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Kerstboom Maartensdijk

Woensdag 7 december jl. werd in de stromende regen de kerstboom voor het 
voormalig gemeentehuis van Maartensdijk weer geplaatst. [HvdB]

Voordat de offi ciële  opening plaats-
vond ging Marijke den Dikken, voor-
zitter van de plaatselijke Amnesty-
groep, in op de grote veranderingen 
die in de Arabische wereld hebben 
plaatsgevonden. ‘Veel oude leiders 
zijn weg, maar de toekomst is on-
zeker. In landen als Syrië, Bahrein 
en Libië houdt het geweld aan. In 
Egypte is de noodtoestand, die dertig 
jaar lang een instrument van onder-
drukking was in de handen van oud-
president Mubarak, nog steeds van 
kracht en zelfs uitgebreid. De Arabi-
sche Lente mag geen illusie worden’, 
aldus Marijke den Dikken. 

Mensen
Marijke vraagt speciale aandacht 
voor de 26-jarige Egyptische rech-
tenstudent Maikel Nabil Sanad. ‘Hij 
schreef een kritisch blog over het ge-
welddadige optreden van militairen 
tegen vreedzame demonstranten op 
het Tahrirplein. Ook schreef hij over 
de martelingen die hij onderging. 
Hij kreeg drie jaar cel. Amnesty be-
schouwt hem als gewetensgevangene 
en vindt dat hij onmiddellijk en on-
voorwaardelijk moet worden vrijge-
laten.’ Marijke den Dikken vraagt 
ook aandacht voor Ahmed Fouad 
Negm. De man is 82 jaar en afkom-
stig uit een familie van arme boeren 
van het Egyptische platteland. Ook 
hij belandde in de gevangenis. Daar 
begon hij gedichten te schrijven. Ma-
rijke leest een aangrijpend gedicht 
van hem voor.

Memoreren
Voordat wethouder Herman Mitten-
dorff de openingshandeling verricht 

door vijf elektrische kaarsen te laten 
oplichten, gaat hij in op het onrecht 
dat overal in de wereld nog bestaat. 
Hij noemt het heel goed dat er men-
sen zijn die daar voortdurend op wij-
zen. Een van de meest schrijnende 
indrukken van de afgelopen tijd was 
voor hem een Syrische jongen van 
14 jaar die bij een demonstratie werd 
opgepakt en doodgemarteld. Mit-
tendorff gaat ook in op de situatie 
van asielzoekers en vluchtelingen in 
eigen land. ‘Je mag best kritisch en 
geëngageerd blijven. De basis van 

Amnesty International ligt bij de 
mensenrechten. De organisatie heeft 
wereldwijd zo’n drie miljoen men-
sen die zich daar actief aan binden. 
Nederland is met 300.000 actieve 
leden een grote speler.’ De wethou-
der waardeert het dat ook in De Bilt 
veel mensen zich daarvoor inzetten, 
maar vindt het jammer dat hij niet 
veel jongeren ziet. ‘Vijftig jaar Am-
nesty International is niet iets om te 
feliciteren maar om te memoren.’ Hij 
hoopt dat veel mensen de tentoon-
stelling zullen bezoeken.

Marijke den Dikken en Herman Mittendorff bij de opening van de 
tentoonstelling. 

Postertentoonstelling Amnesty International
door Guus Geebel

Wethouder Herman Mittendorff opende zaterdag 10 december in de bibliotheek in De Kwinkelier
een tentoonstelling met historische affi ches. Zij brengen op treffende wijze 

de vijftigjarige geschiedenis van Amnesty International in beeld. 

Amnesty verzamelt 
handtekeningen op Hessenweg

Twee vrijwilligers van Amnesty International stonden zaterdag 3 december 
met een kraam op de Hessenweg. Zij vroegen mensen hun handtekening 
te zetten voor de Egypte-actie. Ook al is president Mubarak niet meer aan 
de macht, nog altijd worden in dat land mensen zo maar gearresteerd en 
duizenden mensen zijn zonder eerlijk proces veroordeeld door militaire 
rechtbanken. ‘De twee belangrijkste moslimfundamentalistische partijen in 
Egypte krijgen naar verwachting zestig tot zeventig procent van de zetels 
in het nieuwe Egyptische parlement op basis van onoffi ciële, gelekte ver-
kiezingsresultaten’, meldde persbureau AP zaterdag. Of dit verkiezingsre-
sultaat voor de bevolking, met name voor vrouwen, positief zal uitpakken 
is nog maar de vraag. ‘De landen waar dit jaar een omwenteling plaatvond, 
verkeren in een zeer onzekere politieke en maatschappelijke situatie’, stelt 
Amnesty International. Met de Human Rights Agenda for Change van 
Amnesty worden de landen als Egypte, Tunesië en Libië aangespoord her-
vormingen in gang te zetten. Op 9 december geeft Amnesty offi cieel het 
startschot voor haar campagne voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika, 
getiiteld ‘Laat de Arabische Lente geen illusie worden’. [LvD]

Veel voorbijgangers stonden even stil bij de kraam om zich te laten 
voorlichten en hun handtekening te zetten tegen de schending van de 
mensenrechten in Egypte.

VUURWERK IN DE VOORVERKOOP
NU MET GRATIS EXTRA VUURWERK! 

ONLINE: WWW.GROENRIJKVUURWERK.NL 
OF BIJ GROENRIJK HOLLANDSCHE RADING AAN DE KASSA.

PRESENTATIE VUURWERK IS AL AANWEZIG!

Tijd voor een nieuwe accountant? 
Tel. 030-2283849, www.1-loket.nl
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

18/12 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
18/12 • 9.00u - 

Ds. J.B. ten Hove, Katwijk aan Zee
18/12 • 18.30u - 

Ds. B. de Borst, Den Bommel

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
18/12 • 10.30u - Ds. A.J. Noord, Utrecht

21/12 • kerstconcert

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’

18/12 • 10.00u - Dhr. Wim Molenkamp, 
Haarlem

R.K. Kerk O.L. Vrouw
18/12 • 10.30u - 

Dhr. H. Nauta en dhr. M. Meijer

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

18/12 • 9.30 - 
Ds. H.S Wiersma, Spakenburg

18/12 • 16.30 - Ds. R. Kelder, Bunschoten

Hervormde Gemeente Dorpskerk
18/12 • 10.00u - Ds. C. van Sliedregt, 

Nunspeet
18/12 • 17.00u - Kerstfeest voor Jongeren

Pr. Gem. Immanuelkerk
18/12 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk
18/12 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk
18/12 • 10.30u - 

Eucharistieviering, F. Zwarts

Volle Evangelie Gemeente
18/12 • 10.00u - Dhr. Joop Coens, Houten

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel
18/12 • 10.30u - Ds. E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk
18/12 • 10.00u - 

Kand. Mr. J.P. de Man, Rosmalen
18/12 • 18.30u -

Kand. J.A.J. Pater, Veenendaal

Herst. Herv. Kerk
18/12 • 10.30  en 18.00u - 

Dhr. B. Klootwijk

Onderwegkerkje Blauwkapel
18/12 • 15.00u - Pastoraal werker D. Gudde

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

18/12 • 11.00 uur - 
Ds. P.D.D Steegman, Bilthoven

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

18/12 • 10.00u - Ds. J. van Eck, Ede
18/12 • 18.30u - 

Ds. L. Kruijmer, Veenendaal

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

18/12 • 9.30u - Ds. P.D.D Steegman, 
Bilthoven

St. Maartenskerk
17/12 • 19.00u - 

Woord- en Communieviering
18/12 • 10.30u - 

Woord- en Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk
18/12 • 10.00u - 

Ds. J.F. Ezinga (kinderkerstdienst)

PKN - Herv. Kerk
18/12 • 10.00u - Ds. L. Schaap, Nijkerk

18/12 • 18.30u - 
Ds. R.R. Eisinga, Schoonrewoerd

Bingo bij ‘t Hoekie

Vrijdagavond 16 december is er 
Bingo bij servicecentrum ’t Hoe-
kie. Om 19.30 uur gaan de deuren 
open, 20.00 uur start de Bingo en 
om 22.30 uur is de Bingo afgelo-
pen. Kinderen vanaf 12 jaar zijn 
ook van harte welkom. Elke Bingo 
heeft mooie prijzen! Boekjes zijn 
er in diverse prijsklassen. De Bingo 
wordt mede mogelijk gemaakt 
dooreen groep enthousiaste vrij-
willigers. Het adres is Prof. DR. 
T.M.C. Asserweg 2, De Bilt, tele-
foon 030 2201702.

Bingo in Dijckstate 

SWO De Zes Kernen organiseert 
Bingo op de 3e vrijdag van de 
maand in de inloop van Dijckstate 
in Maartensdijk. Dus op vrijdag 16 
december bent u weer van harte 
welkom! De aanvang is om 14.15 
uur, de kosten zijn € 3,00 (voor 
5 speelrondes incl. 1 x koffie of 
thee). Meer informatie: SWO De 
Zes Kernen locatie Maartensdijk 
(tel. 0346 214161).

Kerstspel der kinderen

Als het je leuk lijkt om mee te doen 
met het kerstverhaal, ga dan vrijdag 
16 december, dinsdag 20 december 
en vrijdag 23 december naar de 
Mantel bij de Sint Maartenskerk in 
Maartensdijk. Vanaf 15.30 uur wor-
den de rollen verdeeld en geoefend 
wordt er steeds tot 16.15 uur. De 
echte ‘uitvoering’ is kerstavond 24 
december a.s. om 19.00 uur. Heb je 
nog vragen? Bel gerust! Aline van 
Rossum tel. 06 23662203, Marieke 
Huiden tel. 06 43269001, Gea Oud-
hof tel. 06 51751716 of Yvonne 
Harbers tel. 06 13194088.

Voetendag Beterlopenwinkel

Aankomende zaterdag 17 decem-
ber is er van 8.30 - 13 uur een voe-
tendag in de George In der Maur 
Beterlopenwinkel aan de Kon. Wil-
helminaweg 497 te Groenekan. 
Deskundig personeel van George In 
der Maur orthopedie staat dan klaar 
om mensen met voet en houdings-
klachten van advies te voorzien. U 
kunt zonder verwijzing of afspraak 

langs gaan. Een mooie kans op 
een professioneel consult. Er zijn 
geen kosten aan verbonden en een 
afspraak maken is niet nodig.

Open Dag Nieuw Licht

Op zaterdag 17 december van 
14.00 tot 17.00 uur kun je kennis 
maken met Nieuw Licht, centrum 
voor Inspiratie en Intuitie. Je kunt 
een open les intuitie en energie 
volge en een gratis healing krijgen. 
Ook kinderen zijn welkom. Nieuwe 
trainingen starten in januari. Adres: 
Laurillardlaan 6 in Bilthoven, 
ingang zit aan de Betje Wolflaan. 
Meer informatie: www.nieuw-licht.
nl of via 06-46736993.

Wereldwinkelen

Zaterdag 17 december aanstaan-
de tussen 10.00 en 16.00 uur is 
de Wereldwinkel in de hal van 
Dijckstate. Naast veel ouds en ver-
trouwds zijn er in deze december-
maand uitgelezen wijnen, originele 
versnaperingen en bijzondere kof-
fie- en thee melanges. Het is ook de 
laatste gelegenheid om een keuze te 
maken uit heel veel originele kerst-
artikelen: fijngevoelige stalletjes, 
welsprekende retablo’s, bijzondere 
boomversieringen. 

Kinderkerstfeest  
Hollandsche Rading

Al sinds 1934 wordt er een spe-
ciaal Kinderkerstfeest gehouden 
in de Adventkapel in Hollandsche 
Rading. Op zondag 18 december 
a.s. om 16.00 uur zijn de kinde-
ren met hun ouders en/of groot-
ouders weer van harte welkom.  
Voor de kinderen is er voor in de 
kapel ruimte gemaakt en zij kun-
nen plaatsnemen op de bankjes 
die sinds de start in 1934 worden 
gebruikt. 
Ook dit jaar zullen weer de beken-
de liedjes worden gezongen. Kin-
deren krijgen muziekinstrumentjes 
aangereikt zodat ze bij de liedjes 
ook muziek kunnen maken en er 
worden mooie kerstverhalen ver-
teld. Daarna is er voor alle kinderen 
iets te drinken en te snoepen.

Kerstviering voor jongeren

De tradiotionele jeugdkerstviering 
in de Dorpskerk is op de vierde 
adventszondag 18 december a.s. 

‘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

om 17.00 uur in de Dorpskerk in 
De Bilt. Iedereen, jong en oud, 
wordt weer van harte uitgenodigd 
aanwezig te zijn om samen op een 
bijzondere manier het kerstverhaal 
te beleven. Na afloop is er nog een 
gezellig samenzijn op het kerkplein 
met warme chocolademelk en een 
krentenbol!

Soefi-bijeenkomst
 
Op zondag 18 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: de sneeuw-
koningin, een wintersprookje.
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) 

Fotoclub Bilthoven

Maandag 19 december zal er een 
thema avond zijn over Pinhole-
fotografie. Clublid Fred Ooster-
huis zal er een korte verhandeling 
over geven. Na de pauze is er de 
mogenlijkheid om zelf een Pinhole 
te maken. 
De avond wordt gehouden in de 
Statenkamer van het H.F. Witte 
Centrum, Henri Dunantplein 4, 
De Bilt, aanvang om 20.00 uur. 
Voor meer info op de website  
www.fotoclubbilthoven.nl.

Volkskerstzang Maartensdijk

Maandag 19 december aanstaande 
gaan de deuren van de Sint Maar-
tenkerk in Maartensdijk rond 19.00 
uur weer open voor de inmiddels 
traditionele Maartensdijkse Volks-
kerstzang. 
Ook dit jaar is het weer mogelijk 
om mee te zingen met de traditio-
nele kerstliederen. Dit zingen zal 
worden afgewisseld met zang en 
muziek van anderen. De leden van 
de werkgroep Volkskerstzang zijn 

blij dat ook het kinderkoor van de 
RK. Sint Maartenkerk dit jaar zijn 
medewerking verleend. De aan-
vang van de Volkskerstzang is om 
19.30 uur en het zal ongeveer een 
uur duren.

PvdA en Openbaar Vervoer

In De Bilt en de provincie veran-
dert veel bij het Openbaar Ver-
voer. Evert Bouws, lid van Rover, 
Rocov en de Ouderenraad spreekt 
tijdens de overdagbijeenkomst van 
de PvdA over de veranderingen bij 
het Openbaar Vervoer alsmede over 
de visie van de BRU daarop. 
Belangstellenden zijn welkom 
dinsdag 20 december om 9.45 uur 
bij Mevr. v.d. Hammen, Bielalaan 
4 te Bilthoven. GroenLinks/PvdA- 
raadslid Jaap Nieuwenhuize brengt 
Nieuws uit de Gemeenteraad. Ook 
niet leden zijn welkom. 

Volkskerstzang Westbroek

Op dinsdag 20 december 2011 zal 
er in de Grote Kerk van Westbroek 
de volkskerstzangdienst worden 
gehouden. Tijdens deze dienst kunt 
u meezingen met de bekende kerst-
liederen en ook kunt u luisteren 
naar declamaties en het kerstevan-
gelie.
Medewerking wordt verleend door 
het gospelkoor ‘Sparks of Joy’ en 
muziekvereniging Vriendenkring’. 
Voorafgaand aan de dienst speelt 
Mw. Lam op het orgel kerstmelo-
dieën. De aanvang is om 19.30 uur 
en de kerk is om 19.00 uur open. 
Aan de uitgang van kerk wordt er 
een collecte gehouden ter bestrij-
ding van de onkosten. Na de dienst 
is er gelegenheid om nog even na te 
praten onder het genot van koffie of 
chocolademelk.

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

Daniel van Utrecht
werkend vanuit 

christelijke 
levensovertuiging 

Dorpsweg 20, Maartensdijk
0346-210700 

(dag en nacht bereikbaar)

www.adcura.nl
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GRATIS BEZORGSERVICE

Marijke	van	Esterik	over	haar	initia-
tief:	 ‘In	2001	had	de	Dorpskerk	nog	
een	zogeheten	Evangelisatiecommis-
sie.	 Mijn	 schoonzoon	 en	 ik	 hebben	
het	 idee	 voor	 een	 kerstnachtdienst	
voorgelegd	 aan	 deze	 commissie.	 Ik	
kende	het	initiatief	uit	Woerden,	waar	
ik	geboren	en	getogen	ben.	Daar	werd	
de	 Kerstnachtdienst	 elk	 jaar	 gehou-
den	 in	de	Petruskerk.	De	dienst	was	
met	 name	 bedoeld	 voor	 mensen	 die	
niet	 of	 maar	 een	 keer	 per	 jaar	 naar	
de	kerk	gingen.	Ik	vond	het	altijd	een	
heel	sfeervolle	dienst	en	merkte	dat	er	
inderdaad	mensen	op	af	kwamen	die	
je	door	het	 jaar	heen	niet	 in	de	kerk	
zag.’	

Idee
De	 Evangelisatiecommissie	 van	 de	
Dorpskerk	vond	het	een	goed	idee	en	
ging	brainstormen	met	Marijke.	 ‘Bij	
onze	Kerstnachtdienst	zou	laagdrem-
peligheid	 voorop	 staan.	 De	 preek	
moest	 gemakkelijk	 toegankelijk	 zijn	
en	 er	 zouden	 veel	 oude	 kerstliedjes	
worden	 gezongen	 die	 mensen	 van	
vroeger	 kenden.’	 Daarmee	 onder-
scheidt	 de	 Kerstnachtdienst	 in	 de	
Dorpskerk	 zich	 van	 kerstnachtdien-

sten	in	andere	kerken	in	de	gemeente	
De	Bilt:	 ‘Wij	willen	de	dienst	 en	de	
liederen	 zo	 toegankelijk	 mogelijk	
houden	 voor	 iedereen.’	 De	 Kerst-
nachtdienst	 wordt	 niet	 meer	 georga-
niseerd	 door	 de	 Evangelisatiecom-
missie,	 maar	 is	 tegenwoordig	 een	
project,	 vertelt	Marijke.	 ‘Ik	 start	 het	
op,	 samen	met	een	ouderling.	Het	 is	
een	 hele	 organisatie.	 Je	 moet	 overal	
achteraan	zitten.’

Folder
Toen	de	eerste	Kerstnachtdienst	maar	
een	kleine	groep	mensen	trok,	gingen	
de	initiatiefnemers	om	de	tafel	zitten	
met	de	Kerkenraad.	‘Die	zag	het	aan-
vankelijk	niet	meer	zo	zitten,	maar	we	
hebben	een	plan	bedacht.	We	besloten	
in	de	wijk	van	de	Dorpskerk	huis	aan	
huis	te	gaan	folderen.	Gemeenteleden	
kregen	 ’s	 zondags	 aan	 het	 eind	 van	
de	 dienst	 het	 verzoek	 om	 een	 stapel	
folders	mee	te	nemen	en	te	bezorgen.	
Ze	 mochten	 kiezen	 welke	 straten	 ze	
wilden	 doen.	 Deze	 folders	 werden	
een	week	van	tevoren	verspreid.	Ver-
der	maakten	we	posters	die	we	overal	
ophingen.’	De	folder-	en	posteracties	
hadden	 inderdaad	 succes.	 ‘De	 kerk	

werd	 steeds	 voller.	 De	 laatste	 jaren	
hebben	we	niet	meer	hoeven	folderen.	
We	hangen	alleen	nog	posters	op.	De	
mensen	zijn	nu	goed	bekend	met	de	
Kerstnachtdienst	in	de	Dorpskerk.’	

Jubileum
Met	het	tienjarig	jubileum	wordt	link	
uitgepakt.	‘We	krijgen	een	groot	koor	
op	 bezoek,	 het	 Christelijk	 Gemengd	
Koor	 Hosanna	 uit	 Gouda.	 Dit	 koor	
zingt	een	aantal	liederen	en	alle	aan-
wezigen	 mogen	 bepaalde	 gedeeltes	
meezingen.	Die	 staan	aangegeven	 in	
het	 boekje	 van	 de	 Kerstnachtdienst,	
dat	 elke	 bezoeker	 krijgt	 uitgereikt.’	
Hosanna	 telt	maar	 liefst	negentig	 le-
den	 en	 staat	 onder	 leiding	 van	 diri-
gent	Carel	Schultz.	Het	koor	bestaat	
al	 sinds	 1904.	Verder	 neemt	 de	 mu-
ziekgroep	van	de	Dorpskerk	deel	aan	
de	dienst.	Bijzonder	is	dit	jaar	dat	een	
koortje	 van	 leden	 van	 de	 Dorpskerk	
onder	 leiding	 van	 Joop	 den	 Hartog	
buiten	 staat	 te	 zingen	 voordat	 de	
dienst	begint.	
‘Na	 de	 dienst	 staan	 er	 buiten	 vuur-
korven	 en	 kaarsen	 te	 branden.	 Be-
zoekers	 krijgen	 chocolademelk	 of	
kofie.’	Het	idee	voor	het	koortje,	de	
vuurkorven	en	kaarsen	en	het	buiten	
nog	iets	drinken	na	de	dienst	komt	af	
van	Gert-Jan	Codee,	de	(wijk-)domi-
nee	van	de	Dorpskerk,	die	de	Kerst-
nachtdienst	 zal	 leiden.	 ‘Hij	 was	 dat	
gewend	in	de	tijd	dat	hij	in	Rotterdam	
werkte.’	De	Dorpskerk	met	zijn	vijf-
honderd	 zitplaatsen	 is	 een	 bloeiende	
kerkgemeente	in	De	Bilt:	‘Bij	bijzon-
dere	 diensten,	 zoals	 een	 jeugddienst	
of	doop,	 is	hij	goed	bezet	 en	 tijdens	
gewone	 diensten	 behoorlijk	 bezet’,	
aldus	Marijke.

De	 Kerstnachtdienst	 is	 gratis,	 inclu-
sief	 het	 drankje	 na	 aloop	 en	 vindt	
plaats	op	24	december	om	22.00	uur.	
Geïnteresseerden	 worden	 geadvi-
seerd	vroeg	te	komen,	want	de	dienst	
is	erg	populair	in	de	gemeente	De	Bilt	
en	vol	is	vol.	Het	adres	van	de	Dorps-
kerk	is	Dorpsstraat	70,	De	Bilt.	

10e Kerstnachtdienst in Dorpskerk De Bilt
door Lilian van Dijk

Al tien jaar organiseert Marijke van Esterik uit Bilthoven de Kerstnachtdienst in de Dorpskerk
in De Bilt, een Nederlands Hervormde kerk die tot de Protestante Kerk in Nederland behoort.

Wat begon met een stuk of dertig bezoekers trok na verloop van jaren een bijna volle kerk.
De Dorpskerk biedt plaats aan vijfhonderd mensen.

Marijke van Esterik schept er plezier in met volle inzet en veel enthousiasme 
de jaarlijkse Kerstnachtdienst te organiseren in de Dorpskerk in De Bilt.

Fakkelwake

Zaterdag 10 december was de Dag van de Rechten van de Mens. In De Kwinkelier hield de afdeling De Bilt van 
Amnesty International zoals elk jaar een fakkelwake om aandacht te vragen voor een speciieke groep mensen. Dit 
jaar was dat voor Egypte met het thema ‘Laat de Arabische lente geen illusie worden’. 

Felicitaties voor 
diamanten bruidspaar

door Guus Geebel

Locoburgemeester Bert Kamminga kwam maandag 
5 december de heer en mevrouw Hardeveld-de Groot 

feliciteren met hun zestigjarig huwelijksjubileum. Het echtpaar 
trouwde 5 december 1951 in het stadhuis van Utrecht. 

De bruid is geboren en getogen in Utrecht, de bruidegom is een 
geboren Biltenaar. Zij is 80 en hij 84 jaar oud.

Het	bruidspaar	 leerde	elkaar	kennen	 in	de	Verlengde	Hoogravenseweg	in	
Utrecht.	Mevrouw	Hardeveld	was	daar	toen	iliaalhoudster	van	een	Lubro	
broodwinkel.	Ze	werkte	al	vanaf	haar	zestiende	in	de	zaak	en	deed	in	april	
1949	 examen	 voor	 handelskennis	 en	 vakbekwaamheid.	 Lubrodirecteur	
Kees	Schmidt	vroeg	haar	of	ze	iliaalhoudster	wilde	worden.	‘Op	17	febru-
ari	1951	was	er	tompoezendag	in	de	winkel	en	kennismaking	met	mejuf-
frouw	de	Groot.’	De	heer	Hardeveld	werkte	als	wever	in	dezelfde	straat	bij	
weverij	Van	Heuzen.	‘Op	2	april	kwam	hij	vragen	of	ik	met	hem	uit	wilde	
gaan.	Ik	zei	nee,	want	op	3	april	heb	ik	balans.’	Op	5	april	zijn	ze	alsnog	
uitgegaan	en	sloeg	de	vonk	over.	Op	5	december	van	dat	jaar	trouwden	ze.

Het	jonge	echtpaar	kreeg	woonruimte	in	de	Jasmijnstraat	in	De	Bilt.	Het	ge-
zin	kreeg	twee	zonen	en	twee	dochters.	De	familie	verhuisde	verschillende	
malen	binnen	de	gemeente.	De	heer	en	mevrouw	Hardeveld	wonen	nu	ruim	
zeven	jaar	aan	de	Kometenlaan	in	Bilthoven.	Ze	hebben	negen	kleinkinde-
ren	en	zeven	achterkleinkinderen.	Na	hun	trouwen	moest	mevrouw	Harde-
veld	stoppen	met	werken.	Toen	de	kinderen	naar	school	gingen	is	ze	weer	
gaan	werken	als	caissière	bij	V	en	D	en	Simon	de	Wit.	De	heer	Hardeveld	
werkte	vanaf	1952	in	ziekenhuis	Berg	en	Bosch	en	later	in	het	Academisch	
Ziekenhuis	Utrecht.	Het	60-jarig	huwelijksfeest	vierden	ze	op	4	december	
met	de	hele	familie	in	de	zaak	van	een	aangetrouwde	kleinzoon	in	Vianen.	
Er	werden	ook	felicitaties	ontvangen	namens	Koningin	Beatrix	en	de	Com-
missaris	van	de	Koningin.

Het diamanten bruidspaar met locoburgemeester Bert Kamminga.

De beste 
wensen van 

de bezorgers
Ook	 dit	 jaar	 kunt	 u	 onze	 be-
zorgers	weer	aan	de	deur	ver-
wachten	met	een	persoonlijke	
kerst-/nieuwjaarsgroet.	 In	het	
verleden	is	het	wel	eens	voor-
gekomen	 dat	 een	 ander	 zich	
als	een	van	onze	 trouwe	be-
zorgers	 uitgaf.	 Onze	 bezor-
gers	kunnen	bij	u	aanbellen	
vanaf	 vandaag.	 Voor	 u	 dé	
gelegenheid	 om	 uw	 waar-
dering	 voor	 hun	 tomeloze	
inzet	kenbaar	te	maken.

Uw bezorger wenst u
fijne feestdagen
en een goed 2012

Parel Promotieo n t we r p + p r i n t + d r u k

Bezorger



          Wij wensen u      fijne kerstdagen toe!
VOORDEEL HELE WEEK

100
gram 1.75

1 Kg. 8.98

100
gram 0.99

100
gram 1.49

100
gram 1.49

1 Kg. 8.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 15 december
t/m woensdag 21 december

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Originele panchetta 
di Zibello

hertenragout 

Gekonfijte 
eendenboutjes

VLEESWAREN-DUO

GEHAKTDAG

18 maanden gedroogde 
Serranoham

Truffelsalami

Kipsatésalade
Sellerysalade
Filet Americain

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3.98
Rundergehakt 1 Kg.  | 4.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 4.49

OOSTENRIJKSE 
BIERKAAS 

VERSGESCHEPTE 
STUDENTENHAVER

100
gram 2.25

100
gram 0.99

Procureurrollade

Procureurlapjes

Gevulde varkenshaas 
met cranberrycompote

2x 100
gram 4.98Heerlijk!

Huisgemaakte heerlijke

Ook heerlijk om mee te bakken!

Kant en Klaar!

STOMPETOREN 
BELEGEN

HEERLIJKE 
CRANBERRYPATÉ

100
gram 1.29

gde 

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

SPEKLAPJES
500

gram 3.98

500
gram 4.50

2 TORTILLA’S

LEKKER ÉN HANDIG! 

6.00

Wij zijn ook hét adres voor uw 

kerst- en eindejaarspakketten. 

Geef uw wensen door! 

  DONDERDAG

10 soorten vlee
swaren 

voor 

maar

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

Let op! Volgende week geen 

vleeswarenvoordeel i.v.m. de kerstdrukte.

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Vers gesneden

Soepgroente
250 gram

0,69

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Mooie

Broccoli
500 gram

•  Chili-con-carne
 _____________________100 GRAM  0,89

•  Japanse kip of Japanse biefstuk
MET NOEDELS OF RIJST _____100 GRAM  1,25

•  Goulash
MET GROENTERIJST ________100 GRAM  1,25

Vers gesneden

Ananas 
Volle bak

0,99 0,99

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
Alle rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

MAANDAG 19 DECEMBER, DINSDAG 20 DECEMBER 

EN WOENSDAG 21 DECEMBER

Vers gesneden

Hutspot _____________ 500 GRAM  0,69

Comice

Handperen ________ HÉÉL KILO  0,99

Witlofschotel _____ 100 GRAM  0,89

Lever tijdig uw 
kerstbestellijst in. 

Kijk voor meer info op 
www.landwaartculinair.nl
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advertentie

www.holistichealthcare.nl

Gespecialiseerd in massagetherapie, onze 
consulten kunnen geheel of gedeeltelijk 
worden vergoed door de zorgverzekeraars

Bel voor een afspraak:
06 - 22 22 73 13 of 06 - 24 63 98 39
Zorg Centrum De Bilt, Burg. de Withstraat 59

Persoonlijk afgestemde behandelingen 

Een goede, stevige massage

Of heerlijke schoonheidsverzorging.

Wij werken:

• Klachtgericht

• Oorzaakbestrijdend

• Revaliderend

• Ontspannend

• Preventief

HOLISTIC HEALTH CARE
viert 1-JARIG JUBILEUM in 

Zorg Centrum De Bilt.

Na een succesvol jaar wensen wij 
iedereen � jne feestdagen 

en een gezond 2012.

Ontspannen en goed verzorgd 
de feestdagen in! Wij vieren ons 

groeiende succes met 

15% KORTING 
op alle behandelingen (buiten de 

vergoedingen) en producten van Maria 
Galland voor HEM en HAAR. 

U wordt ontvangen met 
kof� e/thee en iets lekkers. 

Deze actie is geldig tot 31-12-2011

De klankbordgroep bestaat, naast 
vertegenwoordigers van Het Utrechts 
Landschap en Dekker Van de Kamp, 
uit ecologen, Vogelwacht, Stich-
ting Brigida, Dorpsraad Groenekan, 
Stichting milieuzorg Zeist e.o., IVN, 
Vogelwacht Utrecht, en Groene-
kans Landschap. Wij spraken over 
de voortgang met projectleider Wim 
Vermeule van Dekker van de Kamp 
en Klankbordlid Wim van Schaik.

Voortgang
In de jaren ‘70 is in de Hooge Kamp-
se Plas bedrijfsafval gestort en is er 
baggerspecie uit het Amsterdam-
Rijnkanaal in de plas gepompt. In 
combinatie met de steile oevers, le-
vert deze situatie nauwelijks waarde 
voor de natuur op. Om de ecologische 
waarde van de plas te verhogen is dit 
zogenaamde verondiepingsproject 
gestart. De natuurontwikkeling bij de 
plas bestaat met name uit het maken 
van eilanden, fl auwe oevers met riet 
en ondiep water (circa1,5 meter diep) 
aan de noordzijde van de plas, waar-
door waterplanten op de bodem kun-
nen groeien. De zuidzijde blijft diep; 
deze dieptesprong is noodzakelijk 
om te voorkomen dat de plas na op-
levering teveel vertroebelt. Wim Ver-
meule: ‘Inmiddels is al circa 350.000 
m³ grond en waterbodem in de plas 
aangebracht. Door een gedegen voor-
bereiding, zorgvuldige uitvoering en 
goede samenwerking met de klank-
bordgroep verloopt het project in 

harmonie met de omgeving. Wim van 
Schaik: ‘Een belangrijk aandachts-
punt voor de klankbordgroep is de 
verkeersituatie die ontstaat door het 
aantal vrachtauto’s met grond. In de 
contracten met toeleveranciers legt 
Dekker Van de Kamp vast dat de 
vrachtauto’s niet door het dorp Groe-
nekan naar de plas mogen rijden. 
Deze strenge afspraken zijn geluk-
kig effectief, waardoor er, ondanks 
de grote aangevoerde hoeveelheden 
grond, geen verkeerskundige knel-
punten zijn’. 

Kwaliteit
De waterkwaliteit, die tevens door 
het Waterschap De Stichtse Rijnlan-
den wordt gecontroleerd, blijft goed. 
Vanaf mei 2012 is nog circa 4 jaar te 
gaan, voordat het project af zou moe-
ten zijn. De grond en waterbodem, 
die voor het huidige project worden 
gebruikt, zijn veel schoner dan de bo-
dem in de plas. De leefomstandighe-
den voor onder andere de aanwezige 
vissoorten zullen hierdoor verbeteren. 
Binnen de klankbordgroep is de wens 
naar voren gekomen om de PCB-ge-
halten in de vis te volgen, hetgeen een 
graadmeter is voor het ecosysteem. 

Op 4 juli 2011 zijn door het Biltse 
ingenieursbureau Grontmij op drie 
locaties in de plas drie baarzen per 
locatie gevangen. De aangetroffen 
PCB-gehalten in deze negen baar-
zen veroorzaken geen nadelige bio-

logische effecten en voldoen aan de 
norm voor menselijke consumptie. 
Na oplevering van het project zullen 
de gehalten opnieuw worden gemeten 
en de verwachting is dat deze door de 
schone bodem lager zullen zijn.

Controle grond en waterbodem
Bij aankomst van iedere vrachtwa-
gen wordt door de toezichthouder de 
vrachtbrief met uniek afvalstroom-
nummer gecontroleerd. Bij onbeken-
de of onvolledig ingevulde vrachtbrief 
wordt de vracht geweigerd. Via deze 
strenge controle zijn enkele vrachten 
onderschept en afgevoerd naar een er-
kende stortplaats. De kwaliteit van de 
aangevoerde grond en waterbodem is 
geborgd middels bodemonderzoeken, 
en wordt aanvullend gecontroleerd 
door Certicon Kwaliteitskeuringen 
uit Ede. Door ecologen van Stichting 
Het Utrechts Landschap wordt nauw-
gezet gevolgd of bij de uitvoering van 
de werkzaamheden de belangen van 
fl ora & fauna worden gerespecteerd. 
Hierbij wordt ook dankbaar gebruik 
gemaakt van de vele waarnemingen 
die door, vaak zeer deskundige, vo-
gelliefhebbers van de Vogelwacht 
worden doorgegeven. Vooral bij een 
strenge winter heeft de plas een be-
langrijke functie voor watervogels, 
zoals de Baltische roerdomp. Waar-
neming van verstoringen of bijzon-
dere fl ora & fauna kunnen worden 
doorgegeven aan de boswachter Hans 
Hoogewerf: 06 51230679.

Voortgang verondieping Hooge Kampse Plas
door Henk van de Bunt

Dinsdagavond 1 november 2011 heeft de klankbordgroep vergaderd bij de Hooge Kampse Plas. 
Stichting Het Utrechts Landschap is eigenaar van de Hooge Kampse Plas en laat door de Dekker 

Van de Kamp de plas op een meer ecologisch gewenste manier herinrichten. In de klankbordgroep 
rapporteert Dekker Van de Kamp periodiek over de voortgang van de werkzaamheden en worden 

signalen uit de omgeving meegenomen in de besluitvorming.

Boswachter Hans Hoogewerf aan de zuidzijde (kant Voordorpsedijk) van de Hooge Kampse Plas.

Dat wil ik ‘effe ‘ kwijt…
Over megastallen en dinosaurussen 

Op 8 december was er een Raadscommissievergadering R O. Op de agenda 
stond een aanvraag voor de uitbreiding naar 150 melkkoeien en 100 opfok-
kalveren van een veehoudersbedrijf in Hollandsche Rading. 

Naar mijn waarneming daar is niet iedereen op de hoogte wat megastallen 
zijn en wat daar nu precies speelt: In 2000 is door de gemeente een vergun-
ning verleend voor het bouwen van een stal voor 723 vleeskalveren. Deze 
vergunning is ingetrokken in 2003, maar niet vernietigd. De stal staat er 
dus. Volgens milieudefensie is een megastal een stal waar meer dan 2500 
vleeskalveren worden gehouden. In dit geval kun je niet spreken van een 
megastal. Volgens milieudefensie mag je vanaf 250 melkkoeien spreken 
van een megastal. De 100 opfokkalveren worden niet genoemd bij milieu-
defensie. In vaktermen praat je over een bedrijf van 300 NGN. Voor de dui-
delijkheid: opfokkalveren zijn kalveren die later melkkoe moeten worden, 
dus kleine koeien. 

Schaapsdrift
Op deze avond sprak een woordvoerster namens een aantal bewoners van 
de Schaapsdrift en de Gr Floris V-weg. Volgens deze zegsvrouw brengt 
uitbreiding van de stal de gezondheid ernstig in gevaar i.v.m. fi jnstof en 
MRSA. Dit heb ik nagegaan: Wij produceren 45 % fi jnstof, 1/3 daarvan 
komt uit Nederland, en 2/3 komt uit het buitenland. De 1/3 fi jnstof zijn 
deeltjes in de atmosfeer, bv. zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak. 
Wij zelf vervuilen met onze auto’s het meest, uitlaatgassen, stofresten van 
remschijven, koppelingsplaten en rubberdeeltjes van banden, verbrandings-
processen in de industrie en onze eigen C.V, houtkachels en allesbranders. 
De overige 55% fi jnstof zijn natuurlijke bronnen zoals opwaaiend stof en 
zeezout. Kortom je kunt de agrariër niet verwijten dat onze gezondheid 
afhangt van zijn aangevraagde bedrijfsuitbreiding. MRSA, ziekenhuisbac-
terie genoemd, is een bacterie die veel mensen gewoon bij zich dragen, 
zonder dat ze daar ziek van worden. Op het op internet kon ik lezen, dat 
MRSA bij rundvee geen problemen zou kunnen opleveren. MRSA is bij de 
varkens wel een probleem, deze komen op het bedrijf niet voor, dus is dit 
naar mijn mening ook dit punt niet op juiste wijze toegelicht. 

Schrikken
Zij noemde ook de mogelijkheid het bedrijf te verplaatsen naar de Kooy-
dijk. Ik denk dat wij in deze tijd een bedrijf geen 1,5 km gaan verplaatsen. 
De kosten die dit met zich meebrengt moeten door de gemeenschap worden 
opgebracht. Wanneer je dit naar het aantal inwoners van onze gemeente 
procentueel gaat berekenen dan behoeft dit verder geen uitleg meer, ervan 
uitgaande dat er slechts een heel beperkt aantal bezwaarden is, die hier voor 
zorgen. 

Waar ik eigenlijk het meest van schrok was de opmerking: ‘Wij blijven pro-
cederen tegen, dit bedrijf/gemeente, tot dat er iemand is overleden’. Wan-
neer dat het ultieme doel van je bijdrage is, dan doet het er blijkbaar niet 
meer toe welke argumenten je hiervoor ook aandraagt. 

Nico Drieenhuizen, De Bilt 

Postduivententoonstelling
Op 16 en 17 december 2011 vindt de jaarlijkse postduivententoonstelling 
plaats in het clubgebouw van Postduivenhouders Vereniging De Bilt, Jan 
Steenlaan 34A te Bilthoven. De tentoonstelling omvat zowel 4-tallen als 
losse duiven in de categorie oude doffer, oude duivin, jonge doffer en jonge 
duivin en late jonge doffers en duivinnen.

Belangstellenden worden door de Postduivenhouders Vereniging De Bilt 
van harte uitgenodigd voor bezoek aan deze tentoonstelling. U bent welkom 
op zaterdagmiddag 17 december a.s. vanaf 14.00 uur. De koffi e staat klaar 
en de toegang is gratis. De prijsuitreiking is om 17.00 uur. 

Kerstconcert
De Zangkring van de Woudkapel 
o.l.v. Jean Pierre Gendrault, m.m.v. 
Bamboefl uitkwartet en organist 
Gerard Zwart en een ‘tableau vi-
vant’ van de kinderen brengt een 
Frans programma: Noël Nouvelet. 
Woensdag 21 december om 19.00 
uur in De Woudkapel. Kinderen 
toegang gratis. Zie ook: www.
woudkapel.nl

Kerstzangdienst
in Lage Vuursche

Woensdag 21 december wordt in de Hervormde Kerk van Lage Vuursche 
om 20.00 uur een Kerstzangdienst gehouden met de medewerking van het 
Matheuskoor uti Utrecht. De dirigent is Hennie Heger en de organist Adri-
aan Schouten van de Velden . Daarnaast is er een meditatie van Ds. Kruij-
mer en natuurlijk ruim gelegenheid tot het samen zingen van bekende kerst-
liederen De sfeervolle kerk nodigt u uit om te komen luisteren en zingen. U 
bent welkom vanaf 19.30 uur.
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Het Jodendom, ook wel Jodenkerk-
hof of Lange Buurt genoemd, lag 
ongeveer op de plaats waar nu De 
Kwinkelier is. Rond 1800 had de 
Joodse Gemeente er een hectare 
grond voor een kerkhof gekocht. 
Het heette het Jodenkerkhof, maar 
er is maar één kind begraven. De 
geschiedenis van de wijk begint met 
de verkoop van domeingronden in 
1835. Er werden toen wat huisjes ge-

bouwd waar over het algemeen dag-
loners woonden die in de bosbouw of 
bij boeren in de omgeving werkten. 
Rond 1870 kwam er een tapijtfabriek 
en werd een rij kleine woningen ge-
bouwd. In 1920 werd het terrein van 
de Joodse Gemeente verkocht aan de 
gemeente, die er een vuilstortplaats 
van wilde maken. Na protesten en 
een negatief oordeel van de provin-
cie maakte de gemeente plannen 

voor de aanleg van een haven en 
woningbouw. Het werden woningen. 
Op het middenstuk werden tweemaal 
drie huizen gebouwd door de ideële 
stichting waar Kees Boeke deel van 
uitmaakte. Hij heeft er zelf ook nog 
gewoond. In ’t Jodendom stond ook 
een kerk en een ziekenhuisje. Na de 
Tweede Wereldoorlog werd er nog 
een aantal noodwoningen gebouwd. 
Van 1965 tot 1971 werd het Joden-
dom gesloopt. 
  
Geschiedenis
Ellen Drees is getogen in De Bilt. Ze 
studeerde geschiedenis aan de uni-
versiteit van Utrecht, met oudheid als 
hoofdvak. ‘Niet lang na mijn afstu-
deren werd in De Bilt de Historische 
Kring D’Oude School opgericht en 
werd ik lid van de onderzoekswerk-
groep.’ Ellen werkt nu bij het Regi-
onaal Historisch Centrum (RHC) 
Vecht en Venen in Breukelen. Rienk 
Miedema kent ze van het Comité 
Open Monumentendag. ‘Toen hij 
mij voor dit boek benaderde heb ik 
na een korte aarzeling ja gezegd.’ Al 
eerder schreef Ellen Drees het boek 
‘De Bilt, wonen en werken’. Samen 
met Rienk Miedema schreef ze: Een 
Rondje De Bilt. ‘Dat is mijn favo-
riete boekje omdat het gaat over een 

periode waarin ik in De Bilt opgroei-
de. Samen hebben we ook De Bilt en 
Bilthoven in oude prentbriefkaarten 
samengesteld.’ 

Ansichtkaartenboek
Rienk Miedema is in Franeker ge-
boren en woont sinds 1964 in De 
Bilt. Hij is hier steeds maatschap-
pelijk betrokken geweest bij tal van 
organisaties en verenigingen. Vooral 
ook in de sport. ‘Daarnaast was mijn 
hobby altijd ansichtkaarten verzame-
len, maar ik was ook bezig met de 
geschiedenis over mensen en buur-
ten.’ In Franeker schreef hij samen 
met zijn broer het boekje Een Rondje 
Franeker. ‘Dat ging over de tijd van 
onze jeugd. Ik maakte voor Franeker 
ook een ansichtkaartenboek. Deze 
boekwerken stonden model voor Een 
Rondje De Bilt en Bilthoven in oude 
prentbriefkaarten, die Ellen en ik sa-
menstelden. Later heb ik zelf over de 
vier Maartensdijkse dorpen nog an-
sichtkaartenboeken gemaakt.’ Rienk 
kent veel mensen die van oorsprong 
uit het Jodendom komen. Zelf kan hij 
zich de wijk nog maar een beetje her-
inneren.

Volksbuurt
De bedoeling van de auteurs is het 
Jodendom goed af te zetten tegen 
het chique Bilthoven. Daar vonden 

de mensen het eigenlijk maar een 
achterbuurt. Het was inderdaad een 
echte volksbuurt, maar in de stad 
Utrecht zou zo’n buurt niet zijn op-
gevallen. Later werden de bewoners 
wel als gewone mensen gezien en 
ontstond er normaal sociaal verkeer. 
Op ’t Jodendom stonden op het laatst 
tachtig woningen waar zo’n vijfhon-
derd mensen woonden. 

Ellen Drees en Rienk Miedema gaan 
in het boek de ontstaansgeschiede-
nis beschrijven en een beschrijving 
maken van de huizen, de buurt en de 
bewoners. Het boek wordt doorspekt 
met anekdotes en belevenissen met 
veel foto’s. Van de bewoners probe-
ren ze te achterhalen welke beroepen 
ze hadden, wie de markante fi guren 
waren en welke bijnamen ze had-
den. Wat in ieder geval duidelijk is 
dat de bewoners een hechte gemeen-
schap vormden met een bloeiend 
verenigingsleven. Er werden jaarlijks 
buurtfeesten gehouden. Met Konin-
ginnedag was de hele buurt versierd 
en werd er uitbundig feest gevierd. 

‘Wij willen een echt mensenboek 
maken’, zeggen de auteurs. Ze zijn 
blij met alle informatie die ex-be-
woners kunnen aanleveren. Dat kan 
via telefoonnummer 030-2281763 of 
rienk.miedema@hetnet.nl.
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Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl
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Expositie Gemeentehuis De Bilt
20 november 2011 | 18 januari 2012

Bert Grotjohann
Tekeningen, schilderijen en glaskunst

www.arttraverse.nl

De vereniging stelt zich volgens haar 
statuten ten doel het bevorderen van 
de belangstelling voor en zo mogelijk 
het onderzoeken van de geschiedenis 
van Maartensdijk en omstreken. Dat 
gebeurt door allerlei activiteiten en 
met de uitgave van het verenigings-
blad St. Maerten. Op de nieuwe thuis-
basis spreken we met voorzitter Joost 
de Weerd en vooraanstaand lid van de 
vereniging Koos Kolenbrander. Bij 
de lezers van De Vierklank is Koos 
vooral bekend als de man achter de 
rubriek ‘Kiek nou toch ‘s effe an’. 

De vereniging heeft momenteel rond 
de 400 leden vertellen Kolenbrander 
en de Weerd. Dat aantal blijft stabiel. 
Behalve het bestuur is er een redac-
tiecommissie voor het eigen orgaan 
en een programmacommissie. De 
laatste verzorgt regelmatig lezingen 
en excursies. Uitstapjes met soms een 
verrassend doel. Op 13 mei bracht 
deze excursie de leden naar het his-
torische Brielle en de in ontwikkeling 
zijnde Maasvlakte er pal naast. Joost 
de Weerd: ‘We wilden daarmee laten 
zien hoe er een verband is tussen een 
plaats van grote historische betekenis 

en de actuele ontwikkelingen in het 
cultuurlandschap daar vlak bij.’ 

Openbreken
Er is een goede relatie met de zuster-
vereniging van de Bilt. Die vindt men 
terug op de Open Monumentendagen 
waarop beide verenigingen samen-
werken. De Weerd: ‘Die goede rela-
tie hebben we ook met de vereniging 
Oud Utrecht en met de verenigingen 
uit Zeist en Den Dolder. We willen 
vooral leren van hen hoe zij bepaalde 
dingen doen binnen hun vereniging. 
Op die manier voorkom je dat we in 
Maartensdijk opnieuw het wiel gaan 
uitvinden. Een relatief klein aantal le-
den is echt actief in de vereniging. We 
willen dat openbreken en meer men-
sen gaan betrekken bij onze activitei-
ten. In de afgelopen twee jaar hebben 
we geprobeerd goed naar de leden te 
luisteren. Dat contact vinden we heel 
belangrijk anders wordt het te veel 
een eenrichtingverkeer. De vraag was 
vooral: wat willen de leden eigenlijk? 
De opzet is vooral aan de slag te gaan 
met onderwerpen die de mensen echt 
interesseren en dat levert heel veel 
mogelijkheden op.’ 

Verhalen
De Weerd: ‘We staan een laagdrem-
pelige vereniging voor. Denken ook 
aan de mogelijkheid om mensen in 
onze activiteiten te betrekken op 
projectbasis.’ Kolenbrander: ‘Bij fa-
milies die al heel lang wonen in de 
vier kernen van Maartensdijk is heel 
veel interessant materiaal te vinden. 
We willen dat gebruiken voor tijde-
lijke exposities in onze ruimte. De 
verhalen die er bij horen komen dan 
vanzelf’, zo heb ik gemerkt. ‘Die his-
torie kunnen we dan weer gebruiken 
voor artikelen in ons blad  St. Maer-
ten.’ Dat is in 1988 voor het eerst ver-
schenen en nu al weer toe aan het 41e 
nummer. Ook hoopt de vereniging dat 
er mensen zijn die materiaal, stukken 
en voorwerpen van historisch belang 
aan de vereniging willen afstaan. Er 
is nog zo veel onder de mensen weet 
Kolenbrander. Materiaal over plaat-
selijke verenigingen, de middenstand, 
de kerk, de brandweer. In de ruimte 
van de vereniging vinden we nu al 
wat voorbeelden daar van: Er hangen 
schilderijen en oude kaarten. Ook de 
oude ‘gerechtskist’ heeft er een plek 
gevonden. Dat is een indrukwekken-

de kist die de functie had van archief 
waarin de belangrijke ambtelijke 
stukken van het plaatselijke bestuur 
werden opgeborgen.

Jubilea
In 2012 bestaat de vereniging 25 jaar. 
Natuurlijk zal dit niet ongemerkt 
voorbij gaan. Er zijn hiervoor al veel 
ideeën. Ook wordt er al gedacht aan 
2013 als het 900-jarig bestaan van de 
gemeente De Bilt groots zal worden 
gevierd. Met de historische vereni-
ging uit de Bilt zal een werkgroep 
worden gevormd die allerlei activi-
teiten zal voorbereiden. Eén van de 
plannen is een mobiele tentoonstel-
ling die langs alle kernen van de Bilt 
zal trekken. Hierin zal een beeld wor-
den gegeven van de geschiedenis van 
de Bilt. Daarnaast bestaan er plannen 
voor een symposium. Daarop wil 
men stil staan bij de geschiedenis van 

de voormalige bisschoppelijke kapit-
tels waaruit de huidige gemeente de 
Bilt is ontstaan. Hoe was het leven in 
die tijd? 

Jeugd
Meer belangstelling onder bij de 
jeugd voor de historie van Maartens-
dijk blijft een opgave, geven beide 
heren toe. De Weerd: ‘Je kunt dat niet 
afdwingen. De open monumentenda-
gen en scholenprojecten blijken ech-
ter een goed middel te zijn om ook 
bij die doelgroep belangstelling op 
te wekken. Dat is wel iets van lange 
adem heb ik gemerkt tijdens de eerste 
twee jaar van mijn voorzitterschap. 
We gaan hier echter wel mee door. De 
viering van 900 jaar De Bilt betekent 
in dat opzicht ook weer een nieuwe 
kans.’ Meer over de vereniging op 
www.historischeverenigingmaartens-
dijk.nl 

Historische Vereniging Maartensdijk 
verbindt verleden met heden en toekomst

door Martijn Nekkers

Sinds januari 2011 beschikt de Historische Vereniging Maartensdijk over een eigen ruimte 
in het voormalige gemeentehuis aan de Tolakkerweg. Het is de oude doorgangsruimte 

tussen dit gebouw en de voormalige bodewoning. Deze eigen ruimte voorziet in een grote behoefte. 
Het is de thuisbasis van de vereniging die zich met groot enthousiasme vanaf 1987 heeft gestort 

op de geschiedenis van de voormalige gemeente Maartensdijk.

Koos Kolenbrander (l) en Joost de Weerd in het nieuwe onderkomen van de 
Historische Vereniging Maartensdijk.

Verdwenen Bilthovense volksbuurt
te boek gesteld

door Guus Geebel

Bij Bilthoven denken mensen over het algemeen aan een fraai groen dorp met mooie villa’s. Maar 
weinigen zullen de plaats associëren met een volksbuurt. Toch bestond er in het centrum van 

Bilthoven jarenlang zo’n buurt, ‘t Jodendom. Ellen Drees en Rienk Miedema schrijven er een boek 
over dat in november 2012 zal uitkomen.

Rienk Miedema en Ellen Drees willen er een mensenboek van maken. 
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PRE-SPRING COLLECTIE 

IS BINNEN

Fashion for eve ry age

Een wand vol

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Eindeloze cadeau 

ideeën bij Primera

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

Kom proeven 

van onze 

kerstspecialiteiten

Maertensplein 26 a, Maartensdijk 
Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

AMARYLLIS 

3 stelen per bos € 3,45

SIER LANTAARNS 

€ 8,95 

KERSTSTUKKEN

v.a. € 8,95 per stuk

KERSTBOMEN 
Div soorten v.a. € 8,95

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Garnier: Miracle Skin Perfector BB 
cream nu met 30% KORTING 

van € 13,99 voor € 9,79

Cafeïne roller anti wallen 
VAN € 15,99 VOOR € 10,98

Bij aankoop van 2 Max Factor 
produkten een CADEAUBOX met 

mini's GRATIS t.w.v. € 16,97

Vanaf nu kunt u bij ons bestellen via 

vanrossum.diodrogist.nl
 

U kunt het bij ons laten bezorgen. 
Wij pakken het graag voor u in!

06 - 53 14 67 33

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

 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

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT 407  2.0 HDIF AUT XS PACK

2006, 127.000, ZWART MET, ER, CV, 

SB, CLIMATE C, CRUISE C, 136PK, 

ABS, RAD/CD/NAV, REGENS, LMV,

€ 9.950

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C4 PICASSO 1.8 16V 2007 86.000 ZWART MET,CRUISE C,CLIMATE C,ER,CV,SB,ESP,

LMV,PARKEERS,REGENS,RAD/CD,ABS  € 13.900,00 

CITROEN BERLINGO 1.6 HDI 600 2008 109.000 GROEN,AIRCO,ER,CV,SB,CRUISE C,RAD/CD
 € 5.950,00 

excl. btw 

PEUGEOT 107 1.0 12V 3DRS. 2006 57.000 GEEL,ABS,RAD/CD,BLUE TOOTH CARKIT  € 5.450,00 

PEUGEOT 207 1.6 16V XS PREMIUM 2006 58.000 ZWART MET,ZWART LEDER,ABS,LMV,RAD/CD,

CLIMATE C,CRUISE C,REGENS  € 8.750,00 

PEUGEOT 307 CC 1.6 16V 2004 45.000 ZILV GRIJS MET,CRUISE C,LMV,CLIMATE C,

ABS,ER,CV,SB,PARKEERHULP  € 8.950,00 

PEUGEOT 307 1.6 16V AUTOMAAT 2003 158.000 ROOD MET,CLIMATE C,CRUISE C,RAD/CD,

ABS,AIRBAGS,ER,CV,SB,TREKHAAK  € 5.950,00 

PEUGEOT 407 1.6 HDIF 110PK 2005 156.000 GRIJS MET,CLIMATE C,CRUISE C,LMV,ABS,ER,CV,SB,

RAD/CD,REGENS,AIRBAGS,RAD/CD,MLV  € 7.250,00 

RENAULT MODUS 1.2 16V 2006 48.000 ZWART MET,ER,CV,SB,LMV,RAD/CD,ABS  € 7.450,00 

VOLKSWAGEN GOLF CABRIO 1.9TDI 2000 260.000 BLAUW MET,LEDER,ABS,LMV,ELEC KAP  € 3.250,00 
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Het	organiserende	comité,	bestaande	
uit	mevrouw	Joosten,	Gerrie	Verkuil,	
Hanny	 Hekker,	 Henny	 Veldhuizen,	
Rina	Kruis,	Henk	Geertman	en	Wim	
de	Heus,	heeft	in	samenwerking	met	
ds.	Gert	Landman	geprobeerd	om	aan	

deze	traditionele	Volkskerstzang	toch	
weer	iets	nieuws	toe	te	voegen.	

Maar	natuurlijk	blijft	het	gezamenlijk	
zingen	van	de	bekende	oude	kerstlie-
deren	 de	 hoofdzaak.	Aan	deze	 49ste	

editie	 wordt	 medewerking	 verleend	
door	ds.	Gert	M.	Landman	(liturgie	en	
samenzang),	mevrouw	Hanny	Hekker	
(orgel),	 Marga	 van	 Dongen	 (lezing)	
en	de	Vrijwillige	Brandweerharmonie	
onder	leiding	van	Luciënne	de	Valk.	

Volkskerstzang De Bilt
De traditionele Volkskerstzang in De Bilt zal dit jaar op zondag 18 december plaatsvinden 

in de Opstandingskerk aan de Eerste Brandenburgerweg in Bilthoven.
De aanvang is 17.00 uur, de deuren zijn vanaf 18.15 uur geopend.

Ook het koor Zang Veredelt onder leiding van Jean Pierre Gendrault verleent medewerking.

In	de	ochtenddienst	van	zondag	4	de-
cember	 in	 de	 Hervormde	 Gemeente	
in	 Lage	 Vuursche,	 stilgestaan	 bij	
het	 feit	 dat	 Maartensdijker	 Paul	 van	

Rooijen	zestig	jaar	het	prachtige	van	
Oeckelen-orgel	 heeft	 bespeeld.	 In	
aanwezigheid	van	zijn	gehele	familie	
werd	de	jubilaris	aan	het	einde	van	de	

dienst,	 toegesproken	door	 de	 ‘eigen’	
predikant	ds.	Kruijmer.	Na	de	dienst	
was	er	gelegenheid	om	de	totaal	ver-
raste	jubilaris	en	zijn	vrouw	de	hand	
te	schudden.	
Paul	van	Rooijen	begon	als	22	jarige	
in	 1951	 als	 organist	 in	 Lage	 Vuur-
sche	 en	begeleidde	 in	 een	wisselend	
rooster	 om	 toerbeurt	 samen	 met	 de	
bekende	 Maartensdijkse	 kruidenier	
Dirk	Hoek	de	kerk-	en	overige	dien-
sten.	 In	 de	 daarna	 volgende	 periode	
nam	 van	 Rooijen	 de	 bespeling	 van	
het	orgel	volledig	voor	zijn	rekening.	
Dankbaar	De	laatste	vijf	jaar	wordt	er	
in	een	wisselend	rooster	gespeeld	met	
de	jonge	organist	Dirk-Jaap	van	Dier-
men	uit	Spakenburg.	Paul	van	Rooij-
en	denkt	vooralsnog	niet	aan	stoppen;	
eerder	 aan	 een	 zeer	 geleidelijk	 af-
bouwen	van	zijn	organistenloopbaan.	
Als	aandenken	aan	dit	heugelijke	feit	
kreeg	 van	 Rooijen	 een	 muziekboek	
aangeboden.

(H.M.Broekhuizen)

Paul van Rooijen 60 jaar organist in Lage Vuursche

Dirk-Jaap van Diermen naast Paul en Tonnie van Rooijen. (foto Gijsbert 
Kruijmer)

Kunst Uit Eigen Provincie 
Op woensdag 21 december om 20.00 uur wordt de 

39ste versie van de expositie ‘Kunst Uit Eigen Provincie’ 
bij WVT geopend. Er zijn 42 exposanten, zowel uit de 

gemeente De Bilt als uit andere plaatsen in de provincie 
Utrecht. De tentoonstelling duurt tot en met 5 januari 2012.

In	1973	werd	voor	het	eerst	de	tentoonstelling	‘Kunst	Uit	Eigen	Woonplaats’	
gehouden.	Plaatselijke	kunstenaars	hadden	bij	het	toenmalige	bestuur	van	
de	vereniging	aangeklopt	om	op	een	of	andere	manier	meer	aandacht	voor	
hun	activiteiten	en	werk	 te	krijgen.	 In	deze	 samenspraak	 is	 toen	het	 idee	
ontstaan	om	rond	de	feestdagen	een	expositie	te	houden	voor	kunstenaars	
uit	onze	eigen	woonplaats.	Vanaf	1992	is	deelname	uit	de	gehele	provincie	
mogelijk	en	werd	de	naam	van	de	tentoonstelling	daaraan	aangepast:	‘Kunst	
Uit	Eigen	Provincie’.	In	1997	werd	onder	de	naam	‘Kunst	25’	een	feeste-
lijke	jubileumexpositie	gehouden.	In	1989	werd	de	Kunst-	en	Cultuurprijs	
van	de	gemeente	De	Bilt	aan	het	 tentoonstellings-initiatief	 toegekend.	De	
tentoonstelling	is	op	werkdagen	geopend	van	10.00	tot	16.00	uur;	voorts	op	
zaterdagen,	zondagen,	Eerste	Kerstdag,	Tweede	Kerstdag	en	Nieuwjaarsdag	
van	14.00	tot	16.00	uur.	De	toegang	is	gratis.	Op	diverse	tijden	zal	er	ook	
muziek	ten	gehore	gebracht	worden.	Voor	meer	informatie:	www.vvsowvt.
nl	of	tel.	030	2284973.	Het	adres	is:	Talinglaan	10,	Bilthoven.	[HvdB]	

Kerstmarkt bij De Bremhorst
Op vrijdag 16 december a.s. vindt de jaarlijkse kerstmarkt 
bij woon-en zorgcentrum De Bremhorst weer plaats. U bent 
van harte welkom om van 10.00 tot 14.00 uur in een gezellige 

entourage lekker te komen snuffelen tussen de kraampjes. 

Er	zullen	onder	andere	zelfgemaakte	kerstkaarten	en	kunstbloemen	te	koop	
zijn,	maar	ook	wordt	er	een	groot	aantal	tweedehands	kerstversiering	aan-
geboden.	Daarnaast	 is	 er	gelegenheid	voor	 een	hapje	 en	 een	drankje.	En	
natuurlijk	de	overheerlijke	versgemaakte	erwtensoep	met	roggebrood	die	u	
meteen	kan	nuttigen	maar	ook	mee	kunt	meenemen.

Extraatje
Als	extraatje	 staat	 er	dit	 jaar	 een	 speciale	 ‘wensboom’	op	de	kerstmarkt.	
Bewoners	van	De	Bremhorst	mogen	daar,	tegen	een	kleine	vergoeding,	een	
wens	in	hangen	die	ze	in	het	nieuwe	jaar	graag	zouden	zien	uitkomen.	Na	de	
kerstmarkt	wordt	er	één	wens	uitgekozen	die	De	Bremhorst	gaat	realiseren.	
Mocht	u	nog	oude	kerstartikelen	op	zolder	hebben	liggen	die	u	liever	kwijt	
dan	rijk	bent,	gooi	ze	dan	alstublieft	niet	weg!	U	kunt	uw	oude	kerstver-
siering	 inleveren	 bij	 de	 receptie	 of	 bij	 de	 activiteitenbegeleidster	 van		
De	Bremhorst.	Wellicht	dat	zij	er	iemand	nog	heel	blij	mee	kunnen	maken.

Theetuin Bilthoven 
organiseert kerstmarkt

De	Theetuin	Bilthoven	van	Jan	en	Hennie	Groenewegen	is	normaal	alleen	
geopend	 in	 het	 groeiseizoen	van	 april	 tot	 half	 september.	Dit	 jaar	 besloot	
Hennie	 ook	 één	 dag	 in	 het	 winterseizoen	 open	 te	 gaan.	 ‘Ik	 organiseerde	
vroeger	wel	eens	workshops	voor	de	Pasen	en	Kerstmis.	Met	de	deelnemers	
maakte	ik	decoraties	die	met	die	feestdagen	te	maken	hadden,	bijvoorbeeld	
kerststukken	en	kerstkransen.	Maar	dit	jaar	wilde	ik	eens	iets	anders	doen.’	
Haar	keuze	viel	op	een	kerstmarkt.	 ‘Ik	ben	er	 al	weken	druk	mee.	Het	 is	
wel	spannend.	 Ik	ben	benieuwd	of	mensen	het	 leuk	vinden.’	Aan	het	huis	
aan	de	Spoorlaan	is	een	winkelruimte	verbonden,	waar	door	Hennie	en	een	
tuinvriendin	van	haar	 zelfgemaakte	 kerstdecoraties	 te	 koop	 zijn.	Ook	 zijn	
hier	diverse	curiosa	en	biologische	eigengemaakte	chutneys	en	jams	aan	te	
schaffen.	Aan	de	voorkant	van	het	huis	komt	ook	nog	een	overkapping.	‘Daar	
komt	nog	een	extra	kraam	onder	te	staan	waar	ook	kerstdecoraties	en	andere	
bij	het	seizoen	passende	spulletjes	worden	verkocht.	Bijna	alles	zelfgemaakt’,	
aldus	Hennie.	Verder	is	er	een	gezellig	samenzijn	onder	de	verwarmde,	afge-
schermde	veranda.	‘Dat	wordt	een	knus	hoekje.	Ik	ga	erwtensoep	en	vege-
tarische	bonensoep	maken	en	ik	heb	een	recept	voor	een	Engelse	kersttaart	
met	allerlei	vruchten	erin.	Die	ga	ik	bakken	en	serveren.’	Verder	is	er	kofie	
en	thee	en	limonade	voor	de	kinderen.	‘En	Glühwein,	die	hoort	bij	het	kerst-
seizoen.’	De	tuin	is	in	winterslaap,	maar	er	is	toch	het	nodige	in	te	zien.	‘Ik	
ga	een	kerstboom	neerzetten	van	wil-
gentenen	die	ik	helemaal	ga	opsieren.	
Ik	vind	dat	leuk	werk.	Het	wordt	dus	
een	 alternatieve	kerstboom.’	Binnen	
is	 een	 traditionele	 kerstboom	 te	 be-
wonderen.	‘Dat	wordt	een	prachtige	
boom	met	ruim	honderd	antiquiteiten	
erin.’	 De	 kerstmarkt	 van	 Theetuin	
Bilthoven,	Spoorlaan	11,	vindt	plaats	
op	zaterdag	17	december,	duurt	van	
12.00	 tot	18.00	uur	en	 is	gratis	 toe-
gankelijk.	[LvD]

Hennie Groenewegen is al druk bezig 
met het maken van kerstdecoraties 
voor de kerstmarkt op 17 december.
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Arie AnningaBILTHOVEN

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Ik ben Arie Anninga (Bilthoven) en ben be-

naderd met de vraag, een moderne kloos-

tertuin te  ontwerpen voor de tuin aan de 

zuidzijde van de Dorpskerk aan de Dorps-

straat in De Bilt. Dit zou een bijdrage (van 

de kerk) kunnen zijn in het kader van het 

a.s. 900 jarig bestaan van de gemeente De 

Bilt in 2013. 

De tuin bij de Dorpskerk is bedoeld als 

een blijvend ‘monument’ voor de gehele 

gemeente De Bilt: Het ontwerp geeft een 

verwijzing naar de kerkelijke oorsprong. 

Daarnaast kan de tuin ook als seculair wor-

den ervaren. Is er een plaats bedacht waar 

innerlijke rust gevonden kan worden. Er zal 

o.a. een kruidencirkel worden gesitueerd 

met 6 vakken met iedere een ander kruid. 

Het getal 6 verwijst naar de 6 kernen waar-

uit de gemeente De Bilt is opgebouwd. Het 

onderhoud zal voor het grootste gedeelte 

worden uitgevoerd door vrijwilligers van 

de Dorpskerk en door leerlingen van het 

Groenhorst college te Maartensdijk.



De Bilt

Schilderen voor mensen met geheugenaandoeningen
Houdt u van schilderen maar heeft u het gevoel dat u niet 
meer goed mee kunt met reguliere cursussen, dan is dit 
misschien iets voor u?
De SWO organiseert een cursus ‘schilderen-extra’ voor 
mensen met een geheugenaandoening  Er wordt in een 
prettige sfeer en een kleine groep gewerkt.
Start: 9 januari 2012, 10.30-12.30 uur. Kosten: € 95,- 
(half jaar)

Poëzie SWO
Leest u graag gedichten? Lijkt het u aantrekkelijk met 
andere poëzielezers gedichten te bespreken? Dan is het 
een idee deel te nemen aan de cursus “Samen gedichten 
lezen”, een cursus voor iedereen die geïnteresseerd is in 
poëzie, om kennis te maken met dichters of om kennis 
te vernieuwen. De cursus start op woensdagmiddag 18 
januari. De kosten bedragen € 70,- voor 10 lessen. 

Maartensdijk

Kennismaken met de computer
Voor deze cursus is geen voorkennis vereist. De vraag die 
centraal staat: wat is een computer en hoe werkt deze? 
U leert een aantal begrippen kennen, het toetsenbord en 
de muis gebruiken. En ook een programma openen en 
sluiten. Er zijn 2 cursussen.
Startdatum: donderdagmiddag 5 januari, 14.00-16.15 
uur of dinsdagmorgen 10 januari 2012 10.00-12.15 uur. 
Kosten: € 37,50

Voor informatie en aanmeldingen:
SWO-De Zes Kernen
Maartensdijk: Dijckstate, 
Maertensplein 96, tel.  0346 214161
De Bilt: De Duiventil, 
Jasmijnstraat 6, tel. 030 220 34 90
of www.swodebilt.nl

Wat wàs u blij met uw nieuwe wasmachine! 
Voordelige webshop, eenvoudig bestellen
en de maten invullen. Bij a evering blijkt

'ie te breed. En op uw mail wordt niet
gereageerd…

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correcte a evering en 

installatie. Als het nodig mocht zijn,
komen ze ’m ook nog inmeten!

 
heeft de
breedte

opgemeten?

Wie

Wij zijn op zoek naar  
een afhaalpunt voor onze 
postbezorgers  
in uw wijk.  
 
Ruimte of grond
Wij zoeken een ruimte die voldoet aan de 
afmetingen van een (garage)box, maar 
het mag ook een andere ruimte zijn. Ze 
dient  in ieder geval afsluitbaar en met 
een auto goed bereikbaar te zijn. De 
ruimte zal worden gebruikt als afhaalpunt 
voor postbezorgers in uw wijk. Wij zijn 
ook geïnteresseerd in grond waarop een 
afhaalpunt kan worden geplaatst. 

Wat is een afhaalpunt?
Het afhaalpunt dient als start- en 
eindpunt voor postbezorgers. De te 
bezorgen poststukken worden dagelijks 
met een busje naar het afhaalpunt 
gebracht. De postbezorgers komen 

vervolgens de klaargelegde posttassen 
afhalen, waarna hun bezorgwerk begint. 
Als alle post is bezorgd, laten ze hun lege 
posttassen achter op het afhaalpunt. 
Postbezorgers zijn maximaal een half uur 
bij het afhaalpunt. Het werk vindt plaats 
van maandag tot en met zaterdag tussen 
10.00 uur en 17.00 uur

Vergoeding
Als uw ruimte of grond geschikt is, willen 
wij graag met u in overleg gaan over de 
huurprijs.

Contact
Beschikt u over ruimte of grond die 
aan genoemde kenmerken voldoet en 
wilt u die aan ons verhuren? Dan kunt 
u uw reactie sturen naar 
afhaalpunten.centrum@postnl.nl of 
bellen naar 06 – 53 31 16 66 (Ron van 
Herreveld) van maandag tot en met 
vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Wij zoeken 
ruimte!
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Wij zijn op zoek naar 
een afhaalpunt voor onze 
postbezorgers in uw wijk. 

Ruimte of grond
Wij zoeken een ruimte die 
voldoet aan de afmetingen van 
een (garage)box, maar het mag 
ook een andere ruimte zijn. Ze 
dient in ieder geval afsluitbaar en 
met een auto goed bereikbaar 
te zijn. De ruimte zal worden 
gebruikt als afhaalpunt voor 
postbezorgers in uw wijk. Wij 
zijn ook geïnteresseerd in grond 
waarop een afhaalpunt kan 
worden geplaatst. 

Wat is een afhaalpunt?
Het afhaalpunt dient als start- en 
eindpunt voor postbezorgers. 
De te bezorgen poststukken 
worden dagelijks met een busje 
naar het afhaalpunt gebracht. De 
postbezorgers komen vervolgens 
de klaargelegde posttassen 

afhalen, waarna hun bezorgwerk 
begint. Als alle post is bezorgd, 
laten ze hun lege posttassen 
achter op het afhaalpunt. 
Postbezorgers zijn maximaal een 
half uur bij het afhaalpunt. Het 
werk vindt plaats van maandag 
tot en met zaterdag tussen 10.00 
uur en 17.00 uur.

Vergoeding
Als uw ruimte of grond geschikt 
is, willen wij graag met u in 
overleg gaan over de huurprijs.

Contact
Beschikt u over ruimte of grond 
die aan genoemde kenmerken 
voldoet en wilt u die aan ons 
verhuren? 
Dan kunt u uw reactie sturen 
naar afhaalpunten.centrum@
postnl.nl of bellen naar 06 – 53 
31 16 66 (Ron van Herreveld) 
van maandag tot en met vrijdag 
tussen 9.00 en 17.00 uur.

 

P.C. Hooftstraat 29 
 

3601 ST Maarssen 

 

Tel: 0346 - 56 11 11 

 

Mob: 06 - 52 34 15 31 

 

   E: fmdebruijn@casema.nl 

 

 

 

       Het adres voor al uw maatwerk ! 

 

 

 * kantoor- & winkelinrichtingen 

  

 * radiatorbetimmeringen 

 

 * keukens 

 

* kasten 

 

* vensterbanken 

 

* tafels 

 

* schouwen 
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P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Het adres voor al uw maatwerk!

25 uur service 

SINDS 1993 EEN ERKEND INSTALLATIEBEDRIJF

ONDERHOUD - SERVICE - MONTAGE - REPARATIE 

TOP AANBIEDING!!!
NEFIT HRC 24 CW4 COMBI

INCL. KLOKTERMOSTAAT HONEYWELL IV

VANAF €1399,- 

GEMONTEERD INCL. BTW

LAAT UW CV-KETEL VOOR DE WINTER SCHOONMAKEN!

Adres: Kerkdijk 45, 3615 BB Westbroek  

BEL VOOR INFO: 0346-281040          

www.neerlandverwarming.nl  

NEERLAND BV

Verwarming & Airconditioning

SLA 2 VLIEGEN 
IN ÉÉN KLAP!

Lekker buiten 
wandelen of � etsen 

én De Vierklank bezorgen

MELD JE AAN!

Bel 0346 211992 

of mail naar info@vierklank.nl
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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
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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

Kom op 

za 17 dec. van 

8.30 tot 13 uur 

voor uitgebreid 

voetadvies 

naar:
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advertentie

De	 SWO	 is	 anderhalf	 jaar	 geleden	
begonnen	met	het	project	Zingeving,	
op	weg	naar	bezieling….Aanleiding	
voor	 dit	 project	 was	 dat	 huisartsen	
en	 andere	 zorgverleners	 opmerkten	
dat	 veel	 ouderen	 behoefte	 hebben	
om	 te	 praten	 over	 het	 verleden.	 De	
SWO	werd	ingeschakeld	en	ging	op	
zoek	 naar	 vrijwilligers,	 zij	 werden	
geschoold	en	de	gesprekken	konden	
beginnen.		

Mooie verhalen
Marianne	Oskam-	van	Zwol	 is	 vrij-
williger	 en	 enthousiast	 bezig	 met	
het	 optekenen	 van	 haar	 derde	 boek.	
‘Het	 is	mooi	werk,	 ik	hou	van	deze	
gesprekken	met	 ouderen.	Natuurlijk	
heb	 ik	 door	 mijn	 achtergrond	 als	
predikant	 wel	 geleerd	 hoe	 gesprek-
ken	gevoerd	kunnen	worden.	Ik	heb	
daar	 veel	 aan.	 Maar	 deze	 ouderen	
vertellen	 graag,	 er	 hoeft	 niet	 zoveel	

gevraagd	 te	 worden.	 Ze	 weten	 best	
wat	 ze	 willen	 zeggen.	 Het	 is	 dank-
baar	werk,	ze	vertrouwen	je	heel	veel	
toe	 en	 dat	 voelt	 goed’.	 Een	 andere	
vrijwilliger	Mariet	van	Nes	 is	bezig	
met	haar	tweede	boek.	‘Ik	ben	nu	in	
gesprek	 met	 een	 honderdjarige	 me-
vrouw.	Hoe	ouder	de	mens	hoe	gro-
ter	de	rugzak,	en	deze	mevrouw	heeft	
echt	heel	veel	te	vertellen.	Het	is	rijk	
als	mensen	 dat	met	 je	willen	 delen.	
Het	zet	jezelf	ook	aan	het	denken.	Ik	
voel	mij	 als	 een	 vis	 in	 het	water	 in	
dit	 project.	Het	 is	 heel	 hard	werken	
zowel	voor	de	oudere	als	de	vrijwilli-
ger,	het	is	teamwork	met	als	resultaat	
een	mooi	boek’.	

Wijsheden
Wethouder	 Mittendorff	 vertelt	 trots	
te	zijn	op	dit	project.	‘Alles	gaat	snel	
tegenwoordig	maar	dit	is	een	project	
dat	 mensen	 echt	 raakt.	 Daar	 sta	 je	

even	bij	 stil,	 dit	komt	bij	 je	binnen.	
Elk	mens	is	spannend	en	heeft	zijn	ei-
gen	verhaal’.	Hij	onthult	vervolgens	
twintig	fotoportretten	van	de	mensen	
wiens	 levensverhaal	 is	 opgetekend.	
Bij	elke	 foto	staat	een	 tegelwijsheid	
dat	afkomstig	is	uit	het	boek	van	de	
betreffende	 oudere.	Teksten	 als	 -	 Je	
moet	 de	 engeltjes	 wel	 willen	 zien-,	
-Die	geeft	die	leeft-	en	–	I	did	it	my	
way-	sieren	de	muur.	‘Ik	ben	blij	dat	
dit	project	voortgezet	gaat	worden’,	
is	zijn	conclusie.

Meer levensboeken
Wouke	van	den	Heuvel	is	medewer-
ker	van	de	SWO	en	projectleider	van	
het	 project	 Zingeving.	 ‘Dit	 project	
heeft	 zeker	 bestaansrecht.	 We	 heb-
ben	in	anderhalf	jaar	tijd	60	ouderen	
bereikt	en	hebben	een	groep	van	24	
vrijwilligers	 gevonden.	 Deze	 groep	
bestaat	 uit	 voor	 ons	 vaak	 nieuwe	

mensen.	 Daar	 zijn	 we	 blij	 mee.	 Zij	
hebben	 de	 lichte	 en	 donkere	 kan-
ten	 van	 de	 levens	 opgeschreven	 en	
er	 indrukwekkende	 boeken	 van	 ge-
maakt’.	Vrijwilligers	en	ouderen	die	
meer	 willen	 weten	 over	 dit	 project	

kunnen	 contact	 met	 haar	 opnemen	
via	de	website	www.swodebilt.nl	 of	
telefonisch.	Wouke	 van	 den	Heuvel	
is	te	bereiken	van	dinsdag	tot	en	met	
vrijdag	van	09.00	tot	13.00	uur	op	te-
lefoonnummer	030-	22	03	490.

Eerste 20 levensboeken 
Lichte en donkere kanten van het leven opgetekend

door Marijke Drieenhuizen

Dinsdag 29 november hebben twintig senioren gevierd dat hun levensboeken zijn opgetekend. 
Tijdens een feestelijke middag stonden de senioren en de vrijwilligers die de gesprekken gevoerd 
hebben en de boeken hebben samengesteld centraal. Het project is een initiatief van de Stichting 

Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt (SWO).

Wethouder Mittendorff heeft de foto’s met tegeltjeswijsheden onthuld en 
informeert naar de verhalen achter de wijsheden.

Ada	is	van	moederszijde	verwant	aan	
de	familie	Van	Ekris,	die	tot	1948	op	
boerderij	 Koddestein	 aan	 de	 Dorps-
weg	61	in	Maartensdijk	woonde.	De	
merklappen	 zijn	 in	 de	 tweede	 helft	
van	de	19de	eeuw	geborduurd	door	de	
zusjes	Helena	en	Teuntje	van	Ekris.	

Merklap
Het	was	 in	 die	 tijd	 gebruikelijk,	 dat	
jonge	meisjes	 ’s	 avonds	bij	 het	 licht	
van	 een	 petroleumlamp	 de	 borduur-
kunst	beoefenden.	Op	de	merklap	van	
Teuntje	staan	allerlei	dieren	en	bloe-

men	geborduurd	 en	 de	 initialen	T	V	
E	=	Teuntje	van	Ekris	en	die	van	haar	
vader	 G	V	 E	 =	 Gerrit	 van	 Ekris	 en	
moeder	A	H	M	=	Aalbertha	Haarman.	

Koddestein
Ada	 Beerthuizen	 beschrijft	 in	 een	
tweede	bijdrage	haar	familiegeschie-
denis	 vanaf	 de	 boerderij	Koddestein	
t/m	de	Tolakker,	het	latere	voormalige	
gemeentehuis	 van	Maartensdijk.	 Uit	
een	 aanvullend	 artikel,	 geschreven	
door	Koos	Kolenbrander,	blijkt	dat	de	
boerderij	 Koddestein	 waarschijnlijk	

in	1565	is	gebouwd,	slechts	honderd	
jaar	na	de	bouw	van	de	St.	Jacobska-
pel	die	uit	de	15e	eeuw	dateert	en	het	
koor	 vormt	 van	 de	 huidige	 Neder-
lands	hervormde	kerk	aan	de	Dorps-
weg.	

Doopsgezind
In	een	derde	artikel	citeert	Ada	Beer-
thuizen	 de	 doopsgezinde	 predikant	
ds.	J.	Craandijk	(1834	-	1912)	die	in	
1880	zijn	wandeling	door	Maartens-
dijk	e.o.	beschreef.	Hij	wandelde	door	
het	dorp	op	een	novemberdag	 in	het	
midden	 van	 de	 jaren	 tachtig	 van	 de	
19de	eeuw.	
Hij	 omschrijft	 het	 dorp,	 komende	
vanaf	 Hilversum,	 zo:	 ‘Nu	 verandert	
het	tooneel.	’t	Is	uit	met	de	bosschen.	
Een	 kale	weg	 loopt	 lijnregt	 door	 de	
open	vlakte.	Wij	zien	weer	weiden	en	
slooten,	de	kenmerkenvan	een	gansch	
anderen	bodem.	Voor	ons,	maar	nog	
op	vrij	grooten	afstand,	steekt	de	to-
renspits	 van	 Maartensdijk	 boven	 de	
daken	en	boomgroepen	van	het	dorp-
je	uit	en	slechts	van	verre	bespeuren	
wij	het	digte	houtgewas	van	Eijcken-
stein...

Zeven euro
De	 leden	van	de	Historische	Vereni-
ging	 ontvangen	 het	 blad	 thuis.	 Be-
langstellenden	kunnen	het	voor	zeven	
euro	kopen	bij	 kapper	Hans	Stevens	
aan	 het	 Maertensplein	 in	 Maartens-
dijk,	de	winkel	van	Van	der	Neut	aan	
de	Groenekanseweg	5	te	Groenekan,	
boekhandel	 Bouwman,	 Hessenweg	
118,	De	Bilt	en	in	de	winkel	van	mo-
len	De	Kraai	aan	de	Westbroekse	Mo-
lenweg	in	Westbroek.

Familiegeschiedenis 
in borduurwerk vastgelegd

door Koos Kolenbrander

In het deze maand verschenen winternummer van St. Maerten - het tijdschrift van de 
Historische Vereniging Maartensdijk - besteedt gastschrijfster Ada Beerthuizen-van Kooten

uit Montfoort aandacht aan twee geborduurde merklappen uit haar familie. 

Eén van de twee merklappen.

Hand in hand met Boeddha

Carla Heerschop, medewerker Cultuur, Educatie en Innovatie van de 
Bilthovense Bibliotheek ontving zaterdag 26 november op de Schrijversmarkt 
van Dorien Quik een van de eerste exemplaren van het boek ‘In leven en 
sterven’.. Dorien Quik laat in dit werk op toegankelijke wijze zien hoe onze 
persoonlijkheid ontstaat, beschouwd vanuit de boeddhistische ilosoie. 
Donderdag 8 december jl. verzorgde Dorien naar aanleiding van deze 
boekencyclus in de bibliotheek Bilthoven een lezing. [HvdB]

Concert FASO-Blazersensemble
	
Het	Blazersensemble	van	de	FASO	(Federatie	Amateur	Symfonie	Orkesten)	
is	samengesteld	uit	leden	van	amateur	symfonieorkesten	uit	Midden-Neder-
land	en	staat	onder	leiding	van	Reinier	Bavinck.	Het	ensemble	concerteert	
op	zondag	18	december	2011	om	15.00	uur	in	de	Noorderkerk	te	Bilthoven.	
Gespeeld	worden	originele	stukken	voor	blazersensemble	als	ook	bewer-
kingen	van	stukken	voor	symfonieorkest.	Op	het	programma	staan	werken	
van	Haydn,	Dvorak	en	Brahms.	Van	de	Nederlandse	componist	Peter	Greve	
wordt	een	Partita	uit	2011	gespeeld.	Deze	compositie	 is	geschreven	voor	
een	onlangs	gehouden	muziek	concours	voor	amateurs.	De	componist	zal	
ook	bij	dit	 concert	 aanwezig	zijn.	Peter	Greve	 (geboren	 in	1931	 )	 is	 zo-
wel	scheikundige	als	componist	en	heeft	een	deel	van	zijn	werkzame	leven	
doorgebracht	als	wetenschapper	bij	het	RIVM	in	Bilthoven.

Bij Tuinmarkt Bilthoven
 

Nog volop  
NordmaNN-sparreN  

eN ook iN grote mateN!
 

Nieuw iN oNs assortimeNt: 
exclusieve  
kerststukjes.

tuinmarkt Bilthoven
koperwieklaan 1, Bilthoven
tel. 030 2285069



Onze openingstijden: ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 
Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 15 december t/m zaterdag 24 december.

AL MEER DAN 45 JAAR

EEN BEGRIP IN DE BILT

GOURMET EXCLUSIEF

PER PERSOON (± 280 GRAM) 6,25

Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, 

kipfilet, rundertartaar, biefstukreepjes, 

kalfsoester, cordonbleu.

GOURMET POPULAIR

PER PERSOON (± 280 GRAM) 5,75

Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, 

kipfilet, rundertartaar, mini slavinkjes, 

hamburgers, mini worstjes.

FONDUE ROYAAL

PER PERSOON (± 300 GRAM) 5,75

Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, 

kalkoenfilet, kalfsgehaktballetjes, kipfilet, 

mini slavinkjes.

CHINESE BOUILLON FONDUE

PER PERSOON (± 300 GRAM) 7,25

Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, 

kalkoenfilet, kalfsoester en kipfilet.

WILD GOURMET

PER PERSOON ( ± 300 GRAM) 13,50

Speciaal voor de liefhebbers. Met o.a. 

hertenbiefstuk, hazenrugfilet, magret de 

canard, fazantenfilet, wildworstjes.

FEESTELIJK TAFELEN IS ECHT NIET ZO MOEILIJK, MITS U OM DE NODIGE ADVIEZEN VRAAGT!

NEEM GEEN RISICO; GA OP ZEKER. FEESTELIJK OPGEMAAKTE KERSTGOURMET-, FONDUE- OF STEENGRILLSCHOTEL

VIER KERST TOPPERS

Wild van topkwaliteit!! Aan een stuk of aan medaillons gesneden

VERSE HERTENHAASJES 100 GRAM 4,75

Tip: serveer hierbij puree- rode kool en rode wijn kaneelsaus

Wie kent ze niet -ouderwets lekker- om te stoven met spekblokjes, 

tomaat, witte wijn en een kruidnageltje

HOLLANDSE TAMME KONIJNEN 

ACHTERBOUTEN NU 1 KILO SLECHTS 10,98

Met o.a. kruidencrème, balsamico saus, kruiden en varkenshaas

GEVULDE KERSTHAASJES 100 GRAM 1,85

Tip: serveer bij dit gerecht gegrilde aardappels en gegratineerde witlof

Met o.a. zontomaatjes, mozzarella, Parmaham en rode wijnsaus: 

GEVULDE KERSTROLLADE 100 GRAM NU 1,75

Tip: serveer hierbij Italiaanse wokgroente en een pure pasta

ZUIGLAMSBOUTSPECIALITEITEN

Gekruid en gezouten; iets aparts. Serveer hierbij honingtijmsaus, 

geroosterde aardappels en groeten ratatouille

ZUIGLAMSBOUTROLLADE 100 GRAM 2,45

Bakken als biefstuk – boterzacht- lekker met balsamicotijmsaus

LAMSHAASJES 100 GRAM NU 4,35

Kerstdelicatesse: met een beentje, iets aparts. Serveer hierbij gebak-

ken aardappeltjes, diverse groenten en mosterd sjalottensaus.

LAMS FRENCHED RACKS 100 GRAM 4,25

VOOR EEN TRADITIONELE KERST!!

BABY KALKOEN (CA. 3 KILO P.ST.)          1 KILO NU  9,25

Tip: braad de kalkoen op de borstzijde dan blijft de kalkoen sappiger!!

Iets aparts; in ganzenvet gegaard

GEKONFIJTE EENDENBOUTJES NU P. ST. 4,25

Met een klein randje vet, lekker met o.a. onze cranberry compote!!

MAGRET DE CANETTE 100 GRAM 2,25

Tip: serveer hierbij gebakken appelstukjes, aardappelschijfjes, rucola 

salade met een balsamico dressing.

VOOR EEN HEERLIJK VOORGERECHT!!!

Serveer dit gerecht met dressing, cherrytomaatjes, pijnboompitjes, 

kappertjes en grove Parmezaanse kaaschilfers

CARPACCIO PER PORTIE 2,95

Smelt op de tong, op beukenhout gerookt, lekker met een frambo-

zendressing, salade, pijnboompitjes en cherrytomaatjes

GEROOKTE EENDENBORSTFILET PER PORTIE 3,98

Italiaans voorgerecht, met o.a. gegrilde kalfsrollade en een tonijnmayonaise 

VITELLO TONATO PER PORTIE 5,25

Meer suggesties voor een voorgerecht; o.a. onze ossenstaartsoep, 

diverse soorten wildpatés, en onze romige bospaddenstoelensoep!!!

UIT ONZE EIGEN CULINAIRE KEUKEN!!!

Met veel vlees, cranberry’s en champignons in een volle romige saus

HAZENPEPER 100 GRAM 2,15

Serveer hierbij gekookte aardappels, rode kool en zachte stoofpeertjes

Met o.a. grove groente, rosé gebraden kalfsrollade

KALFSROLLADE IN BALSAMICO SAUS 100 GRAM 2,98

Serveer hierbij haricoverts in spek en gebakken Roseval aardappeltjes

Met o.a. kipdijfilet, groenten, en een waanzinnige saus

GROOTMOEDERS CULINAIRE 

OVENKUNST 100 GRAM NU 1,75

Tip serveer hierbij bijv. noedels en een grove rauwkostsalade

Andere suggesties zijn o.a. kerstbeenhammetjes met mosterd saus; 

ook lekker op houtvuur.

BESTEL TIJDIG UW KERSTWILD; OP = OP!!

Met een beentje; ca 350 gram per stuk, om lekker te stoven

HAZENACHTERBOUTEN 100 GRAM SLECHTS 1,65

Voor de liefhebbers; ca 1½-2 min bakken;

HAZERUGFILET 100 GRAM 3,98

Serveer hierbij rode port jus, puree, stoofpeertjes en Brusselse spruitjes

Mals, mager en een niet te sterke wildsmaak

FAZANTENBORSTFILET 100 GRAM 2,98

Serveer de filet met zuurkool, calvados jus en een gevulde aardappelpuree.

VLEESWAREN VOOR KERSTLUNCH OF BRUNCH

Heerlijk gekruid en krokant afgegrild; lekker dun gesneden 

ROSBIEF 100 GRAM 2,45

Deze mag niet ontbreken; op brood of onder het ei

BEENHAM 100 GRAM 2,25

Gerookt en iets gezouten; zacht van smaak en bite

RAUWE HAM 100 GRAM 2,65

Smelt op uw tong, licht gezouten; op doktersadvies

RUNDERROOKVLEES 100 GRAM 2,95

Brunch tips; o.a. quisch loraine, runderragout en onze heerlijke 

dagverse schepsalades; probeer onze nieuwe lobstersensation.

DE “NIEUWE” KERSTKLASSIEKERS

Malse rosbief met ontbijtspek en kruiden; ± 25 min. op 150oC in de oven

KERSTGEBRAAD

Licht gemarmerd en botermals; even kort bakken

RUNDERRIBEYE

In een krokant jasje; ± 18 min. op 180oC in de oven

VARKENSHAAS IN BLADERDEEG

Lekker gemarineerd a la Jamie Oliver; circa 12 minuten braden

LAMSBIEFSTUKJES

Lekker met salie, parmaham en kalfsschnitzel;

SALTIMBOCCA

Smelt op de tong, lekker met champignonroomsaus

KALFSBIEFSTUK

Voor de kenners; het zachtste stuk van het rund

TOURNEDOS

Voor speciale aanbiedingen  voor de dagen voor de kerst kijk op de 

borden in de winkel of op ons beeldscherm voor lekkere voordelige 

aanbiedingen! Voorkom teleurstellingen en geef uw bestelling tijdig 

voor vrijdag 23 december!

Met de specialiteiten van

KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO

van zowel wild als vlees maakt u

een onvergetelijk kerstdiner

ALLE MEDEWERKERS VAN 

KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO

WENSEN U EEN GEZELLIGE KERST

EN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2012

Eventuele aanvullingen op uw gourmet- of fondueschotel: lamskoteletjes, mini merquez worstjes, lamsfilet, satévlees, shoarmavlees. Welk sausje mag het zijn bij uw gourmet- of fondueschotel: 

knoflooksaus, pindasaus, whiskysaus, kerriesaus, cocktailsaus, rode wijn kaneelsaus, cranberrysaus ... etc!!! En vergeet onze heerlijke kruidenboter niet!!!
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advertentie

Diverse kleuren.

Per stuk

van 17,95Cvoor 

11,99

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Kerststuk

De	retail	heeft	het	momenteel	niet	ge-
makkelijk,	de	verkopen	via	webshops	
gaan	 echter	 wel	 uitstekend.	 In	 2008	
was	 de	 omzet	 van	 alle	 webshops	 in	
Nederland	 bijna	 5	 miljard	 euro,	 dit	
jaar	overschrijdt	het	waarschijnlijk	de	
grens	 van	 9	miljard.	 Faco	Retail,	 het	
bedrijf	achter	de	170	DIO	drogisterijen	
heeft	 het	 initiatief	 genomen	 voor	 de	
ontwikkeling	 van	 de	 DIO	 webshops.	
Inmiddels	zijn	er	16	online.	

Extra service
Sinds	februari	is	Joop	van	Rossum	be-
zig	om	online	te	gaan.	‘Voor	mij	was	
duidelijk	dat	het	nu	de	juiste	tijd	is	om	
hierin	mee	 te	gaan.	Het	 is	 een	goede	
aanvulling	op	de	service	die	we	in	de	
zaak	 aan	 het	 Maertensplein	 bieden.	
Mensen	kunnen	nu	op	elk	moment	van	
de	dag	en	dus	op	dat	moment	dat	hen	
het	beste	uitkomt	kopen	wat	ze	nodig	
hebben.	Ook	schaamteartikelen	zijn	in	
ruime	mate	aanwezig’.	

Indien	 er	 voor	 21.00	 uur	 is	 besteld	
wordt	het	in	de	regio	de	volgende	dag	
gratis	thuis	bezorgd	mits	het	voorradig	
is.	 ‘De	 regio	 is	 iets	groter	dan	alleen	
de	 gemeente	 De	 Bilt:	 het	 beslaat	 het	
hele	gebied	van	Loosdrecht	tot	en	met	

Zeist’.	De	DIO	websites	en	webshops	
zijn	nu	nog	allemaal	gelijk.	‘We	hopen	
snel	 hieraan	 aanpassingen	 te	 kunnen	
maken	zodat	we	dan	ook	via	de	web-
site	extra	informatie	kwijt	kunnen	over	
de	salon	en	andere	relevante	zaken’.	

Gemak staat voorop
De	ene	dag	besteld	 de	 andere	 dag	 in	
huis,	maar	het	is	ook	mogelijk	om	het	
gekochte	af	te	halen	op	het	Maertens-
plein.	Daar	zit	dan	altijd	nog	wel	een	

dag	tussen.	‘Het	is	wel	zaak	dat	men-
sen	die	bestellen	aangeven	dat	het	via	
onze	 vestiging	 loopt,	 gedurende	 het	
bestelproces	kan	dit	ingevuld	worden’.	
Het	betaalsysteem	van	de	webshop	is	
duidelijk:	 er	 kan	 betaald	 worden	 via	
Ideal	en	met	een	creditcard.	Daarnaast	
kunnen	de	artikelen	vezonden	worden	
onder	 rembours	 of	 indien	 gekozen	
wordt	om	de	artikelen	in	de	winkel	op	
het	 Maertensplein	 af	 te	 halen	 kan	 er	
betaald	worden	met	de	pin	of	contant.	

DIO Van Rossum online
www.vanrossum.diodrogist.nl

door Marijke Drieenhuizen

Aankopen doen bij Drogisterij en Parfumerie Van Rossum kan nu 24 uur per dag 7 dagen per week. 
De DIO Van Rossum heeft haar service uitgebreid met een webshop. Via deze webshop is een ruimer 

assortiment te koop dan in de winkel: er kan een keuze gemaakt worden uit maar liefst 15.000 
artikelen. Ook merken die niet in de zaak aan het Maertensplein zijn, kunnen wel gekocht worden via 

het internet. Voor 21.00 uur besteld, morgen in huis.

Via de website (www.vanrossum.diodrogist.nl) van Dio Drogisterij en 
Parfumerie Van Rossum kan met één klik de nieuwe webshop bezocht worden.

Supermarktmanager	 Sabri	 Wilkes	
deelde	 warme	 chocolademelk	 uit	
aan	 wachtende	 ouders,	 terwijl	 de	
kids	 zich	 opperbest	 vermaakten	 op	
de	 zogenaamde	 ijsbaan.	 ‘Nee,	 het	 is	
natuurlijk	geen	echt	 ijs’,	vertelt	Wil-
kes.	‘Het	zijn	plastic	platen	die	ze	aan	
elkaar	 klikken	 en	 dan	 inspuiten	 met	
een	goedje	dat	het	glad	maakt.	Maar	
het	werkt	fantastisch.	Kijk	ze	glijden.’	
Wilkes	is	tevreden.	Het	initiatief	van	
de	supermarkt	is	geslaagd.	‘We	willen	
een	goede	buur	zijn’,	vertelt	hij.	‘Niet	

alleen	een	vertrouwde	plek	zijn	voor	
de	 dagelijkse	 boodschappen,	 maar	
ook	een	actieve	bijdrage	leveren	aan	
het	dagelijkse	leven	in	de	buurt.	Een	
stukje	 maatschappelijke	 betrokken-
heid.’	

Dus	 ging	 Wilkes	 op	 zoek	 naar	 de	
juiste	 activiteit	om	de	band	met	 zijn	
klanten	te	verstevigen.	‘Je	kunt	je	als	
Albert	 Heijn-iliaal	 intekenen	 voor	
een	 promotieactiviteit	 en	we	 hebben	
dit	keer	voor	deze	gekozen’,	 legt	hij	

uit,	wijzend	naar	de	schaatsbaan.	‘Bij	
veel	andere	ilialen	is	dit	ook	al	eens	
gedaan,	 met	 Chiquita	 als	 partner.’	
Een	 jongen	 in	 een	 apenpak	 van	 het	
genoemde	 bananenmerk	 entertaint	
intussen	 de	 schaatsende	 kinderen	 op	
de	 ijsbaan	en	 twee	 jongens	van	Doe	
mee	De	Bilt	delen	balletjes	uit.	 ‘Die	
zetten	zich	in	om	kinderen	weer	meer	
aan	 het	 sporten	 te	 krijgen.	 Heel	 be-
langrijk’,	weet	Wilkes.	 ‘Het	 is	mooi	
dat	wij	daar	nu	ook	een	klein	steentje	
aan	konden	bijdragen.’

IJspret in De Bilt
door Raphael Klees

Ooit een aap op een ijsbaan gezien? Vorige week woensdagmiddag beleefde de jeugd 
uit De Bilt dolle pret op het parkeerterrein voor de Albert Heijn aan de Looydijk.

De supermarkt had in samenwerking met bananenmerk Chiquita een kunststof schaatsbaan 
neergezet en daar werd volop gebruik van gemaakt.

Veel lol voor de Biltse jeugd met een aap op het ijs.

Voorproeven bij Landwaart

Vrijdagavond en zaterdag jl. werden alle kerstmenugerechten bij Landwaart 
aan het Maertensplein te Maartensdijk smakelijk gepresenteerd en was 
iedereen in de gelegenheid het lekkers te bekijken en te proeven. Het team 
van Landwaart was volop in de weer de gestelde vragen naar tevredenheid 
te beantwoorden en de gemaakte keuzes werden graag genoteerd. Ook 
deze week is er nog volop gelegenheid uw culinaire kerstwensen aan het 
Landwaart-team kenbaar te maken. [HvdB]

Uitslag sinterklaasactie
De	namen	van	de	winnaars	zijn	getrokken	en	de	prijswinnaars	van	de	Sin-
terklaasactie,	uitgeschreven	door	de	Winkeliersvereniging	in	Maartensdijk,	
hebben	hun	prijs	ontvangen	uit	handen	van	de	Dorpsmakelaar	Karin	van	
der	Willigen	en	Janny	van	Rossum	van	DIO	Van	Rossum.	

V.l.n.r. mevrouw van Kuyvenhoven (Maartensdijk), mevrouw van de Veen 
(Groenekan), mevrouw van Gelder (Maartensdijk), bedrijfsleider Bike 
Totaal de heer Amadeo, de heer Kramer (Hollandsche Rading), mevrouw 
van Zijtveld (Westbroek). Midden voor mevrouw Splint (Maartensdijk) is 
de winnaar van de iets. Mevrouw Floor (Maartensdijk) behoort wel tot de 
winnaars maar was niet aanwezig op het tijdstip dat de foto werd gemaakt. 
[MD] 



Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

100% rundlederen Relaxfauteuil
Diverse modellen direct uit 
voorraad leverbaar. 
Nu vanaf € 850,00.
Nederlands fabricaat. Bezoek
onze winkel en showroom met ruim 
100 modellen of bel voor een brochure.  

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012
Sinds 1931, www.raaijeninterieurs.nl

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

Hessenhof 9 

(hoek Hessenweg/Looydijk) 

3731 JV  De Bilt   

Tel. 030 2342472

info@werelwinkeldebilt.nl

Gratis af te halen: 
Oude collecties jubileum- en 

huwelijkskaartenmappen 

bij Parel Promotie te 

Groenekan 0346-211215

op=opParel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

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

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

• Anton Pieck-dorp • Kerstkoophuis • Smulplein • 

• Optredens artiesten/koren • Activiteiten voor de kinderen •

KIJK VOOR HET COMPLETE PROGRAMMA OP

www.warmewittewinterweken.nl

Dorresteinweg 72b 
Soest 035 - 6012883 
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NIEUWSTE 
TREND!

Hessenweg 173 - 175
3731 JH De Bilt
Tel: (030) 220 18 79

KEY MOMENTS is verkrijgbaar bij

Spaar uw sleutelmomenten uit het 
leven, draag ze met u mee in uw         
KEY MOMENTS medaillon of sleutel-
medaillon.

De KEY MOMENTS collectie bestaat uit 
een achttal verschillende zilveren        
medaillons en sleutels. Er kan gekozen 
worden voor een glad zilveren model, 
en er is een variant volledig ingezet met 
zirkonia stenen.  

Er zijn 50 verschillende zilveren, zilver 
Swarovski, zilver emaille en vergulde 
Momentjes verkrijgbaar, die in de        
medaillon of sleutelmedaillon geplaatst 
kunnen worden. 

KEY MOMENTS, een prachtig cadeau 
voor onder uw kerstboom.
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Lia	Copijn	-	Schukking:	‘In	2011	be-
staat	het	huis	130	jaar,	is	het	tien	jaar	
een	Rijksmonument	en	is	Jörn	Copijn	
(echtgenoot	en	eigenaar	van	Welgele-
gen)	 zeventig	 jaar	 geworden’.	 Deze	
drie	 mijlpalen	 waren	 de	 aanleiding	
om	de	familiegeschiedenis	op	papier	
te	 zetten.	 Lia:	 ‘Het	 boek	 is	 vooral	
geschreven	 voor	 onze	 zeven	 klein-
kinderen,	van	wie	er	drie	in	het	koets-
huis	achter	Welgelegen	wonen’.	Voor	
liefhebbers	 van	 architectuur,	 tuinen,	
familiegeschiedenissen	 en	 cultuur-
historie	 is	 het	 boek	 een	 interessant	
naslagwerk.	Met	name	de	 foto’s	van	
vroeger(‘Tuinbaas	 Hendrik	 van	 de	
Klomp	aan	het	werk	in	de	tuin’)	en	de	
landschapschilderijen	van	kunstschil-
der	Frans	Copijn	(vader	van	Jörn	Co-
pijn)	 geven	 het	 boek	 een	 bijzondere	
sfeer.	

1881
Welgelegen	werd	in	1881	in	gebouwd	
voor	een	bedrag	van	zesduizend	gul-

den.	 Pieter	 Gerard	 Copijn	 had	 het	
terrein	gekocht	in	1880	en	zijn	vader	
Jan	gaf	opdracht	tot	de	bouw	van	de	
monumentale	 villa.	 De	 grootvader	
van	 Jan,	 Hendrik	 Copijn	 I,	 was	 de	
eerste	 van	 de	 Copijn-dynastie	 die	
zich	vestigde	 in	Groenekan	 in	1763.	
Deze	Hendrik	Copijn	was	boomkwe-
ker	 en	 de	 vele	 nazaten	 deelden	 niet	
alleen	 vaak	 de	 naam	 Hendrik	 maar	
ook	 het	 beroep	 met	 de	 stamvader.	
Naast	boomkweker	zochten	de	Copij-
nen	ook	manieren	om	de	omgeving	te	
verfraaien	 als	 (landschaps-)architect.	
De	vader	van	Jörn	Copijn,	Frans,	was	
van	 jongs	 af	 van	 gebiologeerd	 door	
de	natuur	maar	koos	een	andere	weg.	
Hij	was	geïnteresseerd	in	de	antropo-
soie	 van	 Rudolf	 Steiner	 en	 volgde	
een	opleiding	voor	kunstschilder.	Hij	
vertrok	naar	Zwitserland,	trouwt	er	en	
vestigde	zich	uiteindelijk	ten	noorden	
van	Berlijn,	waar	hij	gaat	werken	met	
zijn	 vrouw,	 afkomstig	 uit	Oost-Prui-
sen,	in	een	Heilpedagogisch	instituut	

voor	 gehandicapte	 kinderen.	 Er	 ko-
men	 vier	 kinderen,	 van	 wie	 Jörn	 de	
tweede	 is.	 In	 1945	 sterft	 zijn	 vrouw	
en	in	1947	hertrouwt	Frans	met	Lore.	
Met	de,	inmiddels	vijf,	kinderen	ver-
trekken	 Frans	 en	 Lore	 in	 1950	 naar	
Nederland	en	gaan	wonen	op	Welge-
legen	in	Groenekan.	

Jörn
Jörn	is	negen	jaar	als	hij	naar	Neder-
land	verhuist.	Hij	volgt	onderwijs	aan	
de	 Vrije	 school	 en	 de	 Kees	 Boeke-
school	en	kiest	voor	een	opleiding	tot	
imker	 in	Duitsland.	Dat	dit	 toch	niet	
zijn	 bestemming	was,	 bleek	 toen	hij	
een	boomchirurg	tegenkwam,	die	een	
oude	 linde	 aan	 het	 behandelen	 was.	
Dat	was	wat	hij	wilde	worden:	boom-
chirurg.	Zijn	carrière	werd	uitgebreid	
naar	 landschaps-	 en	 tuinarchitectuur	
en	zijn	ideeën	over	daktuinen	en	eco-
logische	steppingstones	in	de	stad	wa-
ren	vernieuwend.	De	keuze	van	Jörn	
voor	 de	 boomchirurgie	 leverde	 niet	

alleen	 een	 succesvolle	 loopbaan	 op	
maar	heeft	ook	gezorgd	voor	de	ont-
moeting	met	Lia	Schukking.	Zij	was	
student	 tuin-	 en	 landschapsarchitec-
tuur	in	Wageningen	en	hij	ontmoette	
haar	 onder	 de	 lindeboom	 in	 Rhenen	
waar	het	allemaal	begon.

In	1969	trouwden	Jörn	en	Lia	en	werd	
het	 koetshuis	 achter	 Welgelegen	 de	
plek	waar	hun	drie	kinderen	opgroei-
den.	In	1993	verhuisde	het	paar	naar	
de	villa	en	zijn	ze	aan	de	gang	gegaan	
met	 het	 renoveren	binnen	 en	 buiten.	
De	vele	foto’s	in	het	boek	geven	een	
goed	beeld	van	de	vele	verbouwingen	

in	het	huis	en	de	veranderingen	in	de	
6500	vierkante	meter	tuin	in	de	loop	
der	jaren.	Vele	generaties	hebben	ge-
woond	in	Welgelegen	en	Jörn	en	Lia	
Copijn	verwachten	dat	ook	de	genera-
ties	na	hen	hun	domicilie	in	Welgele-
gen	zullen	vinden.	

Het	 boek	 Welgelegen,	 biograie	 van	
een	 Copijn-huis,	 is	 geschreven	 door	
Lia	Copijn-Schukking	en	Marina	La-
méris.	 Lameris	 heeft	 een	 opleiding	
kunstgeschiedenis	 en	 archeologie	
gedaan	en	werkt	onder	andere	als	pu-
blicist.	 Het	 boek	 is	 verkrijgbaar	 bij	
Bouwman	Boeken	in	De	Bilt.

Copijn, het verhaal van een 
bijzondere familie in Groenekan

door Sylvia van der Laan

Op vrijdag 16 december wordt het boek Welgelegen, biograie van een Copijn-huis,  
oficieel gepresenteerd in het monumentale huis aan de Groenekanseweg in Groenekan.  
In het boek wordt de geschiedenis van de familie Copijn beschreven in woord en beeld.

Tuinman Hendrik van de Klomp en Marrejan Copijn (tante Jörn Copijn) zijn 
planten aan het verpotten. Rond 1930.

In	de	Oude	School	aan	de	Burgemees-
ter	de	Withstraat	wordt	nog	wel	gere-
geld	 vergaderd	door	 het	 bestuur	 van	
de	Historische	Kring	 en	ook	hebben	
zij	daar	op	de	bovenverdieping,	waar	
vroeger	 hun	 archief	 was,	 oude	 voor	
werpen	 tentoongesteld.	 Deze	 zijn	 te	
bekijken	na	afspraak.	In	de	vergader-
kamer	beneden	 staat	 een	boekenkast	
met	 glazen	 deuren.	 Daarin	 zou	 de	
Historische	Kring	graag	oude	school-
spullen	willen	tentoonstellen.	Ook	de	
Ewijckstichting,	 de	 eigenaar	 van	 de	
Oude	School	vindt	dit	een	leuk	idee.	
Het	 gaat	 dan	 om	 schoolzaken	 van	
vóór	1950.	Er	 is	al	 een	geborduurde	
merklap	van	begin	1900	 en	ook	 een	
klein	leitje.	Maar	wellicht	hebt	u	nog	
iets	in	de	kast	of	op	zolder	liggen	wat	
daar	goed	bij	zou	passen.

Oude Schoolspullen gevraagd
De Historische Kring D’Oude School heeft sinds deze zomer een mooie locatie waar de boeken en 

archieven zijn ondergebracht. Deze ruimte is ook veel groter, zodat er meer mensen tegelijk kunnen 
werken. De ruimte is bovendien op de begane grond en voor iedereen goed bereikbaar. 

Hetty van Apeldoorn, actief lid van Historische Kring gaat de spullen 
verzamelen. Als u iets heeft wilt u haar dan bellen op 030 2287877.

Gratis zangworkshop  
in kerstsfeer

Houdt u van zingen? Op zaterdag 17 december 2011  
krijgt u de kans om een kerstworkshop te volgen in  

Winkelcentrum Hessenweg & Looydijk.

Het	Dickensduo	studeert	met	het	winkelend	publiek	een	bruisende	kerst-
medley	in.	De	bekende	liedjes	komen	voorbij:	Rudolf...	Let	it	snow...	White	
Christmas...	Er	wordt	bovendien	een	eenvoudige	choreograie	ingestudeerd	
en	het	duo	geeft	 tips	op	het	gebied	van	zanginterpretatie.	Na	de	repetitie	
treden	zij	samen	met	de	deelnemers	op	 in	de	winkelstraat.	Een	compleet	
plaatje	voor	een	s(w)ingende	kerst!	De	kerstworkshops	worden	gegeven	op	
het	plein	bij	de	rotonde.	U	kunt	kiezen	uit	de	volgende	tijden:	Workshop	1:	
van	11.00	tot	11.45	uur	met	aansluitend	optredens	tot	12.30	uur.	Workshop	
2:	van	13.30	tot	14.15	uur	met	aansluitend	optredens	tot	15.00	uur.	Deel-
name	is	gratis.

U	kunt	zich	aanmelden	voor	de	workshops	via	het	volgende	emailadres:	
secretariaat@hessenweg-looydijk.nl	

Brandweercollega’s

Het lijdt geen twijfel dat de collega’s van de Biltse Brandweer-Post 
Maartensdijk afgelopen zaterdag hun postcommandant van harte 
gelukwensten met zijn 50ste verjaardag. [HvdB]

Deze	keer	wil	de	gemeente	deze	gids	
niet	 alleen	 voor	 de	 inwoners	 maar	
ook	 met	 de	 inwoners	 maken.	 Daar-
om	organiseert	zij	een	fotowedstrijd,	
waarbij	de	winnende	foto’s	een	plekje	
krijgen	in	de	gemeentegids.	De	door	
inwoners	 ingestuurde	 foto’s	 worden	
beoordeeld	 door	 een	 jury	 bestaande	
uit	 burgemeester	 Arjen	 Gerritsen,	
twee	gemeenteraadsleden	en	commu-
nicatiemedewerker	Pim	Koppel.	

Deelname
Deelnemen	kan	door	tot	en	met	vrij-
dag	 5	 mei	 foto(‘s)	 sturen	 naar	 com-
municatie@debilt.nl	 t.a.v.	 Pim	 Kop-
pel	 onder	 vermelding	 van	 uw	 naam	
en	adresgegevens.	De	drie	winnende	
foto’s	worden	beloond	met	een	plaats	

in	de	gemeentegids	en	een	waardebon	
van	€	75,-	(eerste	plaats)	,	€	50,-	(twee-
de	plaats)	en	€	25,-	(derde	plaats).	De	
beste	foto	wordt	bovendien	geplaatst	
op	de	voorpagina	van	de	wegwijzer.	
De	 winnende	 foto’s	 worden	 halver-
wege	mei	bekendgemaakt	en	de	win-
naars	 ontvangen	 hiervan	 schriftelijk	
bericht.	

Criteria: 
1.		Alléén	 inwoners	 van	 de	 gemeente	

De	 Bilt	 kunnen	 deelnemen	 aan	
deze	fotowedstrijd

2.		Per	persoon	mogen	maximaal	twee	
foto’s	worden	ingeleverd

3.		Medewerkers	van	de	gemeente	De	
Bilt	zijn	uitgesloten	van	deelname

4.		De	ingestuurde	foto’s	moeten	bin-

nen	 onze	 gemeentegrenzen	 geno-
men	 zijn	 en	 moeten	 herkenbaar	
zijn	 voor	 de	 gemeente	 en/of	 de	
Biltse	samenleving.	

5.		De	foto’s	moeten	digitaal	aangele-
verd	worden,	in	JPEG/JPG	formaat	
met	 een	 minimale	 resolutie	 van	
300	dpi	of	minimaal	1,2	MB

6.		Bij	deelname	aan	de	fotowedstrijd	
geeft	 u	 toestemming	 voor	 het	 ge-
bruik	 van	 uw	 foto’s	 voor	 bijvoor-
beeld	 de	 gemeentelijke	 website,	
folders,	 lyers,	 brochures,	 nieuws-
brieven,	het	burgerjaarverslag,	etc.

7.		Als	u	personen	fotografeert,	 is	het	
verstandig	 vooraf	 toestemming	
te	 vragen	 voor	 publicatie	 van	 de	
foto’s.	

(bron www.debilt.nl)

Fotowedstrijd
Volgend jaar september ontvangt men van de gemeente De Bilt de nieuwe gemeentegids 

(de Wegwijzer 2012-2013). Dit naslagwerk wordt in nauwe samenwerking met Akse Media gemaakt. 



KERSTMARKT 
WINKELCENTRUM PLANETENBAAN

ZATERDAG 17 DECEMBER 
zal er in winkelcentrum Planetenbaan een 

gezellige kerstmarkt worden gehouden 
(van 10.00 tot 16.00) met diverse kramen.

O.a. Ananda Beads (sieraden), Wereldwinkel, 
Rode Kruis en andere...  

Natuurlijk zullen de winkeliers er met hun 
kerstspecialiteiten zijn, lekker voorproeven, 

ideeën opdoen voor de feestdagen.

Mocht u zelf een kraam in ons winkelcentrum 
willen hebben, met gepaste artikelen voor de 

feestdagen, dan kunt u zich wenden tot 
Whisky- en Wijnhandel Verhaar.

VOOR INFORMATIE:
Tel: 030-2284418 / verhaar@whiskyshop.nl
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VUURWERK AANBIEDING!

KANONSLAGEN 

200 stuks 

ONZE EURO KNALLERS

Grondbloem 40 stuks

Babypijl knal

Jumping Jack

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

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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De	delegatie	van	Veilig	Verkeer	Ne-
derland	 afd.	 de	 Bilt	 met	 directeur	
Enny	Doornenbal,	haar	man	Otto	en	
Gerdjan	Weierink	gaven	acte	de	pres-
ence,	evenals	de	afvaardiging	van	het	
gemeentehuis	 w.o.	 wijkcontactamb-
tenaar	 Lianne	 Oosterlee.	 Mevrouw	
Ockhuysen	 reikte	 de	 certiicaten	 uit.	
Het	bewijs	van	de	prestatie,	het	logo,	
werd	op	de	muur	geschroefd	waarna	
er	 buiten	 volop	 werd	 gezongen	 en	
daarna	 binnen	 werd	 gesnoept.	 Na	
de	 Biltse	 Julianaschool	 en	 de	 Scho-
lencombinatie	 Wereldwijd	 is	 nu	 De	
School	met	de	Bijbel	de	derde	school	
in	de	gemeente	die	het	Verkeers	Vei-
ligheidslabel	heeft	verdiend.	

Verkeers Veiligheidslabel  
voor School met de Bijbel

door Kees Pijpers

Vorige week vrijdagochtend was er groot feest op en in de Maartensdijkse School met de Bijbel.  
Rond 11 uur krioelde het op het schoolplein van de in het geel en groen geklede kinderen, 

 bijgestaan door vele ouders. De ballonnetjes waren niet te tellen. Adjunct-directeur Prosman 
was door al het plezier zelfs met een toeter nog moeilijk te horen. Het was dan ook een bijzondere 

gebeurtenis want het Verkeers Veiligheidslabel werd uitgereikt. De kinderen hebben er hard  
voor gewerkt en geweldig hun best gedaan.

Het krioelde van de petjes op het schoolplein.

Op	maandag	5	december	stonden	de	
kinderen	van	de	Martin	Luther	King-
school	tussen	twee	buien	door	op	het	
plein	te	wachten	op	de	komst	van	de	
Sint.	 Hij	 had	 zijn	 komst	 aangekon-
digd,	 dus	 de	 verwachtingen	 waren	
hooggespannen.	
Toen	twee	Pieten	zonder	Sint	het	plein	
opliepen	was	duidelijk	dat	er	iets	niet	
klopte.	Waar	was	de	Sint?	De	Pieten	
konden	het	de	kinderen	niet	vertellen.	
Snel	werd	de	politie	gebeld,	met	 als	
resultaat	 dat	 een	motoragent	met	 si-
rene	en	zwaailicht	het	plein	op	kwam	
gereden.	 Na	 een	 korte	 speurtocht	 in	
Maartensdijk	 vond	 deze	 motoragent	
de	Sint.	Hij	zat	op	de	‘schep’	van	een	
sjofel,	 een	 groot	 boswerktuig.	 De	

chauffeuse	 had	 de	 verdwaalde	 Sint	
gevonden	 en	 bracht	 hem	nu	 naar	 de	
Martin	Luther	Kingschool.	Zo	kon	de	

verjaardag	van	de	Sint	gelukkig	toch	
worden	gevierd!.

(Gerrit van Vembde)

Sint op de Martin Luther Kingschool

De verdwaalde Sint maakte een bijzondere entree.

In het begin van zijn bezoek in 
Nederland heeft de Sint de kinderen 
van de Theresiaschool in Bilthoven 
een brief geschreven. Hij vroeg daarin 
of alle kinderen iets van thuis wilden 
meenemen voor in die pakjeskamer. 
Sinterklaas wilde dit jaar namelijk 
ook kinderen in arme landen blij 
maken en vroeg de kinderen op de 
Theresiaschool om hulp. 
Het resultaat was dat de hele 
pakjeskamer vol lag met speelgoed 
van kinderen voor kinderen. 
Sinterklaas is de kinderen heel 
dankbaar en hij brengt de spullen 
naar stichting Schoenmaatjes. Zij 
zorgt er voor dat het speelgoed bij de 
juiste kinderen terecht komt. (Renee 
van der Ploeg)

Pakjes voor Sinterklaas

‘Zeven,	 denkt	 Dolfje.	 Eindelijk	 ben	
ik	zeven	jaar.	Dan	schrikt	hij	zich	rot.	
Hij	 ziet	 opeens	 overal	 haar.’	 Dolfje	
Weerwolfje	van	Paul	van	Loon	is	een	
hartstikke	leuk	kinderboek,	dat	is	ver-
ilmd.
Dolfje	 (Ole	Kroes)	werd	als	baby	 te	

vondeling	 gelegd	 voor	 de	 deur	 van	
de	familie	Vriends.	Hij	was	van	harte	
welkom.	 Maar	 lieve	 mama	 Vriends	
(Kim	van	Kooten),	rare	pappa	Vriends	
(Remko	Vrijdag)	en	zijn	nieuwe	grote	
broer	 Timmie	 (Maas	 Bronkhuyzen)	
hadden	geen	 idee	wat	ze	daarmee	 in	

huis	haalden.
Deze	vrij	nieuwe	ilm	is	woensdag	21	
december	 om	13.30	 uur	 in	De	Vier-
stee	aan	de	Nachtegaallaan	 te	Maar-
tensdijk	 te	 zien.	 Kaarten	 zijn	 voor	
aanvang	 van	 de	 voorstelling	 aan	 de	
kassa	van	De	Vierstee	verkrijgbaar.

Dolfje Weerwolfje in De Vierstee

Kievit-kerstmarkt  
voor Voedselbank

Vorige	week	 vrijdag	was	 er	 in	 obs	 De	Kievit	 aan	 de	 Nachtegaallaan	 in	
Maartensdijk	een	Kerstmarkt	waar	het	er	in	de	centrale	ruimte	en	een	klas-
lokaal	vrolijk	aan	toeging.	Van	vijf	uur	tot	half	acht	dromden	familieleden	
en	andere	nieuwsgierigen	rond	de	vele	kramen	met	kerst-	en	cadeau	arti-
kelen.	Naast	kerstbomen	was	er	vooral	veel	belangstelling	voor	de	talloze	
soorten	verlichting.	
Daarbij	viel	er	ook	te	smullen	van	de	poffertjes	en	andere	lekkernijen	die	
je	verwarmd	mee	naar	huis	kon	nemen.	En	tussen	al	die	mensen	wandelde	
op	zijn	gemak	een	forse	Kerstman	rond,	waar	je	mee	op	de	foto	kon.	Zo’n	
grote	Kerstman	hebben	we	nog	nooit	 gezien.	De	gehele	 opbrengst	 komt	
ten	goede	aan	de	Voedselbank	en	de	dank	gaat	uit	naar	het	Vaarderhoogt	en	
Groenrijk.	[KP]

Zo’n lange kerstman hebben we nog nooit gezien.

Engels in de Kerstvakantie
Ook	dit	jaar	kunnen	kinderen	weer	spelenderwijs	Engels	leren	op	de	kerst-
cursus	van	‘The	Kids	Club’.	Het	programma	staat	helemaal	in	het	teken	van	
de	kerst	en	de	winter.	Er	zijn	spelletjes,	er	wordt	geknutseld,	gezongen	en	
een	Engels	gerecht	gegeten.	De	kinderen	hoeven	niets	van	de	 taal	 te	we-
ten,	terwijl	ze	er	ongemerkt	veel	van	opsteken.	Voor	kinderen	die	nog	geen	
kennis	hebben	gemaakt	met	de	club,	is	dit	dé	gelegenheid	om	eens	mee	te	
maken	hoe	deze	speelse,	Engelse	lessen	worden	gegeven.

In	blokken	van	2,5	uur	 is	het	vier	dagen	feest,	elke	ochtend	van	9.30	 tot	
12.00	uur.	Als	ze	een	dag	niet	kunnen	komen,	is	dat	geen	bezwaar.	Begin-
ner	of	gevorderde	maakt	niets	uit	en	de	leeftijd	mag	variëren	van	4	tot	10	
jaar.	De	Kids	Club	wordt	 op	 dinsdag	 27	 t/m	 vrijdag	 30	 december	 in	 de	
‘Werkplaats’	in	Bilthoven	gegeven.	Er	kan	ook	voor	minder	dagen	worden	
ingeschreven.	Inlichtingen	vragen	of	aanmelden	kan	bij	Hannie	Cruijff	(030	
-	2291437)	of	KinderTalenClub@gmail.com.	

Kinderen van 4 tot 10 jaar maken spelenderwijs kennis met de Engelse taal.

Pepernotentoernooi

Zaterdag 3 december organiseerde Judokan het jaarlijkse pepernoottoernooi 
met een deelname van ongeveer 280 kinderen van verschillende 
sportscholen. (Adrie de Vries



Ham kaas 
croissants

1,98

149

2
STUKS

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag t/m zondag (15 t/m 18 december 2011), zolang de voorraad strekt. Wijzigingen en prijs-, afbeelding-, druk- en zetfouten voorbehouden. Niet alle aanbiedingen in elke Spar verkrijgbaar. Vind de Spar in uw buurt op www.spar.nl

*Per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 25% korting op de totaalprijs.

Voor uw dagverse boodschappen hoeft u uw dorp of buurt niet uit. Bij Spar kunt u 

dagelijks terecht voor kwaliteit, gemak en service. En we hebben een aantal mooie 

aanbiedingen voor het weekend. Deze zijn geldig van donderdag t/m zondag:

Bollo 
mandarijnen
kistje ca. 2,3 kilo

299
prijs per
kilo 1,30

7,49

499

Spar shoarmareepjes
voordeelverpakking 1 kilo

Kom naar de lekkerste 
koopavond van het jaar.

Appelsientje of 
Dubbeldrank
alle varianten
pak 1 liter

Bijvoorbeeld: 

Appelsientje 

sinaasappelsap

2 pakken

2e

HALVE 
PRIJS

2,58

194*
prijs per
liter 0,97

Calvé partysaus 
alle smaken
fles 250 ml
2 flesjes

2,38

119
prijs per
liter 2,38
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 GRATIS

Spar feliciteert de 
Beste Buur van 2011 :

uit Stadskanaal

Wubbina 
Appeldorn

Onderstaande founders dragen Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en gemeente De Bilt een warm hart toe. Zij zorgen ervoor dat onze werkzaamheden mogelijk zijn. Voor meer informatie: www.samenvoordebilt.nl

Deelnemende bedrijven:

Accon avm adviseurs & accountants, Agterberg B.V, Gemeente De Bilt, K.N.M.I., Kremer Bedrijfsarts - Unicum, 

MK Skiservice, Rabobank Utrechtse Heuvelrug, Tap Uitvaartzorg Bilthoven, Valkenburg Trainingen, 

Vendl Training & Provocatieve Coaching, De Vierklank (Vario Pers) en Woonstichting SSW.

Bedankt!

Samen voor De Bilt: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties Samenwerken • Verbinden • Inspireren

Het Bestuur, de Raad van Advies en het team van Samen voor De Bilt, bedanken de betrokken

founders, partners en alle andere deelnemende organisaties en personen voor de prettige 

samenwerking van het afgelopen jaar. We wensen u allen een gezond en betrokken 2012 toe! 

Met het betrokken netwerk hebben we in 2011, zonder Beursvloer, meer dan 70 matches tot stand gebracht en daarmee ingespeeld op diverse actuele 

maatschappelijke thema’s. Van een verwenochtend bij een zorginstelling tot gastlessen op scholen over omgaan met geld en respectvol met elkaar omgaan. 

Een diversiteit aan activiteiten die de samenleving sterker maakt en zeer waardevol is voor de deelnemers van beide partijen. Wij hopen natuurlijk, dat er in het nieuwe jaar 

weer veel mooie en inspirerende matches gemaakt zullen worden tussen bedrijf en samenleving, te beginnen tijdens NL Doet en de vijfde editie van de Beursvloer. 

Noteer in uw agenda:
27 maart 2012

5de Beursvloer De Bilt
 bij Groenhorst College 

Maartensdijk

Deelnemende maatschappelijke organisaties: 

Stichting Animo, Antroz (Leendert Meeshuis), Berg & Boschschool, Stichting De Bilthuysen, FC De Bilt, Groenhorst College 

Maartensdijk, Hospice Demeter, Jan Ligthartschool, Kwintes, Stichting Delta, Stichting Ontwikkelingssamenwerking 

De Bilt, Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland, Reinaerde, SWO De Zes Kernen, VTZ De Bilt-Bilthoven, 

VVSO WVT, Stichting Warande (Schutsmantel), Wereldwinkel en De Werkplaats Kindergemeenschap.
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‘Dit	jaar	pakken	we	het	grootser	aan’,	
vertelt	 medeorganisator	 Chris	 Her-
mans.	De	VVBB	viert	 komend	 jaar-
gang	immers	haar	85-jarig	bestaan	en	
daarom	wordt	 de	 jubileumeditie	 van	
de	Winterfair	 een	 speciale.	Opnieuw	
zijn	er	tal	van	activiteiten	voor	bezoe-
kers,	 die	 tussen	 13.00	 uur	 en	 18.00	
uur	 gratis	 een	 kijkje	 kunnen	 nemen	
in	Het	Nieuwe	Lyceum	in	Bilthoven.	
‘Er	worden	allerlei	workshops	gege-
ven	waar	iedereen	aan	mee	kan	doen’,	
vertelt	 Hermans.	 ‘Zo	 is	 er	 bijvoor-
beeld	een	workshop	voor	het	maken	
van	een	goede	winterse	voederplaats	
voor	vogels.’	
Ook	wordt	er	een	demonstratie	win-
terlandschappen	 schilderen	 gegeven	
en	 kan	 men	 wijnproeven.	 Voor	 de	
jeugd	 staan	 er	 ook	 al	 allerlei	 activi-
teiten	gepland.	De	organisatie	is	nog	
druk	bezig	om	meer	leuke	(winterse)	
workshops	te	bedenken	en	staat	open	
voor	suggesties.	Hermans:	‘Onderne-
mers	of	 gewoon	particulieren	die	de	
winterse	sfeer	kunnen	versterken	met	

een	 leuke	 activiteit	 kunnen	 zich	 bij	
ons	aanmelden.’	

Nieuwe traditie
Vorig	jaar	bleek	de	Winterfair	ook	al	
een	nuttig	platform	voor	ondernemers	
uit	de	omgeving	om	zich	eens	op	een	
andere	 wijze	 te	 presenteren.	 ‘Veel	
van	die	ondernemers	waren	enthousi-
ast	en	hebben	alweer	toegezegd	mee	
te	doen	komend	jaar’,	weet	Kees	van	
Ginkel,	 die	 ook	 een	 deel	 van	 de	 or-
ganisatie	op	zich	heeft	genomen.	’Het	
hoeft	ook	geen	workshop	te	zijn.	De	
meesten	 hebben	 gewoon	 een	 stand,	
waar	 ze	 informatie	 verstrekken	 of	
leuke	hebbedingetjes	weggeven.’	Dit	
jaar	heeft	de	organisatie	meer	ruimte	
voor	 stands.	 ’Vorig	 jaar	 was	 het	 erg	
vol’,	weet	Hermans.	’Maar	nu	hebben	
we	er	een	extra	ruimte	bij	gekregen	in	
Het	Nieuwe	Lyceum.	Heel	belangrijk,	
want	we	willen	graag	de	ondernemers	
uit	 Bilthoven	 en	 directe	 omgeving	
bij	 de	Winterfair	 betrekken.	We	 zijn	
nog	druk	op	zoek	naar	meer	sponso-

ren.	 Een	 stand	 is	 namelijk	 vrij	 voor	
sponsoren	 van	 het	 evenement’,	 legt	
Hermans	uit.	‘We	willen	er	een	jaar-
lijkse	traditie	in	Bilthoven	van	maken	
en	kunnen	dat	natuurlijk	niet	alleen.’	
Wilt	u	een	stand	op	de	Winterfair	en/
of	een	workshop	verzorgen?	Aanmel-
den	 kan	 via	 winterfair@brandweer-
harmonie.nl.

Muziek
Hoofdingrediënt	 op	 de	 winterfair	 is	
natuurlijk	muziek.	Verschillende	tak-
ken	van	de	VVBB	zullen	een	muziek-
stuk	 vertolken.	 Het	 leerlingenorkest	
met	 15	 jonge	 muzikanten	 mag	 zich	
laten	horen	en	natuurlijk	ook	de	har-
monie	 en	 de	 drumband	 (samen	 50	
man)	zullen	optreden	voor	het	toege-
stroomde	publiek.	Daarnaast	is	er	een	
gastoptreden	 van	 de	 Tornados,	 een	
muziekgroep	uit	Zeist,	 bestaande	uit	
verstandelijk	 gehandicapte	 muzikan-
ten.	 Ook	 krijgen	 jonge	 deelnemers	
van	 de	 workshop	 ’Muziek	 maken	 is	
leuk’	de	kans	zich	direct	te	laten	horen	
voor	het	publiek	samen	met	de	leerlin-
gen	van	de	VVBB.	‘Ons	grootste	doel	
is	 kinderen	 weer	 in	 contact	 te	 bren-
gen	 met	 muziek‘,	 vertelt	 Hermans.	
’Door	de	grootschalige	bezuinigingen	
gaat	de	muzikale	vorming	achteruit’,	
merkt	hij.	‘Ook	hebben	jongeren	vaak	
weinig	 tijd	 voor	 muziek.	 Ze	 vinden	
het	 wel	 leuk,	 maar	 ze	 moeten	 ook	
sporten,	 computeren,	 naar	 school	 en	
huiswerk	 maken.	 Ons	 ledental	 gaat	
de	laatste	jaren	op-en-neer	en	we	ho-
pen	met	de	Winterfair	natuurlijk	ook	
dat	 we	 er	 weer	 wat	 nieuwe	 enthou-
siastelingen	 bij	 krijgen.	 Voor	 ons	 is	
de	Winterfair	het	hoogtepunt	van	het	
jaar’,	 aldus	Hermans.	 ‘En	we	 zullen	
er	alles	aan	doen	om	het	iedereen	naar	
hun	zin	te	maken.’

VVBB maakt zich op voor Winterfair II
Organisatie wil er Biltse traditie van maken

door Raphael Klees

Op zaterdag 11 februari houdt de Vereniging der Vrijwillige Brandweerharmonie Bilthoven (VVBB) 
opnieuw een Winterfair. Net als vorig jaar moet het een muzikaal spektakel worden met kansen

voor ondernemers uit de regio.

Organisatoren Chris Hermans, Kees van Ginkel en Edwin Otten met hun 
instrumenten.

Laatste dagtocht Reisclub 55+
Na 14 jaar komt er een einde aan de activiteiten van de 

senioren Reisclub 55+ Maartensdijk - De Bilt. 
Zaterdag 17 december a.s. staat er nog een dagtocht

 in kerstsfeer op het programma, waarvoor al 
60 aanmeldingen ontvangen zijn. Het vertrek is om 9.30 uur 

vanaf woon- en zorgcentrum Dijckstate aan het 
Maertensplein in Maartensdijk. 

Voor	deze	laatste	dagtocht	is	gekozen	voor	een	speciaal	programma	met	o.a.	
een	show	met	tamme	uilen,	bezoek	van	de	zingende	Kerstman	en	nog	veel	
meer	opmerkelijke	onderdelen,	waardoor	deze	dag	mogelijk	als	een	waardi-
ge	afsluiting	van	de	activiteiten	van	de	Reisclub	de	herinnering	in	zal	gaan.

Reacties
Er	zijn	veel	reacties	gekomen	naar	aanleiding	van	het	stoppen	van	de	Reis-
club.	Eén	en	ander	is	aanleiding	te	onderzoeken	of	er	sprake	kan	zijn	van	
een	doorstart	van	de	Reisclub.	Er	is	een	aantal	personen	benaderd;	echter	
zonder	resultaat	tot	nu	toe.	Wel	is	het	zo	goed	als	zeker	dat	er	in	2012	nog	
twee	 reizen	 van	 6	 dagen	 naar	 het	Zwarte	Woud	 zullen	worden	 gemaakt.	
Hierover	zijn	met	een	busonderneming	al	afspraken	gemaakt.	Dit	worden	
heel	luxe	reizen	uitgevoerd	met	een	speciale	VIP	touringcar;	in	totaal	zijn	
er	28	zitplaatsen	beschikbaar.	Voor	deze	twee	reizen	zijn	nog	zes	plaatsen	
beschikbaar.	Inlichtingen	tel.	0346	212288	of	e-mail	broekhu2@xs4all.nl.

Het	 spiksplinternieuwe	 pand	 heeft	
naast	vier	ruime	groepen	nu	ook	een	
fantastische	speelhal.	Verder	heeft	het	
een	prachtig	aangelegd	buitenterrein,	
waarin	 kinderen	 lekker	 kunnen	 bui-
tenspelen,	en	zelfs	de	baby’s	een	bui-
tenbox	hebben.	Ook	is	er	een	rustige	
en	 veilige	 ruimte	 gecreëerd	 voor	 de	
buitenbedjes	van	de	kleintjes.	

De	peuters	van	de	Steenuiltjes	hebben	
de	laatste	weken	al	af	en	toe	een	kijk-
je	mogen	nemen	in	hun	nieuwe	huis	
en	verheugden	zich	op	deze	dag.	Voor	
hen	werd	het	namelijk	een	groot	Bob	
de	Bouwer	feest.	

Welkom
Kinderopvang	De	Bilt	heeft	hiermee	
op	een	mooie	en	verantwoorde	wijze	
plaatsgemaakt	voor	de	verdere	plan-
ontwikkeling	 van	 het	 CEC-project,	
mede	 dankzij	 de	 prettige	 samen-
werking	 met	 de	 Gemeente	 De	 Bilt.		
Geïnteresseerden	zijn	van	harte	wel-

kom	om	een	kijkje	te	komen	nemen.	
Kinderdagverblijf	 de	 Bilt	 heeft	 nog	
drie	 andere	 kinderdagverblijven	 en	
acht	locaties	voor	naschoolse	opvang	

in	 De	 Bilt,	 Bilthoven,	 Maartens-
dijk	 en	 Groenekan.	 Voor	 meer	 inte-
resse	 in	 opvangmogelijkheden:	 zie		
www.kinderopvang-debilt.nl	

Steenuiltjes naar Melkweg
Kinderdagverblijf de Steenuiltjes, een vestiging van Kinderopvang De Bilt, voorheen gevestigd

op de Planetenbaan is met ingang van 12 december verhuisd naar haar nieuwe locatie op de 
Melkweg 30 in Bilthoven. Wethouder Herman Mittendorf opende op feestelijke wijze de mooie 

tijdelijke huisvesting die Gemeente De Bilt voor Kinderopvang De Bilt heeft gebouwd. 

Met het doorknippen van de slinger werd het kinderdagverblijf oficieel 
geopend.

Zwarte Pieten bezoeken 
Hessenweg en Looydijk

Twee	 Zwarte	 Pieten,	 een	 manlijke	 en	 een	 vrouwelijke,	 liepen	 zaterdag	
3	december	over	de	Hessenweg	en	de	Looydijk	snoepgoed	uit	te	delen	aan	
kinderen.	Zo	nu	en	dan	werd	een	geluidsinstallatie	neergezet	waarbij	het	
tweetal	enkele	Sinterklaasliedjes	ten	gehore	bracht.	Jammer	genoeg	gooide	
de	regen	roet	in	het	eten,	waardoor	het	vooral	’s	ochtends	betrekkelijk	rustig	
was	in	de	winkelstraten	van	het	Biltse	centrum.	[LvD]

Deze twee Zwarte Pieten hebben een warm plekje in hun hart voor de 
winkeliers van de Hessenweg en de Looydijk.

Meer voordrachten 
Sportgala gevraagd

	
Bij de organisatie van het Bilts Sportgala 2012 zijn inmiddels 
tien voordrachten voor de sportverkiezingen binnengekomen: 
drie voor het sporttalent en drie voor sportman van het jaar 

2011, en twee elk voor sportvrouw en sportploeg.

De	werkgroep	Bilts	Sportgala	doet	hierbij	een	oproep	om	meer	sporters,	die	
in	2011	aansprekende	prestaties	hebben	geleverd	op	allerlei	niveau,	voor	te	
dragen	voor	de	verkiezingen	voor	de	vier	genoemde	categorieën.	Iedereen	
kan	 een	 individuele	 sporter	 of	 een	 sportploeg	 opgeven:	 oma,	 opa,	 buur-
vrouw,	tante,	broer	zus,	ouders,	sportvereniging,	dat		maakt	niet	uit.	

Op	de	website	van	de	Biltse	Sport	Federatie	(www.bsfnet.nl)	staat	het	for-
mulier	waarmee	u	via	een	directe	link	sporters	kunt	voordragen	voor	deze	
verkiezingen.	Het	zou	ijn	zijn	als	er	tevens	beeldmateriaal	kan	worden	aan-
geleverd	van	de	betreffende	sporters/sportploeg.

De	jury	onder	voorzitterschap	van	Ron	Groenewoud	selecteert	 in	 januari	
uit	alle	voordrachten	drie	genomineerden	per	categorie,	die	gekozen	kun-
nen	worden	tot	sporter/ploeg	van	het	jaar	2011	bij	het	Sportgala	op	vrijdag	
3	februari.



Brandenburg tandartsen

Tweede Brandenburgerweg 1 • 3721 CG Bilthoven 
Tel: 030 - 229 39 79

E-mail: info@brandenburgtandartsen.nl www.brandenburgtandartsen.nl
Tel. 030 - 229 39 79

Met nieuwe tandartsen, 
die hun vak verstaan.

U kunt bij ons terecht voor algemene (verzekerde) tandheelkunde en 

mondzorg in de breedste zin van het woord. Wij besteden vooral veel 

aandacht aan preventieve tandheelkunde. Angstige patiënten en kinderen 

krijgen speciale aandacht en begeleiding. 

Onze specialismen:
• Parodontologie (tandvleesbehandelingen), 

• Endodontologie (wortelkanaalbehandelingen), 

• Kleine kaakchirurgie

• Implantologie

• Kroon- en brugwerk  

• Esthetische tandheelkunde.

Nieuwe praktijkBrandenburg
tandartsen

Wij nemen weer 
   nieuwe patiënten aan!

'Waar een Huizer heeft gelo-
pen, groeit geen gras meer' is een 
spreekwoord dat bij veel oudere 
inwoners van het Gooi bekend is. 
Het velt een niet bepaald vleiend 
oordeel over de Huizenaren. Zo 
zijn er talloze spreekwoorden en 
gezegden die inwoners van een be-
paalde plaats of regio karakterise-
ren en informatie geven over hun 
zeden en gewoonten, de levensom-
standigheden en het leefklimaat. 
Taalpost noemt nog enkele andere 
voorbeelden, zoals ‘Ik kom van 
Losser, ik weet van niks’, ‘Praten 
en breien, zeggen de meisjes van 
Leijen’ en ‘Rotterdammers wor-
den geboren met opgestroopte 
mouwen’. Het is wellicht voor de 
hand liggend bij spreekwoorden of 
gezegden binnen deze gemeente al 
snel uit te komen bij weer gerela-

teerde uitdrukkingen: ‘Zwaait de 
winter in november zijn staf, zijn 
rijk zal vinden rap het graf, luidt 
een gezegde uit de volksweerkun-
de. Er wordt beweerd dat vroege 
winterkou funest is voor schaats-
ijs gedurende de meteorologische 
winter; deze duurt van 1 december 
tot 1 maart. Het is maar de vraag of 
deze gezegden speciiek De Bilt zijn.

Hondsdagen
Ook in 2011 kenden we weer de 
Hondsdagen. Deze periode valt in 
veel landen op het Noordelijk Half-
rond samen met het tijdvak waarin 
de zomer doorgaans op z'n warmst 
is. De benaming Hondsdagen heeft 
echter geen directe relatie met het 
weer en elk (daarvan afgeleid) 
spreekwoord of gezegde dus geen 
relatie met De Bilt. (De honds-
dagen is een aanduiding van de 
periode van ongeveer een maand 
gerelateerd aan het sterrenbeeld 
Grote Hond). ‘Komen de Honds-
dagen met veel regen, dan gaan we 
slechte tijden tegen’, luidt overi-
gens wel een bekend gezegde uit 
de volksweerkunde. Niet bepaald 
een opwekkende maar wel een 
aan duidelijkheid niets te wensen 
overlatende spreuk, temeer omdat 
er rond die dagen (regionaal) veel 

regen is gevallen. 

Gort en wonder
In Westbroek wordt volgens een 
krantenartikel van 8 oktober 1992 
het Rad van Fortuin het ‘Rad van 
de dokter’ (Smitt) genoemd en in 
datzelfde artikel omschrijft de oud-
huisarts zijn 4 assistenten, die hem 
in de eerste vijfentwintig jaar van 
zijn praktijk terzijde stonden als 
‘Westbroeks Roem’; goede be-
trouwbare meiden. Mooie voor-
beelden van lokale gezegden? ‘Het 
wonder van Maartensdijk’ en ‘Le-
ven als Gort in Frankrijk’ zijn naast 
titels van boeken van respectieve-
lijk Leo Fijen en Ilja Gort ook veel 
gebruikte uitdrukkingen (gewor-
den), waaraan de kern Maartens-
dijk ten grondslag heeft gelegen. 
Een echte spreuk (uit Spreuken 
9:10) ‘De Vreeze des Heeren is 
het beginsel der Wijsheid’ komt 
voor in het wapen van Westbroek 
en op Kerkdijk 11 te Westbroek, 
maar heeft daarnaast weer niets 
qua authenticiteit met deze kern te 
maken.
Kent u zulke spreekwoorden of ge-
zegden (en hun bron en ontstaans-
geschiedenis)? Neem dan contact 
op met info@vierklank.nl.

Henk van de Bunt

Spreekwoorden en gezegden over 
inwoners van plaats of regio
Taalpost van juli van het bijna voorbije jaar 2011 doet een (landelijke) oproep 

naar spreekwoorden of gezegden die nog niet in spreekwoordencollecties of 
dialectenwoordenboeken voorkomen. De redactie van De Vierklank vraagt zich af of er binnen 
de gemeentegrenzen van De Bilt en hopelijk verspreid over de zes kernen van deze gemeente 

ook dergelijke ‘streekgebonden’ gezegden voorkomen.
Op zaterdag 17 december kunt u met 
vrienden, buren of uw gezin in en rond 
Cabrio een dergelijke tocht maken. Op 
deze ‘tocht van de herders’ wordt u 
meegenomen in het kerstverhaal, dat 
onderweg op diverse plekken wordt 
uitgebeeld. U ontmoet o.a. herders bij 
het vuur, een engel, een profeet, ko-
ning Herodes en zijn soldaten, een ster 
die u de weg wijst en u wordt verrast 
met muziek en zang. Ook ontmoet u 
in een aantal scènes mensen die op de 
een of andere manier op zoek zijn naar 
hun bestemming. Na een wandeling 
van ruim een uur komt u via de kerst-
stal uit in een feestelijk Cabrio dat tot 
Bethlehem is omgedoopt en waar van 
alles te beleven is. Een spoor van licht 
wijst u de weg.

Vanwege de logistiek kunnen er maxi-
maal 500 deelnemers aan de tocht 
meedoen. De kaarten kunnen worden 
gekocht bij de boekhandel de Fak-
kel, Soesterbergsestraat 74 (tel. 035- 
6025202), het VVV-kantoor, Steen-
hoffstraat 9b (tel. 035-6012075) of via 
de mail (o.v.v. naam, adres en aantal 
kaarten) worden gereserveerd via de 
e-mail: herderstocht.soest@hotmail.
nl. Op de kaarten staat het tijdstip van 
vertrek vermeld. De kaarten kosten 5 
euro en voor kinderen t/m 11 jaar 1 
euro. De tocht start en eindigt in Ca-
brio. Het is verstandig warme kleding 

en stevige schoenen aan te trekken. De 
kinderen mogen op de tocht een lam-
pion (met lampje) mee nemen. 
Vanuit Cabrio vertrekken vanaf 18.30 
uur om de vijf minuten groepen voor 
de Herderstocht. De groepen worden 
begeleidt door fakkeldragers.

In Cabrio is er van 18.30 uur tot 21.30 
uur kerstzang en muziek, waar mu-
ziekvereniging P.V.O. en het koor Joy-
ful hun medewerking aan geven. Ver-
der Op is er een catering waar u o.a. 
kofie, warme chocolademelk, Glüh-
wein en koek kunt kopen, een aantal 
stands met informatie van de kerken, 
een creatieve hoek voor kinderen en 
een aanbod van kerstartikelen ten bate 
van goede doelen. Het is mogelijk om 
naar Cabrio te komen zonder aan de 
wandeling deel te nemen en te genie-
ten van de gezellige sfeer daar. 
Fietsen kunnen bij de ingang van Cab-
rio en auto’s op het parkeerterrein aan 
de overkant van Cabrio worden gepar-
keerd. Uitgebreide informatie vindt 
u op de website van de herderstocht 
http://herderstocht.wordpress.com. 
Zowel het verblijf in Cabrio als deel-
name aan de tocht is op eigen risico.

De herderstocht wordt georganiseerd 
door het Missionair Beraad Soest, een 
samenwerkingsverband van de kerken 
van Soest.

Herderstocht in de 
Soesterduinen

Meer dan tweeduizend jaar geleden gingen herders midden in de 
nacht op weg naar Bethlehem. Een engel had gezegd dat ze daar 

een koningskind zouden vinden: ‘een kind in doeken gewikkeld en 
liggend in de kribbe’. Het werd de tocht van hun leven. 

In het wapen van Westbroek en op 
Kerkdijk 11 aldaar is een Bijbelse 
spreuk (Spreuken 9:10) te lezen.
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Bij	 aanvang	 van	 de	wedstrijd	waren	
maar	 6	 speelsters	 it	 om	 te	 spelen.	
Daarom	werd	er	vooraf	al	een	beroep	
gedaan	op	2	speelsters	uit	het	2e	team,	
Anique	Diepeveen	 en	Marit	 van	Ee.	
De	dames	van	Salvo	probeerde	vanaf	
het	begin	de	dames	van	Forza	onder	
druk	 te	 zetten,	 iets	 wat	 jammerlijk	
mislukte	 en	 er	 werd	 constant	 tegen	
een	 achterstand	 aan	 gekeken,	 de	 set	
werd	verloren	met	25-17.	
Halverwege	de	2e	set	raakte	Marleen	
Nieuwenhuize	 geblesseerd	 en	 Marit	
van	Ee	moest	haar	vervangen	op	het	
midden,	 de	 set	 werd	 ondanks	 beter	
spel	verloren	met	25-19.	In	de	3e	set	
werd	 het	 team	 verder	 aangepast	 en	
kwam	Anique	Diepeveen	 op	 de	 dia-
gonaal	 te	spelen	en	Marit	van	Ee	op	
de	buitenkant,	het	was	even	wennen,	
toch	ging	het	lang	gelijk	op.	Aan	het	
einde	van	de	set	konden	de	dames	van	
Forza	het	verschil	maken	en	werd	het	
wederom	25-17.	In	een	alles	of	niets	
poging	 om	 toch	 nog	 een	 puntje	 te	

pakken	werd	 er	 vanaf	 het	 begin	van	
de	 4e	 set	 goed	 aangevallen.	 Plotse-
ling	hadden	de	dames	van	Forza	het	
moeilijk,	maar	zij	konden	zich	op	tijd	
herstellen	 van	 de	 aanvalsdruk	 van	
Salvo	en	wonnen	deze	set	met	25-20.	
Aanstaande	 zaterdag	 spelen	 de	 Da-
mes	 van	 Salvo	 de	 laatste	 wedstrijd	
van	het	 jaar	en	 in	deze	wedstrijd	 te-
gen	 VV	Amsterdam	 moeten	 er	 toch	
de	nodige	punten	worden	gepakt	om	
de	voorlaatste	plaats	te	kunnen	over-
dragen	aan	Nederhorst.

Salvo 2
Om	 een	 topklassering	 veilig	 te	 stel-
len	 moesten	 de	 Salvodames	 zeker	
winnen	en	het	liefst	met	de	maximale	
score.	 De	 door	 blessures	 gehinderde	
ploeg	zette	direct	link	aan	en	Keizer	
Otto	werd	de	eerste	set	van	het	veld	
geblazen	met	25-6.	Service	en	aanval	
rendeerden	 optimaal.	 De	 tweede	 set	
was	de	tegenstander	warmgelopen	en	
gaf	 volwaardig	 partij.	 De	 overgang	

van	gemakkelijk	winnen	naar	een	te-
rugvechtende	tegenstander	gaf	Salvo	
problemen.	 De	 knop	 moest	 om	 dat	
ging	 niet	 gemakkelijk.	 KO	 was	 in-
eens	volwaardig	aan	Salvo.	Het	ging	
op	en	neer	en	uiteindelijk	trok	Salvo	
aan	het	 langste	eind	met	29-27.	Ook	
de	derde	 en	vierde	 set	bleef	KO	ge-
lijkwaardig	aan	Salvo.	

Daardoor	 bleef	 het	 een	 echte	 wed-
strijd	 waarin	 Salvo	 net	 wat	 meer	
aanvallende	 kwaliteiten	 had.	 En	 dat	
gaf	 de	 doorslag.	 De	 derde	 set	 werd	
gewonnen	met	25-20	en	de	vierde	en	
laatste	set	werd	gewonnen	met	25-23.	
Door	 dit	 resultaat	 staat	 Salvo	 gelijk	
met	Almere	Haven	aan	de	kop	van	de	
ranglijst.	Vrijdag	16	december	speelt	
Salvo	om	20.00	uur	in	Almere	tegen	
de	 dames	 van	Almere	Haven	 om	de	
koppositie.	

Nieuwe shirts
Sinds	het	begin	van	dit	seizoen	spelen	

de	 teams	 van	 Salvo	 in	 nieuwe	 wed-
strijdshirts.	
Dit	 is	mogelijk	 gemaakt	 door	Hoof-
sponsor:	 Hoveniersbedijf	 Mokveld	
uit	Maartensdijk.	Het	bijzondere	aan	
de	nieuwe	shirts	is	dat	deze	ook	ont-

worpen	 zijn	 door	 Rik	Mokveld.	Be-
roepshalve	ontwerpt	Rik	tuinen	maar	
in	zijn	vrije	tijd	ontwerpt	hij	ook	an-
der	 zaken.	 De	 verenigingsvlag	 van	
Salvo	 is	ook	door	Rik	Mokveld	ont-
worpen.	

Salvodames met een lach en een traan
Het eerste damesteam van Salvo had weinig in te brengen tegen het bezoekende en hoog geklasseerde 

Forza uit Hoogland. Aanvallend kon Salvo te weinig brengen om succesvol te zijn. Met een 0-4 
nederlaag tot gevolg. Het tweede damesteam deed het beter. Het in de onderste regionen spelende 

Keizer Otto werd met een 4-0 nederlaag teruggestuurd naar Naarden.

Het eerste damesteam van Salvo: staand v.l.n.r.: Femke Dijkstra, Madelon 
Franken, Natasja de Gier, Jose de Groot, zittend v.l.n.r.: Stefanie van Ginkel 
en Marleen Nieuwenhuize. Wegens ziekte en blessures ontbreken op de foto 
Joline de Gier, Karin Nieuwenhuize, Martine Vringer en Rianne Diepeveen. 
[foto Henk van de Bunt]

Nova	 heeft	 de	 punten	 hard	 nodig,	
maar	ploegen	als	NKC’51	zijn	door-
gaans	 niet	 de	 tegenstanders	 waar	
deze	 te	halen	zijn.	Er	werd	de	ploeg	
derhalve	 niet	 teveel	 druk	 opgelegd,	
waardoor	er	vrijuit	gespeeld	kon	wor-
den.	Het	eerste	doelpunt	van	het	duel	
kwam	 op	 naam	 van	 Vincent	 Baas,	
waarmee	 direct	 de	 toon	 werd	 gezet;	
de	ploeg	uit	De	Bilt	zal	vandaag	zijn	
huid	duur	verkopen.	In	een	gelijkop-
gaande	 eerste	 helft	 wist	 Nova	 een	
voorsprong	van	6	 -	 8	neer	 te	 zetten,	
maar	 vijf	 doelpunten	 op	 rij	 aan	Nij-
verdalse	 zijde	 zorgden	 ervoor	 dat	 er	
met	 een	 achterstand	van	 11-9	 gerust	
werd.

Wapenfeit
Het	 eerste	 wapenfeit	 in	 de	 tweede	
helft	was	wederom	van	de	bezoekers	
uit	De	Bilt,	Lianne	van	Kouterik	no-
teerde	met	 een	 schot	 van	 afstand	 de	
aansluitingstreffer.	 Niet	 veel	 later	

zorgde	 zij	 tevens	 voor	 de	 gelijkma-
ker:	13-13.	Vervolgens	wist	Nova	tot	
drie	keer	toe	op	voorsprong	te	komen,	
maar	 zag	 tevens	 dat	 NKC’51	 drie	
keer	gelijk	kon	maken.	Bij	een	stand	
van	16-16	werden	de	laatste	minuten	
ingeluid,	het	razend	enthousiaste	pu-
bliek	kon	zich	nog	nauwelijks	inhou-
den!	(…)
Na	 kansen	 over	 en	 weer,	 wisten	 de	
Biltse	 dames	 opnieuw	 hun	 tegen-
standsters	 te	 verschalken,	 waardoor	
Lianne	haar	vierde	doelpunt	kon	no-
teren:	 16-17.	 De	 ploeg	 uit	 Nijverdal	
probeerde	het	tij	nog	te	keren	met	de	
inbreng	 van	 vers	 bloed,	 maar	 deze	
pinch-hitter	 wist	 geen	 doel	 te	 tref-
fen.	Een	lange	tegenaanval	van	Nova	
bracht	 het	 eindsignaal	 alsmaar	 dich-
terbij.	 Met	 een	 zuiver	 afstandschot	
van	Vincent	Baas,	werd	het	lot	van	de	
tegenstander	 bezegeld:	 16-18.	 In	 de	
laatste	minuut	kwam	de	overwinning	
niet	meer	 in	 gevaar.	Het	 eindsignaal	

van	 de	 leidsman	 ontlokte	 een	 kreet	
van	opluchting	bij	de	spelers,	de	pun-
ten	zijn	binnen!

Nova	verraste	zaterdag	vriend	en	vij-
and	door	de	volle	winst	te	pakken	bij	
de	 koploper	 uit	 Nijverdal.	 Belang-
rijker	nog:	voor	de	 spelers	 levert	dit	
een	 broodnodige	 dosis	 vertrouwen	
op.	Aanstaande	 zaterdag,	 17	 decem-
ber,	speelt	Nova	een	zeer	belangrijke	
thuiswedstrijd	tegen	Juventa	uit	Har-
denberg.	 Juventa	 is	 een	 directe	 con-
current	van	de	ploeg	uit	Bilthoven,	bij	
winst	kan	Nova	de	aansluiting	naar	de	
middenmoot	maken.	Aanvang:	16.30	
uur.	 Voorafgaand	 aan	 deze	 kraker,	
zullen	de	Novajunioren	om	14.00	uur	
aantreden	 tegen	 Duko	 A1	 en	 speelt	
de	vraag:	‘Zullen	zij	hun	reeks	over-
winningen	 kunnen	 doorzetten’?	 Om	
15.15u.	 speelt	 het	 tweede	Novateam	
tegen	Dindoa	5,	bij	winst	houden	zij	
de	aansluiting	met	de	kop.	

Nova verrast vriend en vijand!
Na vier verliespartijen op rij, mocht Nova afgelopen zaterdag aantreden tegen koploper en 

titelkandidaat NKC’51 uit Nijverdal. Na een lange reis, welke de ploeg onder andere door de 
schilderachtige Sallandse Heuvelrug voerde werd de ploeg opgewacht door maar liefst twee 

enthousiaste supporters die de oversteek eveneens hadden gemaakt.

SVM speelt perfecte wedstrijd 
maar scoort te weinig!

Op het zonnige, maar koude sportpark van Eck trof het 
Maartensdijkse SVM een  voetballend FC Weesp dat 

aardig veldspel op de mat legde, maar een zeer laag scorend 
vermogen had. Zonder de twee geschorste spelers Bjorn Engel 
en Diederik Hafkemeijer greep Bas van Dijk zijn kans op het 

middenveld. En - het mag wel eens genoemd worden - ook 
Rick Lith stelde zich gewoon weer beschikbaar voor SVM1.

Rick	speelde	zoals	hij	al	jaren	doet	:gewoon	goed	en	in	dienst	van	SVM.	
Het	goed	spelende	middenveld	stelde	achtereenvolgens	Mike	de	Kok,	Tom	
Jansen	en	Stefan	van	Keulen	in	de	gelegenheid	met	het	verzilveren	van	kan-
sen	SVM	op	een	verdiende	voorsprong	te	zetten.	De	technische	staf	zuchtte	
en	riep	hardop:	‘scoren	en	afronden	doen	ze	op	donderdag	(training)	als	de	
besten…..’

Brilstand
Maar	de	SVM-	verdediging	was	ondanks	toch	nog	af	en	toe	wat	te	gemak-
kelijk	balverlies	goed	in	‘bedrijf’.	FC	Weesp	bleef	gevaarlijk	in	de	counter.
Gelukkig	werd	de	stelling	‘scoor	jezelf	niet	dan	doet	de	ander	dat	wel’	niet	
bewaarheid.	Keeper	Richard	de	Groot	redde	een	aantal	keren	bekwaam.Een	
toch	wel	teleurstellende	brilstand	bij	rust	in	plaats	van	een	4-0.

Veertiende 
In	de	2e	helft	een	feller	en	veel	sterker	SVM.	Binnen	3	minuten	scoorde	
Mike	de	Kok	al	weer	zijn	14e	treffer	in	dit	seizoen	na	een	assist	van	Jeroen	
Geurtsen.	SVM	ging	op	jacht	naar	het	tweede	doelpunt.	Tom	Jansen	schoot	
iets	te	slordig	in.	Pas	in	de	65	minuut	na	weer	een	snelle	SVM	aanval	via	
de	sterk	spelende	Roy	Wijman	werd	Tom	Jansen	gevloerd	binnen	het	straf-
schop	gebied.	Tom	nam	de	strafschop	zelf	en	verdubbelde	de	voorsprong.	
Coach	Wout	van	Dronkelaar	wisselde	de	laatste	20	minuten	nog	Tom	Jan-
sen,	 Bas	 van	 Dijk	 en	 Stefan	 van	 Keulen	 nog	 voor	Wiebe	 van	 Urk,	 Erik	
Roling	en	Ricardo	van	de	Goede.	Ondanks	fraaie	kansen	voor	o.a	Mike	de	
Kok	en	Erik	Roling	bleef	het	2-0.	SVM	speelde	goed	voetbal.Om	met	de	
geschorste	Diederik	Hafkemeijer	te	spreken:	‘Er	zit	echt	veel	talent	en	kwa-
liteit	in	dit	team,	maar	daarbuiten	blijken	het	ook	nog	eens	aardige	gasten	
te	zijn.’

SVM	heeft	de	5e	plek	in	de	stand	stevig	te	pakken	en	kan	nog	steeds	naar	
de	2e	dan	wel	3e	plaats	blijven	kijken.Voorlopig	is	het	nu	winterstop.	Ook	
SVM	2	deed	goede	zaken	door	met	4-2	te	winnen	.

Tweemaal	 Zes	 startte	 goed	 en	 nam	
een	voorsprong	van	3-1	 in	een	ener-
verende	 wedstrijd.	 Door	 beide	 ploe-
gen	 werden	 veel	 kansen	 gemist.	 Bij	
de	 thuisploeg	KCC	ontstond	 irritatie	
omdat	 het	 aanvalsspel	 stokte	 en	 de	
doelpunten	achterwege	bleven.	

Tweemaal	 Zes	 had	 in	 deze	 fase	 de	
mogelijkheid	 om	 afstand	 te	 nemen	
maar	 dat	 lukte	 niet.	 TZ	 topscorer	
Maarten	van	Brenk	werd	kort	verde-
digd	en	de	andere	teamgenoten	waren	
ook	niet	in	staat	de	aanvallen	goed	af	

te	ronden.	Met	de	rust	had	TZ	nog	een	
kleine	voorsprong	van	9-8.

Na	de	 rust	werd	de	wedstrijd	op	de-
zelfde	wijze	 voortgezet	 en	 geen	 van	
beide	 ploegen	 kon	 afstand	 nemen.	
Dat	bleef	zo	tot	een	kleine	10	minu-
ten	voor	 tijd.	KCC	slaagde	er	 in	een	
voorsprong	te	nemen	van	19-17.	Toen	
KCC	 van	 TZ	 alle	 ruimte	 kreeg	 om	
20-17	te	maken	was	de	wedstrijd	ge-
speeld.	TZ	coach	Remco	Ontij	paste	
nog	 twee	wissels	 toe	maar	 er	 kwam	
geen	verandering	in	de	stand.	

Door	 deze	 onnodige	 nederlaag	 blijft	
Tweemaal	Zes	in	de	buurt	van	de	on-
derste	regionen.	Voor	de	trainers	is	er	
de	komende	tijd	genoeg	werk	aan	de	
winkel	 om	de	 ploeg	 komende	 zater-
dag	op	scherp	te	krijgen.	Dan	komt	ti-
telkandidaat	KVS	naar	Maartensdijk.	
Met	de	steun	van	het	thuispubliek	kan	
TZ	wellicht	voor	een	verrassing	zor-
gen.
Het	 tweede	 team	van	Tweemaal	Zes	
zette	 de	 overwinningsreeks	 voort	 en	
won	 in	 een	moeizame	wedstrijd	van	
KCC	met	24-19.

Opnieuw verlies voor Tweemaal Zes
Tweemaal Zes speelde afgelopen zaterdag tegen KCC, de nummer twee van de ranglijst en dat 

beloofde een moeilijke wedstrijd te worden. Voor Tweemaal Zes een belangrijke wedstrijd want bij 
winst kon afstand genomen worden van de onderste plaatsen.



Diversen
Op je kerst best bij BETTY’S 
CORNER!
Elke woensdag en vrijdag/
avond  in Maartensdijk
Bel voor een afspraak! Tel. 
06-33722022
Zorg voor uw haar!

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel.: 030-2710913.

21 december al gereser-
veerd? Hartelijk welkom bij 
de KERSTVIERING in De 
Ark, Zuiderkapel, Boslaan 3 
Bilthoven 

Te koop aangeboden
WINTEROPRUIMING
Contour-mode De Bilt.
Burg. de Withstraat 9.
www.natuurlijkcontour.nl

Elektr. oventje + grill vrij-
staand, Tefal Principio. € 20,-. 
Magnetronoven vrijstaand, 
Bosch. € 25,-. Tel. 030-
2285781.

Vouwbed 90x190, zware 
uitvoering. € 40,-. Tel. 030-
2285781.

Twee Lundiakastdeurtjes à 
40x40 (wit). € 10,-. Tel. 030-
2285781.

Witte tafel met 4 zwarte stoe-
len i.z.g.s. € 45,-. Heren torso 
nieuw in doos. € 20,-. Gratis 
af te halen 2 kantklos-kussens 
met wat patronen en boekjes. 
Weefgetouw gratis af te halen. 
Tel. 0346-281433

Wit metaal traphekje. € 7,50. 
Tel. 030-2204443

Echte Barbie-step voor meis-
jes 3-6 jaar. Stabiel=3-wieler. 
I.z.g.s. Was € 50,- nu € 40,-. 
Tel. 06-26486889

Smoby Speelkeuken Luxe. 
Met kookgeluid en ass. 
Was € 50,- nu € 35,-. Tel. 
06-26486889

Schommel, gelakt hout incl. 
nieuw touw. € 10,-. Tel. 
06-26486889.

Set van 2 rieten manden. 
Afm.: 20x46x34 en 27x57x45. 
€ 15,-. Tel. 06-26486889

Patchwork Quilt. Warme 
tinten:ro/orj/rose/ met 
goud borduur. Gevoerd. 
Afm.190x220 cm. Als nieuw. 
€ 40,-. Tel. 06-26486889

Voorfietsendrager zwart. 
€ 15,-. Nieuw werkhemels 
met zeemolens. 2x € 25,-. Tel. 
0346-281745

Gebruikte PC met AMD 
Sempron Processor 2600+, 1.6 
GHz, 512 MB met 17 inch 
TFT flat screen. Windows XP. 
€ 50,-. Tel. 0346-211678 

Z.g.a.n. JVC analoge camcor-
der VHS-C met accessoires 
Type GR-AX M30. Prijs € 40,-
-. Tel 0302290245 en 11 video-
banden (leeg) 180 minuten. 
Prijs € 5,00 totaal. Tel. 030-
2290245

Kleine tuner en aparte ver-
sterker (150 watt) met boxen. 
Merk Hitachi. € 10,00. Tel. 
030-2290245.

Grohe Eurosmart nieuwe was-
tafelkraan kleur chroom. Prijs 
€ 69,- nu voor € 37,50. Tel. 
0346-214701

9 Verschillende kleuren en 
afbeelding Disney kerstballen. 
€ 3,- Tel. 06-29506849

8 Kerststal figuurtjes zoals 
Maria enzo in zeer goede staat. 
€ 3,- Tel. 06-29506849

12 Paar nieuwe sokken kleur 
zwart merk Jack&Jones maat 
42-44. 3 paar voor € 10,-. Tel. 
0346-212352

7 Nieuwe bedrukte T-shirts 
merk Jack&Jones maat M-L-
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 € 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,00.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 15,00.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes 
kunt u per mail een eenmalige machtiging afgeven.

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

1

2

3

4

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

Adres  .......................................................  PC/Plaats  ............................................................

Tel  ................................................  Bedrag  ...............................  Voldaan  .............................

Nootjes  per e-mail*

Nieuws / Agenda / Informatie / 
Kanaal 45 / www.rtvdebilt.nl

XL. € 7,- per stuk. Tel. 0346-
212352

7 Nieuwe effen T-shirts merk 
Jack&Jones maat M-L-XL. 
€ 7,- per stuk. Tel. 0346-
212352

1 Jaargang ‘Bloemen en 
Planten’ 2009. € 3,-. Tel. 0346-
212492

Draaistoel helemaal leer don-
kerbruin in prima staat. € 45,- 
Tel. 0346-212492

Oosthoek encyclopedie 
16-delig prachtband. € 12,-. 
Tel. 0346-213073

Goed uitziende kinderledikant 
afm. 60x120cm met matras 
kleur beige. € 30,-. Tel. 0346-
214084

Nieuwe dames bootschoenen, 
bruin leer, maat 38. Van € 89,- 
voor € 49,-. Tel. 030-2202996

Philips stereo meubel grijs 
76x42x36 fm radio, platenspe-
ler en cassettedeck. € 39,-. Tel. 
030-2202996

15 leuke breiboeken o.a. steek, 
ouders, diana. € 10,-. Tel. 030-
2202996

Z.g.a.n. vlaggenstok + vlag 
85x150 cm. € 15,-. Zandstra 
Noren, mt. 38, zwart leer. 
€ 25,-. Nieuwe digital alarm-
klokradio, in verpakking. 
€ 7,-. Klittenband, 2cm breed, 
op rol van 25 m. in wit en 
zwart. € 10,- per rol. Tel. 030-
2202996

3 Fitnessbanden van Dijna, 
groen/paars/roze + beschrij-
ving nog in verpakking. € 10,-. 
Tel. 030-2202996

Nieuw: 2 x 1-persoonsdek-
bedhoezen 140x200, kleuren: 
donkergeel, lichtgeel en wit. 
€ 10,-. per stuk. Tel. 030-
2202996

Gele retro keukenstoel uit 
1960 als nieuw. € 10,-. 
Kunstkerstboom 1,55m. hoog, 
compleet met zilverkleurige 
ballen, slingers en Philips 
kaarsverlichting. € 40,-. Tel. 
030-2202996

Zwarte attachékoffer 
44x32x10 cm. €10,- Bruin 
leren laarzen met rekbare 
schacht. Nieuw! Maat 39 van 
€ 125,- voor € 49,-. Tel. 030-
2202996

Fietsen/brommers
Roze K3 kleuterfietsje met zij-
wieltjes z.g.a.n. € 20,-. Tel. 
030-2204443.

Solide kinderfiets (peuter). 
12,5 inch. i.z.g.s. € 25. Tel. 
06-26486889.

Personeel gevraagd
Dorpsbistro Naast de 
Buren zoekt een eerste 

medewerker bediening. Kijk op 
www.lokalebedrijvendebilt.nl

VVH Business 
Translations zoekt 

een Scherpe revisor/vertaler. 
Kijk op www.lokalebedrijven-
debilt.nl

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

MELKLES op het 
Maertensplein. 17 december 
vanaf 9.00 tot 10.15 uur in het 
kader van Boer zoekt Burger. 
Kom melken!!

WINTEROPRUIMING
Contour-mode De Bilt.
Burg. de Withstraat 9.
www.natuurlijkcontour.nl

Zat .  17 dec. 
KERSTVERKOOP bij 
Blooming business van 10.00-
13.00 uur. Beukenburgerlaan 
62 (voormalig boswachters-
huis) Groenekan.
Groenekan. Tel. 0346-212787
Telefoon 06 50 89 72 62

bezorging van strooizout. Voor meer informatie kunt u bellen
naar 06-27480128 of kijken op www.green-man.nl.

Nordmann Kerstbomen te koop alleen op zaterdag. Kooidijk 
6, Westbroek.

Wist je dat… onze dansjuf Jane, 17 december 25 jaar 
getrouwd is met Jan Hendrikse. Verder laten wij ons er niet over 
uit? Tel. 212817 e-mail: born.country@casema.nl

Cursussen
Zie pag. 10 voor de SWO cursussen!

Cursus Intuïtie & Energie.
Kom in je kracht en maak kennis met begrippen als energie, 
aura en chakra's. Je eigen ruimte innemen, gronden, aanwezig 
zijn. Wat zijn invloeden van anderen en hoe herken je ze? Het 
vergroten van je vitaliteit en het stromen van je levensenergie. 
Start ma 9 jan van 19.30–22.00 uur. OPEN DAG 17 dec, 14.00-
17.00 uur. Volg een open les, krijg een healing. Nieuw Licht, 
Bilthoven. Info: www.nieuw-licht.nl /06-28036019.

Cafe- Bistro de Egel

BIEDT U EEN 

UITSTEKENDE 

OMGEVING VOOR AL 

UW FESTIVITEITEN. 

ARRANGEMENTEN 

OP MAAT EN NAAR 

IEDERS BUDGET

Café-Bistro “De Egel” 

Bungalowpark “De Egelshoek”

035-8873430 en 06-55853123

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

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN v. DIJK 
Gruttolaan 18. Tel. 0346-212267 WINTERTIJD Opening Ma. 
Wo. Vr. 16.00- 20.00 uur Za. 12.30-17.00 uur Onderdelen uit 
voorraad leverbaar. Ook reparaties op afspraak 90% in een dag 
klaar. Levering alle merken NIEUWE -en gebruikte fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 
voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestra-
ting, afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrij-
blijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 
06-54967985

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-
werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 
Tel. 06-20166310, te Groenekan 
Dames en heren kunnen bij ons terecht voor: knippen, 
verven, epileren (met touw), pedicure-manicure, massage, 
permanent make-up, gezichtsbehandelingen, hair-extentions, 
bruidskapsels, etc. Voor aantrekkelijke prijzen belt u gerust 
Safin 030-2290395 (Hair & Beauty Gallery, Planetenbaan 9, 
B’hoven)

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garage's, etc. 
Saus- en schilderwerk binnen mogelijk; bezemschoon opleve-
ring. Wij geven de hoogste prijs voor al uw loop- en sloopauto's 
en (brom)fietsen. Gespecialiseerd in oud speelgoed zoals Dinky 
Toys. nolsssservice3@gmail.com / Telefoon 06 50 89 72 62

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken. Tel. 
0346-281444 / 06-36142989 www.kvdwmakelaardij.nl

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl. Een 
complete gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. Geef een 
mooi verpakte cadeaubon als verrassing of verwen uzelf voor 
de feestdagen! Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel. 06-10666673

Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751296. Vrijdag en 
zaterdag verkoop Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. voor al 
uw bomen en tuinplanten, onderhoudsbeurt aan uw tuin, weg-
halen van bomen, straatwerk, etc. etc.

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.
Door inzet van onze gladheidbestrijding minimaliseren wij 
voor u de overlast van sneeuw en gladheid. Tevens verkoop en

Cadeautip!

Foto op canvas

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Raaijen 
Interieurs

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

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

Rabobank Coöperatiefonds 
keert geld uit in de regio

Tijdens de ledenafdelingsvergadering Westbroek van de Rabobank op 31 oktober 
2011 jongstleden hebben leden van de Rabobank gestemd over de aanvragen voor 
het Rabobank Coöperatiefonds. In totaal waren er vier aanvragen. Het te verdelen 
bedrag was 3000 euro. Stichting Boerderijmuseum Vredegoed op de grens van 
Westbroek en Tienhoven ontving 2500 euro voor de aanschaf van LED verlich-
ting. De Agrarische Natuurvereniging Landschap Noorderpark voor de aanschaf 
van informatieborden in het buitengebied en de Christelijke Muziekvereniging 
Soli Deo Gloria uit Tienhoven voor de aanschaf van twee muziekinstrumenten 
mochten het restantbedrag van 500 euro delen. 
Het Rabobank Coöperatiefonds is een fonds dat via lokale initiatieven een bijdra-
ge levert aan ideële projecten die tot opbouw van de lokale samenleving dienen. 
Zo kunnen verenigingen en stichtingen projecten op het gebied van educatie, in-
tegratie, vrijwilligerswerk, kennisoverdracht, cultuur en economische activiteiten 
aanmelden. Leden van de Rabobank beslissen tijdens de ledenafdelingsvergade-
ringen welke projecten met een bijdrage uit het fonds worden ondersteund. Meer 
informatie is te vinden op www.rabobank.nl/hvp.
Tijdens de vergadering waren 47 leden van de Rabobank aanwezig. Naast het be-
handelen van de aanvragen voor het Rabobank Coöperatiefonds, stond het jaarver-
slag 2010 op de agenda. Tot slot was er een interessante presentatie door Bert van 
der Tol. Hij werkt als vrijwilliger bij Staatsbosbeheer en vertelde zeer geanimeerd 
over het ontstaan van de natuur in Westbroek en omgeving. 
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advertentie

Eén	 van	 de	 privatiseringsafspraken	
met	 TC	 Voordaan	 is	 dat	 het	 tennis-
park	grondig	gerenoveerd	wordt,	zo-
dat	de	vereniging	bij	de	start	van	het	
tennisseizoen	2012	beschikt	over	een	
park	dat	voldoet	aan	de	 laatste	eisen	
van	de	NOC*NSF	en	de	tennisbond.	
Wethouder	 Herman	 Mittendorff	 ver-
richtte	 op	 woensdag	 7	 december	 jl.	
samen	met	de	voorzitter	van	de	 ten-
nisvereniging	 Martijn	 Lauxtermann	
de	 aftrap	 van	 deze	 renovatiewerk-
zaamheden.	

Privatiseren
De	 gemeente	 De	 Bilt	 telt	 11	 tennis-
parken	met	 in	 totaal	40	 tennisbanen.	
Met	dit	aantal	ligt	de	concentratie	ten-
nisbanen	 ten	 opzichte	 van	 inwoners	
ver	 boven	 het	 landelijk	 gemiddelde.	
Acht	 tennisparken	 zijn	 sinds	 jaar	 en	
dag	in	eigendom	van	de	verenigingen.	
Drie	parken	waren	 tot	voor	kort	nog	
in	 eigendom	 van	 de	 gemeente;	 TV	
Tautenburg,	TV	Hollandsche	Rading	
en	TC	Voordaan.	Na	de	gemeentelijke	
herindeling	 is	 besloten	 ook	 die	 drie	
parken	 te	 privatiseren.	 De	 feitelijke	
invulling	van	de	privatisering	is	gere-

geld	 in	2008	met	het	vaststellen	van	
de	 kadernota	 ‘Contractuele	 regeling	
met	sportvereniging’.

Goede overdracht
Privatisering	 betekent	 niet	 dat	 het	
park	 zomaar	 overgedragen	 wordt.	
De	gemeente	wil	dit	op	een	gedegen	
manier	 doen.	 Er	 moet	 sprake	 zijn	
van	 een	 win-win	 situatie	 voor	 zo-
wel	 de	 gemeente	 als	 de	 vereniging.	
De	 gemeente	 wil	 de	 banen	 en	 klee-
daccommodatie	 van	 TC	 Voordaan	
alleen	 in	 goede	 staat	 overdragen.		
Daarom	 hebben	 de	 gemeente	 en	 de	
tennisclub	een	schouw	laten	uitvoeren	
door	de	tennisbond	en	de	NOC*NSF	
om	 op	 die	 wijze	 de	 onderhoudssitu-
atie	van	de	banen	en	de	kleedaccom-
modatie	objectief	in	kaart	te	brengen.	

Deze	 schouw	wees	 uit	 dat	 banen	 en	
hekwerken	 vervangen	 moeten	 wor-
den	en	dat	de	opstallen	voor	een	deel	
aanpassing	 behoeven.	 Op	 basis	 van	
deze	 constatering	 is	 een	 plan	 opge-
steld	voor	een	grote	renovatie	van	het	
tennispark.	 De	 vereniging	 heeft	 de	
privatisering	 gelijk	 aangegrepen	 om	

een	 aantal	 langgekoesterde	 wensen	
te	 realiseren.	 Zo	 wordt	 baanverlich-
ting	aangebracht	bij	twee	tennisbanen	
waar	dit	tot	nu	toe	ontbrak.	Hierdoor	
beschikt	het	park	straks	over	vier	ba-
nen	die	verlicht	kunnen	worden.	Ook	
krijgt	het	clubhuis	en	de	kleedaccom-
modatie	een	grondige	opknapbeurt.	

Samenwerking
De	privatisering	 laat	 zien	 dat	 er	 een	
goede	 samenwerking	 is	 tussen	 ge-
meente	 en	 sportverenigingen.	 De	
besprekingen	 over	 de	 privatisering	
zijn	gevoerd	 in	een	projectgroep	be-
staande	 uit	 vertegenwoordigers	 van	
de	 tennisvereniging	en	de	gemeente.	
Jeroen	van	der	Neut	vervulde	namens	
de	 BSF	 de	 voorzittersrol.	 Alle	 par-
tijen	zijn	zeer	tevreden	over	het	pret-
tige	en	constructieve	verloop	van	de	
samenwerking.	
Na	 de	 renovatie	 beschikt	 TC	 Voor-
daan	 over	 een	 prachtige	 tennisac-
commodatie,	 die	 aan	 alle	 eisen	 van	
de	tennisbond	en	NOC*NSF	voldoet.	
Een	accommodatie	die	een	gemeente	
waar	sport	hoog	in	het	vaandel	staat,	
waardig	is.

Laatste gemeentelijk  
tennispark geprivatiseerd

Het bestuur van tennisclub Voordaan en de gemeente De Bilt hebben overeenstemming bereikt over 
de privatisering van het tennispark in Groenekan. Hiermee is de omvangrijke privatiseringsoperatie 

van de gemeentelijke tennisparken succesvol afgerond. 

Alvorens voorzitter Martijn Lauxtermann en wethouder Herman Mittendorff het laatste obstakel gaan verwijderen 
worden zij door een snijbrander vakkundig ondersteund.

Zelfs	 als	 de	 roodbroeken	 heel	 dicht	
bij	het	doel	van	de	tegenstander	wa-
ren,	duurde	het	(te)	lang	voor	iemand	
eens	de	 trekker	overhaalde.	Meestal	
zat	er	intussen	wel	een	voet	van	een	
verdediger	 tussen.	 De	 thuisploeg	
hield	 het	 veld	 breed:	 beide	 vleugel-
spelers	liepen	met	kalk	aan	de	schoe-
nen.	 En	 vooral	 over	 rechts	 zat	 de	
snelheid	er	goed	in.	De	toch	ook	niet	
bepaald	trage	Worku	Ayana	had	zijn	
handen	vol	deze	middag.

Overigens	 was	 het	 spelbeeld	 vrij	
evenwichtig:	 balbezit	 was	 in	 balans	
en	er	gebeurde	veel	 in	de	buurt	van	
beide	 doelen.	 ’s-Graveland	 trad	 wat	

robuuster	op	 in	de	aanval	en	dat	 re-
sulteerde	 in	 een	 2-0	 voorsprong	 bij	
de	rust.	De	eerste	grote	kans	was	ove-
rigens	voor	de	bezoekers,	 toen	na	4	
minuten	Marcel	Melissen	een	knappe	
actie	 afrondde	met	 een	 schot	dat	de	
betrouwbare	 keeper	 maar	 net	 wist	
te	 pareren.	 Na	 7	 minuten	 stond	 het	
1-0,	 toen	een	vrije	schop	van	 rechts	
werd	 verlengd	 tot	 in	 het	 net.	 Een	
minuut	later	werd	het	bijna	2-0:	een	
snelle	uitbraak	over	links	en	een	lage	
voorzet	voorlangs	Mark’s	doel	waar	
niemand	 tijdig	 aanwezig	was	 om	 in	
te	tikken.	In	de	20ste	minuut	voerde	
De	 Bilt	 een	 langdurig	 beleg	 voor	
het	doel	van	de	tegenstander.	De	bal	

werd	langdurig	en	heel	knap	van	voet	
tot	voet	gespeeld	in	de	drukte	van	het	
strafschopgebied,	maar	om	te	scoren	
moet	hij	een	keertje	over	de	doellijn	
gewerkt	worden.	De	 snelle	omscha-
keling	 van	 de	 thuisploeg	werd	 door	
Worku	 nog	 maar	 net	 onderbroken	
ten	koste	van	een	hoekschop.	Na	een	
hoekschop	van	De	Bilt	2	minuten	la-
ter	ontstond	een	soort	tombola,	maar	
opnieuw	 was	 er	 een	 razendsnelle	
omschakeling	 van	 ‘s-Graveland	
en	 was	 het	 Steven	 Schoon	 die	 nog	
maar	net	via	een	hoekschop	redding	
kon	brengen.	En	een	minuutje	 later,	
toen	De	Bilt	bezig	was	met	een	ge-
concentreerde	 aanval,	 werd	 de	 bal	

overgenomen,	meteen	diep	gespeeld	
door	 het	 centrum.	 De	 schoenmaat	
van	Mark	was	net	voldoende	om	een	
doelpunt	 te	 voorkomen.	 Maar	 toen	
een	De	Biltspeler	na	34	minuten	zijn	
pass	ter	hoogte	van	de	middellijn	ge-
blokkeerd	 zag,	was	de	 snelle	 tegen-
aanval	door	het	centrum	genoeg	om	
een	 twee	 tegen	 een	 situatie	 te	 creë-
ren.	 Marks	 schoenmaat	 deed	 er	 nu	
niet	toe:	het	werd	2-0.

In	 de	 tweede	 helft	 veranderde	 aan	
het	 spelbeeld	 niet	 zo	 heel	 veel.	 In	
de	50ste	minuut	werd	een	schot	van	
Radboud	Koopmans	door	de	keeper	
met	 de	 voet	 gestopt.	 Mark	 speelde	
even	later	zijn	linkerverdediger	Wor-

ku	te	kort	aan.	Toen	die	onder	grote	
druk	de	bal	in	de	voet	van	een	tegen-
stander	 speelde,	 leek	 die	 maar	 voor	
het	 inschieten	 te	 hebben.	 Maar	 hij	
schoot	ver	naast.	In	de	69ste	minuut	
scoorde	Radboud	Koopmans	de	2-1.	
Er	 vonden	 nog	 enkele	 wisselingen	
plaats	in	het	Biltse	team,	maar	in	de	
stand	kwam	geen	verandering	meer.	
Jammer	 dat	 in	 de	 laatste	 wedstrijd	
voor	de	winterstop	De	Bilt	alle	pun-
ten	aan	de	tegenstander	moest	laten.	

Dit	was	de	 laatste	wedstrijd	van	het	
jaar	 2011.	Op	22	 januari	 2012	 start	
de	terugronde;	De	Bilt	gaat	dan	naar	
Nederhorst.

(Luc Hermie-FC De Bilt)

Lang tegen kort, breed tegen smal
Of ook mogelijk: directer tegen omslachtiger, of: resoluter tegen aarzelender.

Het zijn verschillende manieren om de belangrijkste verschillen te benoemen tussen de speluitvoering 
van ’s-Graveland en van De Bilt. Waar ’s-Graveland zo weinig mogelijk schijven gebruikte om bij het 

doel van Mark Hillen te komen, combineerde De Bilt langdurig en soms ook wel langdradig. 

DOS verliest duel  
om koppositie

De koppositie op de ranglijst was de inzet van duel tussen 
DOS en ZKC uit Zaanstad. Beide teams stonden bovenaan en 
gaven elkaar ook niets toe in de wedstrijd afgelopen zaterdag 
in een drukke sporthal De Vierstee. Uiteindelijk was ZKC de 

gelukkigste en zegevierde met 15-16.

Het	begin	was	heel	duidelijk	voor	de	thuisploeg.	Er	werd	direct	druk	gezet	
op	de	verdediging	van	ZKC	en	enkele	fraaie	doorbraak	kansen	gecreëerd.	
Helaas	werden	deze	niet	afgerond,	maar	was	het	Robin	de	Rooij	die	met	
twee	afstandschoten	een	2-0	voorsprong	liet	noteren.	Via	doelpunten	van	
Shanna	Versteeg,	Michael	van	Bemmel,	Jolanda	Sodaar	en	nogmaals	Ro-
bin	 de	 Rooij	 liep	 DOS	 uit	 naar	 een	 6-3	 voorsprong.	 DOS	 wilde	 op	 dat	
moment	iets	te	snel	de	voorsprong	vergroten	en	ging	hierbij	te	gehaast	te	
werk.	De	bal	werd	in	de	aanval	te	snel	verspeeld	en	verdedigend	werd	er	
teveel	ruimte	gegeven	aan	de	aanvallers	van	ZKC.	

Doordat	DOS	tien	minuten	niet	meer	scoorde,	bracht	het	ZKC	in	de	gele-
genheid	om	op	gelijke	hoogte	 te	komen.	Beide	ploegen	scoorden	hierna	
nog	één	keer	voordat	de	ruststand	van	7-7	was	bereikt.

De	tweede	helft	gaf	een	boeiende	wedstrijd	tussen	twee	teams	die	beiden	
voor	de	winst	en	de	koppositie	wilden	gaan.	Om	en	om	scorend	ging	het	tot	
13-13,	gelijk	op.	Het	was	meestal	DOS	dat	als	eerste	scoorde,	maar	niet	een	
verschil	van	twee	doelpunten	kon	forceren.	

Bij	13-13	scoorde	ZKC	snel	driemaal	en	pakte	zo	een	13-16	voorsprong.	
Robin	de	Rooij	wist	de	belangrijke	14e	treffer	te	scoren	en	enkele	minuten	
later	wist	Tim	Nap	kort	voor	 tijd	de	aansluitingstreffer	 te	 scoren.	Coach	
Serge	Valk	wisselde	nog	wel,	DOS	forceerde	nogwel,	het	publiek	roerde	
zich	nog	wel,	maar	het	lukte	niet	om	in	deze	minuten	nog	te	scoren.	Een	
prima	 wedstrijd,	 met	 twee	 gelijk-
waardige	 ploegen.	 Een	 wedstrijd	
die	eigenlijk	geen	winnaar	of	ver-
liezer	verdiende.

DOS	 speelt	 zaterdag	 de	 laatste	
wedstrijd	van	2011	 tegen	Koveni.	
De	wedstrijd	in	Nieuwegein	begint	
om	12.50	uur.

Jaarlijkse 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	de	plaatselijke	warme	bakker	Bert	Bos.	Vijf	oliebollen	
voor	€	3,75	en	de	grote	appelbeignets	kosten	€	1,50	per	stuk.

De	oliebollen	en	appelbeignets	kunnen	worden	besteld	via	de	bestellijsten,	
die	huis	aan	huis	in	Maartensdijk	en	Hollandsche	Rading	worden	verspreid.	
Bestellen	kan	ook	door	te	bellen	naar	0346	212267	(Fam.	van	Dijk)	of	0346	
213696	(Fam.	Broekhuizen)	dan	wel	via	e-mail:	oliebollen@tweemaalzes.
nl.

Huis aan huis
De	bestellijsten	worden	door	de	jeugdleden	van	TZ	op	woensdag	28	decem-
ber	2011	opgehaald	tussen	17.00	en	19.00	uur	huis	aan	huis	in	zowel	Maar-
tensdijk	als	Hollandsche	Rading.	De	oliebollen	en	appelbeignets	worden	
rondgebracht	of	kunnen	worden	opgehaald	in	de	TZ-kantine	op	zaterdag	31	
december	2011	tussen	10.00	en	12.00	uur.	

30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt

030-2746772 • www.curves.nl
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

Postduivenhouders	 vereniging	 De	
Bilt	 telt	vijfentwintig	 leden.	Voorzit-
ter	 Hans	 Arents	 gaat	 even	 terug	 in	
de	geschiedenis:	‘Onze	vereniging	is	
opgericht	 in	 1996	 en	 is	 ontstaan	 uit	
een	 fusie	 tussen	 Postduivenhouders	
vereniging	De	Snelvlieger	uit	De	Bilt	
en	 Postduivenhouders	 vereniging	
De	 Nieuwe	 Tijd	 uit	 Bilthoven.	 Een	
logisch	 gevolg	 van	 het	 feit	 dat	 ook	
landelijk	 het	 ledenaantal	 bij	 vereni-
gingen	 heel	 langzaam	 afneemt.’	 Het	
postduivenseizoen	 is	 te	 verdelen	 in	
twee	 perioden,	 aldus	Arents:	 ‘In	 het	
zomerseizoen,	van	half	 april	 tot	half	
september,	 houden	 we	 wedvluchten.	
De	duiven	vliegen	tussen	de	honderd	
en	de	duizend	kilometer.’	

GPS
Voorafgaand	aan	de	wedvlucht	bren-
gen	 de	 leden	 hun	 duiven	 naar	 het	
verenigingsgebouw.	‘Daar	worden	ze	
in	 manden	 gedaan.	 Die	 gaan	 in	 een	
grote	truck	met	oplegger	en	die	truck	
vervoert	 ze	naar	de	 lossingsplaats	 in	
België	 of	 Frankrijk.	 Als	 de	 duiven	
terugkomen	 worden	 ze	 elektronisch	
geconstateerd.’	 Zodra	 het	 bedie-
ningsapparaat	 in	 werking	 is	 gesteld	
checkt	het	constant	via	de	centrale	of	
zich	 een	 duif	met	 elektronische	 ring	
binnen	 het	 bereik	 van	 de	 antenne	
bevindt.	Wordt	 een	duif	 is	geconsta-
teerd	dan	wordt	het	ringnummer	van	
de	 deze	 duif	 geïdentiiceerd	 en	 aan	
het	bedieningsapparaat	doorgegeven.	
Vervolgens	 wordt	 het	 ringnummer	

gecheckt	met	het	tijdens	het	inkorven	
toegekende	 geheime	 controlenum-
mer.	Dan	worden	het	ringnummer,	het	
geheime	controlenummer	en	de	aan-
komsttijd	opgeslagen.	Bij	het	bepalen	
van	de	winnaar	speelt	nog	een	tweede	
aspect	mee:	‘Elk	duivenhok	heeft	een	
precieze	afstand	tot	de	lossingsplaats.	
Dat	is	met	GPS	vastgesteld’.	

Computer
‘Alle	gegevens	komen	hier	in	de	com-
puter	 en	 dan	 hebben	 we	 binnen	 een	
half	uur	een	complete	uitslag.’	Leden	
kunnen	 aan	 drie	 competities	 mee-
doen:	 ‘De	 competitie	 van	 de	 eigen	
vereniging,	die	van	de	regio,	voorna-
melijk	Utrecht	en	omgeving	–	dat	 is	
een	competitie	in	verenigingsverband	
-	 ,	 en	 wie	 heel	 goede	 duiven	 heeft,	
kan	zich	individueel	inschrijven	voor	
deelname	aan	de	competitie	van	Mid-
den	Nederland.’	Duiven	zijn	geëman-
cipeerde	vogels:	‘Doffers	(mannetjes)	
en	duivinnen	vliegen	even	hard.’	Dat	
er	 tijdens	 wedvluchten	 veel	 duiven	
verloren	gaan,	 is	een	fabeltje,	verze-
kert	Arents.	‘Er	zijn	heel	weinig	ver-
liezen	 onderweg.	 De	 meeste	 duiven	
verlies	je	vanuit	het	hok.	Vlak	bij	huis	
dus.	Door	roofvogels	–	zeker	hier,	in	
onze	 bosrijke	 omgeving	 -,	 door	 ver-
wilderde	 katten	 en	 door	 hoogspan-
ningskabels.’

Tentoonstelling
Arents	vervolgt:	‘Op	de	winterdag	is	
het	wat	rustiger.	In	dat	seizoen	rusten	

de	 duiven	 uit.	 Sommige	 liefhebbers	
laten	 ze	 in	 december	 al	 jongen	 krij-
gen,	anderen	pas	later.	We	vergaderen	
af	en	toe	met	de	verenigingsleden	en	
we	 organiseren	 onze	 jaarlijkse	 ten-
toonstelling.’	 Hij	 legt	 uit	 hoe	 die	 in	
zijn	werk	gaat.	‘Op	16	december	om	
19.00	uur	worden	de	duiven	ingezet.	
Dat	 betekent	 in	 de	 kooitjes	 gedaan.	
Op	 zaterdagmorgen	 17	 december	
komt	 keurmeester	 E.	 Verheyen	 uit	
Putten.	 Hij	 keurt	 de	 duiven	 op	 kop,	
belijning,	 uitdrukking	 oog,	 vleugels,	
gewrichten,	pluim	(vederdek),	staart,	
lichaamsbouw	en	 conditie.	Eén	ding	
kan	 hij	 niet:	 het	 oriënteringsvermo-
gen	van	de	duif	beoordelen.	Hij	kan	
niet	 in	 het	 koppie	 kijken.’	 Duiven	
doen	 mee	 in	 vier	 categorieën:	 oude	
doffers,	 oude	 duivinnen,	 jonge	 dof-
fers	en	jonge	duivinnen.	‘Per	liefheb-
ber	wordt	een	viertal	 ingezet	met	uit	
elke	categorie	één	duif.	Wie	het	hoog-
ste	 aantal	 punten	 scoort,	 heeft	 een	
prijs.	 De	 prijsuitreiking	 vindt	 plaats	
om	17.00	uur.’

Duiven kweken
De	vereniging	P.V.	De	Bilt	 ontvangt	
nieuwe	leden	met	open	armen.	‘In	het	
begin	is	het	best	ingewikkeld,	daarom	
bieden	onze	 leden	hun	 hulp	 aan.	Zo	
moet	 er	 een	 goed	 hok	 komen	 -	 dat	
kun	je	kopen	of	zelf	maken	-,	je	hebt	
duiven	nodig	van	goede	kwaliteit	en	
je	 moet	 een	 elektronisch	 constateer-
systeem	aanschaffen	om	mee	te	kun-
nen	 doen	 met	 wedvluchten.	 Duiven	

houden	 is	 een	 bijzondere	 hobby	 en	
je	moet	wat	verstand	van	duiven	heb-
ben.’	Postduiven	 trainen	 is	een	sport	
voor	jong	en	oud.	Duiven	laten	mee-
doen	 aan	 wedvluchten	 is	 leuk,	 maar	
het	is	ook	spannend	om	zelf	duiven	te	
kweken.	 ‘Je	bouwt	een	stam	op.	Als	
de	 nazaten	 van	 goede	 kwaliteit	 zijn,	
wordt	 zo’n	 stam	 verheven	 tot	 ras.’	
Duivenkwekers	 zorgen	 goed	 voor	
hun	vogels.	‘Als	ze	ziek	zijn,	winnen	

we	 advies	 in	 bij	 een	 dierenarts.	 De	
meeste	kwalen	zijn	goed	te	genezen.	
Duiven	worden	één	keer	per	jaar	ver-
plicht	ingeënt	tegen	paramyxo.	Dat	is	
een	 ziekte	 die	 het	 zenuwstelsel	 aan-
tast.	Ook	andere	inentingen	zijn	mo-
gelijk,	als	de	eigenaar	die	wenst.’	
Wie	interesse	heeft	om	lid	te	worden	
van	P.V.	De	Bilt	kan	contact	opnemen	
met	secretaris	Peter	van	Bunnik,	030-
2203379	of	via	bunnikp@casema.nl.

PV De Bilt showt postduiven leden
door Lilian van Dijk

Postduivenhouders vereniging De Bilt houdt eenmaal per jaar een tentoonstelling van de mooiste 
duiven van de leden. Dit jaar vindt dit evenement plaats op 16 en 17 december in het clubgebouw aan 

de Jan Steenlaan 34a in Bilthoven. Geïnteresseerden zijn welkom op 17 december vanaf 14.00 uur.

Voorzitter Hans Arents van P.V. De Bilt toont een ouderwetse duivenklok, 
waarmee vroeger de tijden van de teruggekeerde duiven werden geregistreerd. 

In	 Bilthoven	 heeft	 woensdagavond	
brand	gewoed	 in	een	woning	aan	de	
Parklaan.	
Een	 80-jarige	 bewoner	 kon	 op	 het	
nippertje	 door	 de	 brandweer	 uit	 het	
gebouw	 worden	 gehaald.	De	 man	 is	

met	 ademhalingsproblemen	 naar	 het	
ziekenhuis	gebracht.	De	brand	woed-
de	op	de	eerste	etage	van	het	gebouw.	
Het	is	nog	niet	duidelijk	hoe	de	vlam-
men	ontstonden.	

(foto: Marcel Kradolfer)

Branden in Bilthoven
Afgelopen	 zondagochtend	 brandde	
de	rieten	kap	van	de	Oranje	Nassau-
school	 aan	 de	 Soestdijkseweg	 Zuid.	
Bij	 aankomst	 zag	 de	 brandweer	 dat	
de	dakrand	aan	de	rechterzijde	bij	de	
oprit	brandde.	

De	brandweer	wist	te	voorkomen	dat	
het	 vuur	 zich	 via	 het	 dakriet	 verder	
kon	 verspreiden	 en	 bluste	 de	 brand	
snel.	 Brandweerlieden	 hebben	 het	
brandende	deel	van	de	rieten	kap	met	
een	 motorzaag	 weggehaald.	 De	 spe-
ciale	rieten	kapeenheid	van	de	brand-
weer	uit	Werkhoven	was	opgeroepen	
om	 te	 assisteren,	 maar	 die	 hulp	 was	
uiteindelijk	niet	nodig.	

Omdat	 de	 politie	 vermoedt	 dat	 de	
brand	is	aangestoken,	is	de	buurt	uit-
gebreid	doorzocht	en	zijn	omstanders	
gevraagd	zich	 te	 identiiceren.	Daar-
bij	werd	ook	een	helikopter	ingezet.

(foto: Marcel Kradolfer)

Dat	huisjes	niet	mogen	aan	palen
is	voor	vogeltjes	absoluut	balen
want	in	deze	donkere	tijd
hebben	ze	juist	veel	proijt
van	lantaarns	die	hun	huisje	bestralen

Guus Geebel Limerick

Dorpsbistro 0346 - 218821

Woe.
14-11

In bier gestoofde  
konijnenboutje

of
Scholrolletjes  

met kreeftensaus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
15-12

Vrij.
16-12

Woe.
21-12

"Kliekjesdagen"
Diverse vlees, vis  

en vegetarische gerechten

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
22-12

Vrij.
23-12

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

31 december bakken wij weer heerlijke 
VERSE OLIEBOLLEN 

€ 0,80 per stuk/10 voor € 7,50

Het restaurant is gesloten van 
26-12-`11 t/m 3-1-`12


