij hevige regen krijgt de riolering daardoor veel regenwater te 
verwerken. Soms zo veel dat de riolering het niet aankan en overloopt. 
Dat gebeurt in eerste instantie op de laagste plekken: de straatkolken en 
wc’s in het probleemgebied.

Oplossing
Vergroten van de riolering is vrijwel onmogelijk door de lage ligging 
van het gebied en de grote afstand tot de riooloverstort bij de water-
gang. Het van de riolering afkoppelen van het straatoppervlak kan er-
voor zorgen dat bij een hevige regenbui tot 60% minder regenwater 
hoeft te worden afgevoerd via de riolering. Dit lost het probleem niet 
in zijn geheel op. Naast maatregelen in het openbaar gebied, zijn ook 
maatregelen nodig op particulier terrein. Samenwerking met de eigena-
ren is hiervoor onontbeerlijk.

Werkgroep inwoners en gemeente 
Om de wateroverlast gezamenlijk aan te pakken is een werkgroep ge-
vormd bestaande uit een aantal bewoners en een aantal medewerkers 
van de gemeente. In deze werkgroep worden de bevindingen van de ge-
meente getoetst aan de praktijkervaring van de huiseigenaren en wordt 
gesproken over  mogelijke ingrepen op openbaar en particulier terrein 
en de samenwerking hierbij tussen eigenaren en de gemeente.

De werkgroep zal de komende tijd een aantal keer bij elkaar komen in 
Het Dorpshuis. De eerste werkgroepbijeenkomst is maandagavond 12 
december 2016. Dan worden eerst nadere afspraken gemaakt. Het stre-
ven is om in maart 2017 de uitkomsten te delen met de andere bewoners 
van het probleemgebied. Ook tussentijds dient er natuurlijk te worden 
gecommuniceerd met de betrokken. Ook hierover worden nadere af-
spraken gemaakt.

Sinterklaas was in De Kroeg
Afgelopen vrijdag was het een dol-
le boel bij De Kroeg in restaurant 
Bij de Tijd in De Bilt: vijf enthou-
siaste Pieten en de Sint maakten het 
tot een groot muzikaal feest. Een 
van de Pieten had 200 Sinterklaas-
liedjes opgezocht waarvan en vele 
gezongen werden. Ook leerden de 

zeker veertig  kroegbezoekers de 
Sint-liedjes van o.a. Jan Smit. Het 
is niet gelukt om al het strooigoed 
en de taaitaai, resp. 8 en 2 kilo ge-
doneerd door de Sligro, op te eten. 
Maar dat kreeg wel een goede be-
stemming: velen namen wat mee 
voor thuis. Kroegbezoeker en kun-

stenaar Luuk van den Bult was heel 
blij dat de goedheiligman even 
wilde kijken naar het door hem ge-
schilderde portret. [MD]

Dolle pret in de Kroeg. (foto Wilma 
van Poelgeest)

Vrijwilligers van de voedselbank zorgen ervoor dat de Sinterklaascadeautjes 
bij de juiste personen terecht komen. (foto: Hans Lebbe / HLP images)
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AANTREKKELIJKE 
AANBIEDINGEN BIJ 

ONZE KERSTSHOW IN 
DE KASSEN

Kijk voor ál onze feestelijke 
voordeelaanbiedingen op:

warmewittewinterweken.nl
of op vaarderhoogt.nl

Voor alle aanbiedingen geldt:
OP = OP

Dorresteinweg 72b Soest, tel: 035 - 6012883
www.vaarderhoogt.nl of www.warmewittewinterweken.nl

Prachtige opstellingen en 
decors in de kerstshow. 

Dé plek voor uw inkopen.

Elke vrijdagavond  

stamp pottenbuffet en live 

entertainment in het theater

17.00 - 19.00 uur• Anton Pieck 
   winkeldorp 
• Optredens koren 
   en artiesten
• Henk de houthakker
• Smulkramen
• Levende Kerststal
• Grote Kerstshow
• Diverse kinder-
   activiteiten 
• Goede doelen 

7 Dagen per week is het een
komen en gaan van mensen 
die bij de Warme Witte Winter  
Weken hun honger naar gezelligheid 
en sfeer komen stillen. Dat is er volop, 
óók in de 4e week die voor de deur 
staat. Kom meegenieten bij het groot-
ste familie-winterevenement en neem 
de kinderen mee, want er is genoeg te 
zien en te beleven voor jong en oud. 
T/m vrijdag 23 december élke dag 
open, óók alle zondagen.

Reserveer snel, er zijn 

nog maar enkele plekken

Elke vrijdagavond  sprookjesachtige 
lichtjesavond

19.00 - 21.00 uur

U loopt zó van ons evenement, 
de Warme Witte Winter Weken 
onze Kerstshow “Kerstspiratie” 

binnen. Boordevol Kerst-
decoraties en artikelen om uw 

Kerst thuis mooi en gezellig 
mee “aan te kleden”.

Al in het begin 
van dit jaar gereserveerd  

in Denemarken om u NU de 
beste boom onder de Kerst-

bomen te kunnen bieden

zeer weinig naaldval mooie vorm

rechtstreeks uit Denemarken

sterke draagtakken

zachte naaldenoersterk

Dorresteinweg 72b Soest,  
Tel: 035 - 6012883 www.vaarderhoogt.nl

5000 Nordmann
Kerstbomen gearriveerd

19,99

29,99
Van 180
tot 220 cm......

Van 150 tot 180 cm .........

de enige spar die “oh dennenboom” genoemd wordt

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

KIPDIJ FILET

Heerlijk mals, zonder botje, om lekker te vullen met 

groente, of voor een kort stoof gerechtje
500 gram 4,50

LAMS OSSEBUCCO

Mager mals lamsvlees met een beentje, om te stoven. 

ca. 2½ uur, puur genieten van lamsvlees
100 gram 1,45

RUNDERGEHAKT

Zonder kleurstof dus puur natuur, mooi mager, voor 

een balletje of voor uw eigen schotel
500 gram 3,75

VARKENS FILET LAPJES

Van het Duroc ras, mager, mals, eventueel voor u 

gemarineerd met een olie pesto marinade
100 gram 1,45

GEHAKT STAAFJES

Heerlijk gekruid gehakt omwikkeld met een paneer 

laagje, zachtjes braden in ruim boter
3 stuks 3,30

AJAM PANGANG

Oosters genieten, alleen opwarmen, malse gekruide 

kip is authentieke saus, heerlijk met rijst
100 gram 1,25
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 5 december t/m zaterdag 10 december. Zetfouten voorbehouden.

De klant stuurt zijn feestmenu per mail en 
Wijnhuis Zuid antwoordt meteen met de bij-
passende wijn! Kerstmis en Oud & Nieuw staan 
voor de deur én die van Wijnhuis Zuid staat 
wijd open om de klanten van advies te dienen 
om het diner of de borrel perfect te maken. 

De agenda’s zijn getrokken, de afspraken zijn ge-
maakt, de locatie is bepaald en de onderhandelingen 
zijn afgerond! Alle kinderen komen, zelfs met de aan-
hang! Nu de datum is vastgesteld, gaat de gastheer- 
of vrouw de volgende uitdaging aan… het menu!  

Daarvoor minimaal een avond de kookboeken in. 
Van alle kanten komt er veel advies: elk tijdschrift, 
elke supermarkt, elke weekendbijlage heeft wel een 
Kerstmenu met recepten. En dan moet er worden 
gekozen: ‘traditioneel’ met bijvoorbeeld wild en 
Christmas Pudding of toch de vegetarische schoon-
dochter tegemoet komen en mij laten inspireren 
door Yotam Ottolenghi…

Na dagen nadenken (en ik heb het al zo druk in deze 
tijd) heb ik besloten. Het menu is samengesteld en 
zelfs de tafelschikking. Echter, er mist nog iets heel 
belangrijks: de wijn!! Kost weer veel tijd want ik doe 
erg mijn best om het feestmaal perfect te krijgen 
dus moet de wijn/spijs-combinatie op net zo’n hoog 
niveau zijn. En daarom hebben ze bij Wijnhuis Zuid 
de volgende service bedacht: mail uw menu en u 
krijgt per ommegaande hét wijnadvies dat specifiek 
past bij de door u zorgvuldig uitgezochte recepten. 

Als wijn en spijs experts kunnen zij u namelijk op-
timaal laten kiezen via de speciale “Mail-Je-Menu 
Service”. Wijnhuis Zuid biedt, bij elk menu, passen-
de kwaliteitswijnen op twee prijsniveaus. Dit ge-
beurt én per mail én in de winkel. Na het akkoord 
zetten zij de wijnen klaar op de Julianlaan opdat u 
snel weer verder kan met de voorbereidingen van 
het Kerstdiner. Handig! Trouwens, tijdens de feest-
dagen is Wijnhuis Zuid langer open. Voor meer info 
ga naar www.wijnhuiszuidbilthoven.nl.

Wijnhuis Zuid introduceert:
mail-je-menu service

Julianalaan 4
3722 GP  Bilthoven
030 - 3072020
www.wijnhuiszuidbilthoven.nl
info@wijnhuiszuidbilthoven.nl

Openingstijden
Maandag: 13.00 – 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 – 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 17.00 uur
Zondag: gesloten

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

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

Out� ts Boots Accessories

Imitatie BontsjaalImitatie BontsjaalImitatie Bontsjaal

van 119,95

voor
€ 65,-
zwart, grijs
en bruin

Blessed by
Comfort
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Burendag op 
Dennenlaan

Zaterdag 26 november werd er 
voor en door de bewoners van 
de Dennenlaan in Hollandsche 
Rading een ‘Winterse Buren-
dag’ georganiseerd. Ongeveer 
85 mensen trotseerden de kou en 
genoten van de glühwein en een 
stampottenbuffet van Landwaart 
Culinair Maartensdijk. Zowel 
de twee oudste bewoners als de 
jongste bewoner van de straat 
waren aanwezig.    
          (Mireille Hofstede)

Sinterklaasverrassing voor Co
door Henk van de Bunt

In het weekend van Sinterklaas verraste auteur Leo Fijen een lezer van De Vierklank met zijn 
nieuwste boek ‘Loslaten en thuiskomen’: een briefwisseling met de bisschop van Den Bosch, 

Gerard de Korte, over het belangrijkste thema in een mensenleven.

Iedereen moet in zijn of haar be-
staan loslaten, je ouders, je werk, 
je huis, je vrienden en soms ook je 

kerk. En iedereen wordt daardoor 
gedwongen ook op zoek te gaan 
naar een nieuw thuis. De heer Co 

Winnips had meegedaan aan een 
winactie van De Vierklank voor 
een gratis boek, maar hij was bui-
ten de prijzen gevallen. Leo vond 
zijn brief zo hartverwarmend dat hij 
hem alsnog een boek cadeau deed, 
in de tuin van de fraters van Utrecht 
te De Bilt waar Co Winnips woont. 

Meer lezers
De heer Winnips was verguld met 
het geschenk en zei dat meer men-
sen dit boek moesten lezen. Daar-
om geldt er voor lezers van De 
Vierklank uitsluitend bij de Primera 
Maartensdijk een korting van €2,50 
op het boek Loslaten en thuisko-
men van Leo Fijen. 

Optreden tijdens Warme 
Witte Winterweken

Lake District Sound uit Maarssen zingt op 17 december de kerstster-
ren van de hemel tijdens een optreden bij de Warme Witte Winterwe-
ken bij het omgetoverde ‘t Vaarderhoogt aan de Dorresteinweg 72b te 
Soest. Het Closeharmony - en Barbershopkoor betreedt op zaterdag 17 
december vanaf 14.30 uur het centrale podium voor een sfeervol en 
vrolijk kerstoptreden. Zij zingen vierstemmig à capella een afwisselend 
kerstrepertoire, terwijl men verder kan genieten van de unieke kerst-
markt. Het optreden duurt tot 16.30 uur. 

Het Closeharmony - en Barbershopkoor Lake district Sound. 

Nog meer winnaars feestdagenactie 
Bij Landwaart Culinair aan het Maartensdijkse Maertensplein is weer een aantal winnaars van de feestdagenac-
tie van de Maartensdijkse Middenstand Vereniging bijeengekomen:

De prijswinnaars: mevr. Berk (Zorgboerderij), mevr. de Bruijn (bakkerij Bos), mevr. Diepeveen (Kwaliteitssla-
gerij Zweistra), mevr. Duivestein (Primera Maartensdijk), Janine van de Goede (Hairdesque), mevr. Hagoort 
(Cafetaria Maartensdijk), mevr. Kleijn (Dio Drogist van Rossum), Els Leeuwis (Landwaart Culinair), mevr. 
Nokkert (Optiek Maartensdijk) en mevr. van de Pol (Nagel Maertensplein). [foto Henk van de Bunt]

Kortingsbon
€ 2, 50

Tegen inlevering van deze bon onvangt u 
€ 2,50 korting bij aanschaf van het boek 
Loslaten en thuiskomen van Leo Fijen. 

Uitsluitend geldig bij Primera Maartendijk tot 31 december 2016

Co Winnips ontvangt bij de Fraters 
van Utrecht het boek ‘Loslaten en 
thuiskomen’.

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

Laatste winnaars feestdagenactie

Op ‘pakjesavond’ kwamen bij DIO Drogisterij en Parfumerie Van Rossum in Maartensdijk de laatste winnaars 
van de Maartensdijkse Middenstand-vereniging actie bijeen. De laatste gelukkigen van deze zeer geslaagde 
middenstandsactiviteit waren: mevr. van Barneveld (Bakkerij Bos), Adrie van Ginkel (Hairdesque), Nanda van 
de Goede (Landwaart Culinair, mevr. Nijland (Primera Maertensplein), Wilma de Rijk (Jumbo Maartensdijk), 
Mevr. Terra (Klus Wijs Maartensdijk) en mevr. van Woudenberg (Jumbo Maartensdijk). [foto Henk van de Bunt] 

advertentie
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Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan 
'Rembrandtlaan 12-14' te Bilthoven
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt geeft, op grond van artikel 
1.2.1a van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet be-
stuursrecht kennis van de terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan: “Rembrandtlaan 12-
14, Bilthoven”

Het plangebied 
Het plangebied betreft het perceel Rem-
brandtlaan 12-14, kadastraal bekend gemeen-
te De Bilt, sectie F nummers 4644, 5550 en 
5608. 

Aanleiding 
Aanleiding voor het opstellen van het wijzi-
gingsplan is het verzoek van de initiatiefne-
mers om twee nieuwe woningen en een be-
drijfshal te realiseren op het perceel 
Rembrandtlaan 12-14 te Bilthoven.

Terinzagelegging 
Het ontwerpwijzigingsplan ligt gedurende zes 
weken ter inzage van donderdag 8 december 
2016  tot en met woensdag 18 januari 2017. U 
kunt de stukken online inzien op de landelijke 
website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het planidentificatienummer (planid) is: NL.
IMRO.0310.16013WP009-ON01
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te 
Bilthoven. U hoeft geen afspraak te maken om 
de stukken in te zien. Dit is wel nodig als u vra-
gen wilt stellen over de stukken. 

Indienen zienswijzen 
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen 
belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
zienswijzen omtrent het ontwerpwijzigings-
plan indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u 

richten aan ‘College van burgemeester en wet-
houders van De Bilt’. Per post via: Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven. Degenen die mondeling 
een zienswijze kenbaar willen maken kunnen 
binnen de bovengenoemde termijn contact 
opnemen met de hierna genoemde contact-
persoon. Het is niet mogelijk via e-mail een 
zienswijze in te dienen. 

Vervolgtraject 
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door het college te nemen be-
sluit tot vaststelling van het wijzigingsplan. 
Ingediende zienswijzen kunnen aanleiding ge-
ven tot aanpassingen. Het ontwerpwijzigings-
plan wordt dan gewijzigd vastgesteld. 
De bekendmaking van de vaststelling zal in 
het elektronisch gemeenteblad, de Staatscou-
rant en op de gemeentelijke website worden 
gepubliceerd. Indieners van een zienswijze 
worden hiervan schriftelijk op de hoogte ge-
steld. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het ontwerpwijzigingsplan en de procedure 
kunt u contact opnemen met dhr. R.B.P. Ver-
kooijen van de afdeling Beleid & Strategie van 
de gemeente De Bilt via telefoonnummer 
(030) 228 94 11.

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 
'Kruising Soestdijkseweg-Zuid/Dorpsstraat, 
De Bilt'
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt geeft, op grond van artikel 
3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan: “Kruising 
Soestdijkseweg-Zuid / Dorpsstraat, De Bilt”. 

Het plangebied 
Het plangebied ligt ten zuidoosten van de kern 
De Bilt en betreft globaal de kruising Soest-
dijkseweg-Zuid / Dorpsstraat vo Steenstraat / 
De Holle Bilt.

Aanleiding 
Aanleiding voor het opstellen van het bestem-
mingsplan is de uitvoering van Corridorstudie 
fase 2. 

Terinzagelegging 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende 
zes weken ter inzage van donderdag 8 decem-
ber 2016 tot en met woensdag 18 januari 2017. 
U kunt de stukken online inzien op de lande-
lijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.
nl. Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.02CORRIDORFASE2-ON01
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te 
Bilthoven. U hoeft geen afspraak te maken om 
de stukken in te zien. Dit is wel nodig als u vra-
gen wilt stellen over de stukken. 

Indienen zienswijzen 
Gedurende bovengenoemde termijn kan een 
ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen 
omtrent het ontwerpbestemmingsplan indie-
nen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten 
aan ‘College van burgemeester en wethouders 

van De Bilt’. Per post via: Postbus 300, 3720 
AH Bilthoven. Degenen die mondeling een 
zienswijze kenbaar willen maken kunnen bin-
nen de bovengenoemde termijn contact opne-
men met de hierna genoemde contactper-
soon. Het is niet mogelijk via e-mail een 
zienswijze in te dienen. 

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door de gemeenteraad te ne-
men besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan. Ingediende zienswijzen kunnen 
aanleiding geven tot aanpassingen. Het ont-
werpbestemmingsplan wordt dan gewijzigd 
vastgesteld. 
De bekendmaking van de vaststelling zal in 
het elektronisch gemeenteblad, de Staatscou-
rant en op de gemeentelijke website worden 
gepubliceerd. Indieners van een zienswijze 
worden hiervan schriftelijk op de hoogte ge-
steld. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het ontwerpbestemmingsplan en de procedu-
re kunt u contact opnemen met de heer R.B.P. 
Verkooijen van de afdeling Beleid & Strategie 
van de gemeente De Bilt via telefoonnummer 
(030) 228 94 11.

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 
'Soestdijkseweg-Zuid thv gemeentehuis, 
De Bilt' 
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt geeft, op grond van artikel 
3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan: “Soestdijkse-
weg-Zuid thv gemeentehuis, De Bilt”. 

Het plangebied 
Het plangebied ligt in het oosten van de kern 
De Bilt en betreft globaal de Soestdijkseweg-
Zuid ter hoogte van het gemeentehuis. 

Aanleiding 
Aanleiding voor het opstellen van het bestem-
mingsplan is de uitvoering van Corridorstudie 
fase 2. 

Terinzagelegging 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende 
zes weken ter inzage van donderdag 8 decem-
ber mei 2016 tot en met woensdag 18 januari 
2017. U kunt de stukken online inzien op de 
landelijke website: http://www.ruimtelijke-
plannen.nl. Het planidentificatienummer 
(planid) is: 
NL.IMRO.0310.01CORRIDORFASE2-ON01
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te 
Bilthoven. U hoeft geen afspraak te maken om 
de stukken in te zien. Dit is wel nodig als u vra-
gen wilt stellen over de stukken. 

Indienen zienswijzen 
Gedurende bovengenoemde termijn kan een 
ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen 
omtrent het ontwerpbestemmingsplan indie-
nen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten 
aan ‘College van burgemeester en wethouders 

van De Bilt’. Per post via: Postbus 300, 3720 
AH Bilthoven. Degenen die mondeling een 
zienswijze kenbaar willen maken kunnen bin-
nen de bovengenoemde termijn contact opne-
men met de hierna genoemde contactper-
soon. Het is niet mogelijk via e-mail een 
zienswijze in te dienen. 

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door de gemeenteraad te ne-
men besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan. Ingediende zienswijzen kunnen 
aanleiding geven tot aanpassingen. Het ont-
werpbestemmingsplan wordt dan gewijzigd 
vastgesteld. 
De bekendmaking van de vaststelling zal in 
het elektronisch gemeenteblad, de Staatscou-
rant en op de gemeentelijke website worden 
gepubliceerd. Indieners van een zienswijze 
worden hiervan schriftelijk op de hoogte ge-
steld. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het ontwerpbestemmingsplan en de procedu-
re kunt u contact opnemen met de heer R.B.P. 
Verkooijen van de afdeling Beleid & Strategie 
van de gemeente De Bilt via telefoonnummer 
(030) 228 94 11.

Bekendmakingen
¾  w e e k  4 9 ,  w o e n s d a g  7  d e c e m b e r  2 0 1 6  ¾

Terinzagelegging 
ontwerpbestemmingsplan ‘A27’ 
Burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt geven, op grond van artikel 3.8, eerste lid, van 
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kennis 
van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan: “A27”

Het plangebied
Het plangebied de snelweg A27 binnen de ge-
meente De Bilt.

Aanleiding 
Aanleiding voor het opstellen van het bestem-
mingsplan is de wettelijke verplichting uit het 
Tracébesluit A27/A1 Utrecht Noord – Knoop-
punt Eemnes – Aansluiting Bunschoten-Spa-
kenburg.

Terinzagelegging 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende 
zes weken ter inzage. Van donderdag 8 decem-
ber 2016 tot en met woensdag 18 januari 2017. 
U kunt de stukken online inzien op de landelij-
ke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.16014BP0000-ON01
De stukken liggen ook ter inzage bij het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te 
Bilthoven.
U hoeft geen afspraak te maken om de stukken 
in te zien. Dit is wel nodig als u vragen wilt stel-
len over de stukken. 

Indienen zienswijzen
Tegen de vertaling van het Tracébesluit in het 
bestemmingsplan kunnen geen zienswijzen 
worden ingediend. Gedurende bovengenoem-
de termijn kan een ieder wel schriftelijk of mon-
deling zienswijzen omtrent het ontwerpbe-
stemmingsplan indienen voor zover dit 
betrekking heeft op bovenwettelijke maatrege-
len. Deze bovenwettelijke maatregelen betref-

fen het doortrekken van het geluidscherm bij 
de kern Groenekan en het verhogen van het 
geluidscherm bij de kern Hollandsche Rading. 
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan 
‘Burgemeester en wethouders van De Bilt’. Per 
post via: Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. De-
genen die mondeling een zienswijze kenbaar 
willen maken kunnen binnen de bovenge-
noemde termijn contact opnemen met de hier-
na genoemde contactpersoon. Het is niet mo-
gelijk via e-mail een zienswijze in te dienen. 

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door de gemeenteraad te ne-
men besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan. Ingediende zienswijzen kunnen 
aanleiding geven tot aanpassingen. Het ont-
werpbestemmingsplan wordt dan gewijzigd 
vastgesteld. 
De bekendmaking van de vaststelling zal in het 
elektronisch gemeenteblad, de Biltsche Cou-
rant, de Vierklank, de Staatscourant en op de 
gemeentelijke website worden gepubliceerd. 
Indieners van een zienswijze worden hiervan 
schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het ontwerpbestemmingsplan en de procedure 
kunt u contact opnemen met de heer A. van 
Breda van de afdeling Beleid & Strategie van de 
gemeente De Bilt via telefoonnummer 
(030) 228 94 11.

Gemeente De Bilt  
Postadres: Postbus 300, 3720 AH Bilthoven
Bezoekadres: Soestdijkseweg Zuid 173,
3721 AB Bilthoven

T: (030) 228 94 11 F: (030) 228 94 57
E: info@debilt.nl W: www.debilt.nl

Openingstijden Snelloket en informatiebalie 
ma, wo, do en vr 8.30 –17.00 uur, di 8.30 – 19.00 uur

Bilthoven Bouwt informatie centrumproject 
Julianalaan 1, Bilthoven
Openingstijden: wo en vrij 14.00 tot 17.00 uur. 
Elke 1e en 3e za van de mnd van 11.00 tot 14.00 uur 

Bedrijvenloket:
na telefonische afspraak

De Milieustraat:  
Weltevreden 22 T: (030) 228 96 26
Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur, 
di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties 
buiten kantoortijden: (06) 558 76 775

Burgerzaken: ma t/m vrij uitsluitend 
op afspraak

Zorgloket en Vergunningenloket:
uitsluitend op afspraak
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Boeiende tentoonstelling voor goed doel
door Rob Klaassen 

Vrijdag 2 december is er een bijzondere tentoonstelling geopend in het Gezondheidscentrum 
aan de Henrica van Erpweg in De Bilt met schilderijen van de Biltse kunstenaar Marie-Anne 

van Zonneveld. De titel van de tentoonstelling is ‘Spero Invidiam’: ‘Ik hoop benijd te worden’. 
Een deel van de opbrengst van de expositie gaat naar het ‘Fonds Gezond Geboren’.

Pas in 2008 is Marie-Anne van Zon-
neveld met haar schilderscarrière 
begonnen. Ze ging toen als docent 
op een school in het bijzonder onder-
wijs met prépensioen en vervolgens 
studeren aan de Kunstacademie. In 
2014 studeerde ze af aan de Kunst-
academie Haarlem-Leiden. Op de 
vraag waarom ze pas zo laat met het 
echte schilderen is begonnen zegt 
de uiterst bescheiden Marie-Anne: 
‘Ik ben m’n hele leven eigenlijk al 
wel op de een of andere manier met 
schilderen bezig geweest. De roep 
om daarvan ook echt je beroep te 
maken kon ik op een bepaald mo-
ment niet langer meer weerstaan. Ik 
moest dat gaan doen. Ik ben daar nu 
heel erg blij mee’. Marie-Anne heeft 
inmiddels al verschillende exposi-
ties gehad; in Den Haag, Bilthoven 
en het Belgische Saint-Laureins. 
Kenmerk van haar werk is, dat 
zij zich in een periode richt op het 
schilderen van een bepaald thema. 
Zo zijn een thema met stoelen en 
een thema met trappen inmiddels de 
revue gepasseerd. 

Water
Het thema van deze tentoonstel-
ling is water. Hierbij dient vaak de 
zee als inspiratiebron. Water met de 
spiegelende werking. Water als bron 

van leven. Alhoewel figuratief is het 
werk wel haar interpretatie van de 
werkelijkheid. Een impressionisti-
sche werkelijkheid en volgens de 
aanwezigen een uiterst boeiende. 
Marie-Anne: ‘Ik laat me verwonde-
ren en probeer aan die verwondering 
vorm te geven in mijn schilderijen. 
Het moet uit mijn ziel komen’. Zo 
zijn prachtige schilderijen te zien 
van o.a. stranden en zee in Schier-
monnikoog en de kust van Noord-
Holland. Maar er is ook een vrije in-
terpretatie van huizen op het strand 
te zien. Ze schildert hoofdzakelijk 
stillevens, maar er vallen ook enkele 
kinderen op het strand te ontwaren. 
Er hangen 23 werken op de exposi-
tie. Werken, die aangekocht kunnen 
worden. 

Gezond Geboren
Een deel van de opbrengst uit ver-
koop van de expositie gaat naar het 
‘Fonds Gezond Geboren’. De voor-
zitter van het fonds is de bij het Eras-
mus MC werkzame gynaecoloog Dr. 
Exalto. Hij sprak bij de opening van 
de tentoonstelling: ‘Het fonds heeft 
als doelstelling de kans op geboorte 
van een gezond kind te vergroten 
door sterfte en ziekte voor, tijdens 
en vlak na de geboorte terug te drin-
gen. Het fonds is in 2014 opgericht’. 

Dr. Exalto: ‘Vroeggeboorte, een te 
laag geboortegewicht, aangeboren 
afwijkingen vormen overal ter we-
reld een bedreiging voor een gezon-
de geboorte. In Nederland worden 
jaarlijks 175.000 baby’s geboren. 
De perinatale sterfte in ons land, 
gerekend vanaf 22 weken zwanger-
schap tot 7 weken na de geboorte, 
bedraagt jaarlijks 1400 kinderen. Dit 
zijn bijna 4 baby’s per dag. Naast 
deze perinatale sterfte wordt er nog 
een veelvoud aan baby’s geboren, 
die het net wel halen, maar de rest 
van hun leven moeten leven met een 
ziekte of handicap als gevolg van 
een niet optimaal verlopen zwan-
gerschap en/of geboorte. Als er een 
kind wordt geboren is iedereen erg 
blij. Als het echter niet goed gaat en 
een baby overlijdt geeft dat een im-
mens verdriet. Een verdriet dat nooit 
meer overgaat. Dit ‘Fonds Gezond 
Geboren’ doet een appèl op alle Ne-
derlanders, dat wij het niet langer 
zouden moeten accepteren dat er 
in ons land ongeboren en geboren 
baby’s onnodig overlijden, of met 
een ziekte of handicap ter wereld 
komen. Door veel meer inzet van 
wetenschappelijk onderzoek kan 
babysterfte worden teruggedrongen 
en zullen er meer baby’s gezond ter 
wereld kunnen komen’.

Marie-Anne bij het schilderij waarvan de opbrengst naar het ‘Fonds Gezond Geboren’ gaat. 

Een zolder vol herinnering
Op dinsdag 13 december is er een Alzheimer Café in het restaurant van woon- en zorgcentrum 

De Koperwiek, Koperwieklaan 3 in Bilthoven. Een Alzheimer Café is de benaming voor een 
laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met (beginnende) dementie,

hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden. 

Deze avond is er geen thema maar 
een muzikale avond verzorgd door 
Theatergroep Mooi Weer met ’Een 
zolder vol herinnering, een concert 
des levens’, Een alleenstaande oude-
re dame heeft besloten om de stap te 
zetten: ze gaat naar een verzorgings-
huis. De verhuizing laat ze over aan 
een verloofd stel, dat haar de laatste 
jaren wel vaker heeft bijgestaan. De 
ontruiming van de zolder wordt een 
ontdekkingsreis door het turbulente 
leven van een mysterieuze vrouw 

met onthullende voorwerpen als 
poesiealbums, fotoalbums, gram-
mofoonplaten, boeken. Maar zekere 
voorwerpen lijken een geheim met 
zich mee te dragen. Waarom? Een 
zolder vol herinnering is een ontroe-
rende voorstelling over de ‘dingen 
des levens’: de schooltijd, het avon-
tuur, de liefde, het gezin, plezier 
en - onvermijdelijk - een traan. De 
glanzende hoofdrol is hier voor de 
muziek, met heerlijke liedjes in uit-
eenlopende genres.

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 gratis. U 
hoeft zich niet vooraf aan te mel-
den, u bent van harte welkom.

Voor meer informatie over het 
Alzheimer Café en evt. vervoers-
vragen kan contact worden opge-
nomen met Alida Melkert, tel.nr. 
030 6562977. 

Parkinson Café Bilthoven 
Mensen met de ziekte van Parkinson, hun naasten en 

belangstellenden zijn op maandag 12 december van harte welkom 
in het Parkinson Café Bilthoven in de Koperzaal van zorgcentrum 

De Koperwiek, Koperwieklaan 3 in Bilthoven. 

Een feestelijke bijeenkomst, want voor de tweede keer treedt cabaretier 
Hans Holtslag, acteur, trainer en zelf parkinsonpatiënt op; nu met zijn 
voorstelling ‘Kristallen Tranen’, een vervolg op zijn succesvolle ‘Tril-
lende Tranen’. Hij vertelt zijn verhaal van zijn omgang met de ziekte 
aan de hand van eigen belevenissen, hersenspinsels, inzichten en fan-
tasieën en betrekt de aanwezigen interactief bij de voorstelling. Vanuit 
een bron van inspiratie en creativiteit inspireert hij anderen de kwaliteit 
van leven te verbeteren. 

De bijeenkomst is om 14.30 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwil-
lige bijdrage wordt op prijs gesteld. Inlichtingen bij Harm Scholten, tel. 
030 6564406, mail: harm@scholten.nu.

Nieuwe voorzitter 

Na 5 jaar met verve het voorzitterschap van Bridgeclub Open Kaart 
te hebben vervuld was het voor Marianne van Hattum (rechts) tijd om 
het stokje door te geven aan José Bevers. Natuurlijk hoort bij zoveel 
inzet een bedankje en een bos bloemen. Marianne blijft betrokken bij 
de club en blijft actief in de technische commissie. Open Kaart speelt 
op donderdagavond in het HF Witte Centrum in De Bilt. Meer info via 
Hanneke Bakker tel. 030 2712559, johanna.bakker47@gmail.com

Steppen voor PXE
Hans Traag uit Bilthoven lijdt aan de ziekte Pseudoxanthoma elasti-
cum, kortweg PXE. In Nederland hebben 350 tot 700 mensen deze 
ziekte. De ziekte is bij velen, ook medici, onbekend, genezing is nog 
niet mogelijk en onderzoek kost geld. Hans Traag wilde de bekendheid 
vergroten en geld ophalen voor onderzoek. Namens de Stichting PXE 
Fonds ging Hans zaterdag 17 september een marathon steppen langs 
de grenzen van de gemeente De Bilt. Onderweg waren 6 donatie-stops 
ingelast. [MD]

Onlangs overhandigde Hans Traag (links) de cheque, aan vasculair 
internist Wilko Spiering (rechts) en arts-onderzoeker Guido 
Kranenburg, beiden verbonden aan het UMC Utrecht. 



14

Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

Ook adverteren in de kerst- en/of Nieuwjaarseditie?
Dat kan! Reageer en reserveer tijdig! Vol is vol!

Het eind van het jaar nadert en dus zijn we alweer volop aan de slag 

voor de kerst- en Nieuwjaarseditie. Zoals elk jaar biedt De Vierklank 

de mogelijkheid om uw kerstgroet en nieuwjaarswensen via een extra 

advertentie te plaatsen. Voor deze edities hebben we meer tijd nodig dan 

gebruikelijk, vandaar dat wij uw wensen graag bijtijds willen weten. 

Wilt u alvast reserveren?

Bel ons 0346-211992 en/of mail naar info@vierklank.nl.

De beschikbare maten voor de kerst- en Nieuwjaaradvertentie zijn:

liggend - 80 x 50 of staand - 50 x 80

 Ja, wij willen een kerstadvertentie (editie van 21 december 2016

 Ja, wij willen een nieuwjaarsadvertentie (editie van 4 januari 2017)

De Vierklank komt dit jaar niet uit op 28 december 2016

Dier van de maand:
Nazli

0
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK 
KONINGSWEG 87 - UTRECHT
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

Nazli is een grote, mooie kater van 7 jaar.
Hij is onlangs pas gecastreerd en heeft daarom 
nog een prachtige katerkop.

Hij had een wat dominant karakter en was altijd 
de schrik van de buurt. Hij is rustiger en liever
geworden nu hij gecastreerd is. Met andere
dieren kan hij niet. Hij is een echte knuffelkont, 
maar kinderen vindt hij eng.

Helaas hebben we ontdekt dat Nazli kattenaids 
heeft. Dit hoeft zeker geen belemmering zijn om 
hem niet in huis te nemen. Het grootste nadeel 
voor Nazli is dat hij niet meer de wijdde wereld in 
kan. Hij zou dan andere katten kunnen besmet-
ten. Een afgezette tuin of kattenren zou ideaal
zijn voor hem. Hij is buiten gewend.

Nazli is op dit moment nog helemaal gezond en 
zou nog jaren mee kunnen. Het asiel heeft erva-
ring met aidspatiënten en kan u veel
informatie geven. We kunnen met zekerheid
zeggen dat het alleen voor katten besmettelijk 
kan zijn en absoluut geen gevaar is voor
de mens of andere dieren.

Komt u bij onze mooie Nazli kijken?

Tony, die vorige 
maand asieldier 
van de maand was,
is helaas nog 
steeds  bij ons in 
het asiel aanwezig.

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

Investeren in de toekomst

“Investeren in de toekomst, dat is belangrijk 
voor mij”, zegt Elizabeth. In 2002 liet ze haar 
fraaie vrijstaande woning bouwen. Vanzelf-
sprekend koos ze destijds al voor optimale iso-
latie en zonnepanelen. 

Warmte zonder gasrekening
Elizabeth wil het liefst alle benodigde energie 
zelf opwekken en onafhankelijk zijn van het 
net. Dat is aardig gelukt nu sinds deze zomer 
een elektrische warmtepomp de CV-ketel ver-
vangt. Aan de zijkant van het huis is een ap-
paraat verschenen dat aan de achterkant bui-
tenlucht naar binnen zuigt en aan de voorkant 
koude lucht uitblaast: een ‘omgekeerde koel-
kast’. De warmte die aan de buitenlucht is ont-
trokken, wordt naar binnen geleid en verwarmt 

een watervat. Het warme water wordt vervol-
gens door buizen naar de kamers van het huis 
geleid. 

In oktober ging de warmtepomp voor het eerst 
aan. Dat ging niet zonder slag of stoot. Het sys-
teem was nog niet goed ingeregeld, er bleek 
lucht in een leiding te zitten. Nu dat verholpen 
is, functioneert alles naar behoren. Het is lek-
ker warm in huis. “Ook met de nachtvorst van 
de laatste tijd, zat ik niet in de kou.”, aldus een 
tevreden Elizabeth.

De Bilt Bespaart Energie 
Elizabeth is een echte voorloper. Verwarming 
door aardgas zal de komende decennia plaats 
maken voor systemen zoals warmtepompen 
die werken op elektriciteit opgewekt met zon-
nepanelen. Energiecoöperatie BENG! wil 
huiseigenaren graag helpen bij het nemen van 
duurzame maatregelen. Momenteel bereidt 
BENG! een campagne voor met adviesbureau 
Susteen in samenwerking met de gemeente. 
Het is een vervolg op de succesvolle cam-
pagne ‘De Bilt Bespaart Energie’ uit 2014. De 
campagne is gericht op huiseigenaren die meer 
dan één maatregel tegelijk willen nemen. Bin-
nenkort ontvangt u daar meer informatie over. 
Zie daarvoor ook de website
www.beng2030.nl.

Elizabeth is tevreden: de CV-ketel is het huis uit 
(Foto: Jenny Senhorst).

Elizabeth heeft het voor elkaar. Haar woning in Bilthoven is sinds deze zomer
van het aardgas af. Trots toont ze de lege plek in de meterkast waar voorheen

de gasmeter hing. Maar hoe verwarmt ze het huis dan?
THE ART OF HAIRCOLORING

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

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Nieuw Color
consultation!

Tip: maak tijdig uw afspraak voor de feestdagen!

Hierbij krijgt u een kleur
adviesgesprek afgestemd op
uw huidtype!

Dit houdt in:
- huidanalyse
- kleurdiagnose
- passend kleuradvies afgestemd op uw huidtone.

Heeft u hierin interesse?
Geef dit aan bij het maken van een kleurafspraak.
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Prijsuitreiking 
kleurwedstrijd Sinterklaas

Een tweetal Pieten was zaterdag 3 december de hele dag aanwezig bij 
Jumbo Jelle Farenhorst in Maartensdijk. De helpers van de Goed Hei-
ligman hadden ook mooie cadeaus meegenomen voor de winnaars van 
de Sinterkaas-kleurwedstrijd.

De gelukkige winnaars Job Oostveen en Hannah van den Berg gingen 
er met de prijzen en een hand vol pepernoten van door. [foto HvdB]

Sinterklaas bezoekt Wereldwijs
door Henk van de Bunt

Sinterklaas bracht met hulp van de Stichting Mens en zijn Natuur (http://www.
mensenzijnnatuur.nl) een heel bijzonder cadeau mee op zijn verjaardag naar basisschool 

Wereldwijs in Bilthoven: fietsjes en loopfietsjes voor de leerlingen van Wereldwijs. 

Zo’n groot cadeau past natuurlijk 
niet achterop het paard, dus moest 
er een zeecontainer van de stoom-
boot worden gehaald. En als er iets 
met containers moet gebeuren, dan 
bel je natuurlijk de firma Kuus uit 
De Bilt. 

Gejuich
Onder luid gejuich van de ouders en 
kinderen van Wereldwijs, de peu-

ters van Kinderopvang De Steen-
uiltjes, de mensen van Reinaerde en 
nog veel meer toeschouwers uit Het 
Lichtruim werd de ‘zee’-container 
vol pakjes én de Sint met zijn Pieten 
door de firma Kuus maandagoch-
tend afgeleverd bij Het Lichtruim. 
De hele container was volgepakt 
met kleine pakjes voor de kinderen. 
Grote verrassing waren ook een he-
leboel prachtig groene loopfietsjes 

en kleine fietsen voor de onder-
bouwleerlingen. 

Fietsen
Directeur Annemarie Hoornsman 
vertelt: ‘De leerkrachten hebben 
het plan om alle kinderen op school 
goed te leren fietsen. Wereldwijs 
had echter niet voldoende fiets-
jes om het plan uit te voeren. De 
fiets is niet alleen mooi speelgoed, 
maar ook een handig vervoermid-
del. Steeds minder kinderen leren 
goed fietsen, ze zitten teveel op 
de autoachterbank, spelen minder 
buiten. Verkeersveilig leren fietsen 
is dan niet zo vanzelfsprekend. We 
zijn dan ook heel erg blij dat de 
Stichting Mens en zijn Natuur heeft 
geholpen zodat er nu voldoende 
fietsen en loopfietsen zijn om de 
kinderen naar hartenlust te laten 
fietsen op het grote schoolplein. In 
combinatie met de verkeerspakket-
ten van VVN (inclusief stoplichtjes 
en zebrapaden) gaan we het ko-
mend jaar flink aan de slag met de 
kinderen. Dank u Sinterklaas’

Sint, zijn helpers, de pakjeszakken 
en de fietsjes zijn gearriveerd.

Zwemmers 
laten ze niet stikken 

Op zondagochtend 11 december duiken alle jeugdleden van waterpo-
lovereniging BZC Brandenburg het zwembad in om een uur lang ge-
sponsorde baantjes te zwemmen voor Serious Request. De zwemactie 
wordt georganiseerd door studenten van MBO Utrecht en zij willen met 
de jeugdleden zoveel mogelijk geld ophalen en voor dit goede doel. 

Vanaf tien uur worden de jeugdleden in het clubhuis getrakteerd op vers 
gebakken pannenkoeken. Daarnaast worden er allerlei lekkere (en zelf-
gemaakte) ‘dingen’ verkocht zoals cakejes, cakepops, koffie en thee. 
Zin in een kop koffie of een pannenkoek? Ga gerust vanaf 10.00 uur 
naar het clubhuis van BZC Brandenburg en steun de actie.  

(Marcel Slijpen)

Face to Face op de WP
door Walter Eijndhoven

Donderdag vond op de Werkplaats in Bilthoven de officiële opening plaats van het Face to Face 
project, met als onderwerp ‘Migratie, vanuit heden en verleden’. Werkers uit Bilthoven en leerlingen 

van de New Utrecht High School uit New York toonden hier hun kunstwerken voor het publiek.

Face to face verzorgt workshops 
voor scholen, met diverse onder-
werpen zoals: Engels, Kunstzin-
nige Vorming, Aardrijkskunde, 
Maatschappijleer, Muziek en Ge-
schiedenis. Verder bestaan deze 

workshops onder andere nog uit: het 
uitvoeren van een live radio show, 
een TV programma of een toneel-
stuk, creatief schrijven (verhalen, 
gedichten), muziek (het schrijven 
van een nummer en opvoeren voor 

beide landen), beeldende kunst, fo-
tografie en sociale debatten. 

De leerlingen van WP kregen een 
certificaat aan het eind van hun 
project Face to Face. 

Fluiten voor Sinterklaas

Roshan Pierik houdt zoveel van Sint en zijn Pieten, dat zij voor hen een 
liedje op haar blokfluit mocht fluiten, samen met het Pietenorkest in het 
winkelcentrum van De Bilt.

Laat ze niet stikken
Zaterdag 10 december voert de jeugd van het Rode Kruis afd. De Bilt actie op het 

Maertensplein; zij willen geld inzamelen voor de 3FM Serious Request actie - het wel bekende 
Glazen Huis - dat van 18 tot en met 24 december op de Grote Markt in Breda zal staan. 

’Laat ze niet stikken’ is de actieleus dit jaar.

3FM Serious Request 2016 vraagt 
aandacht voor een stille ramp, die 
elke 35 seconden een kinderleven 
eist: ‘Longontsteking’. Elk jaar 
sterven meer dan 900.000 jonge 
kinderen aan een longontsteking. 
Kinderen die eenvoudig te redden 
zijn met de juiste behandeling en 
goede informatie. En daar willen 

ook zij wat aan doen.

Koek
Om zoveel mogelijk geld binnen 
te halen verkopen de jongeren van 
10.00 tot 15.00 uur verse warme 
pannenkoeken, boterkoek en di-
verse roomboterkoekjes voor een 
aantrekkelijke prijs. Ook zal er 

een donatie-box aanwezig zijn. 
Voor meer informatie kan contact 
worden opgenomen met tel. 030 
2205723. Bestellingen zijn (nu 
al) te plaatsen op seriouspannen-
koek@gmail.com. Meer informatie 
over deze actie (en doneren) kan 
via https://kominactie.3fm.nl/actie/
wij-bakken-zij-leven-en-u-smult 

Vorig jaar bakte de Rode Kruis jeugd ook pannenkoeken op het 
Maertensplein.
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Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! Kijk voor onze 
actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 

Max. 4 keer de aanbieding per klant. 

Heineken krat of 3 pakken
Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter of 
3 pakken met 6 blikken van 0.33 liter
14.49 - 14.85

Dash 
wasmiddel 
vloeibaar
Alle fl essen 
van 1040 ml
van: 2.52
voor: 1.26

0.950.950.950.
kilo

Turbana bananen
Kilo

 50%
 korting

Per liter 1.21

8.998.998.998.
per krat 

of 3 pakken

 korting korting korting korting korting

Alleen geldig op vrijdag 9 t/m zondag 11 december 2016

Alleen geldig op vrijdag 9 t/m zondag 11 december 2016

Actie geldig t/m dinsdag 13 december 2016

kilo

Woord en Daad 
Kerstbrodenactie

Dit jaar organiseert Stichting Woord en Daad Comité 
Soest en omgeving weer de jaarlijkse kerstbrodenactie 

voor het goede doel: Cashew, de noot aan de man! (voor 
meer info: www.woordendaadsoest.nl )

Dit jaar zijn te bestellen: Rozijnenbrood zonder spijs( 4,20 euro), ro-
zijnenbrood met spijs (5,20 euro), grote kerststol (12,25 euro), kleine 
kerststol (5,50 euro) en een kerststaaf met spijs (5,50 euro). Deze bro-
den zijn van superieure kwaliteit van Bakkerij Bos in Maartensdijk. 

Bestellen kan tot en met zaterdag 10 december bij:
Voor Maartensdijk: Janneke van den Berg, aj.vandenberg@solcon.nl of 
tel. 0346 212030 
Voor Bilthoven: Marianne Westeneng, mwesteneng@gmail.com of tel. 
030 2286381
Voor Westbroek: Ria Hennipman, riahennipman@solcon.nl of tel. 
0346 282291

Op zaterdag 17 december tussen 10.00 en 12.00 uur kunnen de be-
stellingen worden opgehaald. In Westbroek wordt deze thuisbezorgd. 
Betaling geschiedt bij ontvangst van de bestelling.

Top 2000-kerkdienst 
Op 18 december aanstaande vindt er voor het eerst 

in De Bilt een Top 2000-kerkdienst plaats in de 
Opstandingskerk aan de 1e Brandenburgerweg 34 in 

Bilthoven. Deze kerkdienst haakt aan bij de traditionele 
Top 2000 van NPO Radio 2 .

In de Top 2000 staan veel nummers met inhoud: nummers die emoties 
teweeg brengen, kippenvel geven en herinneringen oproepen. Sommige 
nummers gaan expliciet over geloof of God, zoals ‘What if God was 
one of us’, van Joan Osborne. Andere blijken bij nadere beschouwing 
te gaan over belangrijke levenservaringen als liefde, dood en troost.

Stemmen
Een aantal weken hebben gemeenteleden op hun Top-3 van mooiste 
liedjes kunnen stemmen en daaruit is een Top-10 gerold waaruit een 
selectie is gemaakt die tijdens de dienst gezongen wordt. De muzikale 
leiding ligt in handen van de Top2000 band. Aanvang 16.00 uur, toe-
gang gratis. 

Kerstmarkt en 
Repaircafé

Zaterdag 10 december vindt in het WVT-gebouw tussen 11.00 en 15.00 
uur de jaarlijkse kerstmarkt plaats. Voor weinig geld schaf je daar veel 
leuke kerstartikelen aan. Tegelijkertijd is er ook weer het samen met 
Transition Towns georganiseerde Repair Café. Mensen met kapotte 
spullen zijn van harte welkom om deze samen met de medewerkers 
te repareren. Voor beide activiteiten geldt: toegang is gratis en bij de 
bar zijn heerlijke koffie en snacks verkrijgbaar. Meer informatie: www.
vvsowvt.nl of tel. 030 2284973.

Kerstavond bij 
Groei en Bloei

Het is inmiddels bij Groei en Bloei in De Bilt een traditie om een 
kerstavond met een ervaren bloemist te verzorgen. Dit jaar op 
dinsdag 13 december maakt Sonja Paauw voor de pauze drie 
kerststukken, waaronder een kerstbiedermeier, die naderhand 
verloot zullen worden. Naast de kerststukken worden nog andere 
handige (tuin-)spulletjes verloot. 

Na de pauze wordt er teruggeblikt onder het genot van een hapje en 
een drankje op het afgelopen (tuin-)seizoen door middel van een fo-
topresentatie met o.a. de meerdaagse buitenlandse tuinenreis en de 
(dag-)excursies en foto’s van de tuinen, die mee hebben gedaan aan 
de open tuinendag. 

De aanvang is om 20.00 uur en de avond is in De Koperwiek, Koper-
wieklaan 3. Aanmelden is niet noodzakelijk.



 De Vierklank 17 7 december 2016

Trots op FC De Bilt 1
Op 3 december stond de kraker DHSC – FC De Bilt in de tweede klasse op het programma en 

het publiek kon inderdaad genieten van een kraker aan de Utrechtse Thorbeckelaan. In de hele 
voetbalwereld werd dit weekend middels een minuut stilte voor de wedstrijden stil gestaan bij 

de vliegramp in Zuid-Amerika. Zo ook voorafgaande aan DHSC en FC De Bilt. 

In de eerste helft gebeurde er niet 
zo heel veel. De verdediging van 
FC De Bilt werd zelden op de proef 
gesteld. Een snoeihard genomen 
vrije trap van DHSC Mike werd 
door Ricardo voor de zekerheid 
netjes weg gestompt. Na een half 
uur kopte Tom Karst op de lat en 
vlak voor rust omspeelde Mike Ver-
sloot enkele verdedigers en werd 
net buiten het strafschopgebied on-
reglementair afgestopt. Sam Eerd-
mans nam de vrije trap en plaatste 
de bal netjes in de hoek waar de 
‘Utrechtse’ keeper de bal wel kon 
tegenhouden, maar niet voldoende, 
want de alerte Bart Kuijpers tikte 
de bal vervolgens in het doel (0-1) 

De tweede helft was een stuk spec-
taculairder en het werd een echte 
kraker. DHSC zette alles op al-
les om de gelijkmaker te forceren, 
maar werd niet echt gevaarlijk. Het 
meeste gevaar kwam van de Biltse 

aanvallers. Joey de Ruijter, Tom en 
Mike kwamen in scoringsposities, 
maar de 0-2 bleef uit. Halverwege 
de tweede helft ging Mike er op 
snelheid langs en de rechtsback 
kon blijkbaar niet anders dan aan 
de noodrem trekken. De verdediger 
kreeg geel en Mike raakte gebles-
seerd en moest kort daarna uitval-
len. De mooi genomen vrije trap 
van Joey werd door de keeper tot 
corner verwerkt. Sander van den 
Berg kwam voor Mike in het veld 
en hij wist wederom het net te vin-
den: 0-2. Daarna kreeg Tom een 
mooie kans om de wedstrijd defi-
nitief te beslissen, maar zijn iets te 
gehaaste schot ging net naast. On-
geveer tien minuten voor tijd maak-
te de keeper van DHSC hands, net 
buiten de zestienmeter, recht voor 
het doel. Joey schoot weer goed, 
maar net niet scherp genoeg en de 
keeper kon DHSC behoeden voor 
een afgang. 

En dan ineens, klutste de bal wat 
onhandig door de verdediging van 
De Bilt en kwam de bal voor de 
voeten van de nummer 11 en die 
schoot de bal achter Ricardo. Op 
zich geen paniek, want de wedstrijd 
was bijna afgelopen en de verdedi-
ging stond goed en FC De Bilt leek 
de drie punten mee te gaan nemen. 
Na een inworp hobbelde de bal via 
enkele hoofden voorbij de tweede 
paal en daar stond een invaller van 
DHSC en die knalde de bal schit-
terend in de bovenhoek: 2-2. Bij 
DHSC haalde men opgelucht adem 
en de Biltse aanhang baalde natuur-
lijk wel, maar mag zeker trots zijn 
op het team. 

Zaterdag 10 december is de laatste 
(thuis-)wedstrijd in 2016 tegen Be 
Fair uit Waddinxveen. Op 28 janu-
ari 2017 werd daarna de competitie 
hervat met een uitwedstrijd tegen 
TAVV (Ter Aar Zuid Holland). 

Jaarlijkse Sinterklaas 
mini-toernooi

Zaterdag 3 december vond het jaarlijkse mini-toernooi van SV Irene 
plaats in de Bilthovense Kees Boekehal. 200 kinderen van volleybal-
clubs uit de gehele regio speelden in het Sinterklaasweekend wed-
strijden tegen elkaar. Irene was zelf met 2 teams vertegenwoordigd. 
Aangemoedigd door veel enthousiaste ouders speelden de kinderen de 
hele ochtend een goed georganiseerd toernooi. Klokslag 12 uur was de 
prijsuitreiking met voor alle spelers ee: een stuiterbal als attentie.

(Ron Beenen)

Volle bak in de Kees boekehal.

Vierde winst voor Tweemaal Zes
In de vierde speelronde moest TZ op bezoek in Heerenveen bij de plaatselijke 

korfbalvereniging. Eén van de fusieverenigingen van KV Heerenveen is Blauw Wit. Een 
vereniging die in de hoogtijdagen op het hoogste niveau acteerde. 

Helaas was zaterdagavond te mer-
ken dat korfbal in Heerenveen niet 
zo populair is als voorheen. In een 
matig gevulde sporthal moesten 
beide ploegen het duel afwerken. 
Heerenveen had vorige week de 
eerste punten buitgemaakt en wilde 
deze lijn graag doortrekken. TZ had 
vorige week de Meeuwen versla-
gen en stond na drie wedstrijden op 
kop en wilde de ongeslagen status 
graag behouden.

Rommelig
De thuisploeg mocht de bal uitne-
men, maar dit leverde geen doel-
punt op. Gaandeweg de eerste helft 
zou blijken dat dit vak moeite had 
met de druk die ze kregen. In de 
aanval was het even zoeken voor 
TZ, de eerste aanval was nog wat 
rommelig. In de tweede aanval was 
het echter raak en opende Randy 
Bruintjes de score. Daarmee was 
de toon gezet voor dat aanvalsvak 

en wisten zij makkelijk de korf te 
vinden. In een poging om Randy 
Bruintjes van het scoren af te hou-
den kregen de dames Rianne Kruit 
en Milenka Meering ruimte. De 
dames lieten zich niet onbetuigd en 
scoorde beide meerdere malen. 

Scherpte
In het tweede aanvalsvak was het 
vooral even zoeken naar de scherp-
te in de afronding. Kansen genoeg 

maar het afrondingspercentage was 
te laag. Tot 6 - 7 kon de thuisploeg 
aardig volgen. Daarna werd het 
gat echter geslagen toen ook het 
tweede aanvalsvak de kansen gin-
gen benutten. Met 10 – 16 zochten 
beide ploegen de kleedkamer op. 
Het eerste doelpunt in de tweede 
helft was van Luke van Kouterik. 
Heerenveen scoorde vier keer op 
rij en even leek het weer spannend 
te worden. Er kwam weer beleving 
in de wedstrijd die gelukkig ook de 
ploeg van Iwan Hazendonk goed 

deed. De score werd weer opge-
voerd en nu nam Antoinette En-
schede het voortouw. Heerenveen 
koos ervoor om de wedstrijd te 
ontregelen door in één vak achter 
te gaan verdedigen. Dit kwam het 
kijkspel helaas niet ten goede. Uit-
eindelijk eindigde de wedstrijd in 
een 21 – 32 overwinning voor de 
Maartensdijkers. 
Volgende week wacht in de Vier-
stee KCR, een ploeg die nog maar 
twee punten heeft behaald maar een 
aardige tegenstand kan bieden. 

SVM-JO12 schrijft historie
Sensatie in Maartensdijk. Het voetbalteam JO12-1 (vroeger D3) van SVM in Maartensdijk is 

gepromoveerd naar de hoofdklasse. In de geschiedenis van SVM is niet één team hen ooit voor gegaan. 
 

Bij de indeling van de competitie 
2016/2017 werd het team nog ge-
plaatst in de 2e klasse. ‘We begon-
nen de competitie met een nieuw 
team. Vorig jaar speelde de helft 
van het team al 1e klasse. We voel-
den ons na de indeling wel onder-
schat maar we moesten het er mee 
doen’, aldus trainer Lorenzo van 
Zijl. ‘Dan zit er maar een ding op 
en dat is jezelf bewijzen’. Al snel 
bleek inderdaad dat de 12 jongens 
en 1 meisje te sterk waren voor de 
tegenstanders waardoor ze na de 
herfstvakantie promoveerden naar 

de 1e klasse. Ook in deze nieuwe 
poule ging de zegereeks onvermin-
derd door waardoor zij na 5 poule-
wedstrijden bovenaan stonden en 
de hoofdklasse na elke wedstrijd 
dichterbij kwam. 
 
IJzersterk
Hoewel de laatste wedstrijd er voor 
de promotie niet meer toe deed, 
werd zaterdag voor eigen publiek, 
dankzij een tactisch en ijzersterk 
spel, met 10-0 gewonnen van PVCV 
uit Vleuten. ‘Dit was misschien wel 
de mooiste wedstrijd tot nu toe’, ver-

telt een blije trainer en coach Efred 
Kool. ‘Vandaag hebben ze bewezen 
waarom ze terechte winnaar zijn van 
de poule en meekunnen in de hoofd-
klasse. Het zijn 13 individuele ta-
lenten, die elkaar perfect aanvullen 
en er tot de laatste seconde vol voor 
gaan. Door uitstekend positiespel en 
door constant druk te zetten kwam 
de tegenstander nagenoeg niet over 
de middellijn’, licht Kool toe. Vol-
gens collega-trainer en coach Lo-
renzo van Zijl is de kracht van het 
team hun gedrevenheid en de wil om 
te leren; zowel tijdens de training als 
tijdens de wedstrijden. 
 
Talent
‘Deze voetballers hebben talent’, 
beaamt SVM-voorzitter Frans van 
de Tol desgevraagd. ‘Maar talent 
moet wel tot uiting komen. Daar-
voor is ook een belangrijke rol 
weggelegd voor de trainers en het 
bestuur. Wij zijn er natuurlijk bij-
zonder trots op dat ze promoveren 
naar de hoofdklasse, maar het feit 
dat ze dit in korte tijd als een homo-
gene groep hebben bereikt vinden 
wij ook een waardevolle prestatie’. 
De voorzitter trakteerde het team 
na de wedstrijd op een feestelijke 

versnapering in de bestuurskamer. 
Traditiegetrouw kregen de kampi-
oenen op de platte kar een huldi-
gingsrondje door het dorp. Want 

ondanks de roem, blijft het team de 
Maartensdijkse nuchterheid behou-
den. 

(Henny van der Heiden)

Sintcadeautjes bij Domo

De badmintongroep (Domo) van Irene vierde het Sinterklaasfeest met 
een gezellig toernooi. Er werd vol verwachting gestreden en de win-
naars mochten de eerste Sinterklaascadeautjes kiezen. Hulp-Sint Caro-
lien werd weer geholpen door vele winkeliers die belangeloos cadeau-
tjes verstrekten. 

Promovendi v.l.n.r. Jesper, Mees, Carlos, Kotsja, Arat, Eline, Sascha, 
Niels, Reinout, Simon, Menno, Thijs en Mats.

Maartensdijkse nuchterheid.



Nootjes
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes ontvangt 
u een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes 
max. 3 per week, max. 3 x herhalen.

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

Adres  ..........................................................................................................................................

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  ....................................................

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

HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

i.z.g.st. Prestige snelkookpan 
6 liter. €20,00. BK aluminium 
koekenpan 28 cm doorsnede. 
zwaar model €10,00. Tel. 
030-2202996

Nw. damesboots met van 
voren rits. zwart lak bont 
gevoerd, mr. 28 €20,00. 5 
nieuwe puzzels van 1000 st. 
€4,00 p/s Tel. 030-2202996

Nw. houten xylophone 25 
x 43 cm €10,00. Chinese 
aardenwerk pot met deksel 
33cm. Zwart met deco. Tel. 
030-2202996

Kerstcadeautje: 100 golfbal-
len voor €30,00. Tel. 0346-
211858

Skihelm wit, mt. S. 1 jaar oud. 
€20,00. Skibril Uvex double 
lens supravision €10,00. Tel. 
06-12295769 / 0346-551146

Mooi zwart damesjasje, 
grote zijden kraag is nieuw. 
Merk Mart Visser, mt. 42-44 
€40,00. Tel. 0346-212950

Koelbox voor camper 
gas/12v/22v Portacool. 
€45,00. Fietsendragen 
Twinnyload €20,00. Tel. 
0346-211352

Rijlaarzen maat 45, merk 
Aigle. €45,00. Tel. 030-
2286548

Stripboeken Guust, 13 stuks. 
nrs. 1 t/m 11, 15 en 17. €5,00. 
Tel. 0346-213312

Stripboeken Asterix serie nrs 
1 t/m 31 €12,50

Mooiste sprookjes van 
Andersen modern. €4,00. Tel. 
0346-243758

Blauw goed uitziende werk-
overal, mt. 52. € 7,50. Tel. 
0346-243758

Vitrine kast half kast-
ruimte/half vitrine. Twee 
laden.40x40cm en 180cm 
hoog. €25,00. Tel. info 
0622175528

Een persoon grenen bed, met 
lattenbodem. En evt matras en 
dekbed. 90 x 200cm. €49,95. 
Tel. 0622175528

3x naslagwerken. Nieuw. 
KLM geschiedenis. KLM 
onderhoud in beweging. The 
Spirit pictures. €10,00 per 
stuk. Tel. info  0622175528

Kerstverlichting voor buiten, 
30 kaarsjes, prijs : € 17,50. 
Kerstkrans omwikkeld met 
kunstgroen, 45 cm doorsnee, 
€ 25,00. Tel.: 06 53441095.

Te koop: een hondenföhn, 
nieuw, prijs: € 17,50. Tel. 06 
53441095

Dames skipak (broek en 
jas) rood/zwart maat S izgst 
€29,50. Tel. 06-21415798/ 
06-45937138

Convectorkachel 2000 watt 
nieuw in doos € 22,50. Tel. 
06-21415798/ 06-45937138

Kerstkandelaar om op te han-
gen 6 kaarsen € 19,50 . Tel. 
06-21415798/ 06-45937138

Te koop vanwege verhui-
zing: Blank eiken rookstoel, 
erg netjes, kussens als nieuw. 
Zit heerlijk €40,00. Diverse 
porseleinen poppen zoek uit. 
€5,00 per stuk. Nieuw 6 delig 
messen set ( 5 mooie mes-
sen, 1  zwart messenblok)  
over compleet, nieuw waar-
de €99,00. Nu voor 33,00. 
Twee  flinke dozen retro tup-
perware, pure nostalgie. Oud 
groen, donkerbruin, oranje. 
€25,00 per doos, samen voor 
45,00. Tel. Tel 0346 281082 
Westbroek

Degelijke inklapbare 
Boodschappentrolley op 3 
wielen als nieuw €39,00 tel. 
035-8200359 of 06-16641083

Speelgoed, lees- voorlees 
en knutselboeken, nieuw. 
Alles moet weg, koopje !!  
Bel, tel. 035-8200359 of 
06-16641083. 

Stoere bruin/rood leren bank 
(chaise longue) prijs €49,00. 
Tel. 06 22134970

Sta-op stoel met elektrische 
bediening. Prijs €49,00. Tel. 
0346 213952

11 boeken van Sanne 
van Havelte. €10,00. 
Jeugdherinneringen 60er 
jaren. Tel. 06 54375233

2 paar Viking schaatsen. Maat 
38 €20,00. i.z.g.s.  Maat 41 
€20,00. i.z.g.s. In een koop 
€35,00. Tel. 0653116563

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

Refurbished en tweedehands computers en laptops met 
garantie. Inclusief installatie. Bezorging gratis aan huis in de 
hele gemeente. www.computerhulpmiddennederland.nl. Tel. 
0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

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

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

Zeer ervaren betrouwbare en goede schilder biedt zich aan 
zowel binnen- als buitenschilderwerk v. Dee Tel: 0620605881

Groot Kerstconcert, Koor-en samenzangavond
Dinsdag 13 december 
Chr. Mannenkoor Con Forza Woerden
Willemijn de Munnik, sopraan
Wim de Penning, orgel
Bert Moll , dirigent
Aanvang 20.00 uur
Opbrengst t.b.v. slachtoffers Haiti
Toegang €5,- / gezinskaart €15,-
Oude kerk Zeist
1e dorpsstraat 1
3701 HA

Heerlijk ontspannen de decemberdrukte in na een voet-
reflexbehandeling. Nu van 65,- voor 50,- voor afspraken in 
december: 06 14 37 30 10
Hester Visser, Praktijk Rosarium, Maartensdijk/Bilthoven.

MUTSEN, handschoenen 
en sjaals. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

D E C E M B E R 
C A D E A U M A A N D ! 
Dames-, school- en werktas-
sen, sjaals, poncho's, ves-
ten, portemonnees, broek-
riemen, sieraden en trendy 
horloges. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Nieuwe  Leifheit roldroog-
lijn, 5 lijnen van 4.20 mtr. 
Bevestiging tussen 2 muren; 
op elke gewenste lengte te 
blokkeren. Slechts €15,00. 
Tel. 030 2258916

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rondje 
buiten op woensdag op een 
tijdstip dat ú schikt. Ook mee-
helpen de best gelezen krant 
van De Bilt nóg beter te ver-
spreiden? Bel 0346 211992.

LEUK WERK!
Kom bij ons eens oriënte-
ren: wij leren je alles wat 
nodig is! Bel of kom langs bij 
Kwaliteitsslagerij van Loo; 
030-2203813

Personeel aangeboden
De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk binnen 
en buiten. Tel. 06-42417376

AMBACHTELIJK schilder 
en behanger heeft nog tijd 
over voor al uw behang-, 
schilder en sauswerk 35 jaar 
ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, bestraten enz. Alles 
is bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689.
www.dennenburg-tuinen.nl

ERVAREN docent geeft bijles 
en huiswerkbegeleiding aan 
huis 0634892915

Diversen
PAARD SCHEREN 
Draadloos met rust, beleid 
en aandacht € 50,00. Tel. 
06-37409172

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

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

Voor een mooi feestkap-
sel kom je naar BETTY’S 
CORNER! Elke woensdag en 
vrijdag in Maartensdijk bij 
“Kapper Hans”. Bel voor een 
afspraak: 06-33722022. Zorg 
voor uw haar!

ACCU'S v.a. €49,00 incl. 
montage. Accushop.nl - 
Arcansasdreef 10k, Utrecht. 
Tel. 030-2734157

Te Huur 270m2 verwarm-
de OPSLAGRUIMTE in 
Westbroek. Tel. 06-15031638

Gratis groepje kamerplanten. 
Groenblijvend. Grote en klei-
ne. 030-2292592

Raaijen
Interieurs

Het adres voor het 
vakkundig stofferen 
van uw design- en 
kwaliteitsmeubelen

Sinds 1931

www.raaijeninterieurs.nl
Dorpsstraat 45De Bilt

030-2202012

De beste wensen van de 
Vierklank bezorgers

Ook dit jaar kunt u onze bezorgers weer aan de deur verwachten met 
een persoonlijke kerst-/nieuwjaarsgroet. Dit jaar is hun eindejaarsgroet 
uitgevoerd als boekje met daarin maar liefst 22 aanbiedingen van Vier-
klankadverteerders omdat zij het leuk vinden om wat extra's te doen 
voor onze lezers. 

Onze bezorgers kunnen bij u aanbellen vanaf 14 december. Voor u dé ge-
legenheid om uw waardering voor hun tomeloze inzet kenbaar te maken.

Uw Vierklankbezorger
wenst u fijne feestdagen

en een gelukkig 2017

Verslag Dorpsberaad 
Westbroek. Zie pag. 9
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zaterdag
10 december

aanvang: 14.00 uur
VERKERK 

VOLVO

FC DE BILT

BE FAIR

Waar doelpuntenfestival
De wedstrijd SVM - DOSC bood alle toeschouwers veel kijkgenot. Beide ploegen maakten er een 

waar voetbalspectakel van. Alle ingrediënten die het voetbal zo aantrekkelijk maken kwamen 
voorbij: veel kansen vooral voor de spitsen van DOSC, slordig verdedigen aan de kant van SVM, 

tal van spannende situaties voor de beide doelen, attractief voetballen en een leidsman die de 
wedstrijd goed aanvoelde. Kortom een wedstrijd die je maar zelden meer ziet op de voetbalvelden. 

Een veel gevaarlijker DOSC open-
de al na een paar minuten de score 
en de gastheren hadden geluk dat 
de 0-2 om buitenspel niet in de boe-
ken kon worden opgenomen. SVM 
zat niet in de wedstrijd en verde-
digde soms chaotisch maar scoorde 
wel uit een prachtig afstandsschot 
van Marcel Melissen na ruim 20 
minuten de gelijkmaker. DOSC had 
in deze eerste helft de wedstrijd 
gezien de vele kansen al op slot 
moeten gooien, maar liet dit na en 
stuitte ook steeds weer op de voor-
treffelijke SVM-goalie Stijn Orsel. 

Gevaarlijker
In de tweede helft een wat beter spe-
lend SVM tegen een gevaarlijker 
DOSC. Door een strafschop kwam 
SVM door Diederick Hafkemeyer 
na 5 minuten spelen op de 2-1 
voorsprong en alweer vijf minuten 
later scoorde Marcel Melissen ook 
de 3-1. DOSC kwam binnen korte 
tijd door onvolkomenheden in de 
Maartensdijkse verdediging weer 
op gelijke hoogte. Goudhaantje 

Mike de Kok zette SVM weer op de 
4-3. SVM-goalie Stijn Orsel hield 
met tal van fraaie reddingen zijn 
team op de been en zag, dat Derk de 
Brauw SVM op de 5-3 voorspong 
zette. Maar net als in de laatste 
wedstrijden vergaten de Maartens-
dijkers te verdedigen en liet DOSC 
op 5-4 terugkomen. In de extra 

speeltijd voorkwam Stijn Orsel de 
zoveelste gelijkmaker. Marcel Me-
lissen werd (zwaar) bestraft voor 
een overtreding en mocht eerder 
gaan douchen dan zijn teamgeno-
ten. SVM speelt aanstaande zater-
dag de laatste wedstrijd in 2016 uit 
tegen DEV uit Doorn dat zelf ook 
met 1-0 won. 

Stevig verlies voor 
Salvodames 

Er moest gewonnen worden in Huizen om van de onderste 
plaats weg te blijven. De dames waren niet in staat om 
de reeks slechte wedstrijden een halt toe te roepen en 

verloren met 4-0 van een sterker Huizen.

Een strakke harde service en meer aanvallend vermogen was te veel 
voor de Maartensdijkse dames. De tegenstander had daar meer van 
in huis dan Salvo. De slechte reeks wedstrijden van de laatste tijd, de 
voortdurend wisselende samenstellingen van het team, de blessures en 
speelsters die geen aanvaardbaar niveau halen dragen er toe bij dat de 
resultaten achterblijven bij de verwachtingen. Huizen heeft een team 
van enthousiaste jonge meiden die voelden dat er tegen Salvo iets te 
halen was. Hun toch ook wat beperkte mogelijkheden maar groot en-
thousiasme en inzet waren genoeg om Salvo met 4-0 op de knieën te 
krijgen. Salvo speelde te wisselvallig. Delen van sets waren de dames 
gelijkwaardig aan de tegenstander. Maar na een paar goede services 
van Huizen was het vertrouwen weer weg. Zo ging het alle vier de sets. 
De setstanden waren resp.: 25-19, 25-18, 25-17 en 25-19. Zaterdag 10 
december speelt Salvo om 16.00 uur tegen het op de 5e plaats staande 
Protos uit Utrecht. De laatste kans om nog punten te halen op de helft 
van de competitie.   

Reflex wint
 
Badmintonvereniging Reflex 1 moest het maandag 28 november in de 
Maartensdijkse Vierstee opnemen tegen De Bereshuttle 1. Het resultaat 
mag er zijn met een winst van 6 –2. Hier gaven 2 spannende driesetters 
de doorslag; dit waren een heren enkelpartij van Eric en een mixpartij 
van Erwin en Karin.  

Nova laat Hellas ’63 kansloos
Na drie speelrondes stonden Nova en Hellas ’63 gedeeld bovenaan, samen met VIKO. In de 

onderlinge ontmoeting liet de Biltse formatie in Nunspeet de thuisclub volledig kansloos. Dit in 
tegenstelling tot de serieuze kans op winst, die de Hellas-coach zijn ploeg vooraf openlijk toedichtte. 

Nova begon de wedstrijd goed met 
twee scores op rij: 0-2. Hellas trok 
de stand echter snel gelijk: 2-2. 
Nova stond steeds aan de goede 
kant van de score en wist vanaf dat 
moment gestaag verder uit te lopen. 
Hellas stopte veel energie in loop-
acties naar binnen, mede ook door-
dat de schoten van afstand onder 
grote druk genomen moesten wor-
den. Waarin de thuisploeg echter 
wel van profiteerde was de onop-
lettendheden in de Nova-defensie 
rond de korf. Bij 6-8 deelde Nova 

kort voor rust (twee keer Richard 
van der Pas) een mentale tik uit aan 
Hellas, middels een prachtige door-
loopbal (aanval voorafgaand min-
stens zo fraai) en een afstandsschot. 
Ruststand: 6-10.

Krachten
In het eerste deel van de tweede 
helft hield Hellas de achterstand, 
met de laatste krachten in zich, 
beperkt tot 8-12. Daarna was het 
op en denderde Nova scherp af-
rondend door: 8-15. Hellas bleef 

te vergeefs steeds met twee da-
mes langs elkaar heen kruisen/
snijden om tot ruimte te komen. 
Een kwartier voor tijd stond het 
13-20 en was de wedstrijd reeds 
gespeeld. Eindstand: 15-26. De 
meegereisde supporters (dit keer 
vroege vogels) werden bedankt, 
want ook in Nunspeet waren zij 
weer aanwezig.

Volgende week ontvangt Nova Tiel 
’72 om 17.10u in het HF Witte Cen-
trum in De Bilt. 

Moeizame winst voor 
Irene Dames

Zaterdag 3 december speelde Irene Dames 1 tegen 
Telecombinatie/NVC Dames 2.  Irene staat tweede en 
NVC zesde in de poule.  De prognose was 3-2 voor de 

Irene dames en deze werd waargemaakt.

De Irene dames begonnen vol goede moed aan de wedstrijd, maar 
vanaf het eerste punt leidde: NVC. Bij Irene liep de pass niet, de ver-
dediging was niet goed en ook aanvallend werd er moeilijk gescoord. 
Daarbij serveerde NVC erg goed, zodat de eerste set in korte tijd naar 
NVC ging. (9-25). De tweede set begon Irene beter. Irene kreeg de ser-
vice van de tegenstander onder controle, waardoor spelverdeelster San-
dra Jongerius de aanvallers goed kon aanspelen. De 14-jarige Iris Vos 
(Irene meisje B1) liet de tegenstander alle hoeken van het veld zien, 
door de meest onmogelijke ballen te slaan. Naast de aanval, verdedigde 
Irene ook goed. Met name  libero Margit Meijer stond haar mannetje. 
Alles liep bij de Irene dames die de set dan ook wonnen. (25-14)

In de derde set verliep alles nog steeds soepeltjes bij de Irene dames. 
Tot Irene op het laatst echter de winst uit handen gaf. (23-25). Irene 
startte fel in de vierde set, vastbesloten om deze te pakken. Met tacti-
sche ballen van Sharon Koele en keihard diagonaal geslagen ballen van 
Jorine Rabius sleepten de Irene dames de vierde set binnen. (25-17). 
In de vijfde set nam Irene de leiding. Met een paar punten voorsprong 
speelde Irene de set uit. Irene won dus ook de vijfde set. (15-8). Een ge-
makkelijk overwinning was het niet, maar met 3 wedstrijdpunten staat 
Irene nog steeds tweede in de competitie. 

(Svenne Bastian).

DOS wint van nummer twee 
Na een dag waarop alle DOS teams thuis (in De Vierstee) speelden - en niet één team verloor - 

was het als afsluiting ‘s avonds de beurt aan DOS 1. Als ongeslagen koploper speelden zij tegen 
de nummer twee op de ranglijst, VEO uit Voorburg.

Beide teams gingen in een hoog 
tempo van start en gaven elkaar 
weinig speelruimte. Het eerste 
kwart van de wedstrijd ging het ge-
lijk op. Beide teams gaven elkaar 
niet veel toe. Gedurende de eerste 
helft werd DOS toch iets sterker en 
pakte een 10-6 voorsprong. Met de 
rust was de voorsprong tot één punt 
geslonken.

Halverwege
Na de 13-12 stand halverwege bleek 
in de tweede helft dat VEO het 
hoge tempo van voor rust niet meer 
kon volhouden. Bij de Voorburgers 
werd er minder zuiver geschoten 
dan voor rust. DOS werd iets ster-
ker en kreeg een veldoverwicht. 
Doordat niet beide vakken even 
succesvol waren in de afronding, 
lukte het niet om afstand te nemen 
van de tegenstander. Op deze wijze 
hield DOS zelf de tegenstander nog 
in de race. Eerder bij 10-6 lukte het 
niet om de voorsprong uit te brei-

den, bij 18-14 lukte dit wederom 
niet. VEO gaf zich niet gewonnen 
en kwam weer dichterbij tot 18-17. 
Een volgende en laatste versnelling 
van de thuisploeg werd de Voorbur-
gers uiteindelijk toch te machtig. 
DOS toonde aan als team comple-
ter te zijn dan VEO, maar kreeg de 
overwinning zeker niet cadeau. Met 

de 22-17 overwinning blijft DOS 
ongeslagen koploper.
Volgende week speelt DOS een uit-
wedstrijd in Houten tegen Victum. 
Deze wedstrijd begint om 19.10 
uur. 

Het was duidelijk dat inzet van het 
duel de koppositie betrof.

SVM-verdedigers ondersteunen de goed spelende doelverdediger Stijn 
Orsel. (foto Nanne de Vries)
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Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Inloopavond Natura 2000 in 
Dorpshuis Hollandsche Rading

door Rob Klaassen

Aan de westkant van Hollandsche Rading vinden er dit jaar allerlei grondwerkzaamheden 
plaats. Vanaf juli jl. was het over de Tolakkerweg, Graaf FlorisV-weg en Kanaaldijk een komen 

en gaan van tractoren die grote hoeveelheden grond vervoerden.

In het gebied ten westen van het 
Bert Bospad worden grootscheeps 
gronden afgegraven in het kader 
van Natura 2000 natuurbeleid. In 
de tweede helft van 2017 wordt het 
werk voortgezet. 

Natura 2000 is een netwerk van 
beschermde natuurgebieden in de 
Europese Unie. Deze gebieden zijn 
aangewezen, omdat ze van interna-
tionaal belang zijn, bijvoorbeeld als 
overwinteringsplaats voor vogels. 
In Nederland zijn er 162 gebieden. 
Daarvan liggen er 9 (gedeeltelijk) 
in de provincie Utrecht. Het Noor-
derpark (waaronder Hollandsche 
Rading en Westbroek) zijn geïnte-
greerd onderdeel van de Oostelijke 
Vechtplassen in het noordwestelijke 
gedeelte van de provincie Utrecht. 
Het gebied bestaat uit een reeks 
van laagveengebieden tussen de 
Vecht en de oostrand van Utrechtse 

heuvelrug. De combinatie van ri-
vierinvloeden en invloeden van het 
watersysteem van de zandgronden 
heeft gezorgd voor een gevarieerde 
moerasnatuur. De overgang van 
open landschap naar gesloten land-
schap (bos) en de overgang van de 
droge zandgronden naar de voch-
tige laagveengebieden vormen het 
leefgebied voor zeldzame planten 
en diersoorten. Het gebied is be-
langrijk voor broedvogels van riet-
moerassen en zeer belangrijk voor 
broedvogels van moerassen met 
veel waterriet en lange oeverlijnen.

Wandelen
In Natura 2000-gebieden wordt 
vaak gewandeld en gefietst, maar 
ook gewoond en gewerkt. Zolang 
deze activiteiten geen schadelijk 
effect hebben op de natuur, wil de 
provincie dat dit gebruik zoveel 
mogelijk kan doorgaan. Zijn er wel 

mogelijke effecten op de natuur, 
dan zoekt de provincie een oplos-
sing samen met betrokkenen. Al 
het bestaand gebruik in een gebied 
dat niet schadelijk is, wordt opge-
nomen in het beheerplan. Eenmaal 
opgenomen in het beheerplan hoeft 
voor die activiteiten geen vergun-
ning meer worden aangevraagd. 
Nieuwe activiteiten en activiteiten 
met mogelijk schadelijke gevolgen 
voor de natuur blijven wel vergun-
nings-plichtig.

Plan
In de Natuurbeschermingswet 1998 
is vastgesteld hoe er moet worden 
omgegaan met Natura 2000-ge-
bieden. Het beheerplan is een ver-
plicht onderdeel: bijvoorbeeld het 
aantal hectares blauwgrasland dat 
in een gebied moet blijven bestaan. 
Soms kunnen de natuurwaarden in 
een gebied achteruitgaan en moet 

de provincie maatregelen nemen 
om ze in stand te houden. In het 
beheerplan worden deze maatre-
gelen uitgewerkt naar de praktijk. 
Daarnaast beschrijft het beheerplan 
de huidige situatie van de natuur, 
trends in aantallen en kwaliteit van 
de planten en dieren die er voorko-
men, de waterhuishouding, het ter-
reinbeheer en het bestaand gebruik 
van het gebied. Het beheerplan 
heeft een looptijd van 6 jaar; daarna 
wordt de situatie opnieuw bekeken 
en komt er een nieuw, eventueel 
aangepast plan. Om het beheerplan 
te maken werkt de provincie nauw 
samen met andere belanghebben-
den, zoals aanliggende provincies, 
het Rijk, gemeentes, waterschap-
pen, agrarische natuurverenigingen, 
omwonenden en terreinbeheerders. 
Daarnaast wordt voor ieder gebied 
een adviescommissie opgericht en 
zijn er informatieavonden waar ie-
dereen met belangstelling voor het 
gebied van harte welkom is met 
vragen en opmerkingen.

Beleid
Het Natura 2000 natuurbeleid houdt 
in dat de natuur in stand wordt ge-
houden of wordt hersteld. In het ge-
bied gaat het om het behoud en/of 
uitbreiding van kranswierwateren, 
meren met krabbenscheer en fon-
teinkruiden, trilvenen, veenmos-
rietlanden, blauwgraslanden met 
bijbehorende soorten vogels, vissen 
en zoogdieren. Sinds eind 2012 is 

het Programmabureau Utrecht-
West van de provincie Utrecht in 
gesprek met gemeenten, natuur-
organisaties, waterschappen en 
bewoners over de maatregelen die 
men denkt te gaan nemen om de na-
tuur te behouden en te versterken.

Informatieavond
Met inwoners van Hollandsche 
Rading c.q. De Bilt heeft er tot 
op heden nog geen gesprek plaats 
gevonden. Daarin komt nu veran-
dering. Op dinsdag 13 december 
vindt er van 18.00 tot 20.30 uur 
een inloopavond in het Dorpshuis 
in Hollandsche Rading plaats over 
de plannen voor 2017.Ook kunnen 
die avond de inwoners hun speci-
fieke vragen stellen en wensen ui-
ten om de overlast zoveel mogelijk 
te doen beperken en hoe gevaarlij-
ke situaties in de toekomst kunnen 
worden vermeden. Thans is men 
bezig het programma voor 2017 
samen te stellen en contracten op 
te maken. Vanuit het program-
mabureau Natura 2000 zullen die 
avond de voorzitter van de stuur-
groep Dick Boogaard, projectlei-
der Linda Groot, vertrouwens-
persoon tussen programmabureau 
en bewoners, Co Grootendorst en 
communicatieadviseur Miriam 
Jonker aanwezig zijn.

Kinder Natuur Activiteiten 
Utrechts landschap organiseert in samenwerking met het IVN De Bilt 
(Paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6 in De Bilt) op woensdag 14 
december van 14.30 tot 16.30 uur een leuke en leerzame middag voor 
kinderen van 6 tot en met 10 jaar. Het thema is dan Natuur-Pictionary; 
dus tekenen en raden maar; en naar buiten natuurlijk.
Per aanmelding is een maximum van drie kinderen gesteld en totaal is 
deelname van 10 kinderen per middag mogelijk. Bij minder dan 4 aan-
meldingen gaat de middag niet door. Aanmelden kan alleen per email 
tot en met zondag 11 december KinderNatuurActiviteiten@gmail.com. 

Kerstmarkt op Landgoed 
Oostbroek 

Zaterdag 10 dec. wordt op landgoed 
Oostbroek te De Bilt van 11.00 tot 
16.00 uur een gezellige kerstmarkt 
gehouden met o.a. leuke (kerst)
cadeautjes. Ook een consumptie-
kraam met koffie, thee, chocolade-
melk, glühwein en lekkere taart of 

cake ontbreekt niet. Natuurlijk is 
‘t Winkeltje helemaal in kerstsfeer. 
Ook hier zijn er leuke (en lekkere) 
kerstcadeautjes, natuurboeken, bio-
logische( streek)producten en nog 
veel meer. Daar valt ook te genieten 
van speciale live kerstmuziek.

De schrijfster en fotografe Marijke 
van Eijkeren zal vanaf 11.00 uur in 
’t Winkeltje haar recent verschenen 
boek ‘Kromme Rijn: het landschap’ 
signeren. In het Grote Huis zullen 
kerstverhalen worden voorgelezen. 
Landgoed Oostbroek ligt verscho-
len achter het Wilhelmina Kinder 
Ziekenhuis in De Uithof, Bun-
nikseweg 45a te De Bilt. Toegang 
en (beperkt) parkeren zijn gratis.

De afgravingen ten westen van het Bert Bospad zijn al duidelijk zichtbaar. De weilanden zijn al zodanig 
afgegraven dat er sprake is van een nat-dras situatie.

Marshmallows roosteren op Oostbroek.

Themawandeling

Zondag 11 december is er bij Beerschoten, Holle Bilt 6 te De Bilt een 
themawandeling ‘bomen in de winter’ georganiseerd door Christien 
Hidding namens Het Utrechts Landschap. Deelname is mogelijk via 
aanmelding bij christien.hidding@gmail.com. De wandeling (gratis) 
begint om 14.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
07-12
Do.

08-12
Vr.

09-12

Wildzwijnfilet, zuurkool en
saus van kruidkoek 

of
Rode poonfilet op een bedje

van spinazie en pijnboompitjes
of

Tomaten-courgette ratatouille 
met Abdijkaas

€ 12,50

€ 10,-

€ 10,-

Woe.
14-12
Do.

15-12
Vr.

16-12

Gebakken eendenborstfilet
met een jus van sinaasappel

of
Visschotel

met huisgemaakte pesto
of

Spinaziestrudel
met kaassaus

€ 11,50

€ 10,-

€ 10,-

1e kerstdag vol, 2e kerstdag nog een paar plekjes!

Kerkdijk 3a • Westbroek 
0346-281380

December
maandactie

Gezinszak friet 4 personen 9,95
met 4 kroketten of frikandellen
Huisgemaakte Boerenkool 7,-
met worst of bal

Huisgemaakte SNERT 5,-
Erwtensoep met worst

Heerlijke salades 
Kerst en Oud & Nieuw
Check Facebook voor meer info!
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