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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

advertentie

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisai e Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

verf - behang - gordijnen - zonwering - elektra -

gereedschap - ijzerwaren - sanitair - vuurwerk

Voorverkoop Vuurwerk

Folder in de winkel

                Hessenweg 154, 3731 JM  De Bilt

Tel.: 030 - 220 33 44, www.decohomejochem.nlwww.vuurwerkjochem.nl

 
 
 

 
 

 

        De Bilt - 
        Maartensdijk 

 

Het moet anders! 
Zie pagina 5 

 

www.huussenelektro.nl 030-2200404

VUURWERK IN DE VOORVERKOOP

NU MET GRATIS EXTRA VUURWERK! 

www.groenrijkvuurwerk.nl

BIJ GROENRIJK

HOLLANDSCHE RADING 

BESTEL ONLINE OF AAN DE KASSA.

PRESENTATIE VUURWERK

IS AL AANWEZIG!

VUURWERKVERKOOPTIJDEN

VRIJDAG 28 DEC • 08.00-20.00 UUR
ZATERDAG 29 DEC • 08.00-20.00 UUR
MAANDAG 31 DEC • 08.00-17.00 UUR

Burgemeester kijkt uit naar een 
feestelijke en veilige jaarwisseling

De gemeente De Bilt kwam op 1 januari landelijk in het nieuws door het gewelddadig 

optreden tegen politie en brandweer van enkele raddraaiers in het Burgemeester van 

Heemstrakwartier. Zij gingen hulpverleners te lijf met vuurwerk en bierfl essen, met als gevolg 
permanente gehoorbeschadiging, een brandwond aan het been en een forse snee in de onderarm. 

‘Het was een soort veldslag die daar geleverd werd en dat heeft grote impact gehad. Gelukkig 

zijn ze allemaal weer gewoon in dienst’, aldus burgemeester Arjen Gerritsen.

Gerritsen was in de brandweerka-

zerne toen de blusploeg die nacht 

terugkwam van het Heemstrakwar-

tier. Hevig geschrokken vertelden 

de brandweerlieden hem wat ze daar 

hadden aangetroffen. 

‘Voor Biltse maatstaven was het heel 

heftig’, vertelt de burgemeester. De 

daders werden door de rechter ver-

oordeeld en kregen als bijkomende 

straf huisarrest tijdens de jaarwisse-

ling. ‘Dat vind ik een goed signaal, 

want daarmee geef je aan dat als je 

het feest van andere mensen bederft, 

je het jaar daarop niet meedoet. Ze 

zitten met oud en nieuw dus binnen 

en dat wordt door politie en justitie 

in de gaten gehouden. Overigens is 

er ook iets positiefs uitgekomen. De 

bewonerscommissie organiseert dit 

jaar onder leiding van Ellie Hulst een 

eigen feest in het Heemstrakwartier.’

Voorzorgsmaatregelen

De gemeente treft net als andere ja-

ren maatregelen om ongeregeldhe-

den tijdens de oud en nieuw viering 

te voorkomen. ‘Nu al houden politie, 

brandweer en boa’s in de gaten waar 

gemakkelijk aan te steken bouwma-

teriaal ligt. Als ze zien dat brand-

baar materiaal verzameld wordt om 

vuur te stoken, wordt dat wegge-

haald. Aannemers krijgen bericht om 

brandbaar materiaal weg te halen en 

kleding- en vuilcontainers worden 

afgesloten. Ook net als andere jaren 

is wanneer de brandweer wordt in-

gezet eerst de politie ter plaatse om 

het inzetgebied te beveiligen, zodat 

brandweer en hulpverleners veilig 

hun werk kunnen doen. De politie 

gaat ook als laatste weer weg. Dat 

is het vaste draaiboek in het gehele 

district.’ 

Tradities

‘Oudejaarsnacht ben ik altijd op 

straat en ik zie bijna altijd dat er 

gewoon gefeest wordt. Maar ik heb 

ook meegemaakt dat er lawinepijlen 

op de brandweer werden afgeschoten 

en dat er geschreeuwd en gescholden 

werd, terwijl die mensen gewoon 

hun werk deden. De jaarwisseling 

moet plezierig zijn, maar vooral ook 

veilig.’ Een aantal plaatsen in de ge-

meente krijgen speciale aandacht, 

zoals de Hessenweg. In Westbroek 

bestaat een traditie van branden op 

straat. Sommige mensen vinden dat 

vervelend of bedreigend. Eerder dit 

jaar heb ik in een overleg met het 

Dorpsberaad Westbroek gezegd dat 

ik tegen branden op straat niets heb, 

maar dat we met elkaar wel een ver-

antwoordelijkheid voor de veiligheid 

op straat hebben. De brandweerin-

structie is om een goede afweging te 

maken, kan het uitbranden of moeten 

we blussen. 

Wordt er geblust dan halen we het 

materiaal meteen weg zodat het niet 

opnieuw kan worden aangestoken. 

We proberen het evenwicht te hou-

den tussen een leuk feestje dat men-

sen op straat willen houden en het 

beveiligen van de omgeving’, aldus 

Gerritsen.

Jongeren

Voor jongeren worden in de nieuw-

jaarsnacht door vrijwilligers feesten 

georganiseerd. In De Bilt in W4 van 

1.00 tot 4.30 uur. Kaartverkoop bij 

jongerenwerk De Bilt en in Maar-

tensdijk in een tent bij SVM van 1.00 

tot 5.00 uur. Kaarten verkrijgbaar bij 

SVM en kapper Hans. ‘Voor mij nu 

de focus op de oud en nieuw viering. 

Ik hoop dat mensen een heel ple-

zierige jaarwisseling hebben, maar 

dat er ook oog is voor het feit dat 

sommige mensen bang zijn en ik 

hoop dat mensen risico’s in de gaten 

houden.’

De Vierklank rond de feestdagen

Op 2e kerstdag, 26 december, verschijnt De Vierklank niet. Voor u ligt het 

laatste nummer van 2012. Dubbeldik en o.a. vol gezellige eindejaarsbood-

schappen van bedrijven, instanties, winkeliers, verenigingen enzovoort. Het 

eerste nummer van 2013 wordt op donderdag 3 januari bezorgd. Wees op 

tijd met het aanleveren van kopij en advertentiemateriaal want in de week 

van Kerstmis is het kantoor gesloten. Mail wordt wel gelezen. Wij wensen 

u gezellige feestdagen en een mooi 2013.

Burgemeester Arjen Gerritsen heeft veel waardering voor de mannen en 

vrouwen van politie en brandweer die oudejaarsnacht in onze gemeente 

paraat staan.

Dorpsbistro Naast de Buren 

Wenst iedereen

fi jne kerstdagen en
een voorspoedig 2013

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

23/12 • 10.30u - Ds. René van den Beld
24/12 • 19.00u - Ds. Paul Wansink

24/12 • 22.00u - Mevr. Ds. Benedikte Bos
25/12 • 10.30u - Mevr. Ds. Benedikte Bos 

en Ds. Paul Wansink
30/12 • 10.30u - NNB

31/12 • 19.00u - Ds. Paul Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
23/12 •  09.00u - ds. R.W. de Koeijer
23/12 •  18.30u - ds. R.W. de Koeijer
25/12 •  09.00u - ds. R.W. de Koeijer
25/12 • 18.30u - ds. R.W. de Koeijer

26/12 • 09.30u - Kerstfeest voor iedereen
30/12 • 09.00u - ds. J.J. ten Brinke

30/12 • 18.30u - kandidaat G.A. van Ginkel
31/12 • 18.30u - ds. R.W. de Koeijer
01/01 • 10.00u - ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
23/12 • 10.30u - Ds. I. de Jong

24/12 • 19.30u - mevr. ds. Tina Geels
25/12 • 10.30u - Lauk Spelberg, kinderkring

26/12 • 10.30u -  
Oecumenische viering in OLV Parochie
30/12 • 10.30u - mevr. ds.  Tina Geels

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

23/12 • 10.00u - Ron de Graaff
25/12 • 10.00u -  

Viering van het Kerstfeest, gezinsdienst
30/12 • 10.00u - Louis Hellewegen

R.K. Kerk O.L. Vrouw
23/12 • 10.30u - Eucharistieviering

24/12 • 18.00u - Gezinsviering
24/12 • 20.00u en 22.30u -

Woord en Communieviering
25/12 • 10.30u - Eucharistieviering

26/12 • 10.30u - Oecumenische viering
30/12 • 10.30u - Meditatieve viering
31/12 • 19.00u - Oudejaarsviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboomt)

23/12 • 10.15u - Ds. H. Hoksbergen
23/12 • 17.00u - Ds. R. ter Beek

25/12 • 10.15u - Ds. A.N. Hendriks
25/12 • 17.00u - Ds. G. Roorda

30/12 • 10.15u - Ds. J.J. Poutsma
30/12 • 17.00u - Ds. C.J. Mewe
31/12 • 18.30u - Ds. G. Hagens
31/12 • 19.30u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
23/12 • 10.00u - Ds. W. Poldervaart

23/12 • 17.00u - 
Ds. G.J. Codée, kerstfeest jeugdclubs

24/12 • 22.00u - 
Ds. G.J. Codée  Kerstnachtdienst
25/12 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
30/12 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
31/12 • 19.30u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk
23/12 • 10.00u - Ds. P.L. Wansink

24/12 • 22.00u - Ds. G.M. Landman
25/12 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

30/12 • 10.00u - 
mevr. ds. M.C.E. Oskam - van Zwol

31/12 • 19.30u - mevr. ds. E.H.W. Stam
  1/13 • 10.30u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
23/12 • 10.00u - 

mevr. ds. M.C.E. Oskam - van Zwol
24/12 • 19.00u - Kinderkerstnachtdienst
24/12 • 22.00u - mevr. ds. E.H.W. Stam
25/12 • 10.00u - mevr. ds. E.H.W. Stam

30/12 • 10.00u - Ds. R. Alkema
 1/1 • 10.30u - mevr. ds. E.H.W. Stam

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

24/12 • 17.30u - Gezinsviering
24/12 • 22.00u - 

Woord- en Communieviering
25/12 • 11.00u - Eucharistieviering

26/12 • 10.30u - 
Woord- en Communieviering

30/12 • 10.30u - 
Woord- en Communieviering

  1/1 • 10.30u - Eucharistieviering

De Vierklank
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Oud papier 

Hollandsche Rading

Zaterdag 29 december wordt door 
muziekvereniging Kunst & Ge-

noegen oud papier in Hollandsche 

Rading ingezameld. De wagen ver-
trekt om 9.00 uur vanaf ‘Het Rond-

je’. U wordt vriendelijk verzocht de 

papiercontainers en/of het goed ge-

bundelde papier tijdig aan de weg 

te zetten.

Westbroek

Op donderdag 27 december zame-

len leden van muziekvereniging De 

Vriendenkring weer oud papier in. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om het 

oude papier vóór 18.30 uur aan de 
weg op of de daarvoor bestemde 

plaatsen te zetten. Inwoners van de 
nieuwbouw worden verzocht ook 

de container op de vertrouwde plek 

neer te zetten.

Voorlichtingsavond zonnepanelen

Op woensdag 19 december a.s. om 

20.00 uur is er aan de Waterweg 

in De Bilt een avond waarin alle 

aspecten rondom het zelf opwek-

ken van energie met zonnepanelen 

worden besproken en toegelicht. 

De avond wordt geleid door een 

deskundige, wordt georganiseerd 

door de werkgroep Energie van 
Transition Town De Bilt en zal 

plaatsvinden bij één van de leden 
van de werkgroep thuis.

Aanmelden en meer informatie 
via john.neeft@live.nl, tel. 06 515 

88 608. Aan deelnemers wordt 
gevraagd de jaarrekening van het 

energiebedrijf (elektriciteit) mee te 

nemen.

’t Hoekie gesloten

Servicecentrum ’t Hoekie is van-

wege de feestdagen gesloten van 

zaterdag 22 december 2012 t/m 

zondag 6 januari 2013. De  mede-

werkers en vrijwilligers van stich-

ting Animo wensen u fijne feestda-

gen en een gelukkig 2013 en zien 

u in 2013 graag weer terug in het 

Servicecentrum.

Soefibijeenkomst

 

Op zondag 23 december verzorgt 

het Soefi Centrum Utrecht/Bilt-
hoven een universele eredienst 

in Huize het Oosten, ingang Jan 
Steenlaan 25, Bilthoven. Aanvang 
11.00 uur. Het thema is: ‘hoe zal 

ik jou ontvangen’. Het Soefisme 
is een religieuze levensbenadering, 

gebaseerd op geestelijke vrijheid, 

respect voor alle religies en het 

bewust ervaren van het dagelijks 

leven als bron van spirituele groei. 

(www.soefi.nl) 

Opbrengst collecte

Tijdens de collecteweek van het 

Nationaal MS Fonds is het mooie 
bedrag van € 2500,29 in de Bilt 

opgehaald. Alle gevers en collec-

tanten wordt hartelijk dank gezegd

Meer dan 16.000 mensen in Neder-
land hebben MS. Met de opbrengst 
van de collecte kan het Nationaal 
MS Fonds mensen met MS sti-
muleren in beweging te blijven 

op zowel mentaal als fysiek vlak. 

Omdat de ziekte MS zo onvoor-

spelbaar is, is het belangrijk om 

mensen met MS via goede voor-
lichting en trainingen handvatten 

aan te reiken die nodig zijn om het 

maximale te halen uit een leven 

met MS.

Opbrengst Herfstmarkt

De Herfstmarkt van zaterdag 10 

november in Dijckstate Maartens-

dijk heeft een mooi bedrag opge-

bracht; de goede doelen die er 

stonden hebben met elkaar ver-

kocht voor een bruto bedrag van  

€ 5.150,00. 

Dit jaar was de Herfstmarkt anders 

van opzet. Een andere naam en 
een wat frissere uitstraling zorgden 

voor positieve reacties en meer 

belangstelling. De kleurwedstrijd 

voor de jeugd zorgde voor veel 

mooie kleurplaten. Het was moei-

lijk kiezen, maar er zijn toch drie 

winnaars uitgekomen: Kirsten Wes-

teneng (8 jaar) en Laura Westeneng 
(6 jaar), beiden uit Groenekan heb-

ben gewonnen. Daarnaast behoorde 

ook Jan Dirk van de Berg (4 jaar) 
tot de prijswinnaars. Zij kregen 
ieder een waardebon, gesponsord 

door T-Toys.

Opbrengst  

Rookworstenactie Adullam

Tijdens de Rookworstenactie t.b.v. 
Adullam Gehandicaptenzorg zijn in 
totaal 1427 worsten rondgedeeld. 
Uit alle kernen zijn bestellingen 

gekomen, die er samen voor zorg-

den, dat het mooie bedrag van 

1.176 euro (inclusief giften en 
overbetaling) kon worden overge-

maakt aan de stichting Adullam 
gehandicaptenzorg.

Zonder Piet is alles anders.

Het doet ons goed zoveel kaarten, bemoedigde woorden, een kus of een handdruk 

te hebben ontvangen na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader

Piet van Barneveld

Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die hem missen.

Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.

Maartensdijk, december 2012 Jacqueline

 Rianne

 Marit

 Max 

Tot ons verdriet hebben wij het bericht ontvangen  

dat onze medewerker en collega

Nico de Ruiter

is overleden. Hij heeft onlangs een Koninklijke Onderscheiding 
ontvangen voor zijn werk als vrijwilliger bij de brandweer. Wij zullen 

hem blijven herinneren als een ijne collega met een grote betrokkenheid 
bij zijn werk en bij onze organisatie. Wij wensen zijn vrouw Jenny en 

zijn kinderen Mirella, Marco en familie, collega’s en vrienden veel 

sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Vrijwilligers van Brandweerpost Bilthoven

Vrijwilligers van de Posten De Bilt, Maartensdijk,  

Westbroek en Groenekan 

Dagdienst Post Bilthoven

 Bestuur en medewerkers van de Veiligheidsregio Utrecht

Volle Evangelie Gemeente
23/12 • 10.00u - Dhr. Kees van Gelderen

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

30/12 • 10.00u - Dhr. Pim de Nijs
 1/1 • 11.00u - Nieuwjaarsdienst

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

23/12 • 10.30u - Ds. P. Pannekoek
25/12 • 10.30u - mevr. ds. E.A. Visser

30/12 • 10.30u - Dr. W.S. Duvekot
31/12 • 19.00u - mevr. ds. E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk
23/12 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
23/12 • 18.30u - Ds. D.J. van Eckeveld
25/12 • 10.00u - Kand. G.A. van Ginkel

25/12 • 18.30u - Ds. C. Evers
26/12 • 10.00u - Kand. G.A. van Ginkel
30/12 • 10.00u - Ds. J. Vroegindeweij

30/12 • 18.30u - Ds. G. Mulder
31/12 • 19.30u - Kand. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk
23/12 • 10.30 en 18.00u - Dhr. C.M. Klok

25/12 • 10.30 en 18.00u - Dhr. B. Klootwijk
26/12 • 10.00u - Dhr. L. Stuurman

30/12 • 10.30 en 18.00u - Dhr. L. Stuurman
31/12 • 19.00u - Dhr. B. Klootwijk

Onderwegkerk, Blauwkapel
23/12 • 15.00u - Pastor A. van Dam

24/12 • 22.00u - Kerstnacht

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

23/12 • 11.00u - Mevr. ds. G. Morsink
25/12 • 11.00u - Ds. Rene Alkema
30/12 • 11.00u - Drs. J. Huttenga

31/12 • 11.00u - Ds. Rene Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

21/12 • 20.00u - Kerstzangdienst
23/12 • 10.00u - Kand. N.F.L. de Leeuw

23/12 • 18.30u - Ds. R.R. Eisinga
25/12 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer  
25/12 • 18.30u - Ds. T.C. de Leeuw

30/12 • 10.00u - Ds. R. de Koning Gans
30/12 • 18.30u - Ds. J.P. Nap

31/12 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk

23/12 • 9.30u - mevr. ds. G. Morsink 
24/12 • Ds. Rene Alkema, Kerstnachtdienst

25/12 • 9.30u - Ds. Rene Alkema
30/12 • 9.30u - Drs. J. Huttenga

St. Maartenskerk
22/12 • 19.00u - Boeteviering

23/12 • 10.30u - Eucharistieviering
30/12 • 10.30u - Gezinsviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

23/12 • 10.00u - Hr. J. Schep
25/12 • 10.00u - Ds. J.F. Ezinga

30/12 • 10.00u - Ds. W.G. Rietkerk
30/12 • 18.30u - Ds. J.F. Ezinga
31/12 • 19.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
23/12 • 10.00u - Ds. K.C. Kos

23/12 • 18.30u - Ds. D.C. Floor
25/12 • 10.00 en 18.30u - 

Ds. M. van der Zwan
26/12 • 10.00u - 

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

30/12 • 18.30u - Ds. A.A. Floor
31/12 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan
 1/1 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Even een compliment voor de gemeente De Bilt. Onze straat lag, zoals ieder 
jaar in de herfst, vol met afgevallen blad. Ik had al even een poging gewaagd 
om voor mijn deur het blad weg te vegen. Maar dat was dweilen met de kraan 

open. Maar toen ik gisteren thuis kwam en de straat in reed, viel mijn mond 

open van verbazing: Brandschoon! Daar had ik echt niet tegenaan kunnen 

vegen.  En ook elders in het dorp is ‘schoon schip’ gemaakt. Compliment voor 
de Gemeente De Bilt dus. Dat mag ook wel eens gezegd worden. 

Gijsbert van der Linden, Maartensdijk

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

WWW.PRAKTIJKVOORVOETMASSAGE.NL 

Voordorpsedijk 28  Groenekan  06 23 52 68 54

advertentie

Zonnebloem samen met Gospelkoor
Zaterdag 15 december jl. zongen gasten van De Zonnebloem De Bilt naar hartenlust  

mee met het SWO Gospelkoor o.l.v. Alyde Touwen. Het betrof een ietwat vroege Kerstviering, 

andermaal in de fraaie Colenberghzaal van het H.F. Witte Centrum, waar een gevarieerd  

repertoire aan liederen ten gehore werd gebracht. 

Met maar liefst tien liederen konden 

de gasten zelfs meezingen, dit aan de 

hand van een te voren uitgereikt sten-

cil. Dirigent Touwen had er duidelijk 

zin in, met een dosis originele humor 

en voldoende tekst en uitleg had zij de 

hele zaal snel op de hand.

Ignace de Jong speelde piano en 

keyboards, deels zelfs tegelijkertijd. 

De Jong speelde aan het begin van 

de middag, in de pauze en soms ook 

samen met het koor. Op deze manier 

werd voorzien in een goed gevulde 

muzikale middag met voldoende mu-

zikale afwisseling.

De afdeling De Bilt/Bilthoven blijft 

groeien en vrijwilligers zijn onver-

minderd van harte welkom om in de 

behoeften van onze gasten te blijven 

voorzien. 

Wil je vrijwilliger worden of wil je 

eerst informatie of een gesprek, meld 

je dan via email aan het secretariaat: 

zonnebloemdebilt-

bilthoven@hotmail.com

Het licht is nog steeds uit
door Henk van de Bunt

Al meerdere keren werd De Vierklank benaderd door 

verschillende inwoners van Westbroek, die zich er aan storen 

dat nu al een aantal jaren de verlichting van de zuidelijke 

wijzerplaat van de Hervormde Dorpskerk niet of niet volledig 

functioneert. Kerkklokken behoren immers - zeker in 

Kersttijd - voldoende verlicht en bij de tijd te zijn.

De plaatselijke predikant ds. Marcel van der Zwan verwees ons naar koster 

Wijnand Hennipman: ‘Dat probleem is inderdaad ruimschoots bekend; niet 

alleen bij de Westbroekse bevolking, maar naar ik vermoed ook op het ge-

meentehuis. Ieder jaar is er een inspectie door of namens Koninklijke Eijs-

bouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken in Asten. Het daaruit 

komende inspectierapport gaat naar de gemeente De Bilt. Twee jaar geleden 

en vorig jaar weer heeft Eijsbouts een offerte mee gestuurd wat reparatie 

zou kosten. Vorige maand kwam het weer aan de orde met de medewerker 

van Eijsbouts, toen hij de jaarlijkse inspectie weer kwam uitvoeren’.

  

Wijnand Hennipman is dan ook verbaasd over de gemeentelijke reactie 

waarin werd aangegeven, dat er de afgelopen jaren zowel bij de gebou-

wenbeheerder als de wijkcontactambtenaar geen meldingen zijn binnen ge-

komen over het niet functioneren van de verlichting. Communicatie geeft 

aan: ‘Nu dit probleem bij ons bekend is pakken we het op. Begin volgend 

jaar gaan we in ieder geval inventariseren wat er precies mis is. De kans 

bestaat dat de hele verlichtingsinstallatie vervangen moet worden omdat 

deze al oud is. Hier moet dan wel budget voor gereserveerd worden op de 

meerjaren-onderhoudsbegroting. De daadwerkelijke reparatie kan dus nog 

wel even op zich laten wachten. We nemen het onderwerp in ieder geval 

wel mee in de gesprekken die we met regelmaat met het dorpsberaad West-

broek hebben’. 

Twee dingen

Vervolgens verduidelijkt de gemeente later e.e.a.: ‘Er worden hier twee 

dingen door elkaar gehaald. De irma Koninklijke Eijsbouts voert voor de 
gemeente onderhoud uit aan uurwerken van alle kerktorens in de gemeente. 

Zij doen echter geen inspectie waarover zij aan ons rapporteren. In 2011 

hebben zij uit eigen initiatief een offerte aangeboden voor het vervangen 

van de verouderde verlichting. Daarbij hebben ze aangegeven dat enkele 

lampjes niet meer werkten. De lampjes vormen als geheel één installatie. 

Het gaat om een soort van lichtslang. Het is dus niet mogelijk om enkele 

lampjes te vervangen. Bij ons was toen niet bekend dat de klok daardoor niet 

goed zichtbaar was. Gezien het feit 

dat het om slechts enkele lampjes 

ging en wij nog geen bedrag voor 

vervanging hadden gereserveerd in 

de meerjaren-onderhoudsbegroting 

zijn wij niet ingegaan op de offerte. 

In het afgelopen jaar zijn er bij ons 

geen meldingen binnen gekomen 

dat de verlichting zo goed als niet 

meer werkt. Wij hebben inmiddels, 

naar aanleiding van deze melding 

contact gehad met Eijsbouts en we 

gaan begin 2013 samen met hen 

kijken naar een goede oplossing 

voor het probleem’.

Het is zaterdag 15 december even na vijf uur. De zuidelijkste wijzerplaat is 

voor de helft verlicht en doordat dit ook geldt voor de grote wijzer lijkt het 

dat er een andere tijd wordt aangegeven.

Het SWO gospelkoor laat onder leiding van dirigent Alyde Touwen de zon even schijnen.

Indrukwekkend concert van AZM
Zaterdagavond 15 december gaf het Algemeen Zangkoor Maartensdijk (AZM)  in de Michaëlkerk in 

De Bilt een uitvoering van het Gloria van Vivaldi en het Requiem van Fauré. Ruim voor tijd stroomde 

de sfeervol aangeklede kerk vol. Het Gloria zette direct de toon van de avond. Hier stond een prachtig 

koor, begeleid door een professioneel orkest en professionele solisten. 

Het Gloria is een overwegend blij 

en uitbundig stuk, dat vooral tijdens 

de kerstviering gezongen werd. Het 

is een indrukwekkende lofzang van 

de engelen bij de geboorte van Je-

zus. Daar waar het Gloria van Vi-

valdi vooral uitbundig en vrolijk is, 

is het Requiem van Fauré ingetogen 

en zacht. Direct bij de eerste tonen 

van orkest en koor werd het muisstil 

in de kerk. Wat een prachtig vloei-

ende lijnen. Ik zat op mijn stoel ge-

kluisterd, in de ban van deze prach-

tige muziek en de uitvoering daarvan.  

 

Hier gebeurde iets unieks. Zoals Ire-

ne Faber het in het programmaboekje 

mooi verwoordde, kwamen in de 

stukken van Vivaldi en Fauré vreugde 

en verdriet samen.

Toegift

Het slotstuk, het Cantique de Jean Ra-

cine, van Fauré vormde een sfeervol 

eind van een uniek concert.  Als toe-

gift werd nog eenmaal het openings-

stuk van het Gloria gezongen. Hier-

mee werd de avond in vreugdevolle 

sfeer afgesloten. Het applaus hield 

lang aan en was net zo uitbundig als 

dit stuk. (Frans Poot)

Voor het grote AZM koor wordt altijd een speciaal podium ingericht.



Lekker voor 
de feestdagen!

VOORDEEL HELE WEEK

Reclame geldig vanaf 
donderdag 20 december
t/m maandag 24 december

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

VLEESWAREN-TRIO

Rosbief

Boerenham

Fricandeau

Filet Americain

Sellerysalade

Eiersalade

Serranoham 

Luxe 
salamipakketjes 

ONS POPULAIRE SALADETRIO:

3x 100
gram 4.49

100
gram 3.98

100
gram 2.45

100
gram 2.49

3x 100
gram 4.98

500
gram 5.50

500
gram 9.98

Beenhammetjes
naturel of gemarineerd

Varkenshaas
naturel, Bourgondisch, 
katen- of gevuld

Rosbief
héérlijk mals

Sucadelapjes

Crunchy rosbief

Wij wensen u fijne 
kerstdagen toe!

VERSE BIESLOOK 

ROOMKAAS
100

gram 1.25

500
gram 5.98

STOMPETOREN 

OUD BLACK LABEL

VERSGEBRANDE 

KERSTMIX

HEERLIJKE 

STOOFPEREN IN POT

BOEREN ZACHT 

BELEGEN 

VERSGEBRANDE 

HUISMIX
per

stuk 3.98

500
gram 5.50

100
gram 1.49

100
gram 1.49

500
gram 9.98

500
gram 10.98

Alle patésoorten 
excl.  de wildpate’s

Wild paté’s 
alle soorten

100
gram 1.98

100
gram 1.25

500
gram 5.50

Bleu stilton 
met port

Speciaal voor de Kerst

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

 
Vers van de Traiteur

• Kip Kerrie 

MET GROENTERIJST _______ 100 GRAM 0,99

• Jachtschotel 
____________________ 100 GRAM 1,25

 
DAGELIJKS VERS:

Soepen, wildgerechten etc.

 

Voor de kerst
alles uit eigen keuken

o.a.:
• Gratintaartje
• Aardappel groentetaartjes
• Parelhoentjes met garnituur
• Kalfsribeye
• Zeeduivel
• Wild goulash en hazenpeper

Zeer groot assortiment 
paddenstoelen!!!

Nu de lekkerste clementines uit 
Italië zeldzaam lekker!!!

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten en

rauwkostsalades

___________________ 100 GRAM  0,60

Speci aliteiten
Volop keuze in Desserts o.a. 

Tulbanden met bavarois

Topkwaliteit
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De CDA-fractie gaat hiervoor knokken in 2013! 

Meedenken? Neem contact op met onze 

fractie of let op de uitnodigingen in de media. 
 

http://www.cda.nl/debiltmaartensdijk 
http://www.facebook.com/cdadebilt.maartensdijk 

 

 

CDA De Bilt – 

Maartensdijk:  

Het moet anders! 
 

- Servicecentrum Maartensdijk moet terug! 

- Bibliotheek Maartensdijk moet blijven! 
- Handhaving is belangrijk, ook in het (sluip)verkeer! 
- Betaalbare woningen voor jongeren en ouderen! 
- Financiën: stop met geld lenen en reserves opmaken! 

SWO: Afsluiten en doorgaan
door Marijke Drieenhuizen

Negentig van de driehonderd vrijwilligers van SWO De Zes Kernen De Bilt waren afgelopen  

week aanwezig op een bijeenkomst ter afsluiting van de periode als zelfstandige stichting  

en als start voor de nieuwe stichting waar SWO deel van uit gaat maken.

Als alles volgens de planning ver-

loopt gaan met ingang van 1 januari 

2013 de organisaties SWO De Zes 

Kernen De Bilt, Stichting Animo en 

Vrijwillig in Actie en project Mens 

op in de nieuwe organisatie Stichting 

MENS De Bilt. De nieuwe brede or-

ganisatie gaat bezig houden met de 

maatschappelijke ondersteuning van 

vooral de kwetsbare inwoners van de 

gemeente De Bilt.

Maatschappelijke participatie

Niek van Soolingen is nog even voor-

zitter van SWO. In zijn welkomst-

woord vertelt hij over de doelen die 

de SWO acht jaar geleden heeft op-

gesteld. Toen al werd vastgelegd dat 

het een taak van de stichting is om 

de mogelijkheid tot zelfsturing van 

ouderen te bevorderen, net als het be-

vorderen van maatschappelijke parti-

cipatie. ‘In alle notities over Welzijn 

nieuwe stijl en de Kanteling, dit is 

een meer vraaggerichte werkwijze, 

wordt een maatschappelijke ontwik-

keling beschreven waarbij ook het 

ontwikkelen van een eigen netwerk 

aan de orde komt. Wij waren onze 

toekomst dus toen al ver vooruit’. 

In de toekomst zal het nog meer om 

kwetsbare mensen gaan. Van Soolin-

gen vervolgt: ‘Volgens het Sociaal 

Cultureel Planbureau is kwetsbaar-

heid bij ouderen een proces van het 

opeenstapelen van lichamelijke, psy-

chische en of sociale tekorten in het 

functioneren dat de kans vergroot op 

negatieve gezondheidsuitkomsten. 

De gemeente gaat nu bepalen welke 

taken en verantwoordelijkheden naar 

de nieuwe stichting gaan. Het bestuur 

van SWO is er van overtuigd dat de 

nieuwe stichting de beste garantie 

biedt om de welzijnsactiviteiten van 

de SWO te kunnen waarborgen’. Ver-

volgens bedankt hij iedereen die zich 

actief heeft ingezet voor SWO.

Bedankt

Een aantal vrijwilligers worden ver-

volgens door wethouder Herman 

Mittendorff naar voren geroepen en 

bedankt voor hun grote inzet: Kees 

Blom, Guustra Ratten, Mieke de 

Kruif, Til en Nick Cardinaal en Jo 

Buitenhuis. Allen hebben zij heel 

veel tijd en energie gegeven aan SWO 

waarvoor zij een hartelijk appaus 

vanuit de zaal ontvangen.

Bezuinigingen

Aan het eind van de middag krijgt Pie-

ter Vos, als voorzitter van het nieuwe 

bestuur van de Stichting MENS De 

Bilt het woord. ‘In de nieuwe stich-

ting zullen wij uw erfenis, SWO De 

Zes Kernen De Bilt, heel zorgvuldig 

overnemen, bewaken en bewonen. 

Wij zullen het aanpakken en verder 

uitbouwen’. Tegen alle aanwezige 

vrijwilligers zegt hij: ‘Wij gaan met 

u door met uw werk. Maar wel met 

andere accenten. 

Door de bezuinigingen zal de ge-

meente De Bilt meer en moeilijker 

werk moeten gaan doen met minder 

geld. Er is inmiddels een nieuwe di-

recteur aangetrokken: Evelien Rob-

bens. Zij begint al op 1 januari 2013 

met haar werk. Onze manier van wer-

ken zal zijn: dichtbij, open, bereik-

baar en betrokken. Het belang van de 

burger zal altijd voorop staan. Voor 

hem of haar doen wij het, niet voor 

onszelf’. Alle geplande actieviteiten 

gaan na 1 januari 2013 vooralsnog 

gewoon op de bekende wijze door.

V.l.n.r. Nick Cardinaal, Guustra Ratten, Kees Blom, Til Cardinaal, Mieke de 

Kruif, wethouder Herman Mittendorff en Jo Buitenhuis werden extra in het 

zonnetje gezet. Deze vrijwilligers hebben zich, net als vele anderen, jarenlang 

ingezet voor het werk van SWO. De wethouder bedankte hen en overhandigde 

hen een presentje. 

Kerstviering MS-Groep
Vrijdag 14 december jl. heeft de MS-groep De Bilt-Bilthoven genoten van 

een feestelijke kerstochtend. De laatste jaren is het gebruikelijk geworden 

om deze kerstviering te vieren onder het motto: ‘Door ons en Voor ons’. De 

groep draagt elkaar in voor- en tegenspoed en komt graag iedere vrijdag om 

de zes weken bij elkaar in ’t Hoekie te De Bilt.

Ook dit jaar was ieders bijdrage, waaronder leuke verhalen, mooie gedich-

ten en zelfgemaakte kerstkaarten, weer bijzonder. Deze ijne morgen werd 
mede tevens mogelijk gemaakt door een bijdrage, waaronder de aankleding 

van een mooie feesttafel met veel lekkers, van Albert Heijn (Kwinkelier) te 

Bilthoven. 

De kerstsfeer zat er bij de MS-groep al vroeg in.

Samen gedichten lezen 
Leest u graag gedichten? Lijkt het u aantrekkelijk regelmatig met andere 

poëzielezers samen te komen om gedichten te bespreken? Dan is het een 

idee deel te nemen aan de nieuwe cursus Samen gedichten lezen in de bi-

bliotheek in Bilthoven, die in januari start. Deze cursus is voor iedereen die 

geïnteresseerd is in poëzie, om kennis te maken met dichters of om ken-

nis te vernieuwen. In deze reeks worden in acht bijeenkomsten gedichten 

gelezen en besproken van Bert Schierbeek, Hester Knibbe en (vertaald) 

werk van William Carlos Williams. Samen gedichten lezen geeft vaak on-

verwacht inzicht en plezier in het lezen van poëzie, ook als je al bekend bent 

met de dichter. 

De cursus staat onder leiding van Ceciel Boudewijn, neerlandica. Deze cur-

sus start woensdagmiddag 9 januari, tijd: 14.00 tot 16.00 uur. Overige data: 

16, 23 en 30 januari, 13 en 27 februari en 13 en 20 maart. Aanmelden: Bi-

bliotheek Bilthoven, telefoon 030 2299003 of e-mail: activiteiten@ideacul-

tuur.nl. Meer informatie is te vinden op www.ideacultuur.nl 

Volkskerstzang in Groenekan
Vanavond, woensdag 19 december om 19.30 uur, is er een volkskerstzang in 

de Groenekanse Dorpskerk aan de Groenekanseweg. De bijeenkomst heeft 

als thema: ‘Licht van het begin’, om te benadrukken dat het Kerstkind licht 

brengt in onze wereld en in onze harten. Het zingen van kerstliederen door 

alle aanwezigen, een groep kinderen uit het dorp, het Groenekans Muze 

Koor en Jan Hilbert, solo, vormt het hoofdbestanddeel van deze kerstzan-

gavond. En natuurlijk kan de Volkskerstzang niet zonder de inbreng van 

Klaas van Boggelen, orgel, en Michiel Plomp, trompet, die de samenzang 

zullen begeleiden.

De bijeenkomst heeft als thema: ‘Licht van het begin’.









 





 



 









































































Openingstijden decembermaand
Maandag t/m zaterdag open van 08.00 uur t/m 20.00 uur. Vrijdags tot 21.00 uur.

Let op !!
Maandag 24 december open van 07.00 uur t/m 17.00 uur.  

Dinsdag 25 en woensdag 26 december gesloten!
 

Maandag 31 december open van 07.00 uur tot 16.00 uur.  

Dinsdag 01 januari gesloten!













 











 










































































C1000 Johan de Zeeuw • Maertensplein 31 • 3738 GM Maartensdijk • tel. 0346-211212



2e ARTIKEL VOOR 
SLECHTS 

2e ARTIKEL VOOR 
SLECHTS 

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

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

 
* LET OP: geldt voor het goedkoopste artikel

  M.U.V. basis artikelen en nieuwe collectie

Kom fi tnessen bij Atlas fysio! 
En betaal in november en december 

géén inschrijfkosten!

Gezondheidscentrum MaartensdijkTolakkerweg 217 | 3738 JM | Maartensdijk
Tel.: 0346-210592

www.atlasfysio.nl

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

• Orthopedische Revalidatie 
• Begeleiding van Ouderen
• Sportbegeleiding
•  Samenwerking UMC 

sportgeneeskunde
• Medical Taping Concept
• Mulligan Methode
•  Aangesloten bij netwerk 

claudicatio intermittens
•  Begeleiding bij diabetes 

mellitus type II

Garage Van der Meij
INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540, FAX. 0346-214438

OUDE LOSWAL 21, 1217 TG HILVERSUM, TEL. 035-6214335, FAX. 035-6233544

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

PEUGEOT 307 CC

2.0 16V PALM BEACH

2008, 159.000, BLAUW 

MET, ZWART LEDER, 

CLIMATE C, LMV, ESP, 

CRUISE C, RAD/CD/

NAV/TEF, PARKEERH, 

REGENS

€ 10.950,00

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C3 1.4 EXCLUSIVE 2007 100.000 D BLAUW MET,VELOURS,CLIMATE C,RAD/CD,  € 6.500,00 

CITROEN C5 TOURER 1.6 THP 2009 57.000 ZWART MET,CRUISE C,CLIMATE C,ER,CV,SB,ESP, LMV,RAD/CD/NAV,MLV, € 15.950,00

CITROEN C4 GRAND PICASSO 1.6 THP 2010 92.000 GRIJS/PAARS MET,CRUISE C,CLIMATE C,LMV,

7 PERS TREKH,ABS,ER,CV,SB,ESP,RAD/CD/NAV,PARKEERH,  € 19.950,00 

CITROEN C5 2.0 HDIF AUT 2010 164.000 GRIJS MET,HALF LEDER,RAD/CD/NAV,ABS,ASR,

CLIMATE C,CRUISE C,LMV,PARKEERHULP,  € 18.950,00 

CITROEN C6 V6 HDIF EXCLUSIVE AUT 2006 147.000 ZWART MET,LEDER INT,CRUISE C,ABS,LMV,ECC,

PARKEERH,SCHUIFD,RAD/CD,TREKH AFN,  € 16.950,00 

PEUGEOT 107 1.0 12V 5DRS 2007 67.000 ROOD,ER,CV,SB,RAD/CD,ABS,EBD,  € 4.950,00 

PEUGEOT 206 SW 2.0 GTI 2003 145.000 GOUD/GEEL MET,HALF LEER/ALCANTARA,ER,CV,

SB,CLIMATE C,RAD/CD,LMV,MLV,  € 3.950,00 

PEUGEOT 207 1.6 VTI 3DRS 2009 47.000 L BLAUW MET,AIRCO,ABS,ER,CV,SB,ESP,RAD/CD

PARKEERHULP,CRUISE C,  € 8.950,00 

PEUGEOT 307 SW 1.6 16V AUTOMAAT 2003 156.000 ZILV GRIJS MET,ABS,ER,CV,SB,AFN TREKH,RAD/CD

CLIMATE C,CRUISE C,LMV,PARKEERHULP,  € 5.950,00 

AUTO VAN DE WEEK
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Beroepskracht Gert-Jan Poppink 

werkt voor het zevende jaar mee aan 

de kunstmanifestatie. ‘De organisatie 

is geheel in handen van vrijwilligers, 

met ondersteuning van enkele be-

roepskrachten van WVT. We vragen 

twintig euro aan de deelnemers. Als 

ze werk verkopen, hoeven ze niets 

aan ons af te dragen. Daarin verschil-

len we van kunstgaleries.’ Kunst uit 

Eigen Provincie kenmerkt zich ook 

op nog meer vlakken: ‘Wij bieden 

de kans aan nieuw talent om zich te 

presenteren. De helft van de mensen 

die we selecteren exposeert voor het 

eerst. De andere helft wordt via loting 

aangewezen. Wij zorgen voor een 

plek en bevestigingsmaterialen. De 

deelnemers mogen alles naar eigen 

wens plaatsen en krijgen hulp van ons 

als dat nodig is.’ De jongste exposant 

is zestien jaar, de oudste al een eind 

in de tachtig. Tweederde van de ex-

posanten komt uit de eigen gemeente, 

één derde uit de rest van de provincie. 

Inmiddels is een vrijwilligersgroep 

van ongeveer vijftien personen bezig 

met de voorbereidingen. Daarnaast 

zijn er nog een stuk of tien die zaken 

regelen als de administratie, de aan-

kleding van de ruimtes, het ontvan-

gen en begeleiden van de kunstenaars 

die komen exposeren, enzovoorts.’ 

Een vrijwilliger die al veertig jaar 

meehelpt om Kunst uit Eigen Provin-

cie te realiseren is Gerard van Ettik-

hoven, die vroeger bij de technische 

dienst werkte bij een grote irma. Hij 
houdt zich onder mee bezig met het 

opstellen van de panelen, het dicht 

plamuren van de spleten tussen de 

panelen en het wit schilderen van de 

panelen. ‘De vraag om in WVT te 

mogen exposeren kwam veertig jaar 

geleden vanuit degenen die hier een 

schildercursus deden. De eerste keer 

werden al meerdere zalen gebruikt: 

de ontvangsthal, de grote zaal, de 

gang en in de bar. Ik heb toen al ge-

holpen bij het opzetten samen met 

Leen Hamoen, die helaas al jaren niet 
meer leeft. Enkele jaren daarna kwam 

er aan de overkant van de tennisbaan 

nog een noodruimte erbij. Die hebben 

we toen ook erbij betrokken als expo-

sitieruimte.’  Dat bleek toch niet zo’n 

succes, dus tegenwoordig wordt die 

ruimte niet meer gebruikt. ‘Vanwege 

de afstand tot het hoofdgebouw, wat 

bezwaarlijk bleek, vooral bij slecht 

weer.’ 

Vroeger leende WVT de panelen van 

een standhouder. ‘Toen hij ging ver-

huizen, hebben we bij hem zelf schot-

ten gemaakt, ik geloof honderdtien in 

totaal.’ De inrichting is in de loop der 

jaren wel veranderd, aldus Van Ettik-

hoven. ‘We hebben allerlei praktische 

oplossingen bedacht.’ Inmiddels is 

deze noeste vrijwilliger al bijna 77 

jaar. ‘Tot nu toe is het me gelukt elk 

jaar te helpen bij de opbouw. Ik merk 

wel dat ik door mijn leeftijd niet meer 

alles aan kan.’ Toch blijft zijn moti-

vatie groot: ‘Ik vindt het gezellig om 

met andere mensen samen te klussen.’ 

Het is tegenwoordig wel moeilijker 
om mensen te vinden die een periode 

vrij kunnen maken. ‘Ze moeten er 

echt overdag aan kunnen werken. In 

de avonduren alleen, zoals in de be-

gintijd, redden we het niet. Wij zijn 

toen zelfs wel eens op zaterdag en/

of zondag doorgegaan.’ Dat het ’s 

avonds niet meer kan, heeft nog een 

tweede reden: ‘Vroeger waren er bij 

WVT minder activiteiten in die uren.’ 

Van Ettikhoven besluit: ‘Ik vindt het 

nog steeds leuk. Zo lang het nodig is 

en ik het nog kan, kom ik helpen.’

De opening van de veertigste editie 

van Kunst uit Eigen Provincie vindt 

plaats op woensdag 19 december 

om 20.00 uur en wordt verricht door 

burgemeester A.J. Gerritsen. Tijdens 

deze feestelijke opening zorgt het 

WVT Huisorkest voor de muzikale 
omlijsting. De tentoonstelling is tot 

en met donderdag 3 januari op werk-

dagen geopend van 10.00 tot 16.00 

uur; op zaterdagen, zondagen, Eer-

ste Kerstdag, Tweede Kerstdag en 

Nieuwjaarsdag van 14.00 tot 16.00 

uur. De toegang is gratis. WVT is ge-

vestigd aan de Talinglaan 10 te Bilt-

hoven.

Veertig jaar Kunst uit Eigen Provincie
door Lilian van Dijk

De vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT viert dit jaar het veertigjarig bestaan

van de tentoonstelling Kunst uit Eigen Provincie. Wat ooit begon als een initiatief voor plaatselijke 

kunstenaars is uitgegroeid tot een grootscheeps evenement dat het complete gebouw aan de 

Talinglaan beslaat en waaraan nu ook talent uit de hele provincie Utrecht kan deelnemen. 

De tentoonstelling duurt van 19 december tot en met 3 januari en telt 49 deelnemers.

Gerard Ettikhoven, die al veertig jaar meehelpt bij Kunst uit Eigen Provincie, 

werkt zich met medevrijwilligers uit de naad om de tentoonstelling mooi en 

professioneel aan te kleden.

In het decembernummer van De 

Biltse Grift daarom aandacht voor 

een aantal van deze panden. In het 

eerste vertelt mevrouw Korine Hazel-
zet over Dudok in De Bilt, die onder 

andere de Julianalat én de laagbouw 
ernaast heeft gebouwd. Het derde ar-
tikel van Jan van den Heuvel geeft 
een beschrijving van het onlangs ge-

sloopte pand Ravenhorst.

Verder een reactie van Hans Vos op 
een artikel van Lies Haan uit 2009, 
een nieuwe alevering van ‘De Bilt 
toen en nu’ en een oproep over de 

manier van praten van Biltenaren. 

Tenslotte een vervolgpublicatie van 

de oorlogsdagboeken van mevrouw 

Van Bodegraven. De Biltse Grift is 

verkrijgbaar bij: Bouwman, Hes-

senweg 168, De Bilt, The Readshop, 

Hessenweg 133, De Bilt, Bilthovense 
Boekhandel, Julianalaan 1, Bilthoven 

en Tobaccoshop Henk Hillen, Plane-

tenbaan 17/21, Bilthoven

Decembernummer De Biltse Grift
De omgeving van het station in Bilthoven staat momenteel volledig op zijn kop. 

Er komt een tunnel onder het spoor, het doorgaande gemotoriseerde verkeer krijgt

een andere route en een groot aantal panden is al gesloopt of staat op de nominatie

gesloopt te worden om ruimte te geven aan de ambitieuze plannen. 

De omslag van het decembernummer van De Biltse Grift met een foto van 

het Julianacomplex ca. 1961. Ansichtkaart uit de collectie van de Historische 

Kring D’Oude School.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Megalomanie

Er gaat tegenwoordig geen dag voorbij of het bestuur van een grote instel-

ling blijkt zich vertild te hebben aan megalomane bouwprojecten, een on-

derwijsinstelling (Amarantis) of een wooncorporatie (Ymere, Vestia) of een 

zorginstelling en steeds moeten ze vanwege hun publieke belang overeind 

gehouden worden met belastinggeld. In dit rijtje past ook menige gemeente. 

Want wethouders willen iets groots neerzetten, bij voorkeur van steen: wie 

bouwt die blijft. 

Laat de gemeente De Bilt oppassen ook niet bij de big spenders te gaan 

behoren, die onder curatele gesteld worden en daarom dus wel ‘gedwongen 

zijn met pijn in het hart’ diverse belastingen te verhogen. De ondertunne-

ling bij station Bilthoven en de aanpassing van het omringende gebied tot 

een goed einde brengen, is op zich al een hele opgave, voeg hier aan toe 

de herbouw van het ontzielde winkelcentrum De Kwinkelier en daar zou 

ook nog aan bij moeten komen de bouw van een mega complex waarin 

moet worden ondergebracht het zwembad, sportaccommodaties en een za-

lencomplex, dat alles samen te persen, waar het nu nog groen is, de wijk 

Weltevreden. Deze plannen zijn verwoord in de gebiedsvisie De Bilt West. 

Maar dat is de gemeente nog niet genoeg: er moet ook ruimte gecreëerd 

worden voor een Nationaal Tenniscentrum met 10 indoorbanen, 20 buiten-

banen, een kantoor voor 100  medewerkers, met ruim bemeten parkeerge-

legenheid s.v.p. En dat omdat de gemeente zich ten doel gesteld heeft om 

opnieuw de bokaal voor de beste sportgemeente van Nederland binnen te 

halen. Een dergelijk kolossaal sportcomplex past niet in een dorp als Groe-

nekan en is bovendien in strijd met de door de gemeente zelf ontwikkelde 

visie op het dorp Groenekan; dat zou groen blijven. Natuurlijk is sport als 

zodanig gezond, maar het is niet zo dat met de toename van gelegenheid 

voor sport, de gezondheidstoestand van de inwoners toeneemt, om maar te 

zwijgen van de aanwonenden. Want veel sportinstellingen lijken meer op 

niet overdekte disco’s. 

Tot slot nog dit: in het oude Rome dacht keizer Vespasianus zijn naam ook 

voor eeuwig te laten voortbestaan door een immens sportpaleis te laten 

neerzetten, het Colosseum (bestemd voor sportevenementen waarbij ver-

geleken kickbokswedstrijden balletvoorstellingen zijn), dat inderdaad nog 

steeds bestaat maar niet met de naam die de keizer er aan gaf: het Theat-

rum Flavium, de familienaam van Vespasianus. De bevolking van Rome 

gaf de voorkeur aan de zelf verzonnen bijnaam. Vespasianus is meer be-

kend geworden door zijn uitspraak ‘pecunia non olet’. Toen hij om zijn 

bouwprojecten te bekostigen belasting wilde heffen op de plastonnen, die 

op straat stonden en zijn zoon opmerkte dat hij die vorm van belasting maar 

onsmakelijk vond hield de keizer zijn zoon een munt voor zijn neus en zei 

‘pecunia non olet’ = geld stinkt niet. 

Wethouders kunnen ook beroemd worden door eenvoudige dingen, goed 

voor de inwoners te zorgen, wat groen is groen laten. Denk meer in de trant 

van de oude Drees, gewoon en zuinig.

Ad van Os, Groenekan

Expositie
in De Woudkapel

Van 12 november tot 14 januari exposeert Claudia Hoejenbos haar pastels 
in De Woudkapel. Belangstellenden kunnen in deze donkere periode van het 

jaar genieten van haar werk dat warmte en energie uitstraalt.

Claudia Hoejenbos is op zoek naar de mens achter het model dat zij tekent. 
Wie is deze persoon, in welke stemming verkeert hij of zij op dat ene mo-

ment wanneer Claudia het model op papier probeert te vangen? 

Claudia Hoeijenbos werkt vooral met droge pastel en gebruikt soms ook 
gouache. Pastel heeft teken- en schilderachtige mogelijkheden: lijn, vlak, 

beweging en kleur. Met muziek tijdens het tekenen schakelt zij het denken 

uit zodat zij zich meer kan concentreren op onbewust waarnemen. 

Deze expositie is iedere zondag tot 14 januari 2013 van 10.00 uur tot 12.00 

uur te zien en op afspraak met Elsbeth Andriessen via tel. 035 6914461. De 

Woudkapel staat op de hoek van de Sweelincklaan en de Beethovenlaan in 

Bilthoven Noord.

U zoekt - U vindt

www.lokalebedrijvendebilt.nl

Stichting
Kunst en Cultuur
De Bilt

Al 20 jaar voor u actief:

www.stichtingkunstencultuur-debilt.nl



Het adres voor al uw maatwerk ! 
 

    
 

• Gespecialiseerd in keukenrenovatie 

• Nieuwe keukens 

• Radiatorbetimmeringen 

• Kantoor- & winkelinrichtingen 

• (Inloop-)Kasten 

• Vensterbanken 

• Tafels 

• Schouwen 

• Badkamerinrichtingen 

 
 
 
 
 
 
 

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

Prachi ge lifestyle- en jachtkleding, 
rubberen en lederen laarzen bij;

House of Outdoor & Opi cs
Diependaalsedijk 12-14 in Maarssen

T. 0346-556166  www.houseofoutdoor.nl

Maandag en dinsdag gesloten!

Bij ons een uitgebreide colleci e

Dubarry laarzen
HUBO 

‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

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

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

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

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

 

Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
Hubo vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u 
langs om de situatie samen te bekijken. 

 

THE ART OF HAIRCOLORING

Speciaal 
voor de kinderen !!!
* Feestelijk (kerst)kapsel
* Glitterhaarband
* Glitters, kleur en gel

Samen voor € 5,95
bij een kinder-knipbeurt !!!

Feestkapsel
zonder knipbeurt
                   € 7,95

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

www.hairdesque.nl

€ 14,95

€ 14,95

€ 10,95

Bijzonder… van Bakker Bos

€ 14,95

Chocolade-Mango 
Bavaroisetaart

Champagnetaart

Trakteertaart 
Framboos/Vanille

Een geraffi neerde combinatie 

van smaken

Met échte champagne!

Chocoladetaart
Met frisse kersenvulling

Lekker om te delen!

Chocolade-Mango 
Bavaroisetaart

Champagnetaart

Trakteertaart 
Framboos/Vanille

Een geraffi neerde combinatie 

van smaken

Met échte champagne!

Chocoladetaart
Met frisse kersenvulling

Lekker om te delen!

Kerstspecialiteiten

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers
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George In der Maur

orthopedische schoentechniek
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G&CC De Biltse Duinen  
en  

Golfpark De Biltse Duinen

wensen u prettige feestdagen  
en een prachtig golfjaar

wenst u
warme fe� tdagen

en een
sprankelend 2013

www.kinderopvang-debilt.nl

Garage Van der Meij

wenst u 

fi jne feestdagen
KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Peugeot • Citroën • Renault • Onderhoud • APK
Oude Loswal 21, Hilversum, tel. (035) 6214335

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

MeVo tapijt en vinyl 

wenst u � jne kerstdagen 

en een kleurrijk 2013 toe

www.mevoshop.nl

Wij wensen u 

fijne kerstdagen 

en een 

voorspoedig 

2013!

Emmaus De Bilt is een van de negen 

woonwerkgemeenschappen in Ne-

derland. Maar er is verschil tussen 

de vestigingen: in Bilthoven draait 

de kringloopwinkel vrijwel geheel 

op vrijwilligers - ook de boekwinkel 

in De Bilt wordt vrijwel geheel door 

vrijwilligers gerund -, terwijl de men-

sen die andere twee winkels in De Bilt 

runnen er zelf van proberen te bestaan. 

Alle bewoners hebben de intentie an-

deren te helpen. Het woongedeelte 

van het pand aan de Burgemeester de 

Withstraat 18 is gelegen op de eerste 

verdieping en bestaat uit een woon-

kamer-eetkamer-keuken, vijf slaapka-

mers voor de bewoners en één logeer-

kamer, een douche en een toilet. Op 

de benedenverdieping, waar het sor-

teergedeelte en de winkel met kleding 

en huisraad zijn, is nog een tweede 

toilet. Op een donderdag in december 

treffen we er bewoners Martin, John, 

Dominic en Janvier en Scott, een logé 

van een Emmausgroep uit Engeland. 

Martin legt de dagelijkse gang van za-

ken in de woongemeenschap uit: ‘Eén 

persoon per dag heeft corvee. Hij zet 

de maaltijden klaar, maakt schoon en 

kookt. Elke avond om negen uur is er 

een briefi ng: dan wordt besproken wie 
de volgende dag wat gaat doen, bij-

voorbeeld op de vrachtwagen rijden of 

als bijrijder meegaan om tweedehands 

goederen te bezorgen of op te halen, 

wie de winkels zullen bemannen en 

wie corvee zal doen. Als de corveeër 

het erg druk heeft, springt iemand die 

het die dag minder druk heeft bij.’ 

Beroepskracht Lia, die coördinator 

van deze woonwerkgemeenschap is, 

meldt: ‘Degene die gaat koken, krijgt 

geld uit de huishoudportemonnee en 

bepaalt in eerste instantie wat er wordt 

gegeten. We houden uiteraard wel re-

kening met vegetariërs. Ook krijgen 

we wat de voedselbank overhoudt, 

meestal etenswaren die tegen de da-

tum aan zitten. Die brengen ze bij ons 

of we halen ze bij hen af.’  

Voorwaarden

De bewoners van Emmaus De Bilt zijn 

daar om diverse redenen gaan wonen. 

Lia: ‘Om tot rust te komen, weer sta-

biliteit in hun leven te krijgen of om 

hun leven op orde te krijgen.’ Sommi-

ge mensen wonen er niet het hele jaar 

door. Lia: ‘Er is bijvoorbeeld een me-

neer die ’s zomers liever buiten woont 

en ’s winters bij ons.’ Ook de verblijfs-

duur kan erg variëren: ‘Sommigen 

blijven een week, anderen tien jaar. 

In Emmaus Haarzuilen zitten mensen 

die er al 28 jaar wonen. Mensen kun-

nen hier binnenkomen en zo gegrepen 

worden door de fi losofi e van Emmaus, 
dat ze blijven.’ ‘Emmaus raakt je in je 

hart’, verwoordt John het. Emmaus 

werkt niet met een wachtlijst. Lia: ‘Ie-

mand die hier wil wonen, kan, als er 

plaats is, eerst komen kennismaken en 

een keertje mee-eten.’ Dan volgt een 

introductiedag. Als het bevalt, komt 

de aspirant bewoner een week proef-

draaien. Op één belangrijke voor-

waarde: ‘Dit is een woonwerkgemeen-

schap, dus mensen werken bij ons in 

ruil voor het wonen. We krijgen geen 

subsidies, maar bedruipen onszelf. Dat 

is ons eerste goede doel’, aldus Lia. 

Klikt het na enige tijd toch niet tus-

sen de nieuwe bewoner en de rest, dan 

stapt de nieuwkomer op. ‘Als je niet in 

de groep past, kun je beter een andere 

weg gaan.’ Emmaus De Bilt stelt nog 

andere voorwaarden: ‘Als je verslaafd 

bent, kun je hier niet wonen. Een si-

garetje roken mag, een glaasje drinken 

op een feestje vinden we prima, maar 

excessen worden niet toegestaan.’ Lo-

gés zijn welkom. ‘Een vriendinnetje 

of vriendje mag blijven slapen, maar 

wel in overleg met de groep. Het gaat 

hier net als vroeger op het platteland: 

wie komt logeren, pakt mee aan.’ Vo-

rig jaar was er een bewoner die was 

gescheiden en kinderen had. ‘Die 

mochten ook komen logeren. We stel-

len alleen als eis dat ze goed kunnen 

traplopen, want de trap naar boven is 

behoorlijk steil.’ 

Maartschappelijk bewustzijn

Lia: ‘We leven van de wegwerpmaat-

schappij. Als we vinden dat iets on-

rechtvaardig is in de samenleving, 

voeren we stil protest. We gaan niet zo 

snel de barricades op. Maar Emmaus 

kan ervoor zorgen dat er in positieve 

zin dingen in de maatschappij veran-

deren.’ Ze geeft een voorbeeld van 

een stil protest: ‘Een tijdje terug was 

er sprake van dat taakgestraften hesjes 

zouden moeten dragen met: “Ik dien 

de maatschappij” erop. Iemand van 

Emmaus heeft toen gedreigd een be-

stelling bij een bedrijf te plaatsen voor 

10.000 hesjes. Toen is dat plan niet 

doorgegaan.’ In maart van dit jaar was 

Lia bij een internationale conferentie 

van Emmaus waarbij wél geprotes-

teerd is. ‘Wij zaten in een Frans dorpje 

in de buurt van Toulouse. In die peri-

ode vonden in die omgeving drie racis-

tische schietpartijen plaats. Wij hebben 

voor het stadhuis geprotesteerd met 

onze Emmausdoekjes om.’ Lia besluit 

met een eigen pleidooi voor Emmaus 

De Bilt. ‘We kunnen alleen blijven be-

staan als mensen spullen brengen. Ze 

kunnen ons ook bellen om spullen op 

te halen of voor ontruimingen bij een 

verhuizing, echtscheiding, of overlij-

den, of als mensen gaan samenwonen 

en te veel spullen hebben.’ 

Emmaus De Bilt is gevestigd aan de 

Burgemeester de Withstraat 18 en op 

de Looydijk 85,

Telefoonnummer 030-2210513, 

e-mailadres emmausdebilt@xs4all.nl.

Deelnemers kiezen bewust voor 
Woonwerkgemeenschap Emmaus 

‘Emmaus raakt je in je hart’

door Lilian van Dijk

De zes bewoners van de woonwerkgemeenschap Emmaus De Bilt wonen en werken volgens de 

principes van oprichter Abbé Pierre: samen wonen, werken en delen. Zij leven zo goed mogelijk van 

de opbrengst van de beide kringloopwinkels die zij bemannen: de ene met kleding en huisraad 

en de andere met meubels, witgoed en elektra. Samen dragen de bewoners ook de 

verantwoordelijkheid voor een goede gang van zaken.

De op het moment van het interview aanwezige bewoners van woonwerkgroep 

Emmaus met coördinator Lia Versteeg (derde van links).

Stichting 900 Jaar De Bilt organiseert 

in 2013 allerlei activiteiten en initia-

tieven. Voor de fotografi sche verslag-
legging is de stichting op zoek naar 

een team van maximaal zeven foto-

grafen.

 Dit team maakt een plan van aanpak 

en is op vrijwillige basis verantwoor-

delijk voor een mooie en duidelijke 

verslaglegging van alle evenemen-

ten tijdens het jubileumjaar 900 Jaar 

De Bilt. De foto’s zijn te zien op de 

website www.900jaardebilt.nl. Een 

mogelijkheid is het maken van een 

fotoboek of een speciale website waar 

de foto’s voor een bescheiden bedrag 

te koop worden aangeboden. Andere 

ideeën zijn uiteraard ook van harte 

welkom! Wilt u zich aanmelden als 

fotograaf? Stuur dan een e-mail en 

een aantal van uw beste foto’s naar 

info@900jaardebilt.nl

Achtergrondinformatie

In 2013 viert de gemeente De Bilt 

dat zij 900 jaar geleden ontginnings-

rechten heeft gekregen voor het ge-

bied van Oostbroek tot Westbroek. 

Een goede reden voor een heel jaar 

lang jubileumactiviteiten. De zes 

dorpskernen van gemeente De Bilt 

(De Bilt, Bilthoven, Groenekan, Hol-

landsche Rading, Maartensdijk en 

Westbroek) hebben een gezamenlijke 

geschiedenis. Die onderlinge band zal 

dan ook in de jubileumviering tot uit-

drukking komen, met het motto Zes 

kernen, één toekomst. 

Het wordt een feestjaar vóór en dóór 

alle inwoners en gaat offi cieel van 
start op Mathildedag, donderdag 14 

maart 2013.

Elke maand heeft een ander thema, 

waarin verschillende onderwerpen 

aan bod komen zoals het verleden, 

kunst, religie, ouderen, muziek, ko-

ken, sport en spel, onderwijs en nog 

veel meer. Er worden ongeveer veer-

tig evenementen georganiseerd door 

honderden enthousiaste vrijwilligers. 

Meer informatie over het jubileumjaar 

kunt u vinden op www.900jaardebilt.

nl.

Vrijwillige fotografen gezocht
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merk/model/uitvoering bouwjaar km stand kleur vraagprijs

Audi A3 1.6 sportback 102PK 01-07 100604 zilvermet  13.950 

Chevrolet Aveo 1.2 nieuw 03-10 15 blauwmet  9.500 

Chevrolet Lacetti 1.6 automaat 06-06  76.554  blauwmet 7.950 

Citroen C5 2.0 16V exclusive 06-02  146.596  zilvermet 2.950 

Daihatsu Cuore 1.0 12V 10-04  39.787  zilvermet 4.250 

Daewoo Kalos 1.4 16V 08-04  133.237  blauwmet 4.300 

Ford Fiesta 1.3  11-01  101.437  groenmet  2.750 

Ford C Max 1.6 Champion 10-06  118.837  antracietmet 9.750 

Ford Smax 2.0 16V 107 kw 7 pers. 06-07  98.853  zwartmet 14.500 

Ford Focus 1.6 16V station 01-08  137.200  zilvermet 9.950 

Honda Civic 1.3 hybrid aut. bel.vrij 01-10  44.444  blauwmet 15.500 

Hyundai excel 1.3 HB  03-01  126.285  d.roodmet 2.500 

Mercedes 180  04-96  161.849  blauwmet 2.250 

Mini Cooper 1.6 16V 10-05  74.323  rood/wit 11.950 

Opel Astra 1.6 business 05-07  98.457  zwartmet  9.950 

Opel Astra 1.8 Elegance 07-05  114.148  blauwmet 8.950 

Opel Astra 1.416V stationwagon 06-06  138.692  zwartmet 7.750 

Opel Astra 1.3 CDTI  Stationwagon 11-05  155.856  antracietmet 6.750 

Opel Astra 1.6 16V 04-00  114.716  groenmet  3.750 

Opel Corsa 1.2 16V 08-08  52.674  blauwmet  9.950 

Opel Corsa 1.2 16V  03-07  69.282  zilvermet 8.250 

Opel Corsa 1.2 16V automaat 05-99  156.848  groenmet  2.600 

Opel Zafi ra 1.6 16V business 7 pers. 02-07  48.888  blauwmet 13.750 

Opel Meriva  1.4 16V Enjoy 06-06  129.707  grijsmet 7.250 

Peugeot 107 1.0 12V Accent bel.vrij 11-11  5  zilvermet  8.800 

Peugeot 206 1.4 stationwagon 06-05  104.702  d.roodmet 6.500 

Peugeot 206 1.4  07-06  126.115  grijsmet  5.950 

Peugeot 207 1.4 03-08  65.102  groenmet 9.950 

Peugeot 207 1.4  08-06  93.118  zilvermet 6.750 

Renault Megane 1.6 16V 09-04  103.551  zwartmet 5.250 

Renault Megane RX4 Scenic 05-01  147.170  groenmet 3.250 

Seat Ibiza 1.2 12V 51kw 05-07  7.500  zwartmet  7.500 

Seat Cordoba 1.4 16V 02-07  79.508  zilvermet 8.000 

Seat Cordoba 1.6 stationwagon 02-99  160.124  blauwmet 1.500 

Skoda Fabia 1.9 TDI RS 130 PK 08-06  100.906  zwartmet  9.950 

Skoda 1.6 16V combi stationwagon 08-08  75.764  zwartmet 10.950 

Subaru Vivio GLI 02-99 73.192  rood 1.750 

Toyota Aygo 1,0 12V access w.bel.vrij 05-11  6.269  roodmet 6.950 

VW Touran 1.6 Optive 7 personen 08-08  49.394  zilvermet 17.750 

Volkswagen Fox 1.2  06-07  119.419  zilvermet 4.950 

Volkswagen Fox 1.2  01-07  71.722  zilvermet  5.950 

Volkswagen Golf 1.6 75 kw stationw. 11-07  128.430  grijsmet 13.950 

Volkswagen Golf 5 1.6 FSI 85kw 08-07  60.715  blauwmet 12.950 

Volkswagen Golf 5 1.4 FSI 02-06  103.188  zwartmet  9.500 

Volkswagen Golf 5 1.9 TDI  01-08  81.705  blauwmet 14.950 

Volkswagen Golf 5 1.6 FSI 85kw 05-05  124.550  rood 8.500 

Volkswagen Polo 1.4 TDI 10-07  111.757  blauwmet 8.500 

Volkswagen Polo 1.4 TDI  07-07  112.144  blauwmet 8.500 

Volkswagen Polo 1.4  03-06  110.799  zilvermet  7.250 

Volkswagen Polo 1.2  02-07  75.371  zilvermet 8.950 

VW Caddy 2.0 SDI airco cruisecontr. 02-07  106.645  wit  7750 ex BTW 

Nijverheidsweg 7   3606 AH  Maarssen

0346-562557           bij Boni en Praxis

 
- Verkoop nieuw en gebruikt

- APK reparatie service winterbanden

- Schadeherstel / expertise

AUTOCENTRUM MAARSSEN
Voor ALLE merken auto's : R. van der Linden

Occasions vanaf 4.500,- incl. 6 mnd BOVAG garantie * Financiering en inruil mogelijk * www.autocentrummaarssen.nl
Occasions boven € 4.500,- meerprijs 6 maanden bovag garantie € 400,-. Diverse goedkope occasions op voorraad.

* Financiering en inruil mogelijk * www.autocentrummaarssen.nl

Merk | model | uitvoering Bouwjaar Km stand Kleur Vraagprijs

Alfa Romeo 146 1.4 Twinsport mrt-00 128.451 zilvermet € 1.995 

Audi A3 1.6 sportback 102PK jan-07 100.604 zilvermet  € 11.500 

BMW Z4 roadster 2.2. pure cabriolet apr-05 97.487 zwartmet  € 15.750 

Citroen 1.6 HDI L2 Jumpy bestel ex BTW jun-08 53.128 wit  € 7.900 

Fiat 500 automaat belastingvrij jul-09 82.518 zwartmet  € 9.400 

Ford Escort 1.6 stationwagon jan-98 172.529 d blauw  € 1.100 

Ford C Max 1.6 Champion okt-06  118.837 grijsmet  € 7.300 

Ford Smax 2.0 16V jun-07  98.853 blauwmet  € 12.550 

Ford Focus 1.4 16V trend stationwagon jul-07  113.664 groenmet  € 6.950 

Honda Civic 1.3 hybrid automaat bel.vrij jan-10  44.444 blauwmet  € 14.900 

Kia Carens 2.0 CVVT 7 persoons apr-08  84.149 grijsmet  € 8.400 

Kia Rio HB 1.4 automaat jun-07  141.922 zwartmet  € 5.250 

MG Cabriolet 1.8 jan-99  99.253 groenmet  € 5.600 

Mitsubishi Colt 1.1 Incharge jun-08  57.270 zilvermet  € 5.950 

Opel Agila 1.2 apr-06  28.989 zilvermet  € 4.495 

Opel Astra 1.8 16V nov-02  140.361 zilvermet  € 3.995 

Opel Astra 1.6 business mei-07  98.457 zwartmet  € 8.550 

Opel Astra 1.8 Elegance jul-05  114.148 blauwmet  € 7.550 

Opel Corsa 1.2 16V business mrt-07  69.282 zilvermet  € 6.950 

Opel Zafira 1.8 executive 7 pers mrt-08  123.161 zwartmet  € 12.450 

Peugeot 107 1.0 12V XS belastingvrij sep-08  56.759 zwartmet  € 5.500 

Peugeot 207 1.4 mrt-08  65.102 groenmet  € 7.950 

Merk | model | uitvoering Bouwjaar Km stand Kleur Vraagprijs

Peugeot 207 1.4 16V VTI nov-08  55.951 grijsmet  € 7.750 

Seat Ibiza 1.2 TDI style eco belastingvrij mrt-11  53.897 zwartmet  € 12.950 

Seat Ibiza 1.2 TDI style eco belastingvrij jul-10  63.421 antr.metallic  € 11.550 

Seat Leon 2.0 TFSI 147 kw nov-08  89.239 zwartmet  € 13.550 

Skoda 1.6 16V combi ambiente aug-08  75.764 zwartmet  € 9.995 

Skoda 1.4 ambiente sep-05  81.018 blauwzilvermet  € 5.700 

Volkswagen New Beetle 1.6 trendl.comf. okt-08  88.595 zwartmet  € 11.450 

Volkswagen Fox 1.2 VW trendl jan-07  71.722 zilvermet  € 4.995 

Volkswagen Golf 1.2 TSI tour okt-10  43.876 zilvermet  € 14.995 

Volkswagen Golf 1.6 75 kw comfort station nov-07  128.430 antr.metallic  € 10.550 

Volkswagen Golf 1.6 comfort station mei-08  111.815 antr.metallic  € 11.450 

Volkswagen Golf 1.9 TDI Optive jan-08  81.705 blauwmet  € 12.350 

Volkswagen Polo 1.2 TDI Bluem bel.vrij okt-10  54.770 l.blauwmet  € 12.950 

Volkswagen Polo 1.4 16V comfort jan-10  37.333 grijsmet  € 12.550 

Volkswagen Polo 1.4 TDI optive jul-07  112.144 blauwmet  € 7.550 

Volkswagen Polo 1.4 16V turijn mrt-06  110.799 zilvermet  € 6.100 

Volkswagen Polo 1.2 40kw trend feb-07  75.371 zilvermet  € 7.100 

Volkswagen Polo 1.4 TDI optive okt-07  113.294 blauwmet  € 7.550 

Volkswagen Touran 1.4 TSI optive mrt-08  104.692 d.grijsmetallic  € 14.500 

Volkswagen Caddy 1.9 TDI ex BTW mei-09  59.598 wit  € 8.750 

Volkswagen Caddy 1.9 TDI ex BTW aug-11  19.340 zilvermet  € 12.500 

Volvo 2.4 D5 stationwagon jan-03  325.101 zilvermet  € 3.700

Samen met Rabobank Utrechtse Heuvelrug.

Wenst u gezellige feestdagen.

www.rabobank.nl/uhr

Ook tijdens de kerstdagen regelt u uw bankzaken 24 uur per 

dag via internet. Op deze dagen is ons kantoor gesloten.

 

Marie.
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Wijnhandel Op De terp

Fijne 
kerstdagen!

AUTORIJSCHOOL/

THEORIECENTRUM 

DOORNENBAL
Bovag*** RIS-gecertificeerd

wenst alle leerlingen, 

oud-leerlingen, 

vrienden en bekenden 

goede en prettige feestdagen 

en vooral een gezond 

en veilig 2013 toe.

WWW.AUTORIJSCHOOLDOORNENBAL.NL

De eerste de beste
sinds 1963

BewustZijn in Verbinding

Wenst u Fijne Feestdagen 

en een liefdevol 2013!

Jungiaans Coach
Hanneke van Doorn

www.bewustzijninverbinding.nl
info@bewustzijninverbinding.nl

06 46 380150

wenst u 
� jne feestdagen en een 

gelukkig nieuwjaar
eestdagen en een eestdagen en een 

gelukkig nieuwjaargelukkig nieuwjaar
eestdagen en een eestdagen en een jne feestdagen en een jne feestdagen en een 

gelukkig nieuwjaargelukkig nieuwjaar
Molenkamp 38, De Bilt  |  030 2200729

www.garageirik.nl

*

De Stichting Razem Polencomité 

wenst u allen 

prettige feestdagen 

en een 

gelukkig nieuwjaar

*

Wenst u prettige kerstdagen 
en een gelukkig nieuwjaar

‘Ik heb geen pleingevoel’, roept Jan al 

meteen. De rij huizen aan de Noord-

kant zijn met de rug naar het plein ge-

keerd. Tuinschuttingen onttrekken het 

zicht aan het speelplein met schom-

mels, wipkippen en glijbaan. Jan (63) 

en zijn vrouw Lies (64) wonen er al 

sinds de huizen werden opgeleverd in 

1983. Ze behoren, net als de meeste 

bewoners uit dit rijtje, tot de pioniers 

van De Leijen. De tuinen waren nog 

zandbakken, de straten en kinderspeel-

plaatsen nog in opbouw en aan de rand 

graasden de koeien in de weilanden. 

De Plus was er nog niet. Ze hebben 

er hun kinderen grootgebracht, huwe-

lijken zijn gebleven of gestrand en nu 

spelen hun kleinkinderen op het plein. 

Jan: ‘We drinken geen koffi e bij elkaar. 
Maar als ik een lange ladder nodig heb 

ga ik naar de buurman op de hoek. In 

het voorjaar haal ik kersen in de boom-

gaard en neem ik voor iedere buur wat 

kilootjes mee, En als ik ga zeevissen, 

deel ik de vangst met de buren.’ Lies 

formuleert het anders: ‘Het zijn hele 

sociale mensen; we hebben er alleen 

geen contact mee.’

2000 koffi emolens
Het plein is maar enkele stappen ver-

wijderd van het Leyense bos. Prachtig 

wonen toch? ‘Ik ben in al die dertig 

jaar nog nooit in het bos geweest,’ ver-

trouwt Jan me toe. ‘Ik heb niets met 

bos.’ Bovendien heeft hij er geen tijd 

voor. Als ik bij Lies en Jan binnen-

kom snap ik waarom. De gang en de 

woonkamer hangen propvol koffi e-
molens, in alle soorten en maten. Er 

is geen stukje muur meer vrij. ‘Een uit 

de hand gelopen hobby,’ volgens Lies. 

Ze hebben er nu 2000 en ze bezitten de 

grootste koffi emolenverzameling van 
Nederland, zelfs van heel Europa. ‘We 

staan in het Guinness Book of World 

Records’, zegt Jan trots. Ze wilden een 

gebouwtje neerzetten in de tuin om 

alle koffi emolens te exposeren. Maar 
de woningbouwvereniging lag dwars. 

‘Ze zijn bang dat de wijk overspoeld 

zou raken met touringcars vol toeris-

ten. ’Kletskoek natuurlijk,’ schampert 

Jan. Nu slapen de kleinkinderen tussen 

de bananendozen met koffi emolens. 
Lies verbiedt Jan om nieuwe exem-
plaren te kopen. ‘Maar hij speurt nog 

steeds het internet af.’ Ze hebben nóg 

een collectie: reclameklokken. Hoe 

komen ze aan die klokken van Flipje, 

Heineken en andere fabrikanten? ‘Van 

de muur afpraten,’ zegt Jan laconiek. 

‘We zagen een keer op een camping 

een klok hangen in de vorm van een 

motorhelm. We zeiden: we gaan hier 

niet weg voordat we die klok hebben.’ 

Het lukte. Hun kofferbak stouwen ze 

altijd vol met ‘gewone’ klokken. Die 

dienen als ruilobject als er bij toeval 

een pareltje langskomt. 

Weinig saamhorigheid
‘Apport…! ‘Blijf…! Sta…!’ Marianne 

traint haar tweejarige Bearded Collie 

op het plein. ‘Haar naam is Vayu. Dat 

betekent ‘God van de wind’, vanwege 

haar prachtig wapperende haren als ze 

over het strand rent.’ Marianne woont 

nu 18 jaar aan het plein. Hondeneige-

naren zijn toch bij uitstek de oren en 

ogen van de buurt? En die kennen toch 

iedereen? Dat valt tegen. Marianne: 

‘We kwamen van een fl at, waar de 
mensen langs elkaar heen leefden. We 

dachten dat het hier anders zou zijn. 

Maar iedereen is erg op zichzelf. Er is 

weinig saamhorigheid.’

Dat merkte Piet ook toen hij twee jaar 

geleden vanuit het Utrechtse Lunet-

ten naar De Leijen verhuisde. ‘Ik heb 

het in het begin erg moeilijk gehad. Ik 

vind het lastig om in Bilthoven te inte-

greren. De mensen zijn redelijk afstan-

delijk en je komt er moeilijk tussen. 

De sfeer die ik proef is niet warm en 

open.’ Zijn vriendin voelt zich beter op 

haar plaats, omdat het rustig en veilig 

is in de wijk. Piet: ‘ Bij elkaar de deur 

platlopen is niet ons ding. Wel vinden 

we het belangrijk dat het contact tus-

sen de buren goed is. Dat je elkaar ge-

dag zegt en een praatje maakt.’

Gereedschap delen
Judith (44),heeft nog maar net de ver-

huisdozen uitgepakt. Haar kinderen 

Djibril (7) en Maryam (4) en poes 

Rosso lopen vanuit de voordeur zó het 

plein op. ‘We zijn heel blij dat we hier 

zijn komen wonen. In het Utrechtse 

Lombok konden mijn kinderen geen 

kant op. Ze zijn heel energiek en dat 

kunnen ze hier kwijt op het plein en in 

het bos. Ik heb ze vandaag met de slee 

naar school gebracht. Waar kan dat nou 

nog?’ Ook Judith merkt dat iedereen 

zich terugtrekt in zijn huisje en dat het 

vaak stil is op het plein. Maar ze bruist 

van de ideeën om het plein gezelliger 

en levendiger te maken. ‘Ik heb veel 

speelgoed meegenomen dat geschikt 

is voor het plein: een waterbaan, een 

kruiwagen, een koepeltentje. Ik hoop 

dat daar meer kinderen op afkomen.’ 

Ook gereedschappen delen met elkaar 

vindt ze een goed idee. ‘Waarom zou 

iedereen een vlakschuurmachine of 

een hogedrukreiniger in huis moeten 

hebben?’ Gezamenlijke zorg voor het 

plein vindt Judith belangrijk. ‘Als er 

grote jongens op het huisje zitten of 

hondenbezitters laten hun hond hier 

uit, dan moet je elkaar kunnen aan-

spreken.’

Opborrelende ideeën
Niet alle bewoners rond het plein voe-

len de behoefte iets te delen. En sommi-

gen willen liever niet in de krant. Voor-

al de ‘oudkomers’ lijken tevreden. ‘We 

hebben lief en leed met elkaar gedeeld’ 

zegt de sneeuwschuivende buurvrouw 

op de hoek. ‘We lopen de deur niet bij 

elkaar plat, maar kunnen in nood wel 

op elkaar rekenen.’ Ze vindt het prima 

zo. Sommige bewoners zijn bang dat 

een te hecht burencontact uitdraait op 

ruzie en ellende. Daar kennen ze tal-

loze voorbeelden van. Jan van de kof-

fi emolens: ‘Eerst kruipen ze bij elkaar 
op de bank en dan slaan ze elkaar de 

hersens in.’Het zijn vooral de nieuw-

komers die ideeën spuien om wat meer 

samen te doen en reuring te brengen 

op het plein. Piet stelt voor om in de 

lente of de zomer een buurtfeestje te 

organiseren. Hij wil best het voortouw 

nemen. ‘Er zijn sponsors beschikbaar 

voor buurtactiviteiten.’De buurvrouw 

aan de Herik noemt zo’n sponsor: 

Douwe Egberts. ‘Samen met het Oran-

jefonds ondersteunt de koffi ebrander 
jaarlijks de Burendag en levert gratis 

koffi e. Je zet wat vrolijke parasolletjes 
op het plein en ontmoet elkaar. Het is 

laagdrempelig.’ Ze heeft nóg een idee. 

‘Met een beamer en een laptop kunnen 

we het plein omtoveren tot openlucht-

bioscoop.’ Judith stelt voor om een 

zogenaamde Potluck Party te houden. 

Judith: ‘Het betekent letterlijk ‘Pot 

van geluk’. Iedereen neemt een favo-

riet gerecht mee en dat eten we samen 

op aan lange gedekte tafels. Voor de 

kinderen verzinnen we wat spelletjes 

en we stoken een vuurtje.’ Ze wil niets 

forceren. ‘Het moet op een natuurlijke 

manier ontstaan.’

Marianne krijgt wel een heel bijzonde-

re inval. Met haar hond Vayu haalt ze 

bij alle pleinbewoners kerstkransjes, 

ragout en pasteitjes op. Om te delen 

met de veertig gezinnen van de Biltse 

Voedselbank.

Pioniers en nieuwkomers over hun 
plein in de Leijen

door Rascha Ravestein

Ik woon ruim twee jaar aan een pleintje in De Leijen in Bilthoven. 
Behalve mijn naaste buren heb ik geen fl auw idee wie er allemaal leven achter die schuttingen, 
tuinen en voordeuren. De hoogste tijd voor een nadere pleinverkenning. Ik bel aan en vraag: 

‘Wat zou u willen delen met de andere pleinbewoners?’

Judith, moeder van Djibril en Maryam: ‘Ik deel graag speelgoed en gereedschap.’

Het besneeuwde plein is nu stil en rustig; maar daar zou best verandering in 

kunnen komen.
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Joop en Jannie 

van Rossum en 

hun medewerk-

sters wensen u 

Prettige 

Kerstdagen toe.

schoonheidssalon

't Beautyhuisje  

wenst u een ijne 

kerst en een  

Beautyful 2013

De brandweer 

Groenekan 

wenst iedereen 

fijne feestdagen 

en een 

brandveilig 2013.

Wij wensen 
u prettige 
feestdagen 

en een voorspoedig 
2013!

Prinses Marijkelaan 45 te Maartensdijk | Tel. 0346-214323
www.topkids.nl | info@topkids.nl

Wenst iedereen 
hele fi jne kerstdagen 

en een voorspoedig 2013

‘t Knipperijtje
Kapsalon

wenst u 
Gelukkig

nieuw
j(h)aar

Oecumenische dienst in OLV
Op 26 december a.s., Tweede Kerstdag, wordt er een oecumenische dienst 

gehouden in de Onze-Lieve-Vrouwekerk aan de Gregoriuslaan in Biltho-

ven. Deze dienst begint om 10.30 uur. Voorgangers zijn pastor G. Th. Oost-

vogel o.p en ds. J. T. Vos-Butijn. Het thema van de dienst luidt ‘Gewoon… 

bijzonder’. Muzikale medewerking wordt verleend door Vincent Cornelis-

sen, klarinet, en Arie van Viegen, orgel en piano.

Kinderkerstnachtdienst
Voor 4-12 jarigen wordt maandag 24 december a.s. een Kerstspel  opge-

voerd in de Noorderkerk, Laurillardlaan 6, Bilthoven. Het spel is voorbe-

reid door kinderen van de kinderkerk Protestantse Gemeente Bilthoven. Er 

zullen bekende kerstliederen worden gezongen. Aanvang 19.00 uur.

Kerstviering bij VEG de Bilt
Op 1ste Kerstdag om 10.00 uur is er bij de VEG De Bilt een kerstdienst voor 

jong en oud. Het thema van de Kerstviering zal zijn “Vrede op aarde”. Na 

afl oop is er koffi e of thee en is iedereen van harte welkom voor de gezellige 
gratis maaltijd. Info bij Adri en Marjolijn van der Mast, VEG de Bilt e.o. 
Nieuwstraat 47, De Bilt, www.vegdebilt.net of tel. 030 6960667.

Kerstvieren in 
De Woudkapel

De Woudkapel organiseert op kerstavond 24 december 

om 19.30 uur een sfeervolle bijeenkomst waar bekende en 

onbekende kerstliederen gezongen worden samen met De 

Zangkring onder leiding van Jean-Pierre Gendrault. Ds. Tina 

Geels spreekt over het thema: Jij bent de ster!

Tina Geels: ‘Dit jaar organiseren we onze feestelijke kerstavond bijeen-
komst voor het eerst op een vroeger tijdstip. We hebben gemerkt dat veel 

mensen het, zeker als het slecht weer is, niet prettig vinden om later op de 

avond nog op pad te gaan. We hopen ze hiermee tegemoet te komen en ook 

niet- leden en vrienden die willen kennismaken met de bijzondere sfeer van 
De Woudkapel te verleiden te komen.’

Op eerste kerstdag staat de dienst van om 10.30 uur onder leiding van Lauk 

Spelberg en is er een kinderkring die vanzelfsprekend in het teken staat 
van Kerstmis. De Woudkapel staat op de hoek van de Sweelincklaan en de 

Beethovenlaan in Bilthoven Noord.

De Kerstnachtdienst op 24 december 

is op 3 locaties, ieder met een eigen 

accent. De diensten beginnen om 

22.00 uur.

Bij de Dorpskerk wordt men verwel-

komd bij de toren van de kerk met 

prachtige kerstliederen. In de kerk is 

er muziek van de muziekgroep, Rik 

de Olde op de trompet, Janine Hoks-

bergen op de dwarsfl uit en Jan Bulk 
achter het orgel. Ds. G.J. Codée gaat 

voor.

In de Immanuëlkerk, Soestdijkseweg 

49, is er een kerstnachtdienst met het 

accent op Engelse Christmas Carols 

(o.a. van John Rutter), inmiddels een 

traditie. Deels in het Nederlands ge-

zongen, en deels in het Engels met 

een vertaling ernaast afgedrukt. Het 
projectkoor staat deze keer o.l.v. 

Hanna Rijken uit Utrecht. Ds. G.M. 

Landman gaat voor.

De dienst in de Opstandingskerk, met 

vooraf al samen zingen, heeft een uit-
nodigend en laagdrempelig karakter. 

Er worden allerlei bekende kerstlie-

deren gezongen. De herder(tjes) zal 

het leidende motief worden. Uiter-
aard speelt de Koninklijke Biltse Har-

monie dit jaar haar partijtje weer mee. 

Mevr. ds. E.H.W. Stam gaat voor.

Ook op eerste kerstdag zijn er in alle 

drie de kerken diensten, aanvang 

10.00 uur: 

Volkskerstzang De Bilt

Zondag 16 december was de vijftigste editie van de Volkskerstzang in De 

Bilt m.m.v. ds. Gert Landman (liturgie en samenzang), mevr. Hanny Hekker-

Wesselingh (orgel), burgemeester Arjan Gerritsen (lezingen), Blazers van 

de Kon. Biltse Harmonie en het Ermelo’s Mannenkoor o.l.v. Wiebren Buma. 

Met zo’n 500 belangstellenden was er volgens voorzitter Henk Geertman 

sprake van een recordaantal bezoekers. [HvdB]

Kerstmiddag met Sparks of Joy

Sparks of Joy is een gospelkoor uit Westbroek onder leiding van dirigente 

Ellen Grevelink. Het koor verzorgde op zondag 16 december in restaurant 

Maertenshoek een goed bezocht speciaal programma vol zang, samenzang 

en gedichten onder de titel ‘Kerstmiddag in Dijckstate’. [HvdB]

Kerst in de Kerk in De Bilt
Zondag 23 december is er het kerstfeest voor de kinderen en jeugd in de Dorpskerk, Burgh. 

de Withstraat 29a. Dit begint om 17.00 uur. Kerstavond 24 december is om 19.00 uur in de 

Opstandingskerk, 1e Brandenburgerweg 34, een groot kinderkerstfeest met kerstspel. Muzikaal 

wordt het geheel ondersteund door het Koninklijk Zeister Harmonie Muziekgezelschap.

Brood uit Bethlehem
Iedereen is van harte welkom op de Jeugdkerstviering in de Dorpskerk in 

De Bilt op zondag 23 december a.s. om 17.00 uur. Het thema is ‘Brood uit 

Bethlehem’. Zie ook www.dorpskerkdebilt.nl 



ONZE EURO KNALLERS

Grondbloem 32 stuks
Babypijl knal

Babypijl fl uit
Romeinse kaars 
10 stuks

KIJK OP ONZE SITE VOOR ONZE COLLECTIE MET SCHERPE 

PRIJZEN VOOR KWALITEITSVUURWERK WWW.PROFILERENE.NL

BIJ BESTEDING VANAF € 30,- GRATIS OLIEBOLLEN VAN 

VAN INGEN EN EEN GRATIS POT. 

HOE GROTER DE BESTELLING HOE GROTER DE POT!

Pro� le Rene

Hessenweg 131

3731 JG De Bilt 

Tel: 030-2200782

VUURWERK AANBIEDING!

KANONSLAGEN 

100 stuks 

Nog maar enkele dagen

Tot en met zondag 23 december a.s. 
bent u welkom bij het grootste en  
gezelligste familie-winterevenement 
van Midden Nederland, met o.a.:

•	Anton	Pieck	winkeldorp
•	Bezoek	van	de	Kerstman	
•	 Levende	Kerststal
•	Optredens	koren/artiesten
•	Henk	de	houthakker
•	Kinderactiviteiten
•	Kerstkoophuis
•	Smulkramen

Kijk voor het complete programma 
op www.warmewittewinterweken.nl

Dorresteinweg 72b Soest, tel. 035 - 6012883•www.vaarderhoogt.nl

Ook	vrijdagavond	open.
Lichtjesavond,	met
live	muziek

WIE WIL ONS TEAM KOMEN VERSTERKEN ?

Per 1 februari 2013 ontstaan er binnen ons team één of meer vacatures voor de functie van:

DOKTERSASSISTENTE

voor in totaal 32 uren per week, in te vullen door 1 of 2 personen. Werktijden in overleg. Voor 

deze functie dient u te beschikken over een (bijna) afgeronde opleiding tot doktersassistente. 

In onze huisartsenpraktijk zijn 3 huisartsen, een huisarts in opleiding, drie praktijkverpleegkundigen

en 4 praktijkassistentes werkzaam. 

Interesse?

Stuur dan uiterlijk 7 januari 2013 een sollicitatiebrief naar: 

Huisartsenpraktijk Bilthoven Noord, t.a.v. Mw. G. Rutgers, Rubenslaan 1 E-1, 3723 BM Bilthoven. 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u ons bellen: 030 – 2284904, dagelijks van 

14.30 – 17.00 uur. 

Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

Krachtinstallaties

Lichtinstallaties

Beveiliging

Telefooninstallaties

Computernetwerken

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

Volkskerstzang Maartensdijk
De Sint Maartenkerk in Maartensdijk was maandag 17 december redelijk ge-

vuld. De sfeer tijdens de 45ste Maartensdijkse Volkskerstzang was er echter 

niet minder om. In een wisselend programma dat elkaar snel opvolgde kregen 

de aanwezigen ruim de mogelijkheden om mee te zingen met de bekende kerst-

liederen. Burgemeester Gerritsen heette iedereen welkom, waarna samenzang, 

koorzang en muziek elkaar afwisselde. Zonder de anderen tekort te doen waren 

vooral het kinderkoor en de zang van Helene Kalisvaart mooie momenten om 

even stil te staan bij het naderende kerstfeest. Aan de oproep om goed te geven 

aan collecte voor het bestrijden van de onkosten en mogelijk een gift voor het 

goede doel werd goed gevolg gegeven. De werkgroep zal 200 euro overmaken 

op rekening van de Utrechtse mytylschool Ariane de Ranitz, die het geld gaan 

gebruiken voor (een deel van) de inrichting van een belevingstuin.

Tijdens de volkskerstzang in Maartensdijk waren er mooie momenten om even 

stil te staan bij het naderende kerstfeest.

Dieren Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:
Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00
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GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Vogelvoerkrans

Ø 30 cm.

van 11,99Cvoor

6,99

wk 51. Geldig van 20-12 t/m 26-12. OP=OP

advertentie

Revitalisering Industrieweg 
Maartensdijk in volle gang

Deze week leek het wel of op de Industrieweg een scene uit een ilm van Fellini werd opgenomen. 
Stoere machines die in het schemerduister al stomend, sissend en ronkend hun werk deden.  

De irma Agterberg zorgt er met volledige inzet voor dat de revitalisering van de  
Industrieweg zo snel mogelijk wordt voltooid.

Zelfs het winterweer van de afgelo-

pen week heeft nauwelijks invloed 

gehad op de voortgang. Inmiddels is 

de eerste helft van de Industrieweg 

voorzien van de 1e lagen asfalt en is 

ook het straatwerk reeds voor een ge-

deelte aangebracht.

Snelle verbinding
Een van initiatieven in het kader van 

de revitalisering is de Industrieweg 

te voorzien van een COAX kabel-

verbinding. Daarmee zullen de daar 

gevestigde ondernemers eindelijk 

gaan beschikken over een snelle da-

taverbinding. Tevens zullen diverse 

panden die nu leegstaan, worden 

voorzien van een dataverbinding. 

Doelstelling is dat deze ruimtes daar-

mee extra aantrekkelijk worden voor 

ondernemers om te gaan betrekken. 

Spannend was het of de benodigde 

mantelbuizen ten behoeve de COAX 

kabel tijdig de grond zouden ingaan. 

Indien dit niet tijdig was gebeurd 

had dan in een later stadium de weg 

opnieuw opengemaakt moeten wor-

den. En dat had een aanzienlijke ex-

tra kostenpost en de nodige overlast 

opgeleverd. Spoedoverleg vanuit de 

BOF en de KOM met de directie van 

Ziggo heeft ertoe geleid dat afgelo-

pen week de kabels tijdig de grond in 

gingen. Ziggo heeft vervolgens alles 

in het werk gesteld om dit te reali-

seren. Kortom een strakke planning, 

want een dag nadat de ondergrondse 

buizen waren aangelegd werden de 

nieuwe asfaltlagen al aangebracht.

Camera
Het volgende initiatief dat in de plan-

ning staat om te worden gerealiseerd 

is camerabewaking op de Industrie-

weg.  Indien de verenigde eigenaren 

een beheerplan opstellen dat voldoet 

aan de daarvoor geldende wettelijke 

criteria en gemeentelijke richtlijnen, 

dan is er een reëel kans aanwezig 

dat de Industrieweg binnenkort over 

camerabewaking zal beschikken. In 

combinatie met de nieuw aan te bren-

gen straatverlichting zal dit ertoe lei-

den dat het veiligheidsaspect aan de 

Industrieweg verder wordt verbeterd.

Zodra de revitalisering is afgerond, 

maart/april 2013 en tevens de wo-

ningen achter het voormalige Maar-

tensdijkse gemeentehuis gereed zijn, 

heeft Maartensdijk er een aantrekke-

lijk dorpsgedeelte bij waar wonen en 

werken letterlijk aan elkaar grenzen.

Agterberg zet zich in om de asfaltering zo snel mogelijk te realiseren.

Prettig wonen in het van 
Heemstrakwartier

Een team van zes PvdA-leden bezocht op donderdag 13 december 2012 in de bittere kou het 
Burgemeester van Heemstrakwartier in de Bilt. Het blijkt prettig wonen te zijn  

in het Heemstrakwartier en er is zicht op structurele verbetering van de  
woonsituatie door de renovatie van de 140 huurwoningen.

Wijkbezoeken zijn een onderdeel van 

de permanente campagne die de PvdA 

landelijk en lokaal voert. Het doel van 

de wijkbezoeken is om niet alleen in 

verkiezingstijd het oor te luisteren te 

leggen in de gemeente de Bilt. De af-

deling de Bilt van de PvdA kiest er-

voor om in 2012 en 2013 regelmatig 

wijken in de Bilt te bezoeken. In to-

taal werden zo’n veertig gesprekken 

gevoerd met bewoners. Uiteraard be-

gon ieder gesprek met het aanbieden 

van een rode roos als symbool van de 

sociaal democratie. Vervolgens werd 

gevraagd wat er goed en wat er min-

der goed gaat in het van Heemstrak-

wartier. En wat de politiek daar aan 

zou kunnen doen. De verzamelde ant-

woorden, suggesties, klachten en tips 

worden besproken in het afdelings-

bestuur en urgente punten worden bij 

de gemeenteraadsfractie van Groen-

Links/PvdA of zelfs bij de landelijke 

politiek onder de aandacht gebracht.

De bewoners van het Burgemeester 

van Heemstrakwartier gaven over het 

algemeen aan dat het er prettig wonen 

is. Men is erg blij met de renovatie 

van de huurhuizen en de inspraak en 

communicatie van en met de buurt. 

De renovatie levert wel een huurver-

hoging op maar deze wordt deels ge-

compenseerd doordat de gerenoveer-

de woning veel energiezuiniger is. 

Ook ervaart men dat het wooncom-

fort enorm toeneemt. De bewoners 

die het PvdA team heeft gesproken 

waren over het algemeen blij met de 

manier waarop de buurtbewoners met 

elkaar omgaan. Men kent elkaar en 

houdt zoveel mogelijk rekening met 

elkaar.

Tijdens de vorige jaarwisseling was 

het erg onrustig in de wijk. De bewo-

ners zijn blij met de aandacht voor dit 

incident bij de gemeente en men heeft 

gemerkt dat de politie extra investeert 

in het leren kennen van de buurt. Het 

contact met en de zichtbaarheid van 

de wijkagent werd vaak als positief 

voorbeeld genoemd. De bewoners 

geven verder als tip dat een betere 

verlichting zeker ook bij zou dragen 

aan het gevoel van veiligheid. 

(Geert Slot)Het PvdA De Bilt ledenteam op bezoek in het Van Heemstrakwartier.

Kerst op het Maertensplein
Afgelopen zaterdag was er op het Maartensdijkse winkelplein een leuke 

kerst-gebeurtenis. Hoewel het koud was trok het veel publiek. De Kerstman 

zelf kwam op bezoek en dat bracht voor groot en klein veel activiteit. De 

winkeliersvereniging had er voor gezorgd en heeft daarmee kleine en grote 

mensen veel plezier bezorgd. De Kerstman maakte met jong en oud, keer 

op keer een rondrit in de arrenslee op wielen, getrokken door twee paarden. 

Hij maakte zelfs nog heel even te voet een rondje in de winkels. Er stond 

een witte tent op het plein waar je kon schuilen voor de druilerige regen. 

Daar was heel veel moois en lekkers uitgestald en dat vonden de bezoekers 

ook. Zowel zoet als hartig met een kopje thee of kofie. Zelfs glühwein was 
er en kinderen konden er zeep- en pinda kettingen en andere kerstversiering 

maken. Maar er werd ook al die tijd heel mooi gezongen door de beroemde 

Christmas Vocals uit Uithoorn. Zeven dames en drie heren in stijl gekleed. 

Eerst op het plein en daarna in de volle tent. Dat was genieten. Intussen ver-

trok de Kerstman in de arrenslee van het plein. We zagen juist zijn armzwaai 

nog als afscheidsgroet. [KP]

Christmas Vocals brengen sfeer in de tent.

Kinderkerstnachtdienst
Onder het motto ‘Wereldkinderen vieren Kerstfeest’ wordt op maandag 24 

december om 19.00 uur een kinderkerstnachtdienst gehouden in de Opstan-

dingskerk aan de 1e Brandenburgerweg 34 in Bilthoven. 

In de dienst gaan kinderen op zoek naar het speciale kindje Jezus, dat werd 

geboren in een stal. Tijdens deze zoektocht komen zij ‘wereldkinderen’ te-

gen, die hen vertellen hoe bij hen het feest van de geboorte van Jezus ge-

vierd wordt. Deze dienst is bestemd voor kinderen en hun (groot-) ouders 

en wordt (be-)geleid door mevr. ds. E.H.W. Stam.  Muzikale medewerking 

wordt verleend door blazers van het Koninklijke Zeister Harmonie Muziek-

gezelschap.



Speciaal voor Oud en Nieuw

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

 

Het hele team van 
Landwaart wenst u 

een gezond 2013

OUDJAARSDAG

31 DECEMBER

Groot assortiment 
hapjes, amuses, 

salades en desserts

Alleen oudjaarsdag
Verse Vis in het 
assortiment!!!

DONDERDAG 27 DECEMBER T/M 

MAANDAG 31 DECEMBER
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Hollandse

Goudreinetten
Héél kilo

0,79

SAP...SAP... Heerlijke

Navel Sinaasappels

Héél kilo

0,99

Heerlijk voor de laatste 
dagen van het jaar!

Reclame geldig vanaf 
donderdag 27 december
t/m woensdag 2 januari 
Oudjaarsdag 4 uur geopend

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

LEKKER! AL ONZE EIGEN GRILLWORSTSOORTEN…

Grillworst naturel

Piri-piri grillworst

Kaasgrilworst

Satégrillworst

Alle soorten 

schepsalades

ONS POPULAIRE SALADES:

100
gram 1.49

100
gram 0.90

Per stuk
vanaf 0.50

Gedroogde worstjes
keuze uit veel soorten

saucijzenbroodjes
gevulde bladerdeeghapjes

huisgemaakte 
gehaktballetjes
diverse soorten

Gezellig voor de oudejaarsavond! 

Grotgerijpte 
raclettekaas 

Lekker voor de kaasfondue! 

Zwitserse 
Emmenthaler

Black sticks 
Engelse blauwaderkaas, 

heerlijk romig 100
gram 2.98

100
gram 1.75

100
gram 1.50

 VERSE ROOMBRIE 100
gram 1.25

VERSGEBRANDE 

CASHEWNOTEN

VERSGERANDE 

JAKARTA-NOTENMIX

VERSGEBRANDE 

PINDA’S

VERSGEBRANDE 

PINDA-ROZIJNENMIX

250
gram 1.50

100
gram 0.99100

gram 1.25

100
gram 1.49

Wij danken u heel hartelijk 
voor het opnieuw in ons gestelde 
vertrouwen en hopen u ook in 
2013 weer van dienst te zijn!
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Bouwman's 
Loonbedrijf BV

wenst iedereen 

fijne kerstdagen

en een

voorspoedig 2013

• Agrarische werkzaamheden
• Verhuur grondverzetmachines

Kerkdijk 70
3615 BH Westbroek
Tel : 0346-281369
Fax : 0346-282629
E-mail : info@bouwmansloonbedrijf .nl
Website : www.bouwmansloonbedrijf.nl

Loodgietersbedrijf 

Oudhof

Wij wensen u 

prettige kerstdagen 
en een 

voorspoedig en gezond

2013
toe!

Wij wensen u prettige 

kerstdagen en een 

gezond en gelukkig 

2013

Fijne
feestdagen

en een
gelukkig

Nieuwjaar

WWW.CAFEDEKAARS.NL

Wij wensen u 
prettige feestdagen 

en een voorspoedig 2013

De Biltse Bewoners-

vereniging Woonspraak

wenst u goede en 

gezonde feestdagen

WONEN DOEN WIJ MET ELKAAR

Met veel plezier hebben uitgeverij 
Vario Pers Groenekan, samensteller 
Stella Feijtes, eindredacteur Saskia 
van Driel, fotograaf Erik van den 
Tempel en vormgever en drukker 
Parel Promotie Groenekan de afge-
lopen maanden hard gewerkt aan de 
samenstelling van het kookboek ter 
gelegenheid van 900 jaar De Bilt. 
Stella was druk in de weer om ieder-
een de benodigde gegevens in te laten 
leveren en Erik verzorgde bijna alle 
prachtige foto’s. Vervolgens vond 
de tekstuele ‘fi nishing touch‘ plaats 
waarna het in de studio is vormgege-
ven. De Historische Verenigingen van 
De Bilt en Maartensdijk, het Rijks-
museum, het Regionaal Historisch 
Centrum Vecht en Venen, Koos Ko-
lenbrander, Wout van Winssen, Theo 
Schouten en Rienk Miedema werkten 
allemaal mee bij de totstandkoming 
van het boek.

Resultaat

Het resultaat is een 120 pagina’s tel-
lend boek geworden. En of het nu 
een leesboek is waar je uit kunt ko-
ken of een kookboek waar je ook in 
kunt lezen is sterk afhankelijk van de 
‘gebruiker’. Maar zeker is dat al die 
heerlijke recepten ongetwijfeld zul-
len leiden tot inspiratie om eens wat 
anders op tafel te zetten. Keurig al-
fabetisch is de inbreng vanuit de zes 
kernen gerangschikt en kunnen we 
achtereenvolgens lezen over bijvoor-

beeld Kippenlevers met Jom Kippoer 
(Bilthoven), Pizza-kanjers (De Bilt), 
Pompoensoep (Groenekan), Japanse 
Stoofpot (Hollandsche Rading), Bul-
gaarse Herderssalade (Maartensdijk) 
en de Tortillaboot (Westbroek), maar 
ook over puur ‘kerngebonden’ in-
breng vanuit de zes kernen van De 
Bilt.
En de persoonlijke verhalen die aan 
ieder recept gekoppeld zijn, maken 
het bijzonder. Grappige anekdotes 
over de herkomst van een recept wis-
selen zich af met persoonlijke ver-
halen en tradities. Zo ontmoet je als 
het ware steeds weer andere inwo-
ners van de gemeente in je keuken 
en maak je kennis met andere gene-
raties en andere culturen. Een stukje 
geschiedenis over eetgewoonten en 
de eerste horecaondernemingen in de 
gemeente maken de verbinding naar 
900 jaar De Bilt compleet.

Opbrengst

Vanuit het verleden en het heden 
maakt de Stichting een verbinding 
met de toekomst: een deel van de op-
brengst van dit kookboek is bestemd 
voor de Stichting Stoute Schoenen, 
gevestigd op het Berg en Bosch ter-
rein in Bilthoven. 
Dit bijzondere cadeau is voor slechts 
€12,95 te verkrijgen bij Bilthovense 
Boekhandel • Julianalaan 1, Biltho-
ven, Bouwman Boeken • Hessenweg 
168, De Bilt, Kooklust 121 • Hes-
senweg 121, De Bilt, Landwinkel De 
Bilt • Universiteitsweg 1, De Bilt, 
Landwinkel de Groenekan • Nieuwe 
Weteringseweg 139, Groenekan, De 
Vierklank • Kon. Wilhelminaweg 
461, Groenekan, GroenRijk • Tolak-
kerweg 138, Hollandsche Rading, 
Primera Maartensdijk • Maertens-
plein 24, Maartensdijk

Veel variaties in de Biltse keuken
door Henk van de Bunt

2013 is het jaar vol activiteiten en initiatieven in het kader van het 900-jarig bestaan van de gemeente 

De Bilt. Eén van de ideeën was het maken van een uniek kookboek, waarin inwoners van 

de zes kernen van De Bilt hun geheime recepten prijs geven.

Stella Feijtes sleep de messen en zorgde voor de ingrediënten van het kookboek. 

Deelnemers worden uitgenodigd een 
gedicht over hun dorp te schrijven. De 
beste vijftig gedichten zullen worden 
opgenomen in de uit te geven bundel 
‘Denkend aan mij dorp’. 

Het - volgens de jury - mooiste ge-
dicht komt op pagina 1 en de dich-
ter ervan krijgt het eerste exemplaar 
uitgereikt tijdens het poëziefeest op 
31 januari 2013. Iedere deelnemer 
ontvangt tijdens deze feestavond een 
gratis exemplaar. 

De winnende dichters worden uitge-
nodigd om hun eigen werk voor te 
dragen.

Jury

De jury bestaat uit Willem Hendrik 
Gispen (Oud Rector Magnifi cus Uni-
versiteit Utrecht, tevens auteur van 
diverse boeken over uiteenlopende 
onderwerpen), Joke Temming (Tap-
Uitvaartverzorging organiseert bin-
nen ‘Tap cultuur’ culturele activitei-
ten) en Dicky Wijngaarden (uitgever 
Celadon uitgevers). De uiterste datum 
van inzending is 29 december a.s. 
voor meer informatie: www.biltho-
venseboekhandel.nl of haal de folder 
bij de Bilthovense Boekhandel, Juli-
analaan 1, Bilthoven. Dit is ook het 
adres waar de inzendingen heen kun-
nen. [HvdB]

Gedichtenwedstrijd 
De Bilt 900 jaar

Voor (oud-)inwoners van Bilthoven, De Bilt, Groenekan, 

Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek organiseert 

ter gelegenheid van het 900 jarig bestaan van De Bilt de 

Bilthovense Boekhandel in samenwerking met Celadon 

Uitgevers een Poëziewedstrijd.

De jury van de gedichtenwedstrijd. v.l.n.r. Joke Temming, Dicky Wijngaarden, 

Ike Bekking en Willem Hendrik Gispen.



ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Raaijen Interieurs
*  ACTIE  *

Ontwerp nu uw eigen Skalma Creativo
bank en ontvang 21% btw retour.

Deens Design. Optimaal zitcomfort.
Stel zelf uw elementen armen, pootjes en 
bekleding samen. Wij adviseren uw graag.  

sinds 1931

Dorpsstraat 45, 3732 HH De Bilt 
030-2202012, www.raaijeninterieurs.nl

Het Kind is ons

geboren bij

toeval in een

voldane stal.

In graziger wei-

den, velden vol

koren als brood 

op de plank.

Niet in de hitte

van een strijd

met roodgerande

bloemenpracht.

Zonder gieren

van granaten.

Ondoorgronde-

lijke mijnen.

Geen handen vol

verbijstering maar

aan het hart

waar ze horen.

Overal wordt

kind geboren.

Maken wij hem

een goede stal.

Inge Gorris

Lekker buiten wandelen of 

� etsen én De Vierklank bezorgen

Per januari zijn wij op zoek 

naar Vierklankbezorgers voor 

de volgende wijken: 

Groenekan
-  Ruigenhoeksedijk, 

Kon.Wilhelminaweg (verkeerslichten 

tot zwembad) Kanonsdijk

-  Nieuwe Weteringseweg, Prinsenlaan 8 

+ 37, Beukenburgerlaan 66 + 67

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

Annelies

L I N N E R I E

B E D D E R I E

2e Kerstdag 

geopend

Tevens deze dagen 

over de complete collectie 

20% korting
(eerder aanbiedingen uitgezonderd)

op o.a.

dekbedden

moltons

dekbedovertrekken

kussens

hoeslakens

matrassen

Kerst
aanbieding!

27, 28, 29 december

en oudjaarsdag staan 

wij ook voor u klaar!

Electrisch verstelbare 

Boxspring! Compleet

met hoofdbord, pocketveer 

matrassen en topper

1.60 x 2.00 €1699,-

1.80 x 2.00 €1899,-

Eindejaarsknaller

met onze

beroemde 

oliebollen

en

appelbeignets

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v.Amstel / 035 - 624 00 63

15 kunstkaarten € 5,95

Verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Jacquelien Beenen

Imke Beek

Cobi Dierikx

Lei Hannen

Romee Kanis

Barbara Kluiver

Peter de Koning

Joan Lichtenbelt

Paul Reeskamp

Ansèl Sandberg

Henk Slomp

Hans Volten

Paula Withagen

Karel Zoete

15x Kunst in beweging

Het 3e mapje 

kunstkaarten is uit.

En net als ‘Katten 

Kunst’ en 

‘DierenKunst’  bij 

onderstaande 

adressen verkrijgbaar.  

Kunst kaarten

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

 The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail of 
andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het gebied 
van communicatie en PR maak dan gebruik 
van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

service voor ondernemers
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Wij wensen u 
prettige feestdagen

en een 
voorspoedig 2013

Rading 46a - Loosdrecht

tel/fax: 035 - 582 3668

Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Bakkerij Bos

en alle medewerkers 

wensen u

prettige kerstdagen toe

wenst iedereen uit 

gemeente De Bilt

fijne kerstdagen toe.

Wij wensen u goede kerstdagen
en een voorspoedig 2013.

Dorpsweg 156 Tel. 0346 211338

3738 CK Maartensdijk Fax 0346 213189

Fijne feestdagen!

Schilderschool Riejanne Boeschoten
Dorpsstraat 60 - De Bilt 

www.riejanne.com

Fijn schilderen!

Winter-
kunstschilderweek 

tradiioneel-ambachtelijk schilderen
ook voor beginners

2 t/m 5 januari

Meld u nu aan:
info@riejanne.com - 06 27 027 444

20121210 Advertentie Vierklank.indd   1 11-12-12   13:10

Exclusief Interieur

De Kwinkelier 50A - Bilthoven
030 225 14 39  www.zwanink.nl

Wij wensen u een verlicht 2013

Wij danken u voor het in ons gestelde 
vertrouwen en wensen u goede kerstdagen 

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

Bos Beerschoten

Een wit kerstsprookje met een streep licht tussen de bomen. En een eenzame 

wandelaar. [foto Frans Poot]

Bewonerscommissie 

Toutenburg heeft nieuws

door Kees Pijpers

Een gesprek met de bestuursleden van de nieuwe bewonerscommissie 

Toutenburg  Maartensdijk (aan de Kievitlaan) is niet enkel een serieuze 

en wetenswaardige, maar ook een vrolijke gebeurtenis. Thuis bij de fami-

lie van Barneveld wordt er gelukkig veel door de bestuurders gelachen. 

Ze vertellen over de zeer gezellige vergadering van maandag 3 december 

waarbij een twintigtal bewoners aanwezig was. Helaas moesten zij daar van 

de leden mevr. Aalderink vanwege gezondheidsproblemen en van Mevr.

Mathyssen-Schaap vanwege privéredenen afscheid nemen. Beide dames 

worden hartelijk bedankt voor hun inzet

De bestuursleden vertellen ook dat de Bewonerscommissie Toutenburg nu 

een zelfstandige bewonerscommissie is naast de bewonerscommissie van 

Dijckstate. Het laatste nieuws is dat het rijtje van 14 kleine huizen met de 

nummers 3 t/m 29 die aan oostzijde van de Kievitlaan staan, nu ook bij 

Toutenburg horen. De bewoners zijn hartelijk welkom. 

Voor het 40 jarige huis hebben we een foto genomen met v.l.n.r. Secretaris/

penningmeester Walter van Barneveld, lid Fred van Straaten, lid Tiny van 

Zijtveld, lid Corrie van Barneveld, voorzitter Gerrit Nap. Ondersteunend 

lid Irma Hoogenraadt-Mars was niet aanwezig.

MMV reikt prijzen uit
Door weersomstandigheden vertraagd reikte de 

Maartensdijkse Middenstand Vereniging afgelopen maandag 

de prijzen uit van de begin december gehouden 

Sint Nicolaas-kassabonnenactie.

Op de foto drie van de vele winnaars: v.l.n.r. Jolanda Kramer (cadeaubon ter 

waarde van 300 euro te besteden bij Vink Witgoed), Gerie van Dronkelaar (vrij 

te besteden cadeaubon ter waarde van 50 euro) en Til Cardinaal (cadeaubon ter 

waarde van 100 euro bij Nagel Fashion). Geheel rechts Ruth Nagel van Vink 

Witgoed, waar de prijsuitreiking plaatsvond.

Overige prijswinnaars waren de heer Veldhuijzen (cadeaubon 75 euro bij Hair-

desque) en vrij te besteden cadeaubonnen voor mevr. van Wandelen (50 euro) en 

mevr. Floor en mevr. van Helsdingen (beiden ter waarde van 25 euro). [HvdB] 

Prijsuitreiking bij Vink in Westbroek.

NuZon in Loosdrecht
In deze donkere eindejaarsdagen klinkt het als muziek in de oren. 

Nu Zon; alsof het op bestelling leverbaar is. Het aantal zonne-uren 

mag in deze periode beperkt zijn, bij NuZon -een in Loosdrecht 

gevestigd bedrijf in zonnepanelen - draait alles om zon.

Michel Zieleman uit Nederhorst den Berg en zijn partner zijn er klaar voor 

om binnen de kortste keren het gehele Gooi en vervolgens heel Nederland van 

zonne-energie te voorzien. Michel Zieleman: ‘Wij hebben in ons land een be-

hoorlijke achterstand in deze vorm van groene energie, terwijl zonnepanelen 

binnen ieders bereik liggen. Voor een gemiddeld huishouden kun je het kan-

telpunt in ca. zeven jaar halen, waarbij de opbrengst van elektriciteit opweegt 

tegen de aanschafkosten. 

Gratis offerte

Om de overstap naar zonnepanelen laagdrempelig te houden worden er voor 

het offertetraject geen kosten berekend. Een verkoopadviseurs komt ter plek-

ke de situatie bekijken en vervolgens wordt alles nauwkeurig opgemeten en 

gefotografeerd. Dan vindt er een berekening plaats om optimaal rendement te 

realiseren waarna het uitgebreide rapport wordt besproken. Na akkoord kan 

er snel tot plaatsing overgegaan worden want het magazijn van NuZon voor-

ziet, hoe groot het kilowatt aantal ook is, in alle behoefte. Na plaatsing van 

de panelen wordt zo hoog mogelijk en dicht in de buurt van de panelen een 

converter opgehangen die zonnestralen omzet in elektriciteit. Tot slot komt 

de gecertifi ceerde monteur/electricien die kijkt of de meterkast moet worden 
aangepast.

NuZon onderscheidt zich graag van de vele internetaanbieders door persoon-

lijk uitleg en voorlichting te geven. Bovendien is er een mogelijkheid om 

tussen 9.00 en 17.00 uur in de showroom aan de Oudloosdrechtsedijk 71B de 

producten te komen bekijken. 

NuZon onderscheidt zich graag van internetaanbieders, maar heeft natuurlijk 

wel een website: www.nuzon.nl
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Het team van 

Tandheelkundig Centrum 

Maartensdijk wenst u 

goede Kerstdagen 

en een gezegend 2013

vrijwilligers en stagiaires  

helpen kinderen en volwassenen 

handjehelpen 
schenkt aandacht 

 

Koeriersdiensten

national

Wenst u 
fijne

kerstdagen
☎ 0346-213549

✉ hfnational@gmail.com

wenst u fijne feestdagen en een gelukkig
en in alle opzichten respectvol nieuwjaar toe. 
Met dank aan velen, voor inzet en interesse 

tijdens de Week van Respect.

Winkelcentrum
Planetenbaan
wenst iedereen 
hele � jne kerstdagen
en een voorspoedig 2013

Patrijslaan 16 • 3738 GD  Maartensdijk • 0346 - 21 21 85

Wenst u 

� jne kerstdagen 

en een gezond

en gelukkig nieuwjaar

Dat ik, in het voorbijgaan, mijn hand 

door de snoepbak liet gaan en wat 

snoepjes weggraaide, kan niet de reden 

geweest zijn van mijn vader zijn wel-

overwogen beslissing. Misschien dacht 

ik: ‘In een bak zo volgeladen, mist men 

één twee snoepjes niet!’ Ik wist wel dat 

dat niet mocht, maar…Ik deed dat zo 

slim, dat de kruidenier dat toch niet 

kon zien. Dat dacht ik tenminste. Met 

een zekere trots opende hij mijn handje 

en haalde de hele buit er uit. Ik werd 

verbannen uit de winkel. Op de tweede 

verdieping kwam in de gang een hek 

en daar moest ik achter blijven. De 

mislukte ‘snoepcoup’ en het hekje, ik 

herinner het me nog goed. ’t Is ook pas 

twee en zeventig jaar geleden.

Langs het spoor

In Bilthoven werd een helft van een 

dubbel woonhuis gehuurd. De achter-

tuin grenst aan de drukste spoorlijn van 

het land. De huur was daar lager door 

de overlast van de treinen. Ik sta met 

mijn moeder in de achtertuin als de eer-

ste trein in mijn leven denderend langs-

komt op misschien 8 meter afstand. In 

paniek vluchtte ik onder de rokken van 

mijn moeder. Mijn vader zei: ‘Ach die 

treinenherrie dat went wel. We gaan 

gewoon de eerste drie dagen in een ho-

tel’. Ik heb toen nooit een hotel gezien, 

maar ach… die treinen,… het wende 

snel. Ik kreeg op de Paltzerweg in Bilt-

hoven een heerlijk vrij leventje. Als we 

er een paar jaar wonen, mag ik al alleen 

op pad. Zeker in het begin waren er niet 

veel speelkameraadjes. Ik wandelde 

een paar honderd meter over een wat 

bol lopend wegdek van straatklinkers 

naar het bos en daar mocht ik mezelf 

vermaken. Ik kon daar weinig kwaad. 

Tegen etenstijd kwam vaak mijn vader 

op de fi ets om me te waarschuwen dat 
we gingen eten.

Bunkers

De oorlog was uitgebroken en een 

hele karavaan van Duitse legerwagens 

kwam de Paltzerweg op om in Biltho-

ven Noord een imposant hoofdkwartier 

te bouwen van meters dik gewapend 

beton. De grootste van de twaalf bun-

kers was 32 meter lang en had muren 

van twee meter dik. Ik was verrast door 

de plotseling binnenvallende legerco-

lonne van Duitse gevechtswagens en 

voertuigen met militairen. Mijn broer 

en ik stonden in het bos voorbij het 

huis van de familie Goris op nr. 113. 

Daar hielden de huizen op en begon 

zowel links als rechts de vrije natuur 

tot in Den Dolder. De paniek sloeg 

toe bij het zien van al dat passerend 

geweld en gewapende soldaten met 

onvriendelijke uitstraling die naast de 

pantserwagens meeliepen. Mijn broer 

Harm, die al vier jaar oud was, stelde 

me gerust. ‘Rustig blijven. Er gebeurt 

je niets’. Hij kalmeerde me. Een paar 

jaar later trokken Harm en ik er met 

een handzaag op uit om in het dennen-

bos niet te dikke bomen om te zagen 

voor eigen gebruik in de kachel. Ook 

leverden we brandhout aan de buren 

voor een groot zinken kwartje. Voor 

niets gaat de zon op.

De kerstboom

De nodige jaren later met de Kerst 

zou Harm wel even voor een knappe 

kerstboom zorgen. We liepen samen de 

Tolhuislaan uit en gingen linksaf. Daar 

stond achter een degelijk afscheiding 

van gaas een prachtige sierden. De 

keus was gauw gemaakt. Harm moest 

wel even over het hoge gaas met prik-

keldraad er bovenop, klimmen. Hij 

deed het gewoon, zaagde het pracht 

exemplaar met veel moeite langs de 

grond af. Dan gooide hij de boom en de 

zaag met een zwaai over het hek naar 

mij toe en begon zijn gevaarlijke klim-

tocht tegen het gaas en om het over-

hangende prikkeldraad. Niemand zou 

het hem nagedaan hebben. Als hij weer 

ongeschonden naast me staat, fi etst er 

een oud mannetje langs dat ons vrien-

delijk groet. De huichelaar…

Toen we na 600 meter sjouwen met 

de sierspar bijna thuis waren, fi etste 
er een dame ons achterop. Ze stapte af 

en zei: ‘Tjonge, wat hebben jullie daar 

een mooi boompje. Kunnen jullie voor 

mij ook zo’n boompje verzorgen? Hoe 

komen jullie daar aan’? Harm was al 

lang blij dat zijn klimpartij goed afge-

lopen was en zei dat we daar niet voor 

konden zorgen. Dan slaat de vrouw om 

als een naald aan een kerstboom. ‘Jul-

lie hebben die boom bij mij uit de tuin 

gestolen. Stelletje dieven’! Zij bleek de 

eigenaresse van het landgoed te zijn en 

ging fl ink tegen ons te keer en wilde 
wel eens met onze vader praten. Papa 

(Herman J. Wijers de romanschrijver) 

was niet blij en bood haar zijn excuus 

en een vergoeding aan, maar daar be-

dankte ze voor. Het was in een tijd van 

‘vrede op aarde’ (niet voor Hitler) en 

we beloofden haar het nooit weer te 

doen. Het was echt een heel mooie spar 

en dan telt prikkeldraad kennelijk niet.

Papa heeft wel een hartig woordje met 

ons gesproken en de boom werd opge-

tuigd met ballen, vogeltjes, huisjes en 

vooral veel engelenhaar. Het kwaad 

was toch al geschied. Dat engelenhaar 

hebben we later weggegooid omdat 

die glasdraadjes nogal eens in je huid 

verdwenen en dan liep je uren met die 

gemene prikkels in je vingers. Niet de 

bedoeling van Kerstfeest. 

Kerstmaal

Dan, als mijn vader met mijn broer 

Harm en mij een sneeuwwandeling 

gaat maken en we over de Tolhuislaan 

lopen, steekt er plotseling een grote 

magere herdershond voor ons over en 

gaat richting bos Den Dolder. Maar 

dat beest heeft iets in zijn bek. ‘Hij 

heeft een haas gevangen ’roept mijn 

vader opgewonden. Hij maakt snel 

een sneeuwbal en gooit hem met alle 

kracht naar de verbaast omkijkende 

hond. Ja….. Raak! Het dier laat zijn 

prooi vallen en gaat er vandoor. Wat 

een wonder. Wij snel er heen en de 

bloederig aangevreten haas verdween 

onder de jas van pa. We verkortten 

de sneeuwwandeling. Er moest thuis 

iets gebraden worden. Tegen alle ver-

wachting in kwam er met de Kerst 

toch weer een stuk wildgebraad op het 

menu. Normaal vierden we die dagen 

altijd heel stemmig. Meestal met een 

haas of een konijn als speciale attractie. 

Kwam dat even goed uit! De dubieuze 

oorsprong van de prachtige kerstboom 

werd gauw vergeten.

Juus Wijers is nog steeds te bereiken 

per e mail: jumawijers@orange.nl

Ook met Kerst gaat voor niets de zon op

Gespannen en trots zat ik naast mijn vader voorin de verhuiswagen. Begin mei 1940. Ik was nog geen 

twee jaar oud. Die paar spullen waren snel uitgeladen in Bilthoven. Soberheid siert de mens was het 

motto van mijn vader. Dat hebben we geweten. De geldkraan stond altijd sterk geknepen. Gestopt 

met kruidenieren had mijn vader, die toen hij 39 jaar oud was, zijn gruttersbedrijf in de volkswijk 

Witte Vrouwen van Utrecht verkocht. Met succes had hij de crisistijd getrotseerd.

Juus Wijers woonde van 1940 tot 

1960 op de Paltzerweg 91 in Bilt-

hoven en daarna op Bildzight 9 in 

De Bilt. Sinds 1978 woont hij in 

de buurt van Aix en Provence in 

Frankrijk. Het Hollandse klimaat 

deed geen goed aan de gezondheid 

van zijn dochters (toen 17, 15 en 7). 

De emigratie werd een geslaagde 

actie en met de gezondheid gaat het 

veel beter.

Hij is de zoon van de (roman-)

schrijver Herman J. Wijers en 

schreef inmiddels zelf bundels en 

kronieken.

Bijgaand Kerstverhaal van zijn 

hand vertelt over Kerst in de oorlog 

aan de Paltzerweg en Tolhuislaan 

op de grens van Bilthoven en Den 

Dolder. [HvdB]

Juus (2 jaar) en Harm (4 jaar) Wijers.

Paltzerweg 91 in 1940 met de gevorkte esdoorn die vader Wijers van de 

achtertuin naar de voortuin verplantte.

Paltzerweg 91, december 2012 met op de plaats van de gevorkte esdoorn een 

mooie Larix. 
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NOTARISSEN

HOUWING VAN BEEK

wenst u

hele ijne feestdagen 

en een prachtig

Marloes Uiterwaal 

wenst u 

ijne kerstdagen 
en een mooi 2013

Kerkdijk 118

3615 BJ  Westbroek

tel: 0346-281479

Het bestuur van 

Tennisvereniging Tautenburg

wenst al haar leden 

en toekomstige leden 

prettige kerstdagen en een

gezond en sportief 2013!

Tennis, iets voor u? 

Bel Tosca Veen 0346-213421

 
 
 

 
 
 
 
 

Gezegende Kerstdagen  
en alle Goeds voor 2013 

   

          
 
 

In november 1989 koopt de Gerefor-

meerde Kerk van De Bilt het pand en 

het daarnaast gelegen pand no. 48 en 

worden beide percelen gezamenlijk 

de pastorie van de predikant van Im-

manuëlkerk aan de Soestdijkseweg ds. 

Gert Landman. 

Begin december 2012 keren broer en 

zus de Geus nog een keer terug naar 

hun geboortehuis en krijgen een rond-

leiding van de huidige bewoners. Lida 

Ploeger - de Geus was het oudste en 

enige meisje van de in totaal zes kin-

deren, die aan de burg. de Withstraat 

zijn geboren. Zij stond ook een jaar of 

vier na haar Mulo-opleiding bij haar 

ouders in de winkel. De jongste van 

de zes ‘de Geusjes’ is Gert, die alweer 

jaren in Maartensdijk woonachtig is. 

Met het fotoboek erbij kunnen ze uit-

voerig vertellen; over de stoffelijke 

nering van hun ouders en over het feit, 

dat ook toen al in het pand vaak over 

niet stoffelijke zaken werd gesproken. 

Gert Landman toont ingelijste kopieën 

van de aan- en verkoopakten van de 

panden.

Ellenwaar

Jan Jacob Arie de Geus trouwde op 1 

juni 1945 met Everdina van Santen en 

hun huwelijk werd ingezegend in de 

tegenover hun woning gelegen Dorps-

kerk van De Bilt door ds. de Geus. 

Deze laatste bewoner van de bij de 

Dorpskerk behorende pastorie aan de 

Dorpsstraat droeg wel dezelfde naam, 

maar was geen familie. In hun huis aan 

de burgemeester de Withstraat startten 

de jonggehuwden een manufacturen-

winkel. Manufacturen zijn geweven 

producten; het was een stoffenzaak, 

waar ‘ellenwaar’ (goed) aan de meet-

lat (per el) werd verkocht. In een ad-

vertentie uit 1952 staat vermeld, wat 

de Geus allemaal kon leveren: wol, 

stoffen, fournituren, stofknopen, stof-

gespen en stofceintuurs. Gert de Geus: 

‘Mijn vader maakte zelf die ceinturen, 

gespen en knopen van stof. Wij hadden 

van alles een goede voorraad materiaal 

in huis. Dat hebben we kunnen merken 

toen de zaak sloot; toen kreeg de vrou-

wenvereniging (van de kerk) Tryfosa 

een restantpartij wol en ik weet, dat er 

nu nog leden van Tryfosa breiwerken 

maken met wol van mijn vader’. 

Lakens

Bij de vergunning tot een manufac-

turenzaak was toentertijd ook een 

vergunning tot verkoop van kruide-

nierswaren begrepen. Lida vertelt 

van de verkoop van kofie en thee en 
Boldood: ‘Het was de tijd van VIVO. 

Deze levensmiddelenketen stond be-

kend om zijn spaaracties voor onder 

meer lakens. Menigeen kan de slogan 

‘VIVO deelt de lakens uit’ nog wel her-

inneren. De manufacturenhandel was 

natuurlijk niet blij met dit soort acties 

en daarom mochten zij weer andere 

dingen verkopen. De zaak van mijn 

ouders was een goed lopende zaak. Zij 

kregen zes kinderen en er werd vol-

doende verdiend om ons groot te kun-

nen brengen. Er waren ook wel eens 

stille perioden, maar het leidde nooit 

tot paniek. De redenen dat zij stopten 

in 1989 waren ook velerlei. Ze hadden 

al een jaar eerder een lat toegewezen 
gekregen in Bilthoven, alle kinderen 

waren uitgevlogen en echte opvolging 

in deze branche was moeilijk te vin-

den. Vandaar’. 

Creatief

In de zeventiger jaren verdween de 

kleding uit de winkel aan de burge-

meester de Withstraat, die al twee de-

cennia eerder was uitgebreid met de 

aankoop van het ernaast gelegen pand 

48. Gert: ‘Mijn vader vond kleding 

maar niks. Kleding was mode, vond 

hij. Na een jaar moest je de voorraad 

weer vervangen. Hij ging volledig 

over op de vaak veel creatievere za-

ken als haken, breien en borduren. Dat 

sloot ook veel meer aan bij de erg cre-

atieve inslag van mijn moeder die zelf 

veel voorbeelden maakte van dingen 

waarvoor je dan later de materialen bij 

haar kon kopen’. 

Einde jaren ‘50 en jaren ‘60 van de 

20e eeuw kwamen de breimachines 

voor particulieren op de markt die zich 

in een grote populariteit konden ver-

heugen. Het assortiment van de Geus 

werd met Turmix van oerdegelijke 

Zwitserse makelij verrijkt. Lida vertelt 

het verhaal dat haar moeder in de win-

kel met de breimachine voorbeelden 

maakte en dat in een strenge winter 

bouwvakkers, die bezig waren in pan-

den in de omgeving, haar verzochten 

een aantal mutsen te breien die ze snel 

konden gebruiken. 

Geloof

De panden aan de burgemeester de 

Withstraat zijn in 1989 de ambtswo-

ning van een predikant geworden. De 

Gereformeerde Kerk in De Bilt zocht 

een woonruimte voor een nieuwe pre-

dikant. Samen met de beoogde op-

volger zag men in de voormalige lap-

jeswinkel voldoende mogelijkheden. 

Gert de Geus vertelt, dat zijn vader in 

de winkel veel over het geloof sprak: 

‘Veelal ongevraagd wilde hij dat uit-

dragen. Mijn moeder had dat ook wel, 

maar veel minder dan hij. Mijn vader 

vond het echt een boodschap, die hij 

wilde delen. ’t Heeft hem nooit in de 

omgang geschaad; het hoorde gewoon 

bij hem. Heus niet van dat zware ge-

doe, maar hij wilde er maar al te graag 

over vertellen’. Broer en zus vertellen 

het verhaal, dat hun moeder oorspron-

kelijk bij een ‘zwaarder’ kerkgenoot-

schap behoorde. Toen zij wilden trou-

wen werd dat in de Biltse Dorpskerk. 

Dat stelde niet iedereen van moeders 

kant op prijs. Haar zussen steunden 

haar daarin: ‘Everdien, je houdt je poot 

stijf. Jij zet door hoor!’ Lida en Gert 

vertellen: ‘Dat poot stijf houden, was 

voor haar niet zo moeilijk overigens. 

Vanwege polio in haar jonge jaren, 

was haar enkel ‘vastgezet’; dus dat 

was al geregeld’. 

Over ellenwaar en niet stoffelijke zaken

door Henk van de Bunt

Op een mooie foto uit het midden van de tachtiger jaren van de voorgaande eeuw staat het  

echtpaar de Geus - van Santen voor de deur van hun Manufacturenzaak op de hoek van de 

burgemeester de Withstraat en de Torenstraat in De Bilt. Het echtpaar is dan al op leeftijd,  

aan het afbouwen en niet vermoedend dat hun textielwinkel in 1989 zou worden  

getransformeerd van een profane stoffenzaak naar een pastorie.

Het echtpaar de Geus - van 

Santen voor de deur van hun 

Manufacturenzaak op de hoek van 

de burgemeester de Withstraat en de 

Torenstraat in De Bilt.

V.l.n.r. Gert de Geus, ds. Gert Landman en Lida Ploeger-de Geus voor de 

dichtgemetselde deur van de voormalige Manufacturenzaak - thans pastorie 

- op de hoek van de burgemeester de Withstraat en de Torenstraat in De Bilt.

Een advertentie van De Geus Manufacturen uit 1952.

De (kerst-)middag werd op een prach-

tige en ingetogen wijze omlijst door 

musicoloog ‘Jaap Hoogendoorn’, 

waarbij ook nog gezamenlijk kerstlie-

deren werden gezongen. Na het diner 

kwam mw. Timothy Bottema-van den 

Haak met haar uitgebreide collectie 

kerststalletjes, waarbij zij vertelde 

over alle speciale kerstgebruiken die 

daar bij horen. 

Dagverzorgingscentrum ‘Beth Sha-

mar’ is een gespecialiseerd klein-

schalig centrum waar iedere dag 

ongeveer 8 mensen worden begeleid 

en verzorgd. Vrijwel alle deelnemers 

hebben de ziekte van Alzheimer en 

hebben de wens om zo lang mogelijk 

thuis te blijven wonen. 

Beth Shamar is 6 dagen per week ge-

opend en wordt bezocht door deelne-

mers uit de wijde regio.

Kerst bij Beth Shamar
Zaterdag 15 december vierde Beth Shamar, Dagverzorgingscentrum voor Ouderen het kerstfeest met 

ongeveer 45 personen in de Boskapel in Groenekan. Vrijwel alle deelnemers waren, samen met een 

familielid of mantelzorger, aanwezig en sloten de bijeenkomst af met een goed verzorgd kerstdiner. 

Het kerstfeest en heerlijke diner werd mede mogelijk gemaakt door Landwaart 

Culinair uit Maartensdijk, de huisleverancier van Beth Shamar. 
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Kleuters zingen 
Engelse kerstliedjes

Afgelopen vrijdag zongen de kleuters van de van Dijckschool Engelse 

kerstliedjes op de Bilthovense kerstmarkt. Sinds 2 jaar krijgen de kleuters 

2x in de week Engelse les dit gaat vooral spelenderwijs en met behulp van 

fl ashcards, liedjes en spelletjes enz. Doordat deze leeftijdsgroep nog in hun 
meest taalgevoelige periode zitten, pakken ze alles heel snel op. Tijdens de 
sinterklaasperiode zongen ze naast de traditionele sint-liedjes ook Engels-

talige sinterklaasliedjes.

De kleuters vonden dit zo leuk om te doen, dat besloten werd op de kerst-
markt op te treden met Engelse kerstliedjes. Er werden in totaal 4 liedjes 

gezongen. Het publiek was laaiend enthousiast en nadat de kleuters een 

diepe buiging maakten kregen ze een groot applaus. Het optreden op de 

kerstmarkt was een succes!

(Yvonne Pennings)

een van de liedjes werd met behulp van fl ashcards gedaan zodat het publiek 
ook kon zien hoe kleuters Engels leren.

Kerstlunch van Overblijfjuffen
Op basisschool De Rietakker in De Bilt verzorgden de overblijfjuffen dit 

jaar de kerstlunch, waarmee zij op geheel eigen initiatief alle overblijvende 
kinderen op de school verrasten met een heuse uitgebreide kerstlunch. Tygo 
Versteegh uit De Bilt doet zijn verslag: ‘We werden opgehaald door de over-

blijfjuffrouw en toen mochten we aan tafel gaan zitten. Het was heel druk 

en er stonden juffen bij de tafels met eten en drinken. We mochten het pak-

ken en lekker opeten. De juffen kwamen toen ook langs met bijvoorbeeld 

broodjes kaas en worst en hagelslag en met mini croissant. Toen we klaar 
waren met eten kregen we ook nog zelfgemaakte cake. Daarna gingen we 

buitenspelen. Het was heel lekker!!!!’

Overblijfjuffen van de Rietakker verrassen de kinderen met een kerstlunch.

Geslaagde Adventsmarkt 
op Steinerschool

Begin december hield de Steinerschool in De Bilt volgens traditie de jaar-

lijkse adventsmarkt. In alle klaslokalen waren activiteiten die met de ad-

ventstijd te maken hebben. De kinderen bakten pepernoten en maakten 

allerlei kerstversieringen. De ‘grote mensen’ maakten bijvoorbeeld een 

kerstkrans van verse dennentakken. De heerlijke geur hiervan hing door de 

hele school.

Opperste concentratie bij het maken van een kerstversiering.

Zonnebloem kerstviering
De Zonnebloem afdeling Maartensdijk organiseerde op vrijdag 14 de-

cember jl. een kerstviering voor ongeveer 70 gasten en vrijwilligers in het 

Dorpshuis in Westbroek. Uiteraard werden kerstliederen gezongen, er werd 
een korte kerstmusical opgevoerd door de groepen 5 en 6 van de basis-

school ’t Kompas en Marcus van der Mast las een kerstverhaal voor. 

Een aantal vrijwilligers leverde een grote prestatie door een viergangen 

menu te bereiden en

in de feestelijk versierde zaal liet ieder zich dat goed smaken. Bij het ver-

trek kreeg men nog een kleine attentie mee voor thuis. Met deze kerstvie-

ring werd het 30-jarig jubileumjaar van de plaatselijke afdeling afgesloten.

(Ido Huitenga)

Er werd een kerstmusical opgevoerd door de groepen 5 en 6 van de 
basisschool ’t Kompas te Westbroek. [foto Henk van de Bunt]
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en de beste wensen 

voor 2013
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advertentie

Maarten Kolsloot maakte in USA 
presidentsverkiezingen van nabij mee

door Lilian van Dijk

Journalist Maarten Kolsloot werkte in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in Amerika 

als waarnemer bij de campagnes van de kandidaten in opdracht van het Algemeen Nederlands 

Persbureau (ANP). In 2007 had hij als stagiair journalistiek al meegedaan met  de campagne van de 

kansloze Democratische kandidaat Chris Dodd. In zijn boek “Zo word je president” beschrijft hij op 

humoristische, maar ook beschouwende en kritische wijze zijn ervaringen met de politiek in de USA.

Na de laatste nederlaag van Dodd, 

die hem zijn kandidatuur kostte, 

mocht Maarten nog een paar maan-

den mee naar Capitol Hill in Wa-

shington. Hij werkte er als stagiair 

bij het U.S. Senate Banking Com-

mittee, dat toezicht houdt op de fi -
nanciële industrie. Dodd was toen-

tertijd voorzitter van dit comité. Hier 

was Maarten getuige van de eerste 

aanzet tot de fi nanciële crisis: de val 
van zakenbank Bear Stearns. Daar-

na moest hij terug naar Nederland. 

Gedreven door zijn interesse voor 

politiek werkte hij een paar weken 

mee aan de campagne van de Libe-

ral Democrats in Groot Brittannië en 

ging in de aanloop naar de gemeen-

teraadsverkiezingen in Groningen 

en de Tweede Kamerverkiezingen 

langs de deuren voor D66. Toch liet 

het Amerika-virus hem niet los. Hij 

solliciteerde als correspondent bij 

het ANP, dat hem de kans bood ver-

slag te doen van campagnes van de 

kandidaten die in de USA naar het 

presidentschap dongen. “Zo word je 

president” is vlot geschreven in niet 

te lange, gecompliceerde zinnen, zo-

dat het lekker weg leest. Bovendien 

neemt de auteur de lezer mee op zijn 

tocht langs verschillende staten in de 

VS. Hij laat kiezers aan het woord 

en onthult welke trucs politici uit 

de kast trekken en hoe die kiezers 

daarop reageren. Tevens biedt hij een 

heldere kijk op hoe het er bij de cam-

pagnes toegaat, legt bijvoorbeeld uit 

waarom Democratische kiezers soms 

op Republikeinse kandidaten stem-

men en waarom kandidaten soms 

schijnbaar onlogische strategische 

zetten moeten doen om belangrijke 

sponsors binnen te halen of zo veel 

mogelijk stemmen te winnen. 

Santorum

Op zaterdag 24 november stond de 

dertigjarige journalist en auteur in de 

Bilthovense Boekhandel om belang-

stellenden over zijn boek te vertellen. 

Het bestaat uit drie delen: zijn bele-
venissen met Dodd, Zo word je geen 

president, Intermezzo: president 
in Holland – dat niet over ons land 

gaat, maar over Holland in de USA, 

waar veel mensen van Nederlandse 

afkomst wonen – en Zo word je pre-

sident, over de afgelopen verkiezin-

gen. In dit laatste deel wijdt hij een 

hoofdstuk aan de in de Nederlandse 

pers breed uitgemeten, volkomen 

uit de lucht gegrepen beweringen 

van kandidaat Rick Santorum over 

euthanasie in Nederland. ‘Daar heb 

ik me nog het meest over verbaasd 

tijdens de hele campagne.’ Onder 

de veelzeggende titel “De waarheid 

doet er niet toe” vertelt Maarten hoe 

het hem verging toen hij Santorum 

ertoe wilde bewegen zijn uitspraken 

terug te nemen. Bij een bijeenkomst 

in Michigan probeert hij die ene 

vraag die hij Santorum zal kunnen 

stellen zo goed mogelijk vorm te ge-

ven. Als het moment suprème daar is 

en hij hem vraagt of hij deze avond 

zijn woorden over euthanasie in Ne-

derland wil terugnemen, antwoordt 

de senator met een glimlach: ‘Nee. 
Ik ga het vanavond over Michigan 

hebben.’ Maarten analyseert dat het 

woord ‘vanavond’ hem de das heeft 

omgedaan: de sluwe vos kan zo de 
kwestie omzeilen. 

Uitgeverij

Behalve politiek heeft Maarten nog 

een tweede liefde: sport. ‘Ik houd 

vooral van honkbal. Vorig jaar ben ik 

zelfs speciaal voor de fi nalewedstrijd 
van het Nederlandse honkbalteam 

naar Panama gegaan. Daar is Ne-

derland wereldkampioen geworden.’ 

Als sportjournalist werkt hij voor 

NUsport Magazine. 

Daarnaast is hij Amerika-correspon-

dent voor het ANP en het Parool. Op 

dit moment woont de journalist nog 

in Washington, maar hij gaat bin-

nenkort verhuizen naar Amsterdam. 

‘Omdat mijn vriendin daar woont.’ 

Naast zijn journalistieke werk is hij 

van plan meer boeken te schrijven 

en zich in te zetten voor de uitgeve-

rij die hij samen met zijn vader heeft 

opgericht. ‘Onze eerste publicatie is 

mijn boek, maar we hopen ook non-

fi ctieboeken van andere auteurs uit te 
geven.’ 

Maarten Kolsloot overhandigt zijn boek “Zo word je president” aan een 

trouwe klant van de Bilthovense Boekhandel.

Kinderen van blauwe Okapi uit 
De Bilt planten bomen 

Donderdag 13 december plantten 60 kinderen van natuur-BSO de blauwe Okapi van Skon 

Kinderopvang uit De Bilt bomen bij Utrechts Landschap op Houdringe. De kinderen hebben vlak na 

de zomer geld ingezameld met de verkoop van hun kinderkunst van gebruikte spullen. In totaal is een 

bedrag van 1.400 euro ingezameld voor bomen op Houdringe. Het planten van de eiken is tevens de 

start van de werkzaamheden op Houdringe en Beerschoten. 

De goede doelenactie voor het bijdra-

gen aan natuur in eigen omgeving, 

was een groot succes. De creatieve 

natuur-kinderen van de blauwe okapi 

hebben tijdens een markt o.a. zelfge-

maakte portemonneetjes, sieraden, 

nestkastjes, bijenhotels van gerecy-

cled materiaal verkocht. Naast de 

markt hebben de kinderen enthousiast 

meegedaan aan een sponsorloop. 

Werkzaamheden Houdringe

De landgoederen van Houdringe, 

Panbos en Beerschoten worden dage-

lijks door vele wandelaars, honden-

bezitters en joggers bezocht. Utrechts 

landschap gaat het monumentale 

parkbos Houdringe opknappen. Naast 

de herplant van bomen komen de 

meidoornhagen terug, worden paden 

en hekken hersteld, poelen aange-

legd en wordt de begrazing door de 

paarden en koeien veranderd. Minder 

grote grazers en meer maaien om zo 

meer verschillende planten terug te 

krijgen en de natuurwaarden te ver-

groten. Volgens planning, uiteraard 

afhankelijk van het weer, wordt er be-

gin 2013 gestart met het werk. 

Ook op Beerschoten gaat Utrechts 

Landschap aan de slag met o.a. de ko-

nijnenberg en goudvissenkom, hek-

werk bij het entree en langs de weide. 

Aan de monumentale brug bij de 

rogge akker wordt nu de laatste hand 

gelegd. [HvdB]

Er moest veel gegraven en (aan-)gestampt worden bij de aanplant van de in 

totaal 7 bomen.

Geslaagde muziekpresentatie
Door leerlingen van Muziekschooldocenten Anita van Soest 

(trompet en theater) en Bas van der Werff (trombone) werd 

in de theaterzaal van de vestiging in Zeist een bijzonder 

geslaagde presentatie gegeven.

Anita van Soest, als theaterdocent werkzaam bij het Kunstenhuis De Werk-

schuit, is sinds september tevens werkzaam als trompet-docent bij Kun-

stenhuis Biltse Muziekschool. Onder haar regie was een soepel lopende 

muziektheatervoorstelling te zien en te horen. Collega Bas van der Werff 

maakte indruk met de mooie, warme klank van een trombonekwartet. 

Ad-hoc

Een ad-hoc bigband gevormd door alle meewerkende leerlingen, aangevuld 

met saxofonisten, gaf, onder leiding van Martin de Boer, een fl itsend slot 
aan de avond. De voorstelling gaf een mooie weergave hoe een geïntegreer-

de voorstelling met verschillende disciplines succesvol kan zijn. 

Leerlingen van de muziekschool geven een verrassende muziektheater-

voorstelling. (foto Leen van Straalen)
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Frank van Brenk Klaas Lam Josefi en van Vulpen Wim de Hollander Gijsbert Stomphorst Teunis, Lisette en Jan van Asselt Sander Grievink Willianne van Woudenberg

Lucy Groenen Bruce de Vries Pien van der Wilt Joris Harbes Rob Schavemaker Rita Krijt Corine van Beerschoten Peter Verheul

Wessel Huigen Rianne Mulder Ardjan Stomphorst Gertine en Dianne van Amerongen Mirjam van Woudenberg Annemarie Copier Janita van Middendorp Stefan Terlouw

Reinier en Sabine Enschede Stan Langedijk Jan Stammes Heleen Brandt Noa Linsen Daniël Verschuuren Lars Rijksen Sjoerd de Jong

Daen van Beers Masja Fornoville

Daan de Bree Frank Dijkstra Lysanne Stomphorst Alfred Colijn Gerbert Copier Jaimie Boom Joris Rutgers Caroline en Gerco van Ginkel

Uw bezorger wenst u 
fi jne feestdagen en een goed 2013
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Marleen Janssen Danny Peters Timo Boon Jelle ten Donkelaar Jeroen Sijtsma Bas Lokerman Jan Oosting Pieternella Oudenaarden

Julia den Ouden Tjitse van der Molen Milo Winters Lara Hemmelder Tanja van Kommer Marlies en Suus Franken Mika Otten Jimmy Bast

Hans en Lia de Heus Sjoerd Vliek Bram Wakker Dhr. R. Wolterse Evert Bouws Kayleigh Linnebank Alex Janse Matthijs van der Ploeg

Lianne Elbersen Rianne van der Meijden Anne-Marije Aalbersberg Jonathan Hoksbergen Jordy de Jong Miranda Maduro Gideon de Bruijn Remco en Arjan van Daalen

Damian van den Brink Joshua Verkuil Tim van den Brul
Gerda van Mourik en 

Jennifer Boekhout Janita Verkuil Lisette Ahsman Ruben Elands Vera Oosterom

Dylan Bosch Emilie de Jong Guus Jager Bart Koppelman Thea Hofstede Casper Kauffeld Dhr. Onwezen Aliëlle Vossestein

Duco Zwart Bastiënne van Beers

Kabe en Nora Nooter Remco van Daalen Simone Vis Yoram Schipper Oscar Kromhof Rianne Verschuuren Marc Wieling Jacco Groen
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Wereldwinkel

De Bilt 

wenst iedereen 
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D. de Graaff B.V.

Wenst u 

ijne kerstdagen
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wenst u 

ijne Kerstdagen
en een leerzaam 2013

Wij danken onze klanten 

voor het in ons welgestelde 

vertrouwen het afgelopen jaar, 

en wensen iedereen fijne 

kerstdagen en een gezond en 

gelukkig 2013!

Miranda, Annelinde, 

Francisca, Tinka, Kimberly, 

Daniëlle en Christa

THE ART OF HAIRCOLORING

Onze medewerkers

wensen u

prettige feestdagen

en een voorspoedig 2013

s

Kantoor Utrecht   Utrechtseweg 370   3731 GE De Bilt   030 - 221 20 40

Loonbedrijf

R. van Amerongen

Dorpsweg 91, 3738 CB  Maartensdijk, Tel.: 0346 26 14 52
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en een Gelukkig Nieuwjaar
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WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS

Uw adres voor: 

lichtinstallaties • krachtinstallaties • reparaties

Fijne kerstdagen 
en een goed 2013!

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Kerstmaal 1944
Ik schaats met mijn handen in de zakken van mijn jas vanaf de stad waar 

wij wonen over de bevroren poldersloten naar het dorp waar ik geboren ben. 

Daar mag ik éénmaal per week in die Hongerwinter mee-eten bij mijn moe-

ders zuster tante Roos en haar rijke man oom Cor, want ik ben ‘in de groei’, 

zoals dat heet. Elke week ga ik er heen op mijn iets maar ditmaal wilde ik 
het eens schaatsend doen. 

Sinds een paar dagen ben ik 15 jaar geworden en verheug me op de maaltijd. 

Het ijs is dik en de kou bijt in mijn gezicht. Onderweg, tussen de spoorlijn 

en de snelweg A12 ligt de grote plas t’Weegje, omzoomd met ruige struiken, 

die ik oversteek. Dat is verboden gebied maar je mag zoveel niet. Halverwe-

ge op de plas luit er plotseling een kogel dicht langs mij en hoor ik het schot 
op links. Heel even houd ik in en verstijf. Ik weet dat daar, tweehonderd 

meter ver, langs de Noord Ringdijk een luchtafweermitrailleurpost van de 

Duitsers ligt die er de brug over de Gouwe beschermen tegen luchtaanval-

len. Een van die moffen heeft zijn geweer gebruikt. Het verschil in geluid 

tussen een geweer en andere wapens kennen we al lang. 

Deed hij dat om mij te laten schrikken of was het serieus bedoeld? Ik ben 

het niet gaan vragen. De honderd meter die ik nog moet aleggen voor ik het 
einde van de plas kan bereiken, lijkt wel een kilometer ver. Wild zwaaiend 

en diep gebogen bereik ik hijgend de struiken aan de overkant en ben voor 

de schutter niet meer te zien. (Kees Pijpers)

Kerstborrel in Dorpshuis van Westbroek
Op zaterdag 22 december is er vanaf 20.00 uur een kerstborrel in het Dorps-

huis van Westbroek voor ieder die wat heeft met dit dorp. Iedere bezoeker 

krijgt gratis een glas glühwein of chocolademelk aangeboden. Het Dorps-

huis is natuurlijk in kerstsfeer omgetoverd. Men kan zowel binnen als buiten 

wat drinken. Buiten zullen de bezoekers verwarmd worden door een hele 

bijzondere kachel die is gemaakt door Arie Bouwman en ook door hem zal 

worden gestookt. In de foyer zullen winterse foto’s worden getoond uit de 

collectie van Wil Bouwman en er zal ook een mooie kerstilm draaien. In de 
grote zaal zal een beperkte kerstmarkt worden opgesteld waar iedereen nog 

een laatste kerstcadeautje kan kopen. Muziekvereniging  Vriendenkring en 

gospelkoor Sparks of Joy zullen tijdens de avond verschillende optredens 

verzorgen. Ook zal er een heel bijzonder kerstverhaal worden voorgedra-

gen door een bekende persoonlijkheid. Natuurlijk zal een optreden van de 

Kerstman niet ontbreken. Om de kerstgedachte uit te dragen zal een collecte 

worden gehouden voor een goed doel dicht in de buurt.

Volkskerstzang in Westbroek
Op donderdag 20 december zal er in de Grote Kerk van Westbroek voor de 

veertigste keer een volkskerstzangdienst worden gehouden. Tijdens deze ju-

bileumdienst kan men meezingen met de bekende kerstliederen en worden 

geluisterd naar declamaties en het kerstevangelie.

Medewerking wordt verleend door o.a. het gospelkoor Sparks of Joy, mu-

ziekvereniging Vriendenkring en muziekgroep Deining. Voorafgaand aan 

de dienst speelt Mevrouw Lam op het orgel kerstmelodieën. De dienst be-

gint om 19.30 uur. Aan de uitgang van kerk wordt een collecte gehouden ter 

bestrijding van de onkosten. 

Kerst bij Beerschoten in De Bilt
Beerschoten is als vanouds met de ‘levende kerststal’ geheel in kerstsfeer, 

waar men met het hele gezin van kan genieten. De kerststal is op beide 

dagen open van 11.00 tot 16.00 uur. Het paviljoen is open van 11.00 tot 

16.30 uur. Ook dit jaar zijn er weer allerlei activiteiten, vanaf 12.00 uur, 

zoals een speurtocht, de groenkoets, een verhalenverteller en broodjes bak-

ken. Er wordt glühwein en chocolademelk geschonken. Er zijn poffertjes, 

er is muziek en er kan geknutseld worden. Let op: eerste kerstdag zijn er 

andere activiteiten dan tweede kerstdag. Kijk op de website in de agenda 

van Utrechts Landschap voor het programma, de dag waarop de activiteiten 

plaatsvinden en de tijdstippen. Paviljoen Beerschoten ligt aan De Holle Bilt 

6 te De Bilt. [HvdB]

Kerstbingo in Dijckstate
Op vrijdagmiddag 21 december a.s. is er in de restaurantzaal ‘Maertens-

hoek’ in Dijckstate te Maartensdijk een speciale Kerstbingo? De aanvang 

is 14.15 uur en de kosten zijn € 3,50 voor 5 speelrondes. Meer informatie: 

SWO Maartensdijk tel. 0346 214161 en/of www.swodebilt.nl

Kerstzangdienst in Lage Vuursche

Vrijdag 21 december a.s. om 20.00 

uur is er in de Hervormde kerk van 

Lage Vuursche een kerstzangdienst. 

Medewerking wordt verleend door 

het Gemengd koor ‘Eskol’ uit Hou-

ten o.l.v. Sarah Hendriks, Jaap Jon-

ker (orgel), Henny Heger (dwars-

luit), Rebecca Hendriks (cello) en 
Willemijn Knulst (viool). De plaat-

selijke predikant ds. Gijsbert Kruij-

mer verzorgt de meditatie en er is 

veel ruimte voor samenzang. 

De toegang is gratis; er zal een col-

lecte worden gehouden voor de be-

strijding van de gemaakte kosten. 

Na aloop is er gelegenheid voor 
ontmoeting met kofie in dorpshuis 
‘De Furs’.

Winterwandeling Woord en Daad

Zin in een gezellig activiteit in de koude winter? Het Woord en Daad comité 

Soest e.o. organiseert op 28 december een verwarmende winterwandeling. 

Er is weer een mooie route in de bossen van Lage Vuursche met diverse, 

verwarmende en verrassende stops! Gewoontegetrouw is het tweede ge-

deelte van de route met kaarsjes verlicht.

Na aloop van de wandeling staan de vuurkorven te branden en is er voor 
de liefhebbers warme erwtensoep. Voor kinderen van 4 t/m 10 jaar is er ook 

een activiteit: zij kunnen in de tent achterblijven om daar te knutselen en 

een pannekoek te eten.

Iedereen is van harte welkom vanaf 15.45 uur op het recreatieterrein “de 

kuil van Drakensteijn”, Lage Vuursche. Dit recreatiegebied wordt al ja-

renlang door Staatbosbeheer gratis ten behoeve van deze activiteit ter 

beschikking gesteld. (het recreatiegebied is gelegen nabij de Hoge Vuur-

scheweg “naast” kasteel Drakensteijn). De start is om 16.00 uur. De kos-

ten van deelname zijn 8,50 euro per persoon en 5 euro voor een jeug-

dig persoon. Aanmelden voor deze wandeling is noodzakelijk: tel. 035 

5313382, Wouda Dool of 035 6468266, Carina Westeneng of per email:  

marijkedejongste@solcon.nl. De netto opbrengst is bestemd voor het voed-

selzekerheidsproject in Burkina Faso. Voor meer informatie over dit project:  

www.woordendaadsoest.nl

Er is altijd veel belangstelling voor de kerststal op Beerschoten. (foto 2010 

Henk van de Bunt).
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wenst u een
sfeervolle 

kerst
www.ffvisscher.nl

Talinglaan 10

3721 EA Bilthoven

030 2284973

www.vvsowvt.nl

wenst u prettige 
feestdagen en 

welzijn in 2013

Achterweteringseweg 70

3738 MA  Maartensdijk

tel.  0346 210007

mob. 06 51923220 

De Twaalf Gaarden
Grond- en straatwerk, tuinaanleg

Gecertifi ceerd Inspecteur Veiligheid van Speelgelegenheden

De Speel Gaarden
Webshop - Particulier en zakelijk

Fijne Kerstdagen 
en een 

Gelukkig Nieuwjaar

 

 
P.C. Staalweg 90 te Bilthoven 

www.huussenelektro.nl  
030 – 220 04 04 

  

Wij wensen u

plezierige Kerstdagen

en een gezond en

gelukkig 2013.

Computerhulp

Midden-Nederland

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

Wij zijn ook tussen kerst 

en oud en nieuw bereikbaar.

Fijne feestdagen toegewenst

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2013!

www.corael.nl

Prettige Feestdagen 
en een gezond en succesvol 2013

Hol & Molenbeek
Woningmakelaars

TZ blijft koploper na winst
Tweemaal Zes reisde afgelopen zaterdag af naar Almelo om 

tegen AKC uit te komen. AKC verkeert in de onderste regionen 

van de Overgangsklasse, Tweemaal Zes staat bovenaan. Toch 

zegt dat niet veel, de ploegen in deze poule ontlopen elkaar niet 

heel veel en al eerder wist een van de onderste ploegen punten 

af te snoepen van hoger geklasseerden.

AKC startte dan ook voortvarend en nam een snelle 2-0 voorsprong. De 

ploeg is erg slim in situaties rond de korf en weet daarbij veel korte kan-

sen te creëren. Tweemaal Zes, met opnieuw Luuk van Kouterik en Daniel 

Meijers in de gelederen, had moeite om in het spel te komen. Met name via 

schotkracht van Anouk van Breda en Lianne Meijers bleef Tweemaal in de 

wedstrijd, ook Luuk van Kouterik scoorde voor rust een aantal keer van 

afstand. Eind 1e helft wist de Maartensdijkse formatie voor het eerst op 2 

goals voorsprong te komen (7-9). Door wederom enkele korte kansen van 

AKC dames verdween die voorsprong snel.

Rust

Na rust was het spelbeeld ongewijzigd, Tweemaal Zes sterker, met name de 

dames maar nu ook met Daniel Meijers als scorende heer. Een kwartier voor 

tijd was het 16-14 voor de thuisploeg. Dit was het moment dat coach Mar-

cel Bos Tim Meijers inzette. De topschutter van Tweemaal Zes die enkele 

weken geleden geblesseerd raakte. Hij wist snel zijn stempel te drukken met 

meerdere doorbraakacties, strafworpen (verzilverd door Joep Gerritsen) en 

fraaie afstandsschoten. In die fase liep Tweemaal Zes over AKC heen en 

wisten meerdere spelers mooie goals mee te pikken. De enigszins gefl at-
teerde eindstand van 19-26 was bereikt.

Tweemaal Zes staat bovenaan en speelt komende zaterdag thuis in De Vier-

stee tegen KVZ uit Zutphen, opnieuw een laag geklasseerde ploeg. De wed-

strijd begint om 20.15 uur. Het tweede team liep in een matige wedstrijd 

tegen haar 1e nederlaag aan in Wageningen en verloor met 13-14. De kop-

positie wordt nu gedeeld met OVVO/De Kroon uit Maarssen.

Oliebollenactie Tweemaal Zes
Ook dit jaar organiseert de Korfbalvereniging Tweemaal Zes weer een grote 

oliebollenactie. Zowel de oliebollen als de appelbeignets worden dit jaar 

weer gebakken door onze plaatselijke warme bakker Bos: vijf oliebollen 

voor € 4,00 en de relatief grote appelbeignets kosten € 1,50 per stuk.

Oliebollen en de appelbeignets kunnen worden besteld via de bestellijsten, 

die huis aan huis in Maartensdijk alsmede in Hollandsche Rading worden 

verspreid. Bestellen kan ook telefonisch: tel. 0346 212267 (Fam. van Dijk) 

of tel. 0346 213696 (Fam. Broekhuizen), dan wel via e-mail: oliebollen@

tweemaalzes.nl.

De bestellijsten worden door jeugdleden op vrijdag 28 december 2012 tus-

sen 17.00 en 19.00 uur huis aan huis in zowel Maartensdijk als in Holland-

sche Rading opgehaald. 

De oliebollen en appelbeignets worden rondgebracht of kunnen worden op-

gehaald in de TZ-kantine op maandag 31 december 2012 tussen 10.00 en 

12.00 uur. 

SVM C1 Winterkampioen
Afgelopen zaterdag is het de C1 van de 

Maartensdijkse voetbalvereniging SVM gelukt 

ongeslagen winterkampioen te worden in de derde klasse

 met 77 doelpunten voor en slechts 9 tegen.

SVM probeert zoveel mogelijk jeugd- en seniorenspelers enthousiast te ma-

ken om de jeugd te begeleiden. Dit is ook bij dit team gelukt in de personen 

van Max Koetze en Mitchell ten Boden, die deze groep 2 keer per week 

trainen en op zaterdag begeleiden. Voor Max Koetze met name is het van 

belang omdat dit in zijn laatste studiejaar  een stage is,  waarin hij een ver-

gelijkbaar team  moet trainen en coachen.

V.l.n.r. (achter) Jay Koningstein, Jelle de Bree, Alex Temme, Derk de Brauw, 

Rogier Jongerius, Gijs Offringa, Tomas Bos, Stan van Eldik, Storm Bruns 

en voor: Jos van der Kreeft, Max Willers, Ido Roepman, Jordy Beckers, 

Sverre Kemp en Marc Gaasenbeek, Afwezig en niet op foto: Xander de 

Graaf.

Ongeslagen kampioen
Na een prima seizoen konden de talenten van FC de Bilt D6 afgelopen za-

terdag ongeslagen kampioen worden. Dan moest er eerst nog wel gewonnen 

worden van het altijd sterke Woudenberg D4. Echter ook deze tegenstander 

was niet opgewassen tegen de Rood/witte van de Bilt.  En zo kon er na 

een knappe 10-2 overwinning onder genot van echte nep champagne, een 

prachtige slagroomtaart en met een ware kampioensmedaille om de nek, 

feest worden gevierd in het prachtige in kerstsfeer versierde clubhuis van 

FC de Bilt.

Staand van links naar rechts Coen Sluijter, Robin Swinkels, Stijn van He-

ijningen, Vince van Leusden, David Hoek, Stan van Harselaar, Bram Pe-

ters, Rick Ursem en Jochem Zwambag.

Zittend van links naar rechts: Thom van Ettikhoven, Nick van Hugten, 

Daniel Smits, Hai Donders en Quinten Grundmeijer.

Klaverjassen bij FC De Bilt

Vrijdagavond 21 december kunt u 

weer klaverjassen bij FC de Bilt. 

In de kantine van deze sportvereni-

ging aan de Laan van Weltevreden 

in de Bilt bent u van harte wel-

kom. Vanaf 19.00 uur is de kan-

tine geopend en het klaverjassen 

begint om 20.00 uur. Inschrijfgeld 

bedraagt € 2,50. Loten voor de 

loterij zijn € 0,50 per stuk. 

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 21 

december kunt u weer klaverjassen 

bij SVM. In de kantine van deze 

sportvereniging aan de Dierenriem 

in Maartensdijk bent u van harte 

welkom. 

Het klaverjassen begint om 20.00 

uur en meedoen kost 3 euro. Er is 

ook een loterij, voor € 0,25 kunt u 

een lot kopen.
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Fysio Fitness Visscher: veelzijdig op gebied 

van gezondheid, sport en revalidatie
door Martijn Nekkers

Aan de Ruigenhoeksedijk in Groenekan bevindt zich de hoofdvestiging van Fysio Fitness Visscher. Hier 

kan men sinds jaar en dag terecht voor fysiotherapie, revalidatie, itness en groepslessen in bewegen. 
Ook is er de mogelijkheid voor manuele therapie en sportfysiotherapie. In Maartensdijk en Utrecht zijn 

twee dependances waar de nadruk ligt op fysiotherapie, bekkentherapie en orthomanueletherapie

‘De zaken gaan goed’, meldt direc-

teur Niek Visscher. ‘Aan de crisis 

waar iedereen het tegenwoordig 

over heeft, ontkomen we niet maar 

het werkt voor ons ook motiverend. 

We spelen in op de veranderende 

omstandigheden. Eén ervan is het 

gegeven dat cliënten voor fysiothe-

rapie tegenwoordig niet meer zo ge-

makkelijk in de tijd van de baas naar 

ons toe willen komen. We hebben 

daarom de openingstijden aangepast. 

Van 7.30 tot 22.00 uur is het centrum 

open, ook voor de groepslessen. Om-

dat er maar liefst acht fysiotherapeu-

ten aan het bedrijf verbonden zijn is 

die mogelijkheid er. Via de website 

kan men zelf plannen wanneer men 

langs wil komen. Je kunt dan met-

een gebruik maken van de sauna, het 

Turkse stoombad. Aan het einde van 

alle inspanningen wacht de leestafel 

en de bar.

Verantwoord bewegen
Een ander fenomeen is dat Fysio 

Fitness Visscher dependance is ge-

worden van het Sport Medisch Cen-

trum Midden Nederland. Sportarts 

Bernard te Boekhorst is op maan-

dag en dinsdag beschikbaar voor 

sportkeuringen en advies voor de 

behandeling van blessures. Met de 

behandeling d.m.v. fysiotherapie kan 

onder hetzelfde dak meteen worden 

begonnen. Maar ook het aanmeten 

van sportbraces en orthopedisch 

schoeisel is mogelijk. Fysio Fitness 

Visscher heeft ook regelmatig con-

tact met de huisartsen uit de regio. 

Die leren op die manier de moge-

lijkheden kennen die er zijn op het 

gebied van therapie, revalidatie en 

verantwoord bewegen. Dat maakt 

verwijzen gemakkelijker. Op de ach-

tergrond speelt dat de mensen steeds 

ouder worden en dat ze daarbij ook 

it willen blijven. Verantwoord be-

wegen is dan heel belangrijk. Daar 

sluiten de doelgroep-trainingen on-

der leiding van een fysiotherapeut 

goed op aan. 

Maatwerk
Speciale groepen zijn er voor men-

sen met speciieke klachten zoals 
diabetes, Parkinson, COPD, hart-

klachten, rugklachten en bekken-

klachten. Visscher:  ‘Uitgangspunt is 

altijd dat we maatwerk willen leve-

ren. We spelen altijd in op de wensen 

en de behoeften van onze klanten. 

Daarom beginnen we altijd met een 

uitgebreid intakegesprek waarbij 

we precies kunnen bepalen wat no-

dig is. In overleg bekijken we hoe 

we de behandeling gaan uitvoeren. 

Groepslessen zijn een ander onder-

deel in het aanbod van Fysio Fitness 

Visscher. De keus is groot. Spinning, 

Yoga, Pilates, Bodyfun, Zelfverde-

diging en Nordic walking zijn maar 

een paar voorbeelden.

Blessures

Fysio Fitness Visscher gaat zich nog 

meer richten op de behoeften van 

sporters. Een uitvloeisel hiervan zijn 

inloopspreekuren van fysiotherapeu-

ten bij verschillende sportclubs in de 

regio. ‘Belangrijk voor een sporter 

is dat hij zo snel mogelijk langs kan 

komen als hij een blessure heeft op-

gelopen’, zegt Visscher. ‘We kunnen 

dan meteen een behandelplan maken 

en het behandeltraject opstarten. Pre-

ventie tegen verdere blessures maakt 

deel uit van onze benadering.’

Kwaliteitsbeoordeling
Het bedrijf krijgt, net als de col-

lega’s, te maken met nieuwe kwali-

teitsstandaarden. Daarbij spelen de 

z.g. HKZ-regels van de overheid een 

grote rol. HKZ staat voor Harmo-

nisatie Kwaliteitsbeoordeling in de 

Zorgsector. Het is te vergelijken met 

de ISO norm die we al langer ken-

nen in het bedrijfsleven. Uitgebreide 

verslaglegging en beschrijving van 

alle processen in de behandeling 

zijn daarbij een voorwaarde. En dit 

alles aan de hand van allerlei pro-

tocollen, normen en voorschriften.  

 

De verzekeringmaatschappijen heb-

ben daarbij nog een eigen systeem. 

Die hebben vooral voor ogen de kos-

ten te beheersen. Een uitgangspunt 

waarvoor Visscher overigens wel 

begrip kan opbrengen. Het levert 

de deelnemers aan dit systeem het 

predicaat ‘Pluspraktijk’ op. Met zijn 

bedrijf voldoet Visscher aan de kwa-

liteitsnormen. ‘Het levert wel veel 

extra administratie en rompslomp 

op’, merkt hij op. Voor de klanten 

is dat misschien minder interessant. 

Visscher: ‘Voor hen willen we uit-

eindelijk een goed en bruisend cen-

trum zijn met veel mogelijkheden. 

Een plek waar je met plezier werkt 

aan gezondheid en welzijn.’

Fitness instructeur Wesley de Bree instrueert één van de itnessdeelnemers.

Verlenging contract

Trainer Wout van Dronkelaar van de Maartensdijkse derde  

(zaterdag-)klasser SVM verlengde onlangs zijn dienstverband met de 
Maartensdijkse voetbaltrots met 
opnieuw een jaar. Vicevoorzitter 
Arne-Jan Hiddinga (links 

tevens coördinator veldvoetbal) 

en Remco van den Brink (lid 
trainerscommissie rechts) woonden 
de ondertekening bij. 
[Kees Pijpers]

30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt
030-2746772 • www.curves.nl

Moeizame zege DOS
DOS moest zaterdag winnen om in de top van de ranglijst te 
blijven. Tegenstander Madjoe valt dit zaalseizoen iets tegen, 

maar blijft een lastige ploeg om te bespelen.

De prestaties van DOS worden steeds meer bijzonder, te meer omdat de ploeg 

steeds met wisselende opstellingen te maken heeft. Naast het missen van 

twee vaste krachten, ontbrak zaterdag ook nog Marcella Bouwman vanwege 

ziekte. Zij werd goed vervangen door Dagmar Noordermeer. Gelukkig bleek 

aan niets dat DOS tijd nodig had om aan elkaar te wennen. Vanaf het eerste 

luitsignaal ging DOS voluit en werd in beide aanvalsvakken scherp gespeeld.  

Madjoe had in de eerste twintig minuten het nakijken en DOS kwam te-

recht op een 8-2 voorsprong. Ook de 9-2 en 10-2 vielen snel. Tenminste dat 

dachten de Westbroekers, maar de scheidsrechter loot vanwege vermeende 
overtredingen in de korfzone beide doelpunten af. Ook bij het terugkijken 

van de videobeelden was er van enig lichamelijk contact geen sprake. Mad-

joe kon deze hulp wel gebruiken en in plaats van 10-2 werd het 8-4. Een 

teken voor de coach van Madjoe om het ritme van DOS nog meer te ont-

regelen. Vorige week stond men nog een minuut stil om respect te tonen, 

een week later was hij dit blijkbaar alweer vergeten en vond het nodig in 

het voorbijgaan DOS-coach Berry van den Broek met een waterbidon mid-

den in het gezicht te spuiten. Een respectloze actie. DOS liet voor de rust 

Madjoe toch nog iets dichter bij komen en bezocht met een 11-9 ruststand 

de kleedkamers.

Na rust lag het tempo in de aanval van DOS een stuk lager. Niet altijd 

werden de juiste mensen in de goede posities gebracht waardoor ook de 

verrassing in het spel minder werd. Het niveau van het spel werd minder, 

maar gelukkig kon Madjoe ook geen vuist maken. Bij 12-12 kwam Madjoe 

weliswaar gelijk, maar met het inbrengen van wissels aan de zijde van DOS 

werd het spel weer dreigender. DOS kwam snel op een 14-12 voorsprong. 

Via 15-13 scoorde Madjoe weliswaar in de laatste minuut nog 15-14 en 

volgde er nog een spannende aanval, maar de terechte overwinning kwam 

gelukkig niet meer in gevaar. Dit geeft aan dat DOS verder is dan vorig 

seizoen, toen DOS meerdere malen in dit soort situaties de wedstrijd nog uit 

handen gaf. Twintig minuten goed korfbal bleek deze wedstrijd uiteindelijk 

voldoende voor de overwinning.

 

Volgende week speelt DOS de laatste wedstrijd van 2012. Tegenstander in 

IJmuiden is DKV. De wedstrijd begint om 18.20 uur.

Salvodames winnen hun wedstrijden
Beide damesteams van Salvo hebben hun wedstrijden gewonnen. Dit was nodig om van de onderste 
plaatsen weg te komen. Salvo 1 won met 3-2 van het bezoekende Keizer Otto Trivolley uit Naarden 
met 3-2. De dames van Salvo 2 speelden tegen het onder aanstaande Cito uit Zeist en wonnen hun 

wedstrijd met 3-1. Zo lopen de dames verder weg van de onderste posities. 

Het bezoekende KO Trivolley stond 

op een zesde plaats op de ranglijst en 

zag de wedstrijd tegen Salvo als een 

springplank om richting de hogere 

regionen te kunnen stijgen. Ondanks 

het feit dat Salvo die middag over een 

zeer smalle selectie van zeven speel-

sters beschikte leek het aan het begin 

van de wedstrijd een volkomen gelijk 

opgaand duel te worden waarvan de 

uitslag niet was te voorspellen. In de 

eerste en tweede set warende ploegen 

volkomen aan elkaar gewaagd. Tri-

volley had gedurende deze sets tel-

kens een kleine voorsprong. 

In de 1e set bleef dit zo en wisten zij 

deze te winnen met 24-26. In de 2e 

set hetzelfde spelbeeld maar aan het 

einde van de set de winst voor Salvo 

met 26-24. De 3e set was weer voor 

een iets sterker Trivolley met 21-25. 

Daarna was het Salvo wat de klok 

sloeg. De betere conditie van Salvo 

gaf de doorslag. De 4e en 5e set ging 

naar Salvo met de duidelijke cijfers 

25-15 en 15-5. Door dit resultaat 

vindt Salvo aansluiting bij de mid-

denmoot met perspectief voor een ho-

gere klassering

Salvo 2 
Van het bezoekende Cito uit Zeist 

moest gewonnen worden om dichter 

naar de middenmoot te komen. Dit 

team staat onderaan en dus kansen 

om de winst te pakken. De eerste twee 

sets leek dat ook makkelijk te lukken. 

Deze werden beide gewonnen met 

resp. 25-16 en 25-21. In de volgende 

sets liet Cito echter de tanden zien en 

knokte volop voor een goed resultaat. 

Hoewel Salvo meer aanvalskracht 

bezit had het enorm veel moeite om 

de goede en beweeglijke verdediging 

van Cito te slechten. De aanval van 

Salvo presteerde minder waardoor er 

ontzettend veel lange rally’s ontston-

den die niet allemaal door Salvo wer-

den gewonnen. Cito knokte zich naar 

een setwinst van 26-24. De 4e set 

hetzelfde spelbeeld. Volkomen aan 

elkaar gewaagde teams die voor elk 

punt knokten. Tot het einde toe ont-

zettend spannend. Mede door de vele 

spectaculaire reddingen van Anique 

Diepeveen won Salvo uiteindelijk de 

set met 27-25 en de wedstrijd met 3-1.

Beide teams die allebei in de 1e klas-

se spelen hebben met dit resultaat het 

jaar goed afgesloten. De volgende 

wedstrijden zijn op 12 januari 2013. 

De verwachting is dat beide teams 

in de 2e competitiehelft meer pun-

ten zullen halen in de nieuwe poules 

waarin zij spelen. 



Kerstmarkt 
Bilthoven 

De Kerstmarkt Bilthoven (georgani-

seerd door Rotaryclub De Bilt-Biltho-

ven, Ondernemingsvereniging Bilt-

hoven en Winkeliersvereniging De 

Kwinkelier) genoot - verdeeld over 

drie dagen (13, 14 en 15 december) 

en sterk beïnvloed door de weersom-

standigheden - een wisselende publie-

ke belangstelling. 

Het parkeerterrein van het Vinken-

plein was tijdelijk ontruimd. De ver-

lichte Kerstmarkt bestond uit een 

grote kerstboom, kersthuisjes, een 

glühweinbar, een kunststof ijsbaan 

en een podium met diverse optre-

dens. De meeste kersthuisjes werden 

bemand door lokale ondernemers. 

[HvdB]
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Wintermarkt in (het oude dorp) De Bilt
Zondag 16 december was er Wintermarkt in het ‘Oude Dorp’ van De Bilt in de Dorpsstraat. Er waren kramen met 

o.a. design, zoals hoedjes, tassen, sieraden en glaskunst, schilderkunst, tuin- en woondecoraties, boeken, culinaire 

zaken, lekkere hapjes o.a. slowfood en drankjes, ambachtelijke soepen, glühwein en warme chocolademelk.

Wethouder Arie-Jan Ditewig leidde een veiling van kunst en andere mooie en leuke dingen ten bate van de Voed-

selbank De Bilt.

In één van de kramen verzorgde de Amsterdamse beeldend kunstenaar Anna de Mol van Otterloo een mini workshop 

voor kinderen. [HvdB]

Vuurwerk is een ramp voor een hondje

het loopt daarom angstig zijn rondje

want dieren zijn bang

houd je dus in bedwang

en heb vooral geen kort lontje

Guus Geebel Limerick

Zaterdag kon men ook met de Kerstman in de sprookjesachtige koets een paardenritje maken. [foto Henk van de Bunt]

Gedurende de kerstmarkt kon op een kunststof ijsbaan naar hartenlust 

geschaatst en geijshockeyd worden. [foto Henk van de Bunt]

Op donderdag werd de Kerstmarkt geopend door burgemeester Arjan 

Gerritsen o.a. in gezelschap van Ella Prins (directeur Julianaschool). Haar 

school verzorgde gedurende de markt een levende kerststal. [foto Reyn 

Schuurman]

VBW 
Winterdag

Op 4 januari 2013 wordt in het 

Dorpshuis van Westbroek een Va-

kantie Bijbelweek Winterdag geor-

ganiseerd. Alle kinderen van basis-

schoolgroep 1 tot en met brugklas 

voortgezet onderwijs zijn weer 

welkom van 10.00 tot 15.00 uur.

Tijdens de Winterdag worden er in 

het Dorpshuis diverse dingen ge-

organiseerd: knutselen, spelletjes, 

zingen, maar er wordt ook uit de 

Bijbel verteld en gezamenlijk ge-

luncht. Dus lijkt het je gezellig? Je 

bent van harte welkom! Voor vra-

gen: vbwwestbroek@gmail.com of 

tel. 06 20292679.

Op zondag 30 en maandag 31 december bakken 

wij weer verse oliebollen en appelflappen.

Oliebollen per stuk € 0,80 / 10 voor € 7,50

Appelflappen per stuk € 1,20 / 10 voor € 10,00

 Op zondag 30 december en maandag 31 december

van 12.00 - 18.00 uur kunt u oliebollen en appelflappen afhalen. 

Bestellen kan al eerder via 0346-218821 of 06-12368755

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan

www.naastdeburen.nl

30 en 31 december verkoop oliebollen

Woe.
19-12

Rib-eye met roquefort saus
of

Kabeljauwfilet 
met mosterd-dille saus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
20-12

Vrij.
21-12

Woe.
26-12

Kerstdiner

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
27-12

"Kliekjesdagen"

Vrij.
28-12

"Kliekjesdagen"

Woe.
2-1

Erwtensoep met bubbels 8,50

Do.
3-1

Tilapiafilet
met rucola en tomaatjes

of
Biefstuk

met gebakken champignons

11,00
incl. kopje 

koffieVrij.
4-1


