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Najaarsnota 2014 
krijgt steun van gemeenteraad

door Guus Geebel

De raad stelde op 27 november na een langdurig debat de Najaarsnota 2014 vast. De fracties van de 
SP en Beter De Bilt stemden tegen. Een amendement ingediend door Johan Slootweg (SGP) krijgt 

steun van de raad. Via de najaarsnota wordt de begroting voor het lopende jaar geactualiseerd.

Het amendement gaat over het res-

terende geld van het beschikbare 

bedrag van 75.000 euro voor een 

kunstwerk om de life science-as te 

markeren. Het kunstwerk gaat niet 

door omdat het ontwerp niet tege-

moet kwam aan het doel. Slootweg 

wil het bedrag toevoegen aan de 

algemene reserve en dus niet aan 

de bestemmingsreserve voor kunst-

voorwerpen. Enkele fracties vinden 

dat jammer. Wethouder Hans Mier-

as van Financiën heeft niet veel 

moeite met het overhevelen van het 

geld. ‘Cruijfiaans kun je zeggen, 
het geld dat je niet uitgeeft heb je 

nog.’ Een motie van Beter De Bilt 

om het verlies op eigen vermogen 

te compenseren wordt verworpen, 

evenals een motie van de PvdA om 

het volledige Wmo-overschot in 

2015 te gebruiken voor een zachte 
landing van de Wmo voor vooral 

kwetsbare inwoners.

Kwetsbare inwoners
Bij de behandeling van de nota 

vraagt Krischan Hagedoorn (PvdA) 

het Wmo-overschot van 168.000 

euro in te zetten voor eenvoudige 
hulp bij het huishouden voor de 50 

tot 75 inwoners die deze hulp niet 
kunnen missen, niet kunnen betalen 

en niet zelf kunnen organiseren in 

hun sociale netwerk. Johan Sloot-

weg noemt de suggestie van Hage-

doorn sympathiek maar geeft geen 

steun. Wel wil hij bij het op te zet-
ten toelagesysteem meewerken om 

de bijdrage per uur voor deze groep 
te verhogen. Frans Poot (D66) ziet 
ook mogelijkheden voor de meest 

kwetsbaren bij het verijnen van het 
toelagesysteem.

Larenstein
Ebbe Rost van Tonningen (Beter 

De Bilt) constateert dat de com-

municatie bij projecten tekort 

schiet. Hij wil duidelijkheid 

over het functioneren van Stich-

ting MENS. Werner de Groot 

(CDA) wil weten of er bij de 

grondexploitatie van het project 

Larenstein een inancieel nadeel 
is te verwachten nu dit niet op 

de geplande datum wordt afge-

rond. Christiaan van Nispen tot 

Sevenaer (VVD) hoopt dat de 

toezegging van de portefeuil-
lehouder om de kosten van de 

beveiliging rond hotel Heide-

park te gaan verhalen gereali-

seerd wordt. Nico Jansen (CU) 

noemt de nota overzichtelijk. 
Verder zijn er opmerkingen over 
het tijdstip van uitkomen van de 

Najaarsnota.

College
Wethouder Hans Mieras gaat in 

op de gestelde vragen. Over het 

tijdstip van het uitkomen van de 

Najaarsnota zegt hij dat wordt na-

gedacht over het komen tot een 

Zomernota, wat hem een goede 

gedachte lijkt. Wethouder Anne 

Brommersma erkent de zorg van de 
PvdA over het afschaffen van een-

voudige huishoudelijke hulp. ‘Het 

is het gevolg van een bezuiniging 
die ons door het Rijk wordt opge-

legd. We hebben in goed overleg 

met de Ouderenraad en de Wmo-

adviesraad gekozen voor mensen 
die het meest kwetsbaar zijn.’ 

Johan Slootweg krijgt een meerderheid voor zijn amendement om de 

bestemmingsreserve voor een kunstwerk toe te voegen aan de algemene 

reserve. 
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Geld voor dÁmandelboom

Dinsdag 25 november was het 50 jaar geleden dat d’ Amandelboom is 

opgericht. Dat heuglijke feit werd de gehele week gevierd met diverse 

feestelijke activiteiten. Voorafgaand aan de afsluitende winterfair werd 

vrijdag 28 november door Rabobank Utrechtse Heuvelrug (vestiging 

Bilthoven) een felicitatiecheque ter waarde van 2000 euro overhandigd. 

[foto Reyn Schuurman]. 

Over 3 weken is het alweer kerst

De nieuwe kerstkaartcollecties zijn er. Bestel ze snel (het kan nog net).
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Voor sinterklaas is het een zegen
als hij bij alle straten en wegen

in elke schoen

wat heeft kunnen doen

zo kan hij er weer een jaar tegen

Guus Geebel Limerick

Regio TV De Bilt en Roulette FM in het hart van de krant



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

7/12 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

7/12 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
7/12 • 18.30u - Ds. W.C. Meeuse

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

7/12 • 10.30u - 2e Advent

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

7/12 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

7/12 • 10.30u - Mevr. A. Veldhuis en 
Mevr. J. Mourits

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom)

7/12 • 10.15u - Ds. H. Sj. Wiersma 
7/12 • 17.00u - Ds. R. ter Beek

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

7/12 • 10.00u - Ds. A. Vastenhoud
7/12 • 19.00u - Ds. A.F. Troost

Pr. Gem. Immanuelkerk

7/12 • 10.00u - Kandidaat 
J.E. van Zelderen

Pr. Gem. Opstandingskerk

7/12 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk

7/12 • 10.00u Eucharistieviering: 
Priesterjubileum pastoor A. Huitink 

Volle Evangelie Gemeente

7/12 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

7/12 • 10.30u - Mw.ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 

7/12 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
7/12 • 18.30u - Kand. J.P. de Man

Herst. Herv. Kerk

7/12 • 10.30 en 18.00u - Kand. Veldhuis

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

7/12 • 11.00u - Bart van Empel

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

7/12 • 10.00u - Proponent  
G.A. van Ginkel

7/12 • 18.30u - Ds. A. Jonker

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

7/12 • 10.00 en 18.30u - Kand. D. 
Baarssen

PKN - Ontmoetingskerk
7/12 • 9.30u - Ds. H. Bonestroo

St. Maartenskerk
6/12 • 19.00u - Woord- en 

Communieviering
7/12 • 10.30u - Gezinsviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

7/12 • 10.00u - Ds. A.J. Krol
7/12 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
7/12 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
7/12 • 18.30u - Ds. C.D. Zonnenberg
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Bewegen en dementie

Op dinsdag 9 december a.s. 
vindt er een Alzheimer Café 
plaats in woon- en zorgcentrum 
De Koperwiek in Bilthoven. 
Een Alzheimer Café is de bena-
ming voor een laagdrempelige 
ontmoetingsplaats voor mensen 
met (beginnende) dementie, hun 
familieleden, vrienden en andere 
belangstellenden. Gastsprekers 
voor deze avond zijn Theo en 
Colette, fysiotherapeuten van De 
Bilthuysen. Er is daarna gelegen-
heid om met ze in gesprek te 
gaan en vragen te stellen. Vanaf 
19.30 uur staat de koffie klaar. 
Het programma begint om 20.00 
uur en eindigt om 21.30 uur. 
Daarna is er nog gelegenheid 
om een drankje te nemen en 
even na te praten. De toegang 
is altijd gratis. U hoeft zich niet 
vooraf aan te melden, u bent 
van harte welkom. Voor meer 
informatie over het Alzheimer 
Café, alsmede over vervoersvra-
gen kan contact worden opge-
nomen met Alida Melkert, tel.
nr. 030 6562977 of met Bea van 
Doeland, 030 2219022. 

Geboren

22 november 2014

Maralyn

Dochter van Marco en Marinka 
Slootweg

Nieuwe Weteringseweg 33
Groenekan

Najaarsconcert Vriendenkring

Op zaterdag 13 december staan 
de deuren van het Dorpshuis 
in Westbroek open voor het 
Najaarsconcert van Vrienden-
kring. De muzikanten hebben 
samen met hun dirigent Gelli-
us Kaars Sijpenstein weer hard 
gestudeerd om een leuk en geva-
rieerd programma te brengen. Op 
het programma staan o.a. Pirates 
of the Caribean, de mars Ser-
vus en uiteraard een medley van 
kerststukken. De avond begint 
om 20.00 uur, toegang voor dit 
concert is gratis.

Dante literatuurwerkgroep

Dinsdagochtend 13 januari start 
Bibliotheek Bilthoven een lite-
ratuurwerkgroep over Dante’s 
‘Goddelijke Komedie’. In ‘De 
Goddelijke Komedie’ doet 
Dante verslag van zijn spiri-
tuele reis. Aanmelden en meer 
informatie: www.ideacultuur.
nl, in de bibliotheek of 030 - 
6986572

Fotoclub Bilthoven

Maandag 8 december is het 
Han Baartmans Drieluik. Dit 
drieluik is vernoemd naar de 
oprichter en oud voorzitter van 
de F.C.B. In dit drieluik pre-
senteren 3 leden van de foto-
club hun werk in een avondvul-
lend programma.  De avond 
begint om 20.00 uur en wordt 
gehouden in het H F Witte Cul-
tuur en vergadercentrum, Henri 
Dunantplein 4, De Bilt. Voor 
meer inlichtingen Fotoclub 
www.fotoclubbilthoven.nl

Historische Kring aast op prijs

Leden van de Historische Kring 
De Bilt hebben de nieuwe site 
voorgedragen voor de twee-
jaarlijkse Geschiedenis Online 
prijs. Wie vindt dat hun site 
www.historischekringdebilt.nl. 
de Geschiedenis Online Prijs 
verdient, kan tussen 20 decem-
ber en 5 februari via www.
geschiedenisonl inepr i j s .n l 
zijn stem uitbrengen voor de 
Publieksprijs. De jury nomi-
neert tien geschiedenisapps en 
-sites waaruit zij voor de Jury-
prijs een winnaar kiest.

De Rechter en de Linker

Toneelvereniging Steeds Beter 
brengt op vrijdag 12 december 
en zaterdag 13 december a.s. 
de voorstelling ‘De Rechter en 
de Linker’. Een blijspel met 
een dubbele bodem van Ton 
Davids geregisseerd door Erica 
Vorderhake wordt beide dagen 
om 20.00 uur in Het Lichtruim 
aan het Planetenplein in Bilt-
hoven opgevoerd. Kaarten zijn 
in de voorverkoop verkrijgbaar 
bij speelgoed- en sigarenma-
gazijn Henk Hillen in winkel-
centrum Planetenbaan, Bruna 
Boekhandel; Julianalaan te De 
Bilt of te bestellen via secre-
tariaatsteedsbeter@gmail.com  
of telefonisch; 030-2291021. 
Tevens aan de zaal, voor zover 
nog voorradig. Meer info: www.
steeds-beter.nl.

High Tea

Op zondag 7 december is er van 
14.30 uur tot 16.30 uur weer een 
heerlijke gezellige High Tea in 
Servicecentrum De Bilt. Aller-
lei hartige en zoete hapjes en 
onbeperkt diverse soorten thee. 
Iedereen is van harte welkom. 
Wel graag vooraf aanmelden. 
Tel. 030 7440595 of servicecen-
trumdebilt@mensdebilt.nl 

Oud papier
zaterdag 6 december

Bilthoven Noord

De Maartensdijkse volleybalver-
eniging Salvo ‘67 haalt oud pa-
pier op in een gedeelte van Bilt-
hoven Noord, in het gebied links 
en rechts van de Gezichtslaan en 
begrensd door de Soestdijkseweg 
en de Jan Steenlaan. U wordt ver-
zocht de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,

Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

      Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ a
an.

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG

ADCURA & Geersing

Bel bij overlijden

0800 8192
U kunt altijd bij ons terecht, ongeacht waar en óf u verzekerd bent.

Koop Geersing, uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43 of 0800 8192

Uitvaartzorg Zeist – De Bilt 

Gevestigd te Maartensdijk

‘Ik ben er voor u, dag en nacht.’

Voor uw warme belangstelling en lieve woorden, brieven, kaarten en

uw persoonlijke komst tijdens de ziekte en na het overlijden van

onze lieve, zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder

GRIETJE VAN LAAR - VAN VELUW
willen wij u hartelijk bedanken.

Het gemis en de lege plaats in onze familiekring zijn groot.

Het heeft ons goed gedaan, dat zovelen om ons heen hebben

gestaan en nog staan.

Kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen.

De Bilt, december 2014.
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Uit de gemeenteraad 
van 27 november

door Guus Geebel

Burgemeester Arjen Gerritsen verwelkomt een groot aantal studenten 

van de Hogeschool Utrecht. Zij zijn er voor een opdracht over de wijze 

van werken van deze gemeenteraad. De studenten zorgen ervoor dat de 

publieke tribune een link deel van de avond goed gevuld is. Verder heet 
de burgemeester Jacqueline Schepens welkom als Gast van de Raad. Zij 

is door VVD-commissielid Hans Los uitgenodigd de vergadering bij te 

wonen. De gast krijgt een herkenbare plaats in de zaal.

De Transitienota Wmo 2015 krijgt met uitzondering van de SP-fractie 

steun van de raad. Een amendement ingediend door Erik van Esterik 

(PvdA) wordt overgenomen. De raad verwerpt een motie ingediend 

door Connie Brouwer (Beter De Bilt). In de motie verzoekt zij het col-

lege mantelzorgers goed te informeren over ondersteuningsmogelijk-

heden. Verder vraagt zij in de motie een addendum aan de nota toe te 

voegen met duidelijke informatie voor mantelzorgers. 

Beter vergaderen

De raad geeft unanieme steun aan de Nota tegemoetkoming chronisch 

zieken en gehandicapten en stelt een nieuw voorbereidingbesluit voor 

het perceel Utrechtseweg 341 De Bilt vast. Het besluit Beter vergaderen 

2014 – 2018 krijgt na behandeling van een groot aantal amendementen 

na middernacht unanieme steun van de raad.

Hamerstukken

Bij hamerslag worden de volgende agendapunten vastgesteld: de ver-

klaring geen bezwaar inanciële jaarstukken RHC Vecht en Venen, het 
bestemmingsplan Prinsenlaan 80 Groenekan,  het voorbereidingsbesluit 
voor perceel Dorpsstraat 41-43 De Bilt, de Verordening jeugdhulp De 
Bilt 2015, het voorstel tot besluit Instellen commissie decentralisatie 
sociale domein en het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen.

De raad begon met een goedgevulde publieke tribune.

Hommage aan pianist Youri Egorov
door Floris Bijlsma

In een uitverkocht Theater Het lichtruim in Bilthoven vond op donderdag 19 november een 

unieke  concertlezing plaats van schrijver en journalist Jan Brokken en pianist Marcel Worms. 

Brokken schreef het boek ‘In het huis van de dichter’ over zijn vriendschap met 

Egorov (1954 - 1988) en Worms kreeg les van de Russische pianovirtuoos.

Vanaf het begin van de door Cul-

tuurpodium De Bilt, Bilthovense 
Boekhandel en Bouwman Boeken 

georganiseerde avond luisterde het 

publiek muisstil naar het harmoni-

euze, zorgvuldige samenspel van 
woord en muziek. Brokken haalde 

herinneringen op aan zijn vriend-

schap met Youri Egorov. Hij deed 

dat met de scherpe observaties, de 
ernst, maar ook met de humor, licht-
voetigheid en toegankelijkheid die 

zijn boeken, waaronder ‘In het huis 
van de dichter’, kenmerken. Hij leg-

de knappe verbindingen tussen zijn 

eigen leefwereld en die van Egorov, 
tussen Rusland en Nederland en 

tussen de leerling pianist Worms en 

leraar Egorov. De muziekstukken 

die pianist Worms speelde, sloten 
naadloos aan op de verhalen.

Gympen

Brokken vertelde over een gesprek 

met Egorov waarin de twee elkaar 

bevroegen over hun geloof. Egorov 

zei het mystieke nodig te hebben 

in zijn leven en vertelde dat Rus-

sen bidden met de open ogen, ge-

richt op een icoon, op God. Zo deed 
Egorov dat zelf ook. Voor Brokken 

lag dat anders. Hij is in het calvinis-

tische Zuid-Hollandse dorp Rhoon 

opgegroeid en heeft het geloof dat 

hij daar met de paplepel kreeg in-

gegoten, aan de wilgen gehangen. 
Het mystieke, waar hij op zijn ma-

nier toch behoefte aan had, vond hij 
in het luisteren naar Bach. Worms 

hoorde Egorov op de piano Bach 

spelen tijdens een concert in de 

Carnegie Hall in New York. Hij 

was daar zo van onder de indruk 

dat hij les wilde van de Russische 

pianist die inmiddels in Amster-

dam woonde. Dat lukte Worms. De 

jonge leraar liep op zijn gympen 

heen en weer langs de piano terwijl 

Worms speelde. Als hij dat goed 

deed, knikte Egorov instemmend. 
Maar soms gromde hij wat. En dan 

wist Worms genoeg: het spel was 

niet goed genoeg. Aansluitend op 

dit verhaal speelde Worms de Zes-

de partita: Toccata van Bach. 

KGB

De avond bestond uit negen delen 

met herinneringen aan en verha-

len over Egorov die met elkaar 

een boeket van zijn en tegelijk 

hét leven vormden. Dat ging over 

Egorov’s vlucht uit de toenmalige 

Sovjet-Unie via Italië naar Neder-
land vanwege zijn homoseksuele 

geaardheid die in Rusland niet werd 

geaccepteerd; over zijn moeder; 

over het achterlaten van de Russi-

sche muziekwereld en het binnen-

stappen van de Nederlandse; over 

Egorov’s eeuwige angst voor de 

Russische geheime dienst KGB die 

hem misschien wel zou ontvoeren 

of iets aandoen zoals dat in de Kou-

de Oorlog wel meer gebeurde met 

gevluchte Russische kunstenaars en 

dissidenten; over uitbundige fees-

ten; over vriendschap; over drank 

waar Egorov teveel van dronk; over 

verschillende emoties die passen 

bij muziek van verschillende com-

ponisten; over aids; over de dood. 

Brokken vertelde zoals hij schrijft: 

zorgvuldig, met versnellingen, ver-
tragingen, stiltes, met details maar 
nooit een woord teveel, als een 
muziekstuk. Telkens volgde op een 

verhaal van Brokken een passend 

stuk pianomuziek gespeeld door 

Worms van onder andere Debussy, 
Brahms en Schubert. 

Wiskundige harmonie

Egorov was volgens Brokken een 

dichter op de piano, iemand die van-

uit gevoel oprecht leefde en muziek 

maakte. Maar er moest voor Egorov 

ook een grote mate van logica in de 

muziek zitten, alles zorgvuldig op el-
kaar afgestemd. Dat wiskundige had 

hij waarschijnlijk van zijn moeder die 

wiskundelerares was. Wat Brokken 

hiermee over Egorov zei, gold even-

zeer voor het avondvullende pro-

gramma in Het Lichtruim. De muziek 

van Worms en de woorden van Brok-

ken waren harmonieus, met gevoel, 
en tegelijk zorgvuldig, bijna wiskun-

dig op elkaar afgestemd in deze hom-

mage aan hun gemeenschappelijke 

leraar en vriend Youri Egorov.

Jan Brokken (zittend) en Marcel Worms (daarachter staand met bril op 

voorhoofd) tijdens de pauze van de concertlezing in Het Lichtruim.

Geslaagd ViA Kenniscafé
Dinsdag 25 november organiseerde 

Vrijwillig in Actie De Bilt samen 

met professionals van gemeente 

De Bilt het ViA Kenniscafé. Maat-

schappelijke organisaties konden 

tijdens deze leerzame ochtend een 

beroep doen op de expertise van 

verschillende medewerkers van 

gemeente De Bilt. In het kader van 

maatschappelijk betrokken onder-

nemen boden zij vrijwillig hun ex-

pertise aan in dit project. Zo kreeg 

men gericht advies op bijvoorbeeld 

het gebied van communicatie; so-

cial media of op juridisch vlak. 

De maatschappelijke organisaties 

gingen allen enthousiast en met 

veel bruikbare input weer huis-

waarts. 

(Astrid Kloosterziel)

In wijkrestaurant Bij de Tijd in De Bilt werden gesprekken gevoerd met 

specialisten van de gemeente en vertegenwoordigers van maatschappelijke 

organisaties.

Mannenkoor zoekt Mannen 
 

Het Bilthovense mannenkoor ‘Noot 
aan de Man’ bestaat nu inmiddels 

ruim een jaar en heeft op dit mo-

ment 12 zangers die a capella zin-

gen onder de professionele bege-

leiding van dirigente Ria Deurloo. 

Eens per twee weken zingt dit koor 

op woensdagavonden van 20.00 tot 

22.00 uur in de recreatiezaal van 

Schutsmantel (Gregoriuslaan, Bilt-
hoven). De ambitie is om 1 a 2 keer 

per jaar een optreden te verzorgen. 

 

Er wordt vierstemmig, a capella, 
gezongen (tenor1, tenor2, bariton 
en bas) en er wordt bewust geko-

zen voor een divers repertoire. Om 

niet te kwetsbaar te zijn bij ver-

hinderingen willen het koor graag 

groeien naar een groep van 20-24 

mannen. Mannen die hun muzikale 

talenten willen laten horen zijn van 

harte welkom. Laat het maar weten 

door een mailtje te sturen aan Paul 

Swaak (Paul@swaak.nl).

Bestel vóór 31 december uw medicijnen

en haal uw bestelling uiterlijk 7 januari op.

Vanaf 12 januari vindt u ons om de hoek in Dijckstate.

 Wij gaan 
 verhuizen

advertentie
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

100
gram 1.49

Gemarineerde 
biefstuk, schnitzels 
of roerbakreepjes

100
gram 1.98

500 gram Hacheevlees 
+ ui en kruiden

Diverse soorten 
varkenshaas

6.00 Kip-tomaat-mozzarella Salade 
Ei-bieslooksalade
Filet Americain 3x 100

gram 4.49

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Gebraden Fricandeau 
Gerookte Ossenworst
Beenham 3x 100

gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 4 december
t/m woensdag 10 december

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst
Paardenworst

Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

STOMPETOREN 
OUD

PINDA-
ROZIJNENMIX

DJAKARTA 
NOTENMIX

BOEREN 
STALKAAS

DIVERSE SOORTEN 
PATÉ 7.00500

gram 1.25100
gram

2.25100
gram7.50500

gram1.25100
gram

5 rundergehaktstaven
5 bourgondische gehaktstaven
5 gehaktspeciaaltjes 
5 gehaktsnitzels

5.-
5.-
5.-
5.-

SAUCIJZENLETTER
SAUCIJZENSTAAF 
SMULBOL

8.50

4.50

2.50

Lekker voor het weekend!

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers van de Traiteur
Zeebaars
MET PADDESTOELEN RISOTTO EN GROENTEN

__________________________P. PORTIE 9,95

Boeuf bourguignon
MET PUREE EN RODEKOOL

________________________ 100 GRAM 1,25

Kapucijnersschotel
________________________ 100 GRAM 0,99

Zaterdag verse Sushi!!!

Hagelwitte

Champignons
BAKJE 250 GRAM

Hollandse

Tros tomaten
SMAAK TOMATEN

Heerlijke

Navels
SINAASAPPELS

Vers gesneden

Hutspot
____________________500 GRAM 0,89
De beste

Perssinaasappels
______________________ 2 KILO 1,99
Ravioli met gehakt
IN TOMATENSAUS OF

Ravioli met spinazie/ricotta
IN PADDESTOELENSAUS ____100 GRAM 1,49

ALLEEN MAANDAG 8, DINSDAG 9

EN WOENSDAG 10 DECEMBER

0,49 0,990,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot

___________________________ 100 GRAM  0,70

NU de lekkerste
Clementines zonder pit

GROOT ASSORTIMENT SOEP
o.a: tomaten, champignon,

pompoen, erwten en bruine bonen

DAGELIJKS VERS!!

Héél kilo
500 gram
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Locoburgemeester feliciteert 
diamanten bruidspaar

door Guus Geebel

Op dinsdag 25 november was het zestig jaar geleden dat Ab Hengeveld en Nel Roerhorst in 

Utrecht in het huwelijk traden. Hij was toen 29 en zij 24 jaar oud. Locoburgemeester Hans 

Mieras kwam namens het gemeentebestuur de heer en mevrouw Hengeveld-Roerhorst

met dit huwelijksjubileum feliciteren. Het jubileumfeest vierde de familie

op zondag 23 november in de Mauritshoeve.

Ze zagen elkaar voor het eerst op een 

feestje ter gelegenheid van de thuis-

komst uit Indonesië van een vriend 

van Ab Hengeveld. Die vriend had 

verkering met de vriendin van Nel 

Roerhorst. Ab Hengeveld had net 

een verbroken relatie achter de rug 

en had zich voorgenomen vrouwen 

voorlopig op afstand te houden. 

 

Nel schonk daarom niet veel aan-

dacht aan hem. Als vrienden gingen 

ze wel regelmatig met z’n vieren 

uit en toen is toch de vonk overge-

slagen. De heer Hengeveld werkte 

in die tijd bij de KLM op Schiphol 

bij de light operations. Nel Roer-
horst werkte tot ze trouwde bij 

Werkspoor. 

Verhuizen

De eerste twee huwelijksjaren 

woonde het echtpaar boven bij haar 

ouders. ‘Het was keurig verbouwd, 

met een keukentje op de overloop 

en het was er erg leuk’, vertelt me-

vrouw Hengeveld. Ze verhuisden 

daarna naar het Vechtplantsoen in 

Zuilen waar hun drie zonen gebo-

ren werden. Ab Hengeveld werkte 

intussen bij de boekhouding van 

staalbedrijf Demka. Toen hij daar 

na zestien jaar vanwege een reor-

ganisatie werd ontslagen vond hij 

direct weer werk bij de Zwolsche 

Algemeene in Utrecht. Omdat de 

woning aan het Vechtplantsoen te 

klein werd verhuisde het gezin naar 

een vijfkamerwoning in Nieuwe-

gein. Het echtpaar woonde daar 

24 jaar, maar toen de kinderen de 

deur uit waren werd de woning te 

groot. Zeventien jaar geleden ver-

huisden ze naar de huidige woning 

aan de Planetenbaan in Bilthoven. 

‘We vinden het hier fantastisch en 

genieten volop van ons mooie uit-

zicht.’ 

Sport en muziek

Het echtpaar heeft drie zonen, vier 

kleinkinderen een achterkleinkind. 

Ab Hengeveld heeft zijn hele leven 

gesport. Hij heeft veertig jaar ge-

voetbald bij UVV en tal van andere 

sporten beoefend. De laatste vijf-

entwintig jaar was hij actief bowls 

speler en enige tijd bestuurslid van 

de Nederlandse Bowls Bond. Ten-

nissen hebben ze allebei gedaan. 

Nel Hengeveld heeft als hobby het 

maken van kaarten. Ze geeft ook 

nu nog workshops voor dames aan 

huis. Vroeger stond ze met haar 

kaarten op beurzen. Ab Hengeveld 

komt uit een muziekfamilie. ‘Mijn 

oom Gerard Hengeveld was een be-

roemde concertpianist. Mijn vader 

Chris Hengeveld was concertmees-

ter bij het Utrechts Stedelijk Orkest. 

Later werd hij dirigent in Twente 

en hij gaf vioollessen. Ik was de 

oudste thuis en mijn vader vond dat 

ik zijn opvolger moest worden. Ik 

kreeg daarom vioollessen, maar tot 

zijn ergernis ging ik in een Hawaii 

band spelen.’ 

Het diamanten huwelijkspaar met locoburgemeester Hans Mieras.

Vragen uit de raad van 27 november
door Guus Geebel

Menno Boer (SP) stelt vragen over de beuken tussen de drie hoge lats aan de Planetenbaan in 
Bilthoven. Hij hoorde van bewoners dat de gemeente een aantal bomen wil kappen omdat die 

de lichtinval in sommige woningen belemmeren. Boer wil weten of dit op verzoek van bewoners 

is gebeurd. Verder vraagt hij of de overlastgevende bomen niet gesnoeid kunnen worden. 

Wethouder Jolanda van Hulst ant-

woordt dat bij de gemeente ver-

zoeken zijn binnengekomen om 

enkele bomen te vervangen door 

andere. De mensen met klachten 

is gevraagd te onderzoeken hoe-

veel bewoners last hebben. Er 

was een kleine meerderheid bij 

één van de lats voor het kappen 
van de bomen. De bedoeling is 

bomen waar mensen last van heb-

ben te vervangen door een kleiner 

type. Alles gaat in overleg met de 

bewoners en er is de mogelijkheid 

daartegen bezwaar te maken. Als 

snoeien mogelijk is en een oplos-

sing biedt zal dat worden gedaan.  

Nico Jansen (CU) stelt vragen over 

het nieuwjaarsfeest in Maartens-

dijk. Hij vreest overlast nu dit feest 

bij Sojos en in het voormalige café 

’t Wapen van Maartensdijk gehou-

den gaat worden. Burgemeester 

Gerritsen vindt het jammer dat de 

organisatie de inanciering voor 
een feest in een tent, zoals dat de 

afgelopen drie jaar is gehouden, 

niet rond heeft kunnen krijgen. 

De burgemeester is bekend met de 

overlast die dat zou kunnen geven 

door van de ene naar de andere 

plek trekkende jongeren, maar zegt 

toe dat daar verscherpt toezicht zal 

zijn. Hij deelt niet de zorg van Nico 

Jansen dat het tussen Sojos en het 

café een grote bende gaat worden.

Menno Boer wil kappen van beuken 

voorkomen.

Servicecentrum
Maartensdijk in gebruik

Afgelopen maandag is het Servicecentrum na een maandenlange ver-

bouwing weer geopend voor bezoekers. Alle vrijwilligers waren uitge-

nodigd voor een rondleiding in de nieuwe ruimten. Coby Merkens en 

Bea Alma zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur de 

aanspreekpunten voor alle vragen over wonen, zorg en welzijn. Vanaf 

heden kan er ook weer van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 

12.00 uur kofie gedronken worden. Ook de dagopvang is weer terug 
en voor bloedprikken door de mensen van Saltro is boven van maandag 

tot en met vrijdag van 7.45 tot 8.45 uur weer een ruimte gereserveerd.

Intiem

De reacties op het Servicecentrum door de vrijwilligers waren overwe-

gend positief. Jo Buitenhuis (85 jaar), nog tot 1 januari 2015 vrijwil-

liger, vertelde dat er op een mooie manier is geworsteld met de ruimte. 

‘Alleen de intimiteit mis ik nog’. Daar was iedereen het wel over eens. 

De rondleider vertelde dat zij, als uitvoerende organisatie, de basis heb-

ben gelegd maar dat de gebruikers de mensen zijn die het gebouw tot 

een succes moeten gaan maken. De huisartsen en Apotheek Maertens-

plein starten vanaf maandag 12 januari op de nieuwe locatie. De of-

iciële opening zal samen met de andere gebruikers van het gebouw 
plaatsvinden op 31 januari.

Vanaf 1 december kunnen bezoekers weer in het servicecentrum terecht.

Groot winterfestijn in Soest
De Warme Witte Winter Weken

Tot en met dinsdag 23 december vindt in Soest het bekende winterfestijn “De Warme Witte 

Winterweken’plaats. Het gehele buitenterrein van ’t Vaarderhoogt aan de Dorresteinweg

is dan uitgeruimd om plaats te maken voor een nostalgisch dorp, geheel in Anton Pieck stijl.

Achter de vele Anton Pieck gevel-

tjes proberen tal van winkeliers hun 

waren aan de man te brengen. Om 

de paar dagen staan steeds nieuwe 

winkeliers in de winkeltjes. Het 

dorp verandert dus steeds. Ook een 

bezoekje aan de levende Kerststal is 

de moeite waard. Het vee in de stal 

is vertederend. Vooral het kleine en 

zeer aaibare kleinvee. Kinderen mo-

gen, onder toezicht, knuffelen met 

de konijntjes, kippen en kuikens.

Houthakker

Ook dit jaar staat de hut van Henk 

de Houthakker weer prominent op 

het terrein. Bij deze goedlachse, 

vriendelijke reus mogen de kinderen 

broodjes bakken boven het vuur, of 

houten kerstartikelen beschilderen. 

En hebben de kinderen nog meer 

trek in doe-dingen, dan kunnen zij 

een kaars maken in het Doehuis.

Kerst

Voor de kerstinkopen kan de bezoe-

ker terecht bij de Kerstshow in de 

overdekte ruimtes. Bij deze show is 

álles te vinden om thuis de Kerstpe-

riode extra gezellig aan te kleden. Er 

is een enorme collectie kunstbomen, 

maar houdt u het liever bij “echt’dan 

vindt u op het buitenterrein een grote 

keus bomen.Het aaibare kleinvee valt bij de jeugdige bezoekers zeer in de smaak. 
op alle Vichy producten

Verhuisactie

25%
korting

op = op
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

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

 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 

schuifwand- en inloopkasten, keukens, vloeren, tafels, 
banken en radiatorbekleding voeren wij ook 

onderhoudswerkzaamheden uit. 
 

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

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u langs 

om de situatie samen te bekijken. 

06 51447828 Eline Bekius, De Bilt 
www.mevision.info

Bilthoven, 
ophaal- en afl everpunt

Super 8 fi lms of VHS videobanden?
Wij zetten ze over op DVD

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 

3732 HH De Bilt, 030-2202012

sinds 1931 www.raaijeninterieurs.nl

Opruiming voorraad fauteuils
10-50% korting- Vanaf 495,00

www.relaxfauteuil-raaijen.nl

Raaijen Interieurs is gespecialiseerd in 

persoonlijk zitcomfort op maat. Relax-

fauteuils, Sta-op-stoelen, Fauteuils en

banken. Kom proberen wat goed zit-

comfort voor u kan betekenen. Bezoek de 

winkel en showroom met ± 100 fauteuils.

*  Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

*  Onderhoud, reparatie en APK voor alle merken

*  Schadeherstel voor alle merken

*  Zomerbanden/winterbanden wissel én opslag

*  Airco service

*  Gratis leenauto

Autobedrijf van Woudenberg 
Dorpsweg 134

3738 CJ   Maartensdijk

(T) 0346-213144

www.ford-vanwoudenberg.nl

ONDERHOUD EN REPARATIE

VAN ALLE MERKEN

Schrijven over je leven
Nieuwe cursus: ‘De reis van je leven’
Begeleiding: Arianne Collee
Start: 28 januari 2015; 7 wekelijkse bijeenkomsten
Locatie: Bibliotheek Idea Bilthoven, Planetenplein 2
€ 125,- / € 105,-; aanmelden: www.ideacultuur.nl,
activiteiten@ideacultuur.nl of 030 - 698 65 73

Informatie
RegioCultuurCentrum Idea
Bibliotheken | Theater | KunstenCentrum
| KunstUitleen | CultuurPunt
Voor meer informatie: Jantsje de Boer,
senior medewerker Cultuur, Educatie en Innovatie
T: 030 - 698 65 72

Voor een echt
“heerlijk avondje”

zorgen de
Sinterklaas

specialiteiten van 
Bakkerij Bos

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

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry age

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

STAPEL
KORTING

30%

1 Artikel

2 Artikelen

3 Artikelen

20%

10%

KORTING

KORTING

KORTING

OP DE HELE YAYA COLLECTIE

Ladies Night “Mooi voor de Kerst”

 19 december 2014
van 19.00 tot 21.00 uur

Bianca voor uw nagels

Gezichtsbehandelingen van Karina

Haaradvies van Betty

Plan uw afspraak via het inschrijfformulier

bij Kapper Hans en ontvang

19 december een goody bag!

Zie info: facebook.com/BiancasNailFashion
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Jip na 42 jaar terug bij oude liefde
door Rascha Ravestein

Als 23-jarige raakt Jip van der Linden tijdens een vakantie op Mallorca verkikkerd op de 

Colombiaanse Jairo Sanchez. ‘Hij was een lekker ding.’ Haar moeder schrikt zich een hoedje

en roept uit: ‘Hij komt er hier niet in.’ Na 42 jaar spoort het KRO-programma

Memories Jairo op. Jip: ‘Ik voelde meteen weer de chemie tussen ons.’

Als Anita Witzier van Memories 

aan Jip vraagt of ze destijds ver-

liefd was op Jairo, zegt ze eerst zui-

nigjes: ‘mwaah…..ja… best wel.’ 

Dan pas breekt een stralende lach 

door. Hoteldebotel was ze op deze 

knappe, donkere Colombiaan met 

zijn lange wimpers. Ze ontmoet 

hem 42 jaar geleden op Mallorca. 

Hij is 21 jaar en werkt in een restau-

rant. Jip viert met drie vriendinnen 

vakantie op dit zonnige eiland. ‘Hij 

bietste een sigaretje en vroeg of ik 

mee ging naar de disco. Op het eind 

draaiden ze het nummer ‘I love 

you, je t’aime’ van Frédéric Fran-

çois. Hij trok me op de dansvloer 

en het voelde meteen goed.’ Aan de 

muur van haar Biltse woning prijkt 

een foto van de jonge geliefden 

uit 1972: Jip een blonde, blozende 

meid en Jairo met lange, donkere 

krullen. Jip: ‘Hij was een lekker 

ding. Vrolijk, open en spontaan.’ 

Blanke slavin

Weer thuis biecht ze de relatie op 

aan haar moeder. Die trekt wit weg 

en zegt resoluut: ‘Hij komt er hier 

niet in!’ Jip: ‘Ze zag een buiten-

lander met een donkere huidskleur 

helemaal niet zitten. Bang dat ik 

verhandeld zou worden als blanke 

slavin. Mijn moeder was een domi-

nante, overbezorgde en achterdoch-

tige vrouw. Ze won inlichtingen in 

over de familieachtergrond van Jai-

ro. Ook dacht ze dat Jairo’s vader 

van Duitse afkomst was. Ze belde 

naar een vriendin in Wenen om bij 

Simon Wiesenthal navraag te doen 

of hij misschien fout was geweest 

in de oorlog. Witheet was ik!’

Avontuur of zekerheid

Ondanks deze tegenstand reist Jairo 

twee keer naar Nederland en Jip nog 

een keer naar Mallorca. Ze schrij-

ven hartstochtelijke brieven. Jip 

heeft ze alle 18 bewaard. In één van 

de brieven vraagt hij haar ten huwe-

lijk. O help, denkt Jip, dit komt wel 

héél dichtbij. Een rechtstreeks ant-

woord omzeilt ze. Ze twijfelt. Gaat 

ze het avontuur aan of kiest ze voor 

de zekerheid van een Nederlandse 

man? En durft ze haar moeder te 

trotseren? Jip: ‘Mijn vader overleed 

al jong en mijn moeder was alles 

voor mij. Ik koerste op safe en liet 

Jaime gaan.’ Haar huwelijk met een 

Nederlandse man eindigt na negen 

jaar in een nare scheiding. ‘Maar 

ik heb er wel geweldige tweeling-

zoons aan overgehouden,’ zegt ze 

met een stralende lach.

Speurtocht

42 jaar hoort ze niets van Jairo. 

Ze heeft een paar korte relaties, 

maar die leiden niet tot een blij-

vende liefde. Tot haar vriendin dit 

jaar zegt: ‘Zou je Jairo niet weer 

eens willen zien?’ Jip: ‘Ik had al 

eens vergeefs naar hem gegoogled. 

Ik dacht: die vind ik nooit.’ ’Dan 

schrijf je toch naar Memories,’ 

drong de vriendin aan. En dat doet 

ze. Jip vindt tussen haar dagboe-

ken en foto’s nog een adres waar 

hij destijds woonde in Colombia.  

De researcher van Memories treft 

hier zowaar nog zijn moeder en een 

broer aan. Jairo blijkt in de hoofd-

stad Bogota te wonen en is accoun-

tant. Dat weet Jip allemaal nog niet. 

Want bij Memories blijft veel ge-

heim om de verrassing des te groter 

te maken. Jip: ‘Na drie weken belde 

de redactie dat ze opnames wilden 

gaan maken. Toen wist ik dat ze 

hem gevonden hadden. Maar ver-

der wist ik niets: niet hoe hij er uit 

zag, of hij getrouwd was en waar 

hij woonde. Ik vond het ontzettend 

spannend allemaal.’ 

Omhelzing Berg en Bosch

Memories wil eerst opnames ma-

ken op Mallorca. Maar de plek-

ken met herinneringen aan Jairo 

bestaan niet meer. De redactie be-

sluit de ontmoeting te arrangeren 

op het terrein van Berg en Bosch, 

waar Jip destijds in een verpleeg-

sterslat woonde. Jip: ‘We lopen in 
de buurt van de kapel en Anita Wit-

zier zegt tegen mij: “Jij was zo weg 

van zijn mooie, bruine ogen. Nou, 

kijk dan maar eens goed.’ En daar 

zag ik hem, hij leunde tegen een 

beeld. Waar is zijn haar gebleven, 

dacht ik. We omhelsden elkaar en 

alle spanning vloeide weg. En in-

derdaad: hij heeft blauwe ogen.’ De 

klik was er meteen weer. Jip: ‘Hij 

had nog één foto van mij bewaard. 

De rest moest hij van zijn vader 

weggooien, omdat ik er in badpak 

opstond. En het gekke is: Jairo 

heeft ook naar míj gezocht. Twee 

jaar geleden is hij in Nederland ge-

weest, zelfs in Bilthoven. Maar hij 

had de verkeerde naam onthouden 

en kon mij niet vinden.’ 

Een kans geven

Ook Jairo is getrouwd geweest, 

maar nu is hij een vrij man. ‘Nu 

ik je opnieuw ontmoet heb, laat ik 

je niet meer gaan,’ luistert Jairo. 
Jip over de romantische ontmoe-

ting: ‘Je zit in een euforie. Alles is 

nieuw en spannend en ik wilde hem 

voorstellen aan familie. We hadden 

nauwelijks de rust en de tijd om bij 

te praten.’ Na vier dagen reist Jairo 

verder naar familie in Duitsland.  

 

Ze skypen nu zo’n drie keer per 

week. Jip wil het kalm aan doen. 

‘Ik weet niet hoe Jairo zich in al die 

jaren heeft ontwikkeld. Ik ga kijken 

of deze relatie iets kan worden. Ik 

wil het echt een kans geven. Niet 

langer als het onzekere moeders-

kindje van toen, maar als een vrouw 

die zélf beslist. En alles heeft een 

reden. Ook dat ik hem na 42 jaar 

weer zie.’ De alevering is nog te 
bekijken via uitzending gemist.

De jonge geliefden Jairo en Jip op het strand van Mallorca in 1972

Jip en Jairo omhelzen elkaar weer na 42 jaar op het terrein van Berg en 

Bosch.

Chapeaupenning voor Theo van der Lugt
door Guus Geebel

Aan het einde van een ondernemersbijeenkomst op woensdag 26 november in de oude raadzaal 

van Jagtlust ontving Theo van der Lugt uit handen van locoburgemeester Jolanda van Hulst de 

Chapeaupenning van de gemeente De Bilt. Van der Lugt nam onlangs na tweeënhalf

jaar afscheid als voorzitter van de Biltse Ondernemers Federatie (BOF).

Hij wordt getypeerd als het boegbeeld van de Biltse ondernemers.

Jolanda van Hulst woonde de bij-

eenkomst als wethouder bij en na-

dat voorzitter Evert ten Kate zijn 

slottoespraak had beëindigd kwam 

zij als locoburgemeester naar voren 

om Theo van der Lugt toe te spre-

ken. ‘Je bent een bevlogen man met 

een messcherpe visie op het vak 

van ondernemen als geheel en op 

retail in het bijzonder. Met jouw 

niet-piepen-maar-poetsen mentali-

teit heb je goed werk voor elkaar 

gekregen.’ Jolanda van Hulst noemt 

Van der Lugt een vriendelijke man 

die altijd klaar stond. ‘We hoefden 

je maar even te bellen voor een kort 

overleg en je stond vijf minuten la-

ter al op de stoep.’ 

Op 30 mei 2002 werd Theo van 

der Lugt vanwege zijn verdiensten 

onder andere in de textielbranche 

benoemd tot Ridder in de Orde van 

Oranje Nassau. Jolanda van Hulst 

zegt daar niet overheen te kunnen 

gaan, maar zij is blij dat zij hem 

voor wat hij met de BOF bereikt 

heeft de Chapeaupenning van de 

gemeente De Bilt mag uitreiken. 

Theo van der Lugt met de Chapeaupenning en een boeket bloemen.

Wethouder verricht 
vrijwilligerswerk

Wethouder Jolanda van Hulst trad vrijdag 28 november als vrijwilliger 

op bij het boodschappen doen met iemand die daar zelf moeite mee 

heeft. Bij Aldi in Bilthoven gaf zij daarmee uitvoering aan een taak die 

zij tijdens de vrijwilligersbanenmarkt bij MENS De Bilt op 11 oktober 

op zich had genomen. [GG]

op alle Eucerin producten

Verhuisactie

25%
korting

op = op
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UITVERKOOP
PROFITEER NU VAN DE LAATSTE 

ARTIKELEN TEGEN TE GEKKE PRIJZEN!

Originele inktpatronen

Canon PGI5BK  van € 13,00 voor €  6,50
HP 20 (C6614)  van € 29,50 voor € 12,50
HP 23 (C1823)  van € 31,50 voor € 19,50
HP 58 (C6658)  van € 23,50 voor € 16,00

     HP 344 (C9363)  van € 29,50 voor € 19,50

Brother DR2000 drum  van € 75,00 voor € 37,50

WIJ STOPPEN MET DE 

VERKOOP VAN SUPPLIES

Epson T007  van € 31,50 voor € 12,00
Epson T008  van € 25,50 voor € 10,00
Epson T017  van € 43,50 voor € 15,00
Epson T050  van € 32,50 voor € 12,50

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan      

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Praten kan altijd...

GOURMET POPULAIR
Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, kip� let, tartaar,

hamburgers, slavinkjes & worstjes. p.p.(ca. 280 gram) 5,75

GOURMET EXCLUSIEF
Kogelbiefstuk varkenshaas, kip� let, biefstuktartaar,cordon blue, 

biefstukreepjes & kalfsoester. p.p.(ca. 280 gram) 6,25

SNACKJES VOOR PAKJESAVOND
MINI QUICHE - SNACKBALLETJES - PINCHO’S - TV STICKS - HAMTAART - TORTILLAS

SLAATJE - FILET AMERICAN - WILDPATÉ - KIPPELING - CARPACCIO - ERWTENSOEP

SPAANS SLEETJE
In een ovensleetje, met gemarineerde kip� let, kruiden, chorizo,

pancetta en zontomaat. Ca 18 min op 150°C. 100 gram 1,45

SATEVLEES PUR SANG
Van de bovenbil gesneden, gemarineerd met een vleugje

kno� ook, sambal en kruiden. U kunt gelijk rijgen.  500 gram 6,25

DE SPAANSE BRAADWORST
Smakelijk gekruid & gemarineerd, met spek omwikkeld en

krokant afgegarneerd. Gemaakt voor groot en klein. 100 gram 1,00

TIP: Van maandag 8 t/m woensdag 10 december

HÉÉL VOORDELIG WINTERPAKKET

1 liter Erwtensoep en een rookworst samen 5,75
GEPANEERDE SCHNITZELS

Super lekker, zachtjes braden 4 stuks 6,00

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 1 t/m zaterdag 6 december 2014. Zetfouten voorbehouden.

TRANSMISSIE-
MEDITATIE

WORKSHOP

11 december, 20.00 uur

Samen mediteren als 
krachtige dienst aan de 
wereld en bevordering 
van uw geestelijke ont-
wikkeling. Geschonken 
door een Meester van 
Wijsheid. 

Programma:
korte uitleg en meditatie 

Kosten: vrije toegang 

Adres: Van Ostadelaan 2 

(naast nr. 5), Bilthoven

Informatie: 06-46416823 

Thuis 
voor 
iedereen

U wilt zo lang mogelijk 
zelfstandig wonen?
Misschien heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging of verpleging. 

Daarom is er thuiszorg van Accolade Zorggroep. Warme zorg vanuit een 

christelijke overtuiging, zodat u zo lang mogelijk thuis kunt wonen.

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Voor De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, Groenekan: 

d’Amandelboom, (030) 22 95 600 of 

amandelboom@accoladezorggroep.nl

Voor Zeist, Den Dolder, Bosch en Duin:

De Wijngaard, (030) 69 73 400 of

thuiszorgwijngaard@accoladezorggroep.nl

BOTABOOTS COMPANY
Showroom: Industrieweg 24 a Maartensdijk

do-vr 13-19u. & za 12-17u.
Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Blessed by
Comfort

We       Black
20% korting op alle zwarte 
laarzen, kleding, accessoires

Vrolijke Pieterklaas!

        Outits               Boots          Accessories

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

PaPaPa
o n t wo n t wo n t we r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

vol frisse

ideeën!

Stichting Bodhisattva
Ontmoet jezelf!

Organiseert op 27 december
Stiltedag met Meditaties Lunch Maaltijd en Film

Prins Alexanderweg 54 b

3712 AB Huis ter Heide

Info/aanmelding: stichtingbodhisattva.eu

Stiltedag met Meditaties Lunch Maaltijd en Film

Organiseert op 27 december
Stiltedag met Meditaties Lunch Maaltijd en Film

Info/aanmelding: stichtingbodhisattva.euInfo/aanmelding: stichtingbodhisattva.euInfo/aanmelding: stichtingbodhisattva.euInfo/aanmelding: stichtingbodhisattva.eu

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke 
verhalen en recepten van 
inwoners uit de zes kernen.

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • De Vierklank
• Bouwman Boeken • Landwinkel De Bilt 
• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk 
• Primera Maartensdijk 
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Platmos

Natuurlĳ k gedroogd mos 

geschikt als decoratie-

materiaal. Per doos

van 4,99Dvoor

2,99
GroenRĳ k Hollandsche Rading • Tolakkerweg 138 • 035-5771425 • groenrĳ k.nl

wk 49. Geldig van 03-12 t/m 09-12. OP=OP

A.s. zondag open

advertentie

Waddenavond bij Bouwman
door Henk van de Bunt

Bij Bouwman Boeken in De Bilt, vond 21 november een ‘Waddenavond’ plaats, een speciale 

avond onder leiding van Anne Doedens. Bezoekers konden luisteren naar prikkelende stellingen 

en prachtige verhalen van Matthijs Deen. Speciale gasten waren Kitty Nooy, en Jan Houter. 

Mathijs Deen over zijn boek ’De 

Wadden’: ‘Een woest en verander-

lijk kustgebied waar niets zich laat 

vastleggen en alles beweegt. Wie 

er wil wonen of verblijven moet 

zich aanpassen’. In het boek ver-

telt Deen het verhaal van boeren 

en vissers, Romeinse krijgsheren, 

Friezen, Vikingen, lekenbroeders, 

piraten, vluchtelingen, gelukszoe-

kers, schipbreukelingen, bezetters 

en badgasten, die zich allen op hun 

eigen manier schikten naar de wet-

ten van water, wind en zand. De 

eilanden werden niet alleen een 

haven voor onverstoorbare zeelie-

den of een jachtterrein voor jutters, 

maar ook een wijkplaats voor ver-

volgden, een nachtmerrie voor stra-

tegen en een plek waar vastelanders 

de lasten en verplichtingen van het 

dagelijks bestaan van zich af voelen 

glijden.

De ramp 

Als je Jan Houter zegt, dan zeg je 

Vlieland! Niet voor niets kreeg hij 

de bijnaam Jan van Vlie: als veel-

zijdig ondernemer en ware dui-

zendpoot promoot hij zijn geliefde 

eiland overal. Anne Doedens en 

Jan Houter werken vaker samen: In 

‘1666: de ramp van Vlieland en Ter-

schelling’ vergaren Anne Doedens 

en Jan Houter een onvoorstelbare 

hoeveelheid gegevens over deze 

grote ramp voor het Waddengebied 

en de hele Republiek. Engeland 

juichte en beroemde Engelse dich-

ters schreven spotdichten. Maar in 

Nederland is deze ramp grotendeels 

vergeten. 

Spannend kinderboek

Kitty Nooy uit Amsterdam schreef 

het spannende kinderboek De ramp 

van 1666. Dit boek is op prach-

tige wijze geïllustreerd door Frans 

Schot, oud directeur van ‘’t Be-

houden Huys’ op Terschelling. Het 

gaat over Riemer, die op Vlieland 

woont. Op een dag ziet hij een grote 

Engelse oorlogsvloot voor de kust 

varen. Het is augustus 1666 en Ne-

derland zit midden in een oorlog 

met Engeland. Tot nu toe werden de 

slagen op zee uitgevochten, maar op 

dat moment ligt de gehavende vloot 

van admiraal de Ruyter in Zeeland. 

Dus wat doen die Engelsen voor de 

Vlielandse kust? Er volgt een ramp 

van enorme omvang. Een vergeten 

ramp die nooit in onze schoolboe-

ken terecht is gekomen.

De vier auteurs, na aloop van een stimulerend optreden voor een volle 
bak in de bloemen: v.l.n.r. Jan Houter, Anne Doedens, Kitty Nooy en 
Mathijs Deen.

Kerstshow bij Landwaart
Het is inmiddels al een traditie geworden: Landwaart Culinair in Maar-

tensdijk pakte vrijdag 28 en zaterdag 29 november weer uit met een 

smakelijke kerstshow.

De gure wind en de dalende temperaturen maken het aannemelijk dat 

Kerstmis niet zo heel ver weg meer is. De kerstproeverij bij Landwaart 

werd dan ook druk bezocht. Verrassende gerechten voor het kerstmenu 

dat van A tot Z verzorgd kan worden, maar ook oogstrelende ideeën 

voor het nagerecht stonden uitgestald en er viel van alles te proeven. 

Maertensplein

Op vrijdag waren met name alle collega’s en branchegenoten welkom 

om een kijkje in de keuken te komen nemen bij Landwaart Culinair en 

er ideeën op te doen voor de eigen winkel of suggesties te delen met 

de collega’s. Op zaterdag was e.e.a. gecombineerd met de proeverij, 

welke ook andere winkels en bedrijven hadden georganiseerd aan het 

Maartensdijkse Maertensplein. Bestellingen bij Landwaart kunnen nog 

tot en met 20 december worden gedaan.

Desserts voor 6 - 8 personen maar ook in 1-persoons uitvoeringen.
[foto Henk van de Bunt]

De Commissaris
van de Koning op bezoek

De commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, Willibrord van Beek, bracht woensdag 

26 november een werkbezoek aan de gemeente De Bilt. Het bezoek begon met een gesprek met 

het college van burgemeester en wethouders, waarin onder andere gesproken werd over de 

decentralisaties in het sociaal domein, openbare orde en veiligheid en regionale samenwerking.

Daarna bracht het gezelschap een 

bezoek aan Multi Pilot Simulations 

BV in Groenekan. Deze organisatie 

ontwikkelt en produceert vluchtsi-

mulators voor professionele pilo-

tenopleidingen. Vanuit Groenekan 

worden deze toestellen wereldwijd 

geleverd. Het programma werd af-

gesloten met een rondleiding door 

Het Lichtruim, waarna leden van de 

gemeenteraad, leden van Provinci-

ale Staten en de vertegenwoordi-

gers van Multi Pilot Simulations 

BV aansloten voor een informeel 

treffen met de commissaris.

Commissaris Willibrord van Beek ontvangt uit handen van burgemeester 
Arjen Gerritsen een Mathilde-beeldje. [foto Reyn Schuurman]

Twijfels over De Timpe
Ruim vijftig belangstellenden kwamen woensdagavond naar een infor-

matiebijeenkomst over het plan om tegenover het station een complex 

te bouwen waarin onder andere een hotel, appartementen en winkels 

moeten komen.

Veel inwoners van Bilthoven zien er niets in, zo bleek tijdens de in-

formatiebijeenkomst. De inwoners vinden het nieuwbouwcomplex 

niet passen in de omgeving. In hun ogen is het te massaal, te hoog en 

te dicht bij het bestaande winkelcentrum De Kwinkelier. Ook vrezen 

ze veel overlast door de bouwwerkzaamheden. De lokale partij Beter 

De Bilt, initiatiefnemer van de informatiebijeenkomst, is ook kritisch 

over de plannen en wil de kritiek van de inwoners in kaart brengen. De 

gemeente heeft al veel reacties op de plannen gekregen. Volgens een 

woordvoerder zijn er inmiddels 60 zienswijzen ingediend.

Desondanks wil de gemeente graag bouwen op de locatie bij het sta-

tion. De plannen zijn nog niet deinitief. Wanneer de gemeenteraad een 
besluit neemt is niet duidelijk. Beter De Bilt is niet tegen nieuwbouw, 

maar wil dat het college de plannen aanpast.De bouwplannen aan de overkant van de Kwinkelier stuiten op nogal wat weerstand.
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10%
KORTING

Kadocheque
Bij inlevering van deze cheque ontvangt u van 
26 nov. tot en met 31 dec. 2014

op tassen en portemonnees. Uitknippen en inleveren dus!

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

20% KORTING op ons hele
GUESS assortiment

tijdens de Raad&Win actie

Informatieavond 
Zonnepanelen

Energiecoöperatie BENG! en TT De Bilt organiseren gezamenlijk een infor-

matieavond over zonnepanelen op donderdag 11 december om 20.00 uur op 

de Waterweg in De Bilt. Tijdens deze avond worden alle aspecten rondom 

het zelf opwekken van energie met zonnepanelen besproken en toegelicht. 

Aanmelden en meer informatie via john.neeft@live.nl. Aan deelnemers wordt 

gevraagd de jaarrekening van het energiebedrijf (elektriciteit) mee te nemen.

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

Voor deze vaste wijken zoeken wij

Hollandsche Rading:
WIJK 3: Schepersveld in het bos tot aan Lage Vuursche (Vuursche Dreef),

Binckhorstlaan, Karnemelksweg 

Bilthoven:
Wijk 185: Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan, De Hooghlaan,

Albert Cuyplaan, Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan

bezorgers voor

THE ART OF HAIRCOLORING

Over 3 weken is het al kerst!!
Maak daarom tijdig een afspraak!!

• Maandag 22 december
• Dinsdagavond 23 december

extra geopend

Kado-idee: Kapperskadobon

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl
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Voorkom overbelasting 

en stress 

Op maandag 8 december reikt 

een trainer/coach van Indigo 

handvatten aan om overbelasting 

en stress te voorkomen. Deze 

bijeenkomst is erop gericht tips 

en ideeën te krijgen om goed 

in balans te blijven. Van 14.00 

tot 16.00 uur bij Servicecentrum 

De Bilt, Prof. dr. Debeijeweg 

1 De Bilt. Aanmelden s.v.p. 

vóór 1 december 2014 bij het 

Steunpunt Mantelzorg De Bilt, 

tel. 030 7271556 of e-mail: 

w.hak@mensdebilt.nl.

Lezing Adriaan van Dis 

Op dinsdagavond 9 decem-

ber verzorgt de Bilthovense 

Boekhandel een lezing op De 

Werkplaats. Adriaan van Dis 

komt voor de tweede keer 

over een nieuw boek vertellen. 

 

Een korte samenvatting: ‘Na 

een lang leven van zwijgen en 

buitensluiten begint een moeder 

opeens te praten tegen haar zoon 

- aarzelende ontboezemingen 

over grensoverschrijdende liefde, 

verraad en drie oorlogen. Hij, 

een romanschrijver, mag haar 

biograaf worden, maar er is een 

voorwaarde: hij moet haar een 

zachte dood bezorgen. Ik kom 

terug is een tragikomedie over 

het woeste leven van een vrouw 

die terugkijkt op haar eeuw’.  

 

De lezing is op 9 december 

van 20.00 tot 22.00 uur. Graag 

vooraf aanmelden via: info@

bilthovenseboekhandel.nl of tel.  

030 2281014 of info@bouwman-

boeken.nl of tel. 030 2200112. 

Kind, koffie en speelgoed

Het vrijwillig initiatief ‘Kind 

en koffie’ in restaurant Bij de 

Tijd’ zal 1 keer per maand plaats 

vinden, waar ouders, verzorgers, 

opa’s en oma’s met elkaar kun-

nen kletsen over de opvoeding, 

problemen en gewoon de dage-

lijkse dingen. Het is ook een 

goede manier om nieuwe vrien-

den te maken voor ouders die 

misschien geen andere ouders 

kennen. Ondertussen kunnen de 

kinderen lekker spelen met het 

aanwezige speelgoed.

12 december is de eerste keer, dat 

het ‘Kind en Koffie-café’ voor 

alle ouders/verzorgers/opa’s en 

oma’s van kinderen in de leeftijd 

van 0 t/m 12 jaar plaatsvindt ( 

en vervolgens op elke 2e vrijdag 

van de maand) van 8.30 tot 10.00 

uur in Restaurant bij de Tijd, 

prof. Dr. P.J.W. Debeijeweg 1 in 

De Bilt. 

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

Bij de Hoogvliet websuper doet u boodschappen wanneer het u uitkomt. Kijk snel op www.hoogvliet.com.
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Acties zijn geldig van woensdag 3 december t/m dinsdag 9 december 2014

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig in onze winkel aan de Leyenseweg 127 in Bilthoven

...daarom

Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!
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Dr. Oetker 
Casa di Mama of 
Tradizionale pizza   
Alle soorten
3 stuks
8.07 - 8.52

 Gourmetschotel 
Slavinken, hamburgers, 
shoarmavlees 
en kipfi let 
800 gram
7.98

4.994.994.994.

3 stuks

5.995.995.995.

800 gram

Per kilo 7.49

0.8989
kilo

Turbana 
bananen 

Kilo  

www.arttraverse.nl

Dorry van Haersolte 
Beelden, werk op hout en papier

Inger Kolff
Gewassen inkt tekeningen

Expositie 

Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

16 nov 2014 | 13 jan 2015

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

Openingstijden Warme Witte Winter Weken: Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur, vrijdags van 10.00 tot 21.00 uur

Openingstijden ‘t Vaarderhoogt tuincentrum en Kerstshow: ma t/m do 09.00 tot 18.00 uur, vrijdag tot 21.00 uur, zat. en zon. 10.00 tot 17.00 uur

WARME WITTE WINTER 
WEKEN AANBIEDINGEN

We hebben ze weer, die super Nordmann 

kerstbomen. Ze hebben geen 

rendieren nodig om de deur 

uit te vliegen. Dat heb je met 

zo veel kwaliteit voor 

zo’n lage prijs:

Van 150 tot 180 cm

van € 27,95 voor 

.... € 17,95
Van 180 tot 220 cm

van € 39,95 voor 

.... € 29,95

Wéér nieuwe winkeliers in het dorp, 

wéér nieuwe optredens in de agenda, 

wéér meer bezoekers van heinde en 

ver. Het feest ligt vol op stoom. Bent u al 

geweest, kom gerust nog een keer. Bent 

u nog niet geweest pak dan de fiets of 

auto en kom het zelf meemaken.

We gaan door tot en met dinsdag 23 

december, élke dag, óók alle zondagen 

in deze periode. U bent/blijft welkom!!

Totenmetdinsdag23decemberELKEdagopen

Nog véél meer aanbiedingen vindt u op 

www.warmewittewinterweken.nl

Een extra stukje Kerst op de 

tafel of kast met de Picea 

glauca Conica. Een prachtige 

naam, een prachtige minico-

nifeer (80 à 90 cm) voor een 

prachtig prijsje. 

Van € 9,95 voor.. € 4,95

Attentie:
Vrijdag 5 dec. geen 
koopavond i.v.m 

sinterklaas

Van Dorpsberaad 
Westbroek

Hieronder de onderwerpen welke behandeld zijn in de vergadering van no-

vember 2014. Bij een aantal van de volgende punten is wethouder mw. Van 

Hulst aanwezig.

Lopende projecten

Onderhoud Huydekoperweg: de wethouder geeft aan dat reconstructie 

gepland staat voor 2015. Budget is beschikbaar, begin 2015 starten de uit-

voeringsvoorbereidingen. Het Dorpsberaad zal bij de plan fase betrokken 

worden v.w.b. doorstroming en inrichting.

Peuterspeelzaal: sloopvergunning is aangevraagd en verleend. Zal wellicht 

gecombineerd worden met huizenbouw.

Riolering: de wethouder geeft aan dat begin 2015 doormeting komt van 

rioolsysteem, dan wordt duidelijk of ‘fout’ bij gemeente of Waterschap ligt. 

Verantwoordelijke zal aansluitend problemen oplossen.

Drempel Molenweg/Huydecoperweg: Het Dorpsberaad vindt de maatre-

gel voor verkeersveiligheid juist, maar vindt de late informatie vanuit ge-

meente onjuist. Op deze manier kunnen geen wensen ingebracht worden 

en wordt eenieder voor een voldongen feit geplaatst. De wethouder belooft 

verbetering.

Gift Rabobank – evenemententerrein: de plannen zijn deinitief en het 
budget is rond. Veldhuizen kan beginnen zodra exacte locatie van elektra-

punt vastgesteld is, vervolgens kan Stedin starten, maar die hebben een uit-

voeringstermijn van soms 3 tot 6 maanden. Met Stedin zal contact opgeno-

men worden om urgentie van Koningsdag door te geven

Oplaadpunt elektrische auto’s: de Gemeente bekijkt of er een oplaadpunt 

in de kleine kernen kan komen. 

Woningbouw Westbroek

Locatie Holsblokkenweg: de wethouder geeft aan dat SSW drie (starters)

woningen aan Holsblokkenweg gaat realiseren. Het Dorpsberaad zou graag 

koopwoningen zien of bestemmingsneutraal zoals andere huizen die daar 

gebouwd zijn. De wethouder neemt dit mee. 

Locatie Van Wijnen: project ligt stil zolang milieucirkel niet wordt opge-

lost. Gemeente wacht op voortgang die Van Wijnen zelf moet boeken.

Plannen Schuurman/Molenweg: net als voor veel Westbroekers waren 

de bouwplannen van Molenweg voor het Dorpsberaad een verrassing. Het 

Dorpsberaad gaat in gesprek met zowel de Gemeente als omwonenden om 

exacte plannen te vernemen. Visie van het Dorpsberaad op woningbouw 

blijft dat woningbouw van vitaal belang is voor Westbroek.

 

Komend jaarwisseling Westbroek

Aanwezig zijn afgevaardigden van vrijwillige brandweer, politie en be-

leidsambtenaar van de Gemeente. Aanwezigen zijn tevreden met jaarwis-

selingen van laatste twee jaar, maar spreken zorg uit voor komende jaar-

wisseling omdat het feest in Maartensdijk dit jaar niet wordt georganiseerd 

wegens onvoldoende inanciën. De verwachte extra drukte wordt niet ge-

compenseerd door extra politie-inzet op de avond, wel zal zij vooraf con-

troleren in het dorp op mogelijke objecten/voertuigen die gebruikt kunnen 

worden voor vreugdevuur. Brandweer wil weer gebruik maken van ‘ach-

terwacht’ . Gemeente neemt contact op met de loonbedrijven voor opzetten 

van achterwacht.

Openbare afvalbakken:

door bezuinigingen gaat de Gemeente het afvalbakkenbeleid versoberen. 

Voor Westbroek betekent dit: vuilnisbakken gaan weg tenzij bewoners(groep) 

zelf die bakken legen. Twee uitzonderingen: afvalbak bij de JOP blijft en op 

advies van Dorpsberaad blijft de afvalbak bij het bankje gronddepot Van 

Oostrum. De Gemeente zal dit beleid zelf communiceren o.a. middels Vier-

klank.

Uiterlijk begin januari zal het Dorpsberaad haar jaarlijkse Nieuwsbrief via 

de Vierklank verspreiden De speerpunten uit enquête worden doorgescho-

ven naar de volgende vergadering wegens tijdsgebrek. 

Op onze website www.dorpsberaadwestbroek.nl vind u aanvullende infor-

matie over tal van onderwerpen die regelmatig terugkomen op onze agenda. 

U kunt ook zelf uw mening geven en vragen stellen. 

Expositie in Opstandingskerk

Tot medio december a.s. exposeert Marjan Fokkema (1929) haar schilderijen 

met uiteenlopende thema’s. De schilderijen zijn iedere vrijdag tussen 11.00 en 

13.00 uur en op zondagochtend tussen 11.30 en 13.00 uur in de Opstandings-

kerk, Eerste Brandenburgerweg 34, te bezichtigen. 

Op jonge leeftijd schreef Marjan al verhaaltjes, vooral sprookjes, en voor-

zag deze van zelf gemaakte tekeningen. Toen het schrijven door persoonlijke 

omstandigheden niet meer lukte, is zij zich gaan richten op het schilderen. 

Haar vader, die tekenleraar was, heeft haar daarbij de nodige aanwijzingen 

gegeven. Sinds 2000 woont Marjan in Bilthoven. Zij is jarenlang verbonden 

geweest aan de schildersgroep De Vrome Kwasten, een groep die uitgaat van 

de Opstandingskerk en de Immanuëlkerk in De Bilt. Zij vindt het leuk dat 
haar werk nu wordt geëxposeerd, zodat ook anderen daarvan kunnen genie-

ten. Nadere informatie: Jannie Catsburg, tel. 030 2203091.

FC De Bilt doet zich weer tekort
De wedstrijd van FC De Bilt tegen Zevenhoven begon een half uur later, omdat Zevenhoven 

evenals FC De Bilt met rode broeken en kousen speelt en dat mag uiteraard niet.

In allerijl werd het reservetenue uit Zevenhoven gehaald en rond 14.30 uur 

loot de scheidsrechter voor de eerste keer.

Een wedstrijd tussen twee ploe-

gen die te vaak gelijkspelen en 

hierdoor te veel verliespunten 

hebben. Een overwinning was 

noodzakelijk om een steviger po-

sitie in de middenmoot te reali-

seren. In de eerste helft ging het 

aardig gelijk op en het leek wel 

of beide teams niet wilden verlie-

zen, want er werd risicoloos ge-

voetbald. Beide keepers hadden 

het tot de rust niet echt moeilijk. 

De tweede helft begon heel an-

ders dan de eerste helft. Binnen 

enkele minuten kwam een Bilt-

se aanvaller in scoringspositie, 

maar de eerste bal ging net naast 

en de tweede werd op de keeper 

geschoten. Driemaal is scheeps-

recht en het was wachten op de 

derde kans, maar opeens sneed 

een aanvaller van Zevenhoven 

door de verdediging en Lennart 

van Dijk maakte in het straf-

schopgebied een overtreding, ge-

volgd door een strafschop en een 

rode kaart. De nummer 10 van 

Zevenhoven gaf Ricardo Pouw 

geen schijn van kans door de bal 

snoeihard in de kruising te schie-

ten. Trainer Gerrit Plomp liet van 

zich spreken door kort daarna drie 

invallers in te brengen, om zo-

doende opportunistisch de strijd 

aan te gaan. En dat lukte perfect. 

Met tien Biltse mannen werden 

de mannen uit Zevenhoven he-

lemaal opgegeten en in de 62e 

minuut scoorde Bart Kuijpers de 

gelijkmaker. Het laatste half uur 

was het voor de toeschouwers ge-

nieten van de diepte in het spel 

van De Bilt en het was meer dan 

terecht geweest als de drie punten 

in De Bilt waren gebleven. Aan 

beide kanten werden in de laatste 

fase nog enkele corners genomen 

en die zijn met de lange mannen 

uit Zevenhoven voor het Biltse 

doel gevaarlijk, maar de verde-

diging o.l.v. Ricardo maakte ook 

de hoge voorzetten onschadelijk. 

Daarmee werd het 5e gelijkspel 

bewaarheid.

Vaste fotograaf www.fotowillemsen.nl was zaterdag na een lange blessure weer present om deze wedstrijd 

foto te maken. 
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V E R H U I S B E R I C H T
Per 1 december 2014 aan de Julianalaan 135, 3722 GH Bilthoven:

• Fysiotherapie Goudberg  
• Podotherapie Gips & Van Ojen
• Arts en medische keuringen,
 drs J.J. Fouché
• Saltro Diagnosi sch Centrum

www.praki jkgoudberg.nl | tel.: 030 – 225 00 22

Beter worden in bewegen
door Henk van de Bunt

Vorige week was de week van de oefentherapie. Voor Atlas fysio in Maartensdijk volop 

aanleiding de hier aan gekoppelde activiteiten in de vorm van een gratis houdingscheck te 

verlengen tot aan 1 januari 2015. Oefentherapeute Carolien van de Weerd is enthousiast: ‘Door 

het verbeteren van eenvoudige bewegingen, die men vaak maakt, zijn klachten veelal link terug 
te dringen. Juist die bewegingen vormen een groot onderdeel van uw leven’. 

Lopen, gaan zitten, bukken, tillen. 

Wij bewegen de hele dag en meest-

al onbewust. Iedereen heeft zo zijn 

eigen houding en manieren van be-

wegen, maar sommige gewoontes 

zijn niet goed voor het lichaam. 

Dan kunnen klachten ontstaan aan 

bijvoorbeeld rug, nek of schouder. 

Ook door bepaalde afwijkingen of 

ziekten - denk aan reuma of astma - 

kunnen mensen problemen krijgen 

met hun bewegingsapparaat. 

Bewust

Carolien van de Weerd: ‘De oefen-

therapeut maakt u bewust van uw 

eigen fysieke mogelijkheden en 

coacht u bij het aanleren van ge-

zond beweeggedrag. Het doel van 

oefentherapie is de klachten te laten 

verdwijnen, verminderen en/of te 

voorkomen, uitgaande van uw ei-

gen bewegingsmogelijkheden. 

Ook wordt rekening gehouden met 

de situatie waarin u zich bevindt en 

met uw dagelijkse activiteiten. Het 

schiet weer eens in uw rug. Nek-

pijn die maar terug blijft komen. 

Na een dag werken bent u helemaal 

‘op’, terwijl u voornamelijk ‘alleen 

maar’ achter de computer heeft ge-

zeten. Hoe vaak denkt u niet: ‘Ach 

vervelend, maar het trekt wel weer 

weg’. Of: ‘Tja, daar is toch niets 

aan te doen’. 

Afspraak

De gehele maan december verzorgt 

Carolien van de Weerd, Cesarthe-

rapeute van Atlas, een gratis hou-

dingscheck. Wellicht kan de Cesar-

therapie een structurele oplossing 

bieden voor de klachten. Men leert 

bewegen met een juiste belasting 

van gewrichten en spieren en de 

houding te verbeteren om zo een 

optimale manier van bewegen te 

ontdekken. De houdingscheck is er 

ook voor kinderen: ‘Heeft u vragen 

over de houding van uw kind, zoals 

de stand van het bekken en de groei 

van de rug? Juist in de groei is het 

belangrijk om er op te letten dat de 

rug zich goed ontwikkelt’. 

Coach

De Cesartherapeut behandelt klach-

ten én adviseert. Daarnaast is de 

Cesartherapeut de persoonlijke 

coach. Samen wordt gewerkt aan 

verbetering van de houding en het 

bewegingspatroon. Hierbij wordt 

men gestimuleerd om zelf na te 

denken over oplossingen, waarbij 

aanpassingen in houding en bewe-

gingspatroon gemakkelijker ‘ei-

gen’ worden gemaakt. Samen met 

de oefentherapeut wordt een plan 

gemaakt om van de klachten af te 

komen en nieuwe klachten te voor-

komen. Carolien: ‘Beter worden in 

bewegen: daar is maar een kleine 

stap voor nodig. Blijf daarom niet 

met uw klachten zitten, maar neem 

contact op voor het maken van een 

afspraak’. 

Houdingscheck

De houdingscheck duurt onge-

veer 15 minuten. Tijdens de hou-

dingscheck observeert Carolien 

een houding of beweging waarbij 

men lichamelijke klachten ervaart. 

Daarnaast is er gelegenheid om 

geheel vrijblijvend vragen te stel-

len over klachten. Uiteraard geeft 

Carolien u een advies mee aan de 

hand van de houdingscheck. Het 

adres is Atlas, Tolakkerweg 217, 

Maartensdijk, tel. 0346 210592 of  

carolien@atlasfysio.nl 

Carolien van de Weerd: ‘Beter worden in bewegen: daar is maar een 

kleine stap voor nodig’.

Kwaliteitszorg verder op
andere locatie

door Guus Geebel

Onder de koepelnaam Praktijk Julianalaan zijn fysiotherapiepraktijk Goudberg, de 

podotherapeuten Michiel Gips en Bart van Ojen, keuringsarts James Fouché en Saltro 

Diagnostisch Centrum op maandag 1 december begonnen op een andere locatie. 

De nieuwe locatie ligt achter het 

woonhuis Julianalaan 135 Biltho-

ven, op loopafstand van de achter-

gelaten plek aan de Koperwieklaan. 

Fysiotherapeut Peter Goudberg en 

podotherapeut Michiel Gips be-

gonnen hun praktijk aan de Ko-

perwieklaan in 1999. ‘We gingen 

er vanuit dat we er ongeveer twee 

jaar zouden zitten, want er was op 

die plek nieuwbouw gepland’, ver-

telt Peter Goudberg. ‘We zijn jaren 

bezig geweest een geschikt pand 

te vinden en deze plek vinden we 

het allerbeste. De ruimte is groter 

dan nu, alles is gelijkvloers en er 

is voldoende parkeergelegenheid.’ 

Specialismen

De fysiotherapiepraktijk kreeg in 

augustus als eerste in de gemeente 

De Bilt het predicaat Zilveren Kruis 

Achmea Pluspraktijk én Menzis 

Topzorg Fysiotherapiepraktijk.  

 

Dat betekent dat de praktijk vol-

doet aan de hoogste eisen van 

kwaliteit, transparantie en service. 

In het team van Peter Goudberg 

werken verder Annette de Bruijn, 

Marjolein Kuijt, Emma Dieben 

en Liesbeth Goudberg. De spe-

cialismen zijn manuele therapie, 

McKenzie therapie, dry needling, 

sport fysiotherapie, handtherapie 

en kaak- en golffysiotherapie. Er 

is ook een oefenruimte.

Looppatroon

Podotherapie Gips wordt ingevuld 

door Michiel Gips en Bart van 

Ojen. Een podotherapeut behan-

delt patiënten met klachten aan of 

in de voeten, enkels, knieën, heu-

pen of rug als die voortkomen uit 

een afwijkend functioneren van 

de voeten of het looppatroon. Bart 

van Ojen is podotherapeut voor di-

abetici. Michiel Gips: ‘Dat is een 

behoorlijk grote doelgroep aan het 

worden waar we ons naast de alge-

mene praktijk op gaan toeleggen. 

We gaan daarom naar een volle-

dige weekbezetting.’ 

Overig aanbod

Bij keuringsarts dokter James Fou-

ché kunnen mensen terecht voor 

medische keuringen zoals voor rij-

bewijs of arbeidsongeschiktheid. 

Bij Saltro vindt het bloedprikken 

plaats. Binnenkort komt bij de 

praktijk ook een medisch pedicure.

Michiel Gips (links) en Peter Goudberg bij de nieuwe locatie.

Monsterscore voor DOS
Na de nederlaag van vorige week wilde DOS zaterdag in de thuiswed-

strijd tegen De Vinken een goede prestatie neerzetten. De sportploeg 

van het jaar van de gemeente De Bilt startte zonder steunpilaar Marjo-

lein van Zijtveld. Lisanne Groot uit de talentvolle A1 speelde op haar 

plaats en zag haar optreden met enkele doelpunten bekroond. 

DOS keek enkele minuten de kat uit de boom, maar hierna kwam de 

aanvalsmachine goed los. Zowel van grote afstand als bij de doorbraak 

werd er met scherp afgerond. Er was voor de ploeg uit Vinkeveen 

geen houden aan. Met veel fysieke inzet probeerden zij bij te blijven, 

maar de thuisploeg was een maatje te groot. DOS was gebrand om 

een grote uitslag neer te zetten. Door deze focus op het scoren, wer-

den de verdedigende taken wat slordig uitgevoerd. De Vinken kon zo 

uiteindelijk nog tot een aanvaardbaar aantal doelpunten komen.

Rust

Na een ruststand van 20-10 was bij het begin van de 2e helft de meest 

gestelde vraag hoe groot de uitslag zou uitvallen. Vaak betekent de 

rust in dergelijke wedstrijden enkel een hinderlijke onderbreking van 

het ritme. De Westbroekers bleven goed doorgaan op jacht naar mini-

maal dertig doelpunten. Het dertigste doelpunt was het mooiste doel-

punt van de wedstrijd; een fraaie one-hander van een meter of drie 

naast de korf van Jeroen Groot. Aan het einde van de wedstrijd bracht 

coach Steven Brink nog enkele wisselspelers in, waarvan Sara Nap 

uit de A1 haar eerste doelpunt in de hoofdmacht scoorde. Het sco-

rebord gaf bij het laatste luitsignaal een 33-17 stand aan. Een mooi 
resultaat waardoor DOS bovenin volop mee blijft doen. 

Volgende week is er weer een thuiswedstrijd. Om 18.10 uur is DOS 

in De Vierstee gastheer voor Korbis uit Waddinxveen. Een onbekende 

tegenstander voor DOS.

Overwinning Brandenburg
De heren van Brandenburg wonnen zaterdag avond de eerste uitwed-

strijd. In en tegen Katwijk werd het 12-11 in het voordeel van de Bilt-

hovenaren. Brandenburg startte weer overdonderend met snelle uit-

braken werd een 0-3 voorsprong bereikt via Steven Vervat (2 maal) en 

eenmaal Olaf Bakker met een benutte strafworp. Aan het eind van de 

1e periode stond een 2-4 stand op het bord. In de 3e periode kwamen 

de Katwijkers sterk terug en kwamen zelfs op een 5-4 voorsprong 

via een benutte man meer scoorde Dennis van Scharenburg de 5-5.

Dezelfde speler scoorde daarna nog 4 maal en de gastheren nog 3 

keer, waarna aan het eind van de 3 periode een 8-10 voorsprong op het 

bord stond voor Brandenburg. In de 4e periode kwam de overwinning 

eigenlijk niet meer in gevaar en werd een 12-11 overwinning bereikt.

Brandenburg staat nu op een 6e plaats met 12 punten stevig in de mid-

denmoot maar de verschillen tussen de nummer 2 (16 punten) en de 

nummer laatst (5 punten) zijn klein. Volgende week volgt een beker-

wedstrijd tegen ’t Y uit Amsterdam. De week daarna de altijd beladen 

streekderby thuis tegen VCC uit Veenendaal. 

advertentie



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Stihl BLADBLAZERS vanaf 

€ 99,- incl. btw. LMB van 

Ginkel BV, Dorpsweg 47a, 

3738 CA in Maartensdijk. Tel. 

0346-212602

Houten kinderstoel begin 

jaren '70. € 10,-. Tel. 035-

5771462

Grenen ledikant 160x200 en 1 

commode met 2 kleine laden 

en 3 grote laden en 2 matras-

sen. € 49,-. Tel. 035-5771462

Autostoel Maxi Cosi vanaf 

4/5 jaar, 25 kg. € 35,-. Tel. 

06-27192146 Bep

7x bierglazen Brouwers (AH), 

11x Hertog Jan en 5x Brand. 

€ 10,-. Tel. 06-13543147

4-pits gasplaat. € 50,-. Tel. 

06-13543147

Voor plantenliefhebbers: 

gratis af te halen in Zeist 

o.a. stamfuchsia's. Tel. 030- 

6913506

Handgemaakte luxe wens/

kerstkaarten, ook voor markt 

of braderie. 25 voor € 10,-. 

Tel. 030-2202996

Leuke gebreide poppenpak-

jes, in alle maten en kleu-

ren. Per set (broek-trui-muts) 

€ 5,-. en 10 sets voor € 40,-. 

Tel. 030-2202996

Gebreide kindertruitjes o.a. 

Nijntje, beer, poes enz. In alle 

kleuren vanaf € 10,-. Tel. 030-

2202996

Kinderstoel. € 10,-. 

Buggy. € 20,-. Z.g.a.n. Tel. 

06-19929961 Arie

Kleuterbed 70x150, hout 

gelakt met matras, hoeslaken 

en dekbed. In prima staat. 

€ 25,-. Tel. 0346-213590

PONCHO'S en sjaals nu bij 

Kok Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Fietszitje achterop Bobike 

met bevestigingsmateriaal, 9 

t/m 28kg. € 20,-. Tel. 0346- 

213590

Skischoenen maat 43, sneeuw-

laarzen maat 43. Samen 

€ 50,-. Tel. 06-39858223

Ski jack maat L, skibroek 

maat L. Samen € 50,-. Tel. 

06-39858223

Ovale spiegel met noten-

houten rand. € 25,-. Tel. 

06-39858223 

Grafische rekenmachine 

Texas Instruments TI-83 Plus. 

€ 20,-. Tel. 030-2250757

Legerhelm (en dus een groe-

ne) met binnenwerk. € 10,-. 

Tel. na 18.00 06-19691119

Houten Jip en Janneke 

stoeltje, met bergruimte in 

de zitting, in prima staat. 

Prijs 5,-. Tel. na 18.00 uur: 

06-19691119

Opvouwbare zilverkleurige 

step met luchtbandjes 8 x 1 

1/4 inch, in prima staat. Met 

handrem en voetrem. Ook 

geschikt voor volwassene. 

€ 15,-. Tel. 030-2288994

Wijnmaakset, compleet met 

4 gistingsflessen, watersloten, 

kurken+kurkzetter, filters, 

slangen, etiketten e.d. Met 

handboek voor de wijnma-

ker. Prijs € 35,-. Tel. 030- 

2290245

Zwarte (harde) Attaché-koffer 

van Samsonite met cijferslot. 

Prijs € 10,-. Tel. 030- 2290245

Nieuwe lichtbruine Picknick-

rugtas met 4-persoons 

Picknickset. Met o.a. bekers, 

bestek, thermoskan e.d. Merk 

Fourseasons. Prijs € 12,50. 

Tel. 030- 2290245

Mooie houten Pendule van 

het merk Mauthe. breed 37, 

diep 13 en hoog 22 cm. Goed 

lopend met gong. Prijs € 25,-. 

Tel. 030-2290245

LOI Kidzz typecursus 2010 

voor op computer. Cursus 20 

lessen van 5 lesdagen. Voor 

kinderen van ± 9 tot 14. Prijs: 

€ 17,50. Tel. 0346-214040

Grote doos volgestapeld 

met allerlei speelgoed,meest 

nieuw, leeftijd 2-8 jaar, alles 

samen € 15,-. Tel. 030-

2205540

Verrijdbare nieuwe harde kof-

fer met veel vakken (merk 

CARLTON). € 20,-. Tel. 030- 

2205540

KOFFERS en nog eens kof-

fers bij Kok Stomerij & 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Fietsen/ brommers

Mooi meisjesfietsje, leeftijd 

plm 8 -10 jaar. Prijs 45,00 

euro incl. helm. Tel. na 18.00 

uur: 0619691119

Diversen

Verslag 
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

❏  Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Auto’s/motoren (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)
❏  Fietsen/brommers (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)
❏  Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Diversen (biedt u iets te koop aan onder € 50,00 dan kunt u in  

aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)
❏ Cursussen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)
❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 

50 tekens meer + € 3,50).

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

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

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

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

1

2

3

4

5

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nog even een cadeaubon halen 

bij BETTY’S CORNER! 

Leuke haarcadeautjes voor 

de feestdagen! Bel voor een 

afspraak: 06-33722022. Zorg 

voor uw haar!

BIANCA voor de nagels 

natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 

Info Facebook: Bianca's nail 

fashion .

Dinsdag nog steeds 

SENIORENDAG bij kap-

per Hans, Maertensplein 

26, Maartensdijk. Knippen 

€ 10,00

Te huur KANTOORRUIMTE 

in Groenekan op kleinscha-

lig industrie terrein voor 

kleine zelfstandig ZZP, ook 

te gebruiken als showroom. 

Afgesloten met elektrisch 

hek. Tel. 0346-769081

PAARDENMEST gratis 

af te halen. Stal Arends in 

Maartensdijk heeft er ber-

gen van. Bel voor meer info 

06-54753516

Auto ACCU'S v.a. € 54,95 

montage € 7,50 Draaiweg 

52 Utrecht tel. 030-2734157 

www.accushop.nl

Op ’t bankje
Het hele jaar door krijg ik af en toe een bericht-

je van sinterklaas uit Spanje. Hij vertelt dan 

hoe hij al weer druk bezig is zijn bezoek aan 

Nederland voor te bereiden. Daar komt heel 

wat voor kijken. Een week geleden kreeg ik 

een mailtje met het bericht dat hij weer bij 

me langs zou komen. ‘Mijn verjaardag is pas 

echt een feest, als ik bij jou op het bankje ben geweest.’  Hij schreef dat hij 

een uur voor ik hem kon verwachten een sms’je zou sturen. Dat kreeg ik een 

halfuurtje geleden en direct daarna ben ik van huis gegaan. Liever te vroeg 

dan te laat. Het is somber weer en al helemaal donker, maar dat hoort bij de 

tijd van het jaar. Af en toe zie je mensen met opgezette kragen gehaast langslo-

pen. Ik zit met gespitste oren te luisteren of ik geen geluid hoor dat bij de sint 

hoort. Dan hoor ik iets dat op het geklik van paardenhoeven lijkt. Ik luister 

gespannen en hoor het geluid steeds dichterbij komen. Als ik eindelijk iets 

kan zien blijkt het een bruin paard met een meisje erop te zijn. Dat lijkt dus in 

de verste verte niet op sinterklaas. Een beetje teleurgesteld ben ik wel, maar 

als het sinterklaas geweest zou zijn was hij wel een beetje te vroeg geweest. 

Hij  heeft me in al die jaren nooit in de steek gelaten, dus wacht ik maar weer 

in spanning zijn komst af. Ik denk aan zijn bezoeken van de afgelopen jaren. 

Crisisjaren die toch wel moeilijk waren voor de goedheiligman. Maar toch 

was hij er elk jaar weer. Ik heb sint leren kennen als een man die ondanks 

zijn eeuwenoude leeftijd niet bang was voor vernieuwingen. Wat technische 

ontwikkelingen betreft was hij zijn tijd ver vooruit. Het grote dikke boek heeft 

hij al jaren geleden ingewisseld voor een laptop. Daar staan ook de cadeau-

looproutes van de pieten op. Ook op de sociale media is sint al jaren actief. 

Dromerig denk ik aan de keren dat hij het gebruik ervan voor het eerst aan mij 

liet zien. Dan schrik ik op. Ik hoor weer paardenhoeven en hoop dat het nu 

echt sinterklaas is. Het geluid wordt steeds duidelijker en opeens zie ik de sint 

op de schimmel uit de duisternis tevoorschijn komen en bij mij halt houden. 

Behendig stijgt sint van het paard af en komt bij me op het bankje zitten. Dan 

zie ik opeens vreemde wezentjes in felle kleuren rondspringen. Mijn verbaas-

de blik doet een glimlach op het gezicht van sinterklaas verschijnen. ‘Jij mag 

als eerste gaan genieten, van mijn nieuwe robotpieten.’ Ik kan mijn ogen niet 

geloven. De robotpieten in allerlei kleuren springen rond en het is eigenlijk 

best een vrolijke boel. Ik zie dat sint zijn laptop op schoot neemt en wat intikt. 

Net zo snel als ze er opeens waren, zijn ze ook weer weg. ‘Zij gaan de echte 

pieten assisteren, want die moeten deze tijd veel presteren.’  Ik was bang dat 

de robotpieten de echte gingen vervangen, want dat zou toch wel heel jammer 

zijn. Sint stelt me gelukkig gerust. ‘Als robotpieten worden ingezet, krijg ik 

geen kwestie met de Arbowet. De echte krijgen zo rust op tijd en de cadeaus 

worden eveneens stipt verspreid.’ Het paard begint intussen wat geluidjes te 

maken. Hij wil weer verder en sint bestijgt weer soepel de trouwe schimmel. 

Ik kijk de goedheiligman lang na en als ik opsta zie ik het pakje liggen dat hij 

voor mij heeft achtergelaten. Ik ben heel nieuwsgierig, maar wacht toch maar 

met openmaken tot sint echt jarig is.

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto’s en (brom)fietsen etc. Tel. 06- 50897262

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

•	 Stomen	en	reinigen	van	kleding	en	goederen.
•	 Groot	assortiment	lederwaren
•	 Schoenreparatie.
•	 Schoenonderhoud	artikelen.
•	 Horlogebandjes	incl.	aanzetten.
•	 Horloge	batterijtjes	incl.	inzetten.

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

Tel. 0346-212267. WINTERTIJD: ma, wo en vr: 16.00-

20.00u en za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit 

voorraad leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. 

Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

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

06-54967985

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteu-

ning van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350. 

www.MPGcoaching.nl

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 

en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

Boerderij `FORTZICHT`. De locatievoor een vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst, of cursus! Voordorpsedijk 35, 

Groenekan. Tel. 030-2710913

Tuinservice van Vliet tel. 06-54751296 Nw. Weteringseweg 

34 in Groenekan. Voor al uw tuinplanten en bomen. 

•	Taxus	40/60	à	€	3,75-	60/80	à	€	5,50
•	Coniferen	150/175	à	€	8,-
•	Hedera	60/80	à	€	1,50
•	Laurier	120/140	à	€	7,50
•	Haagbeuk	60/80	à	€	0,90-	80/100	à	€	1,20-	125/150	à	€	2,25
Jonge en oudere fruitbomen, lei-lindes, dakplantanen etc. 

Verder voor al uw tuinwerkzaamheden oa. inplanten, ver-

planten, bomen weghalen, bladruimen, snoeien en straat werk

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie

van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 

06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Cursussen/ trainingen

Atelier Wol en Zijde, Maartensdijk. Sjaal in model breien. 

Dit is een leuke workshop waarin je in 2 avonden een sjaal in 

speciaal model breit. (voorbeeld zie www.atelierwolenzijde.

nl bij workshops). Deze workshop is op dinsdag 9 en 16 

december 2014 van 19.30-21.30.\ Kosten zijn 25 euro inclu-

sief materiaal. Wel zelf breinaalden 3,5 of 4 mm meenemen. 

Aanmelden via 06 52637643 of in de winkel. Sperwerlaan 

84, Maartensdijk

Te huur grote GARAGEBOX/

OPSLAGRUIMTE € 110,- 

p/m. Centrum Bilthoven 

informatie na 17.00 uur 035-

6560764 of 06-24760212. 

fahw.hellmann@online.nl

Het is nu de tijd om uw TUIN 

winter- klaar te maken! Bel 

Rein: 06 82004441

Te huur: OPSLAG/

WERKRUIMTE in Den 

Dolder 40m2. Water/Electra/

licht. € 300,- per maand. Tel. 

062-0952614

Gratis meedoen met zingen! 

Startend uitvaartkoor zoekt 

hoge/lage sopranen en alten. 

Alle leeftijden. Repetitie op 

maandag om 14.00u Info: 

houtepen.deboer@gmail.com

Gratis af te halen: 4 kruiwa-

gens straatzand. Tel. 0346-

212885

Gevonden in het Fabiuspark 

in Bilthoven ( achter het 

gemeentehuis )een zwart/witte 

jongens sportfiets "Evolution 

Future Technology". Ziet er 

nog goed uit, wel met 2 lekke 

banden. Tel. 030-2292592

Raaijen Interieurs

Uw adres voor het 
vakkundig stofferen van 
uw kwaliteitsmeubelen

Meubelmakerij & Stoffeerderij
Sinds 1931

Gratis prijsopgave

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45, De Bilt 

030-2202012

Hypnose, wat kan je er mee? Depressief, afvallen, zelf-

vertrouwen, angst, emoties, roken, en meer. HypnoToGo.

nl met praktijk in Groenekan, is gespecialiseerd in toepassing 

van directe hypnose. Een manier om positieve veranderingen 

in je leven te brengen. Anders gezegd, je wilt dat het onder-

bewustzijn gaat doen wat het bewustzijn (verstand) wil (bv je 

goed voelen). BATC gediplomeerd en aangesloten bij HVNL 

en International Hypnotherapist Register. Tel. 06-19786520

Zie pag. 6 voor Idea cursussen
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SVM oppermachtig tegen FZO
In de prachtige omgeving bij Slot Zeist speelt FZO al jaren een bescheiden rol in de competitie. 

Maar juist tegen op papier gemakkelijke tegenstanders moet je als team scherp zijn. Op het 

zware veld liet een fel en goed geconcentreerd SVM zien dat het FZO niet onderschatte.

Direct al kwamen er kansen voor 

de spitsen. Mark de Brauw goed 

vrij gespeeld kopte over, schoten 

gingen net naast of werden ge-

stopt. SVM had al na een kwartier 

de wedstrijd kunnen beslissen.

FZO zette hier veel ervaring en 

fel spel tegenover. Overtredingen 

ontregelden het vlotte spel. Echt 

gevaarlijk waren de gastheren 

niet. Het was een kwestie van tijd 

wanneer SVM op voorsprong zou 

komen.Uit een snelle en goede 

combinatie scoorde Mike de Kok 

de 0-1, maar het doelpunt werd 

wegens buitenspel niet toege-

kend. Even later werd door door-

gebroken SVM spits Tom Jansen 

onderuit gehaald binnen het straf-

schopgebied; de verwachte straf-

schop bleef achterwege. Alexander 

MClean liet met een fraai afstands-

schot vlak voor de rust zien hoe 

het wel moest (0-1).

Doelpunten

Een ongewijzigd SVM speelde in 

de tweede helft met een hoger bal-

tempo. Al in de 47 minuut scoorde 

de hard werkende Mark de Brauw 

de 0-2 en Tom Jansen bouwde de 

voorsprong uit naar 0-3. Richard 

de Groot verving Djoey Engel. Dat 

het nog tot de 70ste minuut duur-

de voordat de 0-4 (doelpunt Bas 

van Dijk) viel mag SVM zichzelf 

verwijten. Uiteindelijk bepaalden 

Richard de Groot (kopbal 0-5) en 

Mike de Kok (0-6) de einduitslag. 

SVM speelt a.s. zaterdag de laatste 

competitiewedstrijd voor de win-

terstop uit tegen Maarssen. Op 7 

februari 2015 hervat men dan weer 

de competitie met een thuiswed-

strijd tegen Bunnik.

SVM was lekker op dreef in Zeist. (foto Nanne de Vries)

Opnieuw dertig treffers voor TZ
Tweemaal Zes laat er geen misverstand over bestaan: de ploeg wil meedoen om de titel. 

Zaterdag was het Maartensdijkse achttal veel te sterk voor het Houtense Victum.

De derby werd nooit een echte wedstrijd.

Hoewel, Victum begon het duel 

aardig. Het spelletje van de thuis-

ploeg is eenvoudig: vol erin naar 

de korfzone, in de hoop een kans 

dan wel overtreding te forceren. 

Aanvankelijk bracht het Victum 

resultaat, ook al omdat Tweemaal 

Zes verdedigend verkeerde keuzes 

maakte. Bij 6-4 was het gedaan met 

de Houtense pret, langzaam maar 

zeker kantelde de wedstrijd. Dat re-

sulteerde in een 10-15 pauzestand 

in het voordeel van TZ.

Eenrichtingsverkeer

Na de korfwisseling was het vooral 

eenrichtingsverkeer. De Houtense 

korfballers bleven bijna een kwar-

tier scoreloos, bij 11-21 wisten ze 

voor het eerst de korf te vinden. 

TZ-trainer Eric Geijtenbeek zag 

zijn ploeg moeiteloos domineren 

en benutte dit door maar liefst vier-

maal te wisselen. Het veranderde 

niets aan het wedstrijdbeeld, de 15-

30 einduitslag was veelzeggend en 

geenszins gelatteerd. Opvallend 
genoeg exact dezelfde eindstand als 

vorige week, toen Dindoa in eigen 

huis werd gekleineerd.

Kampioenskansen

Tweemaal Zes gaat na de vierde 

winst in even zoveel wedstrijden 

aan de leiding in de poule. Captain 

Bart Drost ziet kampioenskansen: 

‘Onze grootste kracht is dat we een 

uitgebalanceerd team hebben. Een 

goede mix van steunende spelers, 

spitsen en reboundkracht. Daar-

naast scoren onze dames goed mee, 

dat is ook belangrijk. Of we kampi-

oen worden, zal liggen aan hoe we 

als team verder ontwikkelen. 

Het samenspel kan en moet nog 

verder geoptimaliseerd worden. 

Maar er zijn meer gegadigden, 

vooral medekoploper TOP is heel 

sterk. Oost Arnhem en Rust Roest 

zijn ook top 4-ploegen. Het is nog 

een lange weg, maar we kunnen de 

strijd om het kampioenschap aan’.

(Henry Valk)

Voordrachten Sportgala
Op vrijdag 30 januari 2015 is er het Sportgala De Bilt. De sporters die 

in het jaar 2014 uitblonken zullen dan in het H.F. Witte Centrum in De 

Bilt in het zonnetje worden gezet. 

Evenals vorig jaar zijn er vijf categorieën: Talent van het Jaar, Sport-

vrouw van het Jaar, Sportman van het Jaar, Sportploeg van het Jaar en 

Jeugdsportploeg van het Jaar

Voordracht

Iedereen die een sporter of een ploeg wil voordragen kan dat doen via 

de website van de Biltse Sport Federatie, www.bsfnet.nl. Dat kan tot en 

met 20 december. De jury zal zich daarna buigen over alle inzendingen 

en per categorie drie genomineerden bekend maken. De ervaring is dat 

mensen schromen om ‘hun’ sporter aan te melden. Doe het gerust, uw 

dochter/buurjongen/clubtalent is het meer dan waard!

Voordaan dames
bijten van zich af

Dames 1 van Voordaan was niet van plan zo maar de punten aan de 

Terriërs, die onlangs degradeerden uit de Hoofdklasse, mee te geven. 

Vanaf het eerste moment speelden niet 11 Voordaan-speelsters op Veld 

1 maar er stond 1 team, wat zich niet gek liet maken. De druk op de 

cirkel en het doel van Voordaan was constant groot maar beheerst werd 

de bal weggewerkt en de kansen die Voordaan kreeg werden verzilverd. 

Ook Heren 1 won de laatste wedstrijd voor de winterstop en is ongesla-

gen koploper in de Overgangsklasse Poule B.

(foto Guido van der Burg)

De dames van Voordaan wisten een mooie 2-0 stand op het scorebord 

te zetten.

Salvodames verliezen 
aansluiting middenmoot

Het bezoekende team van Forza uit Hoogland bleek net een maatje te 

groot voor Salvo. Dit als derde geklasseerde team had meer aanval en 

Salvo de pech dat er drie speelsters wegens blessures niet konden spe-

len. Zelfs de coach was ziek. Ondanks veel strijd verloor Salvo met 1-3 

van deze sterke tegenstander.

Forza stond als vierde geklasseerd en wilde de aansluiting met de top 

niet verliezen. Salvo moest punten halen om de aansluiting met de mid-

denmoot niet kwijt te raken. De eerste twee sets streden beide teams 

voor wat ze waard waren. Salvo had Madelon Franken en Jonne Rigter 

bij het team gevoegd om het gemis van de basisspeelsters op te los-

sen. De teams waren tot halverwege de wedstrijd goed tegen elkaar 

opgewassen. De eerste set had Salvo voortdurend een kleine voor-

sprong maar kon deze helaas niet vasthouden tot het einde van de set. 

Forza kon nog over Salvo heen en won de set met 22-25. De tweede set 

hetzelfde beeld. Maar nu hield Salvo het wel vol. Geholpen door wat 

slordig spel van Forza pakte Salvo de set met 25-20. De derde set was 

alles anders. Forza zette Salvo geweldig onder druk met een moeilijke 

service. De afwisselend harde en zachte services scoorden veelal direct. 

Deze set werd dan ook stevig verloren met 10-25. 

De vierde set pakte Salvo zich weer bij elkaar. Forza nam echter weer 

direct het initiatief en vooral via harde aanvallen door het midden en 

via de linksvoorpositie hadden zij de regie en namen snel acht punten 

voorsprong. Salvo herpakte zich nog wel maar de voorsprong was te 

groot om ongedaan te maken. De set ging naar Forza met 20-25. Op 12 

december spelen de dames in Weesp tegen Oberon. Dit team staat gelijk 

met Salvo. Een goede uitslag geeft weer wat meer lucht. 

Nova 1 eenvoudig langs Viko
De Biltse korfballers stonden zaterdag in eigen huis tegenover Viko. Met slechts twee punten 

op zak, is Viko momenteel nog één van de laagvliegers in de poule. Eerder dit jaar eindigde de 

confrontatie tussen deze ploegen echter wel in een gelijkspel.

Bij die vorige wedstrijd wil trainer/

coach Wouter van Brenk niet te 

lang stilstaan: ‘We zakten toen als 

ploeg collectief door de ondergrens 

en Viko heeft daar nuttig gebruik 

van gemaakt. De focus ligt vandaag 

wederom volledig op het eigen spel, 

als wij onze taken uitvoeren hebben 

we van Viko weinig te vrezen’.

Nova begon prima aan de wed-

strijd, twee goals van Inge van Eck 

werden al snel gevolgd door doel-

punten van Job Paauw en Sanne 

van Kouterik: 4-1. Nova verzaakte 

echter om op dat moment de tegen-

stander al op grote afstand te zetten 

engaf Viko de kans om terug te ko-

men tot 6-5. Jan Hoekstra en Iwan 

Verhaaf zorgden vlak voor rust 

voor een acceptabele stand van 8-5.

Na rust vertoonde het spel aanvan-

kelijk veel gelijkenissen met de eer-

ste helft. Nova wist de voorsprong 

niet uit te bouwen, iets waar Van 

Brenk nog voor had gewaarschuwd. 

Tien minuten in de tweede helft, bij 

een stand van 12-9 werd de ban 

echter gebroken. Doelpunten van 

respectievelijk Coen van Eck, Job 

Paauw, Kim Hoep en Iwan Verhaaf 

gooiden de wedstrijd deinitief in 
het slot: 16-9. Een aantal spelers-

vervangingen bij de tegenstander 

konden ook het tij niet meer keren, 

Nova speelde de wedstrijd zorgvul-

dig uit naar een 20-13 eindstand.

Met deze overwinning staat Nova 

nog altijd zonder puntverlies boven 

aan de ranglijst. Van Brenk reageert 

gematigd enthousiast: ‘Ik heb het 

idee dat we nog lang niet alles er-

uit halen wat erin zit. We hadden 

in een wedstrijd als vandaag prima 

30 doepunten kunnen maken.’ Aan-

staande zaterdag speelt de selectie 

wederom in eigen huis. Nova 2 

ontvangt dan MIA en het eerste zal 

aantreden tegen Koveni.
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

5 december: Gratis “Verrassingsdessert"

Woe.
03-11

Spare ribs, frietjes en sla
(Normaal € 11,00 - Groot € 15,00)

of
Roodbaars filet met saus

van limoengras en pepertje

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
04-11
Vrij.

05-11
Woe.
10-12

Gebakken sliptongetjes
(2 stuks € 11,00 - 3 stuks € 15,00)

of
Wildpeper, aardappelpuree, rode 

kool en appelcompote

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
11-12
Vrij.

12-12

advertentie

Terugkeer van heide
op landgoed Beerschoten

door Floris Bijlsma

Sinds 2012 zet een groep vrijwilligers, de Heikrekels, zich onder leiding van Jelle van der Zee 

in om de hei terug te laten komen op Landgoed Beerschoten. Zij hadden dat niet kunnen doen 

zonder de steun van boswachter Aalt van den Hoorn die vorige week afscheid nam na bijna 

twintig jaar bij Het Utrechts Landschap. De Heikrekels zetten hun werk voort. Zij kunnen 

daarbij hulp van meer vrijwilligers goed gebruiken.

De Heijntjeskamp is een stukje 

grond van anderhalve hectare 

tussen het Panbos en Landgoed 

Beerschoten. Ruim 100 jaar gele-

den werd hier de heide door boe-

ren afgeplagd. Gaandeweg raakte 

het heidegebied overwoekerd 

door struiken en bomen doordat 

er zaden op de heide vielen en 

ontkiemden. Zo verdween het 

heidegebied langzaam. Van der 

Zee woont al tientallen jaren in 

de gemeente De Bilt en wandelt 

drie keer in de week door het 

bosgebied: ‘De variëteit van het 

landschap in deze regio is uniek. 

Ik heb het altijd jammer gevon-

den dat het laatste stukje heide 

in dit bosgebied langzaamaan 

verdween omdat naar mijn idee 

heide een integraal onderdeel van 

het gevarieerde landschap is. Ik 

bleek niet de enige te zijn die de 

heide graag terug zag komen op 

de Heijntjeskamp’. Door de jaren 

heen had hij geregeld contact met 

boswachter Van den Hoorn. Die 

stond zeker positief tegenover het 

idee van Van der Zee om de hei 

terug te laten komen. Maar Het 

Utrechts Landschap had andere 

prioriteiten waardoor boswachter 

Van den Hoorn het verstikte hei-

degebied niet kon aanpakken. 

Blijvend onderhoud

Daarom kwam Van der Zee met 

een alternatief plan. Hij hoopte 

vrijwilligers te vinden met wie 

hij onder toezicht van boswach-

ter Van den Hoorn een paar dagen 

per jaar het laatste Biltse heide-

veldje kon vrijmaken van opko-

mende vliegdennen en berkjes. 

Het Utrechts Landschap steunde 

dat plan en boswachter Van den 

Hoorn kon zo zijn bijdrage leve-

ren. Naar aanleiding van een ar-

tikel hierover in De Vierklank in 

2012 meldden zich diverse vrij-

willigers en werd een begin ge-

maakt met aanpak van het over-

woekerde vroegere heideveld op 

de Heijntjeskamp. Van der Zee: 

‘De vrijwilligers zijn mensen van 

heel diverse achtergronden die 

elkaar vinden in hun liefhebberij 

voor het gevarieerde landschap, 

voor heide en zich daarvoor wil-

len inzetten. Het is prachtig om 

die mensen bij elkaar te zien op 

de dagen waarop we in dit gebied 

werken’. De Heikrekels hebben nu 

een deel van het gebied ontdaan 

van berken, vogelkers, lijsterbes 

en dennenboompjes, zodat de 

onderliggende heidezaadjes weer 

zonlicht krijgen om te ontkiemen. 

Op het middengedeelte komen al 

jonge heidestruikjes op. Maar het 

zal een kwestie van jaren en blij-

vend onderhoud zijn voordat het 

heideveld weer goed is hersteld. 

De heide heeft namelijk tijd no-

dig om weer terug te keren en in 

die jaren kan het gebied opnieuw 

overwoekerd raken als er geen on-

derhoud wordt gepleegd. 

Periodiek

Daarom zullen de Heikrekels 

actief en nodig blijven. Perio-

diek zullen zij jonge scheuten 

weghalen om de heide de ruimte 

blijven geven. Of er komt op een 

weekend een grote schaapskudde 

die al het groen en gras wegknab-

belt dat de heide verdrukt. Over 

een paar jaar is de heide weer 

terug en komt de droom van de 

Heikrekels en de bosbezoekers 

weer tot leven. Als boswachter 

Van den Hoorn, die net met pen-

sioen is gegaan, daar dan weer 

eens wandelt, kan hij trots zijn 

dat hij daaraan heeft bijgedra-

gen. Op zaterdag 6 december 

gaan de Heikrekels weer aan de 

slag in het gebied. Mensen die 

willen meehelpen op de Heijn-

tjeskamp zijn bijzonder welkom. 

Verzamelen om 11.00 uur voor 

het Paviljoen Beerschoten. Za-

gen, snoeitangen, koffie en thee 

worden verstrekt. Meer informa-

tie is te verkrijgen bij Jelle van 

der Zee via telefoonnummer 06 

18376126.

Tweede van links met taart is boswachter Aalt van den Hoorn. Om hem heen enkele Heikrekels. 

Nieuwe trouwlocatie
In de vergadering op 16 december 2010 heeft de gemeenteraad de toetsingscriteria vastgesteld 

voor het aanwijzen van alternatieve locaties voor huwelijksvoltrekking en partnerregistraties. 

Tegelijk heeft men de bevoegdheid tot het aanwijzen van dergelijke locaties

gedelegeerd aan het college van B en W.

Eerder heeft het college als trouw-

locatie aangewezen: de Hofstede 

‘Dog in ’t Schild’ in West broek 

(intussen niet meer in gebruik), 

Hotel ‘De Biltsche Hoek’, Land-

goed ‘Vollenhoven’ en het ‘H.F. 

Wittecentrum’ in De Bilt, Restau-

rant ‘Boschoord’ in Hollandsche 

Rading, Koetshuis ‘Mauritshoeve’ 

in Maartensdijk, ‘De Woudkapel’ 

te Bilthoven en ‘Hotel Puur’ in 

Lage Vuursche. Intussen heeft de 

eigenaar van het Landgoed Rus-

tenhoven in Maartensdijk gevraagd 

om aanwijzing van de buitenplaats 

Rustenhoven, Dorpsweg 187 te 

Maartensdijk, als trouwlocatie. 

Aangezien de locatie voldoet aan 

de vastgestelde criteria, heeft het 

college besloten om ook Rustenho-

ven als trouwlocatie aan te wijzen.

Vacatures bij ’t Winkeltje Oostbroek
’t Winkeltje van Het Landschap op landgoed Oostbroek in De Bilt zoekt een aantal 

vrijwilligers, die daar het team komen versterken: o.a. een ‘spin in het web’ die de rol

van voorzitter gaat vervullen. De huidige voorzitter van ’t Winkeltje neemt eind dit

jaar afscheid na elf jaar deze interessante functie te hebben vervuld. 

Samen met o.a. penningmeester en 

secretaris vormt de voorzitter de 

commissie van ’t Winkeltje Oost-

broek. Deze is verantwoordelijk 

voor de organisatie en de goede 

samenwerking binnen de groep 

vrijwilligers. De voorzitter werkt 

mee aan de samenstelling van een 

jaarplan, zit vergaderingen voor en 

is de verbindende schakel tussen 

de vrijwilligers en Utrechts Land-

schap. De commissie van ’t Win-

keltje Oostbroek heeft nog twee 

vrijwilligersvacatures: coördinator 

inkoop voor o.a. de inkoop van het 

productenassortiment en coördina-

tor vrijwilligers die het aanspreek-

punt is voor de groep vrijwilligers 

in ’t Winkeltje. Voor meer informa-

tie kan contact worden opgenomen 

met Irene van den Broek, vrijwil-

ligerscoördinator, tel. 030 2219995 

(ma, di, do) of via www.utrechts-

landschap.nl/word-vrijwilliger 

Wandelen op Beerschoten
Op zondag 7 december organiseert Utrechts Landschap een wande-

ling op Landgoed Beerschoten. Landgoed Beerschoten in De Bilt 

behoort tot de mooiste landgoederen van de Utrechtse Heuvelrug. 

In het gebied komen reeën, de das, de vos en vele vogels voor zoals 

de raaf. Tijdens deze wandeling vertelt de gids over de rijke historie 

van dit landgoed. De wandeling duurt ca. 1,5 uur.

Start vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 6 in 

De Bilt; voorbij de parkeerplaats van de Biltsche Hoek linksaf. Ver-

trektijd 14.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig en deelname is 

gratis

Winterfair

De feestweek van het jubilerende d’ Amandelboom werd afgesloten met 

een drukbezochte winterfair.

[foto Reyn Schuurman]. 

Speciaal voor:
•	 besloten recepties

•	 besloten bruiloften

•	 besloten verjaardagen

•	 besloten condoleances

•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:

Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl


