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Wij verzorgen uw drukwerk en álle 

aanverwante zaken van A tot Z. U bepaalt 
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in het traject: Alleen ontwerp? Dat kan.

Kant-en-klaar aanleveren? Dat kan ook.
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Project We∞Match begeleidt 
statushouders naar een toekomst

door Guus Geebel

In april vroeg de gemeente De Bilt aan Irene Jongbloets van het KunstenHuis een proefproject te 
ontwikkelen om statushouders die in de gemeente De Bilt wonen en gemotiveerd zijn om aan hun 

toekomst te werken te begeleiden. Irene heeft in het verleden veel sociaalgerelateerde projecten gedaan.

Het werd project We∞Match, waar-
bij theater als middel wordt gebruikt 
om statushouders zowel sociaal als 
economisch te integreren. ‘Ik vond 
in Willeke Colenbrander van Bu-
reau W de geschikte persoon om 
hier vorm aan te geven. Zij heeft 
een uitgebreid netwerk en veel er-
varing’, vertelt Irene. ‘We hielden 
een paar bijeenkomsten en kwamen 
tot de conclusie dat wanneer je een 
project succesvol wil maken, je met 
alle instanties uit deze gemeen-
schap die zich op dit gebied inzet-
ten moet samenwerken. We heb-
ben er meteen Hanneke Eilers van 
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt 
bij betrokken. Van de gemeente en 
een aantal fondsen kregen we sub-
sidie en begin november gingen we 
van start. Het koppelingsteken in 
We∞Match symboliseert de onein-

dige verbinding die we met elkaar 
hebben. Als iedereen doet waar zijn 
kracht, expertise, ervaring en pas-
sie ligt, kunnen we samen het beste 
aanbod creëren.’ 

Trainingen
Aan dit proefproject kunnen vijf-
tien statushouders meedoen. Ze 
krijgen een eigen buddy, dat  is een 
inwoner van de gemeente De Bilt 
die de aan hem toegewezen deel-
nemer ongeveer een halve dag per 
week begeleidt en hem kennis laat 
maken met allerlei aspecten van 
de Nederlandse samenleving. Bij 
de theatertrainingen van de status-
houders zijn de buddy’s altijd aan-
wezig. De oefeningen hebben te 
maken met bewustwording en pre-
sentatievaardigheden. Wat geleerd 
wordt gaat de weken daarna zoveel 
mogelijk toegepast worden. ‘Bij de 
inburgeringscursus leer je heel veel 
over de praktische kant van Neder-
land. Bij de brainstorming bleek 
dat er veel behoefte is aan hoe je 
een netwerk opbouwt om de stap 
naar betaald werk te maken en hoe 

je jezelf moet presenteren.’ Er zijn 
al mensen die hebben aangeboden 
sollicitatietrainingen te geven. 

Beste Match
Samen Voor De Bilt en Mens De 
Bilt hebben op 17 november een 
Maatschappelijk Diner georgani-
seerd waarbij matches zijn gemaakt 
met Steunpunt Vluchtelingen De 
Bilt, KNMI, Warande Woonzorg-
centrum Schutsmantel en Woon-
stichting SSW. Rotary De Bilt Bilt-
hoven en de Business Club De Bilt 
stellen hun netwerk beschikbaar 
voor  proefsollicitaties om de status-
houders te laten voelen hoe dat gaat. 
Zij kijken ook of er in bedrijven sta-
geplaatsen of werkplekken moge-
lijk zijn. Het Maatschappelijk Diner 
kreeg op 6 november een Award als 
beste match van Nederland. 

Coach
Binnen het project loopt ook een 
choachingstraject verzorgd door 
BNDRS. ‘We zijn een Uitzendbu-
reau Plus, dat zich inzet voor een 
goede ontwikkeling. Zo willen we 

Nieuwe ren 
voor konijn Merlijn 

Tijdens het maatschappelijk diner ontmoetten 21 bedrijven en 21 
maatschappelijke elkaar aan tafel in de Biltsche Hoek. Zij gingen 
met elkaar in gesprek over wat ze voor elkaar kunnen betekenen, 
geld vragen was taboe. Er werden 81matches gemaakt, één daar-
van kwam ten goede aan Merlijn.

‘Konijn Merlijn was in de zomer al een paar weken op bezoek geweest 
bij de bewoners’, vertelt Angela Strubben van de Schutsmantel. ‘De 
bewoners zouden het erg leuk vinden als konijn Merlijn definitief bij 
hun kwam wonen. Daarvoor hadden we natuurlijk wel een ruime ren 
nodig. Met onder andere deze vraag ben ik naar het Maatschappelijk 
diner van Samen voor De Bilt gegaan en met succes. Uitzendbureau 
Gilde Personeel en Morgana Slapen hebben dit, overigens in recordtijd, 
voor elkaar gekregen!’

Van de week werd de spiksplinternieuwe konijnenren opgeleverd door 
Erwin Wever van Gilde Personeel en Edwin Wijnen Morgana aan 
Wooncentrum Schutsmantel in Bilthoven. Edwin Wijnen zorgde voor 
het bouwmateriaal en Erwin Wever voor de timmerman, die er een per-
fect stukje vakwerk van maakte. Angela is erg blij, evenals konijn Mer-
lijn, die zich al snel thuis voelde in de nieuwe ren.

Edwin, Erwin en Angela met Merlijn in de nieuwe ren.

V.l.n.r. Ingrid van Maarschalkerweerd, Willeke Colenbrander, Maurice van Bokhorst, Irene Jongbloets, Hanneke 
Eilers, Linda de Kruijff en Danny Schoenmakers.

ons ook inzetten voor deze status-
houders en ze leren zich staande 
te houden in het bedrijfsleven. We 
kennen het bedrijfsleven en we 
hebben kennisgemaakt met status-
houders. Vragen waar ze tegenaan 
lopen kunnen we beantwoorden. 
Als uit een speeddate een match 
komt wordt die individueel bege-
leid door een coach en wanneer de 
match er nog niet is wordt gekeken 
wat er nog nodig is om een baan te 
vinden’, vertelt Maurice van Bok-
horst van BNDRS. 

Aanmelden
Voor de deelnemers is de start van 
het project in januari. De kick off 
is op donderdag 12 januari in het 
Lichtruim. ‘Voor het project wordt 
nog gezocht naar vrijwillige bud-
dy’s, waarvan er in totaal vijftien 
nodig zijn. De tijdsbesteding is iets 
meer dan een dagdeel per week. 
Wij geven ook training in samen-
werken met alle organisaties. De 
bedoeling is dat de buddy’s die zo-

veel mogelijk bijwonen. Mensen 
kunnen zich aanmelden bij Willeke 
Colenbrander. E-mail: wematchde-
bilt@gmail.com of telefonisch 06 
21864117. Werkgevers die zich aan 
het project willen verbinden kun-
nen zich altijd aanmelden. ‘Het is 
een pilot en als het succesvol is kan 
er een vervolg aan worden gegeven. 
Het is voor het eerst dat op deze 
schaal wordt samengewerkt. Als 
dit concept werkt staat het ons vrij 
dit aan te passen voor andere doel-
groepen. Theater- en rollenspel is 
een fantastisch middel om daarvoor 
in te zetten. Je benadert mensen zo 
op een andere en creatieve manier.’ 
De rol van Karin Zakko wordt nog 
eens nadrukkelijk genoemd. ‘Hij is 
in dit project een verbindende fac-
tor die overal langsgaat.’ Van het 
project wordt een film gemaakt.
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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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

18/12 • 10.30u - Mevr. R. van Ginkel

Pr. Gem. Zuiderkapel
18/12 • 09.30u - ds. R.W. de Koeijer 
18/12 • 18.30u - Ds. J. J. ten Brinke 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
18/12 • 10.30u - Mevr.

M. van Beek-Hoed

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

18/12 • 10.00u - De heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
18/12 • 10.30u - Vierde zondag van de 

advent. Voorgangers: mevrouw J. Noten 
en de heer J. Ham

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
18/12 • 10.15u - Ds. A. Kruizinga
18/12 • 16.30u - Ds. G. Hagens

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
18/12 • 10.00u - Ds. A.J. Zoutendijk

18/12 • 19.00u - Ds. L.W. Smelt

Pr. Gem. Immanuelkerk
18/12 • 10.00u - Samendienst in en

met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
18/12 • 10.00u - mevr. ds. E.H.W. Stam 

Samendienst met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
18/12 • 10.30 uur - Eucharistieviering, 
Mgr. H. Woorts, Vierde Advent, Vocaal 

Ensemble Voyelles

Volle Evangelie Gemeente
18/12 • 10.00u - Spreker

dhr. Jaap Engberts 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
18/12 • 10.30u - Drs. J. Bouma 

Herv. gemeente Blauwkapel 
18/12 • 15.30u - ds. M. Baan 

Herst. Herv. Kerk
18/12 • 10.30u - kand. G.M. Bosker
18/12 • 18.00u - ds. M. van Reenen 

Onderwegkerk Blauwkapel
18/12 • 10.30u - Adventsmuziek door 
Koor StemX, o.l.v. Peter Rieken en 

het klarinetkwartet Petra Kanneworff, 
Renske de Leeuw, Sara Krook, Karin 
Fontijn; Han van IJcken, orgel en de 
liturg/spreker is Pastor A. van Dam.

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

18/12 • 11.00u - ds. G. Landman

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

18/12 • 10.00u - ds. W. v. d. Hul
18/12 • 18.30u - ds. G.C. Klok 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

18/12 • 10.00u + 18.30u - Kandidaat
D. Baarssen

PKN - Ontmoetingskerk
18/12 • 09.30u - ds. G. Landman 

St. Maartenskerk
18/12 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

18/12 • 10.00u - hr. A. Doornebal 
18/12 • 17.00u - Kinderkerstfeest 

PKN - Herv. Kerk
18/12 • 10.00u + 18.30u -

ds. M. van der Zwan

De Vierklank rond de feestdagen
U leest vandaag de één na laatste 
Vierklank van 2016. Met het ein-
de van het jaar in het vizier kan 
men nog rekenen op een dubbel-
dik kerstnummer en uitzien naar 
een vrolijk nieuwjaarsnummer. 
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar 
gaan we er even tussenuit. Dat 

houdt in dat de bezorging er als 
volgt uit ziet:

• 21 december
dubbeldik kerstnummer

• 28 december
geen krant

• 4 januari
eerste nummer van 2017

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Koop Geersing:
‘Ik help u graag bij 
een goed afscheid’

Koop Geersing, uitvaartverzorger
06 51247743 (dag en nacht)

& Geersing

altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Na fel verzet tegen een oneerlijke, lange strijd is veel te vroeg
van ons heen gegaan onze lieve, zorgzame man, papa en opa.
Je lichaam is op, maar jouw onvoorwaardelijke liefde blijft.

Bert Oudhof
(Egbertus)

15-06-1950 07-12-2016

Henriette Oudhof – Levering
Jessica en Edwin Meeuwis

Quint en Milou
Gert en Yvonne Oudhof

Jaylin

Kerkdijk 116
3615 BJ  Westbroek

De begrafenis heeft plaatsgevonden op dinsdag 13 december
op de Algemene Begraafplaats te Westbroek.

Ons bereikte het verdrietige bericht dat op 7 december is overleden
de heer

Bert Oudhof

Bert heeft heel veel jaren zijn vrouw Henriette geholpen bij het 
schoonmaken van onze school.
Wij herinneren ons Bert als zeer betrokken bij de school en geliefd bij 
de kinderen door de gezelligheid en pepermuntjes.

Wij wensen Henriette en de kinderen heel veel sterkte toe
in deze moeilijke tijd.

Team, kinderen, ouders en bestuur
’t Kompas School met de Bijbel 
Westbroek
Vereniging Vechtstreek en Venen

Wij zijn geschokt en bedroefd dat ons erelid 

Bert Oudhof 
op 7 december op 66 jarige leeftijd voor ons toch nog 
plotseling is overleden. 

Bert was al vanaf de oprichting van D.O.S. in 1967
lid van onze vereniging. Gedurende de 49 jaar van 
zijn lidmaatschap heeft Bert veel vrijwilligerswerk 
verricht. Als waardering voor al deze uren werd
Bert benoemd tot erelid van D.O.S. en door de
burgemeester gehuldigd met de eremedaille in
brons van de gemeente De Bilt in 2007.

Met het overlijden van Bert verliest D.O.S. juist in het 
jaar van het 50-jarig bestaan één van haar iconen. 
Ons medeleven gaat uit naar Henriëtte en
zijn (klein)kinderen.

Bestuur christelijke korfbalvereniging D.O.S.

Enige en algemene kennisgeving.

Na een lang, rijk, bewogen en gelukkig leven heeft

Connie Zuk - van der Laan
~ Cornelia Maria ~

weduwe van Mikolaj Zuk 

ons, gesterkt door het H.Sacrament der Zieken, in alle rust verlaten.

Utrecht, Maartensdijk,
6 juni 1922 4 december 2016

 Cor en Zofia Zuk Marja en Harry van der Linden

 Nathalie en Michel Olga en Michel †
  Jeffry en Sam 
  Eva en Pascal
  Wouter en Koen 

Correspondentieadres: 
Kreekmonde 62
3434 KW Nieuwegein

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

De Wensboom

De hele maand december staat 
er een wensboom in de ont-
moetingsruimte van Service-
centrum Maartensdijk aan het 
Maertensplein. Iedereen die een 
wens heeft, voor zichzelf of 
voor iemand anders, mag een 
wenskaartje komen invullen en 
deze in de boom hangen. Blanco 
wenskaartjes zijn aanwezig. 
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De beste wensen 
van onze bezorgers

Ook dit jaar kunt u onze bezorgers weer aan de deur verwachten 
met een persoonlijke kerst-/nieuwjaarsgroet. Dit jaar is hun einde-
jaarsgroet uitgevoerd als boekje met daarin maar liefst 22 aanbie-
dingen van Vierklankadverteerders omdat zij het leuk vinden wat 
extra’s te doen voor onze lezers. Onze bezorgers kunnen bij u aan-
bellen vanaf vandaag. Voor u dé gelegenheid om uw waardering 
voor hun tomeloze inzet kenbaar te maken.

In het bonnenboekje treft u een zeer gevarieerd aanbod kortingsbonnen 
en acties aan die veelal direct inwisselbaar zijn. Een aantal is het hele 
jaar door geldig, sommigen gedurende een bepaalde periode. Uw be-
zorger overhandigt het bonnenboekje het liefst persoonlijk. Dat is een 
tijdrovende bezigheid die over het algemeen meerdere bezorgmomen-
ten in beslag neemt. Wees dus niet teleurgesteld als u deze week nog 
geen exemplaar heeft ontvangen.

Volkskerstzang Maartensdijk 
door Marijke Drieenhuizen

Voor de negenenveertigste keer wordt de Volkskerstzang in Maartensdijk georganiseerd. Deze keer 
op maandag 19 december in de sfeervol ingerichte Maartenskerk aan de Nachtegaallaan. Iedereen is 

welkom om de traditionele kerstliederen mee te zingen en afwisselend te luisteren 
naar het kerstverhaal, solisten, koren en muziek.

In de zestiger jaren van de vori-
ge eeuw werd steeds vaker in de 
grote(-re) steden een Volkskers-
zang gehouden. In kleine dorpen 
gebeurde dat nog niet. Gerard van 
Witzenburg, destijds één van de 
nieuwe jonge inwoners van Maar-
tensdijk, vond een dergelijke bij-
eenkomst een mooi initiatief en 
hij nam het initiatief om dit voor 
Maartensdijk te regelen. Hij vond 
dat de vereniging Het Nut van het 
Algemeen de aangewezen organi-
satie was om dit op te pakken. Zij 
legden de bal terug en Gerard van 
Witzenburg pakte het daarom zelf 
op. Hij zocht medeorganisatoren 
bij de kerken en samen organiseer-
den zij in 1967 de eerste Volks-
kerstzang in Maartensdijk

Traditionele kerstliederen
De insteek van Gerard van Witzen-
burg (89) is nog steeds het idee om 
samen de alom bekende kerstliede-
ren te zingen, afgewisseld met het 
optreden van het liefst plaatselijke 
koren en muziek. Dit jaar staan bij-
voorbeeld ook weer ‘De herdertjes 

lagen bij nachte’ en ‘Stille nacht, 
heilige nacht’ op het programma. 
Verder is er de medewerking van 
de solisten Lolita Hooglugt en Mi-
chaëla Bijlsma, muziekvereniging 
Kunst en Genoegen, organist/pia-
nist Jochem van der Waals, Carola 
van Iersel (dwarsfluit), het Maar-

tenskoor o.l.v. Ben Hak en het Fa-
miliekoor o.l.v. Gijsbert van der 
Linden. Het kerstverhaal wordt, 
zoals elk jaar, weer op een ver-
rassende manier ingepast. De bij-
eenkomst start om 19.30 uur. Het 
programma duurt ongeveer vijf 
kwartier.

Ellen Thier nieuwe voorzitter SKC
door Guus Geebel

In het gebouw van de Koninklijke Biltse Harmonie in De Bilt droeg Inge Fuijkschot 
donderdag 8 december het voorzitterschap van de Stichting Kunst en Cultuur De Bilt 

definitief over aan Ellen Thier. Tevens werd het programma van de SKC 
De Bilt voor het nieuwe seizoen gepresenteerd.  

Inge Fuijkschot  was naast verschil-
lende andere functies ruim der-
tien jaar bestuurslid van de SKC. 
Daarvan was zij ongeveer tien jaar 
voorzitter. Zij heeft op enthousiaste 
wijze vorm gegeven aan het bijzon-
dere culturele klimaat van De Bilt. 
Onder haar leiding werden tal van 

nieuwe initiatieven ontwikkeld, on-
der meer Gluren bij de Buren, het 
tweejaarlijkse Korenfestival en het 
Filmhuis. Dat die activiteiten kun-
nen plaatsvinden is mede te danken 
aan de ruim veertig vrijwilligers. 
In 2007 ontving Inge Fuijkschot de 
Medaille van Verdienste van de ge-

meente De Bilt in zilver.
Het afscheid van Inge Fuijkschot 
werd een feestelijke bijeenkomst 
met vrijwilligers en relaties. De 
avond werd muzikaal opgeluis-
terd met een optreden van gitarist 
Wouter Poot. Ook waren enkele 
winnaars van de SKC Muzeprijs 
aanwezig. De Muzeprijs is een on-
derscheiding voor inwoners van 
De Bilt die zich op het gebied van 
kunst- en cultuur bijzonder ver-
dienstelijk hebben gemaakt. Inge 
Fuijkschot zegt verheugd te zijn 
dat Ellen Thier het voorzitterschap 
van haar overneemt. Zij blijft nog 
wel het project Gluren bij de Buren 
doen en is indien nodig beschikbaar 
als adviseur van het bestuur. Met 
het overhandigen van de nieuwe 
flyer draagt Inge Fuijkschot ver-
volgens het voorzitterschap over. 
Ellen Thier zegt zich zeer vereerd 
te voelen dat zij voor deze functie 
is gevraagd.

De gaande en komende SKC-voor-
zitter Inge Fuijkschot (links) en El-
len Thier. 

De Volkskerstzang is in de St. Maartenskerk te Maartensdijk. [foto Henk 
van de Bunt]

PCB Uitvaartwinkel in Bilthoven
PCB Uitvaartzorg vestigt zich op 
woensdag 18 januari 2017 met 
een uitvaartwinkel aan het Uilen-
pad 1 in Bilthoven. Op dit mo-
ment is de verbouwing in volle 
gang. Begin januari wordt gestart 
met de warme en gastvriendelij-
ke inrichting. Op een laagdrem-

pelige manier kan er informatie 
verkregen worden rondom af-
scheid en uitvaart. Er zijn o.a. tal 
van troostartikelen, as-bestem-
mingen en boeken op het gebied 
van rouwverwerking.
 
Het lokaal betrokken zijn is voor 

PCB van groot belang. Daarom 
is gekozen voor de locatie in het 
winkelcentrum van Bilthoven, 
nabij de Julianalaan. Donderdag 
19 januari is het Open Huis van 
10.00 uur tot 17.00 uur en kan er 
een kijkje worden genomen in de 
uitvaartwinkel. 

BETER DE BILT
Nieuwjaarsbijeenkomst

donderdag 19 januari 20.00 uur
Café van Miltenburg Bilthoven

Training voor burgers
Beter De Bilt organiseert 2 trainings-
bijeenkomsten in februari en maart.

Workshops voor burgers die voor eigen
initiatieven de gemeente nodig hebben.

Zie onze nieuwjaarsbijeenkomst!

Doe-democratie 
Een burgerinitiatief? Wij steunen u graag! 

Wees onze gast in de Raad.
Bezoek ons fractieoverleg.

Maak een afspraak!

Gemeenteraadslid worden? 
Commissie lid? Welkom!

Zie ook onze website: www.beterdebilt.nl
Email: ebberostvantonningen@beterdebilt.nl

Deelname aan College,
beter dan oppositie? 

Wethouder Ebbe Rost van Tonningen vertelt 
zijn nieuwjaarsverhaal. Afweging:

Meer invloed! Minder duidelijkheid?

Waarom Beter De Bilt, de lokale partij!
• Beter De Bilt hoort wat u wilt!

• Wil een sterke lokale democratie
• Biedt landelijke politiek tegenwicht
• Voor groen, rust en kleinschaligheid 

Ebbe Rost van Tonningen,
wethouder

Connie Brouwer,
gemeenteraadslid

Pim vd Veerdonk,
gemeenteraadslid

Jette Muijsson
gemeenteraadslid

Wij wensen u fijne feestdagen
en een gelukkig 2017
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WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.98

    VOORDEEL HELE WEEK

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

Lamsracks
Gemarineerd of naturel

Varkenshaas
Diverse soorten

Filetrollade
Met de hand geknoopt

100
GRAM 3.75

1
KILO 12.99

500
GRAM 8.98

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

500
GRAM 5.50Riblappen

Hamburgers

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Nieuw! Ham-prei salade
Ei-bieslook salade
Filet americain

Gebakken boterhamworst 
Rosbief 
Runderrollade 3 x 100

GRAM 4.50

3 x 100
GRAM 4.50

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

500
GRAM 5.-

BOEREN JUMBO 6.98500
GRAM

CRANBERRY MIX 250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.49

Noten & pinda's

VLEESWAREN TRIO

6 HALEN=
5 BETALEN

KERSTMIX 
Lekker gevarieerdExtra groot, extra lekker!

PER 
STUK 0.99

Diverse soorten vlugklaar
Hamburgers, verse worst, 
slavinken, rundervinken, etc…

Lekker voor het weekend!
SMULBOLLEN

• we extra koopavond hebben voor de kerst;
• we hele mooie kazen en noten hebben voor de kerst;

• we 24 december al om 07.00 uur open zijn;
• we iedere klant met kerst een leuk presentje geven;

• u bij ons alles kunt bestellen wat u maar wenst;
• we ontzettend veel zin in de kerst hebben en die 

voor u onvergetelijk maken!

DEENSE BRODEN

2 
STUKS 5.-

2
STUKS 7.-

Wist u dat...
• we extra koopavond hebben voor de kerst;

STOMPETOREN 500

VLEESWAREN TRIO

Denkt u tijdig aan uw kerst bestelling!Graag alle wild- en kalkoenbestellingen voor 17 december, overige bestellingen voor 21 december!

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

(minimaal 10 soorten)

Laatste keer dit 
jaar!

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do 08.00 - 18.00 uur
vr 08.00 - 20.00 uur, za 08.00 - 16.00 uur

Landwaart Culinair OOK VOOR BEDRIJFSCATERING EN BUFFETTEN 
Maertensplein  |  Maartensdijk  |  0346 - 211330
www.landwaartculinair.nl  |   landwaartculinair

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

SUPERKOOPJE

Frambozen
PER BAKJE 

0.99

PRACHT HOLLANDSE

Witlof
HÉÉL KILO 

0.99

VERS GESNEDEN

Soepgroente
FIJN EN GROF

250 GRAM 

0.89

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op maandag 19/12, dinsdag 20/12 en woensdag 21/12

VERS GESNEDEN

Hutspot
500 GRAM

0.79

ELSTAR

Handappels
HÉÉL KILO 

0.99

Capucijnersschotel
100 GRAM 

0.99

LEVER TIJDIG UW Bestellijst
VAN HET KERST-KEUZE MENU EN 

DESSERT(TAARTEN) IN!!

Alléén donderdag

Ravioli MET GEHAKT IN 
TOMATENSAUS
OF Ravioli carne
MET SPINAZIE EN RICOTTA

100 GRAM

1.49

Hertengoulash
MET KNOLSELDERIJPUREE
EN RODE KOOL

100 GRAM 

1.49

GROOT ASSORTIMENT

Wildgerechten
O.A. FAZANT, EEND, HAAS

Zaterdag verse Sushi!!!

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur
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Luxe appartementen op plek 
oude smederij Lage Vuursche

door Henk van de Bunt

Een bord met daarop een impressie van de te realiseren nieuwbouw laat aan duidelijkheid 
niets te wensen over: de zwaar verpauperde smederij aan de Dorpsstraat in 

Lage Vuursche wordt eindelijk opgeknapt. 

Het heeft bijna 20 jaar geduurd, 
maar nu wordt dit voor Lage Vuur-
sche een historisch moment. Alle 
instanties, waaronder de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed, 
stemmen in met het ingediende ver-
bouwplan. Ook de bewonerscom-
missie ligt niet langer dwars. ‘Het 
volume van de uitbouw achter de 
monumentale gevel is met tweeder-
de teruggebracht’, zegt woordvoer-
der Jeroen van den Berg. ‘Daarmee 
is voldaan aan ons belangrijkste 
bezwaar. Wat ons betreft kan de re-
novatie en uitbreiding morgen be-
ginnen’. 

Kies
De oude smederij aan de voor-
kant, een monument, blijft staan 
en wordt gerestaureerd. Makelaar 
van der Waaij: ‘Dat deel mag een 

commerciële bestemming krij-
gen, met uitzondering van horeca. 
Maar eventueel kan het ook een 
woning worden’. Hij verwacht dat 
de (ver)bouw in het eerste kwartaal 
van 2017 van start zal gaan. Eer-
dere plannen voor de ‘rotte kies’ 
van Lage Vuursche, eigendom van 
de Stichting ter Behoud van Mo-
numenten Lage Vuursche, vielen 
steeds niet in goede aarde. Nog 
meer horeca of detailhandel zouden 
in het ‘pannenkoekendorp’ voor te 
grote problemen zorgen qua bereik-
baarheid en parkeren. Dit voorjaar 
stemden alle betrokken instanties in 
met het huidige plan.

Appartementen
Het renovatieplan voorziet in twee 
appartementen en een relatief klei-
ne bedrijfsruimte. De smederij was 

generaties lang in het bezit van de 
familie Vervat. De laatste telg Geurt 
verkocht de smederij op hoge leef-
tijd. Het pand was toen al in ernstig 
in verval geraakt vanwege de sterk 
teruggelopen verdiensten. Steeds 
minder paarden kwamen langs voor 
nieuwe hoefijzers.
Het grootste deel van het gebouw 
maakt plaats voor drie luxe onder-
komens. Eenderde van het gebied 
is bestemd voor een woning met 
meerdere verdiepingen, op het ove-
rige deel komen twee appartemen-
ten; één op de begane grond en een 
tweede daarboven. Onder het gehe-
le complex komen kelders. Aan de 
achterkant is ruimte gereserveerd 
voor zes garageboxen.

De Smederij van Lage Vuursche 
aan de Dorpsstraat 15 is een rijks-

monument en is 
onderdeel van een 
van rijkswege be-
schermd dorpsge-
zicht. Het gepleis-
terde huis zonder 
verdieping heeft 
een zadeldak. Het 
gebouw dateert uit 
het begin van de 19e 
eeuw en is vast ge-
bouwd aan het huis 
Dorpsstraat 13. In 
het jaar 1854 kwam 
de eerste Vervat naar 
de Lage Vuursche 
om een smidse te 
beginnen. 

Een impressie van 
de nieuwe situatie.

Kunstwerken voor Vierstee 2.0
De Maartensdijkse kunstenaar en keramist Philippe van der Zeeuw heeft Stichting Vierstee 2.0 
aangeboden een twintigtal kunstwerken (sfeerlichten) te maken. De opbrengst van de verkoop 

van de unieke kunstwerkjes komt ten goede aan de stichting Vierstee 2.0. 

Philippe draagt het dorp Maartens-
dijk een warm hart toe en is al we-
ken bezig met het maken van deze 
bijzondere items van keramiek. Elk 

kunstwerkje heeft zijn eigen karak-
ter en sfeer. Het vervaardigen hier-
van kost inclusief het bakken onge-
veer 5 dagen. Door het gebruik van 

een speciale keramiek klei en het 
speciale bakproces zijn de kunst-
werkjes warmte- en koudebesten-
dig en kunnen buiten staan.

Belangstelling
Zeker in de gezellige december-
maand verwacht men dat er veel 
belangstelling zal zijn voor deze 
mooie kans om een exclusief 
kunstwerk te kopen. Deze handge-
maakt huisjes zijn voor 19,50 euro 
te koop bij Optiek Maertensdijk 
aan het Maertensplein in Maar-
tensdijk. De prijs is op uitdruk-
kelijk verzoek van Philipp van 
der Zeeuw zo vastgesteld, dat de 
kunstwerken voor iedereen betaal-
baar zijn. Natuurlijk staat het vrij 
om een hogere bedrag te geven. 
Stichting Vierstee 2.0 dankt Phi-
lipp de Zeeuw voor zijn inzet en 
inspiratie en Optiek Maertensdijk 
voor het spontaan aanbieden om 
verkooppunt te zijn. 

Afval in 2017
De Afvalkalender voor 2017 ligt weer klaar op de bekende locaties 
en is ook te vinden op de website van de gemeente. Vanaf 1 janu-
ari scherpt de Milieustraat de regels aan voor het aanleveren van 
bouw- en sloopafval. En in het nieuwe jaar begint de gemeente ook 
met de betere inzameling van gescheiden afval.

De afvalkalender voor het komende jaar vindt men op www.debilt.nl/
afval. Ook is een papieren exemplaar af te halen bij: de receptie van 
het gemeentehuis, de bibliotheek en de Schutsmantel in Bilthoven, bij 
de Milieustraat en Servicecentrum MENS De Bilt in De Bilt, bij de 
Vierstee en Dijckstate in Maartensdijk, bij de Groene Daan en Firma 
Van der Neut in Groenekan, bij Perron Peet en het Dorpshuis in Hol-
landsche Rading en in het dorpshuis in Westbroek.

Nieuwe regels 
Met ingang van 1 januari 2017 wordt ongescheiden bouw- en sloopaf-
val bij de milieustraat geweigerd. In de tweede helft van 2017 vervangt 
de gemeente stapsgewijs de bovengrondse containers door ondergrond-
se. Ook wordt de PMD-zak vervangen door een PMD-bak. Inwoners 
worden hierover apart geïnformeerd. Een betere afvalscheiding zorgt 
ervoor dat met elkaar de jaarlijkse hoeveelheid restafval in het jaar 
2020 wordt teruggebracht van 200 naar 100 kilo per persoon.

Gemeente moet 
duurzaam inkopen

De fractie van GroenLinks in de Biltse gemeenteraad wil dat het 
College van Burgemeester en Wethouders zich schaart achter het 
Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, dat op 8 decem-
ber jl. werd gepresenteerd. 

Daarin beloven de ondertekenaars (5 ministeries, 3 provincies en 50 
gemeenten) dat ze zich zullen houden aan scherpere eisen voor het in-
kopen van goederen en diensten. Die eisen lopen uiteen van de effecten 
die producten hebben op het milieu tot aan de arbeidsomstandigheden 
in fabrieken.

Regio
De Bilt werkt al samen met andere gemeenten in de regio Utrecht, de 
zogenaamde U10, als het gaat om duurzaam inkopen en een afvalbeleid 
gericht op het zoveel mogelijk terugwinnen van grondstoffen. Maar van 
de U10-gemeenten hebben in eerste instantie alleen Houten en Utrecht 
het Manifest ondertekend. GroenLinks raadslid Henk Zandvliet dringt 
er nu via schriftelijke vragen bij het College op aan, dat ook De Bilt 
het Manifest ondertekent en dat ook de andere U10-gemeenten worden 
gestimuleerd om mee te doen als een logische, volgende stap.

Philippe de Zeeuw verheft sfeerlichtjes tot kunst.

Jeroen van den Berg voor de vervallen Smederij Vervat in Lage Vuursche. 
Op een uithangbord staat te lezen ‘Anno 1854 smederij G. Vervat’.
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

E : info@gervandendool.nl
I :  www.gervandendool.nl

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Ik word beroerd 
van dat 

internet..
Hoe kan ik ooit  

kiezen?

Gewoon naar 
Vink 

Witgoed

zoveeeeel
koelkasten!!!

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor goede voorlichting,

correcte afl evering en installatie. 
Als het nodig mocht zijn,

repareren ze ’m ook nog!

Waar 
krijgt u

écht advies?

Kopen op internet? We willen weer
advies en graag zien wat we kopen!

Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

n Taxaties en pachtzaken
n Ruimtelijke Ordening & Milieu
n Makelaardij landelijk gebied
n Onteigening en planschades

algemeen telefoonnummer: 026 - 379 20 75
www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Kijk voor meer info op www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

De mensen van MENS De Bilt
Wensen u allen hele fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

Bestuur, Directie en ondersteuning, Sociaal Team, Team Welzijn, Mantelzorg, 
Jongerenwerk, Buurtsportcoaches en natuurlijk de Vrijwilligers, dat zijn de 
mensen van MENS De Bilt. Zij zullen, ook in het nieuwe jaar, vol energie doorgaan 
met alle diensten en activiteiten voor de inwoners van gemeente De Bilt. Van de 
BoodschappenPlusBus tot Intercultureel eetcafé, maatjesproject, vrijwilligers-
centrale, sport op/na school of spreekuren van het Sociaal Team. Ook voor onder-
steuning op het gebied van Mantelzorg bent u bij ons aan het goede adres.

Bent u op zoek naar een dienst die we niet zelf in huis hebben? Dan brengen we u 
in contact met andere organisaties die dat wel hebben. Kijk eens op onze website 
www.mensdebilt.nl/diensten-en-activiteiten wat wij allemaal te bieden hebben. 
Of kom langs bij onze Servicecentra in De Bilt of Maartensdijk. Ook via Facebook 
www.facebook.com/mensdebilt en Twitter twitter.com/MENSDeBilt kunt u op de 
hoogte blijven van onze activiteiten.

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

Maertensplein 96, 0346-214161

Ook adverteren in de kerst- en/of Nieuwjaarseditie?
Dat kan! Reageer en reserveer tijdig! Vol is vol!

Het eind van het jaar nadert en dus zijn we alweer volop aan de slag 

voor de kerst- en Nieuwjaarseditie. Zoals elk jaar biedt De Vierklank 

de mogelijkheid om uw kerstgroet en nieuwjaarswensen via een extra 

advertentie te plaatsen. Voor deze edities hebben we meer tijd nodig dan 

gebruikelijk, vandaar dat wij uw wensen graag bijtijds willen weten. 

Wilt u alvast reserveren?

Bel ons 0346-211992 en/of mail naar info@vierklank.nl.

De beschikbare maten voor de kerst- en Nieuwjaaradvertentie zijn:

liggend - 80 x 50 of staand - 50 x 80

 Ja, wij willen een kerstadvertentie (editie van 21 december 2016

 Ja, wij willen een nieuwjaarsadvertentie (editie van 4 januari 2017)

De Vierklank komt dit jaar niet uit op 28 december 2016

Begin glad
aan het weekend!

Bij
Kapper Hans

Zaterdag
gratis

scheren!
 

Bel 212455 
en kom 

langs.

KOM
ZATERDAG 

PROEVEN VAN 
ONZE

HEERLIJKE 
KERSTTAARTJES 

EN OVERIGE
LEKKERNIJEN

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Ook zin in een
eerlijke kerst?

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

advertentie

Schrijfmarathon De Bilt groot succes
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 10 december organiseerde Amnesty voor de derde keer haar 24-uurs Schrijfmarathon 
op diverse plaatsen in Nederland. Ook gemeente De Bilt was van de partij. Tussen 10.00 en 
14.00 uur vereerden vele bezoekers het Lichtruim met een bezoek en schreven samen 333 

kaarten en brieven naar de tien uitverkorenen die hulp hard kunnen gebruiken.

‘Ja, en dat was nog lang niet alles’. 
Aan het woord is bestuurslid van 
Amnesty Toon Gerritsen. Hij ver-
volgt: ‘De Schrijfmarathon duurde 
van 10.00 uur tot 14.00 uur. Al die 
tijd liep het lekker door. Om 14.00 
uur sloten wij de sessie, maar vele be-
zoekers waren te laat en wilden toch 
nog een brief of een kaart schrijven. 
Wij vroegen hen of zij thuis alsnog 
iets willen schrijven voor ‘hun’ ge-
vangene en naar ons willen opsturen. 
Totaal verwachten wij tussen 350 en 
400 kaarten en brieven voor de tien 
gevangenen. Een geweldig resultaat’. 

Kameroen
Natuurlijk krijgt niet iedere uit-
verkorene evenveel brieven en/of 
kaarten. Dat bleek ook uit diverse 
reacties van bezoekers. Marcel 
Faubel uit Bilthoven verzorgde de 
muziek tijdens de sessie. Hij ver-
telt: ‘Met mijn band zorg ik voor 
de muzikale omlijsting en ik heb nu 

pauze. Dus ik heb net tussendoor 
een kaart geschreven naar Fomusoh 
Ivo Feh uit Kameroen. Het verhaal 
van hem staat mij wel erg aan’. Ivo 
Feh werd opgepakt, vlak voor hij 
een universitaire studie wilde be-
ginnen. Aanleiding was een simpel 
sms’je van een vriend van hem, met 
de mededeling dat Boko Haram 
jonge mensen van 14 jaar en ouder 
rekruteert. Een docent op school 
zag het bericht en waarschuwde de 
politie. Ivo Feh werd opgepakt en 
hem wacht een gevangenisstraf van 
misschien wel 20 jaar. 

China
Ellen Hondius uit Bilthoven had 
een heel andere beweegreden. Hon-
dius: ‘Alle verhalen achter de tien 
uitverkorenen zijn vreselijk, maar 
ik heb toch gekozen voor de Chine-
se professor Ilham Tothi, omdat hij 
zo weinig brieven kreeg. Ik word 
weleens moedeloos van alle ellende 

op deze wereld, dus ik hoop dat een 
brief naar deze man een steentje zal 
bijdragen aan een betere wereld’. 
Ilham Tothi is in 2014 tot levens-
lang veroordeeld, wegens sepera-
tisme. Hij stelde tal van misstanden 
aan de kaak, zoals het willekeurig 
en in eenzame opsluiting vastzetten 
van Oeigoeren en de strenge beper-
kingen bij het belijden van hun Is-
lamitische geloof. 

Albino
Gerritsen: ‘Tijdens de schrijfsessie 
waren de meeste brieven en kaar-
ten bestemd voor Annie Alfred uit 
Malawi. Dit meisje wil later graag 
verpleegster worden, maar zij 
heeft één probleem: zij is albino. 
De bevolking in Malawi denkt dat 
lichaamsdelen van albino’s een 
geneeskrachtige werking hebben, 
dat er goud in de botten zit en dat 
seks met een vrouw met albinisme 
aids geneest’. Zij is niet de enige 
met albinisme. In Malawi leven 
zo’n 7.000 tot 10.000 Annie’s. Ger-
ritsen: ‘Het verhaal van dit meisje 
is erg aangrijpend. Het zal je toch 
gebeuren. Gelukkig is er, dankzij 
de aandacht vanuit Amnesty, ook 
nog hoop voor deze mensen. De 
tien uitverkorenen ontvangen dui-
zenden brieven en kaarten, vanuit 
de hele wereld, zodat alle aandacht 
naar hen uitgaat. Wat ik erg mooi 
vond tijdens de schrijfmarathon, 

waren alle aanwezige kinderen in 
Het Lichtruim. Echt vertederend’. 
In de week van 12 december wor-
den alle kaarten en brieven ver-
stuurd naar de diverse gevangenen 
om te laten weten dat aan hen wordt 

gedacht en om hen een hart onder 
de riem te steken. Helaas kan niet 
ieder slachtoffer zijn of haar post 
persoonlijk ontvangen. Via de lo-
kale Amnesty-kantoren krijgen zij 
dan alsnog hun brieven en kaarten.

Repair-café en 
Kerstmarkt bij WVT

Afgelopen zaterdag was het een drukte van belang bij de WVT in Bilt-
hoven. De jaarlijkse kerstmarkt met tweedehands kerstartikelen trok 
veel belangstelling. Bij opening stond er een grote rij wachtenden, die 
als eersten de kans wilde hebben om mooie kerstartikelen uit te zoeken.  

Tegelijkertijd was er, in verschillende ruimtes van het gelukkig over 
een ruim gebouw beschikkend buurthuis, een druk bezocht Repair café. 
Daar kwamen zo’n 70 deelnemers op af met veel elektronische appara-
ten, zoals waterkokers, koffiezetters, stofzuigers, lampen en muziekap-
paratuur. En er kwamen ook mensen binnen met kledingreparaties of 
een kapotte fiets. 

Dankbaar
Vrijwilliger Hardy van der Vlugt was een goed uur bezig met een heg-
genschaar die niet goed functioneerde. Samen met de eigenaar haalde 
hij de heggenschaar eerst helemaal uit elkaar om alles van binnen goed 
schoon te maken, en met een hogedrukreiniger nog extra schoon te bla-
zen. Toen ze hem vervolgens weer in elkaar zetten deed hij helaas niets 
meer. Gelukkig bleek dit slechts te komen doordat de schakelaar geen 
contact maakte. Toen ook dat verholpen was, deed de heggenschaar het 
weer voor 100 procent en verliet de eigenaar dankbaar en vol waarde-
ring het pand. Het volgende Repaircafe Bilthoven is op zaterdag 28 
januari 2017.                    (Sofie Bakker)

Het repareren van een heggenschaar kost aardig wat moeite. (foto 
Anne Marie Gout)

Bram Dolman schildert met plezier
door Henk van de Bunt

Al vanaf zijn jeugd bestaan er voor Bram Dolman drie hobby’s: schaatsen, schaken en schilderen. Bij 
het schaatsen en schaken gaan de jaren tellen, maar schilderen doet hij nog als vroeger.

Landschap, stilleven en portret, elk 
thema heeft mijn interesse, maar 
landschap het meest. Door de Haag-
se School (schilder Apol) ontdekte 
ik de bijzondere sfeer van een win-
terlandschap. Maar....ook de gezelli-
ge sfeer van het exposeren bij WVT 
is mij héél veel waard’.

Bram Dolman schildert o.a. stads-
gezichten en landschappen. Hij doet 
dat het liefst met olieverf. Maar ook 
werken met acryl en tekenen met 
pen behoren tot zijn technieken. 
Het schilderen in olieverf heeft nog 
steeds de voorkeur bij het weerge-
ven van landschappen en stadsge-
zichten: ‘In deze techniek werk ik al 
sinds mijn jeugd. Mijn eindresulta-
ten in olieverf, acryl of pentekening 
zijn altijd realistisch van karakter. 
De laatste jaren is het portret even-
eens een interessant thema voor mij 
geworden. Inspiratie ontstaat vaak 
tijdens museumbezoek. Maar ook 
mijn echtgenote inspireert mij met 
haar enthousiaste suggesties en on-
bevangenheid. Mijn favoriete schil-
ders zijn de Franse impressionisten 
en de landschapschilders van de 
Haagse en Larense school. Sinds de 
jaren tachtig exposeer ik mijn werk 
regelmatig op uiteenlopende loca-
ties en werk ik ook in opdracht’.

Olieverf
‘Toen ik in 1946 mijn eerste olie-
verfschilderij maakte, bestond er 
nog geen acrylverf. Jarenlang was 
dus olieverf de belangrijkste mate-
rie voor mij. Ook het pentekenen 
en aquarelleren beoefen ik nog re-
gelmatig. Sinds door mij de eigen-
schappen van acrylverf werden ont-
dekt, schilder ik tegenwoordig ook 
in acryl op doek of papier. Zoals 
altijd komt hierbij mijn voorkeur 
voor een realistische weergave van 
het onderwerp naar voren.

Gebouwen
Bram Dolman is veelzijdig: ‘In 
het jubileumjaar van ‘900 jaar De 
Bilt’ exposeerde ik onder meer met 
schilderijen van gemeentehuis Jag-
tlust. Het schilderen van monumen-
tale gebouwen heeft nog altijd mijn 
interesse. Jagtlust heb ik sinds 1980 
al menigmaal getekend, geschil-
derd of geaquarelleerd, meest in op-
dracht. Het fraaie gebouw blijft mij 
boeien omdat elke weergave vanuit 
verschillende gezichtspunten toch 
steeds weer anders van sfeer wordt. 

Expositie
Kunst Uit Eigen Provincie biedt 
beginnende en gevorderde kun-
stenaars de kans om te exposeren 
in het gebouw van de Vereniging 
voor Samenlevingsopbouw WVT 
aan de Talinglaan 10 in Bilthoven. 
Dit keer is er werk te bewonderen 
van 44 kunstenaars uit de provincie 
Utrecht. Het is de vierenveertigste 
keer dat WVT Kunst Uit Eigen Pro-
vincie organiseert. De feestelijke 
opening vindt plaats op woensdag 
21 december om 20.00 uur. De ex-
positie is geopend van 21 december 
2016 tot en met 5 januari 2017. De 
toegang is gratis. 
Voor meer info: www.vvsowvt.nl 
of 030 2284973.

Schrijven naar een gevangene.

Bram Dolman met zijn werk.
[foto Reyn Schuurman]
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Prachtige opstellingen en 
decors in de Kerstshow. 

Dé plek voor uw inkopen.
AANTREKKELIJKE 

AANBIEDINGEN BIJ 
ONZE KERSTSHOW 

IN DE KASSEN

Kijk voor ál onze feestelijke 
voordeelaanbiedingen op:

warmewittewinterweken.nl
of op vaarderhoogt.nl

Dorresteinweg 72b Soest, tel: 035 - 6012883
www.vaarderhoogt.nl of www.warmewittewinterweken.nl

Dorresteinweg 72b Soest, tel: 035 - 6012883
www.vaarderhoogt.nl of www.warmewittewinterweken.nl

De 5e week van ons evenement  
begint al vrijdagavond met een  
spetterend optreden van Paul Poulis-
sen tijdens het stamppottenbuffet 
en de daaropvolgende sprookjes/
lichtjesavond. Nog méér optredens 
gedurende het weekeinde. Kom 
proeven van de ongekende sfeer, 
kom smullen op het Smulplein, kom 
genieten van alle activiteiten op dit 
authentieke familie-winterfeest.  
T/m vrijdag 23 december élke dag 
open, óók zondag. 

U loopt zó van ons evenement, 
de Warme Witte Winter Weken 
onze Kerstshow “Kerstspiratie” 

binnen. Boordevol Kerst-
decoraties en artikelen om uw 

Kerst thuis mooi en gezellig 
mee “aan te kleden”.

19,99

29,99
Van 180
tot 220 cm......

Van 150 
tot 180 cm .........

Voor alle aanbiedingen geldt:
OP = OP

NORDMANN: 
MOOIERE, STERKERE
KERSTBOMEN ZIJN 

ER NIET

PHALAENOPSIS
OPVALLEND MOOIE 
VLINDERORCHIDEE

Onze Nordmann Kerstbomen blinken uit in gezond-
heid, vorm, kleur, stevigheid en houdbaarheid. De 
naalden vallen nagenoeg niet uit en zijn zacht. Wij 
hebben al vroeg in het jaar een selectie gemaakt en de 
beste exemplaren nu voor u naar Nederland gehaald.

Goed nieuws voor iedereen die 
ons gevraagd heeft naar onze zeer  
succesvolle aanbieding, de Phalaenopsis.
Hij is er weer, de bekende 3-taks uitvoering 
in diverse sprankelende kleuren.

6,99
Van 11,99

voor ............

• Anton Pieck winkeldorp
   Elke zondag en donderdag  
    nieuwe winkeliers

• Henk de houthakker
• Smulkramen
• Levende Kerststal
• Grote Kerstshow
• Goede doelen
• Diverse kinderactiviteiten
• Optredens koren en artiesten 
• Vrijdagavond sprookjes/lichtjesavond
• Vrijdagavond Kerstmannenloop
• Prachtige Kerstkoopshow in de kassen 

Elke vrijdagavond  sprookjesachtige 
lichtjesavond

19.00 - 21.00 uur Kerstconcert in 
Huize Gaudeamus 

Op zondag 18 december vindt er 
in Huize Gaudeamus aan de Gerard 
Doulaan 21 in Bilthoven. een bijzon-
der kerstconcert plaats met Henriette 
Luytjes (viool), Myra Kroese (mez-
zosopraan), Caroline Ansink (altfluit) 
en Christina Edelen (klavecimbel). 
Op het programma staan o.a. kerst-
liederen van Hugo Wolf, delen uit het 
Weihnachtsoratorium van Bach, een 
vioolsonate van Mozart, liederen van 
Caroline Ansink (wereldpremière) en 
een solostuk voor klavecimbel. Het 
concert zal ruim een uur duren. De 
aanvang is om 14.30 uur. Reserve-
ren is noodzakelijk op: huizegaude-
amus@gmail.com. 

Schijn bedriegt bij Fotoclub

Op maandag 19 december staat de 
laatste clubavond in 2016 van de 
FCB in het teken van het jaarthema: 
‘Schijn bedriegt’. Aangezien de leden 
dit onderwerp een geheel eigen invul-
ling geven, zal dat een grote variëteit 
aan foto’s opleveren. In januari 2017 
zullen deze foto’s tentoongesteld 
worden in wijkrestaurant Bij De Tijd. 
Belangstellenden zijn maandagavond 
van harte welkom. De avond begint 
om 20.00 uur en wordt gehouden in 
Centrum H.F Witte, Henri Dunant-
plein 4 in De Bilt.

Kerstviering Vrouwen van Nu

Op donderdag 22 december vindt 
de kerstviering plaats bij de Vrou-
wen van Nu, afd. Groenekan. Naast 
kleine hapjes en lekkers is er een 
proeverij over en met Oud-Holland-
sche likeuren o.l.v. de heer Willem 
Heuzinkveld; likeuren zonder of 
met alcohol. S.v.p. aanmelden voor 
zaterdag 17 december bij Hennie 
Knake, tel. 0346 212069. De aan-
vang is om 19.00 uur in dorpshuis 
‘De Groene Daan, Grothelaan 3 in 
Groenekan.

Kerst Sing-In in Dorpskerk 

Vanuit regionaal jongerenwerk De 
Bilt en omstreken is er op vrijdag 
23 december om 20.00 uur in de 
Dorpskerk te De Bilt een kerst sing-
in speciaal voor jongeren. Tijdens 
de avond zal de Jeugdband van de 
Dorpskerk de (kerst-)liederen ver-
zorgen. 

Na afloop is er de mogelijkheid om 
in Het Baken (naast de Dorpskerk) 
na te genieten met warme chocomel 
bij de vuurkorf. De avond is daar-
naast bijzonder geschikt om iemand 
die niet bekend is met de kerk ken-
nis te laten maken met het geloof 
of de kerk. Het 4youth team hoopt 
op een fijne ontmoeting en een echt 
kerstfeest.

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • De Vierklank

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan • Readshop
• Karel Hendriksen • Primera Maartensdijk 

Petje af voor de kerstman
Santa’s Hat Taart
Laagjes Moscovische Cake afgewisseld met 
Crème Pâtissière van Verse Boeren Melk, een 
vleugje lekkers, verstopt onder rode Lubecker 
Marsepein en rand van Marshmallow !

Petje af voor de kerstman
Santa’s Hat Taart
Laagjes Moscovische Cake afgewisseld met 
Crème Pâtissière van Verse Boeren Melk, een 
vleugje lekkers, verstopt onder rode Lubecker 
Marsepein en rand van Marshmallow !Marsepein en rand van Marshmallow !

29,95

TOP’S EDELGEBAK

Julianalaan 6B • Bilthoven • T. 030-228 2894
Soesterbergsestraat 35B • Soest • T. 035-601 2050
Slotlaan 48 • Zeist • T. 030-636 0927

info@edelgebak.nl • www.edelgebak.nl
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Zon door de schoorsteen
Zaterdag 3 december werd de Sint weer even gesignaleerd in Maar-
tensdijk en omstreken. Hij bezocht met twee pieten een zestiental 
cliënten van Vitras en gasten van de Zonnebloem.

Tijdens deze bliksembezoekjes werden de mensen blij verrast met een 
banketletter met gedicht. Voor mantelzorgers was er een oorkonde 
waarin waardering werd uitgesproken voor hun dagelijkse inspan-
ning. De Zonnebloem afdeling Maartensdijk organiseerde dit evene-
ment en werd daarbij financieel en in natura geholpen door Vitras en 
bakker Bos.                (Ido Huitenga)

Sint op bezoek bij de oudste inwoonster van de gemeente Rachel Polak.

Weekendtentoonstelling
In het weekend van 17 en 18 december verzorgt Ans 
Steutel in het Dorpshuis van Hollandsche Rading, 

(Dennenlaan 61) een expositie.

Ans heeft, nadat ze gestopt was als verpleegkundige, een 4- jarige 
beroepsopleiding keramiek gevolgd. Nu is ze ruim 20 jaar actief met 
klei en de laatste jaren ook als beeldhouwster. Ans werkt vooral met 
stevige plakken klei, die ze bewerkt met diverse attributen. Afhanke-
lijk van wat ze voor ogen heeft, werkt ze met o.a. kammen, maiskol-
ven, kant, (batik)stempels enz. om een patroon in de klei te maken. 
Deze wast ze in met in water opgeloste kleurpigmenten. Eigenlijk 
maakt ze een aquarel op de plakken klei. Wanneer de plakken leerhard 
zijn, snijdt ze de mooiste stukken eruit en maakt daar grote en kleinere 
kommen van. Van de grotere stukken maakt ze de voor haar zo ken-
merkende huizen en poorten. 

Menigeen herkent 
hierin Oosterse in-
vloeden. Dit wordt 
met name ver-
oorzaakt door de 
vormen, maar ook 
door de gewoonte 
van Ans om haar 
werk te versieren. 
Met kralen, orna-
menten, stukjes 
glas of koperdraad 
wordt het werkstuk 
verfraaid en krijgt 
het een extra di-
mensie. Het werk 
van Ans heeft een 
zekere speelsheid 
en ook de humor 
ontbreekt niet. En 
dit is precies de op-
zet van Ans: haar 
werk dient ter ver-
fraaiing en maakt 
het leven aangena-
mer. 

Werk van Ans Sleutel.

Oplevering onderdoorgang 
Leijenseweg vertraagd

door Henk van de Bunt

Het spoor aan de Leijenseweg is inmiddels in verband met de aanleg van de tunnel meer dan 
een jaar gesloten. De planning voor oplevering was eind mei/begin juni 2017. Nu blijkt dat 

oplevering met minstens 2 à 3 maanden vertraagd is. 

Lezers klagen want ze hebben nog 
steeds te kampen met soms flink 
oponthoud, vinden de Jan Steen-
laan steeds hobbeliger worden, 
het onderhoud van de betreffende 
straten op de omrij-route matig en 
de snelheid remmende strips op de 
Rembrandtlaan verschrikkelijk. Er 
heerst vooral onbegrip over de op-
gelopen vertraging.
 
Uitloop
Donate Schuil reageert namens de 
gemeente: ‘Enkele weken geleden 
heeft de aannemer aan ProRail en 
de gemeente gemeld, dat de afge-
sproken planning voor de openstel-
ling en oplevering van de onder-
doorgang Leijenseweg niet gehaald 
gaat worden, waar dit eerder nog 
wel de verwachting was. Door te-
genvallers tijdens de bouw kunnen 
een aantal werkzaamheden later 
worden uitgevoerd dan gedacht. 
Ook met de eerder gecommuni-
ceerde aanpassing in de volgorde 
van werkzaamheden (plaatsen van 
het spoordek later en andere werk-
zaamheden naar voren halen) kan 
uitloop niet worden voorkomen. Op 
dit moment werken wij samen met 
ProRail en de aannemer aan oplos-
singsrichtingen, om de uitloop op 
de planning voor de onderdoorgang 
zo veel mogelijk te beperken. Wij 
voeren over de mogelijke maatre-
gelen en de impact daarvan op de 
omgeving én op de uitloop van de 

planning gesprekken met betrok-
ken bewoners(-verenigingen). Over 
de oplossingsrichtingen wordt nog 
voor het einde van het jaar duide-
lijkheid verwacht. Als deze duide-
lijkheid er is, kan op basis van de 
maatregelen een nieuwe planning 
worden uitgewerkt’.
 
Opleverdatum
‘Op dit moment kunnen wij dus 
nog niet aangeven wat de nieuwe 
opleverdatum wordt. Zodra dit be-
kend is, informeren wij direct ook 
alle bewoners en ondernemers in 
de omgeving van de onderdoor-
gang en in de wijk De Leijen en 
de straten daar omheen. Dit is ook 
benoemd tijdens de jaarlijkse be-
wonersavond van Wijkraad De 
Leijen eind oktober. In de nieuws-

brief die in de wijk in november 
is verspreid is aangegeven dat de 
planning herzien wordt en dat het 
streven is om de onderdoorgang in 
de zomer van 2017 open te stellen. 
Daarin is ook aangegeven dat we de 
wijkbewoners op de hoogte bren-
gen wanneer er meer duidelijkheid 
is. Wij zijn ons er van bewust dat 
uitloop van de werkzaamheden en 
onduidelijkheid daarover niet pret-
tig is voor bewoners van De Leijen, 
omwonenden van het bouwterrein 
en gebruikers van de omleidings-
route. Daarom doen wij er samen 
met ProRail en de aannemer alles 
aan om de uitloop zoveel mogelijk 
te beperken’. 

Vertraging in de oplevering van de 
onderdoorgang is onvermijdelijk.

Forza! wil referendum in De Bilt
Gemeenteraadslid Peter Schlamilch heeft een initiatiefvoorstel ingediend om het referendum 

mogelijk te maken in De Bilt. Met dit voorstel kunnen burgers zelf een referendum aanvragen 
indien hun politieke vertegenwoordigers een besluit hebben genomen dat in hun ogen verkeerd 

is. Het voorstel wordt 22 december in de gemeenteraad behandeld.

‘Burgers krijgen hiermee de mogelijkheid om aan de 
noodrem te trekken wanneer dingen verkeerd dreigen 
te gaan in hun ogen,’ zegt Schlamilch. ‘Momenteel 
voelen veel burgers zich onvoldoende gehoord door 
hun overheid en eenmaal per vier jaar verkiezingen is 
bij grote beslissingen soms te weinig. Denk maar aan 
de (houten) woningen, welke momenteel her en der in 
de gemeente worden neergezet voor o.a. statushouders 
en spoedzoekers, en wat te denken van een enorme 
moskee die bij hamerslag in de raad wordt besloten? 
Geef burgers een stem!’

Tegen
‘Referenda mogen echter nooit door politici gebruikt 
worden om te voorkomen dat zij moeten doen waar-
voor zij gekozen zijn: het volk vertegenwoordigen en 

besluiten nemen. Mijn fractie is dan ook tegen referen-
da, die door raad of College zelf, ‘van bovenaf’, uitge-
schreven worden. Eerst moet de gemeenteraad kiezen, 
daarna kunnen burgers dat, als zij willen, corrigeren. 
Daarom wil ik inwoners van De Bilt de mogelijkheid 
geven om zelf een referendum te organiseren en ben 
daarom voorstander van het raadgevende referendum.’

Meedenken
Buiten de gemeenteraad is Schlamilch de vertegen-
woordiger van Forza!, welke voor democratische ver-
nieuwing en voor het betrekken van burgers bij de be-
sluitvorming door de overheid is: ‘Ook binnen de partij 
willen we de stem van de burger laten doorklinken. For-
za! roept burgers dan ook op om actief mee te denken 
over dit plan: dat kan op meedenken@forzadebilt.nl’.

Edelsmid in Galerie 
Galerie Ruimte voor Kunst in De Bilt exposeert van 16 december tot en met 15 januari werk van 

edelsmid Aletta Teunen. De tentoonstelling wordt feestelijk geopend op zat. 17 december om 17.00 uur.

Als edelsmid, met een 
voorliefde voor geogra-
fie en landkaarten, maakt 
Aletta sieraden met een 
verhaal. Aan de hand van 
luchtfoto’s en de landkaart 
heeft zij menig herken-
ningspunt vertaald naar 
een sieraad. Verhalen en 
foto’s van klanten leiden 
tot persoonlijke sieraden. 
Bij Ruimte voor Kunst zal 

een overzicht van Aletta’s 
eerdere werk te zien zijn. 
Ruimte voor Kunst aan de 
Dorpsstraat 43 is geopend 
op woensdagen, donderda-
gen en vrijdagen van 11.00 
tot 18.00 uur. Op zaterda-
gen van 11.00 tot 17.00 uur 
en op zondagen van 13.00 
tot 17.00 uur. 

Werk van Aletta Teunen.

Gewijzigde openingstijden 
In verband met de komende feestdagen en een personeels-
bijeenkomst zijn de openingstijden van het gemeentehuis in 
Bilthoven en de Milieustraat in De Bilt als volgt gewijzigd:

Gemeentehuis (Soestdijkseweg Zuid 173)
15 december : gesloten vanaf 15.30 uur
26 december : gesloten
2 januari : geopend vanaf 11.00 uur

Milieustraat in De Bilt (Weltevreden 22)
24 december  : geopend 09.00 – 12.00 uur
26 december : gesloten
31 december : geopend 09.00 – 12.00 uur



10

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

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

Geldig van maandag 12 december t/m zaterdag 24 december

KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO

ALLE MEDEWERKERS VAN 
KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO

WENSEN U EEN GEZELLIGE KERST EN 
EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 2017

MET ONZE VLEES- EN WILDSPECIALITEITEN 
MAAKT U OOK DIT JAAR EEN ONVERGETELIJK KERSTDINER!

ECHTE KERSTTOPPERS
Vers wild van superieure kwaliteit,
heerlijk aan een stuk te bakken en dan te trancheren:
HERTENHAASTOURNEDOS 100 gram € 6,25
Tip: serveer hierbij rode wijn-kaneelsaus, romige puree en rodekool.

In ganzenvet gegaard. Ca. 25 minuten in de oven op 170°C:
GEKONFIJTE EENDENBOUTJES p. stuk € 4,75
Tip: serveer hierbij kastanjepuree, radicchio salade met vers gebrande 
walnoten en sinaasappelsaus.

Tongstrelend kwaliteitsrundvlees van de Utrechtse Heuvelrug. 
Gevuld met kruidencrème, rucola, pijnboompitjes, grove 
kaassnippers en pesto kruidenolie:
KERST CARPACCIOROLLADE 100 gram € 2,55
Tip: serveer hierbij rosevalkrieltjes uit de oven, harico verts met spek 
omwikkeld en een grove groentesalade mix.

Licht gemarmerd dus vol van smaak, van de Argentijnse pampa’s, 
graan gevoerd, smelt op de tong:
SALENTEIN 100 gram € 3,98
Tip: serveer hierbij gebakken krieltjes, wokgroenten en rodeportjus.

VOOR EEN HEERLIJK VOORGERECHT
Van superkwaliteit rundvlees gesneden:
CARPACCIO p. portie € 2,98
Tip: serveer dit gerecht op een bedje van sla met onze carpacciodressing, 
pijnboompitjes, grove kaassnippers, cherrytomaatjes en verse peper uit 
de molen.

Op beukenhout gerookt en gegaard.
Een smaaksensatie in uw mond!
GEROOKTE EENDENBORSTFILET  p.portie € 4,25
Tip: serveer dit gerecht met eikenblad, pijnboompitjes en
een vruchtendressing.

Uit eigen keuken: traditioneel getrokken van echte ossenstaart, 
gekruid en afgemaakt met een scheutje Madeira!!
OSSENSTAARTSOEP p. liter € 4,75
Tip: serveer dit gerecht in een groot wijnglas en garneer het met 
gesnipperde bieslook

MEER SUGGESTIES VOOR EEN HEERLIJK VOORGERECHT: 
WILDPATÉ, MOSTERDSOEP, BOSPADDENSTOELENSOEP

OF EEN LEKKERE HERTENCARPACCIO.

VOOR EEN TRADITIONELE KERST
Voor in de oven, ca. 3000 gram per stuk:
BABYKALKOEN 500 gram € 5,50
Tip: braad de kalkoen op de borstzijde in een braadzak, dan blijft deze 
lekker sappig.

Puur “Duroc” vlees, gekruid met Italiaanse kruiden,
heerlijk uit de oven:
PORCHETTA  100 gram € 1,25
Tip: serveer bij de porchetta risotto in lichte tomatensaus en sperziebonen 
met uitgebakken spekjes erdoorheen.

Een echte kersttraditie, ouderwets lekker, ca. 90 minuten stoven:
TAMME-
KONIJNENACHTERBOUTEN 500 gram € 6,75
Tip: lekker stoven met spekblokjes, tomaat, witte wijn en een 
kruidnageltje.

Gekruid en gezouten, wordt niet droog,
van supermooi mals dijenvlees gemaakt:
KALKOENSTOOFROLLADE 100 gram € 1,35
Tip: serveer hierbij gebakken aardappeltjes, peperroomsaus en 
grootmoeders appelmoes.

Met een randje vet, lekker met onze cranberry- of 
sinaasappelsaus:
MAGRET DE CANETTE 100 gram € 2,75
Tip: serveer hierbij onze truffelgratintaartjes en een gemengde salade met 
balsamicodressing.

UIT ONZE KERST SPECIALITEITENHOEK
Op veler verzoek: malse rosbief, gerookt spek en heerlijke 
kruidenmelange. Braadtijd ca. 35 minuten op 150°C:
KERSTGEBRAAD 100 gram € 2,25
Tip: serveer hierbij Vlaamse frieten en een grove salade met gerookte 
kipfilet.

Lekker smaakvol, mals te stoven en zeer fijn van draad, met een 
klein zeentje voor de smaak. Aan een stuk of kleine lapjes:
HERTENSUCADE 100 gram € 2,45
Tip: serveer hierbij in ganzenvet gebakken krieltjes en roergebakken 
Brusselse spruitjes.

Voor een stoere kerst, vol van smaak, graan gevoerd en 40 dagen 
gerijpt. Grof van structuur en toch zeer zachte bite:
BLACK ANGUS BAVETTE 100 gram € 3,95
Tip: serveer hierbij gemarineerde aardappel wedges en geroosterde grove 
groenten.

FEESTELIJKE OPGEMAAKTE KERSTSCHOTELS
VOOR GOURMET, FONDUE OF STEENGRILL

Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet, biefstuktartaar, 
kalfsoester, biefstukreepjes & cordon bleu.
GOURMET EXCLUSIEF  p. p. (ca. 280 gram) € 6,25

Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, biefstuktartaar, mini 
slavinkjes, minihamburger & miniworstjes.
GOURMET POPULAIR  p. p. (ca. 280 gram) € 5,75

Met o.a. heel dungesneden kogelbiefstuk, varkenshaas, 
kalkoenfilet, kalfsbiefstuk en kipfilet.
CHINESE BOUILLON
FONDUE  p. p. (ca.300 gram) € 7,25

Hertenrugfilet, hazenrugfilet, magret de canette, fazantenfilet en 
wildzwijnbiefstuk.
WILD GOURMET  p. p. (ca.300 gram) € 13,50

AANVULLINGEN VOOR OP UW SCHOTEL: SHOARMAVLEES, 
LAMSKOTELETJES, SATÉVLEES, MERQUEZWORSTJES, 

SPEKLAPJES, CHIPOLATAWORSTJES OF GEWOON 
ONTBIJTSPEK OM LEKKER UIT TE BAKKEN.

WELK SAUSJE MOGEN WIJ ERBIJ DOEN: KNOFLOOKSAUS, 
COCKTAILSAUS, WHISKYSAUS, PINDASAUS, 

CRANBERRYSAUS, ZIGEUNERSAUS, KRUIDENBOTER?

UIT ONZE CULINAIRE KEUKEN
Met veel vlees, cranberry’s, champignons, zilveruitjes, rode wijn 
en een heerlijke kruidenmelange:
HAZENPEPER 100 gram € 2,35
Tip: serveer hierbij aardappelpuree, rodekool en stoofpeertjes.

Een echte topper: met o.a. rundvlees, rode wijn, spekjes, 
champignons en zilveruitjes:
BOEUFF BOURGUIGNON  100 gram € 1,50
Serveer hierbij onze gegratineerde aardappels en een grove
groente-ratatouille.

Met een beentje, langzaam gegaard in een heerlijke 
bourgondische saus met o.a. grove peperkorrels:
LAMSOSSEBUCCO 100 gram € 1,50
Tip: serveer hierbij aardappelpuree, stoofpeertjes en gewokte spruitjes.

KERST ZUIGLAMSSPECIALITEITEN
Superkwaliteit, smelt op de tong, een echte delicatesse:
FRENCHED RACKS 100 gram € 3,95
Tip: serveer hierbij rozemarijnaardappels, grove wokgroenten en een 
lekkere rodewijnsaus.

Gemarineerd of naturel, ca. 175 gram per stuk.
Om rosé te bakken:
LAMSBIEFSTUKJES 100 gram € 3,00
Tip: serveer hierbij zoete aardappelfrieten, groene asperges en 
roergebakken witlof en rodeportjus.

WILD- EN VLEESSUGGESTIES VOOR UW KERST:
KALFS OSSEBUCCO  om te stoven
COTE DE BOEUFF  aan een stuk
BIEFROLLADE om rosé te braden
VARKENSWANGETJES  lekker langzaam stoven
ZWEEDSE RIB lekker met krokant zwoerd
PORCETTA ROLLADE naar Italiaans recept
HERTENROLLADE om langzaam te stoven
FAZANTENBORSTFILET kort te bakken
FAZANTENPOOTJES kort zachtjes stoven
WILDE-EENDENBORSTFILET kort bakken
HAZENRUGFILET heel kort … heel lekker
RUNDERENTRECÔTE zacht rosé braden

VERDER KUNNEN WIJ AL UW WILD
OP BESTELLING VERZORGEN

FEESTELIJK BELEG VOOR UW 
KERST LUNCH OF BRUNCH

Krokant gegrild en lekker gekruid:
ROSBIEF 100 gram € 2,45

Deze mag u niet vergeten:
BEENHAM 100 gram € 2,25
Tip: serveer dit gerecht met eikenblad, pijnboompitjes en
een vruchtendressing.

Heerlijk voor uw vitello tonato of op de boterham:
KALFSROLLADE 100 gram € 3,45

OOK VOORRADIG: KALFSFRICANDEAU, GEBAKKEN BIEFSTUK, 
ITALIAANS ASSORTIMENT ZOALS PANCETTA EN PARMAHAM.

Voorkom teleurstellingen en geef uw kerstbestelling
uiterlijk 20 december aan ons door! 

Kijk voor andere lekkere aanbiedingen op de borden
bij ons in de winkel! Voor vragen of advies,

bel of kom langs in de winkel.

Aanbiedingen zijn geldig vanaf 12 t/m 24 december.



 De Vierklank 11 14 december 2016

Kersthuis Kwinkelier 
geopend

Na het vertrek van Sinterklaas werd het pakjeshuis in De Kwin-
kelier gerestyled om geschikt gemaakt te worden voor activiteiten 
van de Kerstman. Zaterdag 10 december was het zover en werd het 
Kersthuis officieel geopend.

Voorafgaand aan de opening trad het kerstkoor Close Focus op ver-
schillende plekken in Bilthoven Centrum a capella op met kerstsongs. 
Na de feestelijke opening van het Kersthuis bracht  het koor bij de 
grote kerstboom op het plein nog een aantal liederen ten gehore. Op 
de zaterdagen en woensdagen tot Kerstmis en koopzondag 18 decem-
ber zullen kerstengelen in het Kersthuis aanwezig zijn om kinderen te 
vermaken en kerstknutsels te maken. Op 18 december komen Chloe 
en haar Toverkast op visite in het Kersthuis. Chloe’s Toverkast is een 
Brits-Amerikaans kinderprogramma. In Nederland wordt het door RTL 
uitgezonden bij RTL Telekids. De hoofdrol in de serie wordt gespeeld 
door de vierjarige Chloe. Zij ontdekt in iedere aflevering vanuit haar 
slaapkamer een magische nieuwe wereld als ze zichzelf verkleedt. [GG]

De officiële opening van het Kersthuis.

Winterfair Maertensplein
door Marijke Drieenhuizen

Zaterdag 17 december wordt er van 11.00 tot 16.00 uur een Winterfair georganiseerd door de 
activiteitencommissie van de Maartensdijkse middenstand vereniging. In een grote tent zullen diverse 

tafels bemand worden door lokale winkeliers. Ook voor de kinderen is er veel te doen.

De activiteitencommissie wordt 
deze periode bemand door Jannie 
van Rossum en Laura Schouten. 
Ondanks deze drukke periode voor 
de kerst proberen zij zoveel moge-
lijke leuke dingen te organiseren, 
om het winkelend publiek alvast 
in kerststemming te brengen. De 
kerstversiering en nieuwe verlich-
ting geven het plein alweer een ge-
zellige aanblik. 

Voor jong en oud
De decembermaand is voor alle 
winkeliers een belangrijke maand, 
waarin een ieder wil laten zien 
waar zij op dit plein voor staan. 
De tent waarin de Winterfair geor-
ganiseerd wordt zal voor de zaak 
van kapper Hans worden neer-
gezet. Maertensdijk Optiek richt 
zich in de tent op zonnebrillen en 
accessoires. Dio van Rossum gaat 
voor woonaccessoires van Rivièra 
Maison. Kwaliteitsslagerij Zweis-
tra heeft iemand die messen gaat 
slijpen. Bakker Bos geeft de kin-
deren gelegenheid om muffins te 
versieren en bij de tafel van Top 
Kids mogen kinderen kerststukjes 
maken. Hairsdesque zorgt voor 

mooie kerstkapsels, nageltjes en 
geschminkte gezichtjes en de zorg-
boerderij Nieuw Toutenburg is de 
plek waar de kinderen een pinda-
ketting kunnen rijgen. Nathalie 
Schaafsma en Landwaart zetten 
samen in op gezond eten. De Jum-
bo zal buiten de tent warme brood-
jes verkopen. Muzikaal wordt de 
Winterfair ondersteunt door Sterk 
Spul, de leerlingen van de Biltho-

vense Muziekschool en het koor 
Canta Luce. Buiten staat er bo-
vendien een springkussen en een 
spel waar sneeuwballen gevangen 
moeten worden, waarna onder de 
beste ballenvanger nog een leuke 
prijs zal worden verloot. Laura 
Schouten: ‘We hebben er alles aan 
gedaan om gevarieerde activiteiten 
voor jongen oud aan te bieden. We 
hopen op veel publiek’.

Kerstshoppen bij 
BotaBoots

Met de feestdagen in zicht wordt het weer extra gezellig 
bij Botaboots. De winkel is volledig in kerstsfeer en 

naast de mooiste outfits voor de feestdagen is er ook een 
uitgebreid assortiment decembercadeautjes te vinden.

Vrijdag 16 december wordt het vanaf 19.00 uur extra gezellig op de 
Industrieweg in Maartensdijk. De deuren van de winkel staan dan open 
voor een avondje kerstshoppen en in de ski-hut is de winterse sfeer 
helemaal compleet. Uiteraard wordt er weer voor een hapje en een 
drankje gezorgd. 

Korting
Speciaal voor de decembermaand heeft Botaboots een aantal aantrek-
kelijke aanbiedingen gemaakt. Die zijn nog de hele maand geldig. Bo-
taBoots is ook een van de deelnemers aan het bonnenboekje dat de 
bezorgers, vergezeld van hun kerst-/nieuwjaarsgroet, aan de deur bren-
gen. De kortingsbon van Botaboots is al in december geldig en ook van 
toepassing op afgeprijsde artikelen. Kortom reden genoeg om eens naar 
de Industrieweg in Maartensdijk te gaan en daar te proeven aan de bij-
zondere sfeer en te snuffelen in de uitgebreide collectie met labels als 
BotaBoots, Riani, Caroline, Biss, Silver, Deha, Milestone, Mos Mosh, 
Mala Alisha, Ikki en Minnetonka. De showroom is normaliter geopend 
op donderdag en vrijdag van 12.00 - 19.00 uur en op zaterdag van 12.00 
- 17.00 uur. Ook buiten deze openingstijden is het mogelijk om een 
afspraak te maken, tel. 0346-212279.

Botaboots is in winterse sferen.

Kerstcadeau-shop
Sinds enige weken is naast de Albert Heijn in de Kwinkelier een leuke Kerstcadeau-shop 

geopend: een unieke samenwerking tussen Hubo Bilthoven en Tuinmarkt Bilthoven. De shop 
wordt geleid door Christiaan van Nispen tot Sevenaer. 

Veel inwoners zijn nu al zeer blij 
met dit nieuwe initiatief in de 
Kwinkelier: ‘Het zorgt ervoor dat 
er weer wat te doen is en dat er nu 
weer een opgaande lijn is te bespeu-
ren’, aldus een passant. Momenteel 
neemt aannemer van Wijn namens 
de eigenaar het achterste deel van 
de parkeergarage onder handen. De 
winkeliers zijn blij dat er nu verder 
gegaan wordt met de verbeteringen 
aan het winkelcentrum.

Reinaerde
In de kerstcadeau-shop treft men 
allerlei leuke zaken aan voor in en 
om het huis: van openhaard blok-
ken tot verlengsnoeren en van 
vogelvoer tot kerstversieringen. 

Daarnaast worden er ook ambach-
telijk gemaakte kaarsen verkocht 

die zijn gemaakt door de cliënten 
van Reinaerde. Blikvanger van de 
winkel zijn de enorme vuurschalen 
die voor de winkel staan. De winkel 
is van dinsdag tot zaterdag geopend 
van 10.00 tot 18.00 uur, zaterdag 
tot 17.00 uur. Uiteraard is de winkel 
ook open op zondag 18 december.

www.arttraverse.nl

Birgitta Sundström 
Jansdotter  Schilderijen

Ludmilla van der 
Spoel  Keramiek

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

13 nov 2016 | 10 jan 2017

Jannie van Rossum en Laura Schouten (rechts): ‘Het wordt reuze gezellig 
op we trakteren de hele dag op chocolademelk, koffie en erwtensoep’.

100 jaar Fiep Westendorp
Op 17 december is het 100 jaar geleden dat Fiep Westendorp werd 
geboren. Het werk van de illustratrice is nog altijd springlevend. 
Want wie kent niet de tekeningen van Jip en Janneke en Pluk van 
de Petteflet. Haar tekeningen hebben al vele generaties een bijzon-
dere plek in de harten van jong en oud.

Zaterdag 17 december viert Bibliotheek Idea Bilthoven het Fiep Fiep 
Hoera! feestje. Ter ere van de 100ste geboortedag van Fiep Westen-
dorp maken kinderen tussen 10.30 tot 12.30 
uur een taartje en sturen een kaartje op. De 
toegang is gratis. Om zoveel mogelijk men-
sen te laten genieten van het werk van Fiep 
Westendorp organiseert Museum Meermanno 
samen met Fiep Amsterdam een reizende ten-
toonstelling langs bibliotheken in Nederland. 
Op 11 panelen kun je de hoogtepunten uit 
het oeuvre van Fiep Westendorp bewonderen 
en lezen over haar leven. De tentoonstelling 
komt ook naar Bibliotheek Bilthoven vanaf 
27 februari 2017 en is ook gratis toegankelijk.

advertentie

De Kwinkelier is met de Kerstcadeau-shop weer een pop-up store rijker.
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Meer dan 100% Klanttevredenheid. 
Daar gaan we voor! We zorgen dat je 
alles kunt vinden in ons grootste 
supermarktassortiment, tegen de 
laagste prijs en met de beste service. 
Daar draait het bij Jumbo om. En we 
zeggen het niet alleen we garanderen 
het ook met onze 7 zekerheden.

099 449

15,- 499

Cru de la
Maqueline
Bordeaux
3 � essen
van

€ 23,97

Hele maand december geldig
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Varkenshaas
culinair
500 gram

Jumbo
vanille 
schepijs
bak 1 liter
van

€ 1,49

Zalm� let
met huid
bak met 2 stuks
van

€ 6,00
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Wintermarkt in de oude bibliotheek 
door Walter Eijndhoven

In de oude bibliotheek op de Kwinkelier 19, naast het Kruidvat in Bilthoven, vindt op zondag 
18 december van 12.00 tot 17.00 uur een wintermarkt plaats. Gedurende de middag kunnen 

belangstellenden meedoen met diverse workshops zoals zentangelen, centrifuge-kunst maken, 
kleien en naar verhalen luisteren bij de verhalenboom. 

‘Iedereen, van jong tot oud, is wel-
kom bij ons op zondagmiddag 18 
december’. Aan het woord is Mir-
jam Roest, één van de initiators van 
de wintermarkt. Zij vervolgt: ‘Voor-
heen zat ik op de Van Everdingen-
school, maar helaas kon ik daar niet 
meer terecht. Gelukkig bood zich 
al snel een nieuwe kans aan en kan 
ik nu gebruik maken van de oude 
bibliotheek op de Kwinkelier’. De 
ruimte waar de wintermarkt plaats-
vindt is groot, ruim 250 m2. Plaats 
genoeg dus voor meerdere activi-
teiten. Diverse leden van BeeKk 
zullen hier tijdens de wintermarkt 
workshops verzorgen en bezoekers 
voorzien van warme chocomel’. 

Zentangelen
Roest: ‘Wij geven onder andere 
de workshop Zentangelen. Dat 
is eigenlijk niets anders dan het 
gekrabbel dat je wellicht kent, 
als je aan de telefoon zit, en laat 
verschijnen op het randje van een 
krant of notitieblokje. Ook schrif-
ten van schoolkinderen staan, aan 
de randen, vaak vol met krabbels 
en andere tekeningen’. Deze krab-
bels worden ook wel droedels ge-
noemd. Omdat het maken van deze 
krabbels ontspannend werkt en 
zelfs meditatief kan zijn, wordt het 
woordje “zen” gebruikt, vandaar 
de term zentangelen. 

Centrifuge
Roest vervolgt haar verhaal: ‘Ook 
gaan wij aan de slag met centri-
fuge-kunst. Een pedagogisch me-
dewerker bij een BSO in Hengelo 
ontdekte ooit dat je met een centri-
fuge en verf prachtige effecten kunt 
maken. Je hoeft eigenlijk niet veel 
handelingen te verrichten om iets 
moois te verkrijgen. Een vel papier 
onderin de centrifuge vastklem-
men, verf toevoegen en aanzetten. 
En zie wat eruit komt. Geweldig. 
Natuurlijk kun je ook langer centri-
fugeren, of nog meer verf toevoe-
gen. Het is altijd weer verrassend 
wat er op papier verschijnt’. 

Kerstkaarten
Natuurlijk is dit niet het enige wat 
te doen is. Roest: ‘Diverse kun-
stenaars tonen hun schilderijen en 
tekeningen, keramiek, sieraden en 
kerstkaarten. Ook voor kinderen is 
van alles te doen tijdens deze mid-
dag. Kindervoorstelling Liëla is 
aanwezig met ‘Ho Li en de Licht-
jes’, aanvang: 13.00 uur, 14.00 uur 
en 15.00 uur. Voor de workshops 
wordt een kleine vergoeding ge-
vraag, de chocomel is gratis.

Mirjam Roest hoopt dat iedereen 
een kijkje komt nemen tijdens de 
Wintermarkt.

Clubheldin 70 jaar 
lid van Fraternitas

door Walter Eijndhoven

Je kunt het zo gek niet bedenken of Eef Hoefakker, vrijwilligster bij de Biltse gymnastiek- en 
turnvereniging C.S.V. Fraternitas, heeft haar stempel gedrukt op het reilen en zeilen binnen 

de vereniging. Of zij nu op de centen moest letten, honderden broeken en jurkjes 
moest naaien voor de clubleden, buiten in de kou in een stand moest staan, 

zij deed het allemaal, vrijwillig en vooral uit clubliefde.

Het begon allemaal met een op-
roep in het AD met de vraag ‘Ver-
dient jouw Clubheld dit jaar ook 
een Award?’. Tussen 26 oktober en 
16 november kon iedere club, in 
elke gemeente van Nederland haar 
held(in) naar voren schuiven als 
clubheld. Per gemeente mochten 
maximaal twee winnaars meedoen. 
Deze ontvangen vanuit de gemeen-
te een oorkonde. Uit de gehele re-
gio verscheen ook een winnaar, die 
het weer moest opnemen tegen 14 
andere regiowinnaars uit het hele 
land. De landelijke winnaar werd 
gekozen door een jury en deze 
kreeg 10.000 euro, te besteden aan 
zijn/haar club.

Paplepel
Binnen elke vereniging is wel ie-
mand te vinden die veel doet voor 
zijn/ haar club. Iemand die altijd 
aanwezig is en vaak de kar trekt 
voor zijn geliefde vereniging. Zo 
ook bij Fraternitas in De Bilt. Nel-
lie Oelderik, vice-voorzitter C.S.V. 
Fraternitas: ‘Toen ik het bericht 
eind oktober in het AD las, ben ik, 
samen met het bestuur, eens gaan 
snuffelen of wij ook zo’n dierbaar 
lid binnen onze gelederen hebben. 

Al heel snel kwamen wij op Eef 
Hoefakker uit, niet alleen doet zij 
alles, maar dan ook écht alles voor 
Fraternitas, maar zij is dit jaar ook 
nog eens 70 jaar lid. Denk je eens 
in: ik heb het opgezocht in de an-
nalen, in 1946, vlak na de Tweede 
Wereldoorlog, werd zij lid, op 
11-jarige leeftijd’. Eef Hoefakker 
vult aan: ‘Voor mij was het, in die 
tijd, natuurlijk niet zo’n moeilijke 
keuze om lid te worden. Van jong-
saf is mij met de paplepel ingegoten 
‘Jij wordt straks ook lid van deze 
club’. Mijn ouders waren immers al 
lid van Fraternitas’. 

Kopietje
Eef Hoefakker werd door het be-
stuur naar voren geschoven om 
mee te doen voor de nominatie. Ria 
van Vulpen, bestuurslid van Frater-
nitas vertelt: ‘Wij hebben aan alle 
leden gevraagd of zij op Eef wilden 
stemmen. Ook binnen de Biltse 
Dorpskerk werd hetzelfde verzoek 
gedaan. Volgens mij wist iedereen 
van deze actie, behalve Eef zelf’. 
Hoefakker: ‘Haha, dat klopt. Dat 
is mij allemaal ontgaan. Ik heb he-
lemaal niets met internet en al dat 
moderne gedoe. Ik vind internet 

de ongezelligste business binnen 
de vereniging. Veel nieuws over 
de club hoor ik later, per telefoon 
of via een kopietje. En dat gaat bij 
mij weer in een grote map’. Dat 
Hoefakker alles bewaart, is wel te 
zien. Op haar zolder ligt bijna hon-
derd jaar historie over Fraternitas. 
Schriftjes van de notulen vanaf on-
geveer 1919 en verder nog dozen 
vol met plak- en fotoboeken, kran-
tenknipsels, aankondigingen die in 
het dorp werden opgehangen met 
betrekking tot clubkampioenschap-
pen, bekers, clubkleding en nog 
veel meer’. Oelderik: ‘Volgend jaar 
bestaat Fraternitas 100 jaar, dus wij 
kunnen heel veel informatie putten 
uit het archief van Eef. Je kunt het 
zo gek niet bedenken, of Eef heeft 
er wel iets van’. 

Supertrots
Hoefakker ging door naar de regi-
onale finale. De redactie van het 
AD heeft verder de prijswinnaars 
gekozen en daar zat Eef Hoefakker 
helaas niet bij. Oelderik: ‘Wij heb-
ben verder niets gewonnen, maar 
zijn supertrots op haar’. Hoefakker 
gaat intussen gewoon door voor 
haar club: ‘Voordat ik het vergeet, 

wil je in de krant zetten dat wij op 
zaterdag 17 december de Kerstmut-
senloop organiseren? Wij beginnen 
bij de Biltse Hoek, met een route 
van twee kilometer. Natuurlijk mag 
je deze route ook meerdere keren 
lopen. Hardlopen, wandelen, alles 

mag’. Zelfs tijdens een interview is 
Eef Hoekakker nog voor haar ge-
liefde Fraternitas bezig.
Wie lid wil worden van Fraternitas, 
kan zich melden bij Nellie Oelde-
rik, vice-voorzitter van de club, via 
www.fraternitas.nl

CDA steunt Vierstee 2.0
Woensdag 7 december was de afdeling CDA De Bilt - Maartensdijk te 
gast in De Vierstee in Maartensdijk voor haar Algemene Ledenvergade-
ring. Voorafgaand aan de vergadering praatte Stichting Vierstee 2.0 de 
aanwezigen bij over de komende Vierstee-renovatie en de plannen om 
van de gerenoveerde 
accommodatie een 
nog aantrekkelijker lo-
catie te maken. Na de 
presentatie en rondlei-
ding ging de pet rond 
bij de leden en kon de 
penningmeester van 
het CDA de Stichting 
een mooie cheque 
van maar liefst 429,14 
euro overhandigen.    Duit in het zakje voor Vierstee 2.0.

Bilthoven swingt op 
Gospelklanken

Het Wazzup Gospel Choir bracht afgelopen zondag de gospelbood-
schap met verve. De 500 bezoekers van de uitverkochte Onze Lieve 
Vrouwe-kerk stond nog net niet op de banken, maar enthousiast 
waren ze. Wie van gospel houdt had een heerlijke middag.

Waar soliste Joanny Muskiet aan het begin van de avond nog enkele 
intieme werken bracht, zweepte collega-zangeres Jennefer Zichern 
het publiek in het tweede gedeelte op met haar meeslepende, warme 
en volumineuze stemgeluid. Ze overstemde met gemak de iets te luid 
versterkte begeleidingsband, en het publiek genoot met volle teugen. 
Aangevuld door een 10-koppig achtergrondkoor ontstond een waar 
muziekfestijn voor het altaar.

Goede doelen
Het Kerstconcert van de Rotaryclubs Zandzegge en De Bilt-Bilthoven 
is een jaarlijks terugkerende traditie waaraan telkens een ander goed 
doel wordt verbonden: dit jaar gaat de opbrengst naar verschillende 
bijzondere Biltse goede doelen op gebied van cultuurbevordering, ge-
meenschapszin en medemenselijkheid.                   (Peter Schlamilch) 

Enthousiast applaus voor Wazzup. (foto Roy Voogd)

Het bestuur reikt de oorkonde uit aan Eef Hoefakker; v.l.n.r. Nellie 
Oelderik, Eef Hoefakker en Ria van Vulpen. 
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Solidus herenschoenen
20% korting!

Lange laarzen alle
merken  30%korting!

Solidus boottees
20% korting!

20% korting!

Solidus slippers
20% korting!

merken  30%korting!

Wijdte maat F t/m M
Maat 34 t/m 49

De actie loopt t/m 31-12-2016. Acties niet geldig i.c.m. andere acties.

Koningin Wilhelminaweg 497

3737 BG Groenekan (Utrecht)

030 - 20 40 612

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Een gratis kop koffi e of thee
bij binnenkomst!

Pedicure aanwezig.
www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
572 recensies

Al zes jaar
op rij de beste!

Voordeelbonnen
actie!

Knip hier uw voordeel uit!

Lange laarzen alle

Kerstshoppen bij BotaBoots

16 december vanaf 19.00 uur après-shop in de ski-hut
Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

DECEMBER

SFEER

Out� ts Boots Accessories

Vrijdag 16 december maken 
we het extra gezellig. Vanaf 

19.00 uur bent u zowel in de 
winkel als in de ski-hut van 

harte welkom om te genieten 
van de ‘Aspen-sfeer’. Uiteraard 

zorgen we weer voor een 
hapje en een drankje.

Kerstbingo in Maartensdijk

Er is kerstbingo op vrijdag 16 
december in het Servicecentrum 
Maartensdijk aan het Maertens-
plein.In de pauze kan gezellig wor-
den bijgepraat onder het genot van 
een kopje thee of koffie. Aanvang: 
14.15 uur en de kosten zijn € 3,50 
voor 5 speelrondes. Meer informa-
tie: Servicecentrum Maartensdijk, 
tel: 0346 214161 en/of servicecen-
trummaartensdijk@mensdebilt.nl 

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 16 december kunt u 
weer klaverjassen bij SVM. In de 
kantine van deze sportvereniging 
aan de Dierenriem in Maartens-
dijk bent u van harte welkom. Het 
klaverjassen begint om 20.00 uur 
en meedoen kost 3 euro. Er is ook 
een loterij, voor € 0,25 kunt u een 
lot kopen. Voor aanmelden: 0346 
212366 of 06 51832063.

Weeksluiting

Op vrijdagavond 16 november is 
er in Dijckstate Maartensdijk een 
weeksluiting, waarin ds. R.W. de 
Koeijer uit Bilthoven voor gaat. Het 
begint om half acht en na afloop is 
er gelegenheid voor samenzijn bij 
een kopje koffie. Iedereen is van 
harte welkom.

Wintermarkt in Kerstsfeer

Net voor de kerstdagen vindt op 
vrijdag 16 december de Winter-
markt in het oude hart van De Bilt 
plaats. Rondom de Dorpskerk zul-
len tussen 16.00 uur en 22.00 uur in 
deze karakteristieke omgeving mooi 
verlichte kramen staan.

Op deze unieke avondmarkt met 
een gezellige uitstraling staan bijna 
50 kramen die de bezoekers in 
kerststemming zullen brengen. 

Uiteraard is er gezorgd voor een 
toepasselijk natje en droogje. Het 
geheel wordt omlijst met een kin-
derkerstconcert in het kerkgebouw 
en optredens van de Snowballs. 
Deze groep van 8 vierstemmige 
zangers zal op diverse plaatsen op 
het marktterrein sfeervolle kerst-
muziek ten gehore brengen. Zie 
voor meer informatie: www. Win-
termarktdebilt.nl. 

Wereldwinkel in Maartensdijk

Zaterdag 17 december is er weer 
een Wereldwinkelstand in Dijck-
state aan het Maertensplein in 
Maartensdijk van 10.00 tot 15.00 
uur. Dan zijn er ook nog Kerstar-
tikelen en kaarten. Alles fair-trade 
ingekocht, dus maximaal rendement 
voor boeren en producenten in ont-
wikkelingslanden.

Soefi-bijeenkomst

Op zondag 18 december verzorgt 
het Soefi Centrum Utrecht/Bilt-
hoven een universele eredienst in 
Huize het Oosten, ingang Jan Steen-
laan 25. Bilthoven. Aanvang 11.00 
uur. Het thema is: ‘Jij bent mijn 
andere ik’. Het Soefisme is een reli-
gieuze levensbenadering, gebaseerd 
op geestelijke vrijheid, respect voor 
alle religies en het bewust ervaren 
van het dagelijks leven als bron van 
spirituele groei.(www.soefi.nl)

Kinderkerstfeest

Zondag 18 december kunnen alle 
kinderen Kerstfeest vieren in de 
Adventkapel aan de Tolakkerweg 
12 in Hollandsche Rading. Het feest 
wordt daar al 79 jaar gevierd. Er 
wordt gezongen, muziek gemaakt 
en mooie verhalen verteld. Na 
afloop is er iets lekkers en voor 
iedere jongen of meisje ook nog een 
kleine verrassing. Het feest begint ’s 
middags om 16.00 uur.
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SVM op karakter naar 3-3
In de prachtige bosrijke omgeving van Doorn liet SVM in de zes-punten-wedstrijd tegen het 
onder aanstaande DEV uit Doorn twee gezichten zien: de eerste helft een zwalkend SVM dat 

maar geen grip op de wedstrijd kreeg en DEV dat met snel en goed combinatie spel 
vooral via de buitenspelers erg gevaarlijk was. 

Zonder de geschorste Marcel Me-
lissen misten de geel-blauwen de 
rust en creativiteit in hun spel. Toch 
strafte SVM onoplettendheid in de 
DEV verdediging uitstekend af en 
kwam op 0-1 voorsprong door Mike 
de Kok. DEV liet zien waarom het 
de laatste 2 wedstrijden de punten 
pakte en maakte via een klutsbal de 
1-1. SVM probeerde het wel maar 
kreeg onvoldoende grip op het spel 
van DEV en speelde meer tegen 
zichzelf dan om de punten.

SVM-goalie Stijn Orsel groeide in 
de wedstrijd (zoals wel vaker), maar 

stond na ruim 20 minuten machte-
loos tegen een aanval uit het boekje 
van de gastheren (2-1). SVM bleef 
zonder overtuiging spelen en zocht 
te vaak de lange bal. Op een paar 
kleine plaagstootjes kon SVM geen 
vuist maken en liet DEV de kans op 
meer doelpunten liggen.

Herboren
Een herboren SVM knokte in de 2e 
helft voor wat het waard was. Toch 
maakte DEV vlak na de theepauze, 
door slordig balverlies op het mid-
denveld bij SVM ,de 3-1. DEV ver-
zuimde om de voorsprong te verho-

gen en SVM voelde dat er meer te 
halen viel. Joey Engel scoorde de 
aansluitingstreffer doordat de DEV 
goalie zich verkeek op zijn strakke 
voorzet. SVM zette DEV vast en in 
de 92ste minuut was het weer Mike 
de Kok die de verdiende gelijkma-
ker scoorde. SVM kan met dit ene 
punt voorzichtig weer omhoog kij-
ken en heeft de aansluiting met de 
middenmoot weer ‘in beeld’. SVM 
kan in de winterstop de accu weer 
helemaal opladen en op 28 januari 
2017 thuis tegen koploper IJFC aan 
de tweede helft van de competitie 
beginnen.

DOS loopt tegen eerste nederlaag aan
Victum gaf de Westbroekse korfballers zaterdag een lesje in wedstrijdbeleving en bracht DOS 
de eerste nederlaag in de zaalcompetitie toe. In de basis verving Mathijs de Rooij Bas de Jong. 

Hij had de pech dat de equipe van coach Steven Brink een totale offday kende.

Al vanaf het eerste fluitsignaal was 
Victum veel scherper dan DOS, dat 
vooral verdedigend geen grip kon 
krijgen op de tegenstander. Het luk-
te DOS onvoldoende om de aangeef 
bij Victum te onderbreken, zodat 
Victum zowel op het afstandsschot 
als de doorbraak gevaarlijk werd. 
DOS liep de hele wedstrijd achter 
de feiten aan en Victum groeide 
steeds verder en steeg boven zich-
zelf uit, waar de Westbroekers ver-
twijfeld achterbleven. 

Na een 14-11 ruststand kende DOS 
een opleving en kwam op 16-16 
gelijk. De verwachting was dat het 
lek boven was, maar hierna verviel 
de ploeg toch weer in de fouten van 
voor de rust. Victum begon weer te 
scoren en pakte een voorsprong van 
enkele punten. Het lukte DOS niet 
op dichterbij te komen. Coach Ste-
ven Brink wisselde nog wel maar 

op dat moment was de wedstrijd al 
gespeeld. DOS moest een 29-23 ne-
derlaag slikken en dat was na bijna 
twee jaar ongeslagen te zijn in de 
zaalcompetitie, wel even wennen. 
DOS blijft ondanks het verlies nog 

koploper, maar zag Telstar op ge-
lijke hoogte komen. Laat dat nu net 
de tegenstander zijn van aanstaande 
zaterdag. Een mooi duel dus om de 
koppositie. De wedstrijd begint om 
19.30 uur in Hoevelaken.

Meisjes voetbal in de 
lift bij FC De Bilt

Afgelopen zaterdag was een mooie dag voor het meisjesvoetbal bij 
FC De Bilt. De MO13-1 speelde haar laatste competitiewedstrijd 
van het najaar, met als inzet promotie naar de Hoofdklasse. In een 
spannende wedstrijd werd directe concurrent Hertha MO13-1 met 
3-2 verslagen. 

In de eerste helft kwamen de meiden met 0-1 achter, maar de rest van 
de wedstrijd hadden de meiden uit De Bilt een duidelijk overwicht 
en scoorden drie keer. Vlak voor tijd zorgde Hertha voor de 3-2,maar 
de overwinning kwam geen moment meer in gevaar. En daarmee is 
promotie naar de Hoofdklasse een feit. Een mooie afsluiting van een 
prachtige eerste seizoenhelft onder leiding van de bevlogen leiders 
Hans en Ytzen.

Na de winterstop zijn er maar liefst negen meisjesteams actief bij FC 
De Bilt in vijf verschillende leeftijdscategorieën.

Meisjes voetbal is hot
Bij FC De Bilt vierden de meisjes onder 17 (MO17-1) voor de 2e keer dit jaar een groot feest.
Nadat in januari het kampioenschap werd behaald was promotie naar de 1e klasse een feit.

In de voorjaarscompetitie, die daar-
op volgde bleek dat dit hechte meis-
jesvoetbalteam hun eigen sterkte 
nog niet goed kende en al meteen 

voor de prijzen kon meedoen. 

Het voetbalseizoen werd voor de 
zomer afgesloten met een prach-

tige 2e plaats in de 1e klasse. Dit 
najaar liet het team meteen zien, dat 
ze klaar waren om een gooi naar de 
bovenste plaats te doen. Op een 

enorme indrukwek-
kende wijze lieten de 
meiden zien dat ze op 
voetballend vermogen 
wederom een grote 
stap gemaakt hadden. 
Na 9 wedstrijden ge-
speeld te hebben was 
er al 8 keer gewonnen. 
Slechts 1 keer werd er 
gelijk gespeeld. En wat 
te denken van het doel-
saldo? Maar liefst 30 
doelpunten werden er 
gescoord en 0 treffers 
tegen. De stap naar de 
hoofdklasse is dan ook 
logisch te noemen. 
(Marcel van Eijk)

FC DeBilt MO17-1 is 
klaar voor deze nog 
grotere uitdaging.

Irene MB1 wint weer 
van Allvo

Tegenstander Allvo kon in de wedstrijd tegen het ontketende Ire-
ne, dat vrijuit kon spelen geen tegenstand bieden. Gevolg was dat 
Irene alle vier de sets won, waarbij Allvo MB1 niet boven de tien 
wedstrijdpunten per set kwam. 

‘We hebben zeer gemakkelijk gewonnen’, aldus coach Erna Everaert: 
‘Allvo won nog geen set in de competitie en bij ons dus ook niet. Dikke 
4-0. De meiden bleven ondanks de zwakke tegenstand goed bij de les. 
Wij verheugen ons op een zwaardere competitie. In de tweede compe-
titiehelft spelen we in de topklasse. Ik heb hier hoge verwachtingen van 
omdat we dan meer tegenstand krijgen’. Door deze winstpartij met nog 
twee wedstrijden te gaan voor het einde van de halve competitie zijn de 
meiden van Irene MB1 op maandagavond 21 november al kampioen 
geworden. Zij waren vanaf dat moment niet meer in te halen.

Topklasse
De Irene meiden hebben er de laatste twee wedstrijden geen gras over 
laten groeien en de zegereeks voortgezet. Thuis in de Kees Boekehal 
wint Irene op 26 november van VCV MB1 uit Veenendaal ook weer 
met 4-0. De laatste wedstrijd 3 december in Almere, speelde Irene we-
derom tegen VC Allvo MB1, waarbij de Irene-meiden weer alle vier 
de sets wonnen. Dat de Irene meiden zeer gemotiveerd zijn, blijkt in 
de tussentijdse trainingen, waar ze schijnbaar met het grootste gemak 
maar zeker met plezier zeer intensieve oefeningen doen. Irene MB1 
sluit de eerste seizoenshelft in de hoofdklasse af zonder een set verlies 
en promoveert naar de Topklasse.

De kampioenen met coach. (foto Jelle Hovinga)

Voorafgaand aan de wedstrijd een herdenkingsmoment vanwege het 
overlijden van DOS-erelid Bert Oudhof. 
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Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 
Max. 4 keer de aanbieding per klant. Per combinatie kan de prijs verschillen. 

* U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Acties zijn 
geldig t/m

dinsdag 
20 december 

2016

Coca-Cola
Alle soorten
4 fl essen van 1.5 liter
6.19 - 7.56

Page toiletpapier
Pak met 40 rollen
13.49

Milner of Slankie
Alle soorten
2 stuks
van: 2.24 - 16.66
voor: 1.12 - 8.33

Coca-Cola 4.994.994.994.
4 fl essen

Per liter 0.83

8.998.998.998.
40 rollen

4 fl essen

40 rollen

1+1
GRATIS*GRATISGRATISGRATIS

Acties zijn 
geldig t/m

dinsdag 
20 december 

dinsdag 
20 december 

dinsdag 

2016

Kerstzang in Groenekan
Dit jaar staat de kerk aan de Groenekanseweg weer bol van de geza-
menlijk gezongen liederen van hoop en verlangen. Op woensdag 21 
december kan men het kinderkoor van de Nijepoortschool horen zingen 
en een koortje van enthousiaste mensen uit Groenekan zal een aan-
tal liederen zingen onder begeleiding van Klaas van Boggelen (orgel) 
en Michiel Plomp (trompet). Jan Hilbert neemt de solozang voor zijn 
rekening en een muziekgroepje speelt enkele mooie melodieën. Oud-
burgemeester Peter Diepenhorst zal het Kerstevangelie lezen en het 
kerstverhaal, geschreven door Cor van Doesburg, zal voorgelezen wor-
den door Jannie Baron.

Iedereen is welkom op woensdag 21 december in de Dorpskerk aan de 
Groenekanseweg. De kerstzang begint om 19.30 uur. De opbrengst van 
de collecte is bestemd voor de Voedselbank in De Bilt.

Kinderen van de Nijepoort oefenen voor hun optreden in de Dorpskerk.

Kunst uit eigen provincie 
Traditiegetrouw organiseert men bij WVT in Bilthoven tijdens de 
kerstvakantie de expositie ‘Kunst uit eigen provincie’. Dit jaar is 
het gebouw van woensdag 21 december tot en met 5 januari aange-
kleed met kunst uit de wijde regio. 

Op woensdag 21 december wordt om 20.00 uur de expositie geopend 
door wnd. burgemeester Verkerk. Iedereen is van harte welkom om aan-
wezig te zijn op deze altijd sfeervolle en drukbezochte openingsavond.

Activiteiten 
In verband met de kerstvakantie en de expositie stoppen de activiteiten 
tijdelijk. In de week van 12 t/m 17 december vinden de laatste acti-
viteiten voor dit jaar plaats. Van vrijdag 16 t/m zondag 19 december 
wordt de expositie opgebouwd. Daar zijn altijd handige handjes bij te 
gebruiken. Op maandag 9 januari wordt het reguliere activiteitenrooster 
hervat.

Kerstconcert Westbroek
Zaterdag 17 december vindt er een instrumentaal kerstconcert plaats 
in de Gereformeerde Kerk te Westbroek. Het zal een gevarieerd con-
cert worden, waarin alle mogelijke combinaties naar voren komen. 
Naast gezamenlijke stukken is er ook ruimte voor een orgel- en piano-
improvisatie. Naast instrumentale kerstliederen klinken er ook andere 
bekende (klassieke) stukken en vindt er samenzang plaats. Het con-
cert begint om 19.30 uur, de toegang is gratis. Er wordt een collecte 
voor de werkgroep Kerk In Praktijk gehouden. 

Aan de avond werken mee: Aalt van de Beek en Lianne de Jongh (viool), 
Willard van Ooij (contrabas), Jannemieke de Jong (gitaar), Mariëlle 
Schippers (fluit), Hans Schippers (orgel) en Rens de Winter (vleugel). 
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advertentie

De Ronde Tafel 
doneert voor speeltuin

door Walter Eijndhoven

Vrijdag 9 december was een belangrijk moment voor de bewoners van de Merellaan/ 
Koekoekslaan in Bilthoven. Dankzij de opbrengst van de Biltse Zeepkistenrace werd door Chris 
Limbach, voorzitter van De Ronde Tafel, 6.000 euro overhandigd aan de initiatiefnemers voor 
een nieuwe speeltuin, in aanwezigheid van wethouder Madeleine Bakker-Smit en Miranda de 

Freitas (wijkcontactambtenaar) van gemeente De Bilt.

De Bilthovense serviceclub De 
Ronde Tafel organiseert elk jaar 
een evenement waarvan de op-
brengst naar een goed doel gaat. 
De afgelopen jaren was dit evene-
ment de succesvolle Biltse Zeep-
kistenrace. Bij elke editie werd 
enthousiaster gereageerd en on-
dertussen is de race uitgegroeid 

tot een familiefestijn dat niet meer 
weg te denken is in gemeente De 
Bilt. Ronde Tafellid Wouter Arent 
vertelt: ‘Dit jaar verrijkten wij het 
evenement met een BMX-pump-
track, zodat ook de oudere jeugd 
zich kon vermaken tijdens de race. 
Het hele festijn ontwikkelt zich zo 
verder tot een dag voor het hele 

gezin. Zodoende hebben wij dit 
jaar een leuk bedrag kunnen opha-
len tijdens de festiviteiten, bedoeld 
voor een nieuwe speeltuin aan de 
Merellaan/ Koekoekslaan’. 

Vriendschappen
Marloes Roffel en Inge Derks, 
bewoners van de Merellaan/ 
Koekoekslaan, waren niet zo ge-
charmeerd van de speeltuin in 
hun wijk en wilden graag nieuwe 
speeltoestellen. Marloes Roffel: 
‘Zoals je wel kunt zien, zijn de 
toestellen oud en gammel. Via 
de gemeente kwamen wij in con-
tact met De Ronde tafel’. Wouter 
Arent vult aan: ‘De Ronde Tafel 
vond dit een goed initiatief en 
zodoende hebben wij geld inge-
zameld tijdens de Zeepkistenrace. 
Het doel van de opbrengst is om 
kinderen achter de computer van-
daan te halen en hen weer lekker 
buiten te laten spelen, met vriend-
jes. Immers, als je altijd achter 
de computer kruipt, sluit je geen 
vriendschappen. En natuurlijk is 
buitenlucht en beweging ook al-
tijd beter voor het kind. Via de 

kinderen ontmoeten de ouders el-
kaar ook. Wij hopen dat zodoende 
ook tussen buurtbewoners een 
hechte band ontstaat’. 

Dubbel
Ook de gemeente De Bilt zit niet 
stil om dit initiatief te ondersteu-
nen. Miranda de Freitas van ge-
meente De Bilt verdubbelt het be-
drag naar 12.000 euro. In januari 

zal een begin worden gemaakt met 
de inrichting van de speeltuin. De 
Freitas: ‘In de nieuwe speeltuin 
komt onder andere een schom-
mel, een glijbaan en een trap-
veldje, zodat de kinderen lekker 
kunnen voetballen. Verder worden 
wat struiken rond de speeltuin ge-
snoeid, zodat de ouders altijd een 
oogje in het zeil kunnen houden op 
hun kinderen’. 

SuperKids bij KBH
De eerste cursus van het SuperKids seizoen 2016 / 2017 zit er op. Alle 
kinderen hebben hun diploma gehaald nadat ze acht weken spelender-
wijs kennis hebben gemaakt met muziek onder leiding van Petra van 
de Wijngaard. Tijdens de laatste les speelde een saxofoonkwartet van 
de KBH. De ‘SuperKids’ konden de verschillende saxofoons van heel 
dichtbij bekijken en mochten er zelfs op spelen. In februari start een 
nieuwe cursus op de vrijdagmiddag in het clubgebouw ‘de Harmonie’ 
van de KBH. Zie verder www.biltseharmonie.nl.

Superkids maken kennis met muziek.

Met een donatie van 6.000 euro kan de speeltuin bij de Merellaan/
Koekoekslaan tot grote vreugde van de wijkbewoners opgeknapt worden.

‘Kerst vier je ook in de kerk’ Voor meer informati e zie www.pkndebilt.nl

• Vrijdag 16 december - 15.00 uur tot 19.15 uur
Adventsbijeenkomst in de Opstandingskerk. Thema: ‘WELCOME’.
Eerst koffi  e of thee. Daarna via de liturgie, samenzang, muziek (fl uit en orgel) en een mooi verhaal,
op weg naar het kerstf eest. We eindigen met een maalti jd. Aanmelden kan via tel. 030 2201161 of 030 2202458.

• Vrijdag 16 december - 16.00 uur
Kinderkerstconcert van Marcel en Lydia Zimmer in de Dorpskerk. Thema: ‘Vier nu feest!’
Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom. Voor kinderen tot 4 jaar is er oppas in De Voorhof.
Grati s kaarten kunnen gereserveerd worden via www.zingenindekerk.nl

• Vrijdag 16 december - 16.00 uur tot 22.00 uur
Wintermarkt in het Oude Hart van De Bilt. In deze voor kerst zo karakteristi eke omgeving rondom de Dorpskerk zullen veel mooi 
verlichte kramen staan. De markt zal de sfeer uitstralen van deze kerstti  jd. Er is een kinderkerstconcert in het kerkgebouw
(zie hiervoor) en zijn er diverse optredens van de ‘Snowballs’.

• Vrijdag 23 december - 20.00 uur
Kerst met de jeugd in de Dorpskerk (Voorhof).Een jongeren kerst sing-in, voor 12 jaar en ouder! Thema: KerstFEEST!
De muziek wordt verzorgd door de jeugdband van de Dorpskerk. Sprekers zijn er van ‘Lifewirez’. Het belooft  weer supergezellig 
te worden, kom jij ook?

• Zaterdag 24 december – 19.00 uur
Kinderkerstnachtdienst in de Opstandingskerk. Een dienst voor en door kinderen met als thema ‘Dromen’.
Voorganger mevr. ds. E.H.W. Stam

• Zaterdag 24 December – 22.00 uur
Kerstnachtdienst in de Opstandingskerk (na afl oop Glühwein). Iedereen is van harte welkom om samen kerstliederen te zingen. 
Laat u verrassen. Voorganger mevr. ds. E.H.W. Stam. Met medewerking van een saxofoonensemble o.l.v. Ankie de Niet.

• Zaterdag 24 december – 22.00 uur
Kerstnachtdienst in de Immanuelkerk (na afl oop Glühwein).
In de Engelse Christmas Carol-traditi e met als thema: ‘Gods engelen hebben geen vleugels nodig’.
Meditati e prof. Marti en E. Brinkman. Gemeentekoor o.l.v. Joke Firet-Stegeman en enkele instrumentalisten. 

• Zaterdag 24 december – 22.00 uur
Kerstnachtdienst in de Dorpskerk. Wilt u oude bekende kerstliederen zingen en het kerstevangelie horen?
Voorganger ds. N. de Boo. Met medewerking van de muziekgroep van de Dorpskerk.

• Zondag 25 December – 10.00 uur
Kerstdienst op 1e Kerstdag in de Opstandingskerk. Voorganger mevr. ds. E.H.W. Stam.
Met medewerking van het Gemeentekoor o.l.v. Joke Firet – Stegeman.

• Zondag 25 december  - 10.00 uur
Kerstdienst op 1e Kerstdag in de Dorpskerk. Voorganger ds. W.J.J. Glashouwer. Thema Vrede op Aarde’.
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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/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Te koop aangeboden
PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

i.z.g.st. Prestige snelkookpan 
6 liter. €20,00. BK aluminium 
koekenpan 28 cm doorsnede. 
zwaar model €10,00. Tel. 
030-2202996

Nw. damesboots met van 
voren rits. zwart lak bont 
gevoerd, mt. 38 €20,00. 5 
nieuwe puzzels van 1000 st. 
€10,00. Tel. 030-2202996

Nw. 6 pers. gourmetstel 
Prinsess met 6 borden en 3 
sausbakjes. compleet €10,00. 
Nw. houten xylophone 25 
x 43 cm €10,00. Tel. 030-
2202996

Nw. kerstboomverlichting 
Philips snoer + 15 lampjes 
kaarsmodel €8,00. Tel. 030-
2208996

Schemerlamp van wagenas 
tweede as los verkrijgbaar. 
Samen € 25,00. Tel. 035 
5771895

Blauw-witte hanglampen 
(namaak-olie) Grote €25,00, 
kleine €12,50. Tel. 035-
5771895

Kinderloopstoeltje met speel-
plateau. Ziet er nog netjes uit. 
€10,00 Tel. 0346-243758

Hobby handig complete jaar-
gang 2014 €10,00. Tel. 0346-
243758

Rood koperen helm als 
bloempot is al aardig out. 
€10,00. Tel. 0346-243758

Gratis af te halen opvouwbaar 
kinderstoel kampeerbedje 
Ikea. Tel. 06-206665254

Zwart herenkostuum maat 
L plus hesje z.g.a.n. €50,00. 
Schakelband herenhorloge in 
geschenkverpakking €50,00. 
Tel. 0346-213591

Wit pinastal tafeltje H 52 
br. onderin 23 cm  bboven 
20cm breed. €7,50.  Leuk 
rond krukje daim. 28cm hoog 
38 cm 3 poten €4,50. Tel. 
0629506849

Zwarte gigaset telefoon 
draadloos telefoon giga 
A130 i.z.g.st. €7,50. Tel. 
0629506849

Slechthorend? Draadloze 
TV geluidversterker met 
hoofdbeugel. Nieuw €30,00 
voor TV luistergenot. Tel 
0302290428.

Nestkastje “grocery”, zeer 
mooi als een oudhollandse 
kruidenierswinkel uitge-
voerd en geschilderd. Nieuw!  
€15,00. Tel. 035 5772013

Prachtige nieuwe show-pop 
“Vadertje Tijd”. 45 cm hoog. 
€10,00. Tel. 035 577 2013

Wintersport! Set Dakdragers 
Opel €49,50. Tel. 035-
6241475

Kerstb.standaard €5,00. 
Philips electr.koffiezetapp. 
10-kops met thermoskan. 
€12,50 afh.Bilthoven. tel.030-
2292148

Schaatsen. Lage Noren maat 
39 Merk Ballangrud. €15,00. 
Tel. 0627587312

Leolux zetel bellelaine leer, 
saiga kleur zand en bijpas-
sende leren voetenbank kl. 
zand. In zeer goede staat. € 
49,00. Tel. 0621271484

Stalen Noren "Nooitgedacht" 
maat 40 i.g.st. €30,00. 
Kerstverlichting voor buiten 
of binnen 16 kaarsen 230 V 
( Nieuw ) €20,00. Tel. 0346-
212436

Speelgoed, lees- voorlees 
en knutselboeken, nieuw. 
Alles moet weg, koopje 
€19,00.  Tel. 035-8200359 of 
06-16641083

Mooi houten winkeltje 
met boodschappenmandje, 
boodsch.wagen en Fisher 
Price kassa en tientallen 
artikelen. prijs €20,00 Tel. 
0619691119

2 nieuwe houten cd-kratten, 
samen €5,00. Tel. 0619691119

Nieuwe roodgebloemde 
kinderschoudertas van 
Kitsch Kitchen €5,00. Tel. 
0619691119

4 Pokémon kinderfilms, nog 
in verpakking. €5,00. Tel. 
0619691119

4 mooie kinder-legpuzzels, 
samen €5,00. Tel. 0619691119

Ocean Flower eau de toi-
lette 100 ml (JP Sand) nog 
in verpakking. €7,50. Tel. 
0619691119
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MUTSEN, handschoenen 
en sjaals. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

D E C E M B E R 
C A D E A U M A A N D ! 
Dames-, school- en werktas-
sen, sjaals, poncho's, ves-
ten, portemonnees, broek-
riemen, sieraden en trendy 
horloges. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Activiteiten
WERELDWINKEL zaterdag 
in Dijckstate kerstcadeautjes 
en fairtrade producten.

Jan Art&Garage SALE 
Zaterdag 17 dec. 11-18 uur 
Kunst, curiosa, heel veel 
geweien, oude scheepslam-
pen, glas, sieraden , boeken 
etc. Adres : Oosterspoorlaan 7 
, Hollandsche Rading. ( voor-
heen J&B Artgallery)

Fietsen/ brommers
Tomos SNORBROMMER 
DE LUXE Z.G,.A.N. Prijs 
was €1150,00 nu voor elk bod 
boven €750,00. Tel. 0346-
212332

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

Voor grote thuiszorgorga-
nisatie zoekt JOUWWERK 
help+, Verz IG en Verpl niv 
4 voor het invullen van losse 
diensten. Bij interesse stuur 
CV naar jouwwerk@gmail.
com of bel 06-15378676 voor 
informatie.

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

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, bestraten enz. Alles 
is bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689.
www.dennenburg-tuinen.nl

ERVAREN docent geeft bijles 
en huiswerkbegeleiding aan 
huis 0634892915

Diversen
PAARD SCHEREN 
Draadloos met rust, beleid 
en aandacht € 50,00. Tel. 
06-37409172

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

JUWELIER POOT
Gediplomeerd
uurwerkmaker

Reparatie
antieke klokken

Vrijblijvend
prijsopgave

Tel. 0346 21 21 20
Depot Groenekan - v.d. Top

Glitter en glamour bij 
BETTY’S CORNER! Extra 
leuke kapsels voor de feest-
dagen! Bel voor een afspraak: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij kap-
per Hans, Maertensplein 26, 
Maartensdijk. Knippen € 
10,00

ACCU'S v.a. €49,00 incl. 
montage. Accushop.nl - 
Arcansasdreef 10k, Utrecht. 
Tel. 030-2734157

Te Huur 270m2 verwarm-
de OPSLAGRUIMTE in 
Westbroek. Tel. 06-15031638

Raaijen
Interieurs

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

Sinds 1931

www.raaijeninterieurs.nl
Dorpsstraat 45De Bilt

030-2202012

Leuke betaalbare cadeautjes bij Jopie's wonen
Oude en nieuwe woonaccessoires en brocante meubeltjes 
op de Dorpsweg 91 in Maartensdijk. Geopend: vrijdag van 
13.00-17.00 uur en zaterdag van 10.00 -14.00 uur of bel voor 
een afspraak 0630405694. www.jopies-wonen.nl 
Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 
Tel. 0346-212267. Geopend: ma, wo en vr: 16.00- 20.00u en 
za. 10.00-12.30u en 14.00-17.00u. Onderdelen uit voorraad 
leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. Levering 
alle merken nieuwe en gebruikte fietsen.

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

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

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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

Zeer ervaren betrouwbare en goede schilder biedt zich aan 
zowel binnen- als buitenschilderwerk v. Dee Tel: 0620605881

Kerst op Ameland?!  Aanbieding: 25% korting op de huur 
van 17-27 dec 2016. 5 sterren huis op een prachtige locatie. 
www.skutehon.nl 0645599732

Cursussen/ trainingen 
Stichting Bodhisattva organiseert: woensdag 28 december 10 – 21 uur o.l.v. Dorien Quik 
Stiltedag. Overdag zit- en loopmeditaties, lunch, diner. ’s Avonds voordracht van het epos: 
De Ramayana. Ook alleen overdag of ‘s avonds. Pr. Alexanderweg 54b, Huis ter Heide. 
Info/aanmelden: www.stichtingbodhisattva.eu

Verrassing voor dansjuf
Vrijdag 9 december werd dansjuf Annelies verrast door acteur en danser 
Buddy Vedder en een cameraploeg van RTL4. Zus Annabel Sturkenboom 
had namelijk een grote wens voor haar zus ingestuurd die, met behulp van de 
Van Dijckschool en vele leerlingen die allemaal in het complot zaten, werd 
vervuld: namelijk een grote verrijdbare spiegel voor in de dansles. Totaal 
overdonderd werd Annelies ‘overvallen’, en een prachtige spiegel onthuld en 
werd de nieuwe spiegel gelijk uitgetest door alle meiden én Buddy. Er werd 
nog lang na gefeest in Bilthoven en de meiden kunnen niet wachten tot het 
op televisie komt. Om de nieuwe aanwinst te vieren is iedereen uit Bilthoven 
en omstreken welkom voor een gratis proefles www.dansstudioannelies.nl.

Dansjuf Annelies en de leerlingen zijn heel blij met de nieuwe spiegel.
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Polar Bears te sterk 
voor Brandenburg

Na de midweekse overwinning op Jong Oranje met 10-7 (5 doelpunten 
van Arnold Witteveen) gingen de heren van Brandenburg afgelopen za-
terdag vol goede moed naar Ede voor de wedstrijd tegen Polar Bears dat 
2 plaatsen hoger stond. 

De Biltse ploeg startte zeer matig, zonder enige beleving werd de strijd 
aangegaan tegen een ook jonge ploeg waarin wel de keeper van het 
Nederlands team onder de lat ligt. De wedstrijd was eigenlijk al na de 
1e periode gespeeld, 5-1 voor de Polar Bears. Ook in de 2e periode 
kwam Brandenburg er niet aan te pas en konden de gastheren uitlopen 
naar 9-1. In de 3e periode leek het er even op dat de gasten terug in de 
wedstijd kwamen maar na de 10-4 konden de beren toch weer uitlopen 
naar 13-4 waarna in de 4e periode beide ploegen nog 2 keer scoorden 
en een 15-6 einstand op het scorebord stond. 

Aanstaande zaterdag volgt de laatste wedstrijd van de 1e competitie-
helft thuis tegen het op de vijfde plaats staande ZPC Amersfoort.

TZ wervelt langs KCR
Afgelopen zaterdag stond de vijfde speelronde van de zaalcompetitie op het programma voor TZ. In 
De Vierstee ontving de ploeg van Iwan Hazendonk KCR uit Ridderkerk. Deze ploeg had nog maar 

één keer gewonnen, maar het doelsaldo van de gasten liet wel zien dat ze er vaak dichtbij zaten. 

De sfeer zat er gelijk goed in bij 
de supporters en direct in de eer-
ste aanval opende TZ de score. De 
gasten uit Ridderkerk lieten zich 
niet van de wijs brengen en brach-
ten de stand op gelijke hoogte. Tot 
3 - 3 leek er zich een spannende 
eerste helft aan te dienen. Daar 
dacht de thuisploeg echter anders 
over en de rest van de eerste helft 
was een reclame voor het korfbal 

in Maartensdijk. Met hoog tempo 
en zuivere schoten werden de gas-
ten op een grote achterstand gezet. 
De gedrevenheid spatte er vanaf en 
dat resulteerde in vloeiende com-
binaties waarbij de spelers elkaar 
goed vrijspeelden. Verdedigend 
moest en werd er kort verdedigd 
waardoor KCR weinig goede kan-
sen kreeg. De gasten lieten wel 
zien als ze de vrijheid hadden goed 

af te kunnen ronden. De scheids-
rechter floot af bij een 21 - 10 rust-
stand.

Lastig
De ploeg zal vastberaden geweest 
zijn om niet in te zakken maar 
toch ontbrak die scherpte van de 
eerste helft in de beginfase van de 
tweede helft. Blijkbaar had TZ een 
‘wake-up call’ nodig, want terwijl 
de gasten 5 keer scoorden had de 
thuisploeg nog maar één keer ge-
scoord. Na een time out van Iwan 
Hazendonk stond de ploeg weer op 
scherp en liepen ze uit naar 31 – 17 
met nog een kwartier te spelen. Het 
restant van de wedstrijd was niet 
het beste deel: verdedigend wer-
den er wat meer foutjes gemaakt 
en aanvallend ging het tempo naar 
beneden en was de passing van 
een niveau minder. Dit resulteerde 
in een 35 - 24 eindstand waarbij 
het laatste doelpunt werd gemaakt 
door debutant Reinier Enschede.

Weer thuis
Volgende week wacht SKF, we-
derom thuis in Maartensdijk. De 
ploeg uit Veenendaal won afge-
lopen zaterdag van De Meeuwen. 
De resultaten van SKF zijn wis-
selvallig, maar de ploeg heeft wel 

Nova 15 officiële duels 
ongeslagen

23 april van dit kalenderjaar verloor Nova voor het laatst een wed-
strijd. Geen enkele competitiewedstrijd, maar ook geen van de ze-
ven tussenliggende oefenwedstrijden werd verloren. Ook Tiel ’72 
kon deze reeks niet doorbreken. In een niet al te hoogstaand duel 
won Nova eenvoudig met 24-14.

Nova opende de middag met twee scores op rij, maar Tiel ’72 kon kort 
daarna langszij komen: 2-2. 
Daarna nam Nova het initiatief en liep uit naar een 6-2 tussenstand. 
De bezoekers haakten andermaal aan (6-4), maar kon daarna de Biltse 
formatie niet meer volgen. Met zeven scores op rij werd een 13-4 rust-
stand bereikt. De scores van Tiel ’72 kwamen voort uit twee strafwor-
pen, een vrije bal en een kort schot.

Nachtkaars
In het eerste deel van de tweede helft kon Nova de afronding goed door-
zetten. Met nog twintig minuten op de klok liet het scorebord een 19-5 
tussenstand zien. Helaas ging daarna de wedstrijd als een nachtkaars 
uit. Marciano de Vree kwam als invaller nog een kleine tien minuten 
binnen de lijnen en bekroonde zijn invalbeurt met een mooie treffer van 
afstand. Dat Tiel ’72 er in de tweede helft nog tien kon inprikken was 
slordig van Nova.

Gewoontjes
Coach Wouter van Brenk kon leven met de uitslag: ‘Natuurlijk ben ik 
daar tevreden over. We winnen wederom met tien goals verschil, in een 
wedstrijd die qua veldspel niet de beste was. Het is bijzonder dat we al 
zoveel wedstrijden ongeslagen zijn. Ik vind het belangrijk dat we daar 
af en toe bij stil staan, dit niet te ‘gewoontjes’ gaan vinden en dat de 
spelers trots mogen zijn op waar men momenteel mee bezig is. Nova 
heeft de afgelopen jaren namelijk ook andere statistieken gekend.
Zaterdag 17 december staat de laatste wedstrijd van 2016 op het pro-
gramma. De Nova-selectie ontvangt de selectie van Regio ’72 uit Vaas-
sen in De Bilt. Aanvang 16.40 uur.

Herboren Salvodames 
Na de slechte wedstrijd van vorige week moesten de dames aan de bak tegen het bezoekende Protos. 

Salvo nam revanche op zichzelf en won met 3-2 van de als vijfde geklasseerde tegenstander. 

Vooraf had coach Ger Dalmeijer 
met zijn team afgesproken dat 
er een goede wedstrijd gespeeld 
moest worden om in ieder geval 
met een goed gevoel de winterstop 
in te gaan. De dames hebben van 
het eerste tot het laatste punt laten 
zien dat het ernst was. 

Inzet
Er werd met hartverwarmende inzet 
gestreden met als resultaat dat Sal-
vo gelijkwaardig was aan de tegen-
stander. Dit keer liet Salvo zich niet 
van de wijs brengen door een harde 
service of aanval maar bleef gelo-
ven in eigen kracht en kwaliteit. De 
eerste drie sets waren de teams vol-
komen aan elkaar gewaagd. Aanval-

lend was de tegenstander iets beter 
maar Salvo compenseerde dit door 
spectaculair te verdedigen. Ook een 
goede move was het inzetten van 
Rianne Diepeveen als 2e spelverde-
ler naast Carine de Ridder. Dit gaf 
meer rust in het spel. Beide dames 
wisten vooral hun buitenaanvalsters 
Anique Diepeveen en Nicole Vis-
scher prima te voeden. 

Schepje
De eerste drie sets werden met resp. 
22-25, 25-23 en 25-23 afgesloten 
met een 2-1 voorsprong in sets 
voor Salvo. De 4e set was Salvo het 
even kwijt. De tegenstander deed 
er nog een schepje op en won deze 
set eenvoudig met 11-25. De 5e set 

moest de beslissing brengen. Onder 
hartstochtelijke aanmoedigingen 
van het publiek stond Salvo bij de 
veldwissel met 8-5 voor. Protos 
kwam nog terug tot 10-8 maar de 
Salvodames zagen de overwinning 
al gloren en lieten de tegenstander 
niet dichterbij komen. Die bezweek 
onder de druk en kwam niet meer 
tot goed aanvalsspel waardoor Sal-
vo het initiatief hield en met 15-11 
de set won en de wedstrijd met 3-2. 
Een ongelooflijke opsteker voor de 
dames die vorige week nog in de 
put zaten. Door dit mooie resultaat 
is het geloof in een goed resultaat 
voor de tweede seizoenshelft ge-
heel terug en is Salvo ook weer van 
de laatste plaats af.

FC De Bilt wint 
in de laatste minuten

Voor het eerst in de geschiedenis stonden FC De Bilt en Be Fair uit Waddinxveen tegenover elkaar. 
Het werd een bizarre wedstrijd met twee gezichten, waarbij FC De Bilt aan het langste eind trok.

Het was wat mistig en het motre-
gende en iets voor 14.00 uur werd 
de wedstrijdverlichting alvast maar 
aangedaan. Be Fair pakte gelijk het 
initiatief en wist binnen negen mi-
nuten twee keer te profiteren van de 
nog niet alerte Biltse verdediging: 
0-2. Be Fair ging door en combi-
neerde er lustig op los en in de 19e 
minuut scoorde de spits een schitte-
rend doelpunt en de wedstrijd leek 
beslist. 
Tegen half drie kwam De Bilt be-
ter in het spel en in de 25e minuut 

knalde Joey de Ruijter een vrije bal 
snoeihard in het net: 1-3. Vlak voor 
rust werd Mike prima de diepte in 
gestuurd, vervolgens trok hij de bal 
netjes voor waar Tom Karst de bal 
promoveerde tot de 2-3. Na rust 
ging De Bilt op jacht naar de ge-
lijkmaker, maar ondanks een aantal 
prima pogingen bleef deze lang uit. 
Even later draaide Tom zit goed vrij 
en schoot keihard, maar de keeper 
wist dit schot uit de kruising te tik-
ken. Een Waddinxveense aanval-
ler leek op volle snelheid alleen op 

Ricardo af te gaan, maar daar was 
de nog snellere Ashwin de Ruijter 
die net op de tijd een schitterende 
verdedigende actie inzette en erger 
voorkwam. Dat leek wel het start-
sein voor een waar slotoffensief 
van de Biltse mannen en in de res-
terende minuten werd de 2-3 ach-
terstand in een 5-3 winst omgezet 
met een doelpunt van Steven van 
den Berg en twee van Tom Karst. 
De competitie wordt hervat op za-
terdag 28 januari 2017 met de uit-
wedstrijd tegen TAVV. 

Het weer en de wedstrijd waren niet best. (foto Henk Willemsen) 

laten zien over de kwaliteiten te 
beschikken om te winnen van één 
van de topploegen uit deze poule. 
TZ zal door moeten gaan met het 
streven naar de perfecte wedstrijd. 
Zaterdag was het zeker 40 minu-

ten lang van een heel hoog niveau. 
Maar waren er ook twee mindere 
fases waar te nemen. Juist de drive 
die er dit jaar in de ploeg zit om 
die mindere fases te verbeteren 
verklaart de goede resultaten. Eén van de laatste schoten van de wedstrijd voor een enthousiaste Tzide. 



advertentie
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Waterschap baggert 
watergang in Groenekan

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden baggert 
vanaf woensdag 7 december de watergang aan de 

noordzijde van de Groenekanseweg in Groenekan. De 
werkzaamheden duren ongeveer vier weken. 

De aannemer is begonnen met het lokaliseren van de kabels en lei-
dingen bij het water. Kabels en leidingen die niet op de juiste diepte 
liggen, kunnen beschadigd raken door de baggerwerkzaamheden. 
De bagger wordt met een kraan vanaf de weg uit de watergang ge-
schept en in vloeistofdichte wagens geschept. De bagger wordt af-
gevoerd naar de Hooge Kampse Plas bij Groenekan. 

Verkeersmaatregelen
Het werk vindt plaats vanaf de weg, zodat het verkeer hier hinder 
van kan ondervinden. De weg is versmald bij de werkzaamheden. 
Daarom is er minder ruimte om te passeren en ontstaat er een korte 
wachttijd. De werkzaamheden worden aangeven met verkeersbor-
den en er is een verkeersregelaar aanwezig.

Waarom baggeren
Op de bodem van iedere sloot of waterpartij verzamelt zich in de 
loop van de tijd bagger. Bagger ontstaat uit onder andere gevallen 
bladeren, plantenresten en zwerfvuil. Door deze bagger wordt de 
sloot steeds ondieper. Bij warm weer bevat de steeds kleiner wor-
dende laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dit 
kan negatieve gevolgen hebben voor het waterleven.Een ondiepe 
sloot kan ook minder water afvoeren. Dit kan bij heftige regenval 
leiden tot wateroverlast. Genoeg redenen voor het waterschap om in 
actie te komen.

Ondanks het regenachtige weer konden veel bezoekers op zaterdag 10 december genieten van vele kerststalletjes, 
vuurkorven en niet te vergeten de kerstboom op landgoed Oostbroek.  [foto Walter Eijndhoven]

Kerstmarkt op Oostbroek

Onderhandeling over Park 
Vliegbasis Soesterberg 

De provincie Utrecht en Utrechts Landschap staan in hun recht om de onderhandelingen over de 
overdracht van het natuurgedeelte van vliegbasis Soesterberg aan Utrechts Landschap te starten. 

Twee particulieren hadden een kort 
geding tegen de provincie aange-
spannen. Zij wilden dat de rechter 
de Provincie zou verbieden om met 
Utrechts Landschap te onderhande-
len, om zo zelf de kans te hebben er 
een eigen landgoed van te maken. 
Door uitspraak van de rechter staat 

Utrechts Landschap en de provincie 
nu niets meer in de weg om de on-
derhandelingen te kunnen starten.

Groen en toegankelijk
Directeur-rentmeester Saskia van 
Dockum: ‘Park Vliegbasis Soes-
terberg is bij Utrechts Landschap 

blijvend in goede handen. We zijn 
de grootste natuurbeheerder in de 
provincie, doen dit al bijna 90 jaar 
met hart en ziel en met de steun 
van tienduizenden Utrechters. Bo-
vendien stellen we onze natuurge-
bieden gratis open voor bezoe-
kers’. Utrechts Landschap heeft 

de afgelopen tien jaren de plannen 
voor de voormalige vliegbasis 
bedacht en uitgewerkt. ‘We zijn 
daar steeds volop bij betrokken 
geweest en we beheren het gebied 
al sinds 2009 op verzoek van de 
provincie,’ aldus Van Dockum. 
‘De natuurkwaliteit neemt toe, de 
vliegbasis is dé kraamkamer voor 
de hele Heuvelrug en daarbuiten. 
We staan er pal voor dat de vlieg-

basis groen en toegankelijk blijft 
voor ons allemaal. Precies zoals 
het bedoeld is.’ Utrechts Land-
schap hoopt bij de aankoop op 
financiële steun van de Utrechtse 
bevolking, het bedrijfsleven en 
fondsen. ‘Het zou daarom mooi 
zijn als we in 2017 eigenaar kun-
nen worden. Dat is namelijk het 
jaar waarin het Utrechts Land-
schap 90 jaar bestaat.’

Winterfair Schaapskooi
Zaterdag was er een goed bezochte winterfair bij 
kinderboerderij De Schaapskooi aan de Melkweg. 
Er waren allerlei stalletjes; o.a. met houten figuren, 
door cliënten van Reinaerde uit afvalhout gemaakt. 
Een vertegenwoordiger van de Opstandingskerk 

bood een cheque ter waarde van duizend euro aan, 
als deel van de opbrengst van de onlangs gehouden 
bazaar in de kerk.                        (Frans Poot)

Nostalgie ten top bij De Schaapskooi.

Kerstman organiseert lichtjestocht 
Vrijdag 16 december komt de Kerstman naar Bilthoven Centrum voor een lichtjestocht; een gezellige 
wandeling bij schemerlicht voor jong en oud door Bilthoven Centrum en de Kwinkelier moet leiden 

tot een sfeer van warmte, ontmoeten en ongedwongenheid.

De tocht begint om 16.30 uur bij 
de Centrumkerk aan de Juliana-
laan en eindigt bij het Kersthuis 
in de Kwinkelier. De Kerstman 
gaat voorop. De tocht duurt onge-
veer een half uur. Bij het Kersthuis 
staat voor alle deelnemers wat lek-
kers klaar. Iedereen mag en kan 
gratis meelopen. Je moet wel een 
eigen lichtje meenemen in de vorm 

van een lantaarn of lampion.  Het 
mooiste lichtje wordt aan het eind 
van de tocht door de Kerstman be-
loond met een leuk kerstcadeautje. 
Er is ook een cadeautje voor de 
leukst/origineelst verklede Kerst-
man of kerstvrouw. 

Kerstweekend
De lichtjestocht is het begin van een 

gezellig pre-kerstweekend met tal 
van activiteiten en verrassingen in 
Bilthoven. Op zondag 18 december 
zijn de meeste winkels geopend van 
12.00 tot 17.00 uur en rijdt er een 
speciaal kersttreintje waar je gratis 
kunt instappen. Zaterdag en zon-
dag is er ook live music van o.a. de 
Brandweerharmonie Bilthoven en 
het muzikale damestrio Panashhh.

Utrechts Landschap hoopt eigenaar van het park te worden.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
14-12
Do.

15-12
Vr.

16-12

Gebakken eendenborstfilet
met een jus van sinaasappel

of
Visschotel

met huisgemaakte pesto
of

Spinaziestrudel
met kaassaus

€ 11,50

€ 10,-

€ 10,-

Woe.
21-12
Do.

22-12
Vr.

23-12

Saté van varkenshaas
met sla en friet

of
Lauwwarme gerookte forelfilet 

met ratatouille 
of

Flammküchen met spinazie, 
geitenkaas en honing

€ 12,50

€ 10,-

€ 10,-

Let op! Zaterdag laatste kans najaarsactie!
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