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Uw lokale
drukwerkspecialist

De afdrukken van onze nieuwe productieprinter

zijn alles behalve vlekkerig. De full colour afdrukken

zijn haarscherp en verlaten op topsnelheid de machine. In combinatie 

met geavanceerde afwerkingsapparatuur ligt een drukopdracht nog 

sneller klaar dan je zou verwachten. 

Wil je ook eens meemaken hoe wij - net als een luipaard -

op topsnelheid presteren, neem dan contact op.

Vlekkerig? Nieuwe
machine!

Razendsnelle
productie!

Tel: 06 52 46 82 10
info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl
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Klimaatverandering op Jagtlust nodig 
door Henk van de Bunt

‘Het overlegklimaat tussen de Gemeente met bewoners en ondernemers van Bilthoven is flink 
bekoeld’, zo wordt dit althans op dit moment ervaren. Gemotiveerde en betrokken inwoners, 

klankbordgroepen en ondernemers ervaren een gure wind vanuit Jagtlust, voelen zich 
genegeerd en gefrustreerd. 

Dit nadat de gemeente jarenlang 
een vruchtbare participatievorm 
had opgebouwd. Ellen Thier (voor-
zitter kernteam Hart VOOR Biltho-
ven): ‘Zeker, participatie kost tijd, 
maar het heeft de gemeente ook 
creatieve oplossingen gebracht en 
draagvlak gecreëerd. Dat lijkt nu 
teloor te gaan. Wij zien dat met lede 
ogen aan, maar willen daarop nog 
wel eens de schijnwerper richten’. 

Intenties
Eind juni startte in deze gemeente 
het nieuwe college van Burgemees-
ter en Wethouders. Coen Jager 
(voorzitter voormalige Klankbord-
groep Centrum Bilthoven) citeert 
uit het coalitieakkoord: ‘De inwo-
ners van de kernen en het buiten-
gebied geven samen vorm aan hun 
eigen omgeving. Overal werken 
wij daarom met hen samen. (…) 
Wij gaan met plezier, optimisme en 
enthousiasme samen aan de slag en 
nodigen als nieuwe coalitie de raad 
en onze inwoners uit om samen met 
ons verder te bouwen aan een Bilts 
topklimaat voor wonen, werken en 
verblijven’.

Werkelijkheid
Ellen Thier: ‘Na zes maanden ma-
ken wij de tussenbalans op voor 
enkele belangrijke projecten voor 
Bilthoven: parkeren en parkeer-
visie in het centrum, het ontwerp 
voor een nieuw Vinkenplein en 
nieuwbouw Résidence Vinken-
plein, renovatie van de Kwinkelier 
en nieuwbouw op het ‘grasveld’ en 
veiligheid voor fietsers op de Jan 
Steenlaan in relatie tot veilige ont-
sluiting van De Leijen. Wij - verte-
genwoordigers van direct bij deze 
projecten betrokken inwoners en 
ondernemers - constateren dat in de 

haast om knopen door te hakken, 
op al deze dossiers de gemeente 
volgens ons grote fouten dreigt te 
maken. Willem van den Wijngaart 
(voorzitter werkgroep Veilig Fiet-
sen op de Jan Steenlaan)  vuylt aan: 
‘De jarenlange waardevolle in-
breng van inwoners, ondernemers 
en andere betrokken partijen, die 
de gemeente zelf aan tafel uitno-
digde, schuift zij nu vaak terzijde. 
Brieven hierover aan college en 
wethouder worden stelselmatig niet 
beantwoord (advies Jan Steenlaan, 
advies Voorlopig Ontwerp Vinken-
plein, brieven van ondernemers 
over parkeervisie)’.

Tegen elkaar uitspelen
Peter Dapper zegt namens de win-
keliersvereniging Bilthoven Cen-
trum: ‘Eind februari 2018 werd de 
Klankbordgroep Centrum Biltho-
ven, waarin alle betrokken organi-
saties zaten, opgeheven. De Klank-

bordgroep heeft afgelopen tien jaar 
in elf adviezen aan het college van 
B&W de inbreng georganiseerd 
van bewoners, ondernemers, scho-
len en maatschappelijke groeperin-
gen voor de vernieuwing van het 
centrum van Bilthoven. In tegen-
stelling tot haar voornemen, heeft 
het college nooit meer het initiatief 
genomen voor een nieuwe overleg-
vorm. 

Nu wreekt zich dat’. Dapper ver-
volgt: ‘Sterker, het lijkt erop dat 
de verschillende partijen, die voor-
heen goed samenwerkten en nog 
steeds gemeenschappelijke belan-
gen hebben, tegen elkaar worden 
uitgespeeld. In de gemeenteraads-
vergaderingen en bij andere bijeen-
komsten wordt het beeld geschetst, 
dat men het totaal niet eens is met 
elkaar. Niets is minder waar; dat 
kan niet genoeg benadrukt wor-
den’. 

Slecht voor Bilthoven
Ellen Thier: ‘Deze situatie is niet 
alleen uiterst demotiverend voor 
ons omdat wij jarenlang kennis, 
ervaring en tijd ingebracht hebben 
om samen met de gemeente tot de 
best denkbare en afgewogen oplos-
singen te komen voor soms bijzon-
der ingewikkelde kwesties. Maar 
het is ook slecht voor Bilthoven. 
Nu worden er beslissingen geno-
men (of dreigen er te worden ge-
nomen) die, eenmaal in uitvoering, 
alleen met veel moeite en geld weer 
gecorrigeerd kunnen worden, wan-
neer blijkt dat de inwoners, onder-
nemers en andere maatschappelijke 
groepen, als ervaringsdeskundigen, 
het toch bij het rechte eind hadden’.

Burgerparticipatie
Coen Jager constateert: ‘De indruk 
is ontstaan dat op Jagtlust participa-
tie als hindermacht wordt gezien, 
terwijl vanuit onze insteek het altijd 
als kracht is ingezet. Al helemaal 
als inwoners en ondernemers de 
moeite nemen zichzelf te organi-
seren om effectiever een construc-
tieve bijdrage te leveren aan de 
opgaven die hen en de Biltse ge-

meenschap raken. De gemeentelij-
ke organisatie is sinds januari 2018 
ingrijpend veranderd. Vanaf die 
datum draait het zelfs om het cen-
traal stellen van de burger, die zelfs 
‘de klant’ wordt genoemd. Hier is 
duidelijk sprake van een met de 
mond beleden, maar in de praktijk 
van alledag niet nageleefde manier 
van werken’. Ellen Thier tenslotte: 
’Wij roepen daarom het College op 
om in bovengenoemde projecten 
even pas op de plaats te maken; om 
tot goede, gedragen en effectieve 
maatregelen te komen. Stijl en hou-
ding van het bestuurlijk optreden 
richting burgers spelen een zeker 
zo belangrijke rol als de inhoud om 
tot goede en gedragen maatregelen 
te komen. Wij vragen het College 
te trachten het beschadigde vertrou-
wen bij ons - betrokken inwoners - 
te herstellen en in 2019 een herstart 
te willen maken met het vormgeven 
van bewonersparticipatie. Zoals 
altijd staan wij open voor dialoog 
daarover’.

Het nieuwe gedeelte van de parkeergarage is met een roltrap verbonden 
met het nieuwe winkelgedeelte.

Het nieuwe gedeelte van de parkeergarage onder de Kwinkelier wordt 
goed gebruikt.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

23/12 • 10.30u - Ds. Ch. Schokker
24/12 • 19.00u - Ds. A. Plantinga, 

Kinderkerstnachtdienst
24/12 • 21.30u - Ds. C.H. Oechies, 

Kerstnachtdienst met LifeWirez
25/12 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies, 

Vanaf 10.20u  zingen van Kerstliederen
26/12 • 10.30u - 

Mevr. ds. J.T. Vos en pastor G. Weersink,
Oecumenische Viering

30/12 • 10.30u - Mevr. ds. L.J. Blok

Pr. Gem. Zuiderkapel
23/12 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 
23/12 • 18.30u - Ds. E. van den Noort
25/12 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 
25/12 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

26/12 • 09.30u -  
Kerstviering met de kinderen

30/12 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 
30/12 • 18.30u - Ds. J. Boer

31/12 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
23/12 • 10.30u -  

Ds. Marien van den Boom
24/12 • 22.00u - Ds. Pieter Lootsma

25/12 • 10.30u - Lauk Spelberg
30/12 • 10.30u - Geen dienst

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

23/12 • 10.00u - de heer Wim Molenkamp
25/12 • 10.00u - Kerstviering

30/12 • 10.00u - de heer Jan Pindus

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
23/12 • 10.30u - Voorganger Jan Ham

24/12 • 18.00u -  
Gezinsviering met kerstspel

24/12 • 20.00u - 
Voorganger Pastoor J. Skiba

24/12 • 22.30u - Voorganger pastor 
Annelies v.d. Boogaard

25/12 • 10.30u - Voorganger  
pastor Frans Zwart

26/12 • 10.30u - Zie Centrumkerk
30/12 • 10.30u - Meditatieve Viering 

Werkgroep Liturgie
31/12 • 19.00u - Oudejaarsavond 

Voorganger Jan Ham

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

23/12 • 10.15u - Ds. J. de Wolf 
25/12 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
30/12 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
23/12 • 10.00u - Ds. A.D.J. Wessels

23/12 • 17.00u -  
Kerstviering met de kinderen 

24/12 • 22.00u - Ds. H.E. Dankers, 
Kerstnachtdienst 

25/12 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers
26/12 • 10.00u - Ds. L. Schaafsma

30/12 • 10.00u - Ds. G.J. van Beusekom
30/12 • 19.00u - Ds. G.J. Mantel

31/12 • 19.30u - Ds. H.E. Dankers
01/01 • 10.30u - Ds. H.E. Dankers

Oosterlichtkerk (in vroegere 
Opstandingskerk) 

23/12 • 10.00u - Mevr. ds. E. Wassenaar
24/12 • 19.00u - Kinderkerstnachtdienst
24/12 • 22.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam
25/12 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum

30/12 • 10.00u - Prof. M. Brinkman
31/12 • 19.30u - Mevr. ds. E.H.W. Stam
01/01 • 10.30u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
23/12 • 10.30u - Communieviering  

W. Eurlings en I. Elsevier
24/12 • 22.15u - Kerstnachtmis, 

eucharistieviering pastor F. Zwarts
25/12 • 10.30u -  

Communieviering W. Sarot
30/12 • 10.30u -  

Eucharistieviering pastor M. Meneses 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
23/12 • 10.00u - Spreker 

Adri van der Mast, Adventsdienst
25/12 • 10.00u - Kerkdienst 

o.l.v. Adri van der Mast
30/12 • 10.00u - Oudjaarsdienst

o.l.v. Adri van der Mast

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
23/12 • 15.30u - Drs. J.P. de Man

25/12 • 15.30u - Drs. G.J. van Ginkel 

30/12 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

23/12 • 10.00u + 18.30u - Ds. H.Juffer 
25/12 • 10.00u - Ds. G.J. Blankers 

25/12 • 18.30u - Ds. J.P. Stoel 
26/12 • 10.00u - Ds. G. de Greef

30/12 • 10.00u -  
Kandidaat L.G. de Deugd 

30/12 • 18.30u - Ds. W.M. Mulder
31/12 • 19.00u - Ds. P. de Vries

01/01 • 10.00u - Kandidaat H. Roelofsen

Onderwegkerk Blauwkapel
23/12 • 10.30u - 

Liturg Pastor A. van Dam, 
m.m.v. Liesbeth Verwey (zang),

Janet Loen (dwarsfluit),
Willemijn Tuinstra (blokfluit)

en Han Siemons (orgel). 
24/12 • 22.00u - Kerstnachtdienst; 

Voorganger Ds. Y. Viersen, m.m.v. Piet 
van Helden (orgel), Diny van Helden 
(zang) en Sterre van der Hulst (hobo).

Tot Pasen 2019 geen diensten in 
Blauwkapel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

23/12 • 11.00u - Ds. R. Alkema
25/12 • 11.00u - Ds. R. Alkema
30/12 • 11.00u - Oecumenische 

Samendienst in St. Maartenskerk 
Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

23/12 • 10.00u - Ds. R.F. de Wit 
23/12 • 18.30u - Ds. F.A.J. Heikoop
25/12 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 

26/12 • 10.00u - Drs. G.A. van Ginkel, 
Kerstzangdienst

30/12 • 10.00u - Ds. G. Wassinkmaat 
30/12 • 18.30u - Ds. W. van den Hul
31/12 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer
01/01 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

23/12 • 10.00u + 18.30u - Ds. B. Reinders 
25/12 • 10.00u + 18.30u - 

Ds. A.J. Britstra
26/12 • 10.00u - Ds. A.J. Britstra 

30/12 • 10.00u + 18.30u - 
Ds. A.J. Britstra

31/12 • 18.30u - Ds. A.J. Britstra
01/01 • 10.00u - Ds. A.J. Britstra

 
PKN - Ontmoetingskerk

23/12 • 09.30u - Ds. R. Alkema
24/12 • 21.30u - Ds. R. Alkema, 

Kerstnachtdienst
25/12 • 09.30u - Ds. R. Alkema
30/12 • 09.30u - Oecumenische 

Samendienst in St. Maartenskerk 
Maartensdijk

31/12 • 19.00u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
22/12 • 19.00 uur - Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink 
23/12 • 10.30 uur - Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink
24/12 • 19.00 uur - Kinderkerstviering 

24/12 • 22.00 uur - 
Woord- en Communieviering 

25/12 • 10.30 uur - Eucharistieviering 
Pastor Jozef Wissink

30/12 • 10.30 uur Oecumenische 
Samendienst met Kapel Hollandsche 

Rading en Prot. Ontmoetingskerk 
Maartensdijk

01/01 • 10.30u -
Woord en Communieviering.

Hoogfeest van de heilige Maria, 
Voorganger: L. Fijen

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

23/12 • 10.00u - Ds. W.G. Rietkerk
23/12 • 18.30u - Ds. E.A.W. Mouissie

25/12 • 10.00u - Ds. T.A. Vizee
30/12 • 10.00u - Dhr. A. de Vreugd

30/12 • 18.30u - Ds. A. Blaauwendraad
31/12 • 19.00u - Ds. T.A. Vizee
01/01 • 18.30u - Ds. T.A. Vizee

PKN - Herv. Kerk
23/12 • 10.00u - Proponent R. Visser

23/12 • 18.30u - Ds. P.J. Visser 
25/12 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 

26/12 • 10.00u - Kerstfeest Zondagschool 
30/12 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

30/12 • 18.30u - Ds. R.A. Veen 
31/12 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan 
01/01 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

 En Hij zeide tot hem: Indien Gij
 zelf niet medegaat, doe ons van
 hier niet optrekken.

 Exodus 33:15

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft
betekend, laten wij weten dat mijn lieve en zorgzame man,

onze vader en opa is overleden.

Hendrikus van Lier
Henk

* Amsterdam, 18 maart 1936 † Bilthoven, 17 december 2018

 Toos van Lier-Hogenes

 Gerard en Anja
 Bert en Thea
 Erik en Tinka
 Rob en Monique

 en kleinkinderen

Correspondentieadres:
Rozendael 6
8431 PB  Oosterwolde

De dankdienst zal worden gehouden op zaterdag 22 december 2018 
om 13.00 uur in de Centrumkerk, Julianalaan 42 te Bilthoven, 
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de
begraafplaats Brandenburg, 1e Brandenburgerweg 38 te Bilthoven.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in de aula op de begraafplaats.

Wat was
Onomkeerbaarheid

van wat was.
Uitwisbaarheid
van het bestaan.

Gespeelde muziek
nooit meer op

herhaling en voor
goed vervaagd.

Het pad gelopen
om soms nog
op schreden

terug te keren.

Orde scheppend in 
de stand van aardse

zaken in huizen
en haard.

Jonggeborenen
op arm genomen.

Bovenal 
behoedend.

Pad effenend
voor geliefden
of toch alleen

gaande de weg.

Ons hele leven
de tijd hebbend

blijft het een
eeuwig geschenk.

Inge Gorris.

Ook voor
dankkaarten

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

0346 - 21 12 15

info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Ook al ben je van ons weggevlogen;
Je blijft altijd in ons hart.

Geerten Martijn Veldhuizen

12 februari 1982 15 december 2018

Maartensdijk; Groenekan;
Barbara Pieter & Wilma
Ghislaine Bart, Jan-Thijs
Bart Niels, Tim, Jasmijn
Sofie
Veerle Westbroek;
 Frederik & Elisabeth
 Rosanne, Joost
 Marinda, Tamara

Breukelen; Hollandsche Rading;
Jaco en Yvonne den Besten-Bijl Gert & Jantine
 Barry
Utrecht; Hiska
Rowena den Besten Esly
Utrecht;
Gwendolyn den Besten

Havikskruid 18
3738 TV  Maartensdijk

Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 20 december van 
19.00 tot 21.00 uur en vrijdag 21 december van 17.00 tot 20.00 uur 
in zijn werkplaats, P.C. Staalweg 40, De Bilt.
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Niet-aangeboren hersenletsel

Een week eerder vroeg ik Yvonne 
of ze te gast wilde zijn in mijn 
wekelijkse radioprogramma 
‘Waarheen, Waarvoor?’ op 
de regionale omroep van 
Noord-Holland. Ik wist dat ze 
hersenletsel had opgelopen, toen 
ze tijdens paardrijden met pony 
en al op asfalt onderuit ging. 
Ik was benieuwd hoe ze haar 
leven had opgepakt. Op zondag 
16 december was ze mijn gast. 
Waar ik misschien verwacht 
had dat ze was aangeslagen door 
haar handicap, bleek tijdens de 
uitzending hoe positief ze in 
het leven staat. “Mijn ambulant 
begeleider omschreef mij eens 
als een ‘Pippi Langkous’: als 
een naieve vrolijkerd huppel 
ik door het leven”, zegt ze. En 
zo praat Yvonne ook. Ze pakt 
het leven zoals het is en geniet 
waar ze kan, ook al kost het haar 
daarna een dag om te herstellen. 
Ik heb bewondering voor haar 
doorzettingsvermogen en haar 
inzet om iets positiefs van het 
leven te maken, handicap of niet.

Na het ongeluk pakte ze 
aanvankelijk haar gewone leven 
weer op. Dat ging met ups en 
heel veel downs. Ze begreep er 
zelf niets van waarom het nu 

Het is 11 december, kort na negen uur ‘s avonds. Ik open mijn mail en lees: ‘Mijn naam is Yvonne, 
40 jaar oud. Ik ben getrouwd met een hele lieve en leuke man. Ik ben de trotse moeder van twee 
zoontjes van 6 en 3 jaar oud. En ik heb als hobby een hele verzameling huisdieren: een pony, 
honden, konijnen, cavia’s en parkietjes. Ik ben paraveterinair (een kruising tussen dierenarts 
en dierenarts-assistente) en deed de opleiding tot chirurgie-assistent toen ik het ongeval kreeg.’

telkens weer mis ging en waar al 
die gekke verschijnselen vandaan 
kwamen. “Na een drukke dag 
kon ik ‘s avonds niet eens meer 
rechtuit lopen.” Na een gesprek 
met een neurochirurg op haar 
werk kwam ze erachter dat 
ze N.A.H. (niet-aangeboren 
hersenletsel) had. Hij adviseerde 
Yvonne om revalidatie-modules 
te gaan volgen. “Er kwam een 
periode waarin ik drie dagen 
werkte en we hebben in die tijd 
twee kinderen gekregen. Na 
een uitgebreid onderzoek bij 
een revalidatiecentrum ben ik 
nu geheel arbeidsongeschikt 
verklaard.”

Door het hersenletsel is Yvonne 
mentaal vertraagd, heeft ze een 
slecht geheugen, kan ze slecht 
plannen en organiseren, slecht 
haar aandacht verdelen en heeft 
ze een slechte concentratie. 
Yvonne heeft geen tijdsbesef en 
ze kan slecht tegen prikkels van 
geluid en licht. Haar hersenen 
moeten drie keer zo hard werken 
als van een ander. Haar dagen 
moet ze strak plannen met 
rustpauzes tussendoor. Yvonne 
ziet zelf voordelen: “Omdat ik, 
noodgedwongen, trager leef, zie 
ik juist alle doodgewone, kleine 

dingen in het leven, waar ik zo 
van kan genieten! Het hoeft 
allemaal niet zo ingewikkeld 
te zijn, dat probeer ik onze 
kinderen en de mensen om mij 
heen te laten zien.”

“Ik zit ook in diverse 
lotgenotengroepen en ben 
lid van Hersenletsel Uitleg. 
We proberen met z’n allen 
hersenletsel beter op de kaart te 
krijgen. Het is een behoorlijke 
handicap, maar aan de 
buitenkant zie je niets...” Wat een 
inspirerende vrouw is Yvonne. 
Ze zet haar eigen handicap in 
om anderen te helpen. Ik ben blij 
haar ontmoet te hebben.

Koop Geersing
register uitvaartverzorger 

06 - 10 27 55 85

De noodzaak voor een beschermd 
dorpsgezicht Maartensdijk

door Henk van de Bunt

Stichting Brigida is medio negentiger jaren opgericht om cultuurhistorisch erfgoed tussen Utrecht en 
het Gooi te beschermen en indien mogelijk te herstellen. Veel van dat beschermwaardige erfgoed is 

inmiddels door een rijks- dan wel een gemeentelijke monumentenstatus beschermd.

Die bescherming strekt zich, uit-
zonderingen daargelaten, in het 
algemeen niet uit tot de (wijdere) 
omgeving van de monumenten, 
terwijl soms de samenhang met de 
omgeving een grote toegevoegde 
cultuurhistorische waarde verte-
genwoordigt. In de Raadscommis-

sie Openbare Ruimte pleitte Bri-
gida donderdag 13 december voor 
een beschermd dorpsgezicht Maar-
tensdijk

Beschermd
Gelukkig heeft ook de wetgever de 
meerwaarde in sommige situaties 

gezien en daarvoor het instrument 
van het beschermde dorpsgezicht 
in het leven geroepen. Zowel op 
Rijks- als op gemeenteniveau kent 
men dit instrument inmiddels. Bri-
gida-lid Anne Doedens vroeg die 
avond met name aandacht voor het 
grote aantal rijks- en gemeentelijke 

monumenten dat in Maartensdijk 
langs de Dorpsweg is gelegen: ‘Dat 
grote aantal monumenten op zo’n 
beperkte schaal is op zich al bijzon-
der. Er zijn voorbeelden van recen-
te bedreigingen in het verleden, zo-
als aan het eind van de 20ste eeuw, 
toen gedacht werd aan bebouwing 
tegenover de boerderij de IJzeren 
Mortier en achter de Julianalaan, 
waardoor een uniek doorkijkje ver-
loren zou zijn gegaan’. 

Uniek
Doedens vervolgde: ‘Voegen we 
daarbij de oost-west-georiënteerde 
lintvormige groenstructuur langs 
de laatmiddeleeuwse ontginnings-
dijk en de eveneens uit de middel-
eeuwen stammende Maartensdijkse 
praamgracht, historische infrastruc-
tuur voor waterbeheer en lange tijd 
een essentiële transportroute tussen 
Utrecht en haar ommelanden dan 
zal het duidelijk zijn dat we hier te 
maken hebben met een unieke situ-
atie. Maar ook de samenhang van 
de monumentale Oost-West-lintbe-
bouwing met interessante boerde-
rijen en buitens in combinatie met 
de fraaie noord-zuid-doorkijkjes is 
bijzonder. Niet voor niets is er een 
historische samenhang tussen mo-
numentale panden als Eyckenstein 
en Rustenhove (rijksmonumenten) 
en de woningen langs de Dorps-
weg. Niet alleen in de vorm van 
dienstwoningen en koetshuizen: uit 
Maartensdijks bevolking werkten 
mensen op de buitens in de 19de en 
20ste eeuw’. 

Ongelukken
Er verschijnen nu hier en daar in-
dividuele nieuwe woningen/gebou-
wen in deze unieke lintbebouwing. 
Voor zover wij dat nu kunnen be-
oordelen zijn daarbij nog geen 
grote ongelukken gebeurd. Maar 
om die ook in de toekomst te voor-
komen menen wij dat dit unieke 
lint extra bescherming behoeft. Een 
beschermde dorpsstatus dwingt 
tot zorgvuldige afweging rekening 
houdend met bijzondere cultuurhis-
torische waarden, waaronder ook 
nadrukkelijk de samenhang van 
het nieuwe met het oude. Niet om 
daarmee iedere ontwikkeling in het 
gebied onmogelijk te maken maar 
om te bevorderen dat bij uitbreidin-
gen of veranderingen alle aspecten 
van het gebied in hun onderlinge 
samenhang worden betrokken en 
tot een evenwichtige keuze leiden.

Cultuurhistorie
Sinds 2012 wijst het Rijk geen 
nieuwe door het rijk beschermde 
stads- en dorpsgezichten meer aan, 
met uitzondering van gebieden die 

nog in procedure zijn. Gemeenten 
houden in bestemmingsplannen 
voor bijzondere gebieden al (ver-
plicht) rekening met cultuurhisto-
rie. Een stads- of dorpsgezicht kan 
nog wel op gemeentelijk niveau als 
beschermd aangemerkt worden; 
dan gaat het om een gemeentelijk 
beschermd stads- of dorpsgezicht. 
Dit geldt voor gemeenten waar dit 
is vastgelegd in het gemeentelijk 
beleid. Bij ontwikkelingen binnen 
een stads- of dorpsgezicht dient 
men rekening te houden met de 
cultuurhistorische waarde ervan. 
Het beschermde gebied heeft hier-
voor zijn eigen bestemmingsplan. 
Vergeleken met een gewoon be-
stemmingsplan is het gedetailleer-
der en gelden er strengere regels, 
zowel voor de bebouwde als voor 
de onbebouwde ruimte. Bovendien 
is voor een aantal bouwactiviteiten 
een vergunning nodig. 

Aanpassing
In de gemeente structuurvisie De 
Bilt 2030 is geen sprake van enig 
beschermd dorpsgezicht Maartens-
dijk (Dorpsweg c.a.). Westbroek 
heeft wel de status van beschermd 
dorpsgezicht: lees het bestem-
mingsplan 2007. Gelet op de 17 
rijksmonumenten van hoge waarde 
en de 19 gemeentelijke monumen-
ten, die eveneens als zeer waarde-
vol worden genoemd – allen langs 
de Dorpsweg - kan een grote mo-
numentendichtheid worden vastge-
steld. Van de omstreeks 220 pan-
den aan of vlakbij de Dorpsweg 
is 12 procent formeel monument. 
Kortom: dit laatste bestemmings-
plan verdient aanpassing nadat de 
gemeenteraad besloten heeft tot 
aanwijzing van de Dorpsweg Maar-
tensdijk c.a. als Beschermd Dorps-
gezicht.

Gemeente
Wethouder Landwehr gaf aan, dat 
hij de strekking van het voorstel 
Beschermd Dorpsgezicht Maar-
tensdijk van Stichting Brigida van 
harte steunt. Weliswaar worden 
sinds 2012 door het rijk geen be-
schermde dorpsgezichten meer 
aangewezen, maar de gemeente kan 
en wil die bescherming echter wel 
op een andere manier vastleggen. 
Door monumenten in hun samen-
hang (zoals de Maartensdijkse 
Dorpsweg) via de uitwerking in 
de omgevingswet en in bestem-
mingsplannen, die bescherming te 
bieden. Ook toonde Landwehr zich 
een warm voorstander van het be-
schermen van het slagenlandschap 
en de lintbebouwing in de te ver-
schijnen landschapsvisie. Hij komt 
hiervoor bij de gemeenteraad terug.

Links Gemeentelijk monument Dorpsweg 117 en rechts Rijksmonument De IJzeren Mortier (119). 

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.

advertentie
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MAANDAG 24 DECEMBER ZIJN WIJ GEOPEND VAN 7.00 UUR TOT 16.00 UUR

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

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

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

Filet Americain
Ei-bieslook salade
Sellerie salade

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

STOMPETOREN JONG 
BELEGEN

500
GRAM 5.75

Gebraden rosbief
Gegrilde fricandeau
Boeren achterham

HEERLIJKE ROMIGE 
BRIE

100
GRAM 1.25

Vers gebrand

HUISMIX

CRANBERRY NOTEN 
MIX

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98

HET TEAM VAN SLAGERIJ 
ZWEISTRA WENST U

en een 
smaakvol 2019!

goede
KERSTDAGEN

Speciaal voor de kerstdagen 
hebben we voor u mooie kaasjes 
uit Frankrijk en Italië! 

DONDERDAG 27 DECEMBER 
ZIJN WIJ VANAF 8.00 UUR 
GEOPEND! DEZE DAG IS 
ER GEEN VOORDEEL

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

Wij wensen u 

prettige Kerstdage
n

en een gezond

en smaakvol 2019.

KERST 2018 BIJ LANDWAART CULINAIR...

Ook dit jaar zorgen we weer dat u thuis samen met familie en vrienden kunt 
genieten van een feestmenu van tongstrelende kwaliteit. Al onze gerechten 
zijn zoals altijd; verser dan vers en puur van smaak.

VAN ONZE TRAITEUR

Wij koken de gehele dag door, ook op 
maandag 24 december. Zo heeft u een 
ruime keuze aan voor- en hoofdgerechten.

OUDEJAARSDAG 31 DECEMBER

Wij hebben een groot assortiment hap-
jes, salades, appelfl appen en nog veel 
meer lekkers.

DAGELIJKS VERS

Dagelijks verse aanvoer van specialitei-
ten, paddenstoelen en exoten. Al onze 
salades, roerbak-mixen, sla-melanges 
worden dagelijks vers bereid!

VAN ONZE BAKKERS

Volop kerstbrood, desembroden en ons 
feestbrood met een eigen twist.

VAN ONZE PATISSIERS

Ze hebben dit jaar de lekkerste creaties 
voor u bedacht, zoals de kersttaarten 
Cerise Noel, White Christmas en Spark-
ling Moet. 

Fantasievolle kunstwerken voor de fi jn-
proevers. Ook hebben we een ruim 
assortiment aan gebakjes, desserts, cho-
colade, amandelkransen en staven.

MAANDAG 24 DECEMBER GEOPEND VAN 7.00 – 16.00 UUR. EERSTE EN TWEEDE KERSTDAG GESLOTEN.



Midwinterborrel in 
Groenekan

Onder het motto ‘De beste wensen voor Groenekan’ zijn alle inwo-
ners van het dorp op zaterdag 22 december tussen 16.00 en 19.00 uur 
uitgenodigd voor een informele midwinterborrel. Samen met diverse 
organisaties uit het dorp geeft de gemeente de Groenekanners de ge-
legenheid hun initiatieven, ideeën en wensen voor 2019 met elkaar te 
delen. Kerstbomen, glühwein, warme chocolademelk, kerstmuziek en 
een speelplek voor de kleintjes: samen vormen ze het warme decor in 
en buiten basisschool De Nijepoort aan de Versteeglaan aldaar. De mid-
winterborrel is een laagdrempelige gelegenheid om met een glas in de 
hand in contact te komen met andere inwoners, organisaties in het dorp 
en medewerkers van de gemeente De Bilt, brandweer en politie. Het is 
mogelijk om een kijkje nemen in een brandweerauto en te genieten van 
korte sketches.

Beste wensen
Veel inwoners zijn betrokken bij 
het wel en wee van het dorp. De 
midwinterborrel is een mooie ge-
legenheid om nader kennis met el-
kaar te maken, betrokken te raken 
bij bestaande initiatieven of nieu-
we initiatieven kenbaar te maken. 
Dat kan op allerlei terrein zijn, 
bijvoorbeeld: natuur, sociale ver-
bondenheid, duurzaamheid, ver-
keer, sport, veiligheid, recreatie, 
werken of wonen. Een initiatief 
kan zich ook op een straat of buurt 
richten. Niks moet, alles mag. Wie 
een handje helpen wil of meer wil 
weten kan contact opnemen met 
gebiedsmakelaar Lianne Ooster-
lee, tel. (030) 2289491 of e-mail 
l.oosterlee@debilt.nl.
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Thomashuis Maartensdijk organiseert 
Warme Winter Ontmoeting

door Marijke Drieenhuizen

Het Thomashuis Maartensdijk telt tien bewoners; vijf vrouwen en vijf mannen.
Zeven wonen er al (bijna) vanaf de start in 2009. Tijdens de Warme winter ontmoeting op 

zaterdag 22 december is iedereen waarschijnlijk aanwezig. 

Sommigen met een taak, anderen 
om gewoon ook zelf te genieten. 
Ze hebben allemaal meegedaan om 
mooie cadeautjes te maken. De een 
actiever dan de ander, maar ook dat 
kan. Shanna Zwenger, één van de 
eerste bewoners, is al vanaf augus-
tus bezig. Elke week wel een paar 
uur. Knutselen is dan ook haar hob-
by, maar ook paardrijden en com-
puterspelletjes spelen.

Dag
Alle tien gaan doordeweeks naar 
dagbesteding, de meesten vier hele 
dagen. Shanna, Tobias en Adrie 
werken op Zorgboerderij Nieuw 
Toutenburg (Maartensdijk) en 
David en Jaap gaan ook naar een 
zorgboerderij, maar dan in Hol-
landsche Rading. Kim werkt op 
een kattenpension en Jefke en Roos 
zijn kunstenaars en gaan naar Ate-
liers De Wijde Doelen in Utrecht. 
Olle steekt graag zijn handen uit de 
mouwen bij De Boshoeve in Laren 
en bij Houtwerk in Eemnes waar hij 

graag hout schuurt. Erwin werkt bij 
Johannes in Zeist waar hij zelf teke-
ningen ontwerpt en die vervolgens 
op schalen en schaaltjes schildert.

Opleiding 
Shanna woont al bijna tien jaar in 
Thomashuis Maartensdijk en wil 

wel geïnterviewd worden: ‘Men-
sen mogen ons best leren kennen’. 
Gastvrij bood ze direct iets te drin-
ken aan. ‘Het is hier heel leuk. We 
zijn één grote ‘big family’. Natuur-
lijk gaat het nooit allemaal goed, 
wat dat betreft zijn wij net een ge-
woon gezin’. Ook op Zorgboerderij 
Nieuw Toutenburg was Shanna één 
van de eerste deelnemers: ‘Ik zocht 
eigenlijk een echte baan, want dat 
wilde ik graag. Dat kon niet. Toen 
heb ik er een leertraject gevolgd. 
Ik werkte drie dagen en ging één 
dag in de week naar school in Bar-
neveld. Na een jaar - en dat is best 
snel - was ik arbeidsmarkt gekwa-
lificeerd assistent dierenverzorgster 
niveau 1. Ook met twee verschil-
lende jobcoaches bleek het toch niet 
haalbaar om een echte baan te vin-
den. Jammer, maar ik heb het wel 
geprobeerd. Ik ben toen gewoon op 
de zorgboerderij gebleven en werk 
daar nog steeds met veel plezier’. 
Shanna verzorgt daar de kippen, de 
konijnen en de shetlandpony’s. ‘In 

de zomer hebben we ook logeerko-
nijnen en cavia’s. Het is dan druk-
ker dan ’s winters. Dus als ik nu tijd 
over heb maak ik leuke dingen die 
in de boerderijwinkel worden ver-
kocht’. 

Cadeautjeskraam
Heel veel verschillende cadeautjes 
zijn te koop op de Warme Win-
ter Ontmoeting. Shanna: ‘Er zijn 
pindaslingers geregen voor de vo-
gels, er zijn kerststukjes, cementen 
windlichten, vogelvoerhangbakjes, 
kaarsenstandaards van cement, 
kerstboomversiering, houten kerst-
boompjes en nog veel meer. O, ja, 
ook nog paracord-armbandjes in 
veel verschillende maten en kleu-
ren’. Ze wil graag bij de kraam 
staan om de spullen te verkopen, 
liefst samen met haar moeder. Ze is 
nieuwgierig naar de reactie van de 
mensen. 

Vier-persoonsfiets
Er is een stichting, die wensen 
probeert te realiseren voor de be-
woners van het Thomashuis Maar-

tensdijk. Die stichting heet ‘Stich-
ting Vrienden Bewoners Vredestein 
Maartensdijk’ (SVBVM) en dankt 
zijn naam aan de naam van de voor-
malige boerderijnaam Vredestein. 
De stichting heeft zich ten doel 
gesteld via sponsoring, giften en 
donaties, nuttige zaken en voorzie-
ningen voor de bewoners van Tho-
mashuis Maartensdijk te realiseren. 
Zo werd(en) er al een broeikas, een 
grote pergola met het zonnescherm 
en hometrainers gerealiseerd. Om-
dat het Thomashuis volgend jaar 10 
jaar bestaat wordt nu geprobeerd 
om een vier-persoonsfiets aan te 
kunnen schaffen. 

De bewoners van het Thomas-
huis vinden fietsen leuk. Maar niet 
alle bewoners kunnen zelf fietsen. 
Shanna: ‘Dat is wel jammer want 
zij kunnen dan niet mee. Nu zijn 
we aan het sparen voor een grote 
vier-persoonsfiets via de stichting. 
Dan kan echt iedereen mee. Het zou 
daarom heel leuk zijn als veel men-
sen komen om ons te ontmoeten en 
al onze cadeautjes kopen’.

Het Thomashuis: één grote familie.

Shanna Zwenger is al in september 
begonnen met het maken van 
cadeautjes voor de Warme Winter 
Ontmoeting. 

Hermens exposeert bij WVT
door Henk van de Bunt

Van woensdag 19 december tot en met  donderdag 3 januari 2019 maakt WVT in haar gebouw 
aan de Talinglaan 10 ruimte voor ‘Kunst uit eigen provincie’. De tentoonstelling wordt op 

woensdag 19 december om 20.00 uur geopend. 

Eén van de exposanten is Marcel 
Hermens (59),werkzaam in het ba-
sisonderwijs: ‘Het creatief bezig 
zijn, waaronder tekenen en schilde-
ren, heb ik van jongs af aan mee-
gekregen. Ik kom uit een creatieve 
familie. Schilderen is voor mij iets 
waarmee ik mij even helemaal los 
kan maken van het dagelijks leven. 
Op de Pedagogische Academie 
(1980) specialiseerde ik mij in het 
vak tekenen en kreeg ik alle ruimte 
om met olieverf te experimenteren. 
In die periode maakte ik mijn eerste 
schilderijen. Vervolgens heb ik lan-
gere tijd niet meer getekend, omdat 
gezin, werk, huis en andere hobby’s 
aandacht kregen. Zo’n jaar of der-
tien geleden heb ik het weer opge-
pakt en schilder ik weer wekelijks’. 

Tekenles
‘Na een jaar of vijf schilder- en te-
kenles van Erica Nussbaum, heb ik 
een jaar modeltekenen gedaan bij 
Jan de Haas. Nu schilder ik al weer 
enkele jaren met een klein groepje 
enthousiaste amateurs. Ieder werkt 
hier met een thema als leidraad 
op eigen wijze. Het bespreken 
van elkaars werk helpt hierbij om 
te reflecteren en daagt uit om iets 
nieuws uit te proberen. Wat mij 
boeit is om actuele gebeurtenissen 
of foto’s die mij raken te vertalen 
naar een schilderij. Een beeld van 
het kapotgeschoten Homs, een man 
in de menigte op het Maidanplein 
in Kiev, een vluchtelingenjongen 
achter een treinraam: Dat zijn foto’s 
die mij raken en die ik wil vertalen 
naar een schilderij. Hierbij werk 

ik graag met transparante lagen en 
kleur en zoek ik naar een mix van 
abstractie en detail. Daarnaast laat 
ik mij ook graag uitdagen om te 
experimenteren met kleur of mate-
riaal’.

Keramiek
Marcel Hermens is ook een kenner 
en liefhebber van het Nederlandse 
aardewerk en in het bijzonder van 
tegelproductie. Hermens schreef 
hierover een boek, getiteld Faience 
en Tegelfabriek Westraven 1844 
- 1994. Hermens: ‘Aan de Groe-
nekanseweg 246 in De Bilt heeft 
tussen 1985 en 1990 voor korte tijd 
een fabriek gestaan met een rijke 
historie. Voor mij begon de belang-
stelling voor deze fabriek met een 
reliëftegeltje met een voorstelling 
van een jongetje in Madurodam, 

dat ik op een rommelmarkt in De 
Bilt kocht. Gewoon omdat ik het 
mooi vond. Op dat moment wist ik 
nog niet dat het tegeltje vervaardigd 
was in de Utrechtse Faïence- en te-
gelfabriek Westraven, waar mijn 
grootvader tussen 1908 en 1934 
als tegelschilder en glazuurbereider 
heeft gewerkt. Toen mijn moeder de 
fabrieksnaam achterop het tegeltje 
zag legde zij de link met het werk 
van haar vader. Hoewel ik mijn 
grootvader nooit heb gekend, kende 
ik wel de Oudhollandse tegels die 
hier en daar in de familie de muren 
sierden. Nieuwsgierig geworden 
naar meer producten en verhalen 
over deze fabriek waar industrieel 
ambachtswerk werd vervaardigd 
ben ik langzamerhand steeds en-
thousiaster en serieuzer keramiek 
van ‘Westraven’ gaan verzamelen’.

Marcel Hermens met één van zijn werken ‘Vluchteling’.



 De Vierklank 6 19 december 2018

Ik wens u fi jne en 
gelukkige dagen toe

& Geersing

Koop Geersing | uitvaartzorg
WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN 
 
Beide kerstdagen geopend (kortingsbonnen en acties niet geldig) 
Hessenweg 176    |    030-2218765    |    info@grieksetavernayamas.nl 

Goede 
Feestdagen!

Westbroekse molenweg 28 
in Westbroek

Wij wensen u

Prettige 
Feestdagen  
en een voorspoedig 

2018!

G&CC De Biltse Duinen 
en 

Golfpark De Biltse Duinen

wensen u prettige feestdagen 
en een prachtig golfjaar

wenst iedereen prettige 
feestdagen en een
voorspoedig 2019

De betekenis van water in het land-
schap van Maartensdijk, West-
broek, Achttienhoven en Groenekan

Oh, Maartensdijkse sloten
Wie weet nog van uw verleden,
Toen u land maakte uit water en 
Turf bracht naar de steden…

Zo’n achtduizend jaar geleden was 
het gebied van Groenekan, West-
broek, Achttienhoven en Maartens-
dijk, een groot broekbos, een moe-
rasgebied. Een veenpakket vormde 
zich, van vele meters dik. 
Omstreeks het jaar duizend begint 
de mens zich met dit natuurgebied 
te bemoeien. Vanuit een toene-
mende behoefte aan voedsel en 
brandstof beteugelt men de rivieren 
en geeft de bisschop van Utrecht, 
als eigenaar, veengebieden uit en 
in zgn. cope-contracten legt men 
vast hoe die ontgonnen dienen te 
worden. Kapittels, herenboeren en 
kloosters laten sloten graven en leg-
gen weteringen aan die uitkomen 
op de Vecht, de Kromme Rijn en 
Oude Rijn, om zo het gebied te ont-
wateren en geschikt te maken voor 
akkerbouw, veeteelt en later voor 
turfwinning. 

Bij de functie van landschapsbou-
wers krijgen de natuurlijke water-
lopen, samen met de nieuwe, door 
de mens gegraven, sloten de functie 
van waterafvoer en transportweg. 
Jaagpaden ontstaan, sluisjes en stu-
wen verschijnen in het landschap 
om de waterstand te reguleren en 
als later het veen inklinkt helpen 
molens het overtollige water af te 
voeren. 
In vergelijking met de, vooral in 
de winter, vaak modderige wegen, 
vormen de weteringen snelle en 
comfortabele transportwegen met 
de stad Utrecht. Men legt losplaat-
sen aan om mest uit de stad over te 
laden op de karren van boeren en 

tuinders en om agrarische produc-
ten naar de stad te brengen.

Functie
Al deze functies van het water 
namen in de loop der tijd in be-
langrijkheid af. De rivieren zijn 
teruggedrongen in hun bedding, 
de landbouw wordt intensiever en 
minder afhankelijk van fluctuaties 
in het waterpeil en transport vindt 
plaats over rails of verharde weg. 
De klimaatverandering zorgt voor 
onregelmatige en extremere neer-
slag wat betekent dat we meer aan-
dacht zullen moeten besteden aan: 
vasthouden, afvoeren en opslaan 
van water. De wateropslag-functie 
zal belangrijker worden. Sommige 
gemeenten kennen al een verorde-
ning op tuinbestrating, er worden 
wadi’s aangelegd en daken krijgen 
begroeiing.

Landschap
Het waterlandschap kreeg er de 
laatste decennia een belangrijke 
functie bij. Met het toenemen van 
welvaart, verstedelijking en vrije 
tijd zoeken mensen vaker vertier 
in het buitengebied en stellen ei-
sen aan de beleving daarvan. Zo 
worden bermen weer bloemenrijk, 
krijgen de boeren subsidie om de 
koeien de wei in te doen en worden 
grote delen agrarisch gebied inge-
richt voor fiets- en wandelrecreatie 
met verharde wegen, routemarke-
ringen en informatieborden over te 
ontdekken flora en fauna. 

Melkbussen
We wandelen en fietsen graag langs 
water, we genieten van de weer-
spiegeling van wolken en de zon, 
maar door het inboeten aan belang 
voor ons dagelijks leven, voor ons 
voedsel en ons transport is de be-
leving van het waterlandschap in 
ons gebied verminderd. Er word 
niet meer gewassen in water uit de 

sloot, de melkbussen worden er niet 
meer in gespoeld en er wordt al he-
lemaal niet meer uit gedronken. In 
ieder geval is het water veranderd 
van vooral functioneel water naar 
meer zintuigelijk water. Naar water 
dat we ruiken, zien en horen, maar 
veel minder nodig hebben, want 
wat we nodig hebben komt uit de 
kraan, de douche of de tuinslang. 

Groeien
Utrecht is een van de provincies 
die de komende tijd qua inwoner-
tal het sterkst zal groeien, hetgeen 
betekent dat er meer behoefte zal 
gaan bestaan aan rust, recreatie en 
natuurbeleving. Recreanten zul-
len het weidse waterlandschap van 
ons gebied zeker meer gaan waar-
deren als zij de ontstaansgeschie-
denis van het landschap kennen. 
Immers langs een sloot zoals de 
Bisschopswetering of de Kooijdijk-
sloot, waarvan je weet dat deze ooit 
diende als basis voor de ontginning 
van het oorspronkelijke veenge-
bied, kun je nooit meer gedachte-
loos fietsen. 
Een rondje door het gebied leert 
echter dat de smallere sloten in 
de zomer overwoekerd zijn door 
planten en zo aan het gezicht wor-

den onttrokken . Ook gaan nogal 
wat watergangen d.m.v. duikers 
gedeeltelijk ondergronds of wor-
den gedempt. Dit alles maakt, dat 
de oorspronkelijke waterstructuur 
moeilijk te herkennen is. 

Beleving
In veel stedelijk uitbreidingsgebied 
vormt water zowel een belevings-
element als een buffer voor droge 
en natte tijden. Boezemfunctie en 
beleving kunnen elkaar gaan ver-
sterken. Daarnaast kunnen histori-
sche waterstructuren nog meer aan-
dacht krijgen door het regelmatig 
schonen van slootkanten; duikers, 
waar mogelijk weer vervangen 
worden door bovengrondse gangen 
en kunstwerken als sluisjes, schut-
jes, molentjes en loswallen wat pro-
minenter bij voorbijgangers onder 
de aandacht worden gebracht. 
Mogelijkheden genoeg om de kwa-
liteit van ons landschap en de bele-
ving van bezoekers te verbeteren en 
zo de betekenis van ons prachtige 
waterlandschap te versterken. Nie-
mand mag meer gedachteloos langs 
onze mooie weteringen fietsen. 

Tonneke Wilmink
december 2018

Natuurlijke waterlopen krijgen samen met de nieuwe, door de mens 
gegraven, sloten de functie van waterafvoer en transportweg.

Uit: Gottschalk, Ontginning van de Stichtse venen
ten oosten van de Vecht. 

Weten is zien

*  In de Dorpskerk, Burg. de Withstraat 29a: op 23 december 
om 17 uur een KinderKerstLichtjesTocht voor jong en oud, 
op 24 december om 22 uur de traditionele Kerstnachtdienst, 
en op 25 december om 10 uur de Kerstmorgendienst 
(www.dorpskerkdebilt.nl) 

*  In de Oosterlichtkerk (tot voor kort Opstandingskerk), 
1e Brandenburgerweg 34: op 24 december om 19 uur de 
Kinderkerstnachtdienst voor en door kinderen met  
minimusical ‘Reclame voor vrede’, om 22 uur de Kerstnacht-
dienst met Lessons and Carols en op 25 december om  
10 uur de Kerstmorgendienst (www.oosterlichtkerkdebilt.nl) 
 
Iedereen van harte welkom!

‘Kerst vier je ook in de kerk’ We nodigen je uit om Kerst mee te vieren.

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

Fijne kerst!

0346 - 21 12 15 • www.parelpromotie.nl
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Wenst u fi jne en
liefdevolle feestdagen!

Jan van Eijcklaan 31  •  030 27 47 800  •  www.debilthuysen.nl

Wenst u fi jne en

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS

Uw adres voor: 

lichtinstallaties • krachtinstallaties • computernetwerken

Alle medewerkers van Boshuis 
wensen u een fijne kerst

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 06 - 53351430

Pruimtabak en kersenbonbons
door Henk van de Bunt

De broers Kees (83) en Jan (81) Niebeek zijn geboren in het ‘Spinnenweb’, een uniek 
complex van vier ruw gepleisterde arbeiderswoninkjes, gelegen in het bosgebied behorend 
bij Beerschoten in De Bilt. De woninkjes, die waarschijnlijk al voor 1823 werden gebouwd, 
waren bedoeld als keuterboerderijtjes voor arbeiders, die in dienst waren bij de toenmalige 

landgoedeigenaar van Beerschoten J. Steengracht van Oostcapelle.

Het inmiddels als rijksmonument 
geregistreerde complex bestaat uit 
vier identieke woningen van een 
bouwlaag onder een glooiende rie-
ten kap, waarop vier gemetselde 
schoorstenen. De woningen zijn 
punt-symmetrisch vanuit het mid-
den gegroepeerd op een vierkante 
plattegrond met op de hoeken dia-
gonaalsgewijs uitgebouwde dwars-
gedeelten. In het verlengde van 
deze dwarsgedeelten liggen vier 
beukenlanen die fungeren als zicht-
assen. Elke woning heeft een met 
riet gedekte dakkapel en kent een 
gevelindeling met verschillende 
venstervormen deels voorzien van 
luiken. In 1964 is bij elke woning 
in de hoek tussen het dwarsgedeelte 
en het hoofdbouwdeel een keuken 
aangebouwd. De hoofdingang be-
vindt zich in de zijgevel van deze 
keuken.

Waardering
In de omschrijving van de mo-
numentgegevens staat dat de wo-
ningen van het Spinneweb van 
algemeen belang zijn vanwege de 
ouderdom, vanwege de unieke ar-
chitectonische vormgeving en van-
wege de functioneel-ruimtelijke re-
latie met de andere onderdelen van 
de buitenplaats Beerschoten, welke 
is ontstaan uit een uithof die be-
hoord heeft bij het Vrouwenkloos-
ter. In 1680 kocht mr. Jacob Mar-
tens, schepen in de vroedschap van 
Utrecht, een boerderij met 28 mor-
gen grond die werd omschreven als 
vanouds genaamd Vrijdthoff van 

Beerschoten. Het grondbezit van 
Beerschoten werd in de 18e eeuw 
aanzienlijk uitgebreid (rond 1800) 
met het landgoed Vollenhoven. Het 
huidige huis Beerschoten dateert 
uit 1890/1891. Het kort daarvoor 
door brand verwoeste huis werd 
vervangen in opdracht van de toen-
malige eigenaar jhr. J. Steengracht 

van Oostcapelle. De familie Steen-
gracht van Oostcapelle was al in 
1820 eigenaar van het landgoed. 
Het landschapspark van Beerscho-
ten is waarschijnlijk tussen 1810 en 
1820 aangelegd en rond 1850 ge-
wijzigd. In het bosachtige gedeelte 
bevindt zich ook heden nog een 

romantisch paraplulaantje, dat door 
Het Utrechts Landschap hersteld is. 
Het grootste deel van het landgoed 
is in beheer bij Het Utrechts Land-
schap. Sinds 1999 is er achter het 
voormalige koetshuis, dat door Het 
Utrechts Landschap als informatie-
centrum in gebruik is, een prachtige 
beeldentuin ingericht met beelden 

van de Biltse kunstenaar Jits Bak-
ker.

Niebeek
Met de broers Kees en Jan Niebeek 
gaan we terug naar hun geboorte-
huis, waaraan ze over het algemeen 
goede herinneringen hebben: ‘Onze 

vader moest op Beerschoten tuin-
man worden. Zijn vader overleed 
en wanneer hij - hij was toen 19 
jaar en werkte al als loodgieter – 
niet hem opvolgen zou, moest onze 
oma verhuizen. Hij heeft het overi-
gens meer dan 40 jaar daar volge-
houden’. In een krantenartikel uit 
1959 wordt, geheel in die tijd pas-
send, geschreven over zijn 40 jarig 
jubileum: ‘Namens zijn werkgever 
werd gememoreerd wat de heer 
Niebeek voor Beerschoten al die 
jaren was geweest. Niebeek - een 
verwoed pruimer - kreeg pruimta-
bak en zijn vrouw kersenbonbons. 
Als grote geschenken werden aan-
geboden een huiskamerlamp, een 
tafel met kleed en een spiegel. 

Op de achterzijde van die spiegel 
was geschreven ISLOK, wat bete-
kende In Samenwerking Lag Onze 
Kracht’. En verderop: ‘De kinderen 
boden hierna een lamp aan en een 
zwager van de heer Niebeek wenste 
namens deze tak van de familie ge-
luk. Een broer van de jubilaris liet 
zien hoe de Niebeken gedurende 
drie geslachten al werkzaam wa-
ren bij de familie Steengracht van 
Oostcapelle. Ook deze tak van de 
familie bood geschenken aan’. 

Rehobothschool
De beide broers vertellen verder 
over de normale dingen, die er bij 

die tijd horen: ‘Wij gingen naar 
de School met den Bijbel (Reho-
bothschool) aan de Hessenweg. 
De school lag op de zuidwesthoek 
van de Hessenweg en de Looydijk. 
Tot 1974 heeft de school zijn ori-
ginele bestemming behouden. Het 
leerlingenaantal liep echter terug, 
mede door de aanwezigheid van de 
in 1930 gereed gekomen Groen van 
Prinstererschool. De leerlingen van 
de Rehobothschool werden in 1974 
ondergebracht bij die school. Van 
1978 tot 1991 werd de school ge-
bruikt als buurthuis ‘t Hoekie. In het 
vroege voorjaar van 1993 werd de 
school tenslotte gesloopt’. De LTS 
bezochten zij in Zeist (lag dichter-
bij) en Kees korfbalde bij Biko. 

Beide broers kijken met plezier te-
rug op de tijd op het Spinnenweb: 
‘Als er bij iemand een verjaardag 
was, werd er door iedereen feestge-
vierd; maar het was ook de tijd van 
allemaal ‘naar de (enige) water-
pomp’ en ‘met een zaklantaarn naar 
de wc’. Pas in 1964 kwam er ge-
woon leidingwater, kreeg iedereen 
een eigen toilet en werden er vier 
keukens aangebouwd. Het was on-
geveer ook in die tijd dat de broers 
er ‘uit weg trouwden’. Als laatste 
verliet moeder Dina Niebeek - van 
Heywegen in 1975 het Spinnenweb 
en daardoor het bos van Beerscho-
ten’Kees en Jan Niebeek voor het huis waar zij zijn geboren.

De woningen zijn vanuit het midden gegroepeerd met op de hoeken 
diagonaalsgewijs uitgebouwde dwarsgedeelten. In het verlengde van 
deze dwarsgedeelten liggen vier beukenlanen die fungeren als zichtassen. 
(foto uit digitale verzameling Historische Kring De Bilt)

Het romantisch paraplulaantje, dat door Het Utrechts Landschap hersteld 
is. [foto Walter Eijndhoven]

Bij een drijfjacht speelden de drijvers en de jagers in die tijd elk hun rol; 
na afloop kwam men gezamenlijk bijeen bij het Spinnenweb. (foto familie 
Niebeek)
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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.

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

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

Maatje gezocht
Vooral tijdens de donkere wintermaanden kunnen 
mensen zich meer alleen voelen en hebben dan juist 
behoefte aan contact. Het Maatjesproject van Mens 
De Bilt is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
die zich graag inzetten voor hun medemens.

Met een uurtje in de week kunt u een belangrijke bij-
drage leveren als maatje voor iemand. Een praatje, 
een kop koffi e, een luisterend oor of een wandeling. 
Contact en gezelschap waar iemand behoefte aan 
heeft en die ook u voldoening geven. Zaken die voor 
velen heel normaal zijn, maar die het leven van de 
ander weer een stuk plezieriger maken.

Vriendin gezocht
Mevrouw heeft aangegeven behoefte te hebben aan 
een maatje, iemand die af en toe met haar op stap wil. 
Even de deur uit, bijvoorbeeld naar een museum of 
ergens gezellig wat drinken. Mevrouw is 95 jaar en 
staat zeer positief in het leven. Rijdt nog auto, doet 
zoveel mogelijk het huishouden en de tuin zelf. Ze 
geeft aan “Ik ben niet van plan om mijn laatste jaren 
achter de geraniums te gaan zitten!’ Deze mevrouw 
heeft behoefte aan een maatje die haar leven nog een 
stukje kan aanvullen, door af en toe samen erop uit 
te gaan. Geen vaste dag, gewoon in overleg, onge-
dwongen. Het liefst samen met een dame van rond 
de 80. Een vriendin...

Interesse
Wilt u meer weten over de diverse mogelijkheden 
binnen het Maatjesproject Mens Met Elkaar neem 
dan contact op met Mariëlle de Jong: 06 166 65 083; 
Astrid Kloosterziel: 06 476 93 237; Misja Oliemans: 
06 475 89 223 of via 030 7440595, mensmetelkaar@
mensdebilt.nl www.mensdebilt.nl

De winkel moet leeg en IK HOOP 
DAT U ONS HIERBIJ HELPT. ALLE 
BOEKEN GAAN IN DE UITVERKOOP. 
Uw korting kan oplopen tot 
80%! Op=op.

ALLE BOEKEN 
MOETEN WEG

Met pijn in mijn hart sluit ik aan het eind 
van dit jaar definitief de deuren van 
Bouwman Boeken. Ondanks mijn passie en 
liefde voor de winkel, heb ik geen andere 
keuze. Door de groei van internet worden 
steeds meer boeken online gekocht en dit 
is te merken in onze omzet. 

MAAR....Gelukkig blijft onze 
boekhandel in Bilthoven wel open!

B o u w m a n  b o e k e n  g a a t 
3 1  d e c e m b e r  s l u i t e n .

ALLE BOEKEN 

boekhandel in Bilthoven wel open!

50%
60%

80%

Komt u nog een keer langs? 
Ike Bekking + team

Hessenweg 168 - De Bilt - 030 220 0112

Kom	  van	  27	  
t/m	  31	  dec.	  
ook	  naar	  
onze	  

bezemac6e.

korting

 
Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Activiteiten
U kunt bij MENS De Bilt terecht voor uiteenlopende activiteiten. Het is mogelijk 
om te biljarten of te bridgen. Er zijn cursussen, o.a. tekenen of Engels. In het 
Servicecentrum hangt een Samen Leuke Dingen Doen bord. Hierop staan 
oproepjes van mensen die samen iets leuks willen doen. Kom eens kijken of 
daar iets voor u bij is of kom naar één van de markten die in 2019 worden 
gehouden. Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op onze website.

Kerst en Nieuwjaar
Wij wensen u fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.
Wij hopen u in het nieuwe jaar weer te ontmoeten. 

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 
1 De Bilt, 030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk, Maertensplein 96,
0346-214161

Donderdag kerstmuziek
en warme chocolademelk

op het Kapperhansplein.
Reserveren hoeft niet.

Komt 
dat
zien!

WIJ WENSEN U HELE 
FIJNE FEESTDAGEN

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

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

Boterstol

Chocolade
mango taartje

Vanille frambozentaartje

Kerststaaf

Voor de lekkerste kerst komt u natuurlijk naar Bakker Bos 

van boterstol tot heerlijke taartjes!
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Plaatsgenoten
Willy van der Heide, de schrijver van Bob Evers serie

Een van de meest kleurrijke figuren die in deze gemeente heeft gewoond is zonder enige 
twijfel Willy van der Heide, de schrijver van de Bob Evers-serie. Een ‘wandelend stuk 

burengerucht op alcoholbasis’ noemde Martin van Amerongen hem, zelf ooit hoofdredacteur van 
De Groene Amsterdammer en ook niet direct een onopvallend persoon.

Zoals Dick Bos voor mij en mijn 
generatie de held van onze jeugd 
is geweest, is Bob Evers dat voor 
generaties na mij. Naar ieder nieuw 
deel werd reikhalzend uitgezien. De 
serie -Van der Heide schreef de eer-
ste 32 delen en werd na zijn dood 
nog voortgezet - was mateloos po-
pulair. Maar laat ik bij het begin be-
ginnen. Allereerst heette Willy van 
der Heide in werkelijkheid Willem 
H.M. van den Hout. En naast zijn 
bekendste pseudoniem hanteerde 
hij ook Willy Waterman als schuil-
naam en misschien nog wel tien an-
dere, Joke Xaviera bijvoorbeeld of 
Sylvia Sillevis. Hij was nu eenmaal 
een fantast. En een broodschrijver. 
Maar wel een die kon schrijven, en 
ook vandaag nog zeer leesbaar is.

Willem werd geboren in 1915 in 
’s-Hertogenbosch en overleed in 
1985 in ’s-Gravenhage. Zijn eer-
ste betrekking vervulde hij bij de 
persdienst van Philips. In die tijd 
verscheen zijn eerste boek over een 
reis naar Hollywood, een reis die 
hij overigens nooit gemaakt heeft. 
In 1939 diende hij als korporaal bij 
het Korps Motordienst in Bilthoven 
en omgeving. Van 31 mei 1940 tot 
4 oktober 1940 woonde hij met zijn 
eerste vrouw Wiesje Grossouw en 
zonen op de bovenetage van Soest-
dijkseweg-Noord hoek Hasebroek-
laan. In ‘Wie zei dat je in dezen tijd 
niet kon lachen’ en ‘Drie jongens als 
circusdetective’ speelt dit huis een 
rol. Het huis staat er nog steeds, het 
tramhuisje, dat hij noemt, is al lang 
vergeten. 

Jan Salie
Tijdens de eerste jaren van de oor-
log publiceerde hij enkele boeken 
waarin hij zijn -negatieve - mobili-

satie-ervaringen verwerkte. Hij gaf 
af op de Jan Saliegeest in het leger 
en de kruideniersmentaliteit van de 
regering. En stelde hier als ideaal 
tegenover een leger met een ijzeren 
tucht en een hoog moreel. Voorbeel-
den waren het Duitse leger en dat 
van Franco-Spanje. Hij werkte in 
die tijd ook voor de ‘Residentiebo-
de’, een Haags blad dat sympathi-
seerde met het nationaalsocialisme. 
In ‘41 werd hij propagandachef 
voor ‘Zwart Front’, een fascistische 
beweging, in 1934 opgericht door 
Arnold Meijer, en najaar ‘41 door 
de Duitsers verboden, ten faveure 
van de NSB. Het betekende geen 
probleem voor Willem. Hij nam af-
scheid van Arnold Meijer en diens 
partij en ging voor de Duitsers wer-
ken, wat hem na de bevrijding na-
tuurlijk op zou breken.

Thema
In ‘Een strijd om Nederland’ van 
1943 borduurt hij niet alleen verder 
op het thema ‘gebrek aan discipline 
en ruggengraat’, maar kiest hij ook 
duidelijk partij voor de lieden met 
zwarte of bruine hemden, die het 
prettig vonden te marcheeren met 
blinkende laarzen. De tijden waren 
immers veranderd, de Duitsers had-
den de macht stevig in handen. Wie 
goed leest herkent in dit boek ook 
de bekende verdachtmaking van een 
samenzwering tussen communisme 

en joods kapitaal. Daarbij schreef 
Van den Hout anti-Amerikaanse 
propagandabrochures. En vooral, 
hij schreef in een heel interessant 
blaadje waar de argeloze lezer niet 
direct uit op kon maken dat hij met 
propaganda voor de bezetters te ma-
ken had, zo slim werd de boodschap 
verpakt. Het heette ‘De Gil’. Leest 
vooral DE GIL, verkrijgbaar aan alle 
kiosken! Met een oplage die schom-
melde rond de 150.000. En dat is 
veel. Toen De Gil in 44 werd opge-
heven en voortgezet als radiostation 
werkte hij ook daar. En draaide er 
onbekommerd Amerikaanse, dus 

foute jazz! Van hem is de benaming 
‘Dolle Dinsdag’. ‘labbekakken’ 
is ook een vondst van hem. En zo 
verscheen ook de eerste Bob Evers, 
‘De avonturen van drie jongens in 
de Stille Zuidzee’, als feuilleton in 
het nationaalsocialistisch getinte 
blad ‘Jeugd’. Naast deze politieke 
lectuur schreef hij van alles; tiental-
len driestuiverromans, zoals ‘Philip 
plukt een gangsterbloem’ (1944). 
Een stijlbloempje: Philip draaide 
zich langzaam om en wierp een 
onderzoekenden blik op zijn pas-
sagiere, die een vreemde, exotische 
schoonheid was. (…). Hij schatte 
haar op ongeveer vijf-en-twintig 
jaar. Ze lag achterover in de kussens 
en glimlachte Philip toe op een ma-
nier, die hem iets prettigs deed voe-
len ergens in zijn maagstreek.
Ik moet uit deze oorlogsperiode nog 
een publicatie noemen: ‘Wie zei dat 
je in dezen tijd niet kon lachen?’ 
Eerlijk gezegd het enige boek dat 
naar mijn oordeel niet alleen vaar-
dig is geschreven maar bij mij ook 
herinneringen oproept aan o.a. 
Nescio. Het bevat volslagen kolder 
maar is zo lichtvoetig van stijl als je 
maar weinig tegenkomt. 

Blauwkapel
Na de oorlog werd Willem vanzelf-
sprekend opgepakt, hij zat drie jaar 
in voorarrest, o.a. in Kamp Blauw-
kapel, waar over het algemeen toch 
niet de kruimeldelinquenten werden 
vastgehouden. Het was een kamp 
voor de foute elite en stond onder 
gezag van het ‘Bureau Nationale 

Veiligheid’, voorloper van de hui-
dige AIVD. Ook Blauwkapel komt 
in een van de boeken uit de serie 
voor (in deel 14. ‘Een klopjacht 
op een kapitein’). Maar helaas er 
staat weinig in over Blauwkapel en 
niets over zijn verblijf in het fort. 
Op Kamp Blauwkapel volgde de 
strafgevangenis in Scheveningen. 
Leerde hij daar Weinreb kennen, of 
had hij die al eerder in Blauwkapel 
ontmoet? Ze werden vrienden. Uit-
eindelijk werd Willem van den Hout 
niet veroordeeld, wel kreeg hij een 
journalistiek publicatieverbod van 
eerst 20, toen 10 jaar, waaraan de 
Bob Evers-serie te danken is (32 de-
len). Volgens eigen zeggen was hij 
tijdens de oorlog spion en dubbel-
agent. Dat hij nu werd opgesloten 
en dreigde veroordeeld te worden, 
was het gevolg van een complot 
tegen hem: hij wist teveel en werd 
monddood gemaakt. Nog in 1978 
probeerde Van den Hout zijn verle-
den schoon te wassen. Nee, hij was 
niet fout geweest tijdens de oorlog. 
Kon hij dat bewijzen? Helaas, dat 
was een probleem. 

Pseudoniem
We gaan verder. Naast jongens-
boeken schreef Willem ook meis-
jesboeken, onder het pseudoniem 
Sylvia Sillevis, al kenden die min-
der succes. En hij waagde zich aan 
poëzie onder het pseudoniem dit 
keer van Victor Valstar ‘De slag om 
Arnhem’ (1955). Poëzie is duidelijk 
niet zijn sterkste kant. En waarom 
waagde uitgerekend hij, met zijn 
oorlogsverleden, zich aan nou juist 
aan dit onderwerp?
Er was nog een ander genre dat zijn 
belangstelling had, de porno. Als 
Joke Xaviera werkte hij mee aan 
‘Candy’, toen een revolutionair sex-
blad. En zoals ‘Lieve Lita’ in de Li-
belle / Margriet, publiceerde hij de 
‘Brieven aan Joke. Bekentenissen 
over normale en abnormale seks’. 
(1970). En wat te denken van de pu-
blicatie ‘Monique Von Cleef en Wil-
liam Waterman. The house of pain’. 
Een door onze William=Willy ver-
taalde/bewerkte biografie van deze 
Monique von Cleef, die als sm-
meesteres een bloeiende praktijk in 
New-York had gevoerd voordat ze 
er uit werd geschopt. En nog min-
der bekend misschien, hij nam o.a. 
met Peter Muller -geen onbekende 
op dit gebied- een langspeelplaat 
op: ‘De vrolijke trekkers’, met top-
nummers als ‘Heet in de mond’ of 
‘Oh Peter … Hier niet zoenen!’ om 
er maar enkele te noemen. Helaas, 
ik heb de plaat niet kunnen achter-
halen. Trouwens ook de Candy van 
die tijd valt alleen met geluk mis-
schien nog te vinden. ‘Porno’ klinkt 
heftig, maar het waren de jaren zes-

tig. Wie nu zo’n bijdrage van Wil-
lem W. Waterman in Candy leest, 
zal zo hard niet meer schrikken van 
de erotiek. Wat wel weer opvalt is 
het gemak waarmee hij schrijft. He-
laas allesbehalve volgens de gulden 
schrijfregel ‘show, don’t tell’. 

Vrijbuiter
Halverwege de jaren zestig, de tijd 
van Provo, schreef Van den Hout 
voor de ‘Vlaamse Post’ en zou hij 
weer toenadering hebben gezocht 
of gekregen met rechts-extremis-
tische kringen. Opnieuw valt de 
volslagen tegenstrijdigheid op: een 
anarchistischere vrijbuiter dan onze 
Willem van den Hout kan je nauwe-
lijks bedenken maar hij pleit in zijn 
boeken uit de jaren veertig voor een 
‘ijzeren tucht’ en kiest steeds voor 
rechts- conservatief. Zoals Jacobse 
en van Es, ook van die vrije Haagse 
jongens. U kent ze nog wel: ‘Stemp 
de tegenpartij’.

Vermeld moet tenslotte nog wor-
den ‘Toen ik een nieuw leven ging 
beginnen en andere waargebeurde 
verhalen uit de jaren vijftig’ (1979). 
Een met veel bravoure geschreven 
bijdrage aan de Van-der-Heide-my-
thologie. Bijvoorbeeld: Een gefortu-
neerde vriend heeft van een psycha-
ter een villa in Wassenaar gehuurd 
en organiseert een feestje. Het idee 
ontstaat om het saaie interieur om te 
toveren tot een tropisch regenwoud. 
De vleugel bijvoorbeeld wordt ge-
vuld met planten uit de tuin. Maar 
echt leuk wordt het pas wanneer de 
witte wanden aan de beurt zijn. Met 
behulp van alle likeurflessen uit de 
kelder worden die van kleur voor-
zien: je vulde maar een glas met een 
tint likeur die je aanstond, en smak-
te dat omhoog tegen de hoek tussen 
plafond en zijmuur. Binnen enkele 
minuten begonnen we al omgeven 
te raken door de meest inventief 
afdruipende kleurpatronen. En op 
het hoogtepunt van het feest werd 
de lager gelegen bijkeuken gevuld 
met warm water en omgetoverd tot 
een tropisch kratermeer waarop met 
behulp van een hutkoffer gepeddeld 
kon worden. Toen grepen de door 
buren gewaarschuwde politie en 
brandweer in.
Hij was een onvolwassen padvin-
der, oordeelde een van zijn kinde-
ren. Al in 1972 werd het ‘Bob Evers 
Genootschap’ opgericht. Op inter-
net zet het zijn leven voort d.m.v. de 
‘Nieuwsbrieven’.

Prachtig toch, zo’n dorpsgenoot!
Bernard Schut 

(voor uitgebreidere versie en bron-
vermelding zie Digitaal Museum 
De Bilt)

De Bob Evers-serie is een reeks 
jeugdboeken. Van de boeken uit 
de Bob Evers-serie werden in 
de loop der jaren meer dan vijf 
miljoen exemplaren verkocht. 
Van 2002 t/m 2006 zijn vier 
Bob Evers-verhalen als stripver-
haal in het Algemeen Dagblad 
verschenen.

Het is de huidige bewoner bekend dat Willy van der Heide van 31 mei 
1940 tot 4 oktober 1940 op de bovenetage van dit huis woonde.  
[foto Henk van de Bunt]

De omslag van een exemplaar uit de 
20ste druk van een adembenemend 
spannend relaas.

Willy van der Heide: ‘Toen ik een nieuw leven ging beginnen en ….’
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Wij wensen u
Prettige Kerstdagen

Gruttolaan 32
Maartensdijk
T 0346 211838

www.mokveldhoveniersbedrijf.nl‘t Knipperijtje

Spechtlaan 29 • 3738 GA • Maartensdijk  
Tel.: 0346 - 212908 • 06 - 38658615

Ook 2 avonden open.

Wenst u 
prettige kerstdagen

Corin, Cindy en Bianca

‘t Knipperijtje

Spechtlaan 29 • 3738 GA • Maartensdijk  
Tel.: 0346 - 212908 • 06 - 38658615

Ook 2 avonden open.

Wenst u 
prettige kerstdagenHessenweg 151  •  3731 JG  •  De Bilt   •   T 030 - 220 42 62

www.jorijksen.nl   •   info@jorijksen.nl

Wij wensen U
fijne kerstdagen

Wenst iedereen 
fijne kerstdagen

en een
voorspoedig 2019

www.bouwmansloonbedrijf.nl

Wij
wensen 

u hele fijne 

kerstdagen

Dorpsweg / 0346 - 21 12 35
Maertensplein / 0346 - 21 14 56

en alle medewerkers 
wensen u

prettige kerstdagen toe
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Dorpsweg 126
3738 CJ Maartensdijk

T: 0346 - 211285
E: eetbijpeet@gmail.com

Wenst u fijne
Feestdagen

De Bilt drukt met
weer stempel op 2018

door Guus Geebel

Wat het weer betreft was 2018 zeker een bijzonder jaar. We hadden een extreem zachte, zonnige 
lente en de warmste zomer in drie eeuwen. Het werd ook nog eens de zonnigste herfst in ruim 
een eeuw. Het is nu december en of het een strenge winter gaat worden moeten we afwachten. 

Wetenschappers verwachten de 
koudste winter in honderd jaar, 
maar dat lijkt niet wetenschap-
pelijk onderbouwd. Het KNMI 
werkt doorgaans met een voorspel-
lingshorizon van maximaal tien da-
gen. Bij voorspellingen die verder 
gaan worden vraagtekens geplaatst. 
In dit overzicht staan per maand de 
weergegevens van De Bilt.   

Januari
Met een gemiddelde temperatuur 
van 5,6 °C tegen normaal 3,1 °C, 
eindigde januari in de top tien van 
zachtste januarimaanden in ruim 
een eeuw. Winters weer ontbrak 
en vrijwel de hele maand lag de 
temperatuur ruim boven de nor-
male waarde. In totaal werden in 
De Bilt vier vorstdagen gemeten, 
het langjarige gemiddelde bedraagt 
dertien. Er was nauwelijks sneeuw 
en ijsdagen waren er niet. De zon 
scheen hier 47 uren tegen normaal 
62 en er viel 85 mm neerslag, nor-
maal 70 mm. 

Februari
Februari was een koude maand 
met in De Bilt een gemiddelde 

temperatuur van 0,7 °C tegen nor-
maal 3,3 °C. Het was uitzonderlijk 
zonnig, koud en droog. In De Bilt 

werden in totaal 23 vorstdagen ge-
meten, tegen 13 normaal. De laat-
ste dag van de maand bleef het hier 
de hele dag vriezen en de dag werd 
daarmee de enige ijsdag. Er waren 

in De Bilt 159 zonuren tegen 86 
uren normaal. Daarmee werd het 
de zonnigste februarimaand sinds 
het begin van de metingen. De 
neerslag bedroeg 20 mm tegen 56 
mm normaal.

Maart
Maart was koud met een normale 
hoeveelheid neerslag en uren zon-
neschijn. De gemiddelde tempera-
tuur was 4,7 °C tegen normaal 6,2 
°C. Er waren zowel zachte als zeer 
koude perioden. De eerste twee da-
gen van de maand kwam de tem-
peratuur in De Bilt niet boven het 
vriespunt. 

Het werden de enige ijsdagen van 
deze maand. Normaal zijn er in 

maart geen ijsdagen meer. Er waren 
elf vorstdagen tegen acht normaal. 
De zon scheen hier 132 uur, nor-
maal 122 uur. De neerslag bedroeg 
60 mm tegen normaal 67 mm.

April
April was zeer zacht en nat met de 
normale hoeveelheid zon. De ge-
middelde temperatuur in De Bilt 
was 12,2 °C tegen normaal 9,2 °C. 
De maand kwam daarmee op een 
gedeelde derde plaats van warmste 
aprilmaanden sinds 1901. Er was 
een langdurige periode met zacht 
tot zeer zacht weer. In De Bilt wa-
ren er negen warme dagen tegen 
normaal drie. Dat zijn dagen met 
een temperatuur van 20 °C of ho-
ger. Het kwam hier tot drie zomerse 
dagen van 25 °C of hoger, tegen nul 
normaal. De zon scheen 175 uur, 
normaal 174 uur. Er viel 79 mm 
neerslag tegen 42 mm normaal.

Mei
Met in De Bilt een gemiddelde tem-
peratuur van 16,4 °C was mei de 
warmste meimaand sinds 300 jaar. 
Het langjarig gemiddelde bedraagt 
13,1 °C. De maand begon koel, 
maar het werd al snel zomers warm. 
Op 29 mei werd in De Bilt de eerste 
tropische dag van de zomer geme-
ten. In De Bilt werden 21 warme, 
13 zomerse dagen en 1 tropische 
dag gemeten tegen normaal 10, 3 

en 0. Het aantal zomerse dagen was 
het hoogste sinds 1901. Gemiddeld 
scheen de zon hier 283 uur tegen 
normaal 207 uur. Er viel hier 38 
mm regen, normaal is dat 47 mm. 

Lammetjesdag luidt het voorjaar in.

Een storm met windstoten van meer dan 120 kilometer per uur velde op 
18 januari veel bomen.

Leden van de Lions Club hakken in de sneeuw in het Ridderoordse Bos. (februari)



Juni
Na een recordwarme mei en zeer 
zachte april was ook juni met ge-
middeld in De Bilt 17,5 °C tegen 
normaal 15,6 °C veel warmer dan 
normaal. De maand telde in totaal 
zes zomerse dagen van boven de 
25 0 °C tegen normaal vijf,  maar 
geen tropische dagen, boven de 30 
°C, dat is er normaal één. In De Bilt 
viel 12 mm neerslag tegen normaal 
66 mm en de zon scheen hier 205 
uur tegen 194 uur normaal.

Juli
Juli was recorddroog, recordzonnig 
en zeer warm. Met een temperatuur 
van 20,7 °C tegen 17,9°C normaal 
in De Bilt was het opnieuw zeer 
warm. De aanhoudende droogte en 
de buitengewone hoeveelheid zon 
maakten de maand uitzonderlijk. 
Uiteindelijk telde de maand juli in 
De Bilt 31 warme dagen, 21 zo-
merse dagen en 5 tropische dagen. 
Normaal voor juli zijn dat er 22, 9 
en 2 dagen. Op 28 juli verdreef een 
koufront met wat onweersbuien de 
ergste hitte en kwam er in De Bilt 
een einde aan een hittegolf van 13 
dagen. Er werd hier niet meer dan 
5 mm neerslag gemeten, tegen 81 
mm normaal. Een record voor de 
maand juli. Het aantal zonuren 
bedroeg 341 uur, tegen 206 uur 
normaal, eveneens een record. 
De somberste dag was 9 juli met 
slechts 3 uur zon.

Augustus
De maand was zeer warm, aan 
de zonnige kant en had vrijwel 
de normale hoeveelheid regen. 
De Bilt had een gemiddelde tem-
peratuur van 18,5 °C tegen 17,5 
°C normaal. De eerste week van 
augustus was het zomers tot tro-
pisch warm, een voortzetting van 
de extreem warme periode die in 
juli was begonnen. Voor een lan-
delijke hittegolf moet er in De Bilt 
een aaneengesloten reeks van mi-
nimaal vijf zomerse dagen boven 
25 °C of hoger zijn waarvan er 
minimaal drie tropisch zijn, boven 

de 30,0 °C. Op 23 augustus bleef 
de temperatuur in De Bilt voor het 
eerst sinds 60 dagen onder de 20 
°C en op 25 augustus werd het ner-
gens 20 graden. Dit was de langste 

reeks van warme dagen in De Bilt 
ooit Er viel hier 69 mm neerslag 
tegen 73 mm normaal en het aantal 
zonuren bedroeg 206 uren tegen 
188 uren normaal.

September
Met een gemiddelde temperatuur 
van 14,7°C tegen een langjarig ge-
middelde van 14,5°C was septem-
ber iets warmer dan normaal. Op 4 
september werd het hier 25,3 °C, de 
enige zomerse dag van de maand, 
normaal heeft september twee da-
gen van 25 °C of meer. September 
had in de Bilt nog zestien warme 
dagen, 20,0°C of hoger, tegen tien 
normaal. Er viel hier 42 mm neer-
slag tegen 78 mm normaal en de 
zon scheen 192 uur tegen 138 uur 
normaal.

Oktober
Oktober was een zachte maand met 
in De Bilt een gemiddelde tempera-
tuur van 11,9 °C tegen 10,7 °C nor-
maal. Neerslag viel er niet of nau-
welijks en er was veel ruimte voor 
de zon. In De Bilt werd het op 13 
oktober 26,3 °C, zo hoog was hier 
de temperatuur zo laat in het jaar in 
ruim een eeuw nog niet geweest. In 
totaal werden hier tien warme dagen 
gemeten, tegen twee normaal. In De 
Bilt werd 37 mm neerslag gemeten 
tegen 83 mm normaal en waren er 
180 zonuren tegen 113 normaal. 

November
Met een gemiddelde temperatuur 
van 6,8 °C was november in De Bilt 
nagenoeg gelijk aan het langjarig 
gemiddelde. De neerslag bedroeg 
35 mm tegen 80 mm normaal. Er 
werden 84 zonuren gemeten tegen 
63 normaal. In totaal telde De Bilt 
deze maand drie vorstdagen, mini-
mumtemperatuur lager dan 0,0 °C, 
tegen vijf normaal.

December
De verwachting voor de periode van 
22 tot en met 29 december is grote 
kans op wisselvallig weer met tem-
peraturen rond of boven normaal. 
Voor december is het langjarig ge-
middelde 3,7 °C. 
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Fijne feestdagen en
een gezond 2019!

wenst u Fijne Kerstdagen en
de beste wensen voor

u en uw dieren

Wij wensen u goede kerstdagen en 
een gezond en gelukkig nieuwjaar! 

Ook in 2019 zijn wij graag uw adres voor loon-, 
sloop- en grondwerken. 

Wij wensen u

fijne 
feestdagen 

en een 
voorspoedig 

2019

Wij wensen

iedereen een 

mooie kerst

en een

gelukkig nieuwjaar

Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

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

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl

CDA De Bilt: 
ook in 2019  

Dichtbij! 
www.cdadebilt.nl
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Fijne
Kerstdagen

0346 - 281444 / 06 - 36142989
 info@kvdwmakelaardij.nl
 www.kvdwmakelaardij.nlOndanks de hoge temperaturen is het toch echt herfst in het Van Boetzelaerpark. (oktober)

Voor maaien met een zeis moet je even de slag te pakken hebben. (mei)

Aanhoudende droogte zorgt voor dorre vlaktes in plaats van sappige 
weilanden. (augustus)
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JUMBO VERSE RAGOUT

LUXE STRACCIATELLA IJSTAART*

TERRA PURA SINGLE VINEYARD

KIES & MIX GOURMET
Paddenstoelen, wild of kalkoen
Bak 400 gram

Met gouden sprinkels
Per stuk

Carmenere of Chardonnay
Fles 750 ml
a7,99

Vlees, kip, vis, vega of groente
5 bakjes met ‘kies & mix’ 
gourmet sticker

399 5 VOOR

1000

699

Geldig t/m di 1 januari 2019
*Deze ijstaart is vanaf 10 december 2018 verkrijgbaar.

KIES & MIX TAPAS
6 bakjes met sticker ‘kies & mix’ 
tapas voor 10 euro

OP=OP

2 SCHAALTJES

6 BAKJES MET STICKER 
KIES & MIX TAPAS

GRATIS
bij aankoop van

Geen 18, geen alcohol

670
per 800 gram
per 100 gram 0,84

PORCHETTA
Met een hart van 

mediterraanse kruiden

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31
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Jamsessie bij ’t Vaarderhoogt
Vrijdagavond 21 december is de laatste lichtjesavond bij de Warme Witte Winter Weken 
van ’t Vaarderhoogt. Nog één keer de gelegenheid om het schilderachtige dorpje in een 

sprookjesachtige sfeer mee te maken.

De avond begint om 17.00 uur met 
het laatste stamppottenbuffet van dit 
jaar. Mensen die zich hebben inge-
schreven genieten van alle moge-
lijke soorten stamppotten én van de 
live muziek van pianovirtuoos Paul 
Poulissen.

Jamsessie
Vanaf 19.00 uur begint de jamsessie. 
Iedereen die kan zingen of die een 
instrument bespeelt wordt opgeroe-
pen om te komen en mee te doen. 
Het maakt niet uit of u pop, jazz of 
klassiek speelt of zingt, u krijgt pro-
fessionele begeleiding én een prima 
geluidsinstallatie tot uw beschik-
king. Dé gelegenheid om familie, 
vrienden en het aanwezige publiek 
te laten meegenieten. Inschrijving is 
niet nodig. Gewoon komen en even 
melden bij het podium, dan komt het 
dik voor elkaar. 

Slotdagen 
Na de smakelijke en muzikale vrij-
dagavond gaat de Warme Witte Win-

ter Weken nog twee dagen door. Met 
volop sfeer en gezelligheid voor de 
hele familie. Zaterdag een optreden 
van het bekende Soesterse topkoor 
Chorus Line en zondagmiddag het 

slotconcert met het Soester Knol-
lenkoor. Heeft u zin in een daverend 
kerstfeest, dan mag u deze kans niet 
voorbij laten gaan. Zie
www.warmewittewinterweken.nl.

Tijdens de Warme Witte Winter Weken staat het podium open.

Kundig Weihnachtsoratorium in 
OLV-kerk

‘Ik speel de noten zoals ze er staan, 
maar het is God die de muziek 
maakt’, zei Johann Sebastian Bach, 
voor velen de grootste componist 
die ooit geleefd heeft. Bijna zijn 
hele leven in dienst van de kerk 
componeerde hij talloze cantates, 
motetten, passies en oratoria, van 

welke laatste categorie het Kersto-
ratorium verreweg het belangrijkste 
is. Het is voor sommigen niet zijn 
meest gepassioneerde werk, want 
het toonzetten van verdriet inspi-
reert nou eenmaal vaker dan vreug-
de. Inspiratie echter genoeg bij het 
Dudok-ensemble, dat afgelopen 

zaterdagavond enkele delen uit 
Bachs razend lastige meesterwerk 
in een volle OLV-kerk uitvoerde 
onder leiding van de Engelse diri-
gent Edward Caswell. Dat Caswell 
een koordirigent is was goed te 
horen: het koor blonk uit in feil-
loos afgewerkte coloraturen, een 
fenomenale tekstplaatsing en een 
prachtige Duitse dictie. Het orkest 
kwam soms wat minder uit de verf; 
waar vaste dirigent Johan Rooze 
zijn troepen doorgaans zeer expres-
sief aanvoert, bv. in de jaarlijkse 
Matthäus-Passion, heeft Caswell 
een wat eenvormige slag die nu en 
dan de grote lijn wat uit het oog 
verliest en ook de balans met koor 
en solisten af en toe aan haar lot 
over laat. Maar het geheel leverde 
een knappe prestatie op die door het 
dankbare publiek enthousiast werd 
gewaardeerd.

(Peter Schlamilch)

Dudok-ensemble in een volle OLV-kerk.

Eén minuut gratis winkelen 
Mevrouw Ina Ruznic heeft op dins-
dag 11 december haar één minuut 
gratis winkelen bij Jumbo Jelle Fa-
renhorst Maartensdijk verzilverd. 
Ina had meegedaan aan de decem-
beractie van de Maartensdijkse 
Middenstandsvereniging. Hierbij 
konden alle klanten gedurende een 
aantal weken de kassabon bij alle 
deelnemende winkels in Maartens-
dijk in een doos of ton doen. Hieruit 
werden prijswinnaars getrokken. 
Eén van de hoofdprijzen was één 
minuut gratis winkelen bij Jumbo 
Jelle Farenhorst.

Dinsdag 11 december sjeesde Ina 
Ruznic door de winkel. Het totaal 

bedrag wat ze bij elkaar wist te 
winkelen was €161,-

Dorpsmarkt De Bitl

Vrijdag 14 december was weer Dorpsmarkt in de Dorpsstraat in De Bilt 
o.a. met muzikale bijdragen. [foto Walter Eijndhoven]

Het jaar dat we achter ons laten
leverde veel stof om over te praten
vooral was de praat
het tropisch klimaat
waar we vele weken in zaten

Guus Geebel Limerick

Lidl geopend

De avond voor de opening van de Lidl supermarkt in de Kwinkelier 
konden omwonenden een kijkje komen nemen.

Kerstmarkt bij Mens

Dinsdag 11 december bezochten zo’n 300 belangstellenden de 
mini kerstmarkt bij Mens De Bilt. Veertig mensen aten mee met het 
stamppottenbuffet. Voor diverse goede doelen werd 590,70 euro 
opgehaald. [foto Walter Eijndhoven]
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Aller

Arianne

Bert

Brianne

Christo� el

Elise

Fam. Bos
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Fijne feestdagen

Alle Vierklank bezorgers wensen u een heel � jn 2019
Ook alle andere medewerkers van De Vierklank wensen u een gelukkig nieuwjaar.

Sas, Cor, Henk, Denise, Gabrielle, Terry, Annelieke, Mark, Lucy, Wim, Max, Cor, Guus, Marijke, Walter, Kees, Rob, Reyn, Job e.a.

Wilt u ook in De Vierklank staan? Stuur dan uw leukste #Kerstsel� e voor
28 december 2018 op naar info@vierklank.nl. De 25 leukste sel� es komen
in de eerste krant van 2019 (let op! donderdag 3 januari). 

Voor álle inzenders hebben wij een aardigheidje.
Stelt u daar prijs op, stuur dan uw adresgegevens mee met uw inzending.

In aanloop naar onze 25e verjaardag eind 2019 kunt u het hele jaar leuke
acties verwachten waarbij het getal 25 een grote rol speelt. Er staan o.a.
maar liefst 25 acties ingepland waarbij waardebonnen te winnen zijn.
Maar we beginnen het jaar goed met de 25 leukste #Kerstsel� es.

Kijk voor de actievoorwaarden op
www.vierklank.nl

Stuur je allerleukste #Kerstsel� e in



Kerstmis 2018,

verlangen naar ‘kind’ zijn.

‘Vrede op aarde’. Een wens die iedereen zich wel eigen wil maken, zeker met Kerstmis 2018.Veel mensen openen hun hart 

om de vrede binnen te laten komen en deze te delen met anderen in woord en daad. Kerstmis is het midwinterfeest van 

verbondenheid. Voor de Kerst is er de Advent. Voor mij de mooiste tijd van het jaar. Uitzien naar de geboorte van Jezus 

is bijna nog mooier dan het Kerstfeest zelf. U weet wel: Kerstmis, de geboorte van Christus. Dat werd ooit in ons land 

massaal gevierd. De teloorgang van het christelijke geloof is voor veel menden een feit. Ook zie ik dit verschijnsel terug in 

het taalgebruik die zich als een sluipmoordenaar gedraagt. ‘Kerst’ hier, ‘Kerst’ daar. Ik zie bijna het oorspronkelijke woord 

Kerstmis of Kerstfeest niet terug. We leven in een tijd van afkortingen en computertaal. Langzaam maar zeker verdwijnen 

deze betekenisvolle woorden. Nu overwint het heil van de gezelligheid het steeds vaker van het heil van u, mij, de mensheid. 

lk ervaar dit als een groot verlies. De invloed van reclame en supermarkten spelen in op deze ‘gezelligheid’, voor mij een vals 

sentiment. Overvloedig eten en drinken heeft geen lineair verband met nabijheid, laat staan verbondenheid. ‘Gezelligheid’ 

in deze zin getuigt van oppervlakkigheid. Het is een doel op zich geworden en geen middel dat leidt tot verbondenheid, 

verwondering, licht, hoop en vrede. Deze ‘warm’ aanbevolen gezelligheid, die zich laat kopen stelt de essentie van Kerstmis 

volledig in het duister, geeft slechts kunstlicht.

Het voorgaande is een politiek, economisch en maatschappelijk gegeven. Om daar wijzigingen in aan te brengen is een bijna 

onmogelijke opgave maar het is tevens een uitdaging. Wij leven in een verwarrende tijd waar het roer drastisch omgegooid 

dient te worden. Kritiek op de huidige politiek/ economie als heilige koe neemt toe maar deze markteconomie is taai, 

hardnekkig en laat zich moeilijk breken.

Toch wil ik niet in doemdenken vervallen want voltooid verleden tijd bestaat niet. Het verleden blijft in beweging omdat er 

met het verstrijken van de tijd steeds opnieuw een ander licht op valt. Ik zie wel enige lichtpunten aan de horizon, een soort 

tegenlicht, zoals meer oog voor duurzaamheid, energie verbruik, minder plastic verpakkingen. Ook is er meer aandacht voor 

voedsel productie- en voedsel consumptie. Het kopen van biologische producten neemt toe en dat geeft de burger moed.

Ik geloof nog altijd dat het licht de duisternis zal overwinnen, zoals dat in mijn kindertijd een vanzelfsprekendheid was.

Vanuit mijn Zijn in deze welvaartsstaat

roep ik, dat mijn diepste kind zijn , zich vinden laat

ik heb alles wat mijn hart begeert

alleen het diep geloven heb ik afgeleerd

wie gelooft nog de kracht in een engelenlied

als je zoveel demonen op aarde ziet?

ik heb de hoop nog niet verloren

ook voor mij wordt het Kind opnieuw geboren

voor dit geloof moet je ontvankelijk zijn en klein

argeloos, vol vertrouwen als een kind zijn.

Deze vorm van kind zijn wens ik u toe met Kerstmis 2018 en het jaar 2019. 

Riet Weijers

 De Vierklank 15 19 december 2018
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Nieuwjaarsreceptie 
Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit 
voor de Nieuwjaarsreceptie op donderdag 3 
januari vanaf 19.30 uur in de Mathildezaal 
van het gemeentehuis in Bilthoven. Burge-
meester Sjoerd Potters zal die avond zijn 
nieuwjaarstoespraak uitspreken. Een ieder is 
van harte welkom!

Bouwen en buren
Alles goed geregeld met de aannemer en de 
gemeente – vergeet u de buren te informe-
ren over uw verbouwing! Voorkom ergernis 
of een juridisch geschil en vertel uw buren 
tijdig over uw plannen. Dat kan ook met een 
briefje en schets of tekening in de brieven-
bus.

Laag inkomen en 
zorgverzekering
Heeft u een laag inkomen? Dan is de Collec-
tieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ) die 
de gemeente De Bilt aanbiedt misschien in-
teressant. Dit is een basis- en een aanvul-
lende zorgverzekering met ruime vergoedin-
gen. Weten of u in aanmerking komt en 
welke pakketten beschikbaar zijn? Bezoek 
www.gezondverzekerd.nl.

Voor meer gemeentenieuws
zie volgende pagina

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 
kantoortijden: (06) 558 76 775

Veilig het nieuwe jaar in! 
Nog een dag of tien en het is weer tijd voor oliebollen, vuurwerk en knallende 
champagnekurken. Tijd voor gezelligheid, maar ook voor veiligheid. De gemeente 
neemt daarom elk jaar rond de jaarwisseling een aantal extra maatregelen om het 
een feest voor iedereen te kunnen laten zijn. 

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

Bilthoven:  Vinkenlaan, riolering en reconstructie wegen, tot 1 maart.
Bilthoven:   Overboslaan, Korte Boslaan, Hoflaan, riolering en reconstructie wegen,   

tot 1 juni.
Bilthoven:  Talinglaan,  renovatie riolering, tot 21 december.
De Bilt:   Blauwkapelseweg en omgeving, kabel- en leidingwerkzaamheden  

31 januari.
Westbroek:  Wolkammerweg, Schutmeesterweg, Kleppermanweg, Holsblokkerweg:  

afkoppelen hemelwater, rioleringswerkzaamheden en herbestraten, tot  
1 maart.

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

Vuurwerkvrije zones
Rond de volgende locaties mag tussen 31 
december 2017, 18.00 uur en 1 januari 2018, 
2.00 uur  geen vuurwerk worden afgestoken 
(zgn. vuurwerkvrije zones). Dit zijn in De 
Bilt: verpleeghuis De Rinnebeek (Sint Lau-
rensweg), Weltevreden (Prof. Dr. Debeye-
weg) en hospice Demeter (Weltevreden). In 
Bilthoven: Huize Het Oosten (Rubenslaan), 
d’Amandelboom (Noord Houdringelaan), De 
Koperwiek (Koperwieklaan), De Schutsman-
tel (Gregoriuslaan), De Bremhorst (Jan van 
Eijcklaan) en de kinderboerderij (Melkweg). 
In Maartensdijk zijn vuurwerkvrije zones in-
gesteld rond Dijckstate (Maertensplein). Te-
vens is in de Dierenweide te Maartensdijk 
een vuurwerkvrije zone ingesteld. 
Op www.debilt.nl vindt u een kaarten en het 
aanwijzingsbesluit van het college van bur-
gemeester en wethouders.

Kopen en afsteken van vuurwerk
Vuurwerk mag alleen gekocht of afgehaald 
worden op vrijdag 28 december, zaterdag 29 
december en maandag 31 december door 
personen van 16 jaar en ouder. De gemeente 
De Bilt heeft een verkoopvergunning ver-
leend aan: René Profile aan de Hessenweg 
131 en Freewear aan de Hessenweg 154 in 
De Bilt en aan Firma Van der Neut aan de 
Groenekanseweg 9-13 in Groenekan.

Afsteken is alleen toegestaan op 31 decem-
ber tussen 18.00 uur en 2.00 uur (nieuw-
jaarsnacht) en is daarbuiten om dus straf-
baar. 

Extra controle op vandalisme
De politie werkt nauw samen met de ge-

meente, de brandweer en het Openbaar Mi-
nisterie om de jaarwisseling feestelijk en vei-
lig te laten verlopen. Alle ‘hotspots’ voor 
vandalisme worden extra gecontroleerd. 
Daarnaast sluiten we diverse hondenhaltes 
en afvalbakken en gaan alle ondergrondse 
verzamelcontainers voor restafval, de boven-
grondse verzamelcontainers voor PMD en de 
textielcontainers tijdens de jaarwisseling op 
slot.

Aanpak agressie tegen hulpverleners
Agressie tegen hulpverleners is uit den boze 
en wordt hard aangepakt. Voor wie zich mis-
draagt tijdens de jaarwisseling maken wij 
gebruik van het supersnelrecht. Dit betekent 
dat mensen die tijdens de jaarwisseling een 
strafbaar feit plegen, binnen enkele werkda-
gen voor de rechtbank moeten verschijnen. 

Voorkom vernielingen en brandstich-
tingen
Zet alle brandbare materialen achter slot en 
grendel en uw kliko’s indien mogelijk in de 
schuur. Geen brandbare materialen op 
straat: oud papier of vuil naast verzamelcon-
tainers en uw oude kerstboom vormen een 
makkelijk doelwit van brandstichting. 

Snel opruimen vuurwerk
Op nieuwjaarsdag gaan veel jongeren en 
kinderen op zoek naar vuurwerk, dat het 
eerder niet deed (zogenoemde weigeraars) 
en steken dat opnieuw aan. Dit kan dan on-
gecontroleerd ontploffen en tot  ernstige ver-
wondingen leiden. Begin daarom meteen na 
het afsteken met het opruimen van uw vuur-
werkafval. Als u dit nat maakt, kan het ge-
woon in de grijze kliko. Van de vuurwerkver-
koper krijgt u zelfs een speciale zak mee om 
het afval in te doen.

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op donderdag 20 december vanaf 19.30 uur in de  
Mathildezaal van het gemeentehuis in Bilthoven. Naast de ingekomen stukken en het 
vragenhalfuur staat op de voorlopige agenda:
•  Vaststellen Algemene plaatselijke verordening De Bilt 2019
•  Vaststellen zienswijze bij Najaarsnota 2018 en wijziging begroting 2019 van Regionale 

Dienst Werk en Inkomen
•  Vaststellen rapportage kostenbeheersing sociaal domein
•  Verlenen toestemming voor wijzigen Gemeenschappelijke Regeling GGDrU
•  Vaststellen Uitgangspunten Woningbouwambitie

Tevens de volgende moties vreemd aan de agenda: ‘Rond Burgerparticipatie Schapen-
weide netjes af’ en ‘VCP De Leijen nog niet opheffen’ (Forza De Bilt) en ‘Schuilstallen 
voor paarden’ (SGP).

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. 



17

GEMEENTENIEUWS
week 51 ¾  19 december 2018

Afvalkalender 2019 
De afvalkalenders voor 2019 zijn beschikbaar: één die vooral het noordelijk deel 
van Bilthoven dekt, één voor De Bilt en het zuidelijke deel van Bilthoven en één 
voor de dorpen Maartensdijk, Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek.

Op elke afvalkalender staat een kaartje 
waarop u kunt zien in welk inzamelgebied u 
woont en welke kalender voor u geldt. 

Wijzigingen kliko-inzameling
Met ingang van het nieuwe jaar wordt de 
oranje PMD-kliko om de twee weken op 
maandag geleegd in plaats van donderdag. 
De groene GFT-kliko wordt in de zomer-
maanden juni, juli en augustus elke maan-
dag geleegd in plaats van tweewekelijks.

Afhaalpunten
Een papieren exemplaar voor uw inzamelge-
bied kunt u nu reeds afhalen bij de receptie 
van het gemeentehuis en na de kerstdagen 
bij: de bibliotheek en de Schutsmantel in 
Bilthoven, bij de Milieustraat en Servicecen-
trum MENS De Bilt in De Bilt, bij de Vierstee 

en Dijckstate in Maartensdijk, bij de Groene 
Daan en Firma Van der Neut in Groenekan, 
bij Perron Peet en het Dorpshuis in Holland-
sche Rading en in het Dorpshuis in West-
broek. U kunt uw afvalkalender ook down-
loaden van www.debilt.nl/afval.

Afvalwijzer
De AfvalWijzer is een app, die u op uw smart-
phone kunt installeren. Hiermee kunt u uw 
eigen afvalkalender raadplegen en printen. 
Meer hierover vindt u op www.mijnafvalwij-
zer.nl. 

Informatie
Wilt u meer weten over afval scheiden, het 
hergebruik van afvalstoffen of de gemeente-
lijke afvalinzameling, kijk dan op www.debilt.
nl/afval

Gemeentehuis Milieustraat
24 december 2018 Gesloten Geopend van 09.00 tot 

16.00 uur
25 december 2018 (Eerste Kerstdag) Gesloten Gesloten
26 december 2018 (Tweede Kerstdag) Gesloten Gesloten
31 december 2018 (Oudejaarsdag) Gesloten Geopend van 09.00 tot 

16.00 uur
1 januari 2019 (Nieuwjaarsdag) Gesloten Gesloten
2 januari 2019 Gesloten tot 11.00 uur Gesloten tot 11.00 uur

Alert op woninginbraak
De donkere wintermaanden bieden inbrekers 
een ideale kans om uw woning ongezien te 
kunnen inspecteren en een poging doen om 
in te breken. De gemeente en politie vragen 
u om extra alert te zijn en bij verdachte situ-
aties direct 112 te bellen. De politie komt 
liever een keer te veel dan te weinig. Wist u 
dat de politie 80% van de aanhoudingen 
rond woninginbraken kan doen dankzij op-
lettendheid van de buren? Een paar tips om 
de kans op inbraak zo klein mogelijk te ma-
ken: 

- Zorg dat uw huis een bewoonde indruk 
maakt.

- Laat het licht aan en uit gaan door gebruik 
te maken van een tijdschakelaar.

- Vertel uw buren wanneer u weg gaat en 
terugkomt. Laat ze eventueel hun (tweede) 
auto parkeren op uw oprit.

- Zet geen waardevolle spullen in het zicht. 
- Zorg voor goede sloten. 
- Laat nooit sleutels aan de binnenzijde van 

het slot zitten. 
- Deuren, ook achterdeuren, kunt u verlich-

ten door plaatsing van een buitenlamp die 
reageert op beweging of door een lamp 
met een schemerschakelaar. 

- Berg ladder, tuinmeubilair en kliko’s altijd 

op en laat geen (tuin) gereedschap rondom 
uw woning liggen.

- Let bij uzelf of bij uw buren op takjes tegen 
de deur, papiertjes of tandenstokers tussen 
de deur of een foldertje dat dagenlang uit 
de bus blijft steken. Het kan de voorberei-
ding van een inbraak zijn.

- Meld nooit via sociale media zoals Twitter, 
Instagram en Facebook dat u op vakantie 
bent. Spreek dit ook niet in op het ant-
woordapparaat.

Kijk voor meer preventietips op www.politie.
nl/themas. De politie in onze gemeente kunt 
u volgen op Twitter en Facebook via @Poli-
tieDeBilt.

Wij wensen u prettige en veilige dagen!

Openingstijden feestdagen 
In verband met de komende feestdagen zijn de openingstijden van het gemeentehuis en de 
Milieustraat als volgt gewijzigd:

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Ook met uw bedrijf in de online bedrijvengids?
Bel 0346 211992 of mail info@vierklank.nl

Voor ons bediende ESSO-benzinestation met
LPG-verkooppunt en shop zijn wij op zoek naar een

Actieve part-time medewerker ( circa 15 uur per week)
om ons team te komen versterken. U hebt gevoel voor service en 
kwaliteit en kan onze klanten optimaal bedienen. Enige technische 
kennis van auto’s is een pré. Wij bieden een marktconform salaris, 

afhankelijk van lee ijd en ervaring. Spreekt dit u aan?
Stuur dan uw sollicitatie met CV naar:

info@fordvanwoudenberg.nl t.a.v. Dick van Essen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst!

Autobedrijf van Woudenberg • Dorpsweg 134  Maartensdijk
Tel 0346-213144 • www.ford-vanwoudenberg.nl

OP ZOEK NAAR EEN
AFWISSELENDE BAAN?

Lunch met 
windstilte

Zondag 9 december heeft de 
Zonnebloem De Bilt-Bilthoven een 
gezamenlijke lunch gehad met een 
optreden van shantykoor Windstilte 
uit Vleuten-De Meern. Gedurende 
de hele lunch speelde en zong 
‘Windstilte’ er vrolijk op los. Wie ook 
Zonnebloemvrijwilliger wil worden 
kan contact opnemen met zonnebloem.
debilt.bilthoven@hotmail.com of op 
tel. 030 2080211.

(Ineke van Baggem)

Kerstbingo 
Samen Verder
Bijna alle leden van Sportstichting Samen 
Verder waren zaterdagavond aanwezig in 
een zaaltje bij de Koperwiek (Bilthoven) 
voor de jaarlijkse Kerstbingo. Omdat de 

meeste deelnemers weten hoeveel prijsjes 
er elk jaar weer beschikbaar zijn hadden 
zij op voorhand al een grote tas bij zich. 

Met dank aan Emmaus voor de gedoneerde 
kerstcadeautjes en het geldbedrag.

[foto Marijke Drieenhuizen]
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Gezegende
Kerstdagen

085-4894379
www.podotherapiemaartensdijk.nl

Tolakkerweg 217  |  3738 JM  Maartensdijk

Wenst u hele
Prettige feestdagen

 

www.mensdebilt.nl

wenst iedereen
prettige

feestdagen!

www.aeresmavo-bilthoven.nl

Aeres MAVO Bilthoven wenst 
iedereen prettige kerstdagen en 
een fijne kerstvakantie.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Wenst u 
gezegende kerstdagen

en een voorspoedig 
2019

Patrijslaan 13
3738 GC Maartensdijk

Centraal: 0346 - 28 17 11

FijneKerstdagen

wenst u goede

k� stdagen
Merellaan 2

3738 EE  Maartensdijk
06-31786731

www.copierhovenier.nl

Kunst van Hanneke en Lydia
door Henk van de Bunt

De jaarlijkse expositie ‘Kunst uit eigen provincie’ bij WVT (Talinglaan 10 te Bilthoven vindt 
traditioneel plaats in de kerstperiode en biedt (beginnende) kunstenaars de gelegenheid om zich 
te presenteren aan een breed publiek. Deze editie biedt plaats aan 49 kunstenaars. Ongeveer de 

helft van de exposanten debuteert bij ‘Kunst uit eigen provincie’. 

Lydia van Barneveld en Hanneke de 
Groot kennen elkaar o.a. van Soja-
ter, waar de zus van Lydia deel van 
uit maakt. Lydia: ‘De meeste inspi-
ratie voor mijn schilderijen haal ik 
voornamelijk uit mensen en dieren. 
Ik ben nog steeds zoekende naar een 
eigen stijl, die nu ligt tussen realis-
me en impressionisme. Maar wat ik 
heel belangrijk vind is dat ik in het 
schilderen in het ‘hier en nu’ kan 
zijn. Dat geeft me veel voldoening’.

Olieverf
Hanneke de Groot is in 2010 begon-
nen met schilderen: ‘Vanaf het be-
gin heb ik gewerkt met olieverf en 
tot nu is dat mijn favoriete manier 
van werken. Een opleiding heb ik 
hier nooit voor gevolgd, dus zou je 

mij een autodidact kunnen noemen. 
Foto’s, schilderijen van anderen en 
de natuur zijn voor mij onderwer-
pen om te schilderen. Een belangrij-
ke inspiratiebron hierbij is het licht. 
Het fascineert mij telkens weer wat 
licht kan betekenen in het dagelijks 
leven. Dat probeer ik in mijn schil-
derijen telkens te laten zien’.

Groep
Lydia en Hanneke schilderen op 
donderdagen met een groep van 
ongeveer zes deelnemers in de Ont-
moetingskerk aan de Julianalaan in 
Maartensdijk; ‘Mocht iemand het 
leuk vinden eens een kijkje te ko-
men nemen, dan kan contact worden 
opgenomen met tel. 06 51303621.

Info
Iedereen is van harte welkom om 
de sfeervolle openingsavond op 19 
december bij te wonen. De kunstex-
positie duurt tot en met donderdag 
3 januari en is dagelijks geopend, 
ook tijdens de Kerstdagen, Oud- en 
Nieuwjaarsdag. Toegang is gratis. 
Meer info. via info@vvsowvt.nl en/ 
of tel. 030 2284973.

Lydia van Barneveld en Hanneke de Groot in de Ontmoetingskerk in 
Maartensdijk.

Brandweerorkest in Kerstsferen
In een volle OLV-kerk bracht het Nederlands Brandweerorkest afgelopen zondagmiddag een 
afwisselend Kerstconcert, waarbij maar liefst 3 dirigenten hun opwachting maakten: die van 

het Brandweerorkest zelf, en die van de beide koren die het concert kwamen opluisteren, want 
Kerst is geen Kerst als er niet bij gezongen wordt.

Het vrolijke With Pleasure, het 
vrouwenkoor van de Werkplaats, 
bracht enkele klassieke kerstnum-
mers ten gehore, als altijd mooi en 
subtiel geleid door muziekleraar 
Peter Schreuder. Daarnaast was het 
intieme Harry’s Inspiration Koor en 
Combo te horen, een groep enthou-
siaste muziekliefhebbers voort-
gekomen uit een kerstkoor van de 
Theresiaschool, en vernoemd naar 
de overleden dirigent en inspira-
tor van het ensemble, Harry Koch. 
Naast vele moderne meezingers, 
zoals Rudolph, the Red-nosed 
Reindeer en Let it Snow ontbra-
ken ook de traditionele liederen 
niet, alles begeleid door een soe-
pel spelend orkest waarvan vooral 
de majestueuze kopersectie de zaal 
indrukwekkend vulde, zeker bij de 
overtuigend gespeelde Kerstmed-
ley, waarbij de koren verrassend 
genoeg slechts toekeken. Maar al 
met al een heerlijke muziekmiddag 
voor alle muzieksmaken.

(Peter Schlamilch) 
Een volle kerk applaudisseert voor de muziek van de twee koren en het brandweerorkest.

[foto Walter Eijndhoven]

Dat willen wij effe kwijt…
Recordaantal kerstpakketten voor Voedselbank 

Jaarlijks stellen de leden van de Rotaryclub De Bilt-Bilthoven persoonlijk de kerst-
pakketten samen voor de leden van de Voedselbank. Dankzij de inspanningen van een 
tweede Rotaryclub Bilthoven-Zandzegge waren zij gezamenlijk in staat om aan dit 
recordaantal te voorzien. Dit jaar waren het ruim 90 kerstpakketten en dit zet je wel 
aan het denken. We leven in een dorp met veel verborgen armoede. Het is slechts een 
dunne rode lijn, wat pech in je omgeving, die er zomaar voor kan zorgen dat het leven 
een stuk minder voorspoedig verloopt. Daarom ook namens beide rotary’s: ‘Dank en 
waardering aan het adres van alle vrijwilligers van de Voedselbank. Tegelijk weten we 
dat ook binnen ons dorp er vele persoonlijke initiatieven zijn om mensen te helpen die 
verder uit het zicht blijven, maar wel veel respect verdienen. De pakketten zijn een 
duwtje in de rug voor de mensen die dit goed kunnen gebruiken. Wij wensen iedereen 
fijne en warme feestdagen toe’. (Ike Bekking en Peter Dapper)

Albert Agterberg (namens Rotary De Bilt-Bilthoven)
en Jolanda Verhulst (Voedselbank) bij de overdracht.

[foto Henk van de Bunt]
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Wij wensen u prettige feestdagen 
en een voorspoedig

2019

www.kompaswestbroek.nl 

WONEN DOEN WIJ MET ELKAAR

De Biltse Bewonersvereniging 
Woonspraak wenst u hele 
gezellige kerstdagen en
veel woongenot.

Nieuwe leden en bestuurders 
gezocht: www.woonspraak.nl

Dorpsweg 156            3738 CK Maartensdijk

Wij wensen u goede kerstdagen
en een voorspoedig 2019

Toen het ijzeren gordijn nog
in Europa hing

door Guus Geebel

We schrijven 1985 en dwars door Europa loopt het ijzeren gordijn. Ik ga eind dat jaar met 
vakantie naar Indonesië met een Tsjechoslowaakse luchtvaartmaatschappij die via Praag en 

Vietnam naar Jakarta vliegt. Het jaar ervoor had ik deze goedkope vlucht in de zomer gemaakt. 
De terugvlucht ging toen tot Praag en pas twee dagen later door naar Amsterdam. Het verblijf in 

Praag in een goed hotel was bij de vlucht inbegrepen en heel plezierig. 

In december 1985 ging de terugreis heel anders. Tijdens 
het eerste gedeelte van de vlucht van Jakarta naar Bom-
bay krijg ik het koud en vraag ik een stewardess om een 
deken. Ze gaat naar voren en een kwartier later komt ze 
zeggen dat er geen deken meer is. Met alles wat uit de 
handbagage bruikbaar is probeer ik mij te warmen. Dat 
lukt niet en als ik het koud heb kan ik ook niet slapen. De 
vlucht lijkt eindeloos, ik krijg keelpijn en voel me koort-
sig. Als we na Bombay uren later boven Europa komen 
begin ik me al te verheugen op een hotelbed in Praag, 
maar een half uur voordat we daar zouden moeten lan-
den wordt meegedeeld dat de luchthaven uit veiligheids-
overwegingen is gesloten en dat we naar Budapest zullen 
uitwijken. In Budapest is het koud en er ligt sneeuw. De 
overvolle bussen die de passagiers die net uit de tropen 
komen naar de transithal moeten vervoeren blijven lang 
met open deuren in de vrieskou staan. In de transithal 
probeer ik tevergeefs een plaatsje te vinden waar ik kan 
liggen, want ik ben nu echt ziek. Hoe lang gaat dit du-
ren. Sommige passagiers zijn al drie dagen onderweg en 
er wordt zelfs geen kopje koffie aangeboden. De lucht-
vaartmaatschappij geeft geen enkele informatie en de 
geruchtenstroom breekt los. Er zou een dik pak sneeuw 
in Praag liggen en allerlei andere mogelijkheden wor-
den genoemd. Achteraf blijkt dat Michail Gorbatsjov op 
bezoek in Praag was en dat daarom ons toestel daar niet 
mocht landen. Plotseling is er hoop. Ticket en paspoort 
moeten worden ingeleverd maar op mijn vraag waarom 
komt geen antwoord. Eindelijk na 10 uur wachten in de 
transithal kan er afgereisd worden naar een hotel ver weg 
in de stad. Om half negen zie ik eindelijk een bed. Ik 
slaap slecht. Dan weer drijfnat van transpiratie en dan 
weer ijskoud. Hoge koorts. De volgende ochtend word 
ik wakker door geklop. Een vrouw komt de minibar con-
troleren. Als ik vraag of de bus naar het vliegveld er al is 
zegt ze dat die al 10 minuten weg is. Waarom ik dan niet 
gewekt ben, vraag ik: ‘Telefon ist kaput’, is het antwoord. 
Maar gelukkig blijken de bussen er nog te staan. Nog 
steeds heb ik koorts en er is in de bus alleen een staan-
plaats pal voor een open deur. Ik stond daar nog minstens 
een half uur terwijl het ijzig koud was. Het bleek dat en-
kele passagiers drank uit de minibar hadden genomen 
maar niet afgerekend en voor alles betaald was, kon niet 
worden vertrokken. Het opsporen van de zondaars was 
dit keer de oorzaak van het lange wachten. Dan gaan we 
eindelijk naar de luchthaven en om elf uur vertrekt het 

toestel naar Praag. Naast mij zitten twee duidelijk aan 
hun kleding herkenbare Arabieren. Die krijgen een lunch 
met varkensvlees aangeboden. Een alternatief is er niet 
en natuurlijk wordt het voedsel massaal geweigerd. Ik 
eet ook niet, maar dat omdat ik er te beroerd voor ben. 
Om 12 uur komen we in Praag aan en begint na de eer-
ste paspoortcontrole de ellende opnieuw. Er blijken vier 
passagiers met bestemming Amsterdam te zijn. Twee 
Duitsers en twee Nederlanders. We besluiten bij elkaar 
te blijven. Na onze beurt bij de transitdesk keurig te heb-
ben afgewacht, krijgen te horen dat bestemming Amster-
dam kan wachten en dat willen we nou net niet, maar we 
worden straal genegeerd. Na lange tijd krijgen we onze 
vouchers met de mededeling, dat onze bagage gratis in 
consigne kan worden gegeven. Dan willen we verder. De 
controlepost wil ons niet laten passeren omdat we geen 
visum hebben en de visa-desk is en blijft voorlopig on-
bemand. Weer worden we van het kastje naar de muur 
gestuurd en weer lang wachten. Eindelijk wordt de man 
van de visa opgespoord. Er moet een formulier worden 
ingevuld. Om twee uur kunnen we onze bagage in con-
signe geven, want het verblijf in Praag is maar voor een 
nacht. Dan willen we met de bus naar het hotel. Die blijkt 
pas om vier uur te gaan. Wij weer naar de Informatiedesk 
met de vraag of er geen ander mogelijkheid is. De dame 
van de Informatie zegt dat die er niet is. Weer protest 
onzerzijds, maar daar is in Praag een oplossing voor. Of 
we dan wilden spreken met de General-Director van de 
luchthaven. Uiteraard wilden we dat. En daar kwam de 
autoriteit. Groot postuur, indrukwekkend uniform en 
kennelijk al geïnformeerd. Over ons heen kijkend was 
het enige wat hij ons te vertellen had: ‘I no bus ... I no 
bus’ en ‘You have to wait’. Dat wilden we nou juist niet, 
maar er zat weer niets anders op. En zo kwamen we om 
half vijf aan bij het hotel. Wie nog wat van Praag had 
willen zien kon het wel vergeten. Ik dook direct in bed, 
want had nog steeds koorts. Om tien uur werd ik wakker, 
kleedde mij aan en ging naar beneden, want ik wilde wat 
drinken. De dinnerbon had ik niet gebruikt en honger 
had ik niet, maar zeiden ze bij de receptie, met de din-
nerbon kon ik ook wat te drinken bestellen in het restau-
rant. ‘Closed’, werd me toegesnauwd toen ik de bon liet 
zien. Ik heb toen maar bij een andere bar tegen betaling 
een drankje genomen. De volgende morgen arriveren we 
volgens schema op de Praagse luchthaven en gaan we 
onze bagage die we gratis in consigne hadden gegeven 
ophalen, maar dan blijkt dat daar 20 kronen voor betaald 
moet worden. We weigeren en weer komt de General-
Director van de luchthaven op de proppen. We blijken 
niet zo autoriteitgevoelig en weigeren te betalen. ’You 
have to pay, you have to pay’, buldert de autoriteit. Als 
ik al niet ziek was zou ik het van al die toestanden zeker 
geworden zijn. Om van het gezeur af te zijn betaal ik de 
20 kronen. Achteraf realiseer ik me dat hoewel voor al-
les een papiertje voorhanden was, ik geen kwitantie heb 
gekregen. Daarna ging het weer goed. Het toestel vertrok 
ondanks de mist met maar 20 minuten vertraging. Om 
12.20 uur kwam ik op Schiphol aan en ruim een uur later 
was ik thuis. Daar nam ik mijn temperatuur op, 39.3°. 
Kort daarna was het Kerstmis dat ik gezond en wel op 
een waardige manier heb kunnen vieren. De ontberin-
gen die ik heb moeten doorstaan zijn in een brief aan de 
luchtvaartmaatschappij gemeld, maar het ijzeren gordijn 
was nog gesloten en de reactie dus voorspelbaar. Nadat 
de muur gevallen was ben ik nog enkele keren in Praag 
geweest. Een wereld van verschil.

De meeste passagiers waren Vietnamezen die in 
Tsjecho-Slowakije werkten. Toen ik deze foto maakte 
kwamen er meteen gewapende militairen op me af, 
want foto’s maken mocht niet.

Kunst van
Koos en Marcel

door Henk van de Bunt

Woensdag 19 december om 20.00 uur opent burgemeester Sjoerd 
Potters de jaarlijkse expositie ‘Kunst uit eigen provincie’ bij WVT 
(Talinglaan 10 te Bilthoven). Deze tentoonstelling vindt traditioneel 
plaats in de kerstperiode en biedt (beginnende) kunstenaars de 
gelegenheid om zich te presenteren aan een breed publiek. Deze 
editie biedt plaats aan 49 kunstenaars. Ongeveer de helft van 
de exposanten debuteert bij ‘Kunst uit eigen provincie’ wat een 
verrassende opening garandeert. 

Koos Koenen en Marcel Jansen kennen elkaar o.a. als (actieve) leden 
van de Biltsche Historische Kring. Koos is geboren in Rotterdam: ‘Ik 
ben begonnen met tekeningen maken en had daarbij een voorkeur voor 
boten. Ik maakte toen vooral aquarellen. Ik ben steeds meer gaan uit-
proberen en nu schilder ik voornamelijk met acrylverf. Ik heb ook altijd 
veel decors ontworpen en gemaakt en bijbehorende toneelattributen. 
Nu zit ik op een gezellige schilderclub in Maartensdijk. Naast dat het 
er gezellig is doe ik er ook inspiratie op. Ik probeer in mijn schilderijen 
gevoel en emotie te leggen. Soms schilder ik naar aanleiding van een 
plaatje uit of een foto maar geef daar mijn eigen draai aan’.

Bouwkunde
Van oorsprong is Marcel Jansen, die dit jaar voor de vierde keer deel-
neemt aan Kunst uit eigen Provincie, een Utrechter: ‘Ik heb een bouw-
kundige opleiding gedaan. Mijn eerste baan was bouwkundig tekenaar. 
Daarna heb ik jarenlang gewerkt op de afdeling bouwzaken van de ge-
meente Amsterdam, later woningcorporatie Ymere. Vandaar altijd al 
mijn belangstelling voor tekenen en schilderen. Schilderen is een van 
mijn hobby’s geworden, daarnaast ben ik actief als lid van de Histori-
sche Vereniging De Oude School in De Bilt. Ik heb cursussen gevolgd 
bij de Werkschuit. Heb daar les gehad van Marieke Thomassen, daarna 
model-schilderen bij Jan de Haas’. 

Technieken
Na dit een aantal jaren gedaan te hebben, wilde ik graag kennismaken 
met anderen technieken. Hierna heb ik les gehad van Erica Nussbaum. 
Bij WVT heb ik een aantal jaren een cursus aqualeren gevolgd. Sinds 
een aantal jaren volg ik een schildercursus bij Catherine Cathier in Vi-
anen. Een aantal keren ben ik op schildervakantie geweest in Frankrijk, 
Zeeland en (net over de grens) in België. Samen met Koos zit ik nu 
ook bij dat schilderclubje in Maartensdijk, waar Peter van Raaij schil-
der- en tekenles geeft aan volwassenen in de gemeenschapsruimte van 
Toutenburg in Maartensdijk. Schilderen buiten in de natuur is erg leuk 
en leerzaam. Het liefst schilder ik met Acryl. Dieren hebben mijn voor-
keur om te schilderen’. 

Info
Iedereen is van harte welkom om de sfeervolle openingsavond bij te 
wonen. De kunstexpositie duurt tot en met donderdag 3 januari en is 
dagelijks geopend, ook tijdens de Kerstdagen, Oud- en Nieuwjaars-
dag. Toegang is gratis. Meer info. via info@vvsowvt.nl en/ of tel. 030 
2284973.

Marcel Jansen en Koos Koenen hebben gezamenlijke hobby’s.
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Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 19 december t/m woensdag 26 december 2018.
Bekijk de actuele openingstijden tijdens de feestdagen op hoogvliet.com/openingstijden
Zet- en drukfouten voorbehouden

 Luxe vruchtenstol 
met amandelspijs 
 Rijkgevuld met rozijnen, 
krenten, gekonfi jte 
vruchten, noten en 
amandelspijs 
 750 gram

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 19 december t/m woensdag 26 december 2018.

5.99 
750 GRAM

Varkensrollade
 Met citroen of 

rozemarijn 
 Van 10.98 
rozemarijn 
 Van 10.98 

2.99 
PER PAK

4.99 
2 PAKKEN

 Coca-Cola 
of Fanta 

 2 pakken met
6 blikken van 0.33 liter 

 Van 6.90 - 7.38

 Per kilo 
7.99
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Korte Boslaan 
weer in het groen gehuld

Na veel overleg en tekenwerk mag na de rioolvernieuwing het resultaat er zijn. De bewoners 
van de Korte Boslaan zijn blij dat na de vervanging van het riool, de laan weer is ingericht. 

De bewoners kijken uit naar het 
voorjaar als de bomen hun blad 
weer krijgen en zijn benieuwd hoe 
de beplanting zal ogen. In nauw 
overleg met alle bewoners is er ge-
kozen voor prachtige Amerikaanse 
essen en zijn er vlinderstruiken ge-
plant om straks de vlinders en in-
secten ook een plek daar te geven.

Meetekenen
Ruim twee jaar geleden begon het 
eerste overleg met de gemeente 
over de inrichting van de wijk 
Overbosch. De aanleiding was de 
vernieuwing van het riool en de ka-
bels en leidingen. Met een afvaar-
diging van de Korte Boslaan is er 

‘meegetekend’ aan de herinrichting 
van de laan. Daarmee is er voor de 
komende jaren weer een veilige en 
groene laan gecreëerd. 

Storm
Helaas konden tijdens de werk-
zaamheden rond de wortels door 
een onverwachte najaarsstorm 
de bestaande bomen niet worden 
behouden. Daarvoor zijn er nu 9 
nieuwe Fraxinus Americana 'Sky-
line' terug gekomen. Het nieuwe 
riool zit in de grond, het wegdek 
met de rode rabatstroken en trot-
toir is vernieuwd en de bomen en 
de beplanting zijn geplant. Daar-
mee is de 1e fase van de vervan-

ging van het riool in de wijk Over-
bosch in Bilthoven een feit.

Samenwerking
De bewoners van de Korte Bos-
laan en hun actief coördinerende 
laancommissie (Rianca Verduin en 
Frits Bijvoet ) zijn tevreden over 
het eindresultaat én blij met de 
goede en prettige samenwerking 
met de gemeente. Daarom werd 
vrijdag 14 december Ewout Dek-
ker (projectleider vanuit de Ge-
meente de Bilt) uitgenodigd om 
samen met de bewoners een beker 
warme chocolademelk te komen 
drinken op het eindresultaat. 

(Frits Bijvoet)

Repair Café bij WVT

Er waren veel leuke reparaties bij het laatste Repair Café in 2018 bij 
WVT in Bilthoven. Het volgende Repair Cafe is op zaterdag 19 januari. 
Info op https://repaircafebilthoven.wordpress.com/ (foto Frans Poot)

Wijkraad de Leijen 
voelt zich gepasseerd

door Henk van de Bunt

De herinrichting van de Jan Steenlaan in Bilthoven is al ruim 15 jaar onderwerp van discussie. 
Na de ontvangst van de notitie van de Werkgroep Veilig Fietsen Jan Steenlaan kondigde het 

College van Burgemeester en Wethouders besluitvorming aan over het vervolgtraject. De 
voortgangsrapportage hierover was jl. donderdagavond gedurende 3 uur, 17 minuten en 39 

seconden meer dan uitvoerig onderwerp van een uiterst grimmig gesprek in de vergadering van 
de Raadscommissie Openbare Ruimte. 

De Wijkraad De Leijen heeft van-
uit het straatoverstijgende, alge-
mene wijkbelang deel uit gemaakt 
van de Werkgroep Jan Steenlaan. 
De Wijkraad heeft zich daarbij in-
gezet op het vinden van het meest 
adequate evenwicht tussen het re-
aliseren van een fietsroute vanaf 
de Soestdijkseweg naar de scho-
len en sportclubs aan het eind van 
de Jan Steenlaan, die voldoet aan 

de criteria voor een goed fietsnet-
werk zoals geformuleerd in het 
GVVP (samenhang, directheid, 
aantrekkelijkheid, veiligheid en 
comfort) en een voor de lange 
termijn goede ontsluiting van de 
wijk De Leijen voor alle soorten 
verkeer. De Wijkraad gaat ervan 
uit dat zij betrokken zal worden 
bij de verdere uitwerking en de 
besluitvorming. 

Vrij-liggend
Voorzitter Hetty Loeb: ‘In dit kader 
heeft de Wijkraad gekozen voor de 
optie van vrij liggende fietspaden 
op de Jan Steenlaan. Ook heeft de 
Wijkraad duidelijk aangegeven dat 
het aanbrengen van een knip in 
De Leijen, waarbij noordelijk De 
Leijen uitsluitend via Jan Steen-
laan en Rembrandtlaan en het zui-
delijk deel uitsluitend via de tun-
nel Leyenseweg de wijk uit zou 
kunnen, absoluut onacceptabel is. 
De Wijkraad beseft terdege dat het 
aanbrengen van vrij liggende fiets-
paden zeer kostbaar is en veel tijd 
in beslag zal nemen. Maar bovenal 
willen wij erbij betrokken blijven; 
zes van de acht partijen in de werk-
groep zijn toch niet voor niets ge-
hoord en daarna ‘geparkeerd’. 

Maatregelen
Werkgroeplid namens de Wijk-
raad was secretaris Gerda Hoek-
stra: ‘Daarom ziet de Wijkraad De 
Leijen voor de korte(-re) termijn 
als meest realistische en accepta-
bele optie het voortzetten van de 
huidige situatie van eenrichtings-

verkeer op de Jan Steenlaan zonder 
daar een fietsstraat van te maken. 
Waar nodig wel ondersteund door 
kleine aanvullende snelheids-
beperkende maatregelen op Jan 
Steenlaan en Rembrandtlaan. Dit 
echter wel onder de uitdrukkelijke 
voorwaarde van het terugbrengen 
in de oorspronkelijke situatie van 
de Jan van Eijklaan van tweerich-
tingsverkeer’. 

Sluipverkeer
De Wijkraad ziet als voorbeelden, 
dat het sluipverkeer door de smalle 
straten van de woonwijk ten wes-
ten van de Massijslaan en de Jan 
van Eijcklaan naar de scholen en 
sportverenigingen dan wordt tegen 
gegaan en de rechtstreekse bereik-
baarheid van De Bremhorst en het 
tegenoverliggende bedrijventerrein 
en deels ook de appartementen van 
Huize het Oosten via beide rich-
tingen van de Jan van Eijcklaan 
wordt bewerkstelligd. De wijkraad 
is mordicus tegen het volledig be-
eindigen van het tijdelijke VCP De 
Leijen en weer overal (afgezien van 
het vrachtverkeer) volledige moge-
lijk maken van tweerichtingsver-
keer. Hetty Loeb: ‘Wij staan achter 
de keuze de oplossing van de ver-
keersproblematiek op de Jan Steen-
laan in samenhang met de diverse 
ontwikkelingen rondom het station 
Bilthoven te willen bezien. Uitslui-
tend een dergelijk aanpak biedt uit-
gelezen kansen om eens en vooral 
een tweerichtingen fietspad op de 
Jan Steenlaan te ontwikkelen, een 
goed alternatief voor de rotonde 
Soestdijkseweg/Jan Steenlaan te 

ontwikkelen, een goede ontsluiting 
van het NS-parkeerterrein te reali-
seren, verplaatsing van de bussta-
tions naar de andere kant van het 
treinstation en een herstructurering 
van de Rembrandtlaan ter hoogte 
van het Timpe-gebied te realiseren’.

Scholen
Gerda Hoekstra: ‘De grootste 
verkeersproblematiek op de Jan 
Steenlaan doet zich voor rond de 
aanvangstijden van de scholen. 
Daarmee heeft de Wijkraad De 
Leijen grote zorgen over de ver-
keersveiligheid op de Jan Steenlaan 
bij het instellen van tweerichtings-
verkeer. De verkeersveiligheid 
voor fietsers zal in het gedrang ko-
men bij het invoeren van tweerich-
tingsverkeer. Zo konden vóór het 
tijdelijk VCP de fietsers richting de 
Soestdijkseweg aan één kant blij-
ven fietsen. Nu is er voor fietsers 
een verplichte oversteek ter hoogte 
van de Rembrandtlaan naar het 
fietspad richting de rotonde. Indien 
de Jan Steenlaan tweerichtingsver-
keer wordt, dan moeten fietsers niet 
alleen rekening houden met tege-
moetkomend verkeer, maar ook nog 
eens met achteropkomend verkeer. 
De gedachte dat de oude route van 
buslijn 77 weer terug komt en gaat 
lopen over de Jan Steenlaan en Jan 
van Eijcklaan juichen wij van harte 
toe, zeker als deze ook via de Ber-
lagelaan gaat rijden. De wijkraad is 
er ook voor een extra P&R-terrein 
te realiseren op de ‘Driehoek’ bij 
het Emmaplein. Dit ontlast de ver-
keersdruk richting het P&R-terrein 
aan de Rembrandtlaan. 

De wijkraad wil graag een extra P&R-terrein op de ‘Driehoek’ bij het 
Emmaplein naast een verplaatsing van de busstations naar de andere 
kant van het treinstation. 

Gerda Hoekstra en Hetty Loeb op de kruising Jan Steenlaan en 
Rembrandtlaan.

Na twee jaar is de Korte Boslaan in Bilthoven weer een mooie groene laan. [foto Walter Eijndhoven]
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Zondagmiddag slotcon-

cert Soester Knollenkoor.

Meezingen mag, dansen 

mag, feesten mag!!

Vrijdagavond van 19.00 

tot 21.00 uur 
JAMSESSIE. 

Kun je zingen of een 

instrument bespelen doe 

dan mee.

Het is nog mogelijk om mee te lopen in de 

VAARDERHOOGT SYLVESTER BY NIGHT 

RUN op 30 december a.s.

Kijk voor alle informatie op 

www.sylvestercross.nl

Volop winterse lekker-

nijen op het Smulplein, 

het lekkerste plein van 

Nederland!!

Fikkie stoken, broodjes 

bakken en knutselen 

bij de vriendelijke reus 

Henk de houthakker

Dagje uit met familie, 

vrienden en het hele 

gezin.

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

T/m zondag elke dag 

open van 10.00 tot 

17.00 uur. Vrijdag van 

10.00 tot 21.00 uur.

Het authentieke, familie 

winterfeest vol met 

tradities en de fi jne oude 

sfeer van weleer.

Bent u nog niet geweest, of heeft u zin om nóg eens zo’n 

lekkere, sfeervolle winterfeestdag mee te maken, aarzel dan 

niet en kom naar ‘t Vaarderhoogt. Tot en met zondag 23 

december a.s. staat de poort naar de Warme Witte Winter 

Weken nog wagenwijd voor u open.

A.s. vrijdag is er vanaf 19.00 uur een muzikale jamsessie waaraan 

u mee mag doen. Tegelijkertijd is het winkeldorp prachtig verlicht 

tijdens de lichtjesavond (de laatste van dit jaar).

U bent welkom in het pittoreske winkeldorp, bij Henk de 

houthakker, in de levende kerststal, op het smulplein, 

bij De Kastelein en bij de grote kerstshow.

Zondag is de laatste dag met een 

daverend slotconcert van het Soester 

Knollenkoor.

Geweldig
Wasresultaat!

Gegarandeerd!

Geluids
arm

Geluids
arm

MET 
3 JAAR 

GARANTIE

VINK GAAT VOOR

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �   Tel. 0346-281459www.vinkwitgoed.nl

Oud papier
Hollandsche Rading
Zaterdag 29 december wordt door de muziekver-
eniging Kunst & Genoegen weer oud papier inge-
zameld. Wilt u zo vriendelijk zijn om de papier-
containers en/of het goed gebundeld papier vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten. Heel prettig voor de 
papierophalers is als u de handgreep van de kliko 
naar de straat wilt zetten.

Westbroek
Op zaterdag 29 december zamelen leden van mu-
ziekvereniging De Vriendenkring weer oud papier 
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. Inwoners van de nieuw-
bouw worden verzocht ook de container op de ver-
trouwde plek neer te zetten.

Soefi bijeenkomst

Zondag 23 december verzorgt het Soefi Centrum 
Utrecht/Bilthoven een informele dienst met licht-
ceremonie in Huize het Oosten, ingang Jan Steen-
laan 25. Bilthoven. Aanvang 11.00 uur. Het thema 
is: ‘Jij hoort erbij’. Het Soefisme is een religieuze 
levensbenadering, gebaseerd op geestelijke vrij-
heid, respect voor alle religies en het bewust erva-
ren van het dagelijks leven als bron van spirituele 
groei. (www.soefi.nl)

Kerstlunch bij Nieuwstraatgemeente 

Iedereen is van harte uitgenodigd voor de Kerst-
dienst voor jong en oud van de Nieuwstraatge-
meente in De Bilt op dinsdag 25 december om 
10.00 uur. Na afloop is er een kopje koffie of thee 
en bent u tevens welkom voor een gezellige gratis 
lunch. VEG de Bilt is op Nieuwstraat 47 in De 
Bilt. (voor meer informatie: www.vegdebilt.net of 
tel. 030 6960667).

Oecumenische viering

Op Tweede Kerstdag is er een oecumenische 
kerkdienst in de OLV-kerk, Gregoriuslaan 8 in 
Bilthoven. De viering in de feestelijk versierde 
kerk begint om 10.30 uur. Voorgangers zijn pastor 
Gerard Weersink en dominee Koosje Vos-Butijn. 
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Arie 
van Viegen, orgel, en Sonja Ottens, dwarsfluit. 

Atelier Jits Bakker geopend

De deuren van het atelier van de gerenommeerde 
beeldend kunstenaar Jits Bakker zijn woensdag 26 
en donderdag 27 december geopend van 12.00 uur 
tot 17.00 uur. Belangstellende zijn welkom om een 
kijkje te nemen in het historische atelier ‘de kooi’ 
en de aangrenzende beeldentuin in De Bilt aan de 
Holle Bilt 16-18 in De Bilt. De kunstenaar heeft 
hier ruim 50 jaar gewoond en gewerkt.  Gedurende 
de open dagen zullen rondleidingen verzorgd wor-
den door vrienden van de kunstenaar en vrijwil-
ligers van de Stichting Jits Bakker Collectie resp. 
om 12.00, 13.30 en 15.00 uur. 

Foud & Nieuw-feest Westbroek

Op 1 januari 2019 organiseert een aantal West-
broekers weer een supergave Foud & Nieuw party 
voor iedereen in Westbroek en omgeving die 
ouder is dan 16 jaar. Het is natuurlijk helemaal 
foud als je ook nog eens te gek gekleed komt. Je 
kunt binnenwalsen, of hakken of swingen vanaf 
1.00 tot 2.30 uur. Om 5.00 uur eindigt het feest. 
Kaarten via: oudennieuwwestbroek@gmail.com 
of via één van de contactpersonen. Kijk voor meer 
informatie op Facebookpagina www.facebook.
com/oudennieuwwestbroek

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt 

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor 
de Nieuwjaarsreceptie op donderdag 3 januari 
vanaf 19.30 uur in de Mathildezaal van het 
gemeentehuis in Bilthoven. Burgemeester Sjoerd 
Potters zal die avond zijn nieuwjaarstoespraak 
uitspreken. Een ieder is van harte welkom. 

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
www. parelpromotie.nl

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

Lichtjesfeest
Op het kinderdagverblijf De Bosuiltjes op het Berg en 
Bosch terrein in Bilthoven werd vrijdag 14 december 
weer het traditionele Lichtjesfeest gehouden voor alle 

kinderen, broertjes en zusjes en ouders. 

Ouders en kinderen zamelden vanaf 1 december speelgoed 
in voor de kinderen van de Voedselbank. Tijdens het Licht-
jesfeest nam Voedselbank-voorzitter Jolanda Van Hulst het 
gespaarde speelgoed dankbaar in ontvangst. 

Bijzondere levende have bij het Lichtjesfeest.
[foto Henk van de Bunt]
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Goede kerstdagen en een voorspoedig 2019

Dorpsweg 47b  |  3738 CA Maartensdijk  |  0346-212602
www.lmbvanginkel.nl

Reijmen, Trudy en hun medewerkers
wensen u fijne kerstdagen en

een voorspoedig 2019 toe
Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl

•
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
•

en een
voorspoedig 2019!

Scheurkalender
Het jaar loopt ten einde. De kalender wijst de laatste dagen van 2018 
aan. Tijd dus voor een nieuw exemplaar. 

Al jaren hebben wij thuis op het 
toilet een echte Belgische scheur-
kalender. Ieder blaadje bevat prak-
tische informatie, zoals de opkomst 
en ondergang van de zon en (nooit 
weg) de heilige van de dag. Op de 
achterkant van elk blaadje iedere 
dag een mop. 

Vreselijke moppen zijn het. De 
meeste hebben een baard van hier 
tot gunter. Het zijn ook vaak erg 
vrouwonvriendelijke moppen. 
Vrouwen worden constant neerge-
zet als domme, inhalige, onrede-
lijke en niet te vertrouwen wezens. 

Maar ook de echtgenoten van die 
vrouwen komen er in die moppen 
niet goed van af. Het zijn onnozele 

kwezels die overal intrappen. Kort-
om, het is een scheurkalender die 
ik voor geen prijs zou willen mis-
sen. Hij draagt in hoge mate bij aan 
een plezierig verblijf in het kleinste 
kamertje. Ieder jaar bestel ik dan 
ook een nieuw exemplaar bij een 
Belgisch drukkerijtje. Aardig is dat 
er af een toe ook een ‘Nederlander-
mop’ wordt afgedrukt. Dat zouden 
ze eigenlijk nog veel meer moeten 
doen, want dat verdienen we toch, 
nietwaar? 

Tot slot, (het jaar is toch bijna voor-
bij), zo’n (gepikte) mop uit Vlaan-
deren: Sjefke loopt een Amster-
dams café binnen, bestelt een pint 
en knoopt een gesprek aan met de 
kastelein:

• Hoeveel vaten bier tapt u per 
dag? vraagt Sjefke.

• Altijd drie, 
antwoordt de kastelein.

• Zal ik u een tip geven om er in 
het vervolg vier per dag te 
tappen? vraagt Sjefke.

• Graag, antwoordt de man, 
hoe dan wel? Ik zou u erg 
dankbaar zijn.

• Heel eenvoudig, zegt Sjefke, 
tap de glazen in het vervolg 
helemaal vol!

Martijn Nekkers

Kunst van Corry de Rooij
door Henk van de Bunt

Een van de exposanten op de expositie ‘Kunst uit eigen provincie’ bij WVT is Corry de Rooij,  
tot 2016 directeur van de Patioschool De Kleine Prins. Zij maakte toen ook weleens een 

schilderij, maar de tijd ontbrak haar om deze passie verder uit te breiden.

Corry de Rooij: ‘Nieuwsgierig, 
verlegen, bedachtzaam, blijdschap, 
trots... Hoe vang ik die blik...; dat 
is waar ik naar op zoek ben in mijn 
schilderijen. Lukt het om die uit-
drukking weer te geven in verf of 
potlood? Het is steeds weer verras-
send om te doen en soms ook een 
worsteling. Naast het resultaat is 
zeker ook het plezier in het proces 
belangrijk’.

Reizen
Corry heeft veel gereisd en ging 
dan op pad met haar fototoestel: 
‘Een gelaatsuitdrukking werd vaak 
gepakt op een onverwacht moment. 
Deze foto’s vormen een belangrijke 
inspiratiebron voor m’n schilderij-

en. Ook mensen, kinderen en die-
ren van nu inspireren mij. Naast het 
schilderen boeit ook het precieze en 
fijne tekenwerk me’.

Schilderen
Sinds 2012 schildert zij. Mensen en 
vooral gezichten vindt zij interes-
sant en boeiend: ‘Naast het schil-
deren vind ik ook het precieze en 
fijne tekenwerk leuk om te doen. 
Ik schilder voornamelijk met olie-
verf. Het is realistisch werk met de 
techniek van ‘de oude meesters’. Ik 
maak eerst een onderschildering en 
breng daar dan verschillende kleur-
lagen op aan’. Corry is autodidact. 
Van 2012 tot 2015 volgde zij en-
kele cursussen bij de Werkschuit. 

Van eind 2014 tot zomer 2017 
kreeg zij les van Riejanne Boescho-
ten in Zeist. Daar leerde Corry het 
realistisch schilderen in olieverf. 
Hier werd zij door gegrepen. Op 
dit moment heeft zij les van Peter 
van Oostzanen in Soest. Hier legt 
zij zich meer toe op het maken van 
eigen composities, waarin vaak ook 
gezichten verwerkt zitten. Zij is lid 
van de kunstkring BeeKk. Zie ook 
www.corryderooij.nl. 

De kunstexpositie duurt tot en met 
donderdag 3 januari en is dagelijks 
geopend, ook tijdens de Kerstda-
gen, Oud- en Nieuwjaarsdag. Toe-
gang is gratis. Meer info. via info@
vvsowvt.nl en/ of tel. 030 2284973.

Corry de Rooij: ‘Mensen en vooral gezichten vind ik interessant en 
boeiend’.

Kerstconcert 
Ecclesiakoor

Het Ecclesiakoor is een kerkkoor en zingt gemiddeld één keer per 
maand in de vieringen in de Michaëlkerk in De Bilt. De vieringen 
waarin gezongen wordt zijn Eucharistievieringen, een Woord- en 

Communieviering of een Vesper. Ook heeft het koor een aantal 
keren meegezongen bij een lieddag. 

Het koor gaf zondagmiddag in de Michaëlkerk in De Bilt een kerst-
concert. Op het programma stonden bekende en minder bekende, 
vooral Nederlandstalige, kerstliederen. De bekende liederen konden 
meegezongen worden door de bezoekers. 

Zij zongen die dan ook uit volle borst mee. Het koor, onder leiding 
van Peter Steijlen, werd begeleid door piano en viool en 3 solisten. 
Het meezingen van de kerstliederen bracht de zangers en toehoorders 
in een heerlijke kerstsfeer.

(Frans Poot) Ecclesiakoor brengt kerstsfeer in de Michaëlkerk.

Muzikale 
Kerstman

De Kerstman van 
muziekvereniging Kunst en 

Genoegen (Maartensdijk) kent 
ook deze laatste dagen van 

2018 weinig rustmomenten. 
Hok was aanwezig tijdens de 

Maartensdijkse Volkskerstzang 
en leerlingen van obs WereldKits 
begroeten hem 20 december. Op 

21 december geeft het kerstorkest 
nog een concert in zorgcentrum 
Dijckstate; aanvang 19.30 uur.

Nieuwjaarsconcert
Zondag 6 januari om 14.00 uur organiseert het Cultureel & Vergader 
Centrum H.F. Witte in De Bilt traditiegetrouw het Nieuwjaarsconcert; 
gegeven door het Groot Harmonieorkest van de Koninklijke Biltse Har-
monie. Dit jaar heeft de muzikale inhoud een feestelijk thema geba-
seerd op ‘High Society’, met een populair lichtklassiek programma. De 
presentatie is in handen van Frank Drost. Na afloop is er in de ontmoe-
tingsruimte een glaasje glühwein en nieuwjaarhapje, aangeboden door 
het H.F. Witte Centrum. 

Kaarten zijn te verkrijgen c.q. te reserveren van 17 t/m 21 december van 
9.00 tot 22.00 uur en van 27 t/m 29 december van 9.00 tot 17.00 uur 
bij het Cultureel Centrum of tel. 030 2203954 (m.u.v. de feestdagen). 
Indien voorradig zijn er ook aan de kassa kaarten verkrijgbaar.

(Rik Drieënhuizen) 

Klankbord



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

24

2e ARTIKEL VOOR 
SLECHTS 

2e ARTIKEL VOOR 
SLECHTS 

GELDT VOOR DE DAMES-, 
HEREN- en BABYCOLLECTIE
GELDT VOOR DE DAMES-, 
HEREN- en BABYCOLLECTIE

Rhodamine rood

Maertensplein 16   |   3738 GK  Maartensdijk   |   Tel. 0346-211711 

 
* LET OP: geldt voor het goedkoopste artikel
  M.U.V. basis artikelen en nieuwe collectie
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Wenst u fijne  
feest dagen 
Met elkaar!

WWW.debilt.groenlinks.nl

DE BILT

en
FIJNE FEESTDAGEN

wenst u

EEN GOED 2019

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

Kerst 2018: maak er 
zélf feestdagen van

& Geersing

Koop Geersing | uitvaartzorg

Joop en Jannie 
van Rossum

en hun 
medewerksters 
wensen u hele

fijne 
Kerstdagen 

toe!

DE DROGIST MET AANDACHT

Wenst u 
f ijne kerstdagen

Industrieweg 5  
3738 JW  Maartensdijk

Tel: 0346-213003
Mob: 06-20500049

www.bouwbedrijfdegraaff.nl

AUTORIJSCHOOL/

THEORIECENTRUM 

DOORNENBAL
Lid BOVAG; RIS-gecertificeerd

Faalangst instructeur

wenst alle leerlingen, 
oud-leerlingen, 

vrienden en bekenden 
goede en prettige feestdagen 

en vooral een gezond 
en veilig 2019 toe.

WWW.AUTORIJSCHOOLDOORNENBAL.NL

Een klasse beter!
sinds 1963

Vakoverstijgend onderwijs op 
VMBO Maartensdijk

door Marijke Drieenhuizen

Vrijdagmiddag presenteerden acht groepjes leerlingen van de derde klas van het Aeres VMBO 
Maartensdijk basisberoepsgericht leerweg hun opdracht Ontwerp en presenteer je camping 

aan de medeleerlingen en de docenten.

Er is 3 weken aan deze opdracht 
gewerkt gedurende 8 lesuren per 
week voor de vakken Nederlands, 
Engels, Culturele en Kunstzinnige 
Vorming, rekenen en biologie. Er 
moest samengewerkt worden en 
het resultaat was onder andere een 
website, een maquette en een poster 
helemaal op schaal. 

Vernieuwing
Het onderwijs aan leerlingen van het 
VMBO moest worden vernieuwd. 

Er is in 2016 een nieuw examen-
programma opgesteld door het mi-
nisterie en ook bij Aeres VMBO 
in Maartensdijk is men druk bezig 
om het onderwijs te vernieuwen. 
Landelijk zijn er 10 profielen Aeres 
biedt het profiel Groen. De leerstof 
wordt binnen het beroepsgerichte 
deel aangeboden in de vorm van 
thema’s. In de hier bovengenoemde 
opdracht werd voor het eerst een 
proef gedaan met een vakoverstij-
gende opdracht binnen de algemene 

vakken. Zowel voor docenten als 
leerlingen een uitdaging.

Nieuw
Er is hard gewerkt door de leerlin-
gen aan deze opdracht. Elk groepje 
heeft er zijn eigen invulling aan 
gegeven. José Dorresteijn, docent 
onderwijsontwikkeling: ‘Wat de 
leerlingen mee moesten nemen in 
hun opdracht waren de onderwer-
pen milieu en duurzaamheid, enter-
tainment en pr, een plattegrond op 

schaal en presenteren. De bedoe-
ling van deze pilot was om te on-
derzoeken of en hoe we met deze 
manier van werken de motivatie 
van de leerlingen om nieuwe din-
gen te leren kunnen vergroten. We 
proberen ze op deze manier te la-
ten ervaren waarom je iets nieuws 
moet leren en hoe je dat direct kunt 
toepassen’. De manier van werken 
is nieuw voor de docenten en leer-
lingen. Lieke Hilligehekken, docent 
Nederlands: ‘Bij deze manier van 
werken verandert de rol van docent 
in coach en dat bevalt mij wel’.

Presentatie
Voor de presentaties is twee uur 
uitgetrokken. Op voorhand wordt 
kort een presentatie gegeven door 
een groepje. Zij hebben een luxe 
camping bedacht, want zo is hun 
algemene visie: tijdens een vakan-
tie moet je niets hoeven doen. De 
camping ligt verdeeld over eiland-
jes die met bootjes te bereiken zijn, 
over een strippenkaart om van het 
ene eiland naar het andere te wor-
den vervoerd is nagedacht. Er is 
een schoonmaakservice, een restau-
rant inclusief volledig menu en een 
disco. Docenten en leerlingen zijn 
beiden trots op het resultaat ver-
telt biologiedocent Zoya Pouria. Er 
zullen na afloop enquêtes worden 
afgenomen bij de leerlingen om te 
horen hoe ze deze nieuwe manier 
van werken hebben ervaren en of 
ze denken dat het voor nu de juiste 
manier is waarmee de school door 
kan gaan. 

Irene herpakt zich voor de winst
Onder het motto ‘als het niet gaat zoals het moet dan moet het maar zoals het gaat’; dat is de 

perfecte typering voor de wedstrijd van de Irene dames tegen Spaarnestad uit Haarlem. 

Zonder de geblesseerde spelver-
deelster Maaike Scharrenburg lag 
de druk volledig op de schouders 
van Michelle Hoogerdijk en dat 
deed ze met verve. Na een gelijk 
opgaande strijd trok Irene de eerste 
set met 26-24 over de streep. In de 

loop van de tweede set kantelde de 
wedstrijd, de servicedruk van de 
Haarlemmers nam toe, waardoor de 
tweede set naar Spaarnestad ging. 
De derde set lukte helemaal niets 
bij Irene met een 25-9 nederlaag als 
resultaat. Het Haarlemse publiek 

maakte zich al op voor een eenvou-
dige 3-1 overwinning, maar had 
buiten tactische vondsten van Irene 
gerekend. Met Marit Pasterkamp 
op de diagonaal positie begonnen 
de Bilthovenaren aan de vierde set 
en toen Marit de eerste bal van de 

vierde set bijna door de vloer heen 
smashte was het direct duidelijk dat 
de wedstrijd nog niet voorbij was. 
Irene trok het initiatief steeds meer 
naar zich toe en wist de vierde set 
met 25-19 te winnen. De vijfde set 
moest dus de beslissing brengen en 
daarin werd Irene op bijzondere ma-
nier door de scheidsrechters gehol-
pen. Nadat deze overigens voortref-
felijk fluitende scheidsrechter een 
netfout van Spaarnestad onterecht 
aan Irene toekende, kwamen er bij 
Irene onvermoede krachten vrij. 
Met name bij Nadine Everaert en 
Laura Klomparends leverde de ex-
tra adrenaline belangrijke punten op 
in blok, aanval en service. Van 9-7 
liep Irene in één keer door naar 14-8 
voor om vervolgens de set met 15-
11 te winnen. Net voor de winter-
stop zijn dat drie welkome punten. 
‘We wisten dat de eerste competitie-
helft met dit jonge team een uitda-
ging zou zijn’, weet routinier Laura 
Klomparends, ‘We zijn al verder 
dan waar we dachten te zijn. Van de 
laatste vijf wedstrijden hebben we 
er drie gewonnen en we zijn klaar 
voor de tweede competitiehelft.’ 
Op 12 januari gaat de competitie 
verder, maar tussendoor spelen de 
Irene jonkies nog in de voorronde 
van het Nederlands junioren kampi-
oenschap. (Michel Everaert)Overleg bij Irene dames leidt tot resultaat.

Een deel van de leerlingen met docenten voordat de presentaties werden gehouden.



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.

Jezus zegt: Amen, amen, wie Mijn Woord hoort en Hem 
gelooft, Die Mij gezonden heeft, heeft Eeuwig Leven en komt 
niet in het oordeel! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, 
De Koperwiek, Bilthoven.

Cursussen/ trainingen 
Gratis kennismakingssessie Yoga in Hollandsche Rading
Kies voor een gezonde start van het jaar en kom op ma avond 
van 19.30 - 20.30 of di avond van 19.00 - 20.00 uur naar de 
Yoga in het Dorpshuis. De sessies worden gegeven door
ervaren yogadocente Mirjam de Boer. Meer info:
www.soepelengezond.nl / 06 - 57 31 47 74.

Nootjes
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Te koop aangeboden
Keurige, moderne 2,5 zits-
bank. Alcantara, mosgroen. 
€45,- Bilthoven. 06-16563997 

Stalen noren van het merk 
Vendex (V&D) maat 28 
zwarte leren schoen. €15,- Tel 
06-44732069

Nieuwe ongebruikte Grohe 
douchekop €15,- Tel. 
06-16613197

Boeken 18 detectives Karin 
Slaughter t/m 2017 uit-
gebrachte titels €35,- Tel. 
06-16613197

Een kogel muurdoorvoer RVS 
125 mm aansluiting. Ziet er 
netjes uit. €5,- Tel. 0346-
212614

Verwarmd ondertapijt 
140x200. Hij is vrijwel nieuw, 
na isolatie huis overbodig. 
€49,- 0346-212613

Atlas met luchtfoto’s van de 
provincie Utrecht met inte-
kenlijst. €5,- 0346-212613

Grundig radio RF620 uit 
1979/1980. Speelt goed 
met L-M-K-FM. €5,- 0346-
212613

Unieke Canadese dames-
winterjas, zwart Berenleer. 
Elegant, knielang, topkwali-
teit. mt 38-42, weinig gedra-
gen. €50,- Tel. 030-2285462, 
Mob. 06-34346712

Enkele elegante dameswin-
tertruien. Hoge kwaliteit, 
warm, maat 38-42 €7,50 per 
stuk. Tel. 030-2285462, Mob. 
06-34346712

Schoorsteenveegset van bin-
nen uit, 8 flexibele stokken 
€40,- Tel. 030-2290428

DVD camcorder Sony type 
dcr-dvd91e met infra-rood 
opname. €50,- Tel. 030-
2290428

10 boeken van Agatha 
Christie o.a. de onverwachte 
gast, het spinnenweb, zo lang 
het licht is, zwarte koffie. €2,- 
p/s. Tel. 06-14040516

Albrecht Durer Zeichnungen 
isbn: 3 8112 0110. 7. €2,- Tel. 
06-14040516

Pewag Sneeuw kettingen. F x 
67 s. Ze zijn gebruikt voor een 
picasso €5,- Tel.06-14040516

Voor onder de boom: boek 
Charles Dickens. Een kerstver-
telling, €5,- Tel.06-30693144.

Te koop aangeboden: dames 
parfum Gloria van der Bilt 
Eau de toilette vapori-
sator spray 30 ml, nog in 
gesealde verpakking, €6,- Tel 
06-30693144.

Boek (groot formaat!) van 
Rien Poortvliet. Van de hak 
op de tak, een prentenboek 
over van alles en nog wat, 
€7,50 Tel. 06-30693144.

Originele pim-pam-pet van 
Jumbo €5,- Tel. 030-2202996

Gebreide poppenpakjes (10). 
Broek-trui-muts, in alle kleu-
ren en maten. €5,- p/s. Tel. 
030-2202996

Hobbyboeken ‘ondori’ 
Lappen poppen en knuffel-
dieren. €5,- p/s. Tel. 030-
2202996

5 landschapspuzzels van 1000 
€8,- p/s. Tel. 030-2202996

Blank houten kindermeetlat 
met gekleurde beertjes €5,- 
Tel. 030-2202996

Boek berend-botje kinder-
liedjes (31x) met tekst en 
muziek €8,- Tel. 030-2202996

Bruin leren dameslaarzen met 
rekbare schacht mt 39. Van 
€129,- Voor €25,- Tel. 030-
2202996

Witte kledingboy/rek. 1,10 
hoog. 49cm breed. €7,50 Tel. 
030-2202996

Kleuterbedje, incl. Matrasje 
zo goed als nieuw. €25,- Tel. 
06-15071990

Grenen salon tafel. Br 
60cm met laadje. €45,- Tel. 
06-42896128

Deel van Gooise vrouwen. 
Het zijn 2 dvd’s. €5,- Tel 
0346-243758. 

Eenpersoons dekbed 90/200 
zit nog in de verpakking. 
€20,- Tel. 0346-243758.

Robotstofzuiger. Nieuw in 
doos. €30,- Tel. 0346-213175.

Oude paspop op standaard. 
Ondanks dat die oud is. Ziet 
er nog netjes uit €50,- Tel. 
0346-243758

Petroleumstellen, oud, vanaf 
€40,- en een Gourmetstel, 
klein, nieuw, €10,- Tel. 06 
53441095

Kerstkrans, 60cm doorsnee, 
nieuw €25,- Tel. 06 53441095

Glazen plaat 130x80x0,8. 
Eerder gebruikt als tafel. De 
hoeken zijn afgerond. €30,- 
Tel. 06-44732069

Activiteiten
Molenwinkel Westbroek 
Zaterdag 29-12 rol heer-
lijke ERWTENSOEP of 
kom warme soep te koop. 
Maandag 31-12 geopend, ook 
dan is er de soep te koop. 
Warm aanbevolen!

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  .....................................................

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Zelf koken een
probleem?

TAFELTJE DEKJE
bezorgt warme

maaltijden aan huis

www.tafeltjedekje-debilt.nl
Molenkamp 48 - De Bilt

030 - 2288000
info@tafeltjedekje-debilt.nl 

Op ’t bankje
Het is behoorlijk fris, maar ik kan het niet nalaten even op het 
bankje te gaan zitten. Hoewel ik meer van wat warmer weer houd 
vind ik het toch ook weer ieder jaar mooi om te zien hoe mensen 
huizen en tuinen in de Kersttijd versierd hebben. Vanaf het bank-
je zie je allerlei fraaie versieringen. Er staat ook een boom in 
een tuin met flikkerende gekleurde lampjes. Ik zou er tureluurs 
van worden als ik dat voor mijn raam zou hebben staan. Nee, ik 
vind een boom met rustige witte lampjes toch het mooist. Het is 
aardig druk op straat. Voor supermarkten is het weer een gouden 
tijd en ik heb al heel wat afgeladen boodschappenkarren voorbij 
zien komen. In het voorbijgaan zag ik enkele mensen schou-
derophalend naar me kijken. Die denken natuurlijk, die is gek, 
maar daar trek ik me niet veel van aan. Er is toch nog iemand 

die bij me komt zitten. De kwiek uitziende ou-
dere dame groet me vriendelijk. Ze 

schudt haar hoofd over de mensen 
die met een overdaad aan inkopen 
als een sliert waggelende eenden 
voorbij komen lopen. ‘U heeft 
het zo te zien rustig aangedaan’, 
zeg ik naar haar tas op wieltjes 
kijkend. Ze glimlacht. ‘Ja, dat 
klopt. Voor mij hoeft die zoge-

naamde gezelligheid niet 
meer. Vroeger maakte 

ik er ook heel 
veel werk 
van. Dan 
m a a k t e 
ik met 

mijn man 
een kerstdi-

ner voor soms wel vijftien personen. Daar was je dan een hele 
tijd mee bezig en na de Kerst was je helemaal opgebrand. Nee, 
dat is nu niets meer voor mij. De kinderen vragen me wel om 
bij ze te komen, maar ik word moe van die drukte en ben liever 
thuis, hoewel mijn buurvrouw en ik toch wel wat leuks gaan 
doen. Mijn man is twee jaar geleden overleden en deze zomer 
ben ik verhuisd naar een mooi appartement waar ik me heel hap-
py voel. Ik kwam uit een eengezinswoning en dat werd me veel 
te groot en te bewerkelijk. In het appartement heb ik allemaal 
fijne mensen om me heen  en vooral mijn buurvrouw. Ze woont 
ook alleen en we trekken veel samen op. Zij heeft net als ik haar 
kinderen laten weten dat ze haar niet hoeven te vragen met Kerst 
of Oud en Nieuw. We vragen ons af waarom ze altijd denken dat 
je ons met deze dagen niet alleen thuis zou kunnen laten zijn. 
Mijn buurvrouw en ik gaan er wel op onze manier iets gezelligs 
van maken. We hebben besloten dat we er een stamppottenkerst 
van gaan maken. Ik maak Eerste Kerstdag boerenkool met worst 
en zij de Tweede Kerstdag hutspot met klapstuk. We maken er 
iets feestelijks van met een wijntje en een lekker toetje en zul-
len niets tekort komen.’ Ze kijkt enige tijd met een tevreden en 
voldaan gezicht voor zich uit. ‘Toen ik het tegen mijn dochter 
vertelde was ze meteen laaiend enthousiast en wilde met haar 
gezin ook komen, maar dat heb ik gelukkig met een smoesje 
af kunnen houden. Ik zei dat de buurvrouw niet zo goed tegen 
drukte kon en daar had ze begrip voor. Ik heb haar wel beloofd 
dat ik na Nieuwjaar een stamppottenfeestje voor ze ga organi-
seren en daar was ze tevreden mee. Op Nieuwjaarsdag komen 
ze wel Nieuwjaar wensen. De buurvrouw en ik zorgen dan voor 
oliebollen, maar die bakken we niet zelf, gewoon van een goede 
bakker.’ Het begint inmiddels behoorlijk koud te worden en we 
stappen allebei op. Ik maak voor ik naar huis ga nog even een 
ommetje en kijk daarbij ongegeneerd naar de versieringen in en 
om de huizen.

Maerten

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

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

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

Dhr. Frederik Verpalen er 
ligt post voor u bij vd Neut. 
Nw. Weteringseweg 165. Tel. 
06-39787011.
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MO13-1 bekert verder

Op een koude vroege morgen op 15 december ontvingen de meiden 
van FC de Bilt Jonathan (Zeist) voor de bekerwedstrijd. Een mooie 
wedstrijd, waarin goed overgespeeld en hard gewerkt werd, resulteerde 
in een prachtige 4-0 overwinning. Ze mogen weer een ronde verder.

(Sandra de Ron) 

SVM benut de kansen niet 
Op het koude en winderige complex bij HMS was de centrale vraag wie als koploper in de 4de klasse 
G de winterstop in zou gaan; na het verlies van SVM tegen HMS valt die eer te beurt aan Hercules. 

Runner up HMS had de laatste 
wedstrijden overtuigend gewon-
nen. SVM moest deze wedstrijd 
spelbepaler Kevin Timman mis-
sen, maar ging desondanks volop 
voor de winst. Zeker de eerste 25 
minuten dicteerde SVM het spel en 

kreeg genoeg kansen; HMS kwam 
er gewoon niet aan te pas. Gaan-
deweg de eerste helft werd HMS 
wat gevaarlijker ,maar SVM goalie 
Max Koetze hield zijn doel schoon.
De betere kansen waren voor de 
geel- blauwen. Ruststand 0-0.

Met de wind in de rug begon een 
ongewijzigd SVM aan de 2e helft. 
SVM werkte hard, maar toonde 
minder agressie en liet HMS toch 
te gemakkelijk in de wedstrijd ko-
men. En HMS beschikt over slim-
me voorhoedespelers, die behalve 

Oliebollenactie 
Tweemaal Zes

A
l vele jaren organiseert korfbalvereniging Tweemaal Zes  een grote olie-
bollenactie zo ook dit jaar weer. In samenwerking met warme bakker 
(Bert) Bos worden zowel de oliebollen als de appelbeignets gebakken. 
Oliebollen en appelbeignets kunnen tot uiterlijk 29 december 12.00 uur 
besteld worden via: e-mail: oliebollen@tweemaalzes.nl, op website: 
www.tweemaalzes.nl, tel. 0346 243148 (fam. Wolff) of 06 54218844, 
appen mag ook (Rick de Heer). De bestellingen worden op maandag 31 
december voor 12.00 uur thuisbezorgd. Ophalen in de TZ-kantine kan 
ook (pinnen kan daar). (tel. 0346 212447). 

Nova verliest van beter Dos
Wie had enkele jaren geleden gedacht dat er door Nova een gemeentelijke derby gespeeld zou 

worden. Na enkele promoties in de afgelopen jaren stond afgelopen zaterdag deze derby op het 
programma en wel tegen Dos Westbroek. Een team dat al geruime tijd op dit niveau speelt en 

derhalve het klappen van die zweep dan ook kent.

Nova liep vanaf het begin van de 
wedstrijd achter de feiten aan. 
Ze konden scorend niet bijblij-
ven en Dos kon eigenlijk gemak-
kelijk uitlopen. De eerste helft 
kenmerkte zich wel door matig, 
soms hard en onrustig spel en 
Nova ging rusten met een 7-14 
ruststand.

Mede door enkele wissels werd het 
bij Nova scorend iets beter wat re-
sulteerde in enkele mooie en leuke 
duels in het veld. Het spel werd wel 
iets beter maar de ploeg kreeg geen 
enkel moment volledig vat op de 
wedstrijd en mocht ook geen aan-
spraak maken op de overwinning 
(eindstand 17-25)

Enkele minuten voor tijd werd er 
bij Nova afscheid genomen van 
drie dames die (voorlopig) hun laat-
ste wedstrijd voor Nova 1 speelde. 
Zij gaan zich de komende maanden 
voorbereiden op andere dingen. De 
eerstkomende wedstrijd is eerst op 
12 januari en wordt gespeeld tegen 
de koploper HKC.(Pieter Keuning)

Moving Maartensdijk 
in De Vierstee

Op donderdag 3 en vrijdag 4 januari organiseert Stichting Vierstee 2.0 in samenwerking met 
Number EighT in De Vierstee in Maartensdijk ‘Moving Maartensdijk 2019’.

Moving Maartensdijk is een twee-
daags evenement. Vrijwel alle 
lokale sportclubs, verenigingen, 
stichtingen, fysiotherapeuten etc. 
doen er aan mee. Zij geven met 
plezier deze dagen actieve work-
shops, open lessen of andersoorti-
ge gezellige activiteiten waardoor 
Moving Maartensdijk 2019 een 
heel groot en bijzonder evenement 
gaat worden. Doel van Moving 
Maartensdijk is om gezamenlijk 
sportief en gezellig het nieuwe 
jaar te beginnen. Daarnaast kan ie-
dereen ervaren wat er allemaal op 
sportief en actief gebied in Maar-
tensdijk wordt aangeboden.

Aanbod
Een greep uit het enorme aanbod 
van activiteiten die er in De Vier-
stee aangeboden gaat worden: 

Klaverjassen, Voetbal workshops 
en trainingen en voetbaltoernooi, 
Judo lessen, Dans workshops, 
Peuter- en kleutergym, Workshops 
Mindfulness, Workshop street-
voetbal en Pannaveld-voetballen, 
Hockey workshop voor 65+ ers, 
Koersbal, Korfbaltrainingen, Oud 
Hollandse spelletjes en sjoelen, 
Pilatus workshops, Springkussens, 
Badminton, Kickboxen, Workshop 
Let's burn that calories en een 
Leesmarathon in de bibliotheek.

Games
Ook kunnen er gedurende beide 
dagen vrij of in toernooivorm E-
Games gespeeld worden; bijvoor-
beeld FIFA 19, Fortnite en Mine-
craft. Op donderdag 3 januari is er 
een workshop (kosten 5 euro per 
deelnemer) robotjes bouwen. Een 

barista zal voor bij al deze acti-
viteiten voor koffie zorg dragen. 
Voor ouderen, die niet zelfstandig 
naar en van De Vierstee kunnen 
komen kan Mens De Bilt (service-
centrummaartensdijk@mensde-
bilt.nl) vervoer organiseren. 

Borrel
Op vrijdag 4 januari vanaf 20.30 
uur wordt Moving Maartensdijk 
2019 afgesloten met een nieuw-
jaarsborrel. Hiervoor is iedereen, 
van jong tot oud, uitgenodigd. DJ 
Ronald Valk zal de muziek ver-
zorgen. Deelname is (exclusief de 
workshop Robotjes maken) dank-
zij alle partners en ondersteuners 
van Stichting Vierstee 2.0 gratis; 
een vrijwillige bijdrage ter dek-
king van de kosten wordt gewaar-
deerd.

FC De Bilt 
blijft aan kop

Na de overwinning op nr. twee (Delta Sports) speelde FC De Bilt za-
terdag tegen nr. drie Veensche Boys. De eerste helft kende geen tot 
weinig hoogtepunten. Het begon met 0-0 en de ruststand was ook 
0-0. Er was een kansje voor FC De Bilt: Mohamed Ayoubi kopte uit 
een mooie voorzet de bal over het doel.

In de tweede helft gebeurde er meer en werd er door beide ploegen best 
aardig gespeeld. Aan beide kanten waren mogelijkheden om de score 
te openen, maar het lukte niet. De beste kans ontstond uit een mooie 
actie van Mano Bakkenes, die vervolgens de bal prima op het hoofd 
van Steven van de Berg legde. Steven kopte hard in, maar de keeper uit 
Nijkerkerveen wist de bal op miraculeuze wijze voor de lijn te keren. 
Het bleef na 90 minuten 0-0.

Het was daarna wachten op de uitslag van BFC tegen Delta Sports. 
BFC won en dus loopt FC De Bilt een punt uit op Delta Sports en staat 
nu zes punten daarop voor. Op 19 januari wordt de competitie vervolgd 
met een uitwedstrijd tegen IJFC, dat jl. zaterdag van Loosdrecht met 
2-3 won. FC De Bilt staat 10 punten los van de komende opponent.

Zeker de eerste helft was Max Koetze heer in meester. (foto Nanne de Vries)

goed kunnen voetballen, ook de 
kunst verstaan om een stapje ex-
tra te zetten. Na een kleine 10 mi-
nuten kwam HMS op voorsprong; 
de Maartensdijkers probeerden 
het wel, maar werden niet echt 
gevaarlijk. Op jacht naar de Maar-
tensdijkse gelijkmaker scoorde 
daarentegen HMS na 62 minuten 
de 2-0. SVM ging de laatste 20 
minuten in de verdediging één op 

één en vol op de aanval spelen. 
Met nog 10 minuten op de klok 
scoorde HMS de 3-0. 

Concurrent Hercules won met 2-0 
van t’ Vliegdorp en gaat als kop-
loper de winterstop in. SVM gaat 
in die winterstop naar Texel om 
bij te tanken om goed uitgerust op 
19 januari aan de 2e competitie-
helft te beginnen.



Winterwandeling 
Woord en Daad

Het regionale Woord en Daad comité organiseert op vrijdag 28 
december een (hart-)verwarmende winterwandeling. Deze keer in 

de in de bossen op de grens tussen Lage Vuursche en Bilthoven.

Het is een wandeling van ongeveer 5 km met verrassende stops. Ge-
woontegetrouw is de laatste helft van de route met kaarsjes verlicht. 
Na afloop van de wandeling kunt u zich warmen aan vuurkorven en ge-
nieten van een kom dampende erwtensoep. De kinderen kunnen gezel-
lig meewandelen en voor hen zijn er heerlijke pannenkoeken. Iedereen 
is van harte welkom vanaf 15.15 uur bij fam. Van Wiggen, Maartens-
dijkseweg 10 in Bilthoven. De wandeling start om 16.00 uur. 

Aanmelden kan via website: 
www.woordendaadsoest.nl en 
eventueel telefonisch bij Ma-
rieke van Wiggen: 06 52589191. 
De netto opbrengst van deze ac-
tiviteit is bestemd voor het werk-
gelegenheidsproject van Woord 
en Daad ‘Sterk voor werk’ in 
Ethiopië. Meer informatie op ge-
noemde website.
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Op 31 december bakken wij
verse oliebollen en appelflappen

Groenekanseweg 168
www.naastdeburen.nl

Oliebollen p.st. € 0,95 / 10 voor € 8,50
Appelflappen p.st. € 1,75 / 5 voor € 8,-

Op 31 december kunt u van
12.00-18.00 uur de oliebollen en 

appelflappen afhalen. Bestellen kan al
eerder via 0346-218821/06-12368755.

advertenties

advertentie

Wat te doen met 
de komende feestdagen?

door Walter Eijndhoven

Voor, tijdens en na de komende feestdagen valt weer heel wat te doen voor bezoekers van het 
Utrechts Landschap. Wat is er leuker om met het hele gezin, met z’n tweeën of alleen lekker te 

banjeren door het bos of over de heide en daarna samen een glühwein te drinken?

Zondag 23 december staat de eerste 
wandelexcursie op landgoed Oost-
broek (Bisschopsweg, De Bilt) op 
het programma. Op deze dag wor-
den de paden van het langoed ver-
licht met talloze kleine lichtjes en 
organiseert het Utrechts Landschap 
(UL) twee wandelingen onder lei-
ding van een gids. Tijdens de eerste 
wandeling om 17.00 uur komen di-
verse onderwerpen aan de orde en 
vertelt de gids onder andere over 
nachtdieren, geluiden en de sterren 
aan het firmament. De tweede wan-
deling vertrekt om 18.00 uur. Na 
de wandeling staat in het Winkeltje 
een kop erwtensoep of een broodje 
knakworst klaar voor de hongerige 
wandelaar.

Landgoed Heidestein
Dinsdag 25 en woensdag 26 de-
cember vindt alweer een evenement 
plaats. Ditmaal op landgoed Heide-
stein in Zeist. Buiten, rondom het 
houtvuur van Zweedse fakkels, of 
binnen in de met honderden lamp-
jes versierde Schaapskooi kun-
nen bezoekers genieten van een 

warm drankje of een kom snert. Op 
tweede kerstdag kan er geluisterd 
worden naar de Reurlse Midwinter-
hoarn Bloazers uut Ruurlo. Vanaf 
half december tot de eerste week 
van januari laten deze hoornblazers 
van zich horen. Na 6 januari gaan de 
hoorns weer naar de zolder, tot half 
december. Vroeger werden midwin-
terhoorns gebruikt om met andere 
dorpen in de omgeving te commu-
niceren of elkaar te waarschuwen 
als de veldwachter eraan komt. Op 
Landgoed Heidestein zijn tevens 
twee wandelroutes uitgezet, ééntje 
van 4.5 kilometer en een langere 
van 10 kilometer, in combinatie met 
Landgoed Bornia.

Landgoed Beerschoten
Tijdens de kerstdagen kan de wan-
delaar ook terecht op Landgoed 
Beerschoten in De Bilt. Er zijn weer 
allerlei leuke activiteiten voor de 
bezoeker, zoals een levende kerst-
stal en een speurtocht. Ook kan kan 
er een ritje gemaakt worden met de 
groenkoets. Op beide kerstdagen 
kan worden gewandeld op Beer-

schoten en Houdringe. Op tweede 
kerstdag kunnen bezoekers luiste-
ren naar de Castellum-Singers uit 
Houten. Zij zingen vanaf 13.00 uur 
allerlei kerstliedjes bij het paviljoen 
op Beerschoten.

Stoutenburg
Wie genoeg heeft van het binnen-
zitten na alle feestdagen, kan op 
zondag 6 januari terecht voor een 
winterwandeling op Stoutenburg in 
Amersfoort. De wandeling begint 
om 14.00 uur op Heerlijkheid Stou-
tenburg. Dankzij de kale bomen zijn 
veel vogels te zien en wellicht ziet 
de oplettende wandelaar een ree. 
De wandeling eindigt om 16.00 uur, 
met koffie of thee in het Koetshuis. 
Op zondag 6 januari om 14.00 uur is 
er ook nog een wandeling op Beer-
schoten in De Bilt. Tijdens de wan-
deling vertelt de gids over de histo-
rie van het landgoed. De wandeling 
duurt anderhalf à twee uur. Voor 
meer informatie over activiteiten tij-
dens de kerstvakantie kunt u terecht 
op de site van het Utrechts Land-
schap: www.utrechtslandschap.nl

Frans Poot bracht ook nog een bezoek aan het Houdringe bos en ervoer 
een geweldige serene rust.

Dichterbij huis zijn prachtige plaatjes (te zien) in het van Boetzelaerspark in De Bilt. (foto Frans Poot)

Kerst op Beerschoten
Op beide kerstdagen zijn er op 
Landgoed Beerschoten (Holle Bilt 
6 in De Bilt) activiteiten, zoals de 
levende kerststal en een speurtocht. 
Er kan een ritje worden gemaakt 
met de groenkoets. Vanaf 12.00 
uur wordt er glühwein en choco-
lademelk geschonken. Ook is er 
op beide dagen om 14.00 uur een 
wandelexcursie op Beerschoten en 

Houdringe. Uitgebreide info. op de 
website van Utrechts Landschap. 
Op 1e kerstdag zijn er weer pof-
fertjes. Op 2e kerstdag kunnen er 
vanaf 12.00 uur broodjes gebak-
ken worden in de vuurkorf. Op 2e 
kerstdag zingen de ‘Castellum-
Singers’ uit Houten vanaf 13.00 
uur kerstliederen bij het paviljoen 
en later bij de kerststal. Toegang 

gratis, een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld. De locatie of 
het vertrekpunt is bij het paviljoen, 
dat geopend is van 11.00 tot 16.30 
uur.  (Trees Althues)

De levende kerststal op Beerschoten trekt altijd veel bezoekers.
[foto Henk van de Bunt]

Kerstmarkt De Bilt

Vrijdag 14 december was weer kerstmarkt rond de Dorpskerk in De 
Bilt. [foto Walter Eijndhoven]

1 JANUARI 2019
GEOPEND
van 15.00 tot 22.30 uur

Standaard onbeperkt genieten voor €25,- p.p.

Kon. Wilhelminaweg 435 - 3737 BD Groenekan
0346 - 21 82 98 - www.asiandelight.nl

Openingstijden
ma: gesloten - di t/m zo: 16.00 - 22.30 uur

Dorpsbistro  0346 - 218821

“Wat schaft de pot?”
Woe.
19-12
Do.

20-12
Vr.

21-12
Za

22-12
Zo.

23-12

Entrecôte van de grill 
met kruidenboter

of
Gebakken roodbaars 

met saffraansaus
of

Vegetarische lasagne 
met pestosaus

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
26-12
Do.

27-12
Vr.

28-12
Za.

29-12
Zo.

30-12

“KLIEKJESDAGEN”
Diverse vlees-, vis-

en vegetarische 
gerechten

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
02-01
Do.

03-01
Vr.

04-01
Za.

05-01
Zo.

06-01

Kipsaté met atjar
kroepoek en friet

of
Gebakken 

victoriabaarsfilet met 
kappertjessaus

of
Bietjes met noten, brie 
en appel uit de oven

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

i.v.m. BTW
verhoging

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Maandag 31/12 van 12-18 uur oliebollen
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