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Omvang congresfunctie
De Timpe aan banden gelegd 

Raad van State tikt gemeente De Bilt op de vingers
door Henk van de Bunt

 
Woensdag 2 december heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep,  

dat Wijkraad De Leijen en Bewonersvereniging Bilthoven Noord hadden ingesteld over  
het bestemmingsplan Rembrandtlaan. De Raad van State perkt het gebruik van de 

congresfunctie in en veroordeelt de gemeente in de proceskosten. 

Het bestemmingsplan maakt op de 
kop van de Rembrandtlaan te Bilt-
hoven bouwplan De Timpe moge-
lijk met een oppervlakte van ruim 
9000 m2, bestemd voor hotel-, 
restaurant- en congresfaciliteit, 55 
appartementen, parkeergarage en 
extra horeca en detailhandel. Ook 

een kantoorgebouw van een kleine 
3000 m2 maakt onderdeel uit van de 
ontwikkeling.

Capaciteit
Ank Schoorel van bewonersver-
eniging Bilthoven Noord: ‘Bij de 
vaststelling van het bestemmings-

plan Rembrandtlaan was geen en-
kele beperking voor de omvang van 
de congrescapaciteit opgenomen. 
De bewonersorganisaties vrees-
den door de grote omvang van de 
nieuwbouw direct aan de rotonde 
Jan Steenlaan/Soestdijkseweg een 
onacceptabele verkeerstoename 

en aanzienlijke parkeerproblemen. 
Met gevaarlijke situaties met name 
in de ochtendspits voor de 3500 
fietsende scholieren die daar voor-
bijkomen. De Raad van State heeft 
nu uitgesproken dat in het bestem-
mingsplan een bepaling opgenomen 
dient te worden dat de congrescapa-
citeit in het plangebied De Timpe 
beperkt tot maximaal 1800m2’. 

Opdracht
‘Aan de gemeenteraad van De Bilt 
is opgedragen om binnen 4 weken 
na de uitspraak het bestemmings-
plan in die zin aan te passen. Wel 
oordeelt de Raad van State dat, 
uitgaande van maximaal 1.800m2 
congresruimte, de parkeer- en ver-
keersdruk van de nieuwe ontwik-
keling nog acceptabel is. De bewo-
nersorganisaties vragen zich echter 
af of die parkeer- en verkeersdruk 
ook nog acceptabel is als het be-
stemmingsplangebied, dat nu nog 

deels braak ligt, verder ontwikkeld 
wordt. Zo geeft het beeldkwaliteits-
plan voor dit gebied mogelijkheden 
aan voor grootschalige ontspan-
ningsactiviteiten, evenals een groot 
kantoorgebouw naast De Timpe. 
Ook betwijfelen de organisaties of 
de ondergrondse parkeergarage vol-
doende ruimte biedt voor alle voor-
ziene functies in De Timpe. Fors 
dubbelgebruik van de parkeerplaat-
sen voor hotel/congres zal immers 
noodzakelijk zijn’. 

Toezeggingen
Hanneke Brosi namens Wijkraad de 
Leijen vervolgt: ‘De Raad van State 
heeft vastgesteld dat bij het be-
stemmingplan een rapport over de 
luchtkwaliteit ontbrak. Een omissie 
van de gemeente. Tijdens de zitting 
heeft de gemeente uiteindelijk het 
rapport overlegd. 
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Schouder aan schouder in januari 2015: vertegenwoordigers van de samenwerkende belangengroepen naast 
verontruste buurtbewoners.

Amnesty Schrijfmarathon  
in Het Lichtruim

door Guus Geebel

Op donderdag 10 december organiseert Amnesty De Bilt de 
jaarlijkse Schrijfmarathon. Op deze Internationale Dag van de 

Mensenrechten wordt wereldwijd massaal geschreven voor mensen 
die groot onrecht is aangedaan. De afdeling De Bilt organiseert de 

marathon in Het Lichtruim, Planetenplein 2 Bilthoven. 

Tussen 16.00 en 20.00 uur kunnen 
inwoners van de gemeente Bilt 
brieven en kaarten schrijven naar 
regeringsleiders en gevangenen. 
‘Vorig jaar was de schrijfactie een 
groot succes. Er werden 273 brie-
ven en kaarten geschreven’, vertelt 
afdelingsvoorzitter Toon Gerrit-
sen. Hij werd in 2010 lid van de 
actieve ledengroep van Amnesty 
International en is sinds een half 
jaar voorzitter van de afdeling 
De Bilt. ‘Iedereen is welkom om 
mee te doen. Papier en pennen lig-
gen klaar. Om 17.00 uur komt de 
burgemeester meeschrijven. Ook 
drie wethouders en een aantal ge-
meenteraadsleden gaan dat doen. 
De zangeres Angatu Feyissa Bal-

cha zal komen optreden. Zij moest 
om politieke redenen uit Ethiopië 
vluchten en woont sinds 2008 in 
Nederland. Drie jongens, die tij-
dens de Chocolademelkloop koffie 
en thee voor Amnesty Internatio-
nal hebben verkocht , komen Toon 
Gerritsen de opbrengst overhandi-
gen.

Succes
De afdeling De Bilt van Amnesty 
heeft rond de driehonderd leden 
door de hele gemeente heen. Die 
zijn allemaal aangeschreven. ‘Er 
zijn dus best veel leden, maar niet 
iedereen is actief’, vertelt Toon 
Gerritsen. 
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Voorzitter Toon Gerritsen: ‘We maken er echt iets geweldigs van. Ik hoop 
dat iedereen die even tijd heeft langskomt.’
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

13/12 • 10.30u - Mevr. R. van Ginkel

Pr. Gem. Zuiderkapel
13/12 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer

13/12 • 18.30u - Ds. M. Maas

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
13/12 • 10.30u - Ds. P. Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

13/12 • 10.00u - Dhr. K. Poot

R.K. Kerk O.L. Vrouw
13/12 • 10.30u - Dhr. J. Ham en

Dhr. H. Nauta

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
13/12 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
13/12 • 17.00u - Ds. P. Boonstra

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

13/12 • 10.00u - Ds. Z. de Graaf
13/12 • 19.00u - Ds. D.G.F. de Bree

Pr. Gem. Immanuelkerk
13/12 • 10.00u - Prof. M.E. Brinkman

Pr. Gem. Opstandingskerk
13/12 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
13/12 • 10.30u - Communieviering

Volle Evangelie Gemeente
13/12 • 10.00u - Dhr. M. Jonker

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

13/12 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 
13/12 • 10.00u - Kand. J.A. de Kruijf 

13/12 • 18.30u - Ds. G. Mulder

Herst. Herv. Kerk
13/12 • 10.30u - Kand. H. Roelofsen
13/12 • 18.00u - Dhr. J. van de Beek

Onderwegkerk Blauwkapel
13/12 • 10.30u - Pastor A. van Dam - 

Adventsmuziek

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

13/12 • 11.00u - Ds. R. Alkema 
13/12 • 19.00u - Ds. R. Alkema - 

Vesperdienst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

13/12 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
13/12 • 18.30u - Ds. L.W. Smelt

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
13/12 • 10.00 en 18.30u -

Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
13/12 • 09.30u - Ds. R. Alkema

13/12 • 17.00u - Jeugdclub 

St. Maartenskerk
13/12 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

13/12 • 10.00u - Ds. G.H. Abma
13/12 • 18.30u - Ds. E.H. Egberts

PKN - Herv. Kerk
13/12 • 10.00 en 18.30u - 

Ds. M. van der Zwan
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

VOORBEREIDING EN BEGELEIDING  

Dag en nacht bereikbaar
(035) 30 200 40 • 06 51 03 38 54
www.de-uitvaartregisseur.nl

Verdrietig, maar opgelucht voor hem, laten wij u weten
dat rustig is ingeslapen mijn lieve, zorgzame man, onze vader, 

schoonvader en opa

Klaas Westerveld
 De Bilt, 16 juni 1929
 Bosch en Duin, 3 december 2015

Greet Westerveld-van Keulen

 Marcel en Marja
  Amber

 André en Anke
  Timo, Rens

We herdenken Klaas op vrijdag 11 december om 11.00 uur
in de aula van crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27
te Bilthoven. 

Er is aan het begin van de plechtigheid gelegenheid 
om persoonlijk afscheid te nemen.

We bedanken het personeel van de afdeling Tijm van verpleeghuis 
De Wijngaard voor hun liefdevolle verzorging van Klaas.

Correspondentieadres: Yarden & Geersing uitvaartzorg
Bereklauw 1 - 3738 TE  Maartensdijk

Je was een man van weinig woorden,
duidelijk herkenbaar voor hen die bij je hoorden.
Een man, vader en opa waar je op kon bouwen,

met een woord waarop je kon vertrouwen.
Achter je is een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.

Zo bescheiden als je hebt geleefd,
zo bescheiden ben je gestorven.

 
In alle rust is van ons heengegaan

mijn innig geliefde man, onze vader en opa

Jakob de Graaf
~ Jaap ~

Tienhoven, 5 oktober 1943          Maartensdijk, 3 december 2015
 
 Janny de Graaf  - van de Pol
 Kinderen
 Kleinkinderen
Correspondentieadres:
AdCura Uitvaartzorg
t.a.v. familie De Graaf
Dorpsweg 20
3738 CE Maartensdijk

Jaap is thuis opgebaard, alwaar geen bezoek.

De herdenkingsdienst zal worden gehouden op donderdag
10 december om 13.00 uur in de Ontmoetingskerk,
Kon. Julianalaan 26 te Maartensdijk, waarna aansluitend
de begrafenis zal plaatsvinden op de Herst. Herv. Begraafplaats 
aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de
bovengenoemde kerk.

voor bloemen wordt gezorgd

Dorpsweg 20
3738 CE Maartensdijk

Jaap is thuis opgebaard, alwaar geen bezoek.

De herdenkingsdienst zal worden gehouden op donderdag
10 december om 13.00 uur in de Ontmoetingskerk,
Kon. Julianalaan 26 te Maartensdijk, waarna aansluitend
de begrafenis zal plaatsvinden op de Herst. Herv. Begraafplaats 
aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de
bovengenoemde kerk.

voor bloemen wordt gezorgd

Je bent een vlinder.

Er is een leegte ontstaan door het verlies van onze lieve

Dascha Tamarah Graafsma

Utrecht, 17 augustus 1999                      Hollandsche Rading, 28 november 2015

René en Anja

Boukje ♥ en Dennis

Douwe

Dominique 

Daniël 

David

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Van Vuure
t.a.v. Familie Graafsma
Melkpad 21a, 1217 KA  Hilversum

Dascha is overgebracht naar Afscheidcentrum Van Vuure, Melkpad 23 te 
Hilversum. Daar is op vrijdag 11 december gelegenheid tot condoleren van 
19.00 tot 21.00 uur.

De crematieplechtigheid vindt plaats in aula I van Crematorium Daelwijck, 
Floridadreef 7 te Utrecht(-Noord) op zaterdag 12 december om 11.45 uur.  

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van 
het crematorium.

Onze wens is om Dascha met roze en witte bloemen te omringen. 

Nadere informatie vindt u op: www.vanvuure.nl. 
U logt in met naam: Dascha en toegangscode: CM8YXX

Tevens kunt u hier een herinnering of condoleance plaatsen. 



 De Vierklank 3 9 december 2015

Vervolg pagina 1
Omvang congresfunctie
De Timpe aan banden gelegd

Verder deed de initiatiefnemer voor 
de bouw van De Timpe tijdens de zit-
ting een tweetal belangrijke toezeg-
gingen. Ten eerste dat op het terrein 
van De Timpe een keerlus voor het 
bevoorradingsverkeer zal worden 
aangelegd, zodat de verkeersveilig-
heid op de Rembrandtlaan wordt be-
vorderd. Verder dat bij de uitwerking 
van het bouwplan voor De Timpe 
overlegd zal worden met de omwo-
nenden over de exacte situering en 
uitvoering van de in- en uitrit van de 
parkeergarage.

Kritisch
Martin van der Grift (Wijkraad de 

Leijen) vult aan: ‘Met de forse inper-
king van de congresfunctie door de 
Raad van State, de uitkomsten van 
het alsnog opgeleverde milieurap-
port en de toezeggingen van de initi-
atiefnemer tijdens de zitting, oordeelt 
de Raad van State dat het bestem-
mingsplan verder intact kan blijven. 
Omdat veel van de bezwaren van de 
bewoners betrekking hebben op de 
verkeersveiligheid en het parkeren, 
zullen met name deze zaken tijdens 
de uitvoeringsfase van de bouwplan-
nen zeer kritisch door de bewoners-
organisaties worden gevolgd. De 
bewonersorganisaties hebben een 
belangrijke rol gespeeld in de wij-
zigingen van het bestemmingsplan, 
ook tijdens de vaststellingsprocedure 
van het plan door de gemeenteraad. 
Bij de Raad van State hebben de be-

wonersorganisaties dan ook te ken-
nen gegeven dat het niet hun taak is 
om alle mogelijke slordigheden en 
bepalingen die strijdig zijn met het 
gemeentelijke beleid aan de kaak 
te moeten stellen. De inwoners van 
de gemeente hebben er recht op en 
moeten erop kunnen vertrouwen dat 
de overheid zorgvuldig werkt. In dit 
geval is dat naar de mening van de 
bewonersorganisaties onvoldoende 
gebeurd’. 

Nadere inlichtingen zijn te 
verkrijgen bij:
•	 Ank Schoorel 

(ankeschoorel@hotmail.com)
•	 Hanneke Brosi 

(hanneke.brosi@live.nl)
•	 en Martin van der Grift  

(malistede@kpnplanet.nl)
Elizabeth ter Meulen (lid Wijkraad De Leijen) en Martin van der Grift in 
juli 2015 bij De Timpe. 
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Amnesty Schrijfmarathon
in Het Lichtruim

‘In Maartensdijk wonen rond de hon-
derd leden. Vorig jaar hebben we de 
Schrijfmarathon in Het Lichtruim 

voor het eerst gehouden. Het was 
een groot succes en we willen de 
actie daarom niet naar een andere 
plek verplaatsen. We hebben er dit 
jaar wel over nagedacht om ook een 
schrijfpunt in Maartensdijk in te rich-
ten. Om het parallel op een andere 

plek ook te doen heb je wel mensen 
nodig die actief mee willen werken 
met het inrichten en organiseren en 
dat is moeilijker. Er zijn in Maartens-
dijk wel veel leden, maar je hebt ook 
mensen nodig die het lokaal trekken. 
Er moeten zeker vijf of zes mensen 
permanent aanwezig zijn. Maar we 
willen het wel en roepen leden op 
zich voor volgend jaar beschikbaar te 
stellen. Een wat grootser evenement 
in Maartensdijk is wel iets wat ik naar 
toe wil. Maartensdijk heeft met de 
opvang van vluchtelingen laten zien 
dat ze er een warm hart voor hebben. 
Dat moet een vervolg krijgen. In een 
kleinere kern is een schrijfactie ook 
mogelijk. Er moeten wel voldoende 
mensen zijn om het te organiseren en 
te begeleiden. De benodigde spullen 
regelen we centraal.’ 

Adressen
Dit jaar wordt geschreven voor de 
Maleisische cartoonist Zunar, die 

43 jaar cel boven het hoofd hangt. 
Voor de gevangen advocaat Waleed 
al-Khair uit Saudi-Arabië. Voor Al-
bert Woodfox, die al 43 jaar in een-
zame opsluiting zit voor een moord 
die hij niet beging.  Voor de dappere 
studentenleidster Phyoe Phyoe Aung 
uit Myanmar. Er wordt geschreven 
voor Leyla uit Azerbeidzjan, die voor 
haar mening uitkwam en dat moeten 
bekopen met een jarenlange celstraf 
en voor de Mexicaanse Yecenia Ar-
menta die zo zwaar werd gemarteld, 
dat ze een moord ‘bekende’. 

Reacties
Als mensen na gevangenschap vrij-
komen schrijven ze daar wat over aan 
Amnesty. Tun Aung uit Myanmar die 
dit jaar na acties van Amnesty ver-
vroegd vrijkwam schreef: ‘Ik ben 
zwaar onder de indruk van alle steun 
en activiteiten die Amnesty onder-
nam om mij vrij te krijgen. Toen ik 
vastzat begon ik brieven te krijgen 

van Amnesty-aanhangers. Dat was 
de eerste lichtstraal in mijn donkere 
dagen. Ik voel me bevoorrecht dat 
ik deel uitmaakte van Amnesty’s 
Schrijfmarathon. De honderden per-
soonlijke brieven maakten me zeer 
emotioneel en nederig.’ De Schrijf-
marathon wordt landelijk voor de 
derde keer gehouden. Vorig jaar zijn 
vanuit Nederland 70.000 brieven en 
kaarten verzonden. Het werkt ge-
weldig goed, daarom gaat Amnesty 
er ook mee door. Deelnemers aan 
de Schrijfmarathon in Het Lichtruim 
krijgen een voorbeeldbrief die ze met 
de hand overschrijven. Er is wat te 
drinken en er staat een informatie-
stand met een beeldscherm. 

Westbroek ontmoet De Vrolijke Noot
In een rap tempo werd dinsdagmiddag 1 december apparatuur uitgeladen en geïnstalleerd 
in Het Dorpshuis van Westbroek voor een optreden van De Vrolijke Noot. Lia Verheul trekt 
al zo’n 12 jaar door het land om muzikale verhalen te vertellen voor allerlei seniorenclubs, 

vrouwenverenigingen, ouderenbonden, zonnebloemverenigingen, enzovoort. 

De voorstelling voor Westbroek 
Ontmoet is bijzonder, want het is de 
eerste keer voor eigen publiek. Het 
zaaltje stroomt vol bezoekers en ex-
tra stoelen worden bijgeplaatst. Als 
iedereen zit en koffie of thee heeft 
gekregen, vertelt Lia over, wat zij 
noemt, haar hobby: ‘Al vanaf 2010 
gaat mijn moeder met mij mee. Wij 
hebben daar allebei veel plezier in, 
maar we zijn er ook behoorlijk druk 
mee. Want het begon met enkele ver-
halen per jaar en is uitgegroeid tot 
twee verhalen per week. Regelmatig 
krijgt mijn moeder te horen: Ja het is 

heel leuk dat Lia gaat optreden, maar, 
Teuni, wat moet jij daar toch in vre-
desnaam bij doen iedere keer? Nou 
ja, dat gaan we u niet uitleggen, maar 
we gaan het u laten zien. Daarvoor 
neem ik u even mee terug in de tijd 
en ga ik u vertellen in het verhaal van 
De Oude Zolder’.

Herinneringen
De voorstelling begint: ‘Bij het op-
ruimen van de zolder van mijn ouders 
werd ik overspoeld door herinnerin-
gen. Herinneringen aan mijn jeugd, 
aan de jeugd van mijn ouders, aan het 

oude dorp… Bij iedere herinnering is 
ook een liedje mee van zolder geko-
men. Speciaal daarvoor heb ik mijn 
moeder meegebracht, want zij zorgt 
ervoor dat de teksten van die liedjes 
op het scherm verschijnen. Het wordt 
een heel actieve middag, want het is 
de bedoeling dat u allemaal mee gaat 
zingen’.

Afvalscheiding
Het werd inderdaad een gezellige 
middag met bekende liedjes, uit volle 
borst meegezongen door de aanwe-
zigen. Gemeenschappelijke herinne-

ringen kwamen aan de orde, zoals: 
Met paard en wagen ging opa naar 
het land om de koeien te melken. 
Melkbussen op de wagen en dan 
met de hand melken. Zittend op zo’n 
klein melkkrukje, welke door mid-
del van een riem aan je overall vast 
bleef hangen. En in de winter ston-
den de koeien in het achterhuis op 
stal met daarboven de hooizolder. 
Op het voorste gedeelte daarvan was 
zo’n meidenkamer gebouwd met een 
ouderwetse bedstee erin… De melk-
boer die aan de deur kwam met z’n 
kar, gevuld met melkbussen. Zelf 
moest je zorgen voor een melkem-
mertje of een pan waar de melk met 
een literschep ingegoten werd. Want 
flessen waren er nog niet. De schil-
lenboer zorgde met zijn steekkar toen 
al voor gescheiden afval. Zelfs de 
postbode belde aan de deur, overhan-

digde de post en vertelde er meteen 
bij wie de afzender was…

Saamhorigheidsgevoel
Het werd een oergezellige middag 
en er werd nog een poos gezellig 
nagepraat. Wie nogmaals een optre-
den van De Vrolijke Noot wil mee-
maken kan voor informatie naar de 
website: www.lia-devrolijkenoot.
nl. Verwarmd door zang en gezel-
ligheid werd alvast vooruit geblikt 
naar volgend jaar, waar op 5 januari 
tuinder Jan de Rijk komt vertellen 
over de glastuinbouw bij Westbroek 
Ontmoet.

(Karien Scholten)

Van de bijeenkomst van 
1 december is een filmpje
gemaakt: https://www.youtube.
com/watch?v=0Ixan8rOCAw) Lia en Teuni bezorgen een bomvol dorpshuis een hele leuke middag.

Lia Verheul brengt De vrolijke Noot naar Westbroek.

Onwezenlijk, oneerlijk, machteloos.

Door een tragisch ongeval zijn wij onze zoon, broer, zwager 
en oom verloren.

Joffrey van den Akker
* Utrecht,  † Lage Vuursche,
10 augustus 1976  2 december 2015

Op maandag 7 december jl. hebben wij in besloten kring 
afscheid genomen van Jof.

Correspondentieadres: Familie Schuller - van den Akker 
 Postbus 175, 3720 AB  Bilthoven

Familiebericht
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Diverse vleeswaren 
voor maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet american
Hammousse
Vissalade 3 x 100

gram 4.50

Runderrollade
Gebraden kipfilet
Rosbief 3 x 100

gram 4.50

VOORDEEL HELE WEEK

Hamburgers

Speklapjes 

Kip of varkenshaas 
sleetje 
MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

Procureurrollade 

500
gram 5.98

6
voor 5.-

500 
gram 6.50

500
gram 4.50

Runder schnitzels
gepaneerde schnitzels
kip schnitzels
gehakt schnitzels 

500
gram 3.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 10 december
t/m woensdag 16 december

4.98250 
gram

1.98100
gram

STOMPETOREN
JONG BELEGEN

DJAKARTA MIX

PISTACHE NOTENBLUE STILTON 

500
gram 5.25

Sucade lapjes 
VLEESWAREN TRIO

Heerlijk gekruid

Met rode port 
of likeur 43

5 halen  
4 betalen

Denkt u tijdig aan 
uw kerst bestelling, 

de bestellijsten 
liggen klaar!

Diverse nieuwe overheerlijke wijnen in het assortiment!
VLEESWAREN TRIO

Diverse nieuwe overheerlijke wijnen in het assortiment!

STOMPETOREN 500
uw kerst bestelling, uw kerst bestelling, 

3.98500 
gram

BEENHAMMETJES
Extra donderdag voordeel

op=op

Ook diverse 
patés!

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 
ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Fazant-filet
MET ZUURKOOLTAARTJE

_______________________ PER PORTIE 9,95
Babi - Pangang
MET BAMI OF NASI

________________________ 100 GRAM 0,99
Spaghetti
MET SCAMPI’S EN RUCOLA

________________________ 100 GRAM 1,25
Zaterdag verse Sushi!!!

Vers gesneden

Soepgroente
250 GRAM

Vers gesneden 

Ananas
VOLLE BAK 

Mooie

Witlof
500 GRAM

ALLEEN MAANDAG 14, DINSDAG 15
EN WOENSDAG 16 DECEMBER

0,89 1,250,69

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

VERS GESNEDEN

Snijboontjes
____________________400 GRAM 1,79
Elstar Handappels
____________________HÉÉL KILO 0,99

Spaghetti Bolognese
____________________100 GRAM 0,99

Volop specialteiten
uit Brussel

Volop de lekkerste!!
Clementines mandarijnen 

zonder pit!

fijn of grof
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Sociaal Team De Bilt
Toegang en laagdrempelige 

hulpverlening wonen, zorg en welzijn
door Marijke Drieenhuizen

Met ingang van 1 januari 2016 start het Sociaal Team De Bilt. Dit team bestaat uit de adviseurs 
Mens op Maat, de cliëntondersteuners van Mee (ondersteunt mensen met een beperking en hun 

netwerk) en het Amw (Algemeen maatschappelijk werk) van Vitras. 

Sociale wijkteams zijn er al in vele 
gemeenten als toegang en laag-
drempelige hulpverlening op het 
gebied van wonen, zorg en wel-
zijn. Het afgelopen half jaar is er 
gewerkt aan de voorbereiding met 
de leden van het team in wording 
door middel van sessies Bouwen 
aan een sociaal team. Gisteren zijn 
de resultaten hiervan overhandigd 
aan wethouder Anne Brommersma.

Passend
De Wet Maatschappelijke Onder-
steuning is gestart in 2007. Be-
gonnen is destijds met adviseurs 
wonen, zorg en welzijn en loket-
medewerkers op het gemeentehuis 
voor maatwerkvoorzieningen. Van-
uit het Rijk zijn inmiddels veel ta-
ken overgeheveld naar gemeenten. 
In 2015 is gestart met het Mens 
op Maatteam voor toegang, advies 

en informatie over wonen, zorg en 
welzijn en laagdrempelige hulp. 
Met ingang van 1 januari 2016 start 
het Sociaal Team De Bilt. De men-
sen van dit team zullen naar aanlei-
ding van een vraag of melding van 
een klant geheel in samenspraak 
via een gesprek komen tot een hel-
dere vraag en een zo goed moge-
lijk passend persoonlijk plan. Het 
doel van het opzetten van dit plan 
is om samen te onderzoeken welke 
problemen ondervonden worden 
en wat er nodig is om zelfstandig 
te blijven wonen en mee te kunnen 
blijven doen in de samenleving. 
Het uitgangspunt hierbij is altijd 
de eigen kracht van de klant en het 
gebruik maken van informele zorg 
en ondersteuning van en door vrij-
willigers. Als dat niet voldoende is 
wordt er verder gezocht naar pas-
sende mogelijkheden. 

Sociaal team De Bilt
De gemeente De Bilt heeft gekozen 
voor één Sociaal Team. Dit team 
bestaat uit 5 medewerkers van het 
huidige Mens Op Maatteam, 5 me-
dewerkers van Amw van Vitras en 
2 medewerkers van Mee. Meewer-
kend teamleider is Heleen Roep. 
Zij is al jaren werkzaam binnen de 
gemeente De Bilt en kent alle mo-
gelijkheden die voorhanden zijn 
op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn net als veel mensen bij in-
stellingen, huisartsen etc. Om het 
wijkgericht werken te versterken is 
ervoor gekozen om binnen het So-
ciaal Team drie secties vast te stel-
len die samenhangen met de drie 
bestaande Servicecentra. Eén team 
voor De Bilt, één team voor Biltho-

ven en één team voor Groenekan, 
Hollandsche Rading, Maartensdijk, 
Westbroek en Bilthoven Noord. 
Heleen Roep: ‘In die verschillende 
teams zitten mensen die het gebied 
en de mogelijkheden goed kennen. 
In de basis zijn alle medewerkers 
generalisten, ze kunnen dus in prin-
cipe alle vragen behandelen. Maar 
er zijn daarnaast mensen met spe-
cifieke kennis: van die expertise 
willen blijvend profiteren en indien 
nodig wordt aan hen gevraagd hun 
kennis in te zetten. We zijn blij dat 
binnen het team zoveel extra kennis 
aanwezig is. Ons motto is en blijft 
dat wij alles in het belang van de 
klant stellen’. 

Lerend werken
Aan wethouder Anne Brommersma 
is een document overhandigd waar-
in vastgelegd is hoe de werkwijze 
van het Sociaal Team zal zijn. Hel-
een Roep: ‘ We hebben er samen 
een half jaar aan gewerkt. Het staat 
nu op papier, maar we weten dat pa-
pieren werkelijkheid soms anders is 
dan de echte werkelijkheid. 

Daarom zullen we lerend gaan wer-
ken. Als zaken goed gaan klopt het 
papier met de werkelijkheid, als dat 
niet zo is zullen we de werkwijze zo 
snel mogelijk aanpassen. Wij zullen 
altijd streven naar het meest opti-
male voor de klant, dat was altijd 
al zo en zo zal het ook blijven’. Om 
het Sociaal Team zit ook een schil 
met onder andere wijkverpleegkun-
digen en de mensen van het Steun-
punt Mantelzorg. ‘Ik geloof in korte 
lijntjes en zie een enorme betrok-
kenheid en dat is goed’. 

Melding of vraag
Alle inwoners van 18 jaar of ouder 
kunnen met al hun vragen terecht 
bij het Sociaal Team. Heleen Roep: 
‘Alle vragen kunnen gesteld wor-
den, vaak kunnen wij mensen ver-
der helpen maar als dat niet kan dan 
sturen we ze door naar mensen die 
ze wel kunnen helpen. Wij zijn dus 
het eerste aanspreekpunt voor in-

woners van de gemeente De Bilt’. 
Voor meer informatie kan men op 
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 
uur bellen naar 030 727 15 57. Ook 
is het mogelijk de vraag te stellen 
via: mensopmaat@mensdebilt.nl. 
Natuurlijk is het ook mogelijk om 
binnen te lopen bij het Servicecen-
trum Maartensdijk, De Bilt of de 
Schutsmantel. Heleen Roep gaat bij een gesprek 

altijd uit van de eigen kracht van 
de klant en het gebruik maken van 
informele zorg en ondersteuning 
van en door vrijwilligers.

Tot het lichter wordt
Theaterschool Masquerade presenteert de voorstelling ‘Tot het lichter wordt’,  

het resultaat van het community art project. Aan de hand van levensverhalen van mensen is in 
dit project gewerkt aan een theaterproductie, die gespeeld zal worden op vrijdag 11 december 

om 20.30 in Theater het Lichtruim. In het nieuwe jaar zal de voorstelling op meerdere  
locaties in de regio gespeeld worden.

Lilian Vis Dieperink, de regisseuse 
van de voorstelling, heeft veel erva-
ring met het maken van producties 
die tot stand komen door improvi-
satie en gesprekken met spelers. 
Lilian: ‘Een paar jaar geleden heb 
ik een community art project geleid 
waarin de ervaringen van mensen 
die nieuw zijn in Nederland cen-
traal stond. Dat project resulteerde 
in de voorstelling ‘En het regent’. 
Ik wilde iets soortgelijks ook in De 
Bilt doen, met mensen uit de wijk’. 

Kick-off
Ongeveer tien maanden geleden 
organiseerde Theaterschool Mas-
querade een kick-off avond om 
spelers en helpers te enthousias-
meren mee te doen met het nieuwe 
project. Als speler, of decorbouwer, 

productieassistent of als vrijwil-
liger. Het thema van dit project is 
afscheid, in de breedste zin van het 
woord. ‘Afscheid nemen van een 
geliefde of een land, maar ook van 
je jonge jaren, een huisdier of een 
vriendschap. Het is een breed en 
universeel thema. Iedereen krijgt er 
mee te maken’. 
Acht spelers durfden de uitdaging 
aan en gaven zich op voor het pro-
ject. “Het is spannend en bijzonder 
om spelers met weinig theatererva-
ring te coachen en te zien opbloei-
en. We zijn een gemengde groep, 
dat maakte de gesprekken over het 
thema extra boeiend. Het maakte 
veel los.”

Tragikomisch
Het proces waar Lilian en de spe-

lers doorheen gingen resulteerde 
in ‘Tot het lichter wordt’, een tra-
gikomische voorstelling over af-
scheid en verlies. Op de flyer staat 
geschreven: ‘Welkom bij het loket 
van verloren zaken! Een plek waar 
je afscheid kan nemen, waar je bak-
kies troost kan drinken, waar je 
verloren zaak misschien wel ergens 
in het archief ligt naast een verlo-
ren vriendschap of verstopt tussen 
de beste jaren van je leven. Neem 
vooral even plaats in de wachtka-
mer, want het kan wel even duren’. 
Lilian: ‘De voorstelling is de kers 
op de taart, ook omdat we hem bij 
verschillende instellingen mogen 
spelen, waaronder het Steunpunt 
GGZ in Utrecht. We hebben er zin 
in!’Ga voor meer informatie naar 
www.theaterhetlichteruim.nl. 

Decembernummer van 
De Biltse Grift is uit

In dit nummer van De Biltse Grift wederom een artikel rond het 
thema van dit jaar Het einde van de Tweede Wereldoorlog.
In een nagelaten document van Bernard Schut en Bernard 
Veerman vertellen de auteurs over een fotoalbum van het 

Neurenbergse artsenproces uit de nalatenschap 
van Velo Bierman. 

In de rubriek De Bilt toen en nu wordt u weer een kijkje geboden op een 
kenmerkend stukje De Bilt dat in de loop der tijd danig veranderd is. 
Kees Floor vertelt in dit nummer over de geschiedenis van een dit jaar 
nieuw gecreëerd park langs de Utrechtseweg in De Werken bij Grif-
tenstein. Leo van Vlodorp, Wilma Storimans en Henk Veldhuizen gaan 
op zoek naar de een mysterieus adres aan de Julianalaan in Bilthoven. 
Aan de hand van een verfrommeld papieren zakje van een Verkade’s 
speciaalzaak ontsluieren ze het geheim in Op zoek naar Julianalaan 26a 
te Bilthoven. Als laatste artikel een stuk van Marga Verschoor al jaren 
bij de redactie op de plank lag De Bilt in vroeger tijden. De Biltse Grift 
is verkrijgbaar bij Bouwman (Hessenweg 168, De Bilt), The Readshop, 
(Hessenweg 133, De Bilt), Bilthovense Boekhandel (Julianalaan 1, Bilt-
hoven) en Tobaccoshop Henk Hillen (Planetenbaan 17/21, Bilthoven). 

A. C. Veldhuizen in de winkel. (Bij het artikel ‘Op zoek naar Julianalaan 
26a te Bilthoven’, Speciaalzaak Verkade’s artikelen’)

Unieke Kerstgroepen vind 
je in de Wereldwinkel

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl



Adverteren in De Vierklank! Iets voor u?
Bel dan 0346 21 19 92
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

De nacht bepaalt uw dag!

 B E D D E N

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

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

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

Showroom Sale
Korting 
tot 50% 
op diversen 
showroom
modellen

Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE De Bilt

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

n Taxaties en pachtzaken
n Ruimtelijke Ordening & Milieu
n Makelaardij landelijk gebied
n Onteigening en planschades

algemeen telefoonnummer: 026 - 379 20 75
www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Met vakmanschap en passie
voor uw tuin in alle seizoenen...

Cor van Vliet hoveniersbedrijf

Dierenriem 7

3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl

www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

HET ADRES VOOR:

Tuin ontwerp/aanleg/onderhoud
Grond en straatwerk

Boomverzorging
Dak/sedumtuinen

Vijvers/waterparti jen
Gladheidbestrijding

10
jaar

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

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

E E N  D R O G E R  I S  M A AT W E R K !

De droger kopen die bij u en uw (gezins) situatie past. De juiste 
capaciteit, verantwoord energiegebruik, inzicht in de te verwach-
ten levensduur. Deskundige plaatsing en gebruiksinstructie. Dat 
kun je niet verwachten van die snelle jongens uit de stad of bij die 
fl itsende webshop… Dat vind je wel in de buurt bij:

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 

Heerlijke
appelbeignets
nu slechts

€ 1,50 per stuk!

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

Al het goeds voor het nieuwe 
jaar toegewenst door Kapper 
Hans, Betty en Bianca van de 

nagels. Goed voornemen?
Kom sporten bij Judokan goed 
voor de spieren en de kilo's.

Tel: 212455

HEERLIJK ETEN 
MET WIJN VAN 
Q-VIGNES!
Q-Vignes helpt u graag met 
het kiezen van de juiste wijn 
voor elk gerecht. Met onze 
jarenlange ervaring weten wij 
precies welke wijn uw gerecht 
het beste laat smaken. Neem 
gerust uw menusuggesties mee!

Ook helpen wij graag bij het
uitkiezen van bijzondere relatie- 
en eindejaargeschenken!

Q-Vignes Wijnimport
Looydijk 113 De Bilt
T. 06 27 22 96 97
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Gratis advies
Gratis offertes

Gratis uw offertes beoordelen

Meer comfort, minder energielasten
Wij hebben al veel bewoners in de gemeente De Bilt e.o. geholpen bij 
het maken van de juiste keuze voor energiebesparende maatregelen 

die passen bij hun woning, het comfort en het budget. 
Bent u de volgende?

WWW.SLIMISOLATIEADVIES.NL

henk.sikma@slimisolatieadvies.nl      06 22 97 23 42
Paulus Potterlaan 35   3723 EX Bilthoven

SPOUWMUURISOLATIE

  DAKISOLATIE
ZONNEPANELEN

VLOERISOLATIE 
CV KETELS  

HR++ GLAS

Winterfair op
De Schaapskooi 

Tijdens de Winterfair van Buurtboerderij De Schaapskooi op 
zaterdag 12 december van 11.00 tot 16.00 uur zijn er weer heel 

veel kraampjes met smakelijke en kleurrijke producten 
van Reinaerde en winkels uit De Bilt.

Er worden creatieve activiteiten georganiseerd zoals het timmeren 
van vogelhuisjes en het maken van vogelvoer- en kerststukjes, en er 
is een springkussen. De ongeveer tien cliënten van Reinaerde wer-
ken hier dagelijks met hun begeleiding en voelen zich verantwoor-
delijk voor het voeren en verzorgen van de dieren. 

Daarnaast houden zij het speelplein, de weiden en de hokken schoon, 
en voeren ze onderhoudswerkzaamheden uit. Ook zorgen ze samen 
met vrijwilligers in het theehuisje voor de verkoop van koffie, thee 
en limonade. 

Kramen
Er zijn diverse kramen van onder meer de Landwinkel, de (Biltse) 
Dorpskerk, Hillcrest, de Wereldwinkel en andere dagbestedingen 
van Reinaerde in Zeist (kaarsenmakerij) en Den Dolder (hout). 

Verder is er een poppentheater, zal de Biltse Muziekschool diverse 
optredens verzorgen, verleent basisschool Wereldwijs medewerking 
in de vorm van een levende kerststal, kunnen kinderen geschminkt 
worden en worden er kerstbomen met kluit verkocht. 

Bezoekers kunnen genieten van Glühwein, koffie, thee, warme cho-
comel, een oliebol of een kop verse erwtensoep. Kinderen kunnen 
pony rijden. Het adres is Melkweg 1b in Bilthoven.

Onderzoek op de fietsroute
In december wordt de kwaliteit van de fietsroute tussen Zeist en Utrecht Science Park onder 
huidige gebruikers onderzocht. Fietsers krijgen in de ochtendspits een flyer aangereikt ten 

behoeve van een online enquête.

Er wordt tevens onderzocht of 
er behoefte is aan een kortere 
fietsroute en op welke locatie de 
oversteek van de Utrechtseweg 
in Zeist verbeterd moet worden. 
Het onderzoek vindt plaats in op-
dracht van de provincie Utrecht 
in samenwerking met de gemeen-
ten De Bilt, Zeist en Utrecht. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door 
onderzoeksbureau Tibs Advies in 

samenwerking met SOAB Advi-
seurs. Zij hebben in Nederland op 
meer dan 10 fietsroutes vergelijk-
bare onderzoeken uitgevoerd. 

Op de Bisschopsweg worden op 
woensdag 9 december en donder-
dag 10 december in de ochtend-
spits flyers uitgedeeld aan passe-
rende fietsers. Op de flyers staat 
een link naar een enquête op in-

ternet. Deelnemers aan de enquête 
maken kans op toegangsbewijzen 
voor de Efteling. 

Bij slecht weer schuift het onder-
zoek enkele dagen naar achteren. 
Ook fietsers die de route op an-
dere dagen dan 9 en 10 december 
gebruiken, kunnen de enquête in-
vullen. Op het web is deze te vin-
den onder soab.nl/usp-zeist Grote posters langs de fietsroute attenderen voorbijgangers op het 

onderzoek.

Kunst uit eigen provincie
Dit jaar wordt voor de 25e keer de 
tentoonstelling Kunst uit eigen pro-
vincie in WVT aan de Talinglaan 
gehouden. Oorspronkelijk was de 
tentoonstelling getiteld ‘Kunst uit 
eigen Woonplaats en ontstaan uit 
een initiatief van Gerrit van Tuyl, de 
eerste voorzitter.

De kunstenaars waren zeer divers 
met een keur aan twee- en driedi-

mensionaal werk. Kunstenaars van 
het eerste uur Ellen Molijn, Ansél 
Sandberg, Armien Visser en Hans 
Volten zijn elkaar niet uit het oog ver-
loren. Met z’n vieren brengen zij een 
hommage aan het initiatief van toen. 

Door middel van een reeks werken 
die zij 25 jaar geleden maakten en 
een aantal werken van recentere da-
tum geven zijn acte de présence op 

de tentoonstelling die van 23 decem-
ber tot 2 januari duurt. 

Zij zullen in de Vijverzaal een mooie 
oude en nieuwe ontwikkeling to-
nen, met dan aan van Tuyl, die vele 
ideeën onder de mensen bracht en de 
kunstenaar regelmatig te hulp schoot 
bij financiële kwesties bij aankopen, 
maar ook voorzag in lesmogelijkhe-
den o.a. op de WVT.

De vier kunstenaars brengen na 25 jaar opnieuw kunst in WVT.

Weer winnaars bij feestdagenactie 
Klanten, die iets kopen ter waarde van minimaal 10 euro bij de deelnemende winkels 

van de Maartensdijkse MiddenstandsVereniging kunnen een 
boodschappenpakket of cadeaubon winnen. 

De winkels die meedoen zijn te her-
kennen aan het inleverpunt of een 
pakket van de week wat in de winkel 
opvalt. Ze kunnen hun aankoopbon 

met vermelding van hun naam en te-
lefoonnummer inleveren en dan wor-
den er per week boodschappenpak-
ketten of cadeaubonnen uitgedeeld. 

De actieperiode loopt tot en met 19 
december. Voor de trekking van a.s. 
weekeinde moet de bon uiterlijk 12 
december worden ingeleverd.

Jolanda van DIO-drogisterij van Rossum reikte v.r.n.l. de prijzen uit aan mevr. Ritman (Hairdesque-pakket), 
Mevr. Andriessen (namens winnares mevr. de Ruiter, die een Van Rossum-pakket won), Jolanda Kramer (Prijs-
optiek-pakket) en de heer Verzijlenberg (pakket van slagerij Zweistra) [foto Henk van de Bunt] 
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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.

099

489 149

200

Geldig van donderdag 10 t/m zaterdag 12 december 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Shoarmavlees

bak 900 gram
met gratis broodjes

Delmonte 
fruit coctail 
of perziken
per blik
van

€2,29

Appel� appen
vers uit
eigen oven
4 stuks

Alle peren 
hand of stoof 

per kilo

Zaterdag 12-12 is de oliebollenkraam er weer
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Fotoclub blijft nieuwe leden trekken
door Henk van de Bunt

Fotoclub Bilthoven bestond dit jaar 35 jaar: de vereniging is opgericht op 5 juni 1980.  
De ongeveer 60 leden tellende club, komt iedere 2e en 4e maandag van de maand bij elkaar. 

Naast de gewone programmaonderdelen is er ieder jaar een Fotosafari en een Expositie.

De doelstelling van de vereniging is 
het bevorderen van de fotografie in 
de ruimste zin van het woord, maar 
alle leden noemen vaak als eerste 
missie van de vereniging ‘Sociaal 
contact door middel van fotogra-
fie’.

Jubileum
De clubavond op 14 december zal 
het teken zal staan van het ‘Han 
Baartmans drieluik’, waarbij ‘nieu-
we’ leden zich kunnen presenteren 
d.m.v. eigen werk. Evert ter Burg 
zegt blij te zijn met het stabiele le-
dental dat rond de 60 ligt. ‘Ook wij 
kennen het natuurlijk verloop, maar 
gelukkig is er toch ieder jaar vol-
doende aanwas van nieuwe leden.

Eens in de twee weken ontmoeten 
de leden elkaar in het H.F. Witte-
centrum in De Bilt. Iedereen neemt 
meestal een eigen foto mee. Die be-
spreken we dan. Elk lid geeft zijn 
mening over het werk van de ander. 
Zou je niet beter zus en zo kunnen 
doen, ik vind dit wel goed en dat 
niet. Zo gaat het eraan toe. Iedereen 
mag zich aansluiten bij de club. Je 
kunt gerust spreken van een suc-
ces. Niet voor niets bestaat fotoclub 
Bilthoven dus al vijfendertig jaar.’ 

Niet schools
De meeste leden sloten zich aan bij 
fotoclub Bilthoven, die ‘fotografie 
in de breedste zin van het woord 

wil bevorderen’ om gewoon beter 
te leren fotograferen. Zij zijn blij 
dat het lidmaatschap van de ver-
eniging van hem of haar een betere 
fotograaf heeft gemaakt. Evert ter 
Burg: En die progressie wordt niet 
geboekt door allerlei regeltjes of 
onderlinge competitie, maar men 
leert vooral veel van anderen en 
raakt daardoor geënthousiasmeerd.’ 
De bijeenkomsten zijn horizontaal 
en absoluut niet schools. Dat bete-
kent dat er niemand boven de rest 
staat. Er zijn ook geen mensen bij 
die hun geld verdienen met foto-
grafie, voor zover ik weet. Maar we 
leren wel degelijk van elkaar. We 
proberen elkaar vooral te inspireren 
en onze kennis te delen.’ 

Beter worden
Gerard Buter en Marijke van der 
Lubbe zijn twee ‘nieuwe leden’, die 
de woorden van ter Burg volledig 
onderstrepen. Zij zullen op 14 de-
cember a.s. ook d.m.v. eigen werk 
zich nader presenteren: ‘Niveau en 
talent is bijzaak. Het gaat erom dat 
je een passie voor fotografie hebt, 
dat je enthousiast bent. Het elkaar 
afkraken past niet bij de cultuur 
van de vereniging. Kritiek is op-
bouwende kritiek, om er beter van 
te worden of om in ieder geval na 
te gaan denken over de fotografie.’

Werkgroepen
Ziel van de vereniging vormen de 
werkgroepen. ‘De club heeft een 

aantal werkgroepen. Bijvoorbeeld 
natuur, mens en wereld, stad en 
land en digitaal. In die groepen leg-
gen mensen zich toe op één speci-
fiek onderwerp.’ Buter is lid van de 
werkgroep natuur: ‘Ik woon inmid-
dels 30 jaar in Soesterberg. Sinds 
mijn pensionering heb ik, om toch 
onder de mensen te blijven, gezocht 
naar een club waar ik mij thuis 
zou kunnen voelen. Eén van mijn 
hobby´s is fotograferen. Dus heb ik 
gezocht naar een fotoclub. Die van 
De Bilt/Bilthoven sprak mij aan 
om de gemoedelijke sfeer. Bij deze 
club gaat het niet om wie de mooi-
ste foto heeft, het is geen wedstrijd. 
Ik fotografeer veel in de natuur, 
vooral macrofotografie. Maar ook 
architectuur weet ik te waarderen’.

Mensen
Marijke van der Lubbe is een 
hobby-fotograaf, die het liefst ont-
moetingen met mensen vorm geeft. 
Ze noemt voorbeelden als van een 
moeder, die gebogen over een kin-
derwagen aandacht geeft aan haar 

kind of senioren, die zittend op 
een openbaar bankje met elkaar de 
toestand in de wereld bespreken. 
Marijke van der Lubbe: ‘Urban fo-
tografie wordt vaak ‘beperkt’ met 
of door verlaten gebouwen en lo-
caties, maar bij mij moet bij voor-
keur toch wel de mens(-en) er bij 
blijven’. Een mooi bewijs daarvan 
is te vinden op haar eerste foto, die 
ze ooit op 15-jarige leeftijd maakte 
van mensen op de kermis. Het kost 
haar weinig moeite deze terug te 
vinden en ze vertelt er even enthou-
siast over als over een (digitale) 
foto anno 2015.

Hobby
Fotograferen is grotendeels voor ei-
gen vermaak. ‘Wij willen niet con-
curreren met de professionele foto-
grafie.’ Soms wordt het werk van 
de fotoclub Bilthoven echter wel 
geëxposeerd. ‘In het Hilton of in 
het gemeentehuis. Dat is erg leuk. 
Maar we maken geen foto’s om in 
goede aarde te vallen bij fotojury’s. 
Daar zijn andere organisaties voor.’ 

V.l.n.r. Evert ter Burg, Marijke van der Lubbe en Gerard Buter.

De eerste foto van Marijke van der Lubbe: ‘Mensen op de kermis’. 

Geslaagden Eerste Hulp aan kinderen
Deze week was het EHBO-week; niet minder dan drie avonden waren er examens bij de EHBO-
vereniging in Bilthoven. Donderdag 3 december deden opnieuw leden van de EHBO vereniging 
De Bilt-Bilthoven in de Kees Boeke-sporthal in Bilthoven examen ‘Eerste hulp aan kinderen’. 

De cursus bestond uit verschillende 
lesavonden en bevatte diverse ele-
menten, zoals het veilig stellen van 
het Bewustzijn, de Ademhaling en 
Circulatie. Ook werd de cursisten 
geleerd om te reanimeren en om ge-
bruik te maken van de A.E.D. (Auto-
matische Externe Defibrillator) voor 
de doelgroep kinderen. In de cursus 
kregen zij inzicht in de verschil-

len tussen kinderen (vanaf 1 jaar 
tot in de puberteit) en volwassenen, 
die van belang zijn voor de eerste-
hulpverlening. De cursisten leerden 
hulp te verlenen aan zuigelingen en 
kinderen bij stoornissen in de vitale 
functies en bij letsels, die bij kinde-
ren veel voorkomen. Tevens werd 
aandacht besteed aan het voorko-
men van ongevallen bij zuigelingen 

en kinderen. Extra aandacht werd 
besteed aan het herkennen van mo-
gelijke kindermishandeling. Een ge-
committeerde van het Oranje Kruis 
nam het examen af. Alle cursisten, 
die op deze avond examen deden, 
slaagden voor het certificaat Eerste 
Hulp aan kinderen. De cursus werd 
gegeven door de docent van de EH-
BO-vereniging Jan Broers. [HvdB]

Gemeente De Bilt heeft er vorige week een fors aantal mensen bij gekregen die eerste hulp ‘aan kinderen’ 
kunnen verlenen.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Over het nieuwe station

Bilthoven, die fantastische wereldstad heeft een zijn statuswaardig 
station gekregen, met superveilige onderdoorgangen apart voor fiet-
sers en voor auto’s, die overigens vaak in de file staan, maar dat 
hoort erbij zullen we maar zeggen… 

Prachtig is het allemaal: die onderdoorgang, du jamais vu (nooit 
eerder gezien red.), net een koninklijke allee; en dan de aankleding 
van het geheel, zo mooi met al dat lichtgrijs en met die moderne 
roestige platen; ook zijn er diverse fietsenstallingen met bovendien 
twee verdiepingen, slim afgekeken hoor, nu kan er extra veel gras 
of zo komen. En last but not least zijn er maar liefst wel drie liften! 

Hiermee kom ik aan mijn belangrijkste punt: de wandelaar/ fiet-
ser, die aankomt over de Spoorlaan en het fiets/wandelpad over de 
autotunnel, treft alleen een trap aan om af te dalen naar de onder-
doorgang; het is een luxueus uitgevoerd design, breed en lang, met 
een gleuf voor de fiets, dat wel,, maar het is niet toegankelijk voor 
rolstoelen, kinderwagens en andere. Een lift ontbreekt, zoals die er 
wel is aan de overkant, bij de boekhandel. 

Men kan zeggen dat je kunt omlopen langs de fietsersafdaling, maar 
datzelfde geldt voor de situatie aan de overkant, waar de trap aan-
zienlijk minder hoog is. En dan iets anders: die fiets, waar laat ik 
die? De stalling aan ‘mijn’ kant is altijd vol v.w.b. de lage plaatsen 
- de hoge zijn voor velen te zwaar en te lastig te bedienen. Een groot 
bord waarschuwt, dat je een boete of in beslagname riskeert, wan-
neer je fiets niet in de daarvoor bestemde rekken staat…

Van lieverlee kun je de fiets dan maar ergens anders neerzetten, bij-
voorbeeld voor een huis in een van de lanen, gezellig voor de be-
woners. Je neemt dan voor het laatste stuk gewoon de benenwagen. 
Au voor de ouderen, maar daar zit de architect niet mee die al dit 
schoons bedacht. 

Vera Bouma
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T/m woensdag 23 december ELKE dag open

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883 
www.warmewittewinterweken.nl

www.vaarderhoogt.nl

De beste boom onder de kerstbomen. 

1,50 m tot 1,80 m hoog 
            19,95
1,80 m tot 2,20 m hoog 
            29,95

Massa’s bezoekers mogen wij dagelijks begroeten bij de Warme Witte Winter Weken. Mensen 
die voor het eerst komen, maar ook mensen die al voor de 3e of 4e keer langskomen. Ook 

deze week zijn er weer nieuwe winkeliers in het Anton Pieckdorp en zijn er weer volop  
winterse belevenissen. Kijk maar op www.warmewittewinterweken.nl

10.00 - 18.00 uur, 
zaterdags en zondags 10.00 - 17.00 uur, 
vrijdags tot 21.00 uur

SPECIALE

WWWW AANBIEDING

•	Anton	Pieck	winkeldorp	

•	Optredens	koren	en	artiesten

•	Henk	de	houthakker	•	Smulkramen

•	Levende	Kerststal •	Grote	Kerstshow

	 EXTRA	KINDERACTIVITEITEN	

•	Fair	Trade	huis	Wereldrecord kralen rijgen

•	Zelf	kaarsen	maken (in de weekeinden)

•	Simone’s	knutselpret	
	 (Woensdag- en vrijdagmiddagen en in het weekeinde)

Alle info kunt u vinden op www.warmewittewinterweken.nl

ELKE
VRIJDAGAVONDSTAMPPOTTEN BUFFET van 17.00 uur tot 19.00 uur reserveren en informatie op  warmewittewinterweken.nl

VRIJDAG 11 DECEMBER

KERSTMANNENLOOP 

U kunt zich nog inschrijven. 

Kijk op de site

www.vaarderhoogt.nl

ELKE

VRIJDAGAVOND

LICHTJESAVOND 

van 19.00 uur tot 21.00 uur

 Winkelen in het feeëriek verlichte 

Anton Pieckdorp en live muziek

Nog véél meer aanbiedingen op onze site:

www.warmewittewinterweken.nl

Echte Nordmann 
kerstboom

KIPKARBONADE’S
Super mals en met een klein beentje erin; gemarineerd met
oliepesto marinade. Ca. 20-25 min. braden. 500 gram 3,00

BLACK ANGUS RIBLAPPEN
De laatste keer dit jaar! De gewaardeerde en smaakvolle graan
gevoerde stoo� appen! Ca. 1½ uur traditioneel stoven. 500 gram 7,75

LAMSBOUTSCHIJVEN
Magere malse plakken met een beentje erin, gemarineerd met
kruidenboter melange. Ca. 6 tot 8 min. bakken. 100 gram 1,65

FRANSE VARKENSHAAS
Malse varkenshaas gevuld met o.a. brie, katenspek en gemarineerd
met een zwarte peperolie. Ca. 18 tot 20 min. braden. 100 gram 1,95

ITALIAANSE ENTRECOTE
Specialiteit van het huis: huisgerijpte entrecote met zongedroogde 
tomaten en Parmezaanse kaas. Kort bakken. 100 gram 2,45 

TIP:
GEHAKTSTAAFJES

Gekruid varkensgehakt omwikkeld met krokant paneerlaagje. 3 stuks 1,10
GEPANEERDE SCHNITZELS

Malse gepaneerde vleesschnitzel van de bovenbil gesneden. 4 stuks 6,00

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 7 t/m zaterdag 12 december 2015. Zetfouten voorbehouden.

KALFSKARBONADE
De kalfsentrecote met een klein beentje; lekker met bijv.
een roquefortsaus. 4 tot 5 min. kort bakken. 100 gram 2,45

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

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

Beide kerstdagen geopendBeide kerstdagen geopendBeide kerstdagen geopend
Lekker eten in sfeervolle ambiance...

Kijk naar ons Kerstmenu op 
brasserie-vink.nl of 

bel en we sturen het u graag toe. 
 

Uitsluitend tafels op reservering.
 

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder
Kerst-
cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke verhalen
en recepten van inwoners uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Readshop

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • Karel Hendriksen

• Landwinkel de Groenekan • De Vierklank  • Primera Maartensdijk 

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

Ook Vierklank bezorger worden?
Voor deze wijken zoeken wij bezorgers

PER DIRECT
Wijk 113:  Betje Wolffl aan, da Costalaan, de Genestetlaan, Laurillardlaan, ten Katelaan
Wijk 114:  Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan
Wijk 117:  Beethovenlaan, Beetslaan, Nicolailaan, Sweelincklaan 1-60, Zweerslaan
Wijk 119:  Dr. Julius Rontgenlaan, Evert Cornelislaan, Gregoriuslaan, Palestrinalaan
Wijk 120:  Heidepark, Rembrandtlaan, Ruysdaellaan, van Dijcklaan, van Ostadelaan
Wijk 181:  Emmalaan, Kloosterlaan, Oude Bunnikseweg, Prinsenlaan,

Universiteitsweg, Wilhelminalaan 
Wijk 185:  Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan, De Hooghlaan, Albert Cuyplaan, 

Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan

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

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

Van 11 tot 13 december - IJs op de Brink, Laren

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!
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De Houtfabriek is klaar om een 
nieuwe uitdaging aan te gaan

door Rob Klaassen

De Houtfabriek aan de Kerkdijk in Westbroek bestaat inmiddels 15 jaar. Ooit begonnen als 
eenmansbedrijf, dat houten vloeren aanlegde, is het inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf dat 

van alles maakt op interieurgebied. Er werken thans acht man. 

Door een samenwerking aan te gaan 
met interieurdeskundige Melanie 
Wiggers worden de mogelijkheden 
van de Houtfabriek nog meer ver-
breed. Er worden niet alleen pro-
ducten gemaakt, maar er worden 
nu ook woon- en stijladviezen ge-
geven. Er kan een compleet interi-
eurpakket worden aangeboden van 
ontwerp tot uitvoering. Op zaterdag 
12 december kan iedereen het zelf 
met eigen ogen komen bekijken en 
ervaren. 

De Houtfabriek
Paul Hekman is sedert 2006 ei-
genaar van de Houtfabriek. Paul: 
‘Rond de eeuwwisseling is de 
Houtfabriek hier begonnen. Eerst 
deden we alleen houten vloeren. 
Later kwamen hier, op nadrukke-
lijke verzoek van klanten, tafels bij. 
De laatste jaren heeft zich dat ver-
der verbreed tot het maken van kas-
ten voor bv. badkamers en wij heb-
ben zelfs keukens gemaakt. Wat we 
zien is dat mensen steeds meer iets 
speciaals wensen. Geen standaard 
kast, geen standaard tafel, maar 
iets wat ze zelf hebben bedacht of 

ontworpen. Ook passen tafels vaak 
niet in een ruimte en zijn er daarom 
speciale afmetingen noodzakelijk. 
Aan al die speciale wensen op het 
gebied van hout kunnen wij hier te-
gemoet komen’. 

Volgende stap
‘De vraag om iets speciaals te ma-
ken is de laatste jaren enorm toe-
genomen. Mensen willen in toe-
nemende mate iets aparts in hun 
huis hebben. Maar ook krijgen wij 
steeds meer vragen als ‘wat voor 
een tafel zou er nu bij ons het beste 
passen, welke kleur moet er dan op 
de wand, wat voor kussens en wat 
voor decoraties horen daar weer bij 
etc. etc.’. Om dit soort vragen goed 
te kunnen beantwoorden hebben 
we besloten een samenwerking aan 
te gaan met Melanie Wiggers. Me-
lanie heeft een eigen webwinkel in 
woonaccessoires ‘BRIC living’ en 
daarnaast kan zij dus interieur- en 
stijladviezen geven. Wij zijn blij 
met deze samenwerking. Ook zijn 
we bezig om onze eigen commu-
nicatie- en marketingstrategie te 
verbeteren en verder uit te bouwen. 

Daarvoor hebben wij per 1 novem-
ber Dionne Houtkamp in dienst 
genomen. Zij is nu vooral bezig de 
website van de Houtfabriek te ver-
nieuwen en onze online activiteiten 
verder uit te breiden. Ook zijn wij 
in staat om klanten verder te helpen 
door hun woonwensen op een drie-
dimensionale wijze vorm te geven 
met behulp van een 3D print. Met 
al deze zaken hopen we onze activi-
teiten verder uit te breiden”.

Duurzaam
Paul: ‘Waar we ons sterk voor ma-
ken is om op een duurzame wijze te 
produceren. Al ons hout is FSC en 
PECF gecertificeerd. Dit houdt in 
dat we hout gebruiken, dat op een 
verantwoorde wijze is gekweekt en 
dat geen schade toebrengt aan het 
ecosysteem. We merken dat onze 
klanten in toenemende mate hierop 
letten. Daarnaast zijn wij dealer van 
Kerakoll lijmen. Kerakoll lijmen 
zijn lijmen, die de Romeinen ooit 
toepasten bij hun houtverbindin-
gen. Lijmen, die als basis kristallen 
hebben en waar dus geen chemi-
sche producten in zitten. Maar ook 

lijmen, en zo wekten ze belangstel-
ling van vele deskundigen op, die 
zo sterk zijn dat de houtverbindin-
gen na ruim 2000 jaar nog steeds 
muurvast aan elkaar zitten! Een 
duurzamer lijn bestaat er niet’.

Nieuwste trends
‘Wat we als nieuwste trend zien is 
de toepassing van eerder gebruikt 
hout, bv. pallets, samen met stalen 
industriële onderstellen. Een hou-
ten blad met stalen poten of een 
boekenkast met een gelast stalen 
frame en planken, die afkomstig 
zijn van pallets. 
De trend op dit moment is om oude 
producten weer te hergebruiken. In 
onze werkplaats zijn we volledig 
geoutilleerd om met deze trend mee 
te kunnen gaan’. 

Gratis advies
Op zaterdag 12 december is het van 
10.00 tot 17.00 uur open huis in de 
Houtfabriek. Adres: Kerkdijk 24A, 
Westbroek. Het is dan de bedoeling 
om de samenwerking van de Hout-
fabriek met interieurdeskundige 
Melanie Wiggers extra onder de 
aandacht te brengen. Melanie geeft 
die dag gratis een interieur- of stij-
ladvies. Bezoekers kunnen dan een 
half uur lang een persoonlijk advies 
van haar krijgen over bv. decoraties 
of de indeling van een bepaalde 
ruimte. Als men hiervan gebruik 
wil maken, is het aan te raden een 
foto en/of een plattegrond mee te 
nemen en van tevoren een telefoni-
sche afspraak te maken. Op www.
dehoutfabriek.nl kan men zich aan-
melden. 

Paul Hekman en Melanie Wiggers. Voor hen een tafel met houten blad 
en stalen onderstel, links van hen een boekenkast gemaakt van gelaste 
hoekijzers met planken afkomstig van pallets. 

Hete bliksem en bitterballen
Veel mensen vinden de Nederland-
se keuken vooral karig: pannen-
koeken, boekweitpap, stamppot - 
veel verder dan dat komt men niet. 
Ook zijn onze eetgewoonten geen 
voorbeeld voor de gehele wereld. 

Toch bestaat de Nederlandse keu-
ken uit veel meer dan alleen aard-
appels, groenten en vlees. Kleine 
geschiedenis van de Nederlandse 
keuken laat zien hoe onze culinai-
re traditie door de eeuwen heen tot 
stand is gekomen. De Romeinse 
bezetting liet hier (schaarse) spo-
ren na. De Arabieren leverden on-

der andere spinazie, bloemkool, 
specerijen, suiker en citrusfruit, en 
dankzij de ontdekking van Ame-
rika in 1492 eten we sperziebonen, 
tomaten, aardappels en quinoa. 

Gastronomie
Deze ontwikkelingen zorgden 
voor een heel rijke gastronomi-
sche Nederlandse traditie en heb-
ben bepaald hoe we tegenwoordig 
koken en eten. Dit rijk geïllus-
treerde werk, dat bovendien meer 
dan honderd historische recepten 
bevat, geeft bovendien een kijkje 
in de keuken van de geschiedenis 

van Nederland. Jacques Meerman 
vertaalde talloze kookboeken uit 
diverse talen Hij woonde tiental-
len jaren in Spanje en raakte daar 
gefascineerd door de Nederlandse 
keuken, die van buitenaf bekeken 
heel exotisch blijkt.  

Zaterdagmiddag 12 december 
vanaf 16.00 uur in de Bilthovense 
Boekhandel, Julianalaan 1 (vrij 
entree) kan men ruiken, voelen, 
proeven, kijken en luisteren met 
verhalen van Jacques Meerman 
en hapjes van Elange catering van 
Angela van Esveld uit Bilthoven

Kerstconcert Leerlingen 
Muziekschool

Woensdag 16 december geven 
leerlingen en ensemble een uit-
voering in de theaterzaal van Het 
Lichtruim, Planetenplein 2 te 
Bilthoven. 

Leerlingen zang, dwarsfluit, saxo-
foon, viool, blokfluit en de Ta-
lentklas laten zien en horen waar 
zij zich de afgelopen periode mee 
hebben beziggehouden. 

De aanvang is om 19.30 uur; 
kinderen t/m 17 jaar hebben 
gratis toegang. Kaarten en info 
via www.kunstenhuis.nl of 030 
2283026 (ma-do 15.00-19.00u).

Kerstconcert in stijl.

Schoencadeautjes bij Vink
Afgelopen zaterdag was het een drukte van belang bij Vink Witgoed in 
Westbroek.Ruim 50 kinderen hadden hun schoen gezet, en Sint en Piet 
hadden deze voorzien van cadeautjes. De drie mooiste schoenen kregen 
een extra groot cadeau. De winnaars waren uitgezocht door Zwarte Piet.

Jurre van den Broek (4 jaar), Esmee Hennipman (5 jaar) en Amanda 
van Oostrum (10 jaar) waren de gelukkige winnaars.
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Kerstzang in Groenekan

Woensdag 16 december hangt 
de grote lichtster opnieuw boven 
de deur van de Dorpskerk aan 
de Groenekanseweg in Groene-
kan. Deze ster is het teken, dat 
op die avond een ieder welkom 
is om met plezier en overgave 
de bekende kerstliederen te zin-
gen als begin van de kerstviering 
2015. Het thema is dit jaar ‘Licht 
in het Duister’, de geboorte van 
Jezus (Het Licht) in een wereld 
van geweld en onrecht. Klaas 
van Boggelen (orgel) en Jan-Ger-
rit Vrieling (trompet) zullen de 
gemeentezang begeleiden. Verder 
zullen Jan Hilbert (solozang), het 
(ad-hoc) Muze-Koor onder lei-
ding van Imre Ploeg en 22 kinde-
ren van de Nijepoortschool onder 
leiding van Frank Smit bijdragen 
aan een gevarieerd programma. 
Gijsbert Zwart heeft toegezegd 
om de ritmische begeleiding van 
het zingen van de kinderen op 
zich te nemen. Het kerstevangelie 
zal worden gelezen door Frank 
Klok en het kerstverhaal door 
Arne Rozendaal.De toegang is 
vrij; wel zal er gecollecteerd wor-
den voor de opvang van daklozen 
in de Catharijnesteeg te Utrecht. 
Opvang is een toenemende nood-
zaak gezien o.a. de vele uitgepro-
cedeerde vluchtelingen in Neder-
land. De zangavond begint om 
19.30 uur.

Kerstconcert Lage Vuursche

Zaterdag 12 december om 20.15 
uur is er een Kerstconcert van 
Singers Vrouwen Kleinkoor in de 
Stulpkerk aan de Hoge Vuursche-
weg 2 in de Lage Vuursche. Twin-
tig dames brengen de aanwezigen 
alvast in kerststemming. Het koor 
zingt bijzondere kerstliederen uit 
de afgelopen vier eeuwen: van 
Heinrich Schütz tot Joy to the 
world. Singers Vrouwen Klein-
koor is een bijzonder vrouwen-
koor uit Laren. Het koor zingt 
wekelijks vol overgave klassieke 
muziek van de afgelopen 500 jaar 
en bewijst daarmee dat klassieke 
muziek beslist niet saai hoeft te 
zijn.Er kan zelfs een aantal stuk-
ken worden meegezongen. Kaar-
ten kunnen gereserveerd worden 
bij M. de Jager, tel. 035 5383694 
of marjo@svkk.nl.

Kerstbrodenactie

Dit jaar houdt ‘Woord en Daad 
een kerstbrodenactie voor het 
goede doel. Door een bestelling te 
plaatsen draagt men een steentje 
bij aan het vakonderwijs voor de 
jongeren in Burkina Faso. Bakke-
rij Bos in Maartensdijk bakt voor 
dit goede doel weer rozijnenbrood 
(met en zonder spijs), grote en 
kleine kerstollen en kerststaven 
met spijs. Voor een overzicht incl. 
prijzen zie www.woordendaad-
soest.nl Bestellingen kunnen tot en 
met zaterdag 12 december worden 
doorgeven via e-mail grethavan-
voorst@gmail.com (of tel. 0346 
213440) of miekniek@planet.
nl (tel. 06 52589191). Bestellin-
gen kunnen worden afgehaald op 
zaterdag 19 december van 10.00 
tot 12.00 uur bij mevr. G. van 
Voorst, Versteeglaan 138, Groene-
kan of bij mevr. M. Westeneng, R. 
v.d. Weydenlaan 29 te Bilthoven.

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

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

Alleen geldig op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 december 2015

WeekendKraker!Weekend

   Hoogvliet,
altijd de

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

   Hoogvliet,   Hoogvliet,

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

Friesche Vlag Halvamel
2 pakken van 455 ml
1.86

Douwe Egberts Aroma Rood 
snelfi ltermaling, decafé 
of bonen 
Alle pakken van 500 gram
2 pakken
9.98 - 11.38

 Roombotercroissant
4 stuks
2.20

1.991.991.991.
4 stuks

Kraker!

GRATIS AD

Alléén geldig op zaterdag 12 
en zondag 13 december 2015

1.001.001.001.
2 pakken

Per liter 1.10 

7.49749
2 pakken

Alléén geldig van woensdag 
9 t/m dinsdag 15 december

   Hoogvliet,   Hoogvliet,   Hoogvliet,

Alleen geldig op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 december 2015

   Hoogvliet,

4 stuks
2.202.20
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De Vierklank zit er warmpjes bij
Het pand van De Vierklank kent een oud, gerenoveerd gedeelte aan de voorzijde met 
daarachter volledig nieuwbouw. De hoge energierekening was in eerste instantie de  

drijfveer om isolatiemogelijkheden te bekijken.

Beng! timmert al geruime tijd aan 
de weg om De Bilt meer energiebe-
wust te maken. Via Beng! kwam dan 
ook het advies om te beginnen met 
spouwmuur- en vloerisolatie. Dat 
was volgens de specialisten een nut-
tige investering die zich weer snel 
terug zou verdienen.

Lokaal
De volgende stap was het zoeken 
van een lokale ondernemer die de 
gewenste aanpassingen zou kunnen 
uitvoeren. De keuze viel op Slim 
Isolatie Advies uit Bilthoven. Met 
Henk Sikma aan het roer van de 
onderneming was het vertrouwen 
al snel gewonnen. Sikma, met een 
HTS bouwkunde achtergrond, heeft 
zich volledig toegelegd op het advi-
seren en begeleiden van isolatiepro-
jecten voor woningen, bedrijfspan-
den en winkels. Hij inventariseert 
wat nodig is voor energiebesparende 

maatregelen en comfortverbetering 
en zoekt daar vervolgens, liefst loka-
le, bedrijven bij. Sikma: ‘In de loop 
der tijd heb ik een aantal bedrijven 
om mij heen verzameld waar ik pret-
tig mee samen kan werken. Ik moet 
ervan overtuigd zijn dat zij hun werk 
goed doen. Hoewel de teruggelopen 
energierekening uiteindelijk bewijst 
dat de isolatie goed is uitgevoerd, 
vind ik het prettig om te weten dat 
vakmensen het werk volgens de gel-
dende eisen verrichten. Alle bedrij-
ven zijn gecertificeerd en worden 
incidenteel ook nauwkeurig gecon-
troleerd. Zij zijn bijvoorbeeld bij 
een spouwmuurisolatie verplicht om 
precies bij te houden hoeveel vulma-
teriaal er mee gaat voor het betref-
fende oppervlak en als er materiaal 
over blijft, moet dat een aantoon-
bare reden hebben. De consument 
kan achteraf immers niet even in de 
spouw kijken om te controleren of 

de ruimte volledig gevuld is met het 
isolatiemateriaal.’

Mogelijkheden
‘Pas in de tweede helft van de ze-
ventiger jaren is het gebruikelijk 
geworden om spouwmuren te isole-
ren’, vertelt Henk Sikma. ‘Honderd 
jaar geleden had nog niemand van 
een spouw gehoord. Pas later wer-
den er bedacht de twee muren met 
lucht ertussen warmte binnen en kou 
buiten zouden houden. Inmiddels 
weten we dat als de spouw gevuld is, 
dat nog beter werkt. Bij nieuwbouw 
wordt dat direct al gedaan, maar in 
de oudere panden is er een wereld 
te winnen met isolatie. Niet allen 
door het vullen van de spouwmu-
ren, maar ook bij vloeren en daken 
zijn er tal van energiebesparende 
maatregelen te treffen. En hoe dat 
het beste kan, daar kom ik geheel 
vrijblijvend voor langs.’

Henk Sikma: ‘spouwmuur vullen, altijd feest’.

Henk Sikma is er graag bij de aanvang van de werkzaamheden zelf bij.

Drukte in het Anton Pieck dorp
Bij het Vaarderhoogt aan de Dorresteinweg in Soest wordt al jaren het gezellige 

winterevenement de ‘Warme Witte Winter Weken’ georganiseerd. Het heef, mede door  
media aandacht bij programma’s als Koffietijd en Nederland NL zoveel bekendheid  

dat bezoekers van heinde en verre komen.

Tot en met woensdag 23 december 
is er iedere dag wat te beleven. Op 
vrijdag worden Lichtjesavonden 
georganiseerd en en aanschuiven 
bij het stamppottenbuffet behoort 
tevens tot de mogelijkheden. (Re-
serveren tot maandag 15 decem-
ber). In het Anton Pieck dorp is er 
van alles te zien en te beleven: de 
levende Kerststal, Henk de hout-
hakker, het kaarsenhuis, WK kra-
len rijgen bij FairTrade, prachtige 
kerstshow, verschillende optredens 
van koren, bands en artiesten, ge-
nieten op het grote Smulplein van 
elke wintersnack die je maar kunt 
bedenken en wellicht uitgebreid ta-
felen in herberg De Kastelein.

De intentie van de Warme Witte 
Winter Weken is om de bezoekers, 
vaak gezinnen, families of groepen, 

het aloude, authentieke ‘samen-uit’ 
gevoel te geven. Een heerlijk uitje 
om van te genieten, waar thuis nog 
vaak over wordt nagepraat. U kunt 

nog meegenieten tot en met woens-
dag 23 december a.s. Alle informa-
tie vindt u op www.warmewitte-
winterweken.nl

Ook zonder sneeuw kom je helemaal in kerststemming.

Kerstdemonstratie 
Op dinsdag 15 december om 20.00 uur verzorgt Michelle Hubert 

van Gebloemd uit Groenekan samen met Kees van Ginkel van 
Van Ginkel tuinspecialisten een bijzondere demonstratie voor 

Kerst; met gebruik van (gewone) materialen met hier
en daar een glitter en een beetje kerstglamour in

De Koperwiek, Koperwieklaan 3 te Bilthoven. 

Michelle maakt bijzondere mooie, sfeervolle en bijzonder inspirerende 
kerststukken. Zij vertelt welke materialen gebruikt worden aangevuld 
met tips door hovenier Kees van Ginkel die vertelt hoe men kerstgroen 
kan snoeien zonder (vorst-)schade toe te brengen aan het groen in de 
tuin. De technieken en vormgeving worden verteld door Michelle. Een 
demonstratie van kerststukken van traditioneel tot modern. 

Aanmelden is niet noodzakelijk. Toegang voor Groei & Bloei leden 
gratis. Vindt u het leuk om zelf aan de slag te gaan. Gebloemd verzorgt 
in samenwerking met Kwekerij van Vulpen uit Groenekan en Flower 
Moment uit Baarn tussen 7 en 22 december verschillende workshops 
in de sfeervolle winterse kas van de kwekerij tussen de Groenekanse 
kerstbomen!

Met wat handige tips knutsel je de mooiste kerststukken.

Starters, winkeliers en bedrijven
zien graag dat ze over hen schrijven
zeker als je bedrijf wordt bekroond
en met een prijs is beloond
die zeker twee jaar zal beklijven

Guus Geebel Limerick

Fotoclub Bilthoven
Maandag 14 december is tijdens de clubavond van fotoclub Bilthoven 
het Han Baartmans-drieluik: drie nieuwe leden geven een fotopresenta-
tie. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het H F Witte 
Cultuur- en Vergadercentrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt. Meer in-
formatie fotoclub www.fotoclubbilthoven.nl.
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 GROTE, kleine, Groene, Echte,     
   Houten, kunst, gekleurde, KLUIT, 
         GEURENDE, Nordmann en nog veel meer

Tolakkerweg 138  •  Hollandsche Rading
035 577 1425  •  www.karelhendriksen.nl Kijk ook op onze pagina+

KERSTBOMEN 
en overige kerst- en sfeerartikelen

koop je bij

Maak                                          met uw aankopen 

kans op een              kerststuk!

Kerstinloop
Theetuin Bilthoven

Bij Theetuin Bilthoven (Spoorlaan 11 te Bilthoven) vindt op zaterdag 12, 
zondag 13 en maandag 14 december een kerstinloop plaats, iedere dag van 
11.00 uur tot en met 16.00 uur. De verzameling Kerststallen is weer uitgestald 
–oude en ook weer nieuwe exemplaren. De kerstboom binnen hangt vol met 
oude versieringen en de tuin is in kerstsfeer.

Het winkeltje staat vol met kerst hebbedingetjes o.a. oude kerstversieringen, 
curiosa en brocante. Ook zijn er weer heerlijke lekkernijen waaronder vele 
aparte jams. Er staan leuke vogeltaartjes alsmede kerststukken en –kransen 
en wolpakketten met patroon. Er koffie en/of thee met home made gebak en 
vegetarische bonensoep. Toegang gratis.

Ook in 2014 hield Theetuin Bilthoven een Kerstinloop.
[foto Henk van de Bunt]

Kerstinloop
bij het Rode Kruis 

Bent u alleen en ziet u tegen de Kerstdagen op? Het Rode Kruis organiseert 
een Kerstinloop op 2de Kerstdag, zaterdag 26 december, in het Rode Kruis-
gebouw aan de St. Laurensweg 13 in De Bilt voor iedereen uit de gehele 
gemeente.
Vanaf 10.30 bent u welkom en staat de koffie met wat lekkers klaar. Verder 
wordt u een drankje, hapje en soep aangeboden en natuurlijk is er tijd voor 
een praatje. U kunt komen en gaan wanneer u wilt tot 16.00 uur. Heeft u ver-
voer nodig (ook een evt. rolstoel); ook dan kan men zich aanmelden bij mv. 
T.Spoelstra , tel. 030 2281999  of via info@rodekruis-debilt.nl 

Vrijwilligers van het Rode Kruis afdeling De Bilt hebben vier telefooncirkels 
van mensen die elke dag even onderling contact hebben. Ook zijn er contact-
middagen en uitstapjes voor mensen die niet meer goed zelf de deur uitkomen. 
Er wordt een vakantieweek georganiseerd voor mensen die (thuis-)zorg nodig 
hebben en bij evenementen wordt noodhulp (EHBO) geboden. Een actieve 
jeugdgroep leert EHBO en organiseert bijvoorbeeld een actie voor serious 
request. Er worden cursussen reanimatie gegeven, EHBO en ook EHBO voor 
kinderen. De activiteiten worden betaald uit giften, collecte-, oud papier- en 
kledingopbrengsten. Wilt u vrijwilliger worden of meer informatie? kijk op 
www.rodekruis.nl/afdeling/debilt.

Kerst-High-Tea
in Toutenburg

De ‘Sociale Tak’ van het Rode Kruis afd. De Bilt organiseert op woensdag 16 
december een gezellige Kerst-High Tea in Toutenburg aan de Kievitlaan in 
Maartensdijk van 10.30 tot ca. 16.00 uur. 

Eveneens in Toutenburg wordt een oudejaarsavond georganiseerd van 19.30 
uur tot ± 1.00 uur. Dit is een voortzetting van de oudejaarsvieringen, zoals Wil 
en Wout van de Brink die jarenlang in Dijckstate verzorgden. Voor vervoer 
naar en van Toutenburg kan – voor beide evenementen - worden gezorgd. 
Aanmelden kan bij Henny van Engelen, tel. 0346 212729.

Oók in 2016 weer 
infoavonden zonnepanelen

Heeft u interesse om zelf energie op te wekken? En 
wilt u graag weten wat daar allemaal bij komt kijken? 
Energie-ambassadeur Roel Simons legt u tijdens een 
informatieavond graag uit, hoe makkelijk het is om 
zelf energie op te wekken. En hoe prettig het is, om te 
kunnen besparen op de energierekening. 

Roel heeft in zijn huis allerlei oplossingen bedacht om 
zuinig met energie om te gaan. Met succes, want zijn 
eigen energierekening is inmiddels 90% lager gewor-
den!  “Mijn gedrevenheid komt voort uit zorg voor 
de aarde en onze gemeenschap. Met BENG! kunnen 
we concreet werken aan de transitie naar een duur-
zame, lokale gemeenschap”. “Inmiddels heeft hij al 

vele geïnteresseerde inwoners van gemeente De Bilt 
de duurzame weg gewezen. Een bezoeker over deze 
avond: “Wat een enthousiasme! Ik heb na de bijeen-
komst meteen onderzocht hoeveel panelen er op mijn 
dak passen.”

Benieuwd wat u kunt opsteken op zo’n informatie-
avond? Ook in het nieuwe jaar kunt u weer bij Roel 
terecht.

Data voor 2016 zijn:
•	 wo. 20 januari
•	 wo. 17 februari
•	 wo. 16 maart
•	 di. 12 april
•	 wo. 18 mei
•	 wo. 15 juni.

Graag vooraf aanmelden via john@beng2030.nl, dan 
hoort u vanzelf waar de bijeenkomst plaatsvindt. We 
verzoeken u de jaarlijkse afrekening van uw energie-
bedrijf mee te nemen. Deelname is kosteloos.

Wilt u eerst checken of uw dak geschikt is?
Kijk op www.zonatlas.nl/provincie-utrecht.
Op de hoogte blijven?
Abonneer u op onze nieuwsbrief via:
www.BENG2030.nl 
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Geloofwaardigheid BOF onder druk
door Henk van de Bunt

In de achterliggende tijd hebben volgens fractievoorzitter Johan Slootweg (SGP) meerdere 
ondernemers uit De Bilt hun zorgen geuit over de Biltse Ondernemers Federatie (BOF). Recent 

zijn er opnieuw bestuursleden vertrokken. Slootweg: ‘Hoe geloofwaardig is de BOF nog als 
gesprekspartner voor de gemeente?’ 

De SGP-fractie heeft over dit on-
derwerp schriftelijke vragen gesteld 
aan het college. De BOF hoort vol-
gens de Staatkundig Gereformeer-
den de belangenbehartiger van zo’n 
500 ondernemers uit de gemeente 
De Bilt te zijn. Fractieleider Johan 
Slootweg: ‘De fractie wordt regel-
matig geconfronteerd met vragen 
en opmerkingen van ondernemers 
over de BOF. Zij voelen zich niet 
vertegenwoordigd of plaatsen grote 
vraagtekens bij zaken waar de BOF 
mee bezig is.’ 

College
Volgens de SGP moet het College 
van Burgemeester en Wethouders 
van deze gemeente zich dit aan-
trekken, omdat de BOF de overleg-
partner van het College is, wanneer 
het gaat om zaken die ondernemers 

aangaan: ’Nu er recent drie be-
stuursleden (voorzitter Evert ten 
Kate, penningmeester Peter van der 
Horst en bestuurslid Peter van Eij-
ken) opgestapt zijn, waarmee er in 
korte tijd totaal vijf bestuursleden 
weg zijn, vraagt de fractie zich af: 
hoe verder met de BOF?’

Vragen 
De SGP vraagt het College hoe 
zij het kan verantwoorden, dat de 
BOF de ideale gesprekspartner is 
namens de Biltse ondernemers. Nu 
de geloofwaardigheid van de BOF 
onder druk staat, vraagt Slootweg 
namens de SGP of het niet beter 
is om rechtstreeks met onderne-
mersverenigingen binnen de ge-
meente in gesprek te gaan over 
hun belangen en eventuele nieuwe 
ontwikkelingen. Verder vraagt de 
SGP het college om een financiële 
verantwoording van het Onderne-

mersfonds, waar de gemeente elk 
jaar 50.000 euro aan bijdraagt. ‘De 
SGP-fractie wil deze verantwoor-
ding voor de jaren 2013, 2014 en 
2015 op tafel hebben’, aldus Johan 
Slootweg. Het is niet de eerste keer 
dat de fractie aandacht vraagt voor 
de BOF. Onlangs nog bij de be-
grotingsbehandeling in november 
heeft de SGP-fractie opmerkingen 
gemaakt over de representativiteit 
van de BOF. Naar aanleiding van 
de reactie die het College toen gaf, 
vraagt de SGP-fractie zich af of het 
College voldoende op de hoogte is 
van de gang van zaken binnen de 
BOF. 

BOF
Gert-Jan Weierink is als adviseur 
aan de BOF verbonden. Als woord-
voerder reageert hij: De BOF be-
hartigt de belangen van alle onder-
nemers in de gemeente De Bilt. De 

geluiden, dat bepaalde ondernemers 
zich niet vertegenwoordigd voelen 
kennen wij. Dit is ook iets waar de 
overgebleven bestuursleden met de 
adviseur aan gaat werken. Hierover 
zullen wij ook op korte termijn met 
de besturen van de aangesloten ver-
enigingen spreken. Het is inderdaad 
zo dat er aan een betere en trans-
parantere bestuurs- en communica-
tiestijl gewerkt zal moeten worden. 
Binnenkort zullen wij ook met de 

gemeente in overleg treden en de 
plannen van het bestuur toelichten. 
Daarbij staat het voortbestaan van 
de BOF als overkoepelende belan-
genorganisatie voor alle onderne-
mers in de gemeente De Bilt niet ter 
discussie. Het Ondernemersfonds 
staat los van de BOF en zal als zo-
danig ook zelf verantwoording aan 
het gemeentebestuur moeten afleg-
gen over het door haar gevoerde fi-
nanciële beleid.’ 

Fractieleider Johan Slootweg spreekt zorgen over de BOF uit.  [foto Guus 
Geebel]

Adviseur en tijdelijk bestuurslid 
Gert-Jan Weierink. 

Samenwerking bij het voorkomen 
van verzwikkingen

door Henk van de Bunt

Fysiotherapiepraktijk en Beweegcentrum Karstens en van der Meijden organiseerde woensdag 
2 december een voorlichtingsbijeenkomst waarin de nieuwste ontwikkelingen bij 

het voorkomen van enkelverzwikkingen aan de orde kwamen.

Deelnemers waren zowel collega 
fysiotherapeuten als ook verzorgers 
van de diverse sportverenigingen, 
waarmee de organiserende prak-
tijk al intensief samenwerkt. Een 
aantal leden van die verenigingen 
fungeerde ook als ‘proefkonijn’, 
waardoor de nieuwe ontwikkelin-
gen ook meer visueel konden wor-
den gemaakt. 

Nieuw
Er is een nieuw product ontwik-
keld voor iedereen, die de enkels 
niet meer wil verzwikken; in het 
bijzonder voor sporters (80% van 
alle verzwikkingen vindt bij hen 
plaats), waarmee je vrij en explo-
sief kunt sporten en bewegen zon-
der zorgen. Een op maat gemaakte 
externe enkelband biedt effectieve 
bescherming. 

De band werkt als een veiligheids-
riem voor de enkel die op spanning 
komt te staan wanneer je dreigt te 
verzwikken De band wordt niet 
aangespannen zolang je normale 

sportbewegingen maakt en dat 
zorgt voor veel bewegingsvrijheid.

Patent
Het ontwerp is gepatenteerd n.a.v. 
onderzoek bij de TU Delft en het 
Erasmus Medisch Centrum. TU 
Delft en het Erasmus Medisch 

Centrum onderzoeken continu het 
gebruik van de externe enkelband 
onder meer dan 100 sporters. Zij 
geven aan dat de band een stabiel 
gevoel geeft, terwijl de enkel wel 
vrij kan worden bewogen; de band 
wordt comfortabel en gebruiks-
vriendelijk bevonden. 

In subgroepen wordt het preventieve materiaal gedemonstreerd, zoals aan 
sportverzorgers Jan Rigter (Hollandsche Rading) en zijn dochter Jonne. 

Kerstmarkt op 
Landgoed Oostbroek 
Op landgoed Oostbroek heerst op zaterdag 12 december een 

gezellige kerstsfeer. Tussen 11.00 en 16.00 uur kunt u een 
kijkje nemen bij de kraampjes, wandelen over het landgoed en 

genieten van de vele heerlijkheden op het grote terras.

In de verschillende kraampjes zijn er leuke (kerst-)cadeautjes, pro-
ducten om van te smullen, Heuvelrugbiertjes, delicatessen, sieraden, 
kleding, producten van wol, steen en hout. Op het sfeervolle winterter-
ras kunt u zich warmen bij een vuurkorf en genieten van erwtensoep, 
glühwein of warme chocolademelk. Er worden broodjes hamburger 
geserveerd van wildernisvlees. De kinderen kunnen in het Grote Huis 
naar een kerstverhaal luisteren en tussen 13.30 en 14.30 uur komt het 
Jeugdstrijkorkest uit Bilthoven daar optreden. Ook ‘t Winkeltje in de 
oude orangerie is geheel in kerstsfeer en het is er warm en droog. 

Landgoed Oostbroek ligt verscholen achter het Wilhelmina Kinder Zie-
kenhuis in De Uithof, Bunnikseweg 45a te De Bilt. 

Stichting het Utrechts Landschap is aanwezig op de kerstmarkt.

Prijswinnaars Jumbo 
Vrijdag 3 december waren er twee pieten naar de Jumbo van Jelle + 
Wiljanda Farenhorst aan het Maertensplein in Maartensdijk gekomen 
omdat er heel veel kinderen uit Maartensdijk een kleurplaat hadden 
ingeleverd.

De Pieten vonden de kleurplaten van Dinand, Fiene, Cristina en Dianne 
het mooist en zij kregen dan ook van de Pieten een mooi cadeau. [foto 
Henk van de Bunt]
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Film in Centrumkerk

Op vrijdag 11 december om 
19.30 uur wordt door de Com-
missie Leren van de Protestantse 
Gemeente Bilthoven in de Cen-
trumkerk aan de Julianalaan in 
Bilthoven een film vertoond, 
gevolgd door een nabespreking. 
De film heet De Voorlezer. Hij 
gaat over een jongeman die een 
relatie aanknoopt met een tram-
conductrice, die analfabeet is. Hij 
leest haar van alles voor. De rela-
tie houdt na enige tijd op. 
Jaren later komt de jongeman 
zijn vroegere geliefde opnieuw 
tegen, maar nu onder onthutsende 
omstandigheden. Het verhaal als 
geheel concentreert zich op de 
veroordeling van de daders van 
de holocaust en de ethische vra-
gen daaromheen en de omgang 
daarmee in het Duitsland van de 
jaren zestig. De filmvertoning is 
vrij toegankelijk; alleen wordt 
van de toeschouwers een bijdrage 
verwacht voor de frisdrank en 
de wijn, die bij de nabespreking 
wordt geschonken. Nadere infor-
matie bij Hans Bouma (tel. 030 
2204496).

Tentoonstelling PV De Bilt

Op 11 en 12 december vindt de 
jaarlijkse postduivententoonstel-
ling plaats in het clubgebouw, Jan 
Steenlaan 34A te Bilthoven. De 
tentoonstelling omvat zowel 4-tal-
len als losse duiven in de catego-
rieën oude doffer, oude duivin, 
jonge doffer en jonge duivin en 
late jonge doffers en duivinnen. 
Belangstellenden zijn op zaterdag 
12 december vanaf 14.00 uur wel-
kom. De koffie staat klaar en de 
toegang is gratis. De prijsuitrei-
king door wethouder Madeleine 
Bakker (De Bilt) is om 17.00 uur. 

Lezing

Op maandag 14 december spreekt 
prof. dr. Hans Achterhuis voor de 
Bilthovense Kring in het kader 
van het jaarthema ‘Over Kwaad 
gesproken’. In zijn lezing ‘Kwaad 
in het groot’ onderzoekt Achter-
huis de gedachtegang van filosofe 
Hanna Arendt. Zij typeerde na 
het proces van Adolf Eichmann 
in Jeruzalem het grote kwaad als 
‘banaal’. Deze visie was van meet 
af aan hevig omstreden. Achter-
huis onderzoekt wat Arendt met 
‘het banale kwaad’ bedoelde, 
afgezet tegen notie van ‘het radi-
cale kwaad’ van Kant. De lezing 
is in ‘Huize Het Oosten, Ruben-
slaan 1, Bilthoven om 20.00 uur.

Klezmer muziek in Weeshuis 

Op 11 december speelt het duo 
Don Munzer in Het Weeshuis van 
de Kunst Jasmijnstraat 6, in de 
Bilt met een eigen programma 
Ma YoFUS. Op deze avond kun 
je genieten van Klezmer muziek, 
latkes en andere lekkernijen in de 
grootste huiskamer van de regio. 
In ‘Ma YoFUS’ worden Klez-
mer muziek en Joodse liedjes in 
het Jiddisch ten gehore gebracht. 
Klezmer is een smeltkroes van 
muziekstijlen, naast veel Roe-
meens, Bulgaars en Russisch vind 
je er ook oriëntaalse en zigeune-
rinvloeden terug. Aanvang 20.30 
uur.
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Acties zijn geldig van woensdag 9 t/m dinsdag 15 december 2015

Hoogvliet Bilthoven: Leyenseweg 127 - Bilthoven

Hoogvliet blijft goed bereikbaar!
Leyenseweg 127 Bilthoven

Naast 
zwembad 

Brandenburg 
en Action

Ook tijdens werkzaamheden:

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

Mona toetje 
Bak 450 ml
Alle soorten
2 bakken
2.62

Witte bollen of puntjes, 
tarwe bollen of 
krenten-rozijnenbollen 
Zak 12 stuks
1.79  - 2.35

Per liter 1.11

0.990.990.990.
zak 12 stuks

1.001.001.001.
2 bakken
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Muzikaal onthaal op Julianaschool
door Guus Geebel

Vrijdag 4 december bezocht Sinterklaas met een groot aantal pieten de Julianaschool in 
Bilthoven. Buiten begroetten de kinderen de Sint met deksels en andere zelfgemaakte 

muziekinstrumenten. Accordeonist Ebbe Rost van Tonningen en Robert Schuller uit Westbroek 
op de banjo, speelden enthousiast door iedereen meegezongen sinterklaasliedjes.

‘We gaan de Julianaschool met 
muziek op de kaart zetten’, zei 
schooldirecteur Ella Prins nadat 
iedereen naar de gymnastiekzaal 
was gekomen. Ze vertelde dat alle 
kinderen op school in de toekomst 
muziekinstrumenten gaan bespe-
len. Ze noemt het heel bijzonder 
dat de school dat gaat doen en zegt 
dat de aanwezige ouders dat als 
eersten mogen weten. Onder lei-
ding van juffrouw Marieke laten 
enkele kinderen die al wat langer 
muziekles gehad hebben de eerste 
resultaten horen.

Continuïteit
Het op een andere manier bezig 
zijn met muziek houdt in dat er in 
de toekomst door alle leerlingen 

van de school muziekinstrumenten 
bespeeld gaan worden. ‘Dat wil 
niet zeggen dat er nooit eerder mu-
zieklessen gegeven zijn. Het staat 
gewoon op het rooster, maar afge-
lopen jaren is het wel een onder-
geschoven kindje geweest’, vertelt 
Ella Prins. ‘Minister Jet Bussema-
ker heeft met een groot bedrag een 
impuls gegeven om op scholen ge-
degen muzieklessen te gaan geven. 
Algemene muzikale ontwikkeling, 
maar ook het bespelen van muziek-
instrumenten.’ 

Uitvoering
De Julianaschool, Wereldwijs en 
De Werkplaats doen met het Kun-
stenHuis en de Biltse Muziekschool 
mee aan een pilot. In groep 4 krij-

gen kinderen algemene muzikale 
vorming van Joke Firet van de Mu-
ziekschool. Leerlingen van groep 
5 hebben les met muziekinstru-
menten. Iedere woensdag komen 
vijf docenten van de muziekschool 
lesgeven. Op woensdag 16 decem-
ber wordt door deze groep in de 
OLV-kerk aan de Gregoriuslaan in 
Bilthoven een kerstuitvoering ge-
geven voor ouders en bekenden. De 
Werkplaats geeft de uitvoering ‘s 
middags en Wereldwijs ’s avonds. 
‘De kinderen hebben vanaf de zo-
mervakantie al heel veel geleerd en 
je weet niet wat je hoort.’ 

Sinterklaasfeest op de Julianaschool 
in het teken van muziek.

Leerlingen rennen voor Vierstee
Vrijdag 4 december was voor de leerlingen van de School met de Bijbel in Maartensdijk een 

bijzondere middag. Zij waren al weken lang bezig geweest met het zoeken van sponsoren en de 
verdere voorbereiding en nu was het dan zo ver; de grote sponsorloopmiddag voor De Vierstee.

De School met de Bijbel maakt 
wekelijks gebruik van De Vierstee 
voor de gymlessen en wilde daarom 
ook helpen bij de komende herin-
richting en re-styling. Al ver voor 
het officiële startsignaal liep de 

spanning al flink op: ‘Hoeveel rond-
jes ga jij lopen? Hoeveel doe jij er?’ 
De een die hield het op 10, de ander 
ging wel 20 rondjes hardlopen. Na 
het startschot werd al snel duidelijk 
dat een uur lang hardlopen best in-

spannend was. Al snel werden de 
eerste jassen uitgedaan en sommige 
kinderen moesten zelfs halverwege 
even uitrusten. Maar al even snel 
raakten de kaarten meer en meer 
gevuld met ronde-stempels. Som-
mige kinderen waren zelfs zo fa-
natiek dat ze wel 2 stempelkaarten 
nodig hadden. Naast de kinderen 
liep er ook een aantal ouders en be-
langstellenden een rondje mee. 

Energie
Na een uur hardlopen was nog 
niet bij iedereen de energie op. Er 
waren kinderen die nog wel meer 
rondjes wilde lopen, maar helaas 
was de tijd op. Na het lopen wer-
den de rondes geteld, en kregen de 
kinderen nog een mandarijn waarna 
het weekeinde begon. De docenten, 
ouders en leerlingen van de School 
met de Bijbel kunnen terugkijken 
op een zeer geslaagd evenement.
Volgende week vrijdag wordt be-
kend hoeveel deze sponsorloop 
heeft opgeleverd voor Vierstee 2.0.

Kleine voeten zijn een uur lang in 
beweging voor De Vierstee. (foto 
Linda van Utrecht).

Concert 
voor Vierstee 2.0

Tijdens de ‘Vierstee Open Dag’ van zaterdag 28 november bood Joyce 
Geurtsen van de Dreams spontaan aan om voor de hoogste bieder een 
(huiskamer-)concert te willen verzorgen. De opbrengst van deze veiling 
gaat naar Stichting Vierstee 2.0.
De zussen Marie Louise en Joyce Geurtsen vormen samen het duo de 
Dreams en treden veel op. Zo waren ze o.a. te bewonderen in het SBS6 
programma The Winner is en treden ze op in dinner-shows en het thea-
terprogramma: ‘Zoals een vrouw kan zijn’. Joyce en Marie Louise bie-
den aan ten behoeve van fondswerving voor de actie Vierstee 2.0 een 
uniek (huiskamer-)concert te verzorgen. Hiervoor kan contact opgeno-
men worden met Jool Entertainment via info@joolentertainment.com 
of via de telefoonnummers +31(0)6 30031510 of +31(0)6 23415560. 

Sinterklaas slaapt op 
Rietakkerschool 

Op het dak en op het plein van deze basisschool waren de pieten vrijdag 
4 december in alle vroegte al te zien, maar Sinterklaas ontbrak. Die 
kwam in zijn pyjama het plein op, want hij had in de poppenhoek van 
de Tijgers geslapen. Hij kreeg snel zijn mantel weer aan en werd toege-
zongen onder begeleiding van muziek-juf, Judy Blank. De school wilde 
dit jaar iets terug doen voor de Sint en daarom hebben alle klassen een 
lied met een Spaans tintje voor hem gezongen. 

(Geertje van Genderen)

Sint arriveert in 
brandweerauto

Sint Nicolaas had dit jaar wel een heel bijzonder plan bedacht 
om op de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk te 
arriveren. Hij liet weten per helikopter te verschijnen.

De kinderen stonden al klaar op het schoolplein. Er was een grote let-
ter H op het plein getekend. Daar moest de Sint - althans de helikopter 
- landen. De spanning steeg. Klonk daar niet het geluid van een heli-
kopter. Plotseling kwam er een brandweerbusje het plein oprijden. Met 
Sint en zijn Pieten. Door het mindere weer bleek de heli niet te kunnen 
landen. Gelukkig waren er brandweermensen in de buurt, die de Sint 
naar school brachten. Daar kon het feest in alle omvang beginnen.

Sint heeft alle tijd om de kinderen te begroeten. [foto Henk van de Bunt]



Nootjes
Te koop aangeboden

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

SLANGVERLICHTING 24m 
€ 10,-. Buitenverlichting 5m 
€ 5,-. Netverlichting 100 lam-
pen € 10,-. Vlamverlichting 
20 lampen € 20,-. 
IJspegelverlichting 5m € 15,-. 
Tel. 0346-213076

Elektronisch VERGROOT-
APPARAAT met beeld-
scherm. Voor het vergroten 
van teksten, foto’s, munten, 
postzegels enz. Vergroot 3 tot 
45 maal in kleur zonder beeld-
vervorming. € 95,-. Tel. 035-
8200359 of 06-16641083

Grote reiskoffer 60x40 cm, 
donkerblauw € 12,-. Bruine 
koffer € 8,-. Tel. 030-2203365

Leuke roze meisjes kleding-
kast van Ikea € 25,-. Tel. 0346-
282656

Leuke witte, ijzeren, meisjes-
bed zonder matras € 30,-. Tel. 
0346-282656

Boeken als nieuw 'De een-
zaamheid van de priemgetal-
len' - Paolo Giordano € 5,75, 
'De Metsiers' - Hugo Claus 
(Volkskrant versie) € 3,75, 'De 
waarheid over de zaak Harry 
Quebert' - Joël Dicker rede-
lijke staat € 5,75 in 1 koop 
€ 13,-. Tel. 06-30693144

Misdaadroman 'Bijbelse wate-
ren' - Arne Dahl redelijke staat 
€ 3,75, dvd thriller Judas Kiss 
met o.a. Emma Thompson 
€ 3,75, dvd Eat pray love met 
o.a. Julia Roberts € 3,75. Tel. 
06-30693144 
Boekenweekgeschenken: 
1971 Protest per prent - DH 
Couvee  € 4,75, Het thea-
ter, de brief en de waarheid 
- H. Mulisch € 3,75, Gala - 
R. Giphart € 3,75 in 1 koop 
€ 11,-. Tel. 06-30693144

Gratis af te halen in Bilthoven 
voor de patchwork maker: lap-
jes stof in diverse formaten, 
kleuren en materialen. Tel. 
030-2293063

2 spiegels ca. 25x140 cm, 
smoke, per stuk € 5,-. Tel. 
06-33195692

Gratis af te halen: leuke 2-zits-
bank en een leuke zwart/wit tv. 
Tel. 06-25476354

Stevig MDF hang-/leg-
kast, wit, 2-deurs, 2 lades, 
170x91x58 cm € 50,-. Tel. 
06-53833076 na 18.00 uur

Witte kunstschaatsen voor ijs-
pret, maat 38 € 10,-. Tel. 0346-
243758

Nieuw dik groot blanco fotoal-
bum € 7,50. Tel. 0346-243758
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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 (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 
tekens meer + € 3,50).

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

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

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

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

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

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

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

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

Halfronde eiken vitrine kastje 
zo wel staand of hangend 
€ 37,50. Tel. 0346-243758

Projectiescherm, parelgrijs 
125x125 cm incl. projectie-
tafel € 10,-. Tel. 030-2290923

Groot konijnen-kippenhok 
1,85 x 1 meter, met dag- en 
nachtverblijf € 20,-. Tel. 035-
5414043

4 zinken kruiken waarvan 1 
kleinere en 1 bruingewolkt. 
samen € 15,-. Tel. 030-
2290923

4-delig jongenskostuum, 
zwart/krijtstreep, maat 
158/164. Bestaat uit jasje, 
gilet, broek en blouse € 20,-. 
Tel. 0346-213392

4-delig jongenskostuum, 
zwart/krijtstreep, maat 
170/176. Bestaat uit jasje, 
gilet, broek en blouse. € 20-. 
Tel. 0346-213392

4-delig jongenskostuum, 
zwart, maat 182/188. Bestaat 
uit jasje, gilet, broek en blou-
se. € 20,-. Tel. 0346-213392

Combi kinderwagen voor 2 
kinderen € 45,-. Tel. 0346-
212929

2 kinderstoelen € 7,50 per 
stuk. Tel. 0346-212929

Fraaie kunstkerstboom, 
vlamvertragend, topkwa-
liteit, hoogte ca. 215 cm 
met standaard € 20,-. Tel. 
06-27351250 

Nieuwe kerstverlichting 
kaarsjes, 30 stuks, voor zowel 
binnen als buiten € 15,-. Tel. 
06-53441095 na donderdag 
10/12

Kerstkrans omrand met guir-
landes, 50 cm € 25,-. Weinig 
gebruikt. Tel. 06-53441095 na 
donderdag 10/12

Weinig gebruikte mini stepper 
€ 15,-. Nieuwe kettlebell 5 kg 
€ 5,-. Tel. 06-53441095 na 
donderdag 10/12

Lage stalen noren maat 39, 
weinig gebruikt € 25,-. Tel. 
06-53441095 na donderdag 
10/12

Mooie moderne nieuwe hang-
lamp, zilverkleurig € 15,-. 
Tel. 030-2205540

Z.g.a.n. Perzische- of traplo-
per, mooi motief, 325 x 55 cm 
€ 30,-. Tel. 030-2205540

Mooie Brabantia pedaalem-
mer met uitneembare binnen-
bak, nooit gebruikt € 15,-. Tel. 
030-22055540

Te koop gevraagd
Oude RACEFIETS uit de 
jaren 70-80-90 (in huidige 
staat) voor hobbyist. Tel. 
06-83235321

Personeel aangeboden
SAXOFOON en klarinet 
prive les voor beg. en. gev. 
door gedipl. conservatorium 
docent. Moderne methode. 

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

voor de feestdagen! Bel voor 
een afspraak: 06-33722022. 
Zorg voor uw haar!

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

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

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

Te huur/ te koop 
BEDRIJFSRUIMTES 100m2 
- 400m2 aan de Industrieweg 
in Maartensdijk. Tel. 
06-54623282

DROOG (open)haardhout: 
€ 55,- per m3. Ongezaagde 
stammen: € 20,- per m3. 
Nw. Weteringseweg 34. Tel. 
06-54751296

Te HUUR in Westbroek: 
loods met c.v. per 1 januari 
2016. Tel. 06-51157688

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

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

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

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

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

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

Cursussen/ trainingen 
Kerstworkshops Groenekan: Gebloemd en Flower 
Moment verzorgen bij Kwekerij van Vulpen op 9, 10, 14, 
16, 18 en 21 dec. kerstworkshops. Duur van 19.30 tot 22.00 
uur. Kosten € 40,- p.p. incl. hapje, drankje, materiaal en 20% 
korting op een Groenekanse kerstboom van de kwekerij! 
Liever met een groep op een andere datum workshoppen? 
Laat het ons weten! Aanmelden kan via Info@gebloemd.com 
en 06-10392836 of Info@flowermoment.nl en 06-41866940

Alle informatie op www.
sax-klarinetles.nl of tel. 
06-55891237

Ervaren COUPEUSE doet 
al uw naai-, verstel- en ver-
anderwerk. Komt ook bij u 
thuis. Tel. 030-2252986

Oppas aangeboden voor uw 
huisdier. Vergoeding welkom 
maar niet nodig. Liefst omge-
ving de Leyen/ Brandenburg. 
Tel. 06-33195692

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

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

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

Ook voor kleur en perma-
nentbehandeling kom je naar 
BETTY’S CORNER! Nog 
enkele plaatsen beschikbaar 

Oud papier 
Groenekan
Op zaterdag 12 december haalt het Rode Kruis 
afdeling Maartensdijk 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 
12 december oud papier op in Maartensdijk. De 
papierwagens gaan zaterdagmorgen om 9.00 uur 
rijden. U wordt verzocht uw papierkliko of het 
goed gebundelde papier tijdig aan de weg te zet-
ten.

PvdA en vluchtelingenwerk

De PvdA overdagbijeenkomst 
gaat deze keer over een actueel 
onderwerp. Er bestaat in De Bilt 
een Steunpunt Vluchtelingen. De 
coördinator daarvan Hanneke 
Eilers zal het thema Vluchtelin-
genwerk inleiden. 

De PvdA bijeenkomst is op dins-
dag 15 december om 9.45 uur bij 
Mevrouw Roessing, Utrechtse-
weg 363 De Bilt (Zuid). Er is ook 
nieuws uit de Gemeenteraad door 
Erik van Esterik. Alle belangstel-
lende leden en niet-leden zijn 
welkom. Informatie: tel. 030 
2286903, 030 2282813 of 030 
2201295.

Winterfair Thomashuis

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

Dansen van Universele Vrede 

De ‘Dansen van Universele Vrede’ 
hebben hun wortels in het werk 
van Samuel L. Lewis, zen- en 
soefi-meester uit San Francisco. 
Het zijn eenvoudige, meditatieve, 
vreugdevolle kringdansen en de 
teksten en bewegingen worden bij 
elke dans opnieuw uitgelegd. Hier-
door kunnen nieuwkomers gemak-
kelijk instromen. 
Zondag 13 december van 14.00 
tot 17.00 uur in de Woudkapel in 
Bilthoven. 

Aanmelden c.q. info: 06 15830720 
of d.aulenkamp@online.nl 

U wilt iets 'effe' kwijt

Dat kan! Deze rubriek staat open 
voor lezers van De Vierklank en 
kan ingezet worden om opmerke-
lijke zaken onder brede aandacht 
te brengen. 

Er wordt niet gescholden, persoon-
lijke zaken zijn niet welkom en 
het is ook niet de bedoeling dat er 
oeverloze discussies in de krant 
ontstaan. Stukken dienen in Word 
per mail ingezonden te worden 
naar: info@vierklank.nl en mogen 
niet meer dan 250 woorden bevat-
ten. De redactie behoudt zich - 
zonder opgave van reden - het 
recht voor om niet tot plaatsing 
over te gaan.
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De Bilt komt met de schrik vrij 
In de afgelopen drie wedstrijden werden maar 2 punten bij elkaar gesprokkeld.  

De koppositie is verspeeld en om aansluiting te houden met de bovenste ploegen was  
een overwinning op vv Scherpenzeel noodzakelijk. 

Zonder de geschorste Mike Ver-
sloot en de in Thailand verblij-
vende Joey de Ruijter begon De 
Bilt met een aantal wijzigingen 
aan de thuiswedstrijd tegen vv 
Scherpenzeel. Zeker het eerste deel 
van de wedstrijd was erg gezapig 
met weinig goed voetbal. Beide 
ploegen konden niet meer als een 
paar speldenprikjes uitdelen totdat 
Scherpenzeel doorbrak aan de lin-
kerkant. Na goed doorzetten werd 
de bal teruggelegd waarna het voor 
een aanvaller van Scherpenzeel een 
koud kunstje was om de bal binnen 
te schieten. 
Een paar minuten voor rust kreeg 
Scherpenzeel een strafschop. Ri-
cardo werd de verkeerde hoek in-
gestuurd, maar via de paal kwam 
de bal weer terug in het veld. In de 

tegenstoot stuurde Wesley met een 
lange bal Tom de diepte in. Hij pas-
seerde zijn directe tegensander en 
gaf de bal strak voor het doel. Rol-
and kwam inlopen en kon zo zijn 
3e doelpunt van het seizoen maken. 
De Bilt ontsnapte zo aan een 0-2 
achterstand en ging zelfs met een 
1-1 tussenstand de rust in.

Na rust was het Sam Eerdmans 
die FC De Bilt alsnog naar een 
voorsprong schoot. Maties werd 
aangespeeld rond de 16 meter. Hij 
behield het overzicht en legde de 
bal terug op Sam. Met een bekeken 
schot vanaf 20 meter liet hij de ver-
bijsterende keeper kansloos. Een 
paar minuten voor het einde van 
de wedstrijd maakte Tom een ein-
de aan het laatste beetje hoop van 

Scherpenzeel. Een lange bal van 
Steven werd meegenomen door de 
wind. De keeper schatte de bal ver-
keerde in waardoor de bal over hem 
heen vloog. Tom was goed doorge-
lopen en kon de bal daarna het lege 
doel inschuiven. In de slotseconden 
zorgde de ingevallen Karim Aref 
ook nog voor een wat geflatteerde 
4-1 eindstand. 

Ondanks een mindere wedstrijd 
hield de ploeg van Gerrit Plomp 
de punten toch in De Bilt. Koplo-
per FC Almere wist zijn wedstrijd 
overtuigend te winnen, maar andere 
concurrenten verspeelden punten 
waardoor FC de Bilt nu op een 2e 
plaats staat. Voor de winterstop 
speelt FC De Bilt nog twee wed-
strijden. 

Irene wint en bekert verder 
Irene Dames 1 ging binnen drie dagen twee keer naar Oudewater. Na de 3-1  
competitiezege op zaterdag 28 november, volgde maandag 30 november een  

bekerwedstrijd tegen hetzelfde team van Jupiter. Door afwezigheid van een aantal 
basisspeelsters werd een zware wedstrijd verwacht. 

Zoals wel vaker bij doordeweekse 
uitwedstrijden kwam het bezoeken-
de team moeizaam op gang. Jupiter 
daarentegen was vanaf het eerste 
moment bij de les en trok de eerste 
set naar zich toe. De tweede set was 
voor Irene. De derde set ging weer 
naar Jupiter en Irene stond voor een 
bijna onmogelijke opgave. 

Na een 25-21 overwinning in de 
vierde set had Jupiter geen weer-
stand meer. Vanaf de vierde set was 
het alles Irene wat de klok sloeg. 
Irene wist de vijfde set met dui-
delijke cijfers (15-7) te winnen en 
bekert daardoor verder. Irene coach 
Erna Everaert was tevreden over 
het resultaat: ‘Winnen is winnen. 
Doordeweekse wedstrijden zijn al-
tijd lastig. Dit was een overwinning 
van het hele team met een fantas-
tisch invalbeurt van Svenne Bas-
tian, die vanaf de vierde set nieuwe 
energie in het team bracht. Het is 
prachtig om te zien dat jonge mei-

den als Svenne en Femke Scharren-
burg aansluiten bij het team’. 
 
De volgende ronde van de beker 
speelt Irene tegen een team uit een 
hogere klasse. Een mooie uitdaging 
voor het jonge Irene team om te 
zien waar het staat.

Zaterdag, 12 december om 14.45 
uur speelt Irene D1 weer thuis in de 
Kees Boekehal.

Tegenstander is Zovoc uit Zoeter-
meer, het team staat 3e in de com-
petitie die door Irene D1 wordt aan-
gevoerd.  (Michel Everaert)

Irene D1

SVM wisselvallig in uitwedstrijden
Op het mooie sportcomplex van VOP (Voor Ons Plezier) in Amersfoort werd de Maartensdijkse 

trots al na 8 minuten wakker geschud door een prachtig afstandsschot van een VOP-speler. 

SVM speelde in de laatste linie met 
Stefan van Keulen en Bas Bos als 
backs en Bas Temme centraal naast 
Kevin Timman. Op het middenveld 
ontbrak de zieke Mark de Brauw 
en Maxime de Brauw speelde in 
de spits. SVM hervond zich snel 
en zette langzaam maar zeker VOP 
vast. Kleine kansjes kwamen er 
ook, maar uitwedstrijden winnen en 
geen kansen weggeven; dat is een 
ander verhaal. Na de rust zou de 
achterstand wel goed komen. (Rust-
stand 1-0).
Met de wind mee begon SVM toch 
met wat minder overtuiging aan de 
tweede helft. VOP bleef de gevaar-
lijk lange bal spelen. Eerst toonde 
de SVM goalie zijn kwaliteiten door 

knap te redden. Maar rond de 55 mi-
nuut scoorde VOP de 2-0; even later 
werd Bas Temme met rood van het 
veld gestuurd door de arbiter van 
dienst. Met 10 man bleef SVM het 
proberen en kreeg de kans om de 
2-1 te scoren, maar het schot van 
Marcel Melisse had onvoldoende 
kracht. SVM gooide  alles  op de 
aanval, had geen geluk of strandde 
op de goalie van VOP.
Het werd uiteindelijk nog 3-0.Ook 
een tweede strafschop voor SVM 
werd niet benut. 
Aanstaande zaterdag kan SVM thuis 
tegen Jonathan (huidige nummer 2) 
laten zien dat het mee wil blijven 
doen voor het linker rijtje. SVM 2 
gaf het goede voorbeeld door thuis 
met 2-1 te winnen van Jonathan.SVM strijdt voor wat het waard is. (foto Nanne de Vries)

SVM E3 kampioen
Zaterdag 5 december zou het feest worden; het kampioenschap van 
SVM E3 was al veilig gesteld in de uitwedstrijd tegen NVC. Er kon 
deze keer dus ook op (eigen) veld gefeest worden met een feest-opstel-
ling tegen BFC. De spits (Ramzi) in het doel, de doelman (Robert) en 
laatste man (Sem) in de spits. En zo ging men de (thuis-)kampioens-
wedstrijd in. 
Er werd veel gelachen, veel kansen werden gemaakt en ook Robert en 
Sem scoorden; zij waren als enigen daar nog niet aan toegekomen. 

Na een toespraak in de bestuurskamer en de uitreiking van de medail-
les, was het tijd voor pannenkoeken, limonade. Het feestje werd af-
gesloten met een rit op de platte kar door het dorp, met toeters en de 
kampioenbeker.

V.l.n.r. Daniël van Barneveld, Lucas Haaksman, Matz de Bruin, Menno 
Kant, Robert Kalverda, Eline van der Heijden, Ramzi Ajaoud en Sem 
Bassie.

SVM E1  
ongeslagen kampioen

SVM E1 is zaterdag 5 december kampioen geworden in de 2e klasse. 
Zowel in de bekercompetitie als in de ‘reguliere’ competitie werden 
alle wedstrijden gewonnen.

Boven v.l.n.r.: Marco Willemse (sponsor tassen), Efred Kool (coach), 
Simon Boorsma, Arad Dariyabari, Lorenzo van Zijl (trainer) en Mirella 
Saffrie (sponsor trainingspakken)
Onder v.l.n.r.: Reinout van Breemen, Ishak Bettioui, Jesper Kool, Niels 
van den Berg, Mees van Wijngaard, Max Kok en Luuk Bakker.
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EHBO-geslaagden bij Van der Neut
door Henk van de Bunt

Leden van EHBO-vereniging Bilthoven deden woensdag 2 december in Groenekan bij 
familiebedrijf Van der Neut examen voor de cursus ‘EHBO voor kinderen’. Het examen werd 
bij dit bedrijf, dat geheel gericht is op de ‘doe het zelver’, gehouden, omdat het merendeel van 

haar werknemers deelnemer was van deze applicatiecursus. 

De cursus bestond uit verschillen-
de lesavonden en bevatte diverse 
elementen, zoals het veiligstellen 
van het Bewustzijn, de Ademha-
ling en Circulatie. 

Ook werd de cursisten geleerd 
om te reanimeren en om gebruik 
te maken van de A.E.D. voor de 
doelgroep kinderen. In de cursus 
kregen zij inzicht in de verschillen 

tussen kinderen (vanaf 1 jaar tot in 
de puberteit) en volwassenen, die 
van belang zijn voor de eerstehulp-
verlening. De cursisten leerden 
hulp te verlenen aan zuigelingen 
en kinderen bij stoornissen in de 
vitale functies en bij letsels die bij 
kinderen veel voorkomen. 

Tevens werd aandacht besteed aan 
het voorkomen van ongevallen bij 

zuigelingen en kinderen. Extra 
aandacht werd besteed aan het her-
kennen van mogelijke kindermis-
handeling. 

Alle cursisten die op deze avond 
examen deden slaagden voor hun 
certificaat Eerste Hulp aan kinde-
ren. De cursus werd gegeven door 
de docent van de EHBO-vereni-
ging Jan Broers. 

Medewerkers van Van der Neut moet het geleerde in praktijk laten zien.

Dubbelconcert 
Zaterdag 12 december presenteert het KunstenHuis een dubbelconcert van de Bigband Biltse 

muziekschool in samenwerking met de Indigo Big Band uit Nieuwegein.  
Het concert vindt plaats in Theater het Lichtruim om 20.00 uur.

Het wordt een swingende avond 
met uiteenlopende muziekstijlen, 
van bigbandclassics tot toppers 
uit het poprepertoire. De Bigband 
Biltse Muziekschool staat onder 
leiding van trompettiste Anita van 
Soest, de Indigo Big Band on-
der leiding van trombonist Kees 
Adolfsen. Van Soest en Adolfsen 
werken graag samen, onder meer 
in trio ‘Copper and Creek’. Met 
hun bigbands brengen zij een ge-

varieerd programma waarin naast 
instrumentale swingers ook royaal 
ruimte wordt gemaakt voor de vo-
calisten van beide bands. 

Workshop
Voorafgaand aan het concert is er 
van 15.30 tot 17.00 uur een combi-
workshop ‘Spelen in een bigband’ 
door Anita van Soest en ‘Impro-
viseren kun je leren’ door Kees 
Adolfsen. 

Muziekschoolleerlingen t/m 12 
jaar kunnen kosteloos hieraan deel-
nemen. Aan anderen zal een kleine 
vergoeding worden gevraagd. 

Meer informatie bij de receptie van 
het KunstenHuis, tel. 030 2283026 
(maandag t/m donderdag). 

Aanmelden voor de workshop via 
de ticketshop van het Kunsten-
Huis.

Zaterdag 12 december is er een dubbelconcert van de Bigband Biltse Muziekschool (foto) en de Indigo Big 
Band uit Nieuwegein. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
De fietsenstalling

Vrijdagochtend maakte ik voor het eerst gebruik van de bewaakte fiet-
senstalling bij station Bilthoven. Ik ben zestig jaar en ik vind ‘nieuwe’ 
vormen, zoals de bewaakte fietsenstalling met gebruik van je giropas 
best spannend. Maar ik durfde de stap aan en het leek eenvoudig. Met 
je giropas kun je inchecken en er weer uit gaan. Ik stalde mijn fiets 
maar voor één dag en dat is gratis (24 uur). 

Maar dan...toen ik mijn fiets ophaalde (na me met mijn giropas aange-
meld en dus binnen mogen komend) kon ik er niet meer uit. Het poortje 
ging niet open. O jee, wat nu. Op de infoknop gedrukt en tegen ‘de 
stem’ gezegd, dat ik er niet uit kon. Het ‘apparaat’ reageerde niet. ‘De 
stem’ zei mij, dat er problemen waren met ‘het pinnen’ en ‘de stem’ 
deed het poortje voor mij open. Dat was fijn natuurlijk. Maar ik rea-
liseerde mij ineens, dat er nu geen bewijs was dat ik de fietsenstaling 
met fiets had verlaten. En de stalling kost per dag 50 eurocent met een 
maximum van 28 dagen. Daarna werd de fiets verwijderd (dat stond 
vermeld op het informatiebord). 

Bewijzen
Hoe kon ik nu bewijzen, dat ik mijn fiets wél had opgehaald... Ik drukte 
weer op de knop en vroeg aan ‘de stem’ hoe dat werd verwerkt. ‘De 
stem’ zei mij, dat ook niet te weten en zou me ‘doorverbinden’ met 
iemand die het wel wist. Toen kwam er de stem van de OV-dienst met 
het verzoek een cijfer in te tikken voor de vraag die ik had (toets...). 
Maar....wat een waanzin....er was natuurlijk geen cijfer om in te tik-
ken daar. Ik probeerde nog een keer de ‘stem’ van de fietsenstalling te 
bereiken, maar kreeg gen reactie. Toen ben ik maar naar huis gefietst...
in de wetenschap dat er wellicht een bedrag van veertien euro van mijn 
rekening zal worden afgeschreven. (Het maximaal aantal dagen dat ik 
in de fietsenstalling mag staan.)

Begrijpt u, dat ik geen vertrouwen meer heb in deze (toch eigenlijk 
mooie) vorm van mijn fiets veilig stellen?

Jeannette Berends, Bilthoven

Dat wil ik ‘effe’ kwijt...
Bladblazer 

De blaadjes zijn weer van de bomen en veel ervan zijn 
inmiddels weer keurig netjes opgeruimd door 

de gemeentelijke buitendienst.
 
Vorige week waren in mijn straat vier mannen druk bezig om met een 
Bladblazer de blaadjes bij elkaar te blazen, waarna ze door een slurf wer-
den opgezogen. Het werd allemaal netjes. Maar ik denk dat het goed is om 
even stil te staan bij de wijze waarop dat gebeurt...

De vier mannen zijn elk dus gewapend met een Bladblazer, die met een 
oorverdovend lawaai de bladeren op een hoop blaast. Aan de voorkant pro-
duceert de blazer een krachtige wind en aan de achterkant produceert dit 
apparaat een doordringende walm tegen het gezicht aan. Ik heb 2 minuten 
met één van deze mensen staan praten, maar die walm is de hele dag in 
mijn neus blijven hangen. Deze mensen worden dus de gehele dag, dagen 
lang, bloot gesteld aan die herrie en die stank. Ik vind het mensonterend om 
wie dan ook dit soort werkzaamheden op deze manier te laten uitvoeren. 
Ik kan me ook niet voorstellen dat dit volgens de regels van de Arbo is. Ik 
hoop dan ook dat dit de laatste keer is en dat volgend jaar deze mensen elk 
een bezem krijgen. Dat lijkt me een stuk gezonder.

Met vriendelijke groet

Jacqueline Soetenhorst, Bilthoven 

Wij zijn 1e en 2e kerstdag geopend

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
09-12
Do.

10-12
Vr.

11-12

Smokey sirloin-steak
met Texas-sauce

of
Zacht gegaarde kabeljauwfilet

met saus antiboise
of

Ragout van “vergeten groenten” 
met geroosterd naan-brood

€ 9,50

Woe.
16-12
Do.

17-12
Vr.

18-12

‘KLIEKJESDAGEN”

Diverse vlees, vis
en vegetarische gerechten.

€ 9,50
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