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Uw lokale
drukwerkspecialist

Wij hebben tal van ideeën hoe je een 
eindejaarattentie een persoonlijke twist 
kan geven.
 
- exclusief ontworpen kerstkaarten
- bijzondere relatiegeschenken
- kalenders, verpakkingen enzovoort
 
Neem gerust even contact op om de 
mogelijkheden door te nemen.

Kerststress?

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378

WIJNEN
&

GEDISTILLEERD

Wandeling maken?

Ga eens kijken!

Minister Cora van Nieuwenhuizen 
opent A27

door Walter Eijndhoven

Woensdag 14 november opende Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en 
Waterstaat de verbrede A27/A1. Dit gedeelte, de aansluiting tussen Utrecht-Noord,

knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg betekent een aanzienlijke 
verbetering voor de doorstroming van en naar Utrecht en Amersfoort. 

Met de woorden: ‘De realisatie 
van dit project is goed nieuws voor 
automobilisten en belangrijk voor 
onze bedrijven en de werkgelegen-
heid. Nu de economie weer groeit, 
is het extra belangrijk dat onze in-
frastructuur in topconditie is. Daar 
levert dit project een bijdrage aan. 
Bovendien zijn we twee maanden 
eerder klaar dan gepland, een knap-
pe prestatie’, opende de minister de 
A27. Na deze woorden plaatste zij 
de puzzelstukjes van de A27/ A1 in 
de draaischijf van Nederland.

Japanse duizendknoop
Rijkswaterstaat en 3Angle kijken 
terug op een geslaagd project, met 

mooie resultaten voor weggebrui-
kers en natuur. Helaas zijn niet alle 
partijen even tevreden als Rijks-
waterstaat en 3Angle. Zo maakt de 
Biltse raadsfractie van GroenLinks 
zich ernstig zorgen over de opmars 
van de Japanse duizendknoop en 
heeft daarover vragen gesteld aan 
het College van B en W. Aanleiding 
is de ontdekking dat voor de taluds 
langs de A27 grond is gebruikt die 
grote hoeveelheden resten bevat 
van deze woekerplant. Deze resten 
vormen een grote bedreiging voor 
de weg en de bijen-vriendelijke 
beplanting die op de taluds zou ko-
men, maar ook voor de tuinen en 
landbouwgronden in de nabijheid. 

GroenLinks is daarom van mening 
dat de grond op korte termijn door 
Rijkswaterstaat (RWS) grondig 
moet worden gesaneerd. Het blijkt 
dat RWS al maandenlang op de 
hoogte was van de vervuiling en 
GL raadslid Marijn Peperkamp wil 
graag weten wanneer de gemeente 
hierover werd geïnformeerd. 

Verder wil zij aandringen op een 
saneringsplan. Eerder was afge-
sproken dat de provincie het voor-
touw zou nemen bij het opstellen 
van een plan van aanpak van “in-
vasieve soorten”. De Japanse dui-
zendknoop staat niet op de door de 
EU opgestelde lijst van soorten die 
bestreden moeten worden, maar Pe-
perkamp wil dat dat alsnog gebeurt, 

gelet op de grote schadelijkheid van 
deze woekerplant. 

Actiecomité
De West-Indische buurt in Hilver-
sum vecht al sinds 2002 tegen RWS 
om een gezond en veilig leefkli-
maat te krijgen. Ontevreden is zij 
over de misleidende communicatie 
richting de West-Indische buurt wat 
betreft uitbreiding van 2 x 2 naar 2x 
3 rijstroken. Er wordt namelijk al 
een verharde vierde rijstrook aan-
gelegd. Een 7-baans afslag van 50-
400 meter komt dichterbij de wijk 
dan afgesproken, vindt verwoes-
ting van drie hectare natuurschoon 
plaats, 94% van de bewoners, die 

binnen 200 meter van de A27 wo-
nen hebben last van hart- enn vaat-
ziekten door geluidshinder en vindt 
er ongelijke behandeling plaats 
van burgers. Daarom willen de be-
woners geluidsschermen langs de 
A27/ knooppunt 33. Resultaat hier-
van: acht tot twaalf dB reductie van 
geluidshinder, betere bescherming 
voor: 95 bestaande en 110 nieuw te 
bouwen woningen, nieuw zieken-
huis, overige zorginstellingen en 
drie nieuwe lagere scholen. Bewo-
ners van Hollandsche Rading plei-
ten voor een jaarlijks overleg tussen 
partijen. Hun eerste input komt uit 
een nog te houden enquête onder 
bewoners die hun mening geven 
over Geluid, Lucht en Licht, na de 
verbreding van de A27.

Op naar het volgende tracé, bij Amersfoort, met wethouder van Amersfoort Hans Buijtelaar (l) en 
minister Cora van Nieuwenhuizen.

Hanneke de Zwart 
opnieuw raadslid D66

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart werd Hanneke de Zwart 
niet in de raad herkozen. Door het vertrek van Hans Mieras wordt zij 
tijdens de raadsvergadering van 29 november alsnog geïnstalleerd als 
raadslid. Zij was de vorige raadsperiode lid van de raad en sinds 28 juni 
commissielid niet zijnde raadslid voor de fractie van D66. Hanneke de 
Zwart is blij het werk als raadslid weer op te kunnen nemen. Ze noemt 
zich een pragmatisch mens en vindt het fijn als woorden en plannen 
leiden tot acties. Hanneke de Zwart heeft veel ervaring in de volkshuis-
vesting bij verschillende organisaties. De daar opgedane kennis gaat 
zij inzetten voor de woningbouw in de gemeente De Bilt. Hans Mieras 
was in de vorige raadsperiode wethouder en bij de raadsverkiezingen 
lijsttrekker van D66. Hij stelde zich niet meer beschikbaar als wethou-
der en werd raadslid. Een belangrijke reden voor zijn vertrek is dat hij 
zijn werkzaamheden als ZZP’er steeds moeilijker te combineren vindt 
met het raadslidmaatschap. Hans Mieras zegt blij te zijn met Hanneke 
de Zwart als zijn opvolger. ‘Zij kreeg bij de laatste verkiezingen veel 
voorkeursstemmen en ik weet dat ze het goed zal doen.’ Tijdens het 
wethouderschap van Hans Mieras werd begonnen met de renovatie van 
de Kwinkelier en de nieuwe inrichting van het Vinkenplein. De positie 
van het Kunstenhuis werd verder versterkt door de ingebruikname van 
het Lichtruim en de fusie met de Zeister Muziekschool. Als wethouder 
van Financiën maakte hij een begin met het herstel van de gemeente-
financiën na de crisisjaren. [GG]

Maertensplein 33  0346-213711
www.hairdesque.nl   Hairdesque
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Hans Mieras verlaat de lokale politiek.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

25/11 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies, 
Herdenking van de overledenen

25/11 • 19.30u - Taizéviering

Pr. Gem. Zuiderkapel
25/11 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer, 

voorbereiding Heilig Avondmaal 
25/11 • 18.30u - Ds. J.C. Schuurman

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
25/11 • 10.30u - OntMoeten op zondag 

met Margot Janssen

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

25/11 • 10.00u - de heer Jan Poot

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
25/11 • 10.30u - Voorgangers:

Hyleco Nauta en Martin Meijer

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
25/11 • 10.15u - Ds. H. Sj. Wiersma

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
25/11 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers
25/11 • 19.00u - Ds. G. de Fijter

‘Nieuwe Kerk’ in Opstandingskerk 
25/11 • 10.00u - Ds. E.W.J. van Leersum 

en mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
25/11 • 10.30 u - Communieviering,

I. Elsevier en W. Eurlings 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
25/11 • 10.00u - Spreker

Wim Hoogendijk

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
25/11 • 15.30u - Drs. J. Mulder 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

25/11 • 10.00u + 18.30u - Kandidaat 
W.J.Korving 

Onderwegkerk Blauwkapel
Eerstkomende dienst zondag 2 december.

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

25/11 • 11.00u - Kapel gesloten; 
Samendienst in Ontmoetingskerk 

Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

25/11 • 10.00u - Ds. G.C. Klok 
25/11 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

25/11 • 10.00u + 18.30u - Ds. W. Roos

PKN - Ontmoetingskerk
25/11 • 09.30u - Ds. R. Alkema; 

Samendienst met
Kapel Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
24/11 • 19.00 uur: Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink
25/11 • 10.30 uur: Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

25/11 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee
25/11 • 18.30u - Ds. A.J. Krol

PKN - Herv. Kerk
25/11 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

25/11 • 18.30u - Ds. A.N. van der Wind 

‘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

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Verdrietig deel ik u mede dat Thea in
haar slaap rustig is heengegaan.

Thea Bach
’s-Gravenzande, 14 januari 1942

Bilthoven, 8 november 2018 

Herma Bach

Alfred Nobellaan 521, 3731 DP De Bilt

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Met groot verdriet geven wij u kennis van het overlijden van 
mijn dierbare echtgenote, mijn lieve mama, onze schoonmoeder 

en bijzondere oma

Alie Kippers ‐ Geurtsen
* 29 januari 1951                                † 16 november 2018

Met een enorme wilskracht heeft zij de laatste maanden gevochten 
om bij ons te blijven.

Arend Kippers

Birgitte en Olaf Goulmy
Lily, Elena

Otto Doornenbalweg 46, 3738 CW  Maartensdijk

Alie is bij ons thuis, alwaar geen bezoek.

Vrijdag 23 november om 16.30 uur komen wij rondom haar samen
in de aula van Crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27, 3723 EA
Bilthoven, om haar leven te gedenken.
Hierna is in de ontvangkamer gelegenheid om de familie te condoleren
en te ontmoeten.

Oud papier
Westbroek
Op zaterdag 24 november zame-
len leden van muziekvereniging 
De Vriendenkring weer oud pa-
pier in. Wilt u zo vriendelijk zijn 
om het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 24 november wordt 
door de muziekvereniging Kunst 
& Genoegen weer oud papier in-
gezameld. Wilt u zo vriendelijk 
zijn om de papiercontainers en/of 
het goed gebundeld papier voor 
8.00 uur aan de weg te zetten. 
Heel prettig voor de papieropha-
lers is als u  de handgreep van de 
kliko naar de straat wilt zetten.

Opbrengst collecte 

De collecte van Alzheimer 
Nederland heeft in Maartensdijk  
in de week van 5 t/m 10 novem-
ber €1635,00 opgebracht en in 
Hollandsche Rading €831,26. De 
organisatie bedankt hiervoor alle 
gevers en collectanten.

Pleun bij Plus

Op 24 november is Pleun bij 
Plus Bilthoven voor een unieke 
meet and greet. Pleun is winnares 
van The voice of Holland 2017. 
Klanten kunnen met haar op de 
foto, een handtekening krijgen 

of die ene vraag stellen waarvan 
ze het antwoord altijd al hebben 
willen weten. Pleun is van 14.00 
tot 15.00 uur in de winkel. 

Informatiebijeenkomst 
smartphone

SeniorWeb Idea organiseert op 
zaterdag 24 november van 13.00 
uur tot 16.00 uur een informa-
tieve bijeenkomst over de smart-
phone. U kunt de hele middag 
gratis binnenlopen voor meer 
informatie en met al uw vra-
gen, de vrijwilligers staan voor u 
klaar. Neem wel uw smartphone 
opgeladen mee. De bijeenkomst 
vindt plaats in Bibliotheek Idea 
Bilthoven, Planetenplein 2.

Soefibijeenkomst

Op zondag 25 november ver-
zorgt het Soefi Centrum Utrecht/
Bilthoven een formele dienst in 
Huize het Oosten, ingang Jan 
Steenlaan 25. Bilthoven. Aan-

vang 11.00 uur. Het Soefisme is 
een religieuze levensbenadering, 
gebaseerd op geestelijke vrijheid, 
respect voor alle religies en het 
bewust ervaren van het dage-
lijks leven als bron van spirituele 
groei. (www.soefi.nl).

Klaverjassen voor koppels 

Op vrijdag 23 november vanaf 
19.30 uur is er voor de 4de keer 
Koppel-Klaverjassen in het 
Dorpshuis in Westbroek. Inzet is 
een prachtige wisseltrofee. waar-
in de namen van het beste koppel 
voor altijd zichtbaar zullen zijn. 
De tafelindeling start om 19.45 
uur; eventueel worden dan de 
reservespelers ingezet, dus kom 
op tijd. Aanvang wedstrijd 20.00 
uur. Aanmelden kan per e-mail: 
info@hetdorpshuiswestbroek.nl 
met daarin de namen, adres en 
telefoonnummers van het klaver-
jaskoppel. 

Overdag bij de PvdA

Op donderdag 22 november is 
er om 9.45 uur een overdagbij-
eenkomst van de PvdA in De 

Bilt bij Jan Akse, Jacob Roman-
kwartier 10 in Bilthoven. Evert 
Bouws, actief voor de vereni-
ging Rover (Reizigers openbaar 
vervoer), zal dan het onderwerp 
‘Openbaar vervoer, een publieke 
zaak’ inleiden. Ook niet-leden 
zijn van harte welkom. Info tel. 
030 2282813, 030 2286903 of 06 
81858955.

Middagdienst in 
Ontmoetingskerk

Op 25 november is er in de 
Ontmoetingskerk (Julianalaan 
te Maartensdijk) om 17.00 uur 
een middagdienst. Met Thanks-
giving, Chanoeka, Sinterklaas en 
Kerst voor de deur staat ‘Vieren’ 
centraal. Een middagdienst is bij 
uitstek de plek om te vieren met 
zingen en luisteren onder leiding 
van het koor ‘Sparks of Joy’ 
(Westbroek) naar diverse liede-
ren en spreker Piet Jan Rebel. 
Voor de allerkleinsten is er crè-
che en voor andere kinderen is er 
een kindermoment en ruimte om 
een tekening te maken. Na afloop 
staan er broodjes met soep en 
knakworsten klaar. 
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Burgemeester Potters
houdt lekenpreek

door Walter Eijndhoven

‘Het zijn de kleine dingen die het hem doen!’, daarover ging burgemeester Sjoerd Potters 
zondagmiddag 18 november in gesprek met dominee Harold Oechies van de Centrumkerk in 
Bilthoven. Van zijn vroege kinderjaren in Breda tot aan zijn burgemeesterschap in De Bilt,

het hele leven van Potters staat in het teken van verbondenheid met de ander.

De Preek van de Leek is een bezin-
ningsbijeenkomst, waarbij de leek 
op geheel eigen wijze over zijn of 
haar passie vertelt. Die passie levert 
de bouwstenen voor de invulling 
van de preek. Dat kan met woor-
den, muziek, stilte, gebaren, ritu-
elen of anderszins. De leek wordt 
uitgedaagd om in de preek een per-
soonlijke verbinding te leggen met 
een bijbel- of ander verhaal. 

Passie
Dat die passie er is bij burgemees-
ter Sjoerd Potters, is wel duidelijk. 
Uit zijn verhaal blijkt dat ‘dienen’ 
de rode draad in zijn leven is. ‘Als 
katholiek gezin in Breda stond ‘in 
contact treden’ met een ander bo-
venaan en werd er alles aan gedaan 
om er te zijn voor anderen, ook 

Ter afsluiting wordt het Ave Maria gezongen.

Een volle centrumkerk luistert naar het verhaal van burgemeester Potters. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Ook het J.J.P. Oudkwartier is sinds een aantal weken voorzien van 
ondergrondse afvalbakken, één voor restafval en één voor PMD, 
voor 100 wooneenheden. 

Daarvoor beschikten het Oudkwartier over een PMD- en vier (zeer 
grote) restafvalbakken, welke laatste regulier 2x per week werden gele-
digd. Totaal werden er dus per week 9 bakken geledigd. 

Vol
Gevolg van één en ander laat zich raden. De bakken zijn dan ook met 
grote regelmaat vol. Met als gevolg de trommel wil niet open. Dit ge-
beurde mij dit weekend (zaterdag) voor de 5e maal. Het gevolg: men 
dumpt het afval naast of op de bak. Tot overmaat van ramp is er al ge-
ruime tijd last van een rattenplaag, nietwaar Gemeente? 

Oplossing
Dringend advies aan de gemeente: plaats nog twee containers of kom 
de bakken iedere dag legen. Alhoewel dat laatste natuurlijk voor een 
weekend geen oplossing is. Wij kijken met angst en beven uit naar de 
komende feestdagen.

Marijke Vermaak, Bilthoven

voor onbekenden, voor veel men-
sen toch wel een ‘dingetje’. Ook in 
zijn huidige gezinsleven komt weer 
dat ‘er voor de ander zijn’ duidelijk 
boven drijven. ‘Omdat ik samen 
met mijn partner Tony geen kin-
deren heb, stonden wij open voor 
gedeeld ouderschap. Via een ge-
deelde vriend kwamen wij in con-
tact met een alleenstaande moeder 
uit Driebergen, die best een zwaar 
leven heeft, zonder partner, maar 
wel met kind. Sindsdien ‘delen’ 
wij Thomas met zijn moeder. Ieder 
weekend is hij bij ons en doorde-
week is hij bij zijn moeder. Een on-
bekende toegang geven tot je leven 
is voor ons het mooiste geschenk’.  
St. Maarten. Vanwege zijn ‘dienaar 
zijn voor anderen’, vertelt Sjoerd 
Potters het volgende verhaal over 
Sint Maarten. ‘Op zijn reis naar de 
stad kwam Sint Maarten onderweg 
een arme man tegen zonder bezit-
tingen. Het was koud en de arme 
man vroeg of Sint Maarten mis-
schien een warm kledingstuk voor 
hem had. Dat had hij. Sint Maarten 
scheurde de helft van zijn jas af 
en gaf dit aan de arme man. Later 
bleek deze man Jezus te zijn. Nadat 
Sint Maarten dit hoorde, bekeerde 
hij zich en werd kluizenaar. Deze 
Sint Maarten voelde zich verbon-
den met een vreemde, dat is toch 
geweldig?’ Verbonden zijn met ie-
mand is volgens Potters het groot-
ste goed. Deze verbondenheid vond 

hij met zijn partner Tony. De jaren 
als jong-volwassene waren moei-
lijk voor Potters. ‘Hoe vertel je je 
ouders over je sexuele geaardheid? 
Hoe reageren je vrienden? Lastige 
vragen als je nog jong bent. Ook bij 
mijn eerste sollicitatie was ik direct 
open en eerlijk. Gelukkig was er 
geen vuiltje aan de lucht’. 

Onbekende burgers
Burgemeester Potters hoopt dat hij 
nog vele onbekende burgers mag 
ontmoeten. Om de inwoners van 
De Bilt te leren kennen, deed hij 
via een filmpje de oproep: stuur mij 
een mailtje en ik kom langs. ‘Wij 
verwachtten zo’n 35 reacties, maar 
het werden er 65 in het eerste jaar. 
Het ligt nu even stil, maar ik ga hier 
volgend jaar waarschijnlijk wel 
mee door. Onbekenden ontmoeten 
is toch geweldig?’ Potters hoopt 
op verbondenheid met en tussen 
burgers. Daarom wil hij graag ex-
tra aandacht voor ‘Buurtgezinnen’. 
Sinds 2016 koppelen zij in diverse 
gemeenten in de regio Utrecht 
(vraag)gezinnen die om welke 
reden dan ook langdurig overbe-
last zijn aan (steun)gezinnen in de 
buurt, die ruimte en ‘liefde’ over 
hebben. Om vooral te zorgen dat 
de kinderen de aandacht krijgen die 
zij nodig hebben en de ouders even 
op adem kunnen komen. Sjoerd en 
Tony geven alvast het goede voor-
beeld, met hun pleegzoon Thomas. 

Chapeaupenning voor Warner Belger
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 16 november, na de voorstelling van Toneelvereniging Steeds Beter in het Lichtruim, 
reikte locoburgemeester Dolf Smolenaers een chapeaupenning uit aan de heer Warner Belger, 

sinds 1967 lid van deze toneelvereniging.

De chapeaupenning werd hem uitgereikt we-
gens zijn belangrijke bijdrage aan het voort-
bestaan van de toneelcultuur in gemeente 
De Bilt. In zijn vijftig jaar durende lidmaat-
schap van de toneelvereniging speelde hij 
veel verschillende personages, in even zoveel 
toneelstukken. Daarnaast hield Belgers zich 
35 jaar bezig met bestuursfuncties binnen 
Steeds Beter. In zijn rol als secretaris wierf 
hij vele nieuwe sponsoren en legde hij innige 
contacten met de Biltse middenstand. Naast 
zijn lidmaatschap van Steeds Beter is Belger 
ook actief in de groep Seniorentoneel. Deze 
toneelgroep zet zich in voor korte voorstellin-
gen in verzorgings- en verpleeghuizen. 

Na 50 jaar verdient Warner Belger de Chapeau-penning.

Jubileum Sparks of Joy
Het jubilerende Sparks of Joy uit Westbroek 25 jaar voerde in het weekend van 2 t/m 4 november

maar liefst drie keer de musical ‘Born to be alive’ in het theater van het Vorstelijk Complex in Utrecht 
op. De musical gaat over alle facetten van het leven van Jezus 

vanaf de geboorte tot de wederopstanding. 

Buffet
Op 6 november is de musicalperiode 
met de koorleden afgesloten met een 
buffet in het Westbroekse Dorps-
huis. Het was een feestelijke avond, 
waar maar liefst negen jubilarissen 
(allen 25 jaar lid) werden gehuldigd; 
zij ontvingen allemaal het beeldje 
‘Dank voor uw inzet’, een certificaat 
en een roos. Sparks of Joy is nog op 
zoek naar nieuwe - liefst mannelijke 
- koorleden. Wie van zingen houdt 
en tussen de 20 en 55 jaar is kan ge-
rust eens een repetitieavond komen 
bezoeken. Info info@sparksofjoy.nl 

(Petra Baas)

Vanaf linksboven: Hilda Verhoef, 
Jenneke Groot, Margreet van den 
Hul, Connie Hennipman, Piet 
van Barneveld, Klaas Willem van 
Oosterom, Adrie Bouwman, Lia 
Verheul en Kees van Barneveld.
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 22 november
t/m woensdag 28 november

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ei-bieslook salade
Sellerie salade
Filet Americain

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98Extra donderdag voordeel:

STOMPETOREN 
ROMIG JONGE KAAS

500
GRAM 5.99

Gebraden rosbief
Gegrilde fricandeau
Boerenham

BOEREN BELEGEN 
KAAS

500
GRAM 6.98

    VOORDEEL HELE WEEK

Speklappen
naturel of gemarineerd

Kalfsschnitzels

500
GRAM 4.98

500
GRAM 9.98

Magere runderlappen

Australische sucade

100
GRAM 3.25

500
GRAM 7.50

Runder cordonbleu

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

CRANBERRY MIX

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98

Lekker voor het weekend!

VARKENSHAAS
1

KILO 9.99

4+1
GRATIS

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.-

SAMEN
VOOR 7.50

HELE GRILLWORST & 
HELE LEVERWORST

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,80

Van onze patissier
Van onze bakker

Kokos passie
chocolade taart

Nu

€ 14,95

•  Witlof ham-kaas 
schotel € 0,99

100 gram

•  Uit eigen keuken: 
Verse appelmoes € 1,98

per bakje

•  Vers gesneden 
Hutspot € 0,99

500 gramAanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

Desem
kaasbol
NU per stuk
 € 2,98

Volop lekkers
voor Sinterklaas:
Speculaasjes,
gevuld speculaas, 
borstplaat, marsepein, 
chocoladeletters, 
amandel- en 
roomboterstaaf

Vers gesneden

Meloenmix
500 gram
 € 2,99

De lekkerste

Clementines
mandarijnen zonder pit

Heel kilo € 2,49

Alleen donderdag Vers van de traiteur

• Chili con carne € 1,25
100 gram

•  Wildtijd: Fazant 
in champignonsaus 
met garnituur naar keuze

€ 2,98
100 gram

•  Paddenstoelenlasagne 
met verse pasta € 1,49

100 gram



De Maatschappij van 
Weldadigheid 

In de nieuwe editie van De Biltse Grift (tijdschrift van Biltse Historische 
Kring) besteedt Lies Haan aandacht aan het tweehonderd jarig 
bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid, een negentiende-
eeuws beschavingsoffensief, waarbij zij stil staat bij de connectie met 
de gemeente De Bilt. 

‘Je moet niet alles geloven wat men vertelt’, vindt Korine Hazelzet in haar 
tweede deel over het negatieve beeld van de elite in de Biltse geschied-
schrijving met daarin o.a. een liefdegeschiedenis en het verhaal van gloei-
ende munten. Wim Krommenhoek start een serie columns met zijn reis 
langs de vele beelden die onze gemeente rijk is. Abe Postma neemt de lezer 
mee terug naar ruim 11.000 jaar 
v.Chr. waarin de eerste bewoners 
op Biltse gronden leefden. In zijn 
column ‘Toen en Nu’ belicht hij de 
rotonde bij de Melkweg. Tenslotte 
blikt Henri L’Honoré Naber terug 
op de befaamde Salamanderkachel.

Verkrijgbaar
Het decembernummer van De 
Biltse Grift is vanaf eind novem-
ber in Bilthoven verkrijgbaar bij 
De Bilthovense Boekhandel en 
Bruna, beide aan de Julianalaan. 
In De Bilt bij Boekhandel Bouw-
man en The Readshop, beide aan 
de Hessenweg en in Groenekan 
bij de firma van der Neut aan de 
Groenekanseweg.
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Aeres VMBO ontdekt Westbroek
door Henk van de Bunt

Dinsdag 13 november gingen de leerlingen van leerjaar 1 van Aeres VMBO Maartensdijk 
de omgeving van Westbroek ontdekken; volgens hun leerkrachten zou na afloop iedereen 

begrijpen waarom het eruit ziet zoals het is. 

De leerlingen kwamen op de fiets 
naar het gebouw van de Hervormde 
Kerk aan de Kerkdijk in Westbroek. 
Anneke Westeneng verwelkomde 
hen, begeleid door orgelmuziek van 
(haar moeder) Fia Lam: ‘Het is een 
heel groot gebouw voor een klein 
aantal inwoners. De bouw van de 
kerk en de toren van 42 meter is ge-
start in 1467 en voltooid in 1481’. 
Zij wijst ook op het kostbare onder-
houd dat zo’n gebouw vergt. 

Plaats
De kinderen werd vervolgens, naast 
een korte uitleg over het beeldbe-
palende monument dat het kerk-
gebouw is, ook iets verteld over 

de plaats die het monument in de 
samenleving inneemt: ‘Denk maar 
eens aan onze rechtsspraak; deze 
is mede-gebaseerd op de 10 leef-
regels die in de Bijbel staan. Het 
gebod ‘Hebt uw naaste lief’ is heel 
lang geleden voor het christelijk 
deel van de bevolking aanleiding 
geweest tot het stichten van zie-
kenhuizen, zoals door Diaconessen 
(nonnen). Zo zijn er nog vele voor-
beelden van invloeden door het 
christelijke geloof in Europa’. 

Bert Bos
Hierna wordt de groep in tweeën 
gedeeld: 35 leerlingen gingen met 
natuurgids Bert van der Tol per 

fiets naar het Bert Bospad; ‘Een 
van de mooiste wandelpaden in 
het Groene Hart gaat dwars door 
de Westbroekse Zodden. Je geniet 
volop van dit bijzondere, waterrij-
ke gebied en van de vele verliefde 
zwanenpaartjes’, luiden de prijzen-
de woorden over dit gebied. Deze 
gemarkeerde wandelroute draagt 
de naam van boswachter Bert Bos 
die zich enorm heeft ingezet voor 
de Westbroekse Zodden. Bert wilde 
zoveel mogelijk mensen laten ge-
nieten van de natuur. Hij deed dit 
met aanstekelijk enthousiasme, 
waardoor hij een echte ambassa-
deur werd van Staatsbosbeheer. Het 
pad loopt dwars door het gebied 

waar hij zijn ziel en zaligheid in-
zette voor de natuur. Bert overleed 
in 1996. Veel te jong: hij was pas 
vijftig. Het reservaat is bereikbaar 
vanaf de Kerkdijk te Westbroek 
en vanaf de Graaf Floris V -weg 
te Hollandsche Rading. Bij elke 
ingang is een paneel geplaatst met 
informatie over de wandelroute en 
het planten- en dierenleven in de 
Westbroekse Zodden.

Orgel
De andere 35 leerlingen werden in 
groepen onderverdeeld: een groep 
ging met gids Teus van der Vaart 
(en een leerkracht) de toren van de 
kerk beklimmen; de leerlingen wa-
ren enorm verrast door het prachti-
ge uitzicht vanaf de toren: ‘Zelfs de 
Amsterdam Arena was zichtbaar’; 
en natuurlijk de prachtige slootjes 
die een mooi mozaïek vormen tus-
sen de stukken land. Bert van der 
Tol had goed uitgelegd hoe die zijn 

ontstaan en nu konden de leerlingen 
met eigen ogen zien dat de geschie-
denis leeft in het landschap. Een 
andere groep mocht met Fia Lam 
mee naar het orgel, waar ze een 
uitleg over het orgel kregen naast 
een demonstratie hoe je een orgel 
bespeelt. De Hervormde Kerk in 
Westbroek telt vijf organisten; één 
daarvan is Fia Lam, al vanaf haar 
18e jaar actief in de kerk. Lam: ‘Al 
van jongs af aan ben ik geïnteres-
seerd in kerkorgelmuziek. Net als 
velen onder ons heb ik eerst blok-
fluitles gehad, maar het kerkorgel 
trok mij toch meer aan. 

Vooral het enorme geluid uit die 
orgelpijpen, mede veroorzaakt door 
het uittrekken van de registers, be-
zorgde mij kippenvel’. Een andere 
groep nam onder leiding van een 
leerkracht deel aan een speurtocht 
buiten de kerk over geschiedenis, 
bouwstijl e.d. 

In het zoddengebied zijn unieke plantensoorten te vinden. (foto Bert van Dijk)

Op weg naar het orgel. [foto Reyn Schuurman]

Bilthovense Kring
trekt opnieuw een volle zaal 

De Rotterdamse filosoof Henk Oosterling sprak op maandag 12 november over de verbinding 
tussen westers en oosters denken. Op deze tweede avond in een reeks van 8 lezingen van de 
Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte en Psychologie was Huize het Oosten weer gevuld met 

meer dan 100 aandachtige luisteraars. Het hoofdthema van de avonden is ‘Wie is Wij’. 

Oosterling gaf aan dat wij in onze 
Westerse samenleving een verou-
derd denkraam gebruiken. De me-
tafoor in dat denken is de piramide 
met twee tegengestelde krachten: 
top down en bottom up. Met een 
dergelijk denken is de wereld niet 
te verbeteren. In het westerse den-
ken wordt uitgegaan van individu-
ele vrijheid en autonomie. De ego 
staat centraal. In het oosterse denken 
wordt het ego teruggedrongen in het 

zoeken naar stilte en leegte als een 
levenskunst.

Netwerk
De spreker vindt netwerken een me-
tafoor, die past in deze tijd. Wij zijn 
zelf knooppunten in het omringende 
eco-systeem. Ons netwerk is niet 
stabiel maar verkeert in een enorme 
transitie. In die snel veranderende 
wereld zijn wij meer en meer afhan-
kelijk van elkaar. Alles is met elkaar 

verbonden. Wij moeten, volgens 
Oosterling meebewegen in feedback 
loops en circulair denken. Meer als 
tussen-personen en minder als indi-
viduen.

Vragenuur
Er werden veel vragen gesteld. ‘Wij 
hebben toch een langdurige geschie-
denis van emancipatie’? Volgens 
Oosterling is dat denken een illus-
tratie van piramidaal denken. ‘Een 
feedbackloop zoals vanuit een ver-
warmingsthermostaat verandert het 
systeem toch niet’? Volgens Ooster-
ling gaat het om positieve feedback 
die als een opgaande spiraal kan 
worden gezien. ‘Vrouwen denken 
meer relationeel en minder in hiërar-
chieën’ 

Volgende bijeenkomst
Veel vragen bleven over. De volgen-
de bijeenkomst is maandagavond 10 
december met als spreker Marleen 
Janssen over een duurzame toe-
komst als tegenhanger van ons neo-
kapitalistische systeem. Zie voor het 
volledige programma 2018/19 de 
website van de Bilthovense Kring 
voor Wijsbegeerte en Psychologie.

(Ebbe Rost van Tonningen)

Een levendige discussie vanuit de zaal

Met de Arbowet helder voor ogen
zou Sinterklaaswerk eigenlijk niet mogen
riskant werk op het dak 
en gesjouw met een zak
we moeten het toch maar gedogen

Guus Geebel Limerick



Adverteren in De Vierklank?
Dat kan! Bel 0346 21 19 92
of mail info@vierklank.nl
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

Kom gerust langs om te kijken of neem de boeken

mee naar huis en bepaal je keuze daar op je gemak. 

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis

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

tevens grote collectie trouw- en geboortekaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL
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Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268  info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Kom vrijdag gewoon weer 
je schoentje zetten bij 

Kapper Hans. Piet Danny is 
er klaar voor! Bel 212455

Er zijn weer OLIEBOLLEN!
10 STUKS € 9,-

€ 5,95
van € 6,95 nu

SPECULAASTAARTJE
royaal gevuld met amandelspijs

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

Hessenweg 176, De Bilt (gratis parkeren)
Tel: 030 - 221 87 65 (ook voor reserveringen)

info@grieksetavernayamas.nl
Keuken geopend: 17.00 tot 21.30 uur - ’s maandags gesloten

BEIDE KERSTDAGEN GEOPEND
à la carte menu

(kortingsbonnen en acties niet geldig)

1 JANUARI 2019 GEOPEND

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl wordt hard gewerkt. Na introductie van de nieuwe site,
vindt momenteel het vullen van de online  bedrijvengids plaats.

Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.
Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

 NIEUWS AGENDA ARCHIEF ADVERTEREN BEDRIJVEN REAGEREN NIET ONTVANGEN CONTACT

KIK accountants & belastingadviseurs
Groenekanseweg 246a GROENEKAN 0346-213736
info@kikaccountants.nl
Een betrokken organisatie met een enorme hoeveelheid vakkennis 
op het gebied van (salaris)administratie, accountancy en belastingen. 
[lees meer]

Jopie’s Wonen
Dorpsweg 91 Maartensdijk 06-30405694 info@jopies-wonen.nl
Op de boerderij aan de Dorpsweg in Maartensdijk vind je
Jopie’s Wonen met vintage meubeltjes, brocante en woonaccessoires.
[lees meer]

Vink Witgoed BV
Pr. Christinastraat 3 Westbroek 0346-281459 info@vinkwitgoed.nl
Service staat bij ons hoog in het vaandel. Groot assortiment,
vaak nog levering dezelfde dag. [lees meer]
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Een tweede leven voor kleertjes
door Walter Eijndhoven

Is uw kind uit zijn of haar kleding gegroeid? Of hebben zij genoeg van hun oude speelgoed? 
Dan heeft Krijg de Kleertjes dé oplossing. Lever oud speelgoed of kleding in en neem een 

‘nieuw’ pakket mee naar huis. Gewoon ruilen dus. 

Het begon allemaal in Bunnik met 
een duurzaamheidsinitiatief. Waar-
om kleding weggooien als andere 
ouders nog gebruik kunnen maken 
van tweedehands kleding voor hun 
kind? Het initiatief werd in het hele 
land opgepakt en inmiddels telt 
Nederland vele ruilpunten. Ook in 
Bilthoven kunnen ouders nu oud 
speelgoed en kleding inruilen en 
eventueel een ander pakket meene-
men. 

Karolina
‘Elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 
uur kunnen ouders hier terecht, 
om kleding of speelgoed van hun 
kinderen in te ruilen voor een an-
der pakket’, vertelt Karolina Ow-

czarek, initiatiefneemster van het 
ruilpunt in Bilthoven. ‘Wij zijn nu 
ook bezig met een nieuw project, 
namelijk een mini-bibliotheek. Dus 
als iemand nog boeken heeft en 
daar vanaf wil, is hij hier van harte 
welkom. 

Online
Via de website van Krijg de Kleer-
tjes kan kleding en dergelijke ook 
via internet worden geruild. Hoe 
het werkt? Word eerst gratis lid, be-
paal daarna wat in een pakket kan 
worden gegeven, zet het pakket on-
line via ‘maak een pakket kleertjes’ 
of ‘maak een pakket speelgoed’. 
Via een e-mail krijgt de gever te ho-
ren wanneer zijn/haar pakket is ge-

kozen en stuurt het pakket naar de 
ontvanger. De ontvanger betaalt de 
verzendkosten. Natuurlijk kan een 
geïnteresseerde ook kiezen uit een 
groot aanbod aan kleding en speel-
goed. Op deze manier kan veel 
worden geruild: niet alleen kleding 
en speelgoed, maar ook boeken, 
cd’s, aankleding voor de (kinder)
kamer, maxi-cosi’s, boxen en nog 
veel meer. Owczarek: ‘De officiële 
opening vindt plaats op dinsdag 18 
december, maar wij zijn nu al ie-
dere zaterdag geopend, van 10.00-
12.00 uur, aan de Kometenlaan 39a 
in Bilthoven’. 
Voor meer informatie over 
Krijg de Kleertjes’:
www.krijgdekleertjes.nl.

Karolina Owczarek hoopt dat veel kleding weer een goede bestemming krijgt.

Filmpremière in Het Lichtruim
door Henk van de Bunt

‘Het geheime wapen van Nederland’; dat is de titel van een korte film, die door 11 leden van de filmclub 
van Aeres (voorheen Groenhorst) is gemaakt over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De repetities waren 

deels onder leiding van Timon Blok uit Groenekan (van Theater in het Groen)
en in juni jl. is de film op locatie opgenomen.

In ons directe landschap bevin-
den zich vele forten en bunkers. 
Waarom die er zijn en het verhaal 
erachter laten de leerlingen in een 
zelfgemaakte korte film aan hun 

medeleerlingen zien. Het script 
voor de film is door de leerlingen 
en leden van de filmclub zelf be-
dacht en speelt zich af in de jaren 
voor de 2e wereldoorlog.

Korte film
Monique Neppelenbroek van 
Aeres vertelde eerder: ‘De twee 
Historische verenigingen in De 
Bilt hebben alle scholen uitgeno-

Burgemeester Sjoerd Potters wordt tijdens de opnames ‘opgebracht’.

De burgemeester ‘speelt Op ’t bankje’ tijdens de opnamen.

digd om een korte film te maken 
over een stuk plaatselijke of re-
gionale historie met de bedoeling 
de jeugd meer te betrekken bij de 
geschiedenis. Als enige school in 
De Bilt heeft Aeres dat opgepakt. 
Wat enorm leuk is in dit project, 
is dat burgemeester Sjoerd Potters 
een rol speelt in de film. Daar zijn 
we best trots op en er is een mooie 
rol voor hem bedacht. We hebben 
ook veel hulp gehad; Sanne van 
de Zee heeft gefilmd en we heb-
ben hulp gehad bij regie, montage 
en medewerking op de filmloca-
tie’. 

Première
De première is op vrijdag 23 no-
vember om 12.30 uur voor de leer-
lingen van leerjaar 1 en om 13.30 
uur voor de leerlingen van leerjaar 2 
en vindt plaats in theater Het Licht-
ruim in Bilthoven. Arti Lammert en 
Monique Neppelenbroek (organi-
satie filmclub Aeres VMBO Maar-
tensdijk): ‘Als vmbo-school zijn we 
heel trots op de door de leerlingen 
zelf geschreven en - gemonteerde 
filmproducties. Onze leerlingen ko-
men niet vaak in aanraking met film 
of theater en daardoor is een offici-
ele première extra leuk’.

Chaotische ziekenhuiszaal 
decor van blijspel

door Guus Geebel

Toneelvereniging Steeds Beter bracht op 16, 17 en 18 november 
in de theaterzaal van Het Lichtruim het blijspel ‘Een gekkenhuis 
in het ziekenhuis’. Er werd heel veel gelachen en na afloop werd 
de spelersgroep beloond met een daverend applaus. De zaal was 
alle dagen uitverkocht.

Het ziekenhuis waarin het stuk zich afspeelt wordt verbouwd waardoor 
er ruimtegebruik is ontstaan. Door bezuinigingen verloopt de verbou-
wing niet zo vlot en dat maakt het noodzakelijk zaal 13 weer in gebruik 
te nemen. In die zaal ontbreken de nodige voorzieningen. Er zijn on-
voldoende nachtkastjes en er is geen bel om verplegend personeel te 
waarschuwen. De ene na de andere verpleegkundige heeft zich ziek ge-
meld. Het tekort aan verplegend personeel wordt opgelost door de inzet 
van de interieurverzorgsters Janny en Ilona. Hoofdzuster Riny moet het 
verder doen met de nichterige broeder Ernst-Paul en de trage vermoeid 
ogende zuster Bep, die zichzelf overigens nog uitstekend vindt functi-
oneren. 

De patiënten in zaal 13 zorgen voor de nodige hilariteit. Mevrouw Co-
hen is geen lastige patiënt, maar meneer Kuypers wel en is verdacht veel 
met de telefoon bezig. Bovendien kan hij zijn handen maar moeilijk 
thuis houden wat af en toe leidt tot me-too situaties. Mevrouw Visser is 
lief, maar erg doof wat voor veel verwarring zorgt. De patiënten willen 
allemaal graag een plekje bij het raam en bedden worden verschillende 
malen omgewisseld. Dokter Bouwer doet regelmatig de ronde over zaal 
13 en stelt diagnoses die patiënten in verwarring brengen. Al met al 
worden de patiënten niet heel veel beter van het verblijf in deze chaos. 
De ontmaskering van dokter Bouwer en de undercover actie van me-
neer Kuypers zorgen aan het eind voor een verrassing. ‘Een gekkenhuis 
in het ziekenhuis’ is geschreven door Wilma Renes-Leertouwer en werd 
geregisseerd door Erica Hoogendoorn-Vorderhake.

Een scene uit het blijspel ‘Een gekkenhuis in het ziekenhuis’.
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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.

100

300

300

3+1
Gratis

Geldig van donderdag 22 t/m zaterdag 24 november 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Jumbo chocolade-
letter

135 gram bijv. 4 stuks
van €5,40 voor

€4,05

Roomboter 
speculaas of 
amandelstaaf

vers uit eigen oven
2 stuks van

€4,18

Fristi of
Chocomel

3 pakken a 1 liter

Roomboter
speculaasbrokken

vers uit eigen oven
2 stuks van

€1,98
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Samen leuke dingen doen
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 23 november organiseert Mens De Bilt de ‘Markt Samen Leuke Dingen Doen’. 
Iedereen die op zoek is naar een gezellig maatje, om iets mee te doen

is van harte welkom op deze gezellige markt.

Overal staan kraampjes opgesteld, 
voor belangstellenden met dezelfde 
interesse. ‘Uit onze ervaring blijkt 
dat veel bezoekers op deze laag-
drempelige markt iemand vinden 
om samen iets leuks te doen’, ver-
telt Wilma van Poelgeest, sociaal 
werker bij Mens De Bilt. ‘Daarom 
hebben wij ook kraampjes opge-
steld met specifieke hobby’s of 
sporten’.

Kramen
Op de kleinschalige markt is voor 
iedereen wel een leuke kraam te 
vinden. Geïnteresseerd in knut-
selen? Dan kunt u terecht bij de 
stand ‘Creatief’, om mensen te 
ontmoeten die schilderen, sieraden 
maken, knutselen enzovoort. Spor-
ters kunnen terecht bij de kraam 
‘Bewegen’, om anderen te ontmoe-
ten die graag fietsen, wandelen of 
op een andere manier in beweging 

zijn. Belangstellenden die liever 
met iemand naar de film gaan of 
samen een concert of een museum 
bezoeken, zijn welkom bij de stand 
‘Cultureel’. Ook liefhebbers van 
een partijtje sjoelen kunnen op de 
markt terecht. Bij de stand ‘Spel 
spelen’, vinden geïnteresseerden 
elkaar die graag sjoelen, kaarten, 
dammen of schaken of misschien 
wilt u de ander eerst leren kennen 
op het terras. Ga naar de stand ‘Cu-
linair’ en spreek daar af om samen 
een terrasje te pakken. Er is voor 
ieder wat wils.

Oproep
Van Poelgeest: ‘Natuurlijk kan het 
voorkomen dat je niemand vindt, 
maar daar hebben wij een oplos-
sing voor. In de hal bij Mens De 
Bilt hangt permanent een prikbord 
waarop iedereen kan aangeven wat 
hij of zij leuk vindt om te doen met 

iemand. Je kunt zelf een oproep 
plaatsen, maar er hangen ook op-
roepen van anderen. Loop gerust 
bij ons binnen en bij vragen kunnen 
de medewerkers van de Bureau-
dienst verder helpen’. 

Bij de Tijd
Bij het zoeken naar nieuwe con-
tacten of vriendschappen, kan ie-
dere dinsdagmiddag ook worden 
geluncht bij restaurant Bij de Tijd, 
aan de Prof. Dr. H. Kamerlingh On-
nesweg 14 De Bilt. ‘Bij de lunch 
hoort versgemaakte soep, twee be-
legde broodjes, een snack of slaatje 
en een kop koffie/ thee’, vertelt Van 
Poelgeest. 
Samen Leuke Dingen Doen vindt 
plaats op vrijdag 23 november van 
13.30 tot 15.30 uur bij Servicecen-
trum Mens De Bilt, Prof. Dr. De-
bijeweg 1 in De Bilt. Voor meer 
informatie: tel. 030 7440595.

Iedereen is van harte welkom op de markt.

Lions verzamelen DE-punten, 
vreemd en oud geld

door Henk van de Bunt

Via inzameldozen in diverse winkels zamelt de Lionsclub Bilthoven 2000 naast Douwe Egberts-
waardepunten ook vreemd en oud geld in voor oogoperaties in derdewereldlanden.

Deze actie duurt de hele maand december.

De voedselbank ondersteunt nood-
lijdende gezinnen, huishoudens en 
alleenstaanden wekelijks met een 
voedselpakket dat is samengesteld 
met levensmiddelen die merendeels 
door producenten, distributeurs, lo-
kale supermarkten en winkeliers 
beschikbaar zijn gesteld. Lionsclub 
Bilthoven 2000 schiet te hulp met 
het inzamelen van DE- waardepun-
ten. De ingeleverde waardepunten 
worden omgezet in pakken koffie 
die worden gedoneerd aan de voed-
selbank. Douwe Egberts onder-
steunt deze actie en heeft toegezegd 
alle donaties te verhogen. 

Geld
Daniella Schreuder van Lionsclub 
Bilthoven 2000: ‘Elke Nederlan-
der heeft wel vreemd en oud geld 
in de keukenla liggen en weet niet 

goed wat er mee te doen. De Lions 
zijn via hun netwerk in staat om 
courant munt- en papiergeld uit de 
hele wereld om te zetten in euro’s. 
Oud geld, dat niet meer door Nati-
onale Banken wordt ingewisseld, 
wordt op veilingen aan de hoogst 
biedende verzamelaar verkocht’. 
De besteding van de opbrengst gaat 
volgens het ‘Robin Hood’- princi-
pe: rijken betalen voor armen. 

Elke €10 wordt door Wilde Ganzen 
met 50% verhoogd tot €15. Dat be-
drag gaat naar oogklinieken in der-
dewereldlanden waar een staarope-
ratie €30 kost. Rijken betalen €15 
meer dan de kostprijs. Met de Lions 
bijdrage van €15 heeft de kliniek 
dan weer €30 om een arme blinde 
gratis te opereren. Op www.vreem-
denoudgeld.nl staat een indrukwek-

kende film over een oogkamp in de 
Himalaya. 

Deelnemers
Jolanda van Hulst-Mazirel is voor-
zitter van De Voedselbank: ‘Voed-
selbanken krijgen vooral producten 
die niet lang bewaard kunnen wor-
den. Vandaar dat koffie niet gauw 
bij voedselbanken terecht komt. 
Vorige jaren zijn er landelijk door 
deze actie van Lionsclubs meer dan 
100.000 pakken DE-koffie naar 
de diverse voedselbanken gegaan. 
Lions Club Bilthoven 2000 schiet 
daarom te hulp met het inzamelen 
van Douwe Egberts Waardepun-
ten. De deelnemende supermarkten 
zijn: Albert Heijn en Plus in Bilt-
hoven en Jumbo Jelle Farenhorst 
in Maartensdijk’. DE punten liefst 
gebundeld aanbieden.

Jelle Farenhorst, Danielle Schreuder en Jolanda van Hulst bij de inzameldoos in de Jumbo op het Maertensplein.

Huisvriendenavond in 
Gaudeamus

Donderdag 8 november was Jan Rudolph de Lorm gastspreker in 
Huize Gaudeamus; hij vertelde over zijn werk als directeur van het 
Singer Museum in Laren. De huiskamer was tot de laatste stoel bezet. 
De combinatie van impressionistische muziek en schilderkunst maakte 
deze avond extra bijzonder.

Voorafgaand was er namelijk een muzikale bijdrage van Laurens de 
Man. Laurens heeft in dit huis zijn eerste podiumervaring opgedaan. 
Hij speelde op de vleugel stukken van Franz Liszt en Claude Debussy. 
Juist de impressionistische werken van Debussy sloten goed aan bij het 
verhaal van Jan Rudolph de Lorm. Zijn betoog droeg de titel ‘De Laat-
ste Impressionisten’. Aan de hand van foto’s van kunstwerken nam hij 
op een bevlogen manier zijn publiek mee in de wereld van het impres-
sionisme. Deze stroming begon rond 1870 in Frankrijk. Bekende schil-
ders waren toen o.a. Monet, Renoir en Cézanne en natuurlijk Van Gogh. 
Bijzonder op deze avond was de aanwezigheid van Els Blokker. Zij 
heeft onlangs een grote schenking van beroemde kunstwerken aan het 
Singer Museum gedaan. (Frans Poot)

Er wordt aandachtig geluisterd naar Jan Rudolph de Lorm.

Dag van de Mantelzorg 
door Walter Eijndhoven

Tijdens de Dag van de Mantelzorg op zaterdag 10 november werden 
mantelzorgers gastvrij verwelkomd in Huize Gaudeamus met een 
mooi, ontspannen, muzikaal en creatief programma. 

Op het programma stond een inleiding van Esther Luytjes over de 
historie en de rijke muzikale geschiedenis van Huize Gaudeamus. Er 
was een klassiek concert met Mariëtte Landheer (cello) en Angelique 
Heemsbergen (piano). De bijeenkomst werd afgesloten met een lunch 
en de uitreiking van de Mantelzorgwaardering 2018. De gemeente De 
Bilt waardeert de inzet van mantelzorgers en biedt daarom ook de Man-
telzorgwaardering in 2018 aan. Deze bestaat uit vouchers ter waarde 
van in totaal 50 euro te besteden bij aangesloten lokale winkeliers in de 
gemeente De Bilt. 

Wethouder Madeleine Bakker-Smit opende de Dag van de Mantelzorg 
in Huize Gaudeamus aan de Gerard Doulaan in Bilthoven.
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Wat een geweldig feest is de openingsweek van onze Warme 
Witte Winter Weken weer geworden. Ongelooflijk veel  
bezoekers mochten we begroeten. Het blijkt dat die authentieke 
familiesfeer van weleer die in ons winkeldorp leeft als zeer knus 
en prettig wordt ervaren door jong en oud. 

Vanaf woensdag 21/10 zijn 
er weer allemaal NIEUWE 
winkeliers in het dorp. A.s. 
vrijdag (23 november) is 
er de eerste lichtjesavond 
tot 21.00 uur, met sprookjes
verlichting en live muziek op 
het Smulplein.

• ANTON PIECK WINKELDORP

  Elke 3/4 dagen nieuwe 

winkeliers
• LEVENDE KERSTSTAL 

Met knuffeldieren om te aaien

• HENK DE HOUTHAKKER 

Broodjes bakken boven het 

vuur
• KAARSENMAKERIJ 

Zelf kaarsen maken

• KERSTSHOW 
Mooie kerstshow, volop  

decoraties en kerstartikelen

• SMULPLEIN 
Oliebollen, poffertjes, brood

jes, snacks, warme en koude 

dranken en ... glühwijn

• THEATERPODIUM 

Koren, orkesten, bands,  

artiesten
• LICHTJESAVONDEN

 Romantisch, feeëriek verlicht 

avonddorp (elke vrijdag)

• STAMPPOTTENBUFFETTEN

 Elke vrijdagavond, met live 

muziek

Tot en met zondag 23 december

élke dag open, óók zondags

Elke dag open van 10.00 tot 17.00 uur, vrijdag tot 21.00 uur
Dorresteinweg 72b Soest, Tel 035  6012883

www.warmewittewinteweken.nl  www.vaarderhoogt.nl

SHOW
aanbiedingen

Absolute  
topper in de  
kerstcollectie.  
Kerstkrans, 30 cm 
Van € 11,99  
Voor ...................... € 6,99

Glasjuwelen worden ze ge-
noemd. Je ziet direct waarom. 

Set van drie stuks 
Van € 19,99

Voor 

€11,99
Isabella glaskunst 
met waxinehou-
der. Geeft door de 
baleinenvorm een 
prachtig lichteffect.   
 Van € 14,99

Voor ..... € 7,99

Houten plateau 
op pootjes. 
Typisch zo’n 

kerstproduct waar je veel mee 
kan en waar je blij van wordt. 
Van € 11,99  
Voor  

€ 6,99Zoveel knusse warmte mag in 
geen enkel huis ontbreken,  
zéker niet voor zo’n 
lage prijs. 
Deken  
130 x 160 cm 
Van € 20,95
Voor  

€ 11,99

Vorig jaar een groot 
succes, daarom nu 
weer terug. Fles met 
ingebouwde sterren-
verlichting. Van € 5,99

Voor € 3,99

Lantaarn-windlicht. Hier 
heeft u vast al een mooi 
plekje voor in gedachten. 
Van € 14,99

Voor € 8,99

Vier  
verschillende 
soorten tafe-
reeltjes, mét 
ver lichting 
en muziek 
Van € 27,99  Voor € 16,99

Draadverlich-
ting. Het effect 
is onverwacht 
mooi. Lengte 

195 cm met 40 leds.  
Van € 1,99 Voor ......€ 0,99

Poedersneeuw, maakt 
elk decor mooier en 
sfeervoller. Zak van  
4 liter Van € 3,99

Voor € 1,99

Smaakvol ontwor-
pen plateau van 
oud zink met fraaie 

rand.  Van € 12,99
Voor .......................€ 7,99

Set van  
3 waskaar-
sen. Mét afstands-
bediening 
Van € 14,99

Voor € 9,99 Windlicht op 
rotsplateau. 
Vullen met 
licht of andere 
kerstfonkels 
en genieten 
maar. Van  
€ 22,99    Voor €12,99Hartstikke leuke decoratietrein, 

met dwarrelsneeuw in de 
glazen bollen 
Van € 9,99 Voor ..... € 5,99 

Compleet kerstdorp  
mét sfeervolle lichtjes. 
Van € 37,99

Voor  € 27,99

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

KIPFILET SCHNITZELS

Lekkere dunne kipfilet gepaneerd & gekruid. Kort 

zachtjes bakken in ruim boter; om en om.
100 gram 1,25

WARM WINTER PAKKET

Lekker en makkelijk en lekker voordelig! 2 Liter 

ERWTENSOEP + 1 rookworst.
Samen 10,00

MINI LAMSBIEFSTUKJES

Heerlijke volle malse magere; kort & fel bakken. Lekker 

gemarineerd of eventueel naturel
100 gram 2,75

GEKONFIJTE EENDENBOUT

Heerlijk langzaam voor u gegaard. ca. 20 minuten op 

170 graden in de oven verwarmen
Per stuk 4,98

RUNDER RIBLAPJES

Van de Utrechtse Heuvelrug. Ouderwets sudderen. 

Lekker grof van draad en met een randje.
100 gram 1,39

GEHAKT HALF OM HALF

Om zelf ballen te maken of door een gerechtje heen; 

80% rundvlees & 20% varkensvlees
500 gram 3,25
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 19 november t t/m zaterdag 24 november. Zetfouten voorbehouden.

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
E info@parelpromotie.nl

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!
•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm
•  glans of mat 
 laminaat mogelijk 

Over 4 weken staan de Kerstadvertenties weer in 
De Vierklank! Wilt u ook een Kerstgroet?
Mail naar info@vierklank.nl 

is op zoek naar een gediplomeerd

APOTHEKERSASSISTENT
(m/v) 3 dagen / 24-27 u/w

Zit service leveren in je en ben jij een
gedreven apothekersassistente dan 
zoeken wij jou! Ben je daarnaast flexibel, 
stressbestendig en een teamplayer dan 
pas je in ons gezellige en dynamische 
team dat altijd op zoek is naar uitdaging 
en hoe we het beter kunnen doen voor de 
klanten. Ben je gediplomeerd maar wil je 
iets meer of minder werken reageer dan 
zeker ook op deze vacature.

Reageer nu voor de leukste baan
in de regio! Stuur een mail naar:
info@apotheekmaertensplein.nl
met je CV en motivatie waarom je
graag bij ons wilt werken.

We horen graag van je.
Els Coyajee & Rianne Koetsier

Apotheek Maertensplein
Maertensplein 98b
3738 GR  Maartensdijk
0346-210605
info@apotheekmaertensplein.nl

Winnaars Minecraft XL Bouwwedstrijd 
Zaterdag 3 november vond in Bibliotheek Idea Bilthoven de allereerste Minecraft XL 

Bouwwedstrijd plaats voor kinderen van 8 t/m 15 jaar. De wedstrijd was
met twee keer 40 deelnemers compleet uitverkocht.

In teams van vijf gingen de kinderen werken aan de 
tot dan toe geheim gehouden opdracht: bouw de mo-
derne Bibliotheek van de Toekomst. De bovenver-
dieping van de bibliotheek was omgetoverd tot een 
Minecraft-paradijs. Er stonden 40 laptops klaar, die 
waren aangesloten op een speciale Minecraft server. 
Nadat de groepjes eerst een schets op papier hadden 
gemaakt, hadden ze twee uur de tijd om in Minecraft 
hun droomontwerp te realiseren.

Het was fantastisch om te zien hoe goed in alle 
groepjes werd samengewerkt, ook door kinderen die 
elkaar vooraf niet kenden. Wat een fantasie en cre-
ativiteit. Alle ontwerpen waren prachtig en de jury 
had het dan ook ontzettend moeilijk om de winnaars 
te kiezen. Maar uiteindelijk sprong er zowel in de 
ochtend als in de middag één groepje net iets boven-
uit. Deze winnaars gingen naar huis met de hoofd-
prijs: een prachtige Lego-Minecraft bokaal.

(Janneke Kingma)

De winnaars van de middagwedstrijd: Cailin, Giel, 
David, Doris en Brechje.

De winnaars van de ochtendwedstrijd. 
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Leven zoals thuis in
Zorgvilla Steinenburgh

 
Als privé zorgvilla is Claris in staat meer te bieden dan een reguliere zorgorganisatie.

Charlotte Schraauwers, locatiemanager van Zorgvilla Steinenburgh in De Bilt komt zelf
uit de reguliere zorg en weet daarom ook heel goed hoe zij het graag anders wilde doen. 

Een heleboel overleggen, uren besteden aan het invul-
len van formulieren waarbij soms voorbij wordt ge-
gaan aan de behoefte van de cliënt en eindeloze verga-
deringen is iets wat ze willen vermijden. De lijnen zijn 
kort en in plaats van alle informatie uit een dossier te 
halen leren de medewerkers de bewoners kennen. Wie 
is iemand, wat heeft iemand gedaan in het leven, wat 
is zijn of haar karakter en wat wil de familie graag? 
De bewoners van Zorgvilla Steinenburgh worden niet 
gezien als patiënten in een zorginstelling, maar bewo-
ners van de villa waar zorg is. De appartementen in de 
villa zijn tussen de 30m2 en 70m2 groot en dat maakt 
dat het ook mogelijk is om als echtpaar in de villa te 
komen wonen.

De bewoners lijden allemaal aan een vorm van demen-
tie. Dementie behandelen ze hier niet als een ziekte, 
maar als een fase in het leven waar men begeleiding 
bij nodig heeft. 

Bij Claris stellen zij zichzelf regelmatig de vraag ‘Wat 
als mijn vader of moeder dement zou zijn, wat zou ik 
dan willen?’. Op deze manier proberen zij het leven in 
de villa zo aangenaam mogelijk te maken.
 
Iemand die aan dementie lijdt kan een mooi moment 
zelf vergeten, maar de vreugde blijft in het gevoel 
aanwezig. Vreugde is een kernwoord in het dagelijks 
leven in de villa. Zo worden er allemaal leuke activi-
teiten georganiseerd, maar gaan de bewoners ook lek-
ker wandelen, spelen een spelletje of kijken ’s avonds 
samen televisie in de gezamenlijke woonkamers.

Een nieuwe bewoner wordt altijd warm verwelkomd 
en mag het leven voortzetten zoals hij of zij dat thuis 
altijd gewend is. Staat iemand altijd om 10.00 uur op, 
dan mag dat hier ook. Doet iemand altijd om 16.00 
uur een borreltje, dan mag dat hier ook. De bewoners 
hoeven zich niet aan te passen naar tijden die voor de 
medewerkers van de villa makkelijk zijn en daar zit 
het verschil of een cliënt een patiënt is of een bewoner.
 
Bent u benieuwd of de Claris Zorgvilla een nieuw 
thuis kan zijn voor een dementerend familielid? Neem 
gerust contact met ons op en wij geven u een rondlei-
ding en beantwoorden alle vragen.
 
Claris Zorgvilla Steinenburgh
Tel. 030-200 49 50
info@claris-zorggroep.nl
www.claris-zorggroep.nl

Van Rossum wordt weer DA
door Kees Diepeveen

Op donderdag 29 november gaat Drogisterij & Parfumerie van Rossum uit Maartensdijk over 
van organisatie DIO naar DA: de drogist met aandacht.

Joop en Jannie van Rossum krijgen het erg druk met de overgang naar DA. Met mooie aanbiedingen wordt de 
overgang luister bijgezet.

Joop van Rossum legt uit hoe dat 
is gekomen: ‘Wij waren in het ver-
leden naar DIO overgestapt vanwe-
ge onvrede over het beleid van de 
toenmalige directie van DA. Wij als 
franchisenemers waren verplicht 
grote aantallen van de producten af 
te nemen die op dat moment in de 
reclame waren. Dat was voor ons 
als kleinere winkel veel te veel. Bij 
de DIO hadden we die verplichting 
toen niet. Daar mochten we zelf be-
palen wat we inkochten. Vandaar 
dat we toen de overstap hebben 
gemaakt’. Inmiddels is de DA Re-
tailgroep ongeveer twee jaar gele-
den failliet gegaan en overgenomen 
door de Nederlandse Drogisterij 
Service (NDS). Dat bedrijf is op 
haar beurt weer een dochteronder-
neming van de Mosadex Groep.

Black Friday
Joop van Rossum :’We hadden de 
keus nog even bij DIO te blijven en 
dan de overstap naar DA te maken 
maar we hebben er voor gekozen 
om direct de overstap te maken. 

Dit vanwege de naamsbekendheid 
van DA en we kunnen nu veel zelf-
standiger opereren dan vroeger. We 
willen meer gaan voor care-, beau-
ty- en gezondheidsproducten. En 
er komen meer speciale producten 
bij, maar ook meer speciale acties. 
Zo lopen we daar al wat op vooruit 
door op vrijdag 23 november mee 
te doen met Black Friday waarbij 
extra kortingen gegeven worden’. 
 
Pui
‘De pui van de winkel wordt her-
kenbaar DA’, aldus Jannie van 
Rossum, ‘aan het interieur of de 
opstelling verandert niets. Op 29 
november vindt de opening plaats 
met natuurlijk extra acties Onze 
sterke kant is en blijft advies geven. 
Over geneesmiddelen, beauty- en 
careproducten, voedingssupple-
menten etc. We werken al jaren met 
ons professionele team in de winkel 
en in de schoonheidssalon’. Joop 
en Jannie van Rossum zien er naar 
uit om de draad bij DA weer op te 
pakken. 

Opening duo-expositie
De duo-expositie van Truus Werners (schilderijen) en Marie-José Wes-
sels (beelden) in de Traverse van het gemeentehuis trok zondag veel 
belangstellenden. De expositie werd in de Mathildezaal geopend door 
Jan van Hooff, emeritus hoogleraar Gedragsbiologie aan de Universi-
teit van Utrecht. 

Hij hield een inspirerend betoog over o.a. de relatie tussen kunst en 
wetenschap. Hij noemde daarin de verbeelding en het scheppen van de 
werkelijkheid; een verbeelding die tijdgebonden is. In de werken van 
Truus viel hem de sereniteit in haar, vooral Hollandse, landschappen 
op. Daarin zijn licht, ruimte en rust kenmerkende eigenschappen. Voor 
Marie-José zijn sfeer en spanning de inspiratiebron voor haar beelden, 
waarin zij rekening moet houden met de (on)mogelijkheden van het 
materiaal. In het Hogelandse Park in Utrecht (aan het begin van de Bilt-
straat) staat een beroemd beeld van haar: het Polar Bear Monument. Dit 
beeld is een herinnering aan de bevrijding van Utrecht door de Canade-
zen in mei 1945. Het is verheugend dat de openingen van deze exposi-
ties steeds meer in de belangstelling komen te staan. De expositie loopt 
door tot 15 januari 2019, van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 
uur. (Frans Poot)

Jan van Hooff houdt zijn inleiding voor een tot aan de nok gevulde zaal.

Schoenzetactie Plus
Zaterdag 1 december zijn Sint & Piet bij de Plus in Bilthoven, Kinderen 
kunnen vanaf deze week al een bouwplaat ophalen in de winkel. Van 
deze bouwplaat kunnen zij een schoentje in elkaar knutselen. Wanneer 
zij het schoentje inleveren bij de Plus kunnen zij op 1 december een 
cadeautje op komen halen.
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       NOG NOOIT VERTOOND           BLACK FRIDAY DEALS   

BLACK 
FRIDAY

DEALS

UNIEKE

Maximaal 4 kratten per klant 

BLACK 
FRIDAY

DEALS

UNIEKE

Deze aanbieding is geldig van woensdag 21 t/m dinsdag 27 november 2018.

Deze aanbiedingen zijn geldig van vrijdag 23 t/m zondag 25 november 2018.
Zet- en drukfouten voorbehouden

BLACK FRIDAY DEALS

BLACK FRIDAY DEALS

18.99 
3-PACK

Björn Borg 
boxershorts
Diverse kleuren 
en prints 
Maat S t/m XL  

 Heineken
 Krat met 24 fl esjes 
van 0.3 liter 

BLACK FRIDAY DEALS

BLACK FRIDAY DEALS

PER KRAT

 8.99 

Mona pudding
Griesmeel, vanille, chipolata of dame blanche 
2 bekers van 450 ml
 Van 2.58 - 2.92

GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

NOG NOOIT VERTOOND    HOOGVLIET BLACK FRIDAY DEALS

BLACK 
FRIDAY

DEALS

UNIEKE

BLACK FRIDAY DEALS BLACK FRIDAY DEALS

BLACK FRIDAY DEALS BLACK FRIDAY DEALS

 0.99 
2 BEKERS

 Van 2.58 - 2.92 Van 2.58 - 2.92 Van 2.58 - 2.92

DEZE DEALS ZIJN DE HELE WEEK GELDIG
GELDIG OP VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG

BLACK FRIDAY DEALS BLACK FRIDAY DEALS

BLACK FRIDAY DEALS BLACK FRIDAY DEALS
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GEMEENTENIEUWS
week 47 ¾  21 november 2018

Bladruimen 
Tot de kerst trekken de bladruimers al bla-
zend door de gemeente om de straten 
schoon en veilig te houden. Kijk op www.
debilt.nl/bladcampagne wanneer uw straat 
aan de beurt is en vanaf wanneer u het blad 
uit uw tuin in de berm kunt deponeren. U 
vindt er ook meer nuttige tips.

Ik val op!
Op de fiets naar school of werk: zorg dat je 
zichtbaar bent met goede fietsverlichting. In 
deze donkere, gure dagen houdt de politie 
extra fietscontroles en als je verlichting niet 
in orde is, riskeer je een boete. 

Gratis strooizout
Zaterdag 8 december kunt u tussen 10.00 en 
11.00 uur gratis een emmer strooizout opha-
len op de gemeentewerf aan Weltevreden in 
De Bilt. Emmer zelf meenemen en op = op.

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Openingstijden snelloket en informatiebalie:
ma, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur,  
di 8.30 - 19.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

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

Melding gevaarlijke situaties buiten 
kantoor-tijden: (06) 558 76 775

Voordelige zorgverzekering voor 
inwoners met een laag inkomen 
Aan het einde van elk jaar is het mogelijk om een andere zorgverzekering kiezen. 
Mensen met een minimuminkomen of net iets meer kunnen gebruik maken van de 
Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ) die de gemeente aanbiedt. De CAZ 
is een basis- en een aanvullende zorgverzekering. U ontvangt ruime vergoedin-
gen. De premie is lager dan normaal, omdat de gemeente een deel mee betaalt. 
Meer zorgverzekering, voor minder premie dus. De Regionale Sociale Dienst re-
gelt de CAZ namens o.a. de gemeente De Bilt.

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuw geplande werkzaamheden aan. Kijk voor het meest actuele,  
volledige overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven:  Vinkenlaan; riool wegen reconstructie tot 1 maart 2019.
Bilthoven:   Overboslaan, Korte Boslaan, Hoflaan; riool wegen reconstructie  

tot 1 juni 2019.
Bilthoven:  Talinglaan; rioolrenovatie tot 14 december 2018.
Westbroek:   Wolkammerweg, Schutmeesterweg, Kleppermanweg, Holsblokkenweg; 

afkoppelen hemelwater, riool en herstraten rijweg tot 1 maart 2019.
Bilthoven:   Oude Brandenburgerweg, kruising Talinglaan; rioolwerkzaamheden tot 

30 november 2018.

Gedurende het hele jaar worden diverse snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het 
wegdek en de riolering uitgevoerd. 

Verschillende pakketten
Voor de Collectieve Aanvullende Zorgverze-
kering heeft de RSD zorgverzekeraar DSW 
geselecteerd. Deze verzekeraar biedt twee 
verschillende pakketten aan. U bepaalt zelf 
hoe uitgebreid uw aanvullende verzekering is 
en dus hoeveel premie u moet betalen. Op 
de website www.gezondverzekerd.nl kunt u 
de gemeentelijke pakketten vergelijken met 
alle mogelijke zorgverzekeringen in Neder-
land en direct een aanmelding indienen.

Aanmelden
Op de website www.gezondverzekerd.nl 
kunnen inwoners nagaan of ze in aanmer-
king komen en direct een aanvraag indienen. 
Wie wil overstappen, maar moeite heeft met 

het invullen van het aanvraagformulier, kan 
de hulp inschakelen van de formulierenbri-
gade van de RSD via: (030) 692 95 04 of 
formulierenbrigade@rsdkrh.nl.

Overstappen voor 1 januari 
Inwoners die gebruik willen maken van de 
Collectieve Aanvullende Zorgverzekering 
doen er verstandig aan om vóór 1 januari de 
oude zorgverzekering op te zeggen en tege-
lijk de nieuwe zorgverzekering aan te vra-
gen. Dat kan via www.gezondverzekerd.nl 
door aan te geven gebruik te willen maken 
van de overstapservice. De oude zorgverze-
keraar krijgt dan automatisch bericht van de 
afmelding. Zie voor meer informatie: www.
rsdkrh.nl. 

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op donderdag 29 november 2018 vanaf 20.00 uur in  
de Mathildezaal van het gemeentehuis in Bilthoven. Van 19.30 tot 20.00 uur vindt het 
vragenhalfuur plaats. Naast de ingekomen stukken staat op de agenda:
•  Mondelinge beantwoording schriftelijke vragen over voorlopig ontwerp  

Vinkenplein (SGP)
• Instemmen met ruimtelijke randvoorwaarden locatie Utrechtseweg 341
• Verzamelvoorstel begrotingswijzigingen
• Vaststellen belastingverordeningen 2019
• Benoeming commissievoorzitter

De agenda en bijbehorende stukken van de raads- en commissievergaderingen vindt  
u op debilt.raadsinformatie.nl. Heeft u een vraag over de vergaderingen of een van  
de stukken? Neem dan contact op met de griffie via raadsgriffie@debilt.nl of  
(030) 228 91 64. 

Inloopavond Parkeren Bilthoven centrum
Op maandag 26 november organiseert de 
gemeente De Bilt een inloopavond voor om-
wonenden over de parkeergelegenheden in 
het centrum van Bilthoven. Een tekening, 
met daarop alle gerealiseerde en nog te rea-
liseren parkeerplaatsen, blauwe zone en par-
keerroute, wordt op dat moment toegelicht. 
Ook ligt op dat moment het voorlopig ont-

werp van het Vinkenplein ter inzage en is er 
gelegenheid om hierover vragen te stellen.

Omwonenden zijn deze avond van harte wel-
kom en kunnen tussen 19.00 en 20.30 
uur binnenlopen in de Centrumkerk aan 
de Julianalaan. 

Kentekencamera
tegen sluipverkeer 
Westbroek

In december, januari en februari regi-
streert een camera tijdens de ochtend- 
en avondspits de kentekens van auto’s 
die over de Korssesteeg rijden. Het 
gaat om een proef. De maatregel moet 
helpen om de leefbaarheid en ver-
keersveiligheid in Westbroek te verbe-
teren.

Veel forenzen gebruiken de route over West-
broek om de files aan de noordkant van 
Utrecht te vermijden. Een aantal negeert het 
inrijverbod, dat sinds 2009 geldt. Het vele 
autoverkeer tast de leefbaarheid aan op de 
smalle wegen in het landelijk gebied waar-
van ook fietsers en lokaal vrachtverkeer ge-
bruikmaken. 

Meer informatie staat op de website van de 
gemeente: www.debilt.nl/projecten.

telefoon: (030) 228 94 11

website: www.debilt.nl/ratten
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Afscheid nemen bij een overlijden kunt u maar één keer doen. 
Daarom is het belangrijk om een afscheid precies zo te regelen dat 
het bij u persoonlijk past. Bij DELA weten we dat als geen ander. 

Of u nu verzekerd bent of niet, wij vinden dat iedereen recht 
heeft op een passend afscheid. Als grootste uitvaartverzorger van 
Nederland zetten wij ons hier al tachtig jaar voor in. We bieden 
talloze mogelijkheden en denken graag met u mee. Want zoveel 
wensen, zoveel uitvaarten. 

Ons ervaren team staat klaar om samen met u invulling 
te geven aan alle wensen. Ook als het afscheid niet of 
elders verzekerd is. Kijk op dela.nl/bilthoven of 
bel 030 200 45 30. Wij helpen u graag.

‘Het afscheid dat DELA regelde was prachtig.   
 En we waren niet eens verzekerd.’

Tap

‘Geregeld naar wens’ door Sanne van DELA

Sinterklaas komt naar Bilthoven 
 

Zaterdag 24 november is Sinterklaas in Bilthoven. Hij neemt er dit jaar extra lang de tijd 
voor. In de voorbereidingen voor de reis naar Nederland is er namelijk iets verkeerd gegaan. 
In het logistieke proces is een fout gemaakt waardoor een flink aantal cadeaus voor Bilthoven 

niet op tijd zullen arriveren. Er zit voor Sint niets anders op dan lokaal in te kopen.

Zaterdag 24 november is Sinterklaas daarom de hele 
middag in Bilthoven met een aantal pieten en een 
boodschappenlijst met cadeauwensen. Tevens neemt 
hij zijn goede oude vriendin Nel, opa Piet en zijn 
eigen pietenorkest mee. Rond kwart voor twee ar-
riveert Sinterklaas op het Emmaplein. Hij hoopt dat 
veel kinderen, vaders, moeders, opa’s en oma’s  hem 
hier opwachten. Daarna loopt hij naar Vinkenlaan 
1 op de hoek van de Julianalaan voor een officieel 
welkom op het balkon. 

Activiteiten
Sinterklaas loopt daarna een rondje door het cen-
trum en zal bij verschillende winkels naar binnen 
gaan. Kinderen en hun begeleiders mogen met hem 
meelopen of kunnen deelnemen aan de activiteiten 
die op verschillende plaatsen in het centrum plaats-
vinden. Er is een speurtocht, je kunt op de foto met 
Piet of een pietendiploma halen. Om half vier geeft 
Opa Piet een klein feestje in de Julianaschool waar 

iedereen welkom is, ook kinderen die niet op de Ju-
lianaschool zitten en hun begeleiders. Sinterklaas 
sluit hier om ongeveer vier uur bij aan. Op face-
book.com/100jrbilthoven is Sinterklaas in Bilthoven 
te volgen. 

Hoogtevrees
Voorafgaand aan de intocht had Sinterklaas een pro-
bleem bij het bezorgen van pakjes in Bilthoven. De 
Pieten die hij daarvoor had uitgezocht bleken hoog-
tevrees te hebben. De Sint heeft toen opzichter me-
neer Aad gebeld en gevraagd of de kraanmachinist 
die met grote kraan op het Vinkenplein staat hem 
kan helpen. Hij moest daarvoor nog wel een pieten-
examen afleggen. Op maandag 19 november slaagde 
de machinist hiervoor door een pakje op te hijsen en 
dit bij een schoorsteen aan de Vinkenlaan neer te la-
ten. Hij kreeg daarna een diploma en werd benoemd 
tot Kranige Piet.

[GG]

De kraanmachinist weet het pakje feilloos in de schoorsteen te deponeren.

Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10
b.g.g. (0346) 21 46 22

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

Wie komt ons 
team versterken?

We zoeken per direct
 
• Administratief medewerker m/v

16 u/w werktijden in overleg
Staat klantvriendelijkheid bij jou hoog in 
het vaandel, beschik je over net zo’n � exibele 
instelling als wij en ben je automatiserings-
vaardig? Reageer dan zo snel mogelijk.

 
• All-round hovenier m/v 40 u/w

Ben je in bezit van een hoveniersdiploma 
en full time beschikbaar voor onderhoud 
van tuinen dan ben jij wellicht die welkome 
aanvulling op ons team. Wil je meer weten 
of direct solliciteren, neem dan contact met 
ons op.

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

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



Voorleesfeestje 
Sinterklaas

Op 4 december staat de Bibliotheek van Maartensdijk in het teken 
van Sinterklaas; er is een speciaal Voorleesfeestje voor kinderen van 
2 tot 6 jaar. Voorlezen, knutselen, schoentje zetten en natuurlijk héél 
hard meezingen met de Pietenband. En dan maar hopen dat Sint en 
Piet ’s nachts iets in het schoentje doen.

De allerjongste inwoners van Maartensdijk kunnen woensdag 28 november 
van 11.30 tot 11.45 uur komen luisteren naar de mooiste Sinterklaasver-
halen en natuurlijk kunnen zij Sinterklaasliedjes zingen. Alle kinderen tot 
en met 6 jaar kunnen een speciaal schoentje zetten in de 
Bibliotheek. Kinderen kunnen vanaf 19 november een 
vouwschoen ophalen in de Bibliotheek en thuis in elkaar 
zetten en versieren. Tot uiterlijk 30 november kunnen de 
gevouwen en versierde schoenen worden ingeleverd bij 
de Bibliotheek. Het schoentje tijdens het voorleesfeestje 
maken en versieren kan natuurlijk ook. Vanaf 1 decem-
ber mogen de kinderen dan komen kijken wat Sinter-
klaas in de vouwschoenen heeft gedaan. 

Sinterklaas in 
Hollandsche Rading

Op zaterdag 24 november komt Sinterklaas met misschien wel een hele-
boel pieten weer gezellig naar Hollandsche Rading. Alle kinderen uit het 
dorp maar ook de kinderen die niet in Hollandsche Rading wonen, maar 
wel naar De Bosbergschool gaan, zijn van harte welkom. De inloop is 
vanaf 16.00 uur. Als iedereen om 16.30 uur in het dorpshuis is dan wordt 
er met z’n allen op Sinterklaas gewacht en ondertussen heel hard gezon-
gen. Rond 18.00 uur wordt Sinterklaas weer uitgezwaaid.
Wanneer je voor Sinterklaas een liedje wil zingen, hem gewoon een hand 
wilt geven, een gedicht wil voorlezen, of een dansje wil doen, laat het dan 
even weten via jescalekkerkerker@gmail.com

Dag lieve kinderen
Sinterklaas is weer in het land,

maar wat is er toch in Westbroek aan de hand?
Sint ontvangt allemaal brieven voor piet,

het lijkt wel een liefdeslied.

Op zaterdag 24 november zoekt Sint het allemaal uit
en neemt hij hierover een besluit.

Rond 13.00 uur komt Sint weer bij fam. van Keulen aan,
waar zijn aankomst jullie versteld zal doen staan.

Terwijl jullie staan te wachten op zijn komst,
zorgt de Vriendenkring weer voor een gezellige samenkomst.

Een aantal vrolijke noten en het gezellige gezang,
maakt het wachten op mij niet zolang.

Duurt het wachten nu al te lang?
Wees dan niet bang.

Neem een kijkje op onze facebook, (Sinterklaasintocht Westbroek)
misschien vertel ik daar wel meer over mijn bezoek aan Westbroek.

Met dank aan alle sponsoren van Westbroek,
breng ik ook dit jaar weer mijn bezoek.

Ik hoop jullie allen weer te zien,
in het dorpshuis bovendien.

Liefs Sinterklaas

Intocht Sinterklaas
Sinterklaas heeft bericht gestuurd, dat hij zaterdag 24 november in 
De Bilt aankomt. 

De Sint en zijn Pieten zullen om 13.00uur aankomen bij Gemeentehuis 
‘Jagtlust’ en zullen daar ontvangen worden door het gemeentebestuur van 
De Bilt. Omstreeks 14.00 uur zal Sint bij de Planetenbaan (Bilthoven) 
aankomen en rond 14.45 uur zal hij op de Hessenweg in De Bilt zijn. Van 
daaruit lopen ze naar het oude dorp; naar verwachting komt hij hier om 
15.45 uur aan. 
Ook dit jaar neem Sint de Glutenpiet mee naar De Bilt en Bilthoven; kin-
deren met een glutenintolerantie kunnen hierdoor ook weer volop meege-
nieten van het feest.

The voice of Holland © & ™ 2018 Talpa Content B.V. 
Licensed by Talpa Content B.V. and RTL Nederland B.V.

Zaterdag 24 november 

van 14.00 tot 15.00 uur

Meet & Greet
met Pleun
Winnares van The voice of Holland 2017

Zaterdag 24 november 

plus.nlOpeningstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 12.00-18.00

Bilthoven
Donsvlinder 2 // Bilthoven // T: 030 2280605



Bericht 
van Sint en zijn Pieten

Sinterklaas komt vrijdag 23 en zaterdag 24 november 
naar het Dorpshuis in Groenekan!

Lieve mensen uit Groenekan en omgeving,

Komen jullie ook dit jaar weer bij ons op bezoek?
In Groenekan trakteren we dan weer op een lekkere koek.

We zullen er zo snel meer over vertellen,
Maar we wilden eerst jullie aanwezigheid vaststellen!

Met een gezellige groep Pieten kom ik jullie dan verblijden,
En natuurlijk hoop ik weer een stukje met Perle te rijden!

Al jaren is zij mijn trouwe helper in Groenekan,
Want ja die trouwe viervoeter kan er naast Amerigo wel wat van!

Dit jaar zijn we er op vrijdagavond 23 november, start om half zeven,
Ja, samen met de Pieten, zul je weer wat beleven!

In De Groene Daan staan zij klaar om jullie schoen aan te pakken,
Doe wel je naam en leeftijd erin, voor ieders gemakken?

Met het versieren van taaipoppen zal je daar veel plezier maken.
Veel zoet en lekkers erop, dat zal vast wel smaken!

Om half 8 nemen we weer afscheid,
Om de volgende dag fi t te zijn, is het dan wel bedtijd!

    Zaterdag 24 november start om 13.45 uur 
    de optocht op de Oranjelaan in Groenekan,  
    Na een heerlijke wandeling, maken we er in de 
           Groene Daan opnieuw een feestje van!
        Lopen jullie ook deze tocht 
             allemaal met ons mee?
     Dan zingen we vast met zijn allen, 
    Sinterklaas hoezee!
In de Groene Daan stapt Sint weer op zijn stoel,

En ja, daar vertelt hij iedereen weer een heleboel!
    Wie komt er dit jaar als Hulppiet 
             naar de Groene Daan??

Piet zijn is namelijk écht een toffe baan! 

Groetjes Sint en zijn Pieten!

Dag lieve 
Maartensdijkers

Het is al bijna weer zover, ik zal samen met 
mijn pieten ook dit jaar weer een bezoek 
brengen aan jullie altijd gezellige dorp.

Op zaterdag 24 november is het zover en komen wij weer 
naar Maartensdijk. En wat nu zo leuk is; ik doe mij mid-
dagdutje in Toutenburg. Heb je sinterklaas altijd al eens in bed 
willen zien liggen, de krant of het grote boek zien lezen, dan 
kan dat dit jaar, want tussen ong. 12.00 en 13.00 uur kun je 
dat zo maar meemaken. Kom dus gezellig eens kijken .

Letters
Rond 13.00 uur word ik welkom geheten door de muziek-
band bij het Maertensplein en dan gaan we een rondgang 
door het dorp maken. Daarna worden we door wethouder 
Madeleine Bakker welkom geheten op het Maertensplein . Hier 
wordt ook bekend gemaakt wie er gewonnen heeft met het in 
de juiste volgorde zetten van de letters. Want er hangen tussen 
het Maertensplein en Toutenburg 12 letters (Kievitlaan, Grut-
tolaan, Marijkelaan, Maertensplein). Inleveren van de juiste 
combinatie kan bij het podium, doe dit op een briefje met je 
naam en leeftijd en wie weet win je iets leuks.

DJ
Na afloop kan je spelletjes doen op het plein en zal ook DJ 
Piet zijn geluid nog steeds te horen zijn . Sint gaat dan nog 
een feestje vieren met de ouderen van Maartensdijk in Dijks-
tate. Om ongeveer 16.00 uur zullen de spelletjes stoppen en is 
het tijd voor de pieten om weer verder te gaan naar andere 
kinderen . Uit betrouwbare bron weet ik dat de organisatie 
heel druk is om samen met jullie Maartensdijkers er weer een 
groot en gezellig feest van te maken.

Schoen zetten
Wij kunnen haast niet wachten en zien er naar uit jullie te 
zien op de 24ste. En vergeten jullie niet net als andere jaren 
om op vrijdagavond je schoentje te zetten bij kapper Hans.

Namens alle Zwarte Pieten en Sinterklaas

Spaar voor
euro’s 
korting*.
Boodschappen doen bij PLUS Bilthoven wordt nog 
voordeliger! De komende weken kun je sparen voor 
euro’s extra korting op je boodschappen. Je ontvangt 
bij besteding van iedere 10.- één spaarzegel. 

Heb je 30 spaarzegels gespaard? 
Dan is je volle spaarkaart 10.- korting waard. 
Lever je in één keer 4 volle spaarkaarten in, dan 
krijg je maar liefst 50.- korting op je boodschappen! 
Weer zo’n fi jn voordeel van PLUS. 

Bilthoven
Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 12.00-18.00

*Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, alcohol, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, telefoonkaarten, postzegels, loten,
cadeaubonnen, toegangstickets, beltegoed, statiegeld en emballage en eventueel overige niet wettelijke toegestane artikelen.

Tot maar liefst 

50.-

Donsvlinder 2 // Bilthoven // T: 030 2280605

Nog 5 weken sparen!
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Schoolschaakkampioenen
Het schoolschaakkampioenschap 2018 in De Bilt werd op woensdag 14 november gehouden 

in het HF Witte Centrum. Voor de organisatie tekende een tiental leden 
van schaakclub De Biltse Combinatie. 

Er deden tien scholen mee met 19 
teams: Julianaschool (2 teams), 
Michaelschool (2), Montessori-
school (2), Nijepoort (3), Patio-
school De Kleine Prins (2), de Re-
genboogschool (1), Theresiaschool 
(2), Wereldwijs (2), de Werkplaats 
Kindergemeenschap (1) en de Van 
Dijckschool (2). In elk team zaten 
5 kinderen.

Beamer
Voor het eerst werd gebruik ge-
maakt van een beamer om tijdens de 
voortgang van het toernooi de inde-
ling en de resultaten te presenteren. 
Dankzij de goede voorzieningen 

van het HF Witte Centrum verliep 
het toernooi op rolletjes. Ouders en 
begeleiders konden zich tussen de 
tafels bewegen om de verrichtingen 
van hun favorieten te volgen. Na 7 
ronden liet de computer de volgen-
de eindranglijst zien: Op de eerste 
plaats eindigde het eerste team van 
de Julianaschool met 14 wedstrijd-
punten, hetgeen betekende dat het 
team alle wedstrijden had gewon-
nen, op de tweede plaats het eerste 
team van Wereldwijs met 12 pun-
ten en het team van De Werkplaats 
werd derde met 10 punten. Alle drie 
de teams ontvingen een taart en de 
nummer 1 ook nog een wisselbeker. 

Regionaal
Hiermee heeft de Julianaschool 
zich tevens gekwalificeerd voor het 
regionale schoolschaaktoernooi dat 
wordt georganiseerd door de Stichts 
Gooise Schaakbond in het voorjaar 
van 2019. De op de 2e en 3e plaats 
geëindigde teams mogen hier mis-
schien ook naar toe vanwege het 
grote aantal teams dat dit jaar aan 
het toernooi in onze gemeente mee-
deed.  (Joop Faber)

De schaakkampioenen van de Julia-
naschool met hun begeleider Jeroen 
Bosch. [foto Guus Geebel]

Gastles over Respect op de 
Maarten Luther Kingschool

door Kees Diepeveen

Jaarlijks wordt in de tweede week van november de Week van Respect georganiseerd. Respect 
is iets voor iedere dag, maar in de Week van Respect staat het vol in de schijnwerpers. Toon 
Gerritsen voorzitter van Amnesty International afdeling De Bilt bezocht op 7 november de 

Maarten Luther Kingschool in Maartensdijk om met de leerlingen 
van de groepen 7 en 8 over respect te praten.

De Week van Respect wordt ge-
organiseerd door de Respect Edu-
cation Foundation. Een in 2006 in 
Nederland opgerichte organisatie 
die ook in Caraïbisch Nederland, 
België, de Filipijnen en enkele 
Afrikaanse landen actief is. In Ne-
derland worden tijdens de Week 
van Respect in het hele land gast-
lessen, themaweken en nog vele 
andere activiteiten georganiseerd. 
Niet alleen op scholen wordt hier 

aandacht aan besteed maar ook bij 
sportbonden, sportverenigingen en 
maatschappelijke samenwerkings-
partners om respect onder 'hun 
jongeren' te activeren. 

Met behulp van speciaal lesmate-
riaal, gastlessen en activiteiten sti-
muleren gastsprekers jongeren om 
samen te zorgen voor een inclu-
sieve samenleving waarin iedereen 
zich thuis voelt en aan deelneemt.

Woord-spin
Toon Gerritsen ging met de leer-
lingen van de groepen 7 en 8 in-
teractief met twee centrale thema’s 
aan de slag. In groepjes gingen de 
leerlingen een woord-spin maken 
op een groot vel papier. In het mid-
den stond het woord Respect en 
alle betekenissen die volgens de 
leerlingen hierbij hoorden werden 
opgeschreven. Middels een verbin-
dende lijn naar het woord Respect 
ontstond het woord-spin. Zo waren 
de leerlingen heel bewust bezig met 
het begrip Respect.

Zwarte Piet
Een tweede opdracht voor de leer-
lingen was om op eenzelfde wijze 
aan te geven wanneer respect heel 
moeilijk is. Als voorbeeld gaf Toon 
Gerritsen aan dat wanneer je ge-
pest wordt het heel moeilijk is om 
iemand te respecteren. Ook van 
deze opdracht maakten de groepen 
weer een woord-spin. In de nabe-
spreking werd door de leerlingen 
met name de zwarte pietendiscus-
sie genoemd. Zij gaven aan het wel 
moeilijk te vinden de demonstran-
ten tegen zwarte Piet te respecteren. 

Gameplay 
groot succes

Zondag 11 november vond de tweede gameparty Hollandsche Ra-
ding in het lokale Dorpshuis plaats. In de ochtenduren werd alles 
door Mats Krook en Max van der Wel voorbereid en geïnstalleerd  
voor de gamers. 

De sfeer was top. Hiermee was het Blink project (Belangeloze leer-
ling inzet naar keuze) van Mats en Max opnieuw geslaagd. De Game-
play werd ondersteund door het budget Sociale Initiatieven van bewo-
nerscomité Samen voor Hollandsche Rading. Speciale waardering is 
er voor de plaatselijke Bosbergschool, die voor deze gamemiddag 15 
spiksplinternieuwe iPads uitleende alsmede een nieuwe beamer.
 (Monique van der Wel)

Grote opkomst in het dorpshuis waar jongeren onder het genot van 
een hapje en drankje speelden op de tablets, eigen laptops, de Wii en 
Playstations. 

Dieren van takken
Utrechts landschap organiseert in samenwerking met het IVN De Bilt 
op Paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6 in De Bilt een leuke en leer-
zame middag voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar. Woensdag 28 
november van 14.30 tot 16.30 uur is het thema 'Dieren van Takken'.
Welke dieren lijken op takken en welke dieren hebben een soort van 
takken op hun kop? Met gekke, knoestige stokken, verf, twijgen en 
andere materialen maak je zelf een fantasiedier. Hoe griezelig of vrien-
delijk wordt die van jou? Aanmelden kan per email tot en met zaterdag 
24 oktober via KinderNatuurActiviteiten@gmail.com.

Eén groep had tijd over om de woord-spin heel fraai op te maken.

De leerlingen dachten in groepjes na over het onderwerp Respect. 
De vorm waarin de woord-spin moest worden uitgevoerd werd op het 
elektronische bord getoond.

Amnesty International 
In een korte film werd aandacht 
besteed aan de basisrechten van de 
mens die in de Verenigde Naties na 
de 2e Wereldoorlog door vrijwel 
alle landen zijn afgesproken en 
die deze landen moeten accepteren 
en respecteren. Helaas gebeurt dat 
lang niet altijd. Een tweede korte 
film ging over de geschiedenis en 
de taak van Amnesty International. 

Met name de acceptatie van vrij-
heid van geloof was een punt waar 
de leerlingen met Toon Gerritsen 
over in gesprek gingen.
Na afloop van de gastles over Res-
pect werden de woord-spins in de 
klassen opgehangen wat mogelijk 
helpt om bij de leerlingen respect 
voor jezelf, elkaar en de omgeving 
waarin je leeft in de aandacht te 
houden.  



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

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

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

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk
Gediplomeerd en Erkend (ABHB)
Kijk op www.bubbelsenboefjes.nl of bel 0346 745355

Workshop ontspanningsyoga en -massage, individueel of in 
kleine groep. Info: 06-33195692

Heb je even geen tijd voor de hond? Bij Time to play krijg 
je speeltijd of opvoedtijd voor jouw hond, gewoon aan huis 
en door een gedragsdeskundige. Tijd om te spelen zorgt 
ervoor dat je hond lichamelijk en geestelijk fit blijft door het 
aanbieden van speelse activiteiten die passen bij iedere hond. 
Ga voor meer informatie naar www.timetoplay-debilt. nl of 
bel 06 40408602.

Jezus zegt: Want wat zou het een mens baten, als hij de gehe-
le wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Evangelische 
Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Vakkundig en voordelig al uw parels-edelstenen-kralen 
sieraden laten rijgen, ketelen, knopen, herstellen. Ratelaar 
39g 3434 EW Nieuwegein. Tel. 06-12741863-0612383344. 
www.goudinkoopburotheokaptein.nl. Email: theokaptein@
hotmail.com

Zondag 25 november 11 - 15 uur boedeldag. Wegens ver-
huizing. Honderden artikelen waaronder veel Lego, meubels, 
bestek, servies, skelters, kerstspullen en vele leuke cadeau 
artikelen tegen verhuisprijzen Breitnerlaan 10 Bosch en Duin.

Nootjes
 De Vierklank 18 21 november 2018

Te koop aangeboden
Berg POLITIESKELTER met 
extra achterzit en zwaailicht. 
Prijs €300,- Tel. 06-51592331

Jas (maat 40) merk Only 
(heuphoogte) €10,- Tel. 030-
6373561/06-58962670

Jas (merk Rhythms) maat 
38/40 materiaal leder €10,- Tel. 
030-6373561/06-58962670

Sneakers/sportschoenen maat 
41 merk CashMoney €15,- Tel. 
030-6373561/06-58962670

Winterjas (creme/wit) maat 
38/40 merk Discovering, lengte 
tot over de heup. €35,- (nieuw 
€130,-) Tel. 030-6373561/06-
58962670

Wit stalen ledikant i.z.g.s. 
140x200 met lattenbodem en 
evt. matras €50,- 06-40730084

20 boeken van Pearl Buck 
allemaal samen €5,- Tel. 
06-14040516

2 mooie stenen vazen hoogte 
30,5 en 24,5 cm. Overwegend 
zandkleur met donkere 
tekeningen samen €5,- Tel: 
06-14040516

Tenson herenhorloge zo 
goed als nieuw €10,- Tel: 
06-14040516

Dakdragersysteem voor 
o.a. Renault Kangoo. RVS. 
Langsdragers 1700x40x20mm; 
dwarsdragers 1200x25x25mm. 
Incl. bevestigingstoebehoren 
€50,- 030-2288994

Nw zwarte lak damesboots 
met rits geheel gevoerd met 
bont mt 38 €20,- 030-2202996

Carl ponshulp nog in ver-
pakking 25cm lang €8,- 030-
2202996

Nw aerobics bruin juchtleder 
mt 38 €10,- instappers 030-
2202996

Berend Botje kinderliedjes 
31x met tekst en muziek €8,- 
030-2202996

5 puzzels 1000ps €2,50 per 
stuk 030-2202996

Zwarte bookcover Samsung 
Galaxy tab2 nog in verpak-
king €10,- 030-2202996

Nw. Bruine leren dameslaar-
zen met rekbare schacht mt 39 
€40,- 030-2202996

Witte kledingboy/rek 1,08h x 
49b cm €8,- 030-2202996

Nw kersenpitkussen (Hema) 
verwarmbaar €8,- 030-
2202996

2 nw pockets Johan Cruijff 
€10,- 030-2202996

Grundig universal 7-in-1 
afstandsbediening, voor tv, 
video, hifi e.d. Nog nieuw 
in verpakking. €10,- Tel. 
06-36101523

4 nieuwe, bruine rieten lam-
penkappen van Ikea. 3 kappen 
van 14 cm hoog, 22 cm, diame-
ter onderkant, 1 kap van 23 cm 
hoog, 36 cm, diameter onder-
kant. €20,- Tel. 06-36101523 

Nieuwe Originele Rōmertopf 
nr. 109, aardewerken oven-
schaal €12.50 Tel. 06-36101523

3.5 liter Slow Cooker, 3 
standen, voor braden & sto-
ven merk Russel Hobbs, nr. 
22740-56 (Nog nieuw in 
doos.) €30,- Tel. 06-36101523

Elektrische typemachine 
merk Brother - model AX10. 
€10,- Tel. 06-21967151

BlueWay N9000 Ultra Speed 
Wifi versterker. Nieuw. Zorgt 
dat het internet signaal in huis 
of op de camping stabiel is, 
versterkt tot 75%. €15,- Tel. 
06-21967151

1 x Siersmeedhekwerk voor 
deur of raam, 1x 65.5 cm x 43 
cm, heeft Binnen gehangen. 
€30,- Tel. 06-36101523.

4 (of 6) eetkamer stoelen. 
€25,- Tel. 0346-213319.

Zwarte Suede Instappers met 
gesp Nieuw Mt. 39. €35,- Tel. 
035-6241475

Electrische Snijmachine 
(Krups) voor o.a. vlees €20,- 
Tel. 035-6241475

Antiek Eiken Salontafel €49,- 
Tel. 035-6241475

10 Puzzles voor Kids van 3 t/m 
5 jaar (30 tot 60 stukjes) €1,-
/2,- per stuk. Tel. 035-6241475

Vonken/Spatscherm Open 
Haard H.68cm Br. 80 cm. 
€35,- Tel.035-6241475

Originele houten okwa pop-
penhuis uit 1965.53.5 cm 
hoog, 51 cm breed, 25,5 cm 
diep. Met meubeltjes uit 1965. 
€49,50 Tel. 06-36101523

Stalen, lage, noren, gebruikt, 
mt. 38/39, €25,-. Tel. 
06-53441095

verzameling pillendoosjes (80 
stuks) met houten rekje. €49,- 
Tel.06-53441095

Retro geslepen hang spiegel. 
€40,-Tel. 06-53441095

Donkerbruine, kort, leren 
jack, mt. 42/44 € 35,- Tel.06-
53441095

Kerststal met beelden. H38cm, 
br 58cm, D22cm. Z.g.a.n. 
€35,- Tel. 06-29506849

Aluminium spiegel 70x70cm. 
i.g.st. €12,50. Ovale grenen 
licht grijs geverfde spie-
gel. 90x60cm. i.g.st. Tel. 
06-29506849

Standaard voor een kerst-
boom zonder kluit. Het is een 
groen model. €7,50 Tel 0346-
243758.

Amplidect 350 telefoon draad-
loos voor slechthorenden met 
ringloos voor slechthorenden 
met ringleidingspoel in doos. 
Zgan. €49,- Tel.0648372747.

Blauwe werk overal maat 52 
valt klein. Weinig gebruikt. 
€5,- Tel 0346-243758.

Grote doos met ministek 
met veel kleurtjes, platen en 
voorbeelden. €10,- Tel.030-
228955.

Auto's/motoren
ACCU'S + montage/gratis 
bezorging. www.accushop.nl 
- Arkansasdreef 10k - Utrecht. 
Tel. 030-2734157

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  .....................................................
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Fietsen/ brommers
Peugeot SCOOTER. 
Speedfight 4. 482 km op 
de teller. Prijs €1850 Tel. 
06-51592331

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

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-

neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiebegeleiding 
aan huis Tel. 0634892915

HOVENIER werkt ecologisch. 
Voor gratis advies en kennisma-
king bel Marcel: 06-21290891. 
www.tuinvreugde.nl

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

Tuinverg. HET KLOOSTER-
PARK. Er zijn nu tuinen vrij 
voor het kweken en oogsten 
van uw groente en fruit.
atvhetkloosterpark@hotmail.
com

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

Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatie voor een vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913, 
westeneng@boerderijfortzicht.
nl

Oma’s en Opa’s opgelet! 
Gratis bij ons af te halen, 
een ouderwets houten box. De 
box is opklapbaar en heeft een 
telraam. Tel. 035-5771931

Gratis boek met foto’s en 
krantenknipsel over het 
koningshuis. V.a. 1935. Tel. 
030-2283955.

Gratis metalen schoorsteen 
ragebol. Grote koffers. Tel. 
030-2283955.

Schrijfactie Amnesty International 8 december in Lichtruim. Op 8 december orga-
niseert Amnesty De Bilt een schrijfactie in Het Lichtruim, Planetenplein 2 Bilthoven. U 
bent welkom om mee te schrijven tussen 10.00 en 14.00 uur. Dit jaar schrijven we voor 8 
vrouwen die groot onrecht is aangedaan. U kunt vrij binnen lopen tijdens deze uren, ook 
kinderen zijn welkom. Voorbeeldbrieven, pen en papier liggen klaar. Eventueel kunt u zelf 
neutrale ansichtkaarten meebrengen om te versturen.

Cursussen/ trainingen 
Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, Het Lichtruim,Planetenplein 2, 
Bilhoven. Proefles in ontspannen sfeer. Voor basisscholieren (vanaf 5 jaar) tieners en volwas-
senen. Als vervolg mogelijk: 4 weken opstap cursus met instrument. De cello heeft een mooie 
warme zangerige klank en is een liedjes/melodie instrument. Frank Linschoten cello docent. 
Voor info/afspraak: cellolesfranklinschoten@hotmail.com, kunstenhuis.nl/cello

Taizéviering Centrumkerk 

Zondag 25 november om 19.30 uur 
is er in de Centrumkerk in Bilthoven, 
Julianalaan 42 een Taizéviering met 
koor en instrumentalisten onder lei-
ding van Els Firet. Het is een viering 
in de sfeer van het Franse klooster 
in Taizé waar elk jaar veel jongeren 
naartoe gaan. 
Er wordt gezongen in verschillende 
talen en er is gelegenheid om stil te 
zijn. Iedereen, jong of oud, van harte 
welkom.

Koffieochtend op Nieuwstraat 

Op woensdag 28 november is er 
weer de maandelijkse koffieochtend 
op de Nieuwstraat 47 in De Bilt. 
Wie behoefte heeft aan een gezellige 
ochtend of een goed gesprek wordt 

van harte uitgenodigd om een kopje 
koffie of thee te komen drinken. De 
deur is geopend van 10.00 tot 12.00 
uur, het kost niets en iedereen is van 
harte welkom. Voor meer info. tel.
nr. 030 6960667 of kijk op website 
www.vegdebilt.net

Film bij De Woudkapel

Donderdag 29 november om 19.30 
uur vertoont De Woudkapel de film 
‘Liefde is Aardappelen’. In 'Liefde 
is aardappelen' vertelt documentai-
remaker Aliona van der Horst de 
geschiedenis van haar moeder en 
vijf tantes. 
Een ontroerend en aangrijpend ver-
haal over haar Russische boeren-
familie en het leven onder Stalin. 
Kaartverkoop: www.woudkapel.nl 
of aan de deur. 

Wil jij werken in een mooie 
SLAGERIJ met leuke col-
lega’s? Ben je klantvriende-
lijk, een teamplayer en be-
reid om het werk met beide 
handen aan te pakken? Dan 
zijn wij opzoek naar jou. 
Wil jij ons winkelteam ver-
sterken op de zaterdagen en 
in de vakanties? Neem dan 
contact met ons op per mail 
met cv naar advaneck@sol-
con.nl, of bel 030-2282163
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Thuiswedstrijd Stichtsche rugby
Afgelopen weekend is het tweede toernooi uit de historie van de Stichtsche Rugby Football 

Club gespeeld. De eerste koude nacht van het jaar dreigde nog even roet in het eten te gooien 
maar toen de eerste zonnestralen op de velden van SRFC en De Werkplaats vielen was het 

duidelijk, dat er gerugbyd kon worden.

120 kids van 6 tot en met 9 jaar uit 
Amsterdam, Almere, Hilversum, 
‘t Gooi en Bilthoven stonden klaar 
voor ieder 3 partijen van 20 minu-
ten. Met de goede resultaten van de 
vorige wedstrijd in het hoofd stond 
het Stichtsche U8 team voor een 
nieuwe opgave, proberen te winnen 
maar vooral zoveel mogelijk sco-
ren. Dat dit goed ging bewezen de 
cijfers aan het einde van de ochtend. 
Het lukte de jongens om de bal 18 

keer op de grond te drukken bij de 
achterlijn. 18 tries in drie gelijkspel, 
squeeze schreeuwde het team!

Kunsten
Ook het Stichtsche U10 team mocht 
haar kunsten laten zien op de rugby-
velden van De Werkplaats. Onder 
grote belangstelling van ouders en 
lokale rugbyfans gingen de jongens 
en meiden van Stichtsche van start. 
Dit jonge team had twee wedstrij-

den nodig om de juiste balans te 
vinden op het veld. In de derde en 
laatste wedstrijd kwamen de Sticht-
sche Wolven krachtig naar voren en 
wisten ze 5 punten te veroveren door 
goed samenspel. Vijf keer kregen ze 
de bal achter de lijn van de tegen-
partij op de grond. Niet genoeg voor 
winst maar het team had een prach-
tige sportdag op haar thuislocatie!

Reflex kan succesreeks 
niet doorzetten

Maandag 12 november moesten de badmintonners van Reflex hun 
meerdere erkennen in het team uit Montfoort.

Als eerste waren Erwin en Frans aan de beurt. De eerste set ging naar 
de mannen Montfoort met 16-21. In de tweede set werd het nog span-
nend maar ondanks de verlenging werd toch verloren (20-22). De da-
mes dubbel van Dragana en Karin werd ook net niet binnen gehaald. 
Met 21-19, 11-21 en 20-22 kon het net niet. De hoop op het eerste punt 
werd gevestigd op Erwin. Hij won met 21-14 en 21-18.

Dragana vocht het in een drie-setter uit: het werd 21-18, 14-21 en 16-
21. Voor Frans was het als snel duidelijk dat hij het niet ging winnen. 
Setstanden van 9-21 en 7-21 zeggen genoeg. Dan is de tussenstand 1-4. 

Dan is Karin aan de beurt en zij haalt een klinkende overwinning (van 
21-10 en 21-12) binnen. De mix van Dragana en Frans werd ook binnen 
gehaald (21-16 en 21-12). Erwin en Karin redden het vervolgens niet 
(21-13, 5-21 en 12-21) en de klinkende overwinning van het team uit 
Montfoort is een feit.         (Frans de Wit)

Open Bilts 
Bridgekampioenschap

Vrijdag 16 november werd voor de 20e keer de Open Biltse Bridge-
Kampioensdrive gehouden in het H.F. Witte centrum te De Bilt. 
Het was tevens het afscheid van een aantal ‘ouwe getrouwen’ van 
de organisatie. Er hebben zich al opvolgers gemeld waardoor de 
jaarlijkse november-drive kan worden gecontinueerd.

De deelnemers waren in drie lijnen ingedeeld; de A- en B-lijn speelden 
voor één uitslag en de C-lijn speelde een aparte lijn. In de A-lijn waren 
Hans Creton + Uschi Röhrs met 57,08% de sterksten. In de (gelijke) B-
lijn werden Anita Nijdam + Mariette Vogelaar met 65,42% ruimschoots 
eerste. Sonja Deekman + Riet van Heijningen werden winnaar van de 
separate C-lijn met 62,83%. 

Afscheid
Voor de prijsuitreiking werd afscheid genomen van Kläre van Dam, 
Bert Nijdam en Mariette Vogelaar, die resp. 20, 15 en 15 jaar op uitste-
kende wijze dit jaarlijkse kampioenschap organiseerden. Met bloemen 
en lovende woorden werd die waardering bevestigd. [HvdB]

Anita Nijdam en Mariette Vogelaar (l) werden in 2018 de Biltse bridge-
kampioenen.

Foutenfestival levert 
toch drie punten op

Na de bekeroverwinning in een midweekse wedstrijd tegen zondag-eersteklasser DSOV  volgde 
op zaterdag 17 november voor FC De Bilt de thuiswedstrijd tegen Loosdrecht. Het was de 

laatste competitiewedstrijd in de eerste periode en als de twee koplopers niet zouden winnen, 
dan kon de nummer drie, FC De Bilt, met een overwinning de eerste periodetitel pakken.

FC De Bilt begon uitstekend en 
na een schitterende aanval kopte 
Robin Notenboom uit een voorzet 
van Mano Bakkenes de 1-0 binnen. 
In de 36e minuut passeerde Mano 
wederom zijn verdediger en schoot 
de bal keurig voor het doel, waar 
Redouan Boussoufi de bal bin-
nengleed: 2-0. Loosdrecht knalde 
de bal onderkant lat nog een keer 
schitterend binnen en de aanslui-
ting was vlak voor rust een feit 2-1.

Rommelig
Na rust gingen de ploegen verder 
met de aantrekkelijke, maar bij 

vlagen ook wel rommelige, wed-
strijd. In de 50e minuut was de 
prima keepende Jos de Gram even 
de weg kwijt. Jos dacht dat het een 
achterbal was en legde de bal neer 
om hem gewoon uit te trappen. 
Een Loosdrechtse aanvaller zag 
zijn kans schoon om de bal in het 
lege doel te schieten en de scheids-
rechter keurde die goal goed (2-2). 
Mede door het inbrengen van San-
der van den Berg en Raymond van 
Nistelrooij voelde het talrijke pu-
bliek achter de goal van Loosdrecht 
de kansen toenemen. Loosdrecht 
moest enkele keren flink aan de 

noodrem trekken en uit een van die 
acties volgde een vrije trap voor FC 
De Bilt op ruim meter van de goal. 
Het was Redouan die de bal fantas-
tisch in de kruising schoot: 3-2. In 
de 86e minuut werd Sander opval-
lend stevig vast gehouden, hij rukte 
zich los, deed dat wat onhandig 
en dat zag de scheidrechter: direct 
rood. De eindstand kwam echter 
niet meer in gevaar.

Delta Sports heeft de eerste perio-
detitel en FC De Bilt volgt op een 
punt achterstand.

Eerste feestje bij SVM
Met een lekker winters zonnetje trapte SVM af tegen VVJ uit Utrecht. Of het nu de spanning 
van deze belangrijke wedstrijd was of onderschatting van de tegenstander, maar SVM begon 

slap. Dat leverde na een kleine vijf minuten spelen al een voorsprong voor VVJ op; een 
afstandsschot verdween in het doel zonder dat de SVM goalie reageerde (0-1).

SVM nam direct het initiatief over 
en zette gevaarlijke en snelle aan-
vallen op .Jordi van der Lee kopte 
net naast de goal en goede scho-
ten werden door VVJ goalie Jordy 
Venus gestopt. Uit een van de vele 
corners maakte Wessel Schuller de 
gelijkmaker. SVM wilde meer en 
enkele minuten later zorgde Roy 
Wijman voor de 2-1 voorsprong. 
VVJ verspeelde bij slordig ingrij-
pen van de SVM verdediging nog 
de kans op de gelijkmaker. Vlak 
voor rust gaf scheidsrechter Akka-

ya SVM een strafschop; een unie-
ke kans voor Mike de Kok om nog 
voor de rust de wedstrijd te beslis-
sen, maar Mike scoorde niet. Ook 
Jordy van der Lee lukte het niet de 
3-1 op het scorebord te zetten.

Ongewijzigd
Een ongewijzigd SVM ging na de 
rust op jacht naar die 3-1; Mike 
Boshuis stoorde zo dat hij Mike 
de Kok de kans bood: de 3-1 was 
er. SVM slaagde er maar steeds 
net niet in om de wedstrijd hele-

maal op slot te gooien, waardoor 
het nog lang spannend bleef. VVJ 
kwam nog door een van richting 
veranderd schot nog op 2-3. Het 
werd toch nog billen knijpen of 
het zou lukken. VVJ miste zelf de 
kans op de gelijkmaker. Pas vlak 
voor het laatste bevrijdende fluit-
signaal scoorde Mike de Kok de 
4-2. Daarmee had SVM de eerste 
periodetitel stevig te pakken. 

A.s. zaterdag komt Faja Lobi-KDS 
op bezoek in Maartensdijk.

Tegen VVJ werd door SVM het eerste hoogtepunt in de 4de klasse G 
behaald. (foto Nanne de Vries)

Team overleg U10.
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IVN viert vijftigjarig bestaan
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 10 november vierde IVN-afdeling De Bilt haar 50-jarig bestaan, met leden en 
genodigden, in wijkgebouw De Schakel in De Bilt. Het afgelopen jaar stond in het teken van 

dit gouden jubileum met tal van activiteiten, samen met het Utrechts Landschap, Vogelwacht 
Utrecht en tal van andere organisaties.

'Onze afdeling van het Instituut voor 
Natuureducatie en Duurzaamheid 
(IVN) werd opgericht op 8 novem-
ber 1968', begint voorzitter Christ-
Jan Nederlof zijn inleiding. 'In die 
tijd is heel wat veranderd', zo gaat 
hij door. Het ging al lange tijd heel 
slecht met de natuur, ook vóór de 
oprichting van afdeling De Bilt. In 
1960 werd daarom de ‘Bond tegen 
verontreiniging van Natuur en Stad’ 
opgericht, in 1968 gevolgd door de 
oprichting van IVN De Bilt. Neder-
lof: 'Wij hadden een andere insteek 
richting bezoekers van de ons om-
ringende natuur, namelijk ‘beter 
educatie, dan corrigerend optreden’. 
De eerste activiteit van de nieuwe 
afdeling was een publieksgerichte 
wandeling in de natuur. Later volg-
den er nog twee. 16 natuurgidsen 
begeleidden 400 deelnemers. 50 jaar 
later is veel veranderd, met veel acti-
viteiten voor ouderen, kinderactivi-
teiten, inventarisatie en PR. 

Thema's
Middels vier thema's laat de vereni-
ging iedereen kennismaken met de 
natuur. De afdeling zet zich in om 
iedereen, ook kwetsbare groepen 

zoals ouderen in verpleeghuizen, 
toegang tot natuur en natuurbele-
ving te bieden. Het IVN helpt kin-
deren in de ontwikkeling van hun 
zintuigen, motoriek, sociale vaar-
digheden en creativiteit. Het IVN 
helpt de buurt te vergroenen, zoals 
een groen schoolplein, een Tiny Fo-
rest of een tuinreservaat in je eigen 
achtertuin, ofwel vergroening. Als 
laatste thema helpt IVN mensen te 
recrëren in de natuur. 

Bezoeken
Toch vraagt Nederlof zich af hoe 
lang het IVN nog bestaansrecht 
heeft. Nederlof: 'Het aantal bezoe-
kers vermindert in de natuurge-
bieden. Jongeren komen bijna niet 
meer buiten de deur en natuur bele-
ven zij via een virtuele bril, alsof zij 
midden in de natuur staan, mensen 
stappen steeds vaker op het vlieg-
tuig, het aantal diersoorten neemt 
zienderogen af, het aantal insecten 
vermindert drastisch, onze foot-
print op aarde wordt steeds groter, 
natuurgebieden veranderen steeds 
sneller in landbouwgebieden en 
natuurlijk kampen wij met de kli-
maatverandering. Maar ooit krijgen 

wij weer te maken met een ijstijd, 
al voorzie ik dat niet in de komende 
vijftig jaar. En wat dan?'

Jubileumfietsroute
Christ-Jan Nederlof overhandigde 
aan wethouder André Landwehr 
de eerste jubileumfietsroute: ‘Van 
Veenplas tot Heuvelrug’. 'Het beeld, 
zoals geschetst door voorzitter 
Christ-Jan Nederlof is niet somber, 
maar werkelijkheid', vertelt Land-
wehr. 'Neem ieder jaar een foto op 
dezelfde plek en vergelijk deze met 
een aantal jaar geleden. Pas dan zie 
je hoe snel het landschap verandert'. 
Landwehr vraagt zich dan ook af 
waar de mens mee bezig is en waar 
de grenzen liggen, met andere woor-
den: het IVN heeft de volgende 50 
jaar nog zeker bestaansrecht. 

Winnaar
Naar aanleiding van het 50-jarig 
bestaan maakte IVN de winnaar 
bekend van de fotowedstrijd. Ro-
salie Kummer won met haar foto 
van twee visdiefjes (een sternach-
tige) de juryprijs. De publieksprijs 
ging naar Jan Visser met ‘lichtval 
in het bos’. 

Natuur bij fotoclub
Maandag 26 november presenteren de leden van de werkgroep Natuur van Fotoclub Bilthoven 

e.o. hun beste foto’s van het afgelopen jaar. 

Gewoonlijk gaan de leden van 
deze werkgroep elke maand wel 
een dag met elkaar ‘de natuur in’, 
om de mooiste plaatjes te schieten. 
Zij doen dat ook met het doel om 
van elkaar te leren en steeds beter 
te worden. En met resultaat zo is 
gebleken uit het feit dat twee leden 
van deze werkgroep in de prijzen 
zijn gevallen bij de fotowedstrijd 
die de jubilerende IVN (50 jaar) had 
uitgeschreven. De verwachtingen 
voor de clubavond van 26 novem-
ber zijn dan ook hoog gespannen. 
Voor belangstellenden is het goed 
om te weten dat de FCB bijeenkomt 
in zalencentrum H.F. Witte, Henri 
Dunantplein 4 in De Bilt en dat de 
avond begint om 20.00 uur.
 (Jeannette Kok)

Herfstpracht 
in De Bilt

De bomen in het Van Boetzelaerpark hebben hun herfstpruik op. (foto 
Frans Poot)

Herfstbos

Het Beukenlaantje bij de Pad-
denstoel in Hollandsche Rading 
laat zich in al zijn herfstpracht 
zien. [foto Rob Klaassen]

Christ-Jan Nederlof (r) overhandigt het eerste fietsboekje aan wethouder 
Landwehr.

Er was veel belangstelling voor alle boeken en folders.

De winnende foto bij de wedstrijd van het IVN: een jong visdiefje dat 
gevoerd wordt door zijn ouder. De foto is van Rosalie Kummel (lid van 
de FCB).
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Ook 2de Kerstdag bijna vol!

Woe.
21-11
Do.

22-11
Vr.

23-11
Za.

24-11
Zo.

25-11

Geb. eendenborstfilet 
met sinaasappelsaus

of
Geb. zeewolf met 

bieslooksaus
of

Nasi goreng met 
groentenomelet en 

satésaus

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
28-11
Do.

29-11
Vr.

30-11
Za.

01-12
Zo.

02-12

Betuwse beenham
met mosterdsaus

of
Gamba’s met spinazie 

en pasta
of

Vegetarische stamppot 
met groentenkroket

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50
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