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Over 5 weken
is het alweer kerst

De nieuwe kaartcollecties
zijn binnen. Bestel ze tijdig

Lunchbijeenkomst
Pioniersgroep Duurzaamheid 

door Walter Eijndhoven

Donderdag 12 november vond in het WVT-gebouw aan de Talinglaan in Bilthoven de 
lunchbijeenkomst plaats van de Pioniersgroep Duurzaamheid, met als onderwerp ‘De waarde 
van afval’ voor bedrijven en maatschappelijke organisaties. Drie medewerkers van bedrijven 

uit De Bilt vertelden wat het hen oplevert om bewust met afval om te gaan.

‘Wilt u misschien lagere afvalkos-
ten? En wilt u als bedrijf of maat-
schappelijke organisatie bijdragen 
aan een duurzame Biltse samen-
leving? Onze Pioniersgroep wil 
duurzaam ondernemen graag sti-
muleren’, aan het woord is Joanne 
Penning, directeur van Samen voor 
De Bilt. Zij vervolgt haar verhaal: 
‘Onze werkgroep is een onderdeel 
van Samen voor De Bilt en bestaat 
uit leden uit de diverse ons onder-
steunende bedrijven en organisa-
ties, zoals het RIVM, Werkgroep 
Fairtrade, Unicum Advies, De 
Werkplaats, Rabobank Utrechtse 

Heuvelrug en anderen. Samen met 
deze organisaties hopen wij duur-
zaamheid binnen onze maatschap-
pij hoog op de agenda te zetten’.

Hoogheemraadschap
Tijdens de lunchbijeenkomst ver-
telden vertegenwoordigers van 
drie Biltse bedrijven wat zij doen 
aan duurzaamheid en om zo wei-
nig mogelijk grondstoffen te ver-
spillen. Marlies Verhoeven van 
het Hoogheemraadschap Stichtse 
Rijnlanden vertelt: ‘Bij ons bedrijf 
wordt door middel van bepaalde 
processen schadelijke bacteriën uit 

het rioolwater verwijderd en wordt 
het gezuiverde water naar het op-
pervlaktewater afgevoerd. Door 
onder andere deze maatregelen 
hoopt het Hoogheemraadschap de 
volksgezondheid te verbeteren en 
het milieu te ontzien’. 

Volhoudbaarheid
Ook Agterberg Bedrijven BV doet 
aan duurzaamheid. Kees Haaks-
man, medewerker bij Agterberg: 
‘Eigenlijk spreek ik nooit van duur-
zaamheid, maar eerder van vol-
houdbaarheid. Dit betekent geen 
verbruik, maar gebruik van grond-
stoffen. 
Activiteiten binnen ons bedrijf zijn 
onder andere gescheiden inzame-
ling van afval, overal in het be-
drijf maken wij gebruik van LED-
verlichting en in projectgroepen 
denken wij na over diverse milieu-
aspecten. Daarnaast doen wij nog 
aan waterbesparing op basis van 
magnetisme’. 

Kostenbsparend
Ook Grontmij heeft duurzaamheid 
hoog in het vaandel staan. Anna 
Visser van Grontmij vertelt: ‘Ons 
bedrijf doet aan gescheiden afval, 
onder andere van plastic en papier, 
dankzij ‘follow me printing’ wordt 
minder papier binnen de organisatie 
gebruikt en wij hebben centrale af-
valinzameling. Dit betekent minder 
afval door minder gebruik van vuil-
niszakken, maar ook minder werk 
voor schoonmakers binnen onze 
organisatie. Medewerkers zullen 
hun gedrag wel moeten aanpassen. 
Daarnaast wordt door Grontmij 

kritisch gekeken naar de ophaalfre-
quentie van afval. Op deze manier 
komen wij uit op een reductie van 
16 ton CO2 op jaarbasis. Goed voor 
het milieu, maar ook nog eens kos-
tenbesparend’. 

Tuin
Eén van de bedrijven die haar licht 
kwam opsteken was Van Ginkel 
Tuinspecialisten uit Bilthoven. 
De eigenaar Kees van Ginkel ver-
telt: ‘Ik ben hier voornamelijk om 
ideeën op te doen, om te horen hoe 
andere bedrijven met duurzaam-
heid omgaan. En welke methoden 
zij toepassen om het milieu zoveel 
mogelijk te ontzien. Volgens mij 
ben ik alweer op een paar ideeën 
gebracht. Vooral als tuinspecialist 
moet ik toch bewust omgaan met 
het milieu’. Na deze succesvolle 
bijeenkomst werd door Joanne Pen-
ning het stokje overgedragen aan de 
Werkgroep Fairtrade. Volgend jaar 
zullen zij een lunchbijeenkomst or-
ganiseren over fairtrade.

Vele geïnteresseerden luisterden aandachtig naar de sprekers.

Energiescan voor 
ondernemers 

‘Ondernemers zijn nuchter. We realiseren ons dat de geitenwollensok-
kentijd echt voorbij is want het thema duurzaamheid is business gewor-
den’. Aldus BOF-voorzitter Evert ten Kate op maandag 9 november bij 
de lancering van de Energiescan voor ondernemers op het gemeentehuis 
Jagtlust. In de Oude Raadzaal deed hij als voorzitter van de Biltse Onder-
nemersfederatie de aftrap van de BENG!-campagne ‘Energiebesparing 
voor bedrijven’. In het bijzijn van de wethouders Anne Brommersma 
(Duurzaamheid en Milieu) en Jolanda van Hulst (Economische Zaken) 
lichtte Bouwe Taverne van BENG! de campagne toe. Wethouder Van 
Hulst stelde een digitaal loket voor, om korte lijnen te garanderen tussen 
de leveranciers en afnemers van duurzame en innovatieve producten. 

Verduurzaming
‘Er is veel mogelijk waar het gaat om verduurzaming’, meldde Ten 
Kate, ‘maar helaas blijft de werkelijke transitie bij het Biltse bedrijfsle-
ven nog steeds achter. Zowel waar het gaat om energiebesparing op de 
zaak, als om de producten en diensten die ze leveren. Laten we beseffen 
dat er wetgeving aankomt die ons richting duurzaamheid zal dwingen, 
waar het gaat om producten die zich snel kunnen terugverdienen, zoals 
LED-verlichting, zonnepanelen of isolatie’. Bouwe Taverne legde zijn 
gehoor van Biltse ondernemers voor dat de vorige BENG!-actie voor 
particulieren ‘De Bilt bespaart energie’ uit 2013, bijna een miljoen euro 
aan investeringen had opgeleverd. ‘Want na afloop van de actie hebben 
ruim 200 Biltse huishoudens besparingsmaatregelen genomen en zon-
nepanelen geplaatst. Helaas is de uitvoering van de maatregelen vooral 
door bedrijven van buiten De Bilt uitgevoerd. Een gemiste kans’.

Energiecoach 
Met de actie ‘Energie besparing voor Bedrijven’ wil BENG! Biltse on-
dernemers inzicht bieden in het eigen energieverbruik. Taverne: ‘Jaar-
lijks betalen ondernemers een bedrag van rond de 40 miljoen euro aan 
energie. Dat is veel geld en het loont dus om te besparen. Daarom biedt 
BENG! nu tegen een gereduceerd tarief een Energiescan aan. Diverse 
Biltse bedrijven hebben zich aan aangemeld. Zij krijgen binnenkort be-
zoek van een energiecoach die de scan zal verrichten en de noodzake-
lijke besparingsadviezen zal uitbrengen.’ 

Lees verder op pagina 2

Bouwe Taverne tijdens het BENG2030-Ondernemersontbijt. 
(foto Hans Lebbe).



Bilthoven
Pr. Centrumkerk

22/11 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
22/11 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
22/11 • 18.30u - Ds. J.M. Molenaar

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
22/11 • 10.30u - Mw. Ir. R. van Doorn

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

22/11 • 10.00u - Dhr. J. Poot

R.K. Kerk O.L. Vrouw
22/11 • 10.30u - Pastor G. de Wit

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

22/11 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
22/11 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

22/11 • 10.00u - Ds. H. de Leede
22/11 • 19.00u - Ds. G.H. Abma

Pr. Gem. Immanuelkerk
22/11 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
22/11 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
22/11 • 10.30u - J. van Gaans en 

W. Eurlings

Volle Evangelie Gemeente
22/11 • 10.00u - Dhr. A. van der Mast

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

22/11 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 
22/11 • 10.00u - Ds. J. Vroegindeweij 
22/11 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Herst. Herv. Kerk
22/11 • 10.30u - Ds. M. van Reenen

22/11 • 16.00u - Ds. J. Joppe

Onderwegkerk Blauwkapel
22/11 • Geen dienst

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

22/11 • 11.00u - Ds. P. Steegman

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

22/11 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
22/11 • 18.30u - Ds. G. Wassinkmaat

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
22/11 • 10.00 en 18.30u - 

Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
22/11 • 09.30u - Ds. P. Steegman

St. Maartenskerk
21/11 • 19.00u + 22/11 • 10.30u - 

Pastor J. Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

22/11 • 10.00u - Ds. F.E. Schneider
22/11 • 18.30u - Ds. Steenwijk

PKN - Herv. Kerk
22/11 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

22/11 • 18.30u - Kand. G. van den Berg
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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

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 20 november kunt 
u weer klaverjassen bij SVM. 
In de kantine van deze sport-
vereniging aan de Dierenriem in 
Maartensdijk bent u van harte 
welkom. Het klaverjassen begint 
om 20.00 uur en meedoen kost 3 
euro. Er is ook een loterij, voor € 
0,25 kunt u een lot kopen

Rookworstenactie

In samenwerking met kwaliteits-
slagerij Zweistra houdt Comi-
té Adullam Maartensdijk weer 
de jaarlijkse rookworstenactie. 
(Stichting Adullam is een stich-
ting die landelijk werkzaam is 
voor de (meervoudig) gehandi-
capten) De ook dit jaar weer 
met goud bekroonde rookwor-
sten kunnen besteld worden tot 
vrijdag 20 november, 12.00 uur 
kwaliteitsslagerij Zweistra bij 
Fam. van der Vlies 0346 211597. 
Zaterdag 21 november worden 
de bestellingen afgeleverd. 

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

Blad uit de goot

De blaadjes vallen volop en dit 
betekent dat ook uw dakgoten 
weer vol met blad raken. De dak-
gotenactie van HCR is al enige 
jaren een groot succes. De vele 
meters dakgoten wachten weer 
op (nieuwe) vrijwilligers. Wilt u 
ook een schone goot of wilt u een 
zaterdagochtend mee helpen met 
schoonmaken, meldt u dan voor 
20 november aan bij Esther Eits, 
telefoon: 0346-214135 0346-
214135, of mail naar hcrmaar-
tensdijk@live.nl. De geplande 
schoonmaakdata zijn op zater-
dag 28 november en zaterdag 
5 december. In overleg is het 
mogelijk daarvan af te wijken.

Bingo 

Op vrijdag 20 november is er in 
het Servicecentrum Maartensdijk 
bingo.Een rondje meespelen kan 
van 14.15 uur. ? De kosten zijn 
€ 3,50 voor 5 speelrondes. In 
de pauze kunt u gezellig even 
bijpraten en een kopje koffie of 
thee drinken. Meer informatie: 
Servicecentrum Maartensdijk, 
tel: 0346 214161 en/of maartens-
dijk@mensdebilt.nl

Evolutie van de moraal

Op maandag 23 november 
spreekt Prof. dr. Jan v. Hooff, 
emeritus hoogleraar gedragsbio-
logie socio-ecologie, Universi-

teit Utrecht, voor de Bilthovense 
Kring voor Wijsbegeerte. Zijn 
specialisme is het sociale gedrag 
van dieren, in het bijzonder de 
primaten. In het kader van het 
jaarthema ‘Over Kwaad gespro-
ken’ houdt hij een lezing over de 
evolutie van de moraal, onder de 
titel ‘De evolutie van de boom 
van kennis van goed en kwaad’. 
De lezing is in ‘Huize Het Oos-
ten, Rubenslaan 1-3, Bilthoven. 
De aanvang is om 20.00 uur. 
Toegangskaarten zijn aan de zaal 
verkrijgbaar. 

Evolutie van de moraal

Op maandag 23 november 
spreekt Prof. dr. Jan v. Hooff, 
emeritus hoogleraar gedragsbio-
logie socio-ecologie, Universi-
teit Utrecht, voor de Bilthovense 
Kring voor Wijsbegeerte. Zijn 
specialisme is het sociale gedrag 
van dieren, in het bijzonder de 
primaten. In het kader van het 
jaarthema ‘Over Kwaad gespro-
ken’ houdt hij een lezing over de 
evolutie van de moraal, onder de 
titel ‘De evolutie van de boom 
van kennis van goed en kwaad’. 
De lezing is in ‘Huize Het Oos-
ten, Rubenslaan 1-3, Bilthoven. 

De aanvang is om 20.00 uur. 
Toegangskaarten zijn aan de zaal 
verkrijgbaar. 

Bijeenkomst Fotoclub 

Maandag 23 november is er 
een ‘fotopresentatie Duisburg’. 
Leden presenteren foto’s van 
hun bezoek aan Landschaftpark 
Duisburg-Nord: een kolenmijn, 
dat als museum is ingericht. 
De avond begint om 20.00 uur 
en wordt gehouden in het H 
F Wittecentrum, Henri Dunant-
plein 4, De Bilt. Meer informa-
tie fotoclub www.fotoclubbilt-
hoven.nl

Van Romeins tot Romaans

De werkgroep Kunst en Religie 
organiseert maandagavond 30 
november een lezing over de 
Romeinse invloed op de kunst 
van Europa tot 1200. De inlei-
der is drs. Paul Bröker, directeur 
van het kunstinstituut Helikon in 
Utrecht. De lezing is in de  Bech-
steinzaal van de Schutsmantel, 
Gregoriuslaan 35 van 20.00 tot 
22.00 uur. Kaarten zijn aan de 
zaal verkrijgbaar. Info: gnjvan-
nieuwstadt@hetnet.nl

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie
      Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

Geboren
10 november 2015

Leah
Dochter van Marien en Miriam 

Veldhuizen-van Nieuwaal
Pr. Willem Alexanderplantsoen 25

Maartensdijk

Vervolg van pagina 1
Deze besparingsactie, die geldt voor de eerste 30 aanmelders, wordt 
ondersteund door de BOF, gemeente De Bilt, het Biltse Ondernemers 
fonds en Rabobank Utrechtse Heuvelrug. Adviesbureau Stimular voor 
Duurzaam Ondernemen draagt in samenwerking met de Regionale So-
ciale Dienst in Zeist, zorg voor de opleiding van de energiecoaches. 
Die maken met dit project een nieuwe stap vanuit de bijstand terug naar 
de arbeidsmarkt. Stimular en de coaches zullen de scans professioneel 
uitvoeren, op basis van ervaring met gelijksoortige acties in het land. 
De actie start per 1 december en zal drie maanden duren. Verdere infor-
matie en wijze van inschrijving: www.beng2030.nl
(Veroniek Clerx)

Toch nog onverwacht is rustig in zijn slaap overleden

Hein van Bruinessen
 23 december 1921 11 november 2015

Echtgenoot van Cobie van Bruinessen-Tolhuis

 Rosmalen Hans en Stephanie
 Haarlem Sytha
 Amsterdam Eva

De afscheidsbijeenkomst voor Hein wordt gehouden
op zaterdag 19 december om 12.30 uur in de aula van Den en Rust, 
Frans Halslaan 27, Bilthoven. Aansluitend wordt de urn begraven op de 
natuurbegraafplaats van Den en Rust en is er gelegenheid
om herinneringen met elkaar te delen.

Correspondentieadres: 
H. van Bruinessen, Kattenbosch 30, 5243 SE Rosmalen
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Gelijke berechtiging of 
deprivatiseren

door Henk van de Bunt

Donderdag 5 november heeft de SP tijdens de behandeling van de begroting 2016 een lans 
gebroken voor gelijke behandeling van alle sportclubs. Het is de SP al langere tijd  

een doorn in het oog dat er een groot verschil zit tussen de behandeling van  
sommige gelijkwaardige sportclubs. 

Bij de begrotingsbehandeling lag 
een motie van de SP over dit on-
derwerp, die door sportwethouder 
Madeleine Bakker werd behan-
deld. Zij begon met het feliciteren 
van Hockeyclub Voordaan, die 80 
jaar is geworden. Het sombere toe-
komstbeeld dat Menno Boer (SP) in 
de motie schetst zegt zij niet op alle 
punten te delen. Zij noemt hockey-
club Voordaan een grote bloeiende 
vereniging in het mooie Groene-
kan, die van 1400 naar recent 1700 
leden is gegroeid. De SP vroeg in 
een motie om in gesprek te gaan en 
te kijken of de ongelijkheid weg-

genomen kan worden. Madeleine 
Bakker: ‘Ik wil u er graag op attent 
maken, dat wij op 22 september 
jl. een formeel verzoek tot gelijke 
behandeling hebben gehad van 
hockeyclub Voordaan. Daar zijn 
we mee aan het werk en onze sport-
ambtenaar doet onderzoek naar 
mogelijkheden die we binnen het 
sportbudget hebben. Ik wil graag 
het gesprek dat met Voordaan aan 
de gang is verder vorm en invulling 
geven. Met het resultaat en in het 
slechtste geval het ontbreken daar-
van wil ik bij de gemeenteraad te-
rugkomen’. Wethouder Madeleine 

Bakker ontraadde de motie, omdat 
het gesprek gaande is en er naar een 
oplossing wordt gezocht. Daarop 
trok SP – fractievoorzitter Menno 
Boer de motie in.  

Verduidelijking
Menno Boer bevestigt de gang 
van zaken, maar licht deze graag 
toe: ‘Het is toch niet te verkopen, 
dat een club als Voordaan letterlijk 
geen cent krijgt van de gemeente, 
terwijl SCHC tot en met 2019 voor 
725.000 euro aan nieuwe velden 
krijgt. Dit is des te schrijnender, 
omdat de financiële situatie van 

Voordaan door het gebrek aan sub-
sidies juist veel minder sterk is. De 
privatisering, waar de gemeente 
zich steeds achter verschool is ge-
woon door de gemeente afgedwon-
gen en was alleen maar gedaan om 
te voorkomen dat er flinke investe-
ringen gedaan moesten worden. De 
gemeente heeft de sportclubs dus 
eigenlijk met een kluitje het riet in 
gestuurd en dacht zo wel goedkoop 
uit te zijn. Voordaan probeert al 
sinds jaar en dag om een gelijke be-
rechtiging tussen de twee hockey-
clubs gedaan te krijgen. De diverse 
wethouders hebben dat tot nu toe 
altijd afgehouden’. 

Slijten
De velden van Voordaan slijten 
hard door hun hoge bezetting en 
één ervan moet op zeer korte ter-
mijn vervangen gaan worden. Dat 
kost Voordaan ruim 500.000 euro 
en dat geld hebben ze echt niet. 
Als de gemeente niets gaat onder-
nemen dan wordt dat veld binnen-
kort afgekeurd door de KNHB en 
wordt het moeilijk voor Voordaan 
te blijven bestaan. Mischa van der 
Heijden, trainer bij Voordaan en ac-
tief in de SP: ‘Dat kunnen we niet 
laten gebeuren, we moeten trots 
en zuinig zijn op elke sportclub in 

de gemeente. De Bilt was in 2009 
sportgemeente van het jaar. Dat 
gaf de sport een impuls, dat moe-
ten we niet weer laten verdwijnen. 
Niet alleen Voordaan is slachtof-
fer; steeds meer sportclubs binnen 
de gemeente dreigen onnodig in 
de financiële problemen te komen. 
Voordaan telt meer dan 1700 leden 
en is daarmee een van de grotere 
sportclubs binnen de gemeente De 
Bilt, deze sportclub heeft altijd op 
eigen kracht haar broek op kunnen 
houden en nu na 80 jaar dreigt dit te 
eindigen. Het is van algemeen be-
lang dat de gemeente haar verant-
woording neemt en deze ‘kern met 
pit’ niet in de kou laat staan. Mis-
schien moeten we elke club die dat 
graag wil, gewoon deprivatiseren. 
Ik weet verder in elk geval van één 
tennisclub die dit ook graag wil, 
dus de kans is best groot dat er meer 
clubs zijn. Om maar in sporttermen 
te blijven: dat maakt het speelveld 
voor de diverse sportclubs ook veel 
gelijkwaardiger’. 
De SP probeert ervoor te zorgen, 
dat Voordaan een passende subsi-
die krijgt, en vraagt tegelijkertijd 
andere ‘geprivatiseerde’ sportclubs 
ook met de wethouder in gesprek te 
gaan om de privatisering ongedaan 
te maken.

Menno Boer pleit voor gelijke behandeling van sportclubs.  (foto Guus 
Geebel)

Zondag 20 september werd het eerste waterveld van Voordaan nog feestelijk in gebruik genomen.

Onderdoorgangen 
station genomineerd

De realisatie van de beide onderdoorgangen bij het spoor in Bilthoven 
draagt in belangrijke mate bij aan de vernieuwing van het stationsge-
bied Bilthoven. Het op 30 mei officieel afgeronde project ‘Soestdijkse-
weg Bilthoven’, uitgevoerd door ProRail in opdracht van gemeente De 
Bilt, is ook IPMA, de Nederlandse vereniging voor projectmanage-
ment, niet ontgaan. Het is één van de genomineerde projecten voor de 
jaarlijkse Project Excellence Award, die IPMA op woensdag 18 no-
vember uitreikt aan het meest excellent geleide project van Nederland. 
Bij het beoordelen van de genomineerde projecten spelen onder andere 
leiderschap, processen en de wijze waarop omgeving is betrokken en 
geïnformeerd een rol.

Dankzij de realisatie van de beide onderdoorgangen is de verkeersvei-
ligheid rondom het station Bilthoven toegenomen en is ook de doorstro-
ming van het wegverkeer ter plekke verbeterd. 

advertentie

Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Indrukwekkende stilte
‘Ik had vrijdag ook in Parijs kunnen 
zijn’, zegt een van de aanwezigen 
bij de herdenking van de slachtof-
fers van de terreuraanslag in Parijs. 

In een volle Mathildezaal van het 
gemeentehuis namen inwoners en 
gemeentemedewerkers maandag 16 

november om 12.00 uur een minuut 
stilte in acht. Voorafgaand hield 
Burgemeester Arjen Gerritsen een 
korte toespraak. ‘We zijn uiteinde-
lijk allemaal getroffen door wat er 
in het deel van de wereld waarin 
wij met elkaar leven is gebeurd.’ De 
burgemeester zegt niet in te willen 

gaan op alle politieke beschouwin-
gen die erbij horen. ‘Het gaat er nu 
om dat we gedurende één minuut 
stilstaan bij slachtoffers, nabestaan-
den, vrienden en relaties van al die 
mensen die afgelopen vrijdag in 
Parijs het leven hebben verloren.’ 
[GG] 
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    VOORDEEL HELE WEEK

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG  (WOENSDAG)

Ei-bieslook salade
Sellerie salade 
Filet Americain 3 x 100

gram 3.98

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

Kipfilet met peppadew
Boerenham
Rosbief

VOORDEEL HELE WEEK

Magere
runderlapjes

hertenbiefstuk

Reclame geldig vanaf 
donderdag 19 november 
t/m woensdag 25 november

eendenborstfilet
100

gram 2.49

100
gram 2.98

500
gram 6.50

500
gram 6.98

6.-

4.503 x 100
gram

500
gram 4.98250 

gram

3.98250
gram

STOMPETOREN
EXTRA BELEGEN HUISMIX

TEX-MEX MIX1.25100
gramROOMBRIE

500
gram 7.98

6.-

Scharrel kipfilet

6 tartaar

2 TORTILLIA'S 
Extra donderdag voordeel:

6.-

6.50

SPECIAL VAN DE WEEK

Lekker voor in het weekend!ONZE HEERLIJKE LASAGNE

Varkenshaas
naturel of bourgondisch 

Verse

Verse

0.99100gram

WE HEBBEN MET KIP EN GEHAKT
Lekker 
smullen!

VERS GEHAKTE BIEFSTUK 
MET UITJES

Hmmm...

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

6 halen / 
   5 betalen!

Slavinken 
Rundervinken
Varkens verse worst
Runder verse worst

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

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 
ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Rundergoulash
MET RIJST EN GROENTE

________________________ 100 GRAM 1,25
Wildgoulash
MET PUREE EN GROENTE

________________________ 100 GRAM 1,49
Jachtschotel
MET PUREE EN GROENTE

________________________ 100 GRAM 1,25

Zaterdag verse Sushi!!!

Vitaminebom!!

Kiwi-Gold
10 STUKS

Zoete 

Galia Meloenen
PER STUK

Hollandse

Trostomaten
HÉÉL KILO

ALLEEN MAANDAG 23, DINSDAG 24
EN WOENSDAG 25 NOVEMBER

2,98 0,990,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

VERS GESNEDEN

Spitskool,
witte- en rodekool
____________________400 GRAM 0,79
NIEUWE OOGST

Navel sinaasappels
____________________HÉÉL KILO 1,49
Hete bliksem
MET WORST EN SPEK

___________________ PER PORTIE 4,95

De lekkerste
Clementines Mandarijnen 
Zonder pit! Kom proeven!

Groot Assortiment 
Wilde Paddestoelen!!
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Dag van de Mantelzorg en start 
campagne Werk & Mantelzorg

door Marijke Drieenhuizen

Vorige week dinsdag hebben 64 mantelzorgers uit de gemeente De Bilt mee gedaan aan de Dag 
van de Mantelzorg. Zij konden deelnemen aan workshops, kregen een diner aangeboden en 

ontvingen een verrassingsgeschenk. 

Wethouder Anne Brommersma 
vertelde de aanwezigen dat de ge-
meente De Bilt aan MENS De Bilt 
subsidie verstrekt wat onder andere 
ingezet wordt voor het Steunpunt 
Mantelzorg. Anne Brommersma: 
‘Dat is natuurlijk niet het enige dat 
voor mantelzorgers belangrijk is. 
Ook dagopvang is belangrijk, soms 
nog belangrijker voor de mantel-
zorger dan voor de zieke zelf´. Eve-
lien Ribbens, directeur MENS De 
Bilt benadrukte daarnaast de start 
van de campagne die zich speciaal 
richt op werkende mantelzorgers.

Hulp en advies
Mantelzorgers zijn mensen die 
langdurig zorgen voor zieke of 
gehandicapte kinderen, ouders, 
familieleden, vrienden of buren. 
Meestal gebeurt dit vanuit liefde 
of persoonlijke betrokkenheid. Het 
Steunpunt Mantelzorg De Bilt biedt 

deze mantelzorgers verschillende 
vormen van ondersteuning. Naast 
hulp of advies organiseert men in-
formatiebijeenkomsten en contact-
groepen. Cynthia Vrijsen en Mari-
anne Houcamp zijn de consulenten 
mantelzorg die vanuit de Henrica 
van Erpweg in De Bilt werken.

Zonnetje
Als iemand in je directe omgeving 
hulp nodig heeft dan verleen je zo 
mogelijk die hulp. Soms wordt het 
te veel en te lang waardoor man-
telzorgers zelf hulp nodig hebben. 
Mezzo, de belangenvereniging 
voor mantelzorgers, heeft uitgere-
kend dat er in de gemeente De Bilt 
zeker 4.000 mantelzorgers zijn. 
Marianne Houcamp: ‘Zorgen voor 
iemand in de naaste omgeving 
wordt door mensen vaak als van-
zelfsprekend beschouwd. Ze vin-
den het daarom soms moeilijk om 

naar buiten te treden als mantelzor-
ger en een bedankje te ontvangen. 
Terwijl het juist heel bijzonder is 
wat ze doen en ze tijdens de Dag 
van de Mantelzorg echt even in het 
zonnetje gezet mogen worden!’. 
Op mijn vraag aan een deelnemer, 
wiens man in een verpleeghuis 
woont, of ze het nog vol hield ant-
woordde ze: ‘Mijn man en ik hou-
den van de natuur en als ik hem niet 
bezoek komt hij die dag niet buiten. 
Maar het wordt wel zwaar’. 

Campagne Werk & Mantelzorg
De consulenten hebben de Dag van 
de Mantelzorg ook gekozen als start 
voor de campagne Werk & Mantel-
zorg. De campagne richt zich ech-
ter niet alleen op werkende mantel-
zorgers maar ook op werkgevers. 
Evelien Ribbens: ‘Mantelzorgers 
praten vaak op hun werk niet over 
hun taken als mantelzorger, er rust 

vaak nog een taboe op. Als werk-
gevers een goed mantelzorgbeleid 
voeren kan voorkomen worden dat 
mensen korter gaan werken of zelfs 
helemaal stoppen met werken. De 
campagne is dus zeker ook interes-
sant voor werkgevers’. 
Marianne Houcamp: ́ De campagne 
duurt drie maanden en in die perio-
de nodigt het Steunpunt Mantelzorg 
bedrijven, organisaties en werken-
de mantelzorgers uit om mantel-
zorg op de werkvloer bespreek-
baar te maken. Langdurige zorg 
voor een naaste kost tijd en vraagt 
energie. Zeker wanneer iemand 
daarnaast ook een baan heeft. Een 

goede balans is daarom belangrijk’. 
Bedrijven die geïnteresseerd zijn in 
de campagne, kunnen contact opne-
men met het Steunpunt. In overleg 
wordt gekeken op welke manier 
een bedrijf passend aandacht aan 
de campagne kan besteden. Bij-
voorbeeld in de vorm van een be-
zoek van de speciale VIP Bus (zie 
devipbus.nl), een informatielunch 
voor medewerkers of op een andere 
manier speciaal op maat voor het 
bedrijf. 
Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met Marianne 
Houkamp via steunpuntmantelzor-
ger@mensdebilt.nl

Mantelzorgers werden tijdens de Dag van de Mantelzorg toegesproken 
door wethouder Anne Brommersma. 

Geslaagd benefietconcert
Vrijdag 13 november was er voor 
de vierde keer een benefietconcert 
voor de historische Korenmolen 
Geesina in Groenekan. De avond 

was een groot succes, de soms 
nostalgische en soms ondeugende 
klassieke Franse chansons spra-
ken het publiek zeer aan en de 

grote huiskamer van Huize Voor-
daan was daarbij een prachtig 
passende ambiance. 

(Peter Paternotte) Discussieavond 
vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn en blijven belangrijk voor De Bilt. Ze zorgen er voor 
dat sportverenigingen draaien, dat ouderen hulp krijgen, dat kinderen 
ondersteuning krijgen en dat gehandicapten deel kunnen blijven nemen. 
Vrijwilligers zijn meer dan de olie van de samenleving. Vrijwilligers-
werk is waardevol, ook voor de vrijwilliger zelf. Toch blijkt het steeds 
weer moeilijk om goede vrijwilligers te vinden en de eisen die aan hen 
gesteld worden liggen ook steeds hoger. Tijdens een discussieavond 
over vrijwilligersbeleid staan vragen als: Zorgen wij goed voor onze 
vrijwilligers? Ondersteunen we de vrijwilligersorganisaties voldoende? 
Is het ‘vrijwilligersbeleid’ toe aan herziening?in De Bilt na afloop van 
de Algemene Ledenvergadering van de PvdA en hiervoor worden ook 
andere (niet leden) belangstellenden van harte uitgenodigd. De PvdA 
vindt het belangrijk om hierover met vrijwilligers en met vertegen-
woordigers van vrijwilligersorganisaties van gedachten te wisselen.
De bijeenkomst is op woensdag 25 november om 20.00 uur in H.F. 
Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt. Belangstellenden wor-
den verzocht hun deelname te willen bevestigen via erikvanesterik@
hotmail.comAlle artiesten bij het dankwoord, v.l.n.r. Helene Kalisvaart. Reinder Mulder, Jaap Schuttevaer, Pieter van 

Lierop, Pauline de Graaf, Froydis Ihle, Jan Hilbert, Erik Janse, Eugène Broecheler en Peter Klopstra.

Omwonenden bijgepraat over 
Structuurschets 

door Guus Geebel

Op de algemene ledenvergadering van de Huurdersvereniging Spreeuw- Kramsvogellaan 
(HVSK) op 9 november in de Koperzaal van De Koperwiek, gaf  Ellen Thier van Hart VOOR 

Bilthoven een videopresentatie over de Structuurschets Bilthoven Centrum Oost. 

De structuurschets is op eigen ini-
tiatief opgesteld door de Klank-
groep Centrum Bilthoven. In de 
klankbordgroep, die inmiddels acht 
jaar bestaat, zijn ondernemers, be-
woners en maatschappelijke groe-
peringen vertegenwoordigd. De 
groep heeft zich intensief bemoeid 
met wat er in en rond het centrum 
is gebeurd en staat te gebeuren. De 
klankbordgroep mag gevraagd en 
ongevraagd advies uitbrengen en 
bij besluitvorming gaat dit advies 
mee naar de raad. 

Uitgangspunten
De klankbordgroep constateerde 
dat voor het rommelige en deels 
verloederde gebied tussen de Juli-
analaan, Koperwieklaan, Sperwer-
laan en De Kwinkelier op dit mo-
ment geen ruimtelijke visie bestaat. 
‘Centrum Oost is een integraal on-
derdeel van het centrumgebied van 
Bilthoven en bestaat uit meer dan 
alleen winkels’, vertelt Ellen Thier. 
‘Het is een dorps gebied maar er 
moet wel wat worden toegevoegd.’ 
In de schets is een samenhangend 

pakket van vijf uitgangspunten 
benoemd. Een compact winkel-
centrum met subregionale functie, 
het toevoegen van woningen en 
maatschappelijke voorzieningen, 
ruimtelijke structuren door zichtlij-
nen en veilige verkeersontsluiting, 
toekomstbestendig door gefaseerde 
realisatie en het moet realistisch en 
haalbaar zijn. 

Allure
Een verlengd Uilenpad wordt in de 
schets de nieuwe verbindingsader 

tussen winkelgebied Julianalaan en 
De Kwinkelier. Op het Kwinkelier-
plein zou een publiekstrekker moe-
ten komen, zoals een versmarkt. De 
Centrumkerk wordt het beeldicoon 

van centrum oost. In de structuur-
schets wordt aandacht besteed aan 
het imago van Bilthoven. Groen, 
dorps en kwaliteit en service stellen 
wat voor. Kortom het heeft allure.

V.l.n.r. secretaris-penningmeester Henk van Luijn, voorzitter Roland 
Schneider en de bestuursleden Roland Defaix en Hans Hertsenberg.



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Ook met de kerstdagen
adverteren in
De Vierklank?

Bel 0346 - 21 19 92
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KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 
schuifwand- en inloopkasten, keukens, vloeren, tafels, 

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

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

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

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 
ook op implantaten, vervaardigd naar 
uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 
huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 
snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

 0346 - 281444 / 06 - 36142989
 info@kvdwmakelaardij.nl
 www.kvdwmakelaardij.nl

Karin’s woontip
van de maand

De schoorsteen vegen voor Sinterklaas

Sinterklaas is in het land en natuurlijk mogen 
alle kinderen weer hun schoentje zetten. Maar 
dan is het wel handig als de schoorsteen
geveegd is voor Piet en het paard veilig het 
dak op kan. 

Dit is hét moment om de schoorsteen te
vegen, bladeren uit de dakgoot te halen en te 
kijken of alle pannen nog recht liggen. 

Laat het heerlijk avondje nu maar komen!

Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat 
zijn zoontje zoveel last van eczeem en jeuk had, dat hij 
besloot zelf een middel te gaan uitvinden. Zijn uitgang-
spunten waren: natuurlijke ingrediënten, effectief en vrij 
van schadelijke stoffen. Nu, 14 jaar later, is het een wereld-
wijd succes in de strijd tegen huidklachten als eczeem, jeuk 
en een droge huid. Bij de gebruikers is Grahams vaak niet 
meer uit het dagelijks leven weg te denken.

Het geval van Geoff staat te boek als een van de zwaarste eczeem 
gevallen. Hij was 3 maanden oud toen hij werd opgenomen in 
het “Royal Children’s Hospital” in Melbourne. Hij leefde lang 
met deze vreselijke aandoening, totdat zijn zoontje Ryan (toen 
14 maanden oud) van top tot teen onder de eczeem zat. Geoff 
besloot dat hij iets moest gaan doen. Ik zei tegen mijn vrouw: 
“Shannon, we moeten iets doen. We kunnen Ryan niet hetzelfde 
laten ondergaan als wat ik heb meegemaakt”. Geoff en Shannon 
zochten alle mogelijke informatie over eczeem en andere 
huidaandoeningen. “Ik had alles al geprobeerd, maar niets bleek 
te helpen. We zochten het dus in een andere hoek, en begonnen 
met het uitgangspunt “natuurlijke ingrediënten”. Alle soorten 
naslagwerken bekeken we voor de allerbeste ingrediënten uit de 
natuur. Na veel vallen en opstaan hadden we tenslotte ons prod-
uct tegen eczeem; het gaf verrassende resultaten, zowel voor mij 
als voor Ryan. Dit product, de Grahams Eczeem Crème, is nu 
een wereldwijd succes en helpt mensen over de hele wereld”.

Geoff, Shannon en Ryan hebben hun verhaal al vaak verteld, 

o.a. op de Australische TV. Ze willen zoveel mogelijk mensen 
helpen met de vreselijke huidklachten. Arjen van de Merwe 
haalde Grahams hierop naar Europa en introduceerde het in 
Nederland. “Vrienden van mij hadden kinderen met eczeem en 
jeuk; zij krabden regelmatig waardoor de problemen aanbleven. 
Op zoek naar een oplossing hoorde ik het verhaal van Geoff en 
besloot het te testen. Ik deelde het uit aan mensen met eczeem, 
jeuk en dermatitis en toen ik de reacties hoorde was het voor mij 
duidelijk dat dit product speciaal was.”

Inmiddels wordt Grahams door veel mensen naar tevredenheid 
gebruikt. Doordat gebruikers enthousiast zijn over Grahams 
wordt het geadviseerd en gaat het snel van mond tot mond. Tot 
slot vertelt van de Merwe “We krijgen dagelijks zeer emotionele 
reacties, huidproblemen zijn vreselijk. Je kunt je niet voorstellen 
wat het met iemand doet als diegene altijd huidklachten heeft 
gehad en nu aan den lijve ondervindt dat er effectieve middelen 
voor bestaan”.
Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik de 
gebruiksaanwijzing. 

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij:

“Eczeem middel wereldwijd succes door bouwvakker”
advertorial

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
D.I.O drogist Parf. van Rossum
Maertensplein 20
Tel: 0346-211268

advertorial

Overheerlijke proefstol van € 5,50 nu € 4,95
Chocolade Pietentaartje 
op een heerlijke sloffen-

bodem nu € 9,95

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

the art of haircoloring

Even voorstellen:
Onze nieuwe collega Ilse

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

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Kijk op blz. 12 voor de speciale kennismakings-actie

TOPSTYLIST & 
MASTERCOLORIST!!!

Een passie voor mooi haar, 
schitterende kleuringen

en een creatieve eigen stijl
in het knippen & kleuren!

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

Op de hele
SANDWICH collectie

30%
KORTING

Kom op pa!
Het is vrijdag 

weer schoentje 
zetten bij

Kapper Hans
Tel: 212455
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Projectzangers welkom  
bij komend AZM-concert

Het Algemeen Zangkoor Maartens-
dijk o.l.v. Stephan Pas brengt in 
2016 op 16 en 17 april het thema-
concert ‘Oorlog en Vrede’. Nieuw 
daarbij is dat AZM het concert 
openstelt voor projectzangers. Ie-
dereen die het leuk lijkt om deel te 
nemen aan dit concert is van harte 
welkom en wordt uitgenodigd mee 
te repeteren. 

Het concert volgt een chronologi-
sche verhaallijn, die via de Tweede 
Wereldoorlog en de Koude Oorlog 
van de jaren ’60 eindigt in een sfeer 
van troost en hoop. Uitgevoerd 
worden onder andere ‘Mauthausen’ 
van Mikis Theodorakis en ‘Fragile’ 
van Sting. Het concert vindt plaats 
op zaterdag 16 april in Het Dorps-
huis te Westbroek en op zondag 17 
april in de Sint Maartenskerk te 
Maartensdijk. 
Het is mogelijk komende weken 
een repetitie bij te wonen in De 

Vierstee. AZM repeteert iedere 
donderdag van 20.00 tot 22.00 uur 
in De Vierstee, Nachtegaallaan 30 

te Maartensdijk. Info c.q. aanmel-
den: e-mail algemeenzangkoor-
maartensdijk@gmail.com 

AZM pakt uit in april 2016. (foto Wil Leeuwis)

Ook voor Sinterklaas-
cadeautjes ga je naar

de Wereldwinkel!

Elke 3e zaterdag van de maand van 10.00 tot 15.00 uur
heeft Wereldwinkel Maartensdijk een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

advertentie

Sinterklaas hoopt weer fijn te genieten
van zijn hulpen, want zo noemt hij de pieten
die zijn er te kust en te keur
en in velerlei kleur
maar Sint heeft geen favorieten

Guus Geebel Limerick

Psoriasis Vereniging Nederland 
sponsort FC De Bilt

door Walter Eindhoven

Zaterdag 14 november om 14.30 uur tekende het bestuur van FC De Bilt een contract met de 
Psoriasis Vereniging Nederland (PVN) om meer aandacht te schenken aan psoriasis binnen de 

vereniging en daarbuiten. Vanaf heden loopt de F-1 van FC De Bilt rond in sponsorshirts.

‘Psoriasis is een niet-besmettelijke 
huidaandoening, te herkennen aan 
rode plekken en een witte schilfe-
ring. Behalve pijn en jeuk kunnen 
ook gewrichtsklachten optreden’, 
aan het woord is Ria Bloemberg-
Lubbers, bestuurslid bij de PVN. 
Zij vervolgt: ‘Gewone psoriasis 
komt het meest voor en is herken-

baar aan de begrensde, rode schil-
ferplekken. Behalve op de hoofd-
huid kan zij ook voorkomen op de 
strekzijde van de ellebogen, knieën 
en op de onderrug’.

Project
Om meer bekendheid te geven 
aan psoriasis en om te bevorderen 
dat mensen met deze huidziekte - 
jongeren, maar ook volwassenen 
- meer gaan bewegen, is de Pso-
riasis Vereniging Nederland het 
project ‘Psoriasis, Sport en Bewe-
ging’ gestart. De vereniging vindt 
dat ook mensen met psoriasis lek-

ker moeten kunnen sporten, zonder 
zich steeds bekeken te voelen door 
‘gezonde’ sporters. Bloemberg-
Lubbers, vertelt: ‘Sport is voor 
iedereen belangrijk. Daarom is de 
PVN een project gestart om meer 
bekendheid te geven over deze niet-
besmettelijke huidziekte binnen de 
sportclubs. Vooral kinderen worden 

veel gepest, zowel binnen als bui-
ten de sportvereniging. Dit heeft tot 
gevolg dat veel kinderen niet meer 
willen sporten’.

Actief
Dit jaar heeft de PVN actief con-
tact gezocht met diverse voetbal-
clubs. Daaruit vloeide voort dat zij 
op dit moment dan ook shirtspon-
sor is van drie elftallen, verspreid 
over het hele land. Bloemberg-
Lubbers:’Blijkbaar kan het ook an-
ders, want door FC De Bilt werden 
wíj gebeld, of wij hen ook wilden 
sponsoren. Uiteraard stonden wij 

daarvoor open en afspraken waren 
snel gemaakt’. Dankzij het dragen 
van een shirt met het logo van PVN 
wordt meer bekendheid gegeven 
aan deze ziekte en laat FC De Bilt 
zien dat sporters met psoriasis van 
harte welkom zijn op de club. Bo-
vendien helpt de club hiermee meer 
bekendheid te geven aan de huidaa-
ndoening psoriasis. De Psoriasis 
Vereniging verwacht dat de club 
actief uitdraagt waar hun spon-
sor voor staat en éénmaal per jaar 
moet zij een avond organiseren, 
waarin aandacht wordt besteedt aan 
de huidziekte. Ieder jaar vindt een 
evaluatie plaats tussen beide ver-
enigingen en na het derde jaar kan 
opnieuw een contract worden aan-
gegaan.

Wedstrijd
Bloemberg-Lubbers: ‘Leuk om nog 
te vertellen is dat wij een flimpje 
hebben gemaakt op de velden van 
FC De Bilt. Hiervoor kwam een 
camerateam speciaal naar De Bilt 
en werd een filmpje opgenomen, 
waarin F-1, spelend in hun sponsor-
shirts, een wedstrijd spelen tegen 
E-4. De wedstrijd wordt uitgezon-
den op RTL4, bij het programma 
“Mijn leven, mijn gezondheid”. 
Het filmpje duurt vier minuten ‘.

Als patiënten behoefte hebben om 
met lotgenoten in contact te komen, 
kunnen zij lid worden van de PVN. 
De vereniging geeft elke twee 
maanden een blad uit, waarin u van 
alles kunt lezen over psoriasis, er is 
gelegenheid tot lotgenotencontact 
en u kunt anderen ontmoeten op de 
Wereld Psoriasis Dag. Ook behar-
tigt de vereniging uw belangen bij 
zorgverzekeraars. 
Meer weten, kijk op:
www.psoriasisvereniging.nl

Gastles op de Werkplaats
25 jaar geleden kwam er met de hereniging van Duitsland een einde aan 
de Duitse deling. In het kader van 25 jaar ‘Deutsche Einheit’ stuurt het 
DIA (Duitsland Instituut Amsterdam) dit najaar wederom ooggetuigen 
van de Duitse deling naar Nederlandse scholen. Vandaar dat woens-
dag 11 november Carolien Zimmermann op de Werkplaats in Bilthoven 
aanwezig was in VWO 5, om aan de hand van vragen haar verhaal te 
vertellen over de val van de muur. Carolien is zelf inmiddels woonach-
tig in Nederland, maar haar persoonlijk verhaal over de Duitse geschie-
denis, ging over haar tijd op school in de DDR en over de val van de 
muur. De leerlingen van de Werkplaats hadden in het eerste trimester 
dit onderwerp, maar deze persoonlijke verhalen is natuurlijk een goede 
voorbereiding op hun uiteindelijke examen, waar immer geacht wordt 
het e.e.a. te weten over de Duitse geschiedenis.          (Hetty Snijders) 

Sponsorovereenkomst bekrachtigd met een handdruk.

Binnen 24 uur raak
Vrijdag 13 november zijn er drie betonblokken geplaatst op de hoek 
van de Pr. Marijkelaan (t.o. nr. 55) en het Maertensplein in Maartens-
dijk. De witte blokken staan op het trottoir om te voorkomen dat auto’s 
daar geparkeerd worden en daardoor zicht weg nemen op de bocht. Het 
was een wens van omwonenden, dat op die plek geen auto’s meer ge-
parkeerd konden worden. ‘Om die blokken te raken, moet je dus eerst 
het trottoir op rijden … En dat is dus om te beginnen niet de bedoeling’, 
meldt een vertegenwoordiger van de gemeente.  Volgens omstanders en 
aanwonenden zijn de blokken slecht zichtbaar wanneer je in een auto 
zit en kan je ‘wachten op ongelukken’.

Zaterdagochtend half negen zat de eerste auto er al bovenop. [HvdB]
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Voordeel

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.

059

100 100

089

Geldig van donderdag 19 t/m zaterdag 21 november 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Roomboter 
speculaasbrok
vers uit
eigen oven
2 stuks
van

€1,98

Chocomel 
pak 1 liter

Jumbo slagroom
spuitbus
per stuk

Spruiten
zak 500 gram

De oliebollenkraam staat er van het weekend weer!
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Na 18 jaar bestaat het zorgconcept 
Dijckstate niet meer

door Rob Klaassen

De versobering van het zorgconcept van Dijckstate in Maartensdijk roept bij menigeen vragen 
op. Reden om eens in gesprek te gaan met Jaap Röell uit Hollandsche Rading, oud directeur 

van de stichting De Zonnehof, dat aan de wieg van Dijckstate stond. 

Jaap Roëll: ‘Toen in 1998 Dijck-
state werd geopend was er sprake 
van een vrijwel nieuw zorgconcept 
in ons land. Wonen en zorg waren 
gescheiden. Er werd gewoond in 
een kwalitatief goed appartement 
en daarnaast was er 24-uurs zorg-
personeel in de directe omgeving. 
Dijckstate was een centraal ont-
moetingspunt, inclusief restaurant 
voor de gehele Maartensdijkse ge-
meenschap en met name voor oude-
ren. De stichting Welzijn Ouderen 
Maartensdijk had in Dijckstate ook 
een aantal ruimten en verzorgde 
daar welzijn-ondersteunende ac-
tiviteiten voor de gehele gemeen-
schap van Maartensdijk.

Uniek 
‘Doordat wij in 1998 het verzor-
gingshuis De Wolfshoek in Maars-
sen sloten, konden de vrijkomende 
verzorgingshuisplaatsen naar Maar-
tensdijk worden overgeheveld. 
Vanaf de aanvang van het project 
was het de bedoeling, dat wonen 
en zorg gescheiden zouden worden. 
Dit betekende, dat de voor zorg-ge-
indiceerde ouderen zelfstandig een 
voor zorg aangepast appartement 
huurden van woningbouwvereni-
ging Maartensdijk (later samenge-
gaan met SSW). Van het voorste 
gedeelte van Dijckstate, het ser-
vice gedeelte, was de stichting de 
Zonnehof de eigenaar. Er was een 
24-uurszorg in Dijckstate aanwe-
zig, die door de stichting De Zon-
nehof werd verzorgd. Men kon in 
Dijckstate blijven wonen, ook als er 
in de loop der tijd steeds meer zorg 
noodzakelijk werd. Wij konden van 
lichte tot intensieve hulp bieden. In 
vaktermen konden wij de zorgindi-

caties 1 t/m 5 aanbieden. Alleen als 
er ernstige vormen van dementie 
optraden, waarbij het zelfstandig 
wonen geen meerwaarde meer zou 
hebben, kon uiteindelijk in overleg 
met de familie besloten worden 
tot opname in een verpleeghuis. 
Dit zorgconcept heeft destijds veel 
belangstelling getrokken en heeft 
veel zorgaanbieders gestimuleerd 
om ook voor zo’n concept te kie-
zen. Na fusies in 2000 en 2004 met 
een groot aantal Amsterdamse ver-
pleeghuizen en een instelling voor 
verstandelijk beperkten en psychi-
atrische patiënten is uiteindelijk de 
stichting Cordaan ontstaan. Ik ben 
daar tot 2009 directeur geweest’. 

Teloorgang 
Nu de dagopvang uit Dijckstate 
dreigt te verdwijnen gaat daarmee 
ook dit destijds vooruitstrevende 
zorgconcept uit Maartensdijk ver-
dwijnen. Wat zijn de belangrijkste 
oorzaken van deze teloorgang, ter-
wijl het aantal zorgbehoevende ou-
deren juist toeneemt?
Jaap Röell: ‘Dit heeft alles te ma-
ken met de sterk gewijzigde en 
sterk ingekrompen financiering in 
de ouderenzorg. De financiering 
voor een 24-uurszorg aanwezig-
heid in woon-zorg complexen is 
weggevallen. De zorgindicaties 
1, 2 en 3, waar de 24-uurszorg in 
Dijckstate in belangrijke mate op 
draaide, is geheel geschrapt. Daar-
mee is tevens de financiering van 
de zorg-ondersteunende algemene 
ruimten in Dijckstate weggeval-
len. Dit betreft het restaurant, dag-
opvang, dag-begeleiding en dag-
verzorging. De zorgverlening voor 
dit soort gegroepeerd zelfstandig 

wonen voor zorg-geïndiceerde ou-
deren wordt dus niet meer door het 
rijk gefinancierd. De financiering 
loopt thans geheel via de gemeente. 
De gemeente besteedt de zorg weer 
uit aan welzijnsorganisaties en aan 
de thuiszorg. De gemeenten hebben 
dus deze taak van het rijk moeten 
overnemen, maar zij klagen dat zij 
hiervoor onvoldoende financiële 
middelen van het rijk hebben ge-
kregen’.

Zo lang mogelijk thuis 
‘Het ouderenbeleid van het rijk 
is ‘zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis wonen’. Dit beleid heeft wel 
zo zijn grenzen. De mantelzorgers 
worden vaak te zwaar belast, ver-
eenzaming voor de ouderen dreigt 
en daarmee gaat de kwaliteit van 
leven achteruit. Kleinschalig geza-
menlijk zelfstandig wonen in goede 
appartementen kan alleen wanneer 
er ondersteunende zorg- en dienst-
verlening in de directe nabijheid 
beschikbaar is. De thuiszorg moet 
nu de zorgverlening op zich nemen. 
Welzijn-ondersteunende activitei-
ten zijn door de gemeente uitbe-
steed aan de stichting Mens. De 
stichting Mens doet daarnaast ook 
voor de gemeente onderzoek om 
er achter te komen welke zorg, on-
dersteuning en begeleiding ouderen 
nodig hebben. Dijckstate is helaas 
nu niets anders meer dan een groep 
woningen waar thuiszorg wordt ge-
geven op eenzelfde wijze, zoals el-
ders in Maartensdijk ook het geval 
is. De gemeenschapsvoorziening is 
uit Dijckstate verdwenen. Het res-
taurant gesloten en de huisartsen 
en de apotheek huren nu ruimten 
in Dijckstate van Cordaan. Ook de 

stichting Mens huurt ruimten van 
Cordaan. Nu ook de dagopvang 
verdwijnt betekent dit vrijwel de 
volledige ontmanteling van wat 
Dijckstate ooit beoogde te zijn. 18 
Jaar na de veelbelovende start ein-
digt het indertijd gestarte project. 
Dat doet erg veel pijn. De stichting 
Mens is niet in staat om de oor-
spronkelijke functie van Dijckstate 
voor de gemeenschap voort te zet-
ten. Zij ontvangt daarvoor niet de 
benodigde financiële middelen. De 
artsenpraktijk en de apotheek zijn 
door Cordaan binnengehaald om 
nog wat huurpenningen te innen”. 

Verwijten
Valt er iemand iets te verwijten? 
Jaap Röell: ‘De grote hoofdschul-
dige is de veranderde financierings-
methode en de grote bezuinigen, 
welke het ouderenbeleid hebben 
getroffen. Mezelf neem ik me ech-
ter kwalijk het uitstekende zorgcon-
cept van Dijckstate onvoldoende 
te hebben uitgedragen en het niet 
genoeg onder de aandacht van de 
Maartensdijkse bevolking te heb-
ben gebracht. Daardoor was er te 
weinig draagvlak zich te verzetten 
toen het zorgconcept van Dijckstate 
een jaar geleden ten grave werd ge-
dragen. We zijn er helaas niet in ge-
slaagd tijdig andere financierings-
bronnen voor Dijckstate te vinden. 
Cordaan heeft er voor gekozen de 
algemene ruimten te verhuren. Het 
is goed voorstelbaar dat Cordaan 
over enige tijd ook het eigendom 
van dit deel van Dijckstate zal af-
stoten. De Cordaan Thuiszorg in 
Maartensdijk wordt overgedaan 
aan de Stichting De Bilthuyzen, 
waarmee inmiddels overeenstem-

ming is bereikt. De dagopvang 
sluit. Cordaan heeft geen zorgbe-
lang meer in Maartensdijk’. 
 
Rol stichting Mens
‘Degene die wel een rechtstreeks 
belang heeft is de gemeente met 
de stichting Mens als uitvoerder 
van het welzijnsbeleid voor oude-
ren. Het is mij onduidelijk waarom 
Mens niet reeds het initiatief heeft 
genomen de dagopvang en -ver-
zorging op een of andere manier in 
Dijckstate te regelen. Ik lees, dat 
men nu allerlei initiatieven wil gaan 
nemen. Maar het is nu half novem-
ber en we hebben het over iets, dat 
al over anderhalve maand staat te 
gebeuren. Dit had toch veel eerder 
kunnen en moeten geschieden? Al 
vanaf dit voorjaar was duidelijk dat 
Cordaan kampte met een sterke te-
rugloop van cliënten. Men doet nu 
net alsof het een onverwacht iets is, 
dat plotseling over ons is gekomen. 

De kans om Dijckstate weer de 
oorspronkelijke functie te geven 
is verkeken. De huisartsenpraktijk 
en apotheker hebben een meerjarig 
huurcontract. Die zullen daar voor-
lopig wel blijven zitten. Cordaan 
zal zich terug gaan trekken op haar 
zorgtaken in het Amsterdamse. 
Doordat er geen 24-uurs zorgvoor-
ziening meer in Dijckstate bestaat, 
zal de woningcorporatie de appar-
tementen steeds meer toewijzen 
aan ouderen die weinig zorg nodig 
hebben. Dit heeft dan weer als ge-
volg dat er ook minder behoefte zal 
zijn aan zorg-ondersteunende dien-
sten. Zo verdampt een waardevolle 
gemeenschapsvoorziening. Het is 
een treurig maar waar verhaal’.

Jaap Roëll oud directeur Cordaan.

Zonnebloemjubilarissen 
Deze week heeft de afdeling Maartensdijk van de Zonnebloem tijdens de algemene 

medewerkersvergadering, drie jubilarissen in het zonnetje gezet.

Allereerst werd Tony Bitter uitbun-
dig bedankt voor het feit dat zij al 
25 jaar vrijwilliger is van de afde-
ling. De laatste jaren lukt het haar 
ondanks lichamelijke tegenslagen 
toch om haar steun aan de afdeling 
te geven ook al is het nu vaak in de 
luwte. Ook op vele andere terreinen 
heeft Tony Bitter zich vaak ingezet 
voor de gemeenschap en is daar 
enige tijd geleden zelfs koninklijk 
voor onderscheiden. 

Na Tony Bitter werd Elly van Wees 
naar voren gevraagd; ook zij werd 
geprezen voor 10 jaar enthousiast 
vrijwilligerswerk waarbij Elly van 
Wees verschillende gasten bezoekt 
en zich met haar team enthousiast 
inzet om de jaarlijkse high tea tot 
een groot culinair feest om te tove-
ren. Tenslotte werd Theo van Eijnd-
thoven gevraagd om zijn insigne in 
ontvangst te komen nemen. Ook hij 
doet al 10 jaar enthousiast vrijwil-
ligerswerk voor de afdeling Maar-
tensdijk en als er gasten gereden 

moeten worden of tijdens de koffie-
middagen geholpen moet worden is 
Theo er altijd bij. Hij wordt vooral 
al jaren gewaardeerd voor het feit 
dat hij als (hulp-)Sinterklaas de 
gasten van de Zonnebloem en Vi-
tras bezoekt die aan huis gebonden 
zijn en niet meer in staat zijn om 
het Sinterklaasfeest in de Mantel 
mee te maken. Vijftien of meer be-

zoeken zijn vlak voor 5 december 
dan geen uitzondering en elk jaar 
blijkt weer dat zijn bezoekjes zeer 
gewaardeerd worden. Met een in-
signe en een bloemetje werden alle 
jubilarissen door regiobestuurder 
Lout Bracke met een persoonlijk 
woordje bedankt voor hun inzet.
(Joop Vesters)

V.l.n.r. Lout Bracke, Elly van Wees, Tony Bitter en Theo van Eijndthoven. 
(foto Sofia Helmink)

Rode Kruis bezorgt 
gezellige middag

Het Rode Kruis verzorgde zaterdag 14 november, samen met Sterk Spul 
uit Maartensdijk, een gezellige middag voor haar gasten in Toutenburg 
in Maartensdijk. Na het optreden van het mannenkoor met prachtige 
smartlappen en levensliedjes werd er gezamenlijk gegeten. [foto Henk 
van de Bunt] 
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Met vakmanschap en passie

voor uw tuin in alle seizoenen...

Cor van Vliet hoveniersbedrijf

Dierenriem 7

3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl

www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

HET ADRES VOOR:

Tuin ontwerp/aanleg/onderhoud
Grond en straatwerk

Boomverzorging
Dak/sedumtuinen

Vijvers/waterparti jen
Gladheidbestrijding

10
jaar

Ineke (-40 kg)
“Ongemerkt veranderde mijn 
eetpatroon en eigenlijk mijn 
hele leven”.

“Sarien (-20,7 kg)
“Na mijn zwangerschap, kreeg 
ik het er zelf niet meer af”.

“Anita (-18 kg) en Henny (-20 kg)
Henny is COPD patiënt:
“Mijn longinhoud is flink toe-
genomen, ik kan weer lopen en 
tegelijkertijd praten”.

Vindt u afvallen ook niet makkelijk? 
Dan bent u niet de enige! De oplossing 
is:  afvallen met begeleiding! 
Dat werkt in de praktijk veel beter dan 
in uw eentje aan de slag gaan.

Geen tijd om langs te komen? Kijk voor 
online coaching op www.mylifeslim.com

• Geen honger of lekkere trek.
• Snelle lichaamsvet verbranding.
• Fit gevoel en geen humeurdaling!
• Goed toepasbaar binnen ieder gezin.
• Alles gewoon uit de supermarkt.

Stel niet uit, bel nu voor een intake 
gesprek!

Kosten
• Intake eenmalig € 25,00
• Weekbehandeling € 23,50 

(incl. supplementen)
• Abonnementen v.a. € 21,50 per week

“De ‘’Slimste’’ 
manier naar een 
beter figuur.”

Eva

M
y-

Li
fe

 S
lim Verantwoord 1 tot 2 kilo 

per week afvallen!

www.mylifeslim.com

Eva van Scheffersveldt
Adri Piecklaan 33

3739 LG  Hollandsche Rading
M. 06 -10 06 88 95

evavans@mylifeslim.com  
Uitsluitend op afspraak

Samen sterk voor een gezondere levensstijl!

Geen tijd om langs te komen? Kijk voor 

•

•
Openhuis 21 november

Van 15.00 tot 19.00 uur.

Presentje voor iedere 
bezoeker

Beautycenter         Etoile
Bij Beautycenter Etoile kunt u kiezen uit één 
van de gezichtsbehandelingen van Alcina of 
een luxe behandeling op basis van aroma-
therapie met de producten van Decléor.

U kunt bij ons onder meer terecht voor:

Gezichtsbehandelingen  
(wij werken met Decléor en Alcina)

Lichtflitsontharing en huidverbetering

Microdermabrasie

Lichaamsmassages

Botox en fillers

Spraytan

Tanden bleken

Afslankbegeleiding

En nog veel meer..

Adri Piecklaan 33
3739 LG Hollandsche Rading
telefoon: 035 - 577 12 28

www.beautycenteretoile.nl
info@beautycenteretoile.nl

Gratis parkeergelegenheid.

U bent van harte uitgenodigd op onze open dag op zaterdag 21 november van 15.00 tot 19.00 uur 
(aanmelden is niet nodig)

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25
info@brasserie-vink.nl

Beide kerstdagen geopendBeide kerstdagen geopendBeide kerstdagen geopend
Lekker eten in sfeervolle ambiance...

Kijk naar ons Kerstmenu op 
brasserie-vink.nl of 

bel en we sturen het u graag toe. 
 

Uitsluitend tafels op reservering.
 

Leeftijdsabonnementen
Train spotgoedkoop van 12 t/m 21 jaar.

oud.  In november zijn er in totaal 35 groepslessen per week waaronder: Spinning, 
Latin of Body shape, Circuittraining, 45-min workout, verschillende Yoga- en 
Pilatesvormen en nog veel meer! Dit altijd onder enthousiaste professionele 
begeleiding om alles uit jezelf te halen!

Verdere pluspunten:
Geen jaarcontracten, opzegbaar per maand.
Gratis schema op maat gemaakt door professionele begeleiding.
Staat bekend om de gezelligheid en ongedwongen sfeer.
Indoor en Outdoor trainen.
Sauna-Infrarood-Turksstoombad.
Gratis parkeren.
Gratis app met de leukste nieuwtjes/trainingsschema's.

Hoe werkt het leeftijdsabonnement? Je betaalt je leeftijd in euro's p.m. 1xp/w. 
Wil je graag onbeperkt trainen dan betaal je 5 euro toeslag. 

Vraag snel een gratis 
bespaar 25,00 euro inschrijfgeld.

Ruigenhoeksedijk 21   
3737 MP Groenekan             Tel: 0346-212412

Nieuwe 
groepslessen

 Voor jong en oud

e

www.biltschehoek.com

Uitgebreid brunchbuffet met een keur aan warme en koude specialiteiten, speciaal kinderbuffet.

Als afsluiting een grandioos  dessertbuffet, uitgebreid met Ice-fondue.

Inclusief koffie, thee, melk en jus d’orange. Reserveren noodzakelijk. Informeer bij onze receptie.

Prijs: € 29,50 per persoon. Kinderen 4 t/m 12 jaar € 17,50. Kinderen tot 4 jaar gratis.
Uitgebreid brunchbuffet met een keur aan warme en koude specialiteiten, speciaal kinderbuffet.

           Feestelijke 
    Sinterklaasbrunch

met een optreden van een heus Pietenorkest

Zondag 29 november 2015 aanvang 11.30 uur

De Holle Bilt 1  -  3732 HM De Bilt  -  Tel. 030 220 58 11  -  E-mail: biltschehoek@valk.com 

Lokale bedrijven vindt u op 
www.vierklank.nl

U vindt ons in de online bedrijvengids

KIK accountants & belastingadviseurs
Groenekanseweg 246a GROENEKAN 0346-213736 info@kikaccountants.nl
Een betrokken organisatie met een enorme hoeveelheid vakkennis op het 
gebied van (salaris)administratie, accountancy en belastingen. [lees meer]

ACCON AVM
Utrechtseweg 270 De Bilt 030 2212040 utrecht@acconavm.nl
Uw financieel adviseur voor MKB en Agro, altijd betrokken op zoek naar 
eenvoudige oplossingen. [lees meer]

Cor van Vliet Hoveniersbedrijf
Dierenriem 7 Maartensdijk 06-52468210 info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
Allround hoveniersbedrijf voor tuinaanleg, tuinonderhoud, boomver-
zorging, grond- en straatwerk, Sedumdaken, aanleg kunstgrasvelden en 
gladheidsbestrijding. [lees meer]

Dorpsbistro Naast de Buren
Groenekanseweg 168 GROENEKAN 0346 218821 info@naastdeburen.nl
In ons sfeervol ingerichte restaurant bent u van harte welkom om te ko-
men genieten van onze voortreffelijke gerechten. [lees meer]

Kwaliteitsslagerij Van Loo
Hessenweg 183 DE BILT 030 2203813 info@slagerijvanloo.nl
Verse producten, dagelijkse productie en intensieve kennisoverdracht 
maakt winkelen bij ons tot een speciale belevenis. [lees meer]

 NIeuws ageNDa arCHIef aDVertereN BeDrIjVeN reagereN NIet oNtVaNgeN CoNtaCt

Op www.vierklank.nl wordt hard gewerkt. Na introductie van de nieuwe 
site medio dit jaar vindt momenteel het vullen van de online  bedrijven-
gids plaats. Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren 
aan de inwoners. Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.



 De Vierklank 11 18 november 2015

Nieuwe expositie in Art Traverse
Josephine Sloet exposeert in ArtTraverse in het gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven met schilderijen, 

tekeningen en ruimtelijk werk van 15 november 2015 tot en met 12 januari 2016. Haar expositie 
werd zondag 15 november door dichter en beeldend kunstenaar Frank Eerhart geopend. 

Het werk van Josephine Sloet (Am-
sterdam 1945) is abstract in de ware 
betekenis van het woord. De vor-
men hebben geen rechtstreeks ver-
band met de werkelijkheid, maar 
ze roepen wel gevoelens op bij de 

beschouwer, vergelijkbaar met po-
ezie en muziek. Josephine gebruikt 
in haar werk de natuur als metafoor 
voor haar eigen beeldtaal. De vier 
elementen: aarde, lucht, water en 
vuur spelen een belangrijke rol in 

haar schilderijen, objecten, foto’s 
en werk op papier. Zij maakt zowel 
op papier als op doek gebruik van 
een combinatie van technieken. 
Deze manier van werken resulteert 
in een sterke vormentaal die tege-

lijkertijd fragiel overkomt. Met de 
natuur als uitgangpunt weet zij de 
toeschouwer keer op keer te verras-
sen en te verwonderen.
 
Den Haag en Frankrijk
Josephine Sloet bezocht de Rijks-
academie voor Beeldende Kunsten 
in Amsterdam en de Vrije Aca-
demie in Den Haag. Zij woont en 
werkt in Den Haag en Frankrijk. 
Tot 1982 maakte zij uitsluitend 
werk op papier. Daarna werkte zij 

aan opdrachten voor schilderijen, 
o.a. voor Paleis Noordeinde in Den 
Haag. Haar werk is diverse malen 
gepubliceerd. Zij exposeerde ook 
in het buitenland, in 2004 in Albu-
querque, New Mexico en in 2011 in 
Caldas da Rainha in Portugal. 
De exposities in de ArtTraverse zijn 
te bezichtigen tijdens kantooruren 
maandag, woensdag, donderdag 
en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur 
en dinsdag van 8.30 tot 19.00 uur. 
[HvdB]

Al direct na de opening is er volop belangstelling voor de expositie.

Nieuwe Tentoonstelling in  
Ruimte voor Kunst 

Willemijn Voerman en Ineke Duivenvoorde verzorgen van 20 november tot en met 12 december 
in Ruimte voor de Kunst (Dorpsstraat 42 in De Bilt) een expositie dessin, knippatroon, lijn, 

model, ordening, sjabloon, tekening, voorbeeld, vorm.

Willemijn Voerman is in 2007 aan 
het Sandberg Instituut afgestudeerd 
met het performance duo Voer-
man & Vermeulen. Ze werkte in-
dividueel als beeldend kunstenaar 
met verschillende technieken als 
performance, fotografie en video. 
Momenteel maakt ze met zeefdruk-
ken repetitieve ontwerpen. Ze mixt 
figuratieve en abstracte patronen 
met contrasterende kleuren. Laag 
voor laag, tekening over tekening 
construeert ze haar werk.

Vakschool
Ineke Duivenvoorde is in 1998 af-
gestudeerd aan de Hogeschool van 
de Kunsten Utrecht (theatervorm-

geving) en heeft hierna in deeltijd 
de Modevakschool gevolgd tot cos-
tumière.
Liefde voor textiel & grafische 
vormgeving vormt de basis voor 
haar werk dat zich ergens bevindt 
tussen autonoom en ambachtelijk. 
Tussen borduurwerk, stikwerk en 
drukwerk, machinaal of handma-
tig. Letters verdwijnen tussen het 
garen, wijzers zijn eigenlijk snavels 
van vogels en ineens blijkt zeewier 
je toe te lachen.

Bovendien
Op zondag 22 november om 15.00 
uur is er bovendien een muzikaal 
optreden van Marc van der Holst, 

een Nederlandse striptekenaar 
en muzikant, die meestal drums 
speelt. Marc leest enkele prozage-
dichten voor en speelt uitslaande 
kampvuurliedjes op de akoestische 
gitaar. 
Openingstijden tentoonstelling: 
Vrijdag 20 november: van 14.00 tot 
18.00 uur, zaterdag 21 november: 
van 11.00 tot 18.00 uur (17.00 uur 
feestelijke opening) en zondag 22 
november: van 12.00 tot 17.00 uur 
(15.00 uur optreden Marc van der 
Holst). Daarna van 26 november 
tot en met 12 december donderdags 
van 14.00 tot 18.00 uur, vrijdags 
van 11.00 tot 18.00 uur en zater-
dags van 11.00 tot 17.00 uur.

Het Weeshuis van de Kunst
Op zaterdag 21 november speelt de 
Biltse band Frisbee ‘Woodhouse’ 
van Crowded House. Bij dit op-
treden brengen ze onder andere de 
hits ‘Take the weather with you’ 
en ‘Chocolate cake’ van Crow-
ded House ten gehore. Ook als je 
deze muziek niet kent is de band 
een feest om naar te kijken. Fisbee 
bestaat sinds 2000 uit Hans Blik, 
Mickel Bekkers, Heiko de Jonge 
en Eric te Brake en zijn muzikanten 
uit De Bilt, Utrecht en omstreken. 
Bij Frisbee gaan enthousiasme en 
routine samen met een goede show, 
waarbij de meerstemmige zang, 
Hammondsound en catchy mond-
harp er lekker uit springen. Subtiel 
als het kan en krachtig als het moet. 
En met een zanger die zich telkens 
ontpopt als ras-entertainer, is het 
publiek in no time in beweging. 
Aanvang 20.30 uur

Voor meer informatie en aanmel-
ding (beperkt aantal plaatsen) zie 

de website www.hetweeshuisvan-
dekunst.nl.

Voorstellingen Steeds 
Beter best bezocht

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 november speelde Toneelvereniging Steeds 
Beter uit De Bilt in Het Lichtruim in Bilthoven een komedie van Carl 
Slotboom: ‘Pension van lichte zeden’. Er was beide avonden sprake 
van een uitverkochte zaal en zowel het publiek als de uitvoerenden 
genoten. (foto Lieke Thomas)

Documentaire over 
Biltse Grift

Woensdag 11 november kwamen de makers van de documentaire 
over de Biltse en Zeister Grift naar Bilthoven. In de bibliotheek in 
Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 werd de documentaire door 
Kees de Kort en Pieter Veraart ingeleid en vertoond aan zo’n 70 
belangstellenden. [foto Henk van de Bunt]

Dubbelconcert KBH 
en Biltse muziekschool

Zaterdag 28 november organiseert de Koninklijke Biltse Harmonie 
(KBH) een dubbelconcert met het clarinet choir van de KBH en het 
accordeonensemble van de Biltse muziekschool. Het publiek kan dan 
horen hoe een ‘koor van klarinetten’ klinkt: van de kleine es-klarinet tot 
de bijna 3 meter lange contrabasklarinet. 
Het clarinet choir staat onder leiding van Johan Boonekamp, vaste diri-
gent van de KBH en tevens klarinettist. Na de pauze speelt het accorde-
onensemble van de Biltse Muziekschool. Het accordeonensemble staat 
onder leiding van Hans Kämper en bestaat sinds 2014. Aanvang 20.00 
uur in Theater het Lichtruim (Planetenplein 2, Bilthoven). Kaarten zijn 
verkrijgbaar via het Kunstenhuis (www.kunstenhuis.nl; ticketservice) 
en aan de zaal. 

De Biltse Frisbee entertainers.
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Aanbiedingen geldig 16 november t/m 29 november 2015 (zolang de voorraad strekt)

Bij Slim Figure Clinics werk je aan een goede, gezonde leefstijl. Samen 
met je persoonlijke coach die je helpt met een verstandig voedings-
patroon, bewegingsadvies en natuurlijke supplementen. Zonder honger- 
gevoel en met meer energie! Bijvoorbeeld met onze Vetremmers, 
waardoor je dat heerlijke etentje niet hoeft te laten schieten.

Gezond op gewicht komen en blijven 
Terwijl je lekker blijft genieten!

Maak een afspraak
 voor een gratis intake en krijg bij de start van het programma een pot 

Vetremmers t.w.v. 
€ 19,95 cadeau!*

Kijk op slimfigureclinics.nl of kom gezellig langs.

HESSENWEG 2 | 3731 JK DE BILT | 06 24 251 006 OF  030 820 11 45
DEBILT@SLIMFIGURECLINICS.NL | SLIMFIGURECLINICS.NL

Vetremmers zijn 100% natuurlijke extracten met vezels die het vet binden zodat deze 
niet worden opgenomen door het lichaam.

* Geldig t/m 31/12/2015 en niet i.c.m. andere acties.

the art of haircoloring

November-actie!!
High of Low lights!

Special effects!
€ 18,95 of € 24,95
Gemaakt door Ilse!

Tip: maak tijdig uw afspraak voor de feestdagen!!

BLANKE KALFSRIBLAPJES
Heerlijk mals. Om kort te stoven, lekker te combineren met
mosterd & honing. Ca. 60 tot 75 min. stoven. 500 gram 9,98

HERFST GEBRAAD
Op veler verzoek met o.a. malse rosbief, rookspek & kruiden.
Helemaal panklaar! Totaal ca. 25 min. braden. 500 gram 9,75

FAZANTENBORSTFILET
Uit onze wildhoek. Lekker bij bijv. zuurkool. Alleen zout & peper
toevoegen. Ca. 3 tot 4 min. braden. 100 gram 2,95

PICANJA STEAKS
Graan gevoerd en lang gerijpt. Smelt op de tong. Lekker 
gemarineerd & gekruid. Bakken als een biefstuk. 100 gram 2,55

LAMS RUMPSTEAKS
Puur natuur mals lamsvlees om rosé te bereiden, met iets
kno� ook gemarineerd. Ca. 5 tot 6 min. braden. 100 gram 2,55

TIP:
GORDON VINK

Met o.a. speklapje, � jne kruiden, ham & kaas. 100 gram 1,25 
POLLO ESPANJA

Kip� let met Seranoham, kruidencrème, zontomaat & basilicum. 100 gram 1,45

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 16 t/m zaterdag 21 november 2015. Zetfouten voorbehouden.

HEUVELRUG RUNDERRIBLAPJES
Heerlijk rundvlees van de Utrechtse Heuvelrug, iets doorregen
en grof van draad. Ca. 2½ tot 3 uur stoven. 500 gram 6,50

Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

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

19/11 showroom Maartensdijk open
21/11 Genieten - Tuincentrum Vechtweelde, Maarssen

Out� ts Boots Accessories

Create your looks 
at Botaboots

Blessed by
Comfort
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advertentie

Landwaart krijgt  
HACCP certificaat

door Henk van de Bunt

Eind oktober ontving Landwaart in Maartensdijk de fel begeerde en benodigde 
systeemcertificatie. Dat betekent dat het voedselveiligheidssysteem van het bedrijf is 

geëvalueerd en voldoet aan de daarvoor opgestelde landelijke eisen.

HACCP (Hazard Analysis and Cri-
tical Control Points) is een voed-
selveiligheidssysteem. Van elke 
fase in de productie brengt het be-
drijf in kaart wat er fout kan gaan 
en hoe dit kan worden voorkomen. 
Zo ontstaat er een veilig product 
voor de consument.

Verplicht
Voedsel is een primaire levens-
behoefte. Daar wordt in ons land 
voorzichtig mee omgegaan. Tal 

van toezichthoudende overheids-
diensten, zoals bijvoorbeeld de 
Keuringsdienst van Waren, zien 
erop toe dat voedingsmiddelen 
vanaf productie tot op het bordje 
van de consument met de grootst 
mogelijke zorg worden omringd. 
Daarom zijn bedrijven die voed-
sel produceren of verwerken ook 
verplicht een HACCP-plan op te 
stellen. 
HACCP valt onder de Europese 
wetgeving en is grondlegger voor 

onder andere de hygiënecode.

Alles OK
Het certificaat is voor wat Land-
waart betreft duidelijk; het beslaat 
het gehele bedrijf: ‘Het bedrijfs-
systeem is geëvalueerd en voldoet 
aan de eisen voor wat betreft de 
productie en transport van gesne-
den, panklare groente, gesneden 
rauwkosten, rauwkosten met dres-
sing, kant en klare maaltijden, kant 
en klare soepen, sappen en taarten. 

Fysiotherapie ‘De Bilt’ verhuisd
Na meer dan 50 jaar Kerklaan is Fysiotherapie ‘De Bilt’ begin november verhuisd naar  

het Gezondheidscentrum De Bilt aan de Henrica van Erpweg 2b in De Bilt. 

‘De Kerklaan’ was een begrip voor 
vele Biltenaren. Maar de praktijk 
groeide uit z’n jasje, er was meer 
ruimte nodig. Dit was een van de 
redenen van de verhuizing. Op de 
Henrica van Erpweg maakt Fysio-
therapie ‘De Bilt’ als zelfstandige 
pluspraktijk deel uit van het Ge-
zondheidscentrum De Bilt. 

Snel schakelen
In dit Gezondheidscentrum zijn alle 
Biltse huisartsen gevestigd, de Hes-
senapotheek, de praktijkondersteu-
ners, psychologen, kinderfysiothe-

rapeuten, logopedisten, diëtisten, 
Mensendieck en nog vele andere 
disciplines. Samenwerkende zorg-
verleners in Gezondheidscentrum 
De Bilt is voor de patiënten een 
groot voordeel: korte lijnen en er 
kan snel geschakeld worden bij een 
zorgvraag.

Specialisten
Fysiotherapie ‘De Bilt’ beschikt 
nu over zes lichte, comfortabele 
behandelkamers en een prachtige 
ruime, lichte oefenzaal met veel 
nieuwe apparatuur. In deze oefen-

zaal worden patiënten behandeld 
en getraind; in de avond is er een 
gevarieerd aanbod van trainings- 
en sportprogramma’s. Het team 
bestaat uit 9 fysiotherapeuten en 2 
assistenten en staat garant voor een 
professionele opstelling, vakinhou-
delijke kwaliteit en een bijzonder 
goede teamgeest. Al sinds 1965. 
De 9 fysiotherapeuten bieden sa-
men alle specialisaties binnen de 
fysiotherapie aan. Daarnaast zijn 
ze actief in de verzorgingshuizen 
van De Bilthuysen en in serviceflat 
Biltstein. 

Het team brengt mensen graag weer in beweging.

Aan het einde van iedere werkdag worden winkel en werkruimtes spik en span achter gelaten.

Open dag bij Etoile
Sinds oktober is aan de Adri Piecklaan 33 in Hollandsche 

Rading Beautycenter Etoile gevestigd. Op zaterdag 21 
november houdt het instituut een open dag van 15.00 tot 

19.00 uur. In een gezellige ambiance kunt u een kijkje 
nemen in de mooie behandelruimtes. 

Etoile maakt tijdens de open dag gebruik van de gelegenheid een aantal 
nieuwe behandelingen onder de aandacht te brengen. Daaronder bij-
voorbeeld VPL; een methode waarbij met een lichtbehandeling onge-
wenste beharing en zelfs fijne rimpeltjes en lijntjes verdwijnen.

Nog mooier
Tot het team is ook Eva van Scheffersveldt toegetreden. Eva heeft 
zich na het behalen van haar diploma Zelfstandig Gewicht Consulen-
te aangesloten bij de landelijke opererende keten My-LifeSlim. Eva: 
‘Bij afslanken gaat het veelal om het aanpassen van de levensstijl. 
Om kilo’s kwijt te raken zonder in te teren op spiermassa, of steeds 
een hongergevoel te hebben, maken we in het begin gebruik van voe-
dingssupplementen. Samen met de klant passen we het persoonlijk 
dagschema aan en zetten de schouders er onder. In de praktijk werkt 
afvallen met begeleiding veel beter dan in uw eentje aan de slag gaan.’ 
Eva is tevens tandenbleekspecialiste. Met de X-treme Smile behande-
ling is er na 1 uur al sprake van een witter, frisser en stralender gebit. 
De te behalen tint wordt in overleg bepaald en die blijft circa 3 maan-
den tot 1,5 jaar gelijk.
Kijk voor meer informatie op www.beautycenteretoile.nl

Feestdagenactie  
in Maartensdijk

Klanten, die iets kopen ter waarde van minimaal 10 euro bij de deelne-
mende winkels van de Maartensdijkse MiddenstandsVereniging kun-
nen een boodschappenpakket of cadeaubon winnen. 
De winkels die meedoen zijn te herkennen aan het inleverpunt of een 
pakket van de week wat in de winkel opvalt. Ze kunnen hun aankoop-
bon met vermelding van hun naam en telefoonnummer inleveren en 
dan worden er per week 2 boodschappenpakketten of een cadeaubon 
uitgedeeld. De actieperiode loopt van 21 november tot en met 19 de-
cember. 

Deze week van 18 nov t/m 24 nov

Hyacint
3 stuks in pot 0, 99
tolakkerweg 138   
Hollandsche Rading 
www.karelhendriksen.nl

keuze uit:
roze
wit 
blauw

per pot

volg ons op:
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Geldig van woensdag 4 t/m dinsdag 10 november 2015

   Hoogvliet,
altijd de

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

   Hoogvliet,

Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden.  Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Max. 4 keer de aanbieding per klant.

Hoogvliet Bilthoven: Leyenseweg 127 - Bilthoven

Coca-Cola 
Fles van 1.5 liter
Alle soorten
Per fl es
1.79

 Koggelandse 
kaas 
Stuk 500 gram 
Alle soorten
van: 5.40 - 7.45
voor: 2.70 - 3.72

kortingkortingkortingkortingkortingkortingkorting
50%0.990.990.990.

1.5 liter

Per liter 0.66

4.994.994.994.
kilo

 Kipfi let 
Kilo

Recital in Schutsmantel

Zondag 22 november geeft Wout 
van Veen een recital klassieke 
muziek op piano in de Bech-
steinzaal van Schutsmantel. De 
toegang is gratis. De zaal is open 
vanaf 14.30 uur en het begint om 
15.00 uur. Na zijn studie musico-
logie is Van Veen als muziekdo-
cent in het voortgezet onderwijs 
werkzaam geweest. Hij heeft een 
bijdrage geleverd in de ontwikke-
ling van muziek als examenvak en 
was meer dan dertig jaar coauteur 
van de methode Muziek op maat. 
Hij componeerde de muziek van 
twee musicals en een groot aantal 
liederen op tekst van de dichter 
Len Borgdorff. De laatste jaren 
gaf van Veen in het ‘Huis in de 
wijk’ in Tuindorp Utrecht lezin-
gen over muzikale onderwerpen, 
geïllustreerd met foto’s, video-
beelden en live gespeelde pia-
nofragmenten. ‘Huis in de wijk’ 
is de voormalige kosterswoning 
van de Tuindorpkerk. De piano-
fragmenten speelde hij in de kerk, 
waar een goede vleugel staat. 

Tentoonstelling Utrechtseweg 
in Dijckstate

De samenwerkende historische 
instellingen de Historische Kring 
D’Oude School uit De Bilt, de 
Historische Vereniging Maar-
tensdijk, het Geheugen van Zeist 
(Zeister Historisch Genootschap) 
en Gemeentearchief Zeist en het 
Regionaal Historische Centrum 
Vecht en Venen organiseren de 
reizende tentoonstelling: ‘De 
geschiedenis van de Utrechtse-
weg’ in Dijckstate Maartensdijk
De opening is op maandag 23 
november om 16.00 uur in de 
Binnentuin van Woon-, zorg- 
en dienstencentrum Dijckstate, 
Maertensplein 98 in Maartensdijk 
en zal worden verricht door de 
Maartensdijkse historicus Anne 
Doedens. De tentoonstelling zal 
in Dijckstate te zien zijn tot en 
met 4 december van maandag t/m 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Foto’s,  prenten, documenten en 
kaarten geven een beeld van de 
geschiedenis van de waarschijn-
lijk oudste, nog in gebruik zijnde 
en bestrate, weg van Nederland: 
het tracé van Zeist tot aan de 
Berekuil in Utrecht. In de tentoon-
stelling worden veel onderwerpen 
belicht; de straat zelf, wegveran-
deringen, de omliggende dorps-
kernen, buitenplaatsen en andere 
gebouwen, bedrijven en instel-
lingen, recreatie en horeca en het 
vervoer. 

Evolutie van moraal

Prof. dr. Jan v. Hooff, emeritus 
hoogleraar gedragsbiologie socio-
ecologie, Universiteit Utrecht, 
spreekt voor de Bilthovense 
Kring voor Wijsbegeerte. Zijn 
specialisme is het sociale gedrag 
van dieren, in het bijzonder de 
primaten. Hij houdt een lezing 
over de evolutie van de moraal, 
onder de titel ‘De evolutie van 
de boom van kennis van goed en 
kwaad’. De lezing is op maandag 
23 november 2015 in ‘Huize Het 
Oosten, Rubenslaan 1-3, Biltho-
ven. De aanvang is om 20.00 uur. 
Toegangskaarten zijn aan de zaal 
verkrijgbaar. 
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Winterevenement  
Warme Witte Winter Weken 

Zaterdag 21 november gaat het grote winterevenement de ‘Warme Witte Winter Weken’  
van start bij ‘t Vaarderhoogt in Soest. 

Eén van de meest bekende pu-
bliekstrekkers bij de Warme Witte 
Winter Weken is het nostalgische 
Anton Pieckdorp, dat elk jaar 
speciaal voor deze gelegenheid 
compleet wordt gebouwd. Een 
echt dorp met echte winkels, een 
kerk en dit jaar zelfs een molen. 
In de winkels wordt allerhande 
waar verkocht van winkeliers uit 
het hele land. Elke woensdag- en 
zaterdagavond komen er nieuwe 
winkeliers het dorp bevolken. Op 
de site warmewittewinterweken.nl 
staat een lijst van wie er allemaal 
komt en wanneer. Dat maakt het 
leuk en interessant om meer dan 
één keer langs te komen.

Kerststal
De levende Kerststal, die naast het 
Anton Pieckdorp te vinden is, is 

alleen al de moeite waard. Niet al-
leen de grootste, maar ook een van 
de mooiste in het land. Daar wordt 
elk jaar zo’n twee maanden aan ge-
werkt. In de stal is levend vee aan-
wezig. Met name het kleinvee met 
een zeer hoog aaibaarheidsgehalte 
is onweerstaanbaar voor kinderen. 
Onder toezicht van de stalhouder 
mogen de beestjes worden opge-
pakt en geaaid. Er is overigens nog 
véél meer te beleven voor kinde-
ren. Broodjes bakken bij Henk de 
Houthakker, knutselfrutselen bij 
Simone, of meedoen aan het we-
reldrecord kralen rijgen in het Fair 
Trade huis bijvoorbeeld.

Romantiek
Wie van romantiek en sfeer houdt 
is precies op de juiste plek bij de 
Warme Witte Winter Weken. Op 

de vrijdagavonden wordt daar nog 
eens een schepje bovenop gedaan 
met de Lichtjesavonden. Het ge-
hele complex is dan feeëriek ver-
licht en er is een stamppottenbuffet 
waar bezoekers aan deel kunnen 
nemen (reserveren via www.war-
mewittewinterweken.nl).
De Kerstshow die tegelijkertijd 
met het evenement draait bevindt 
zich in de overdekte ruimten van 
’t Vaarderhoogt. Een zéér rijk in-
gerichte koopshow met diverse 
prachtige beleefhoeken en natuur-
lijk een zee aan Kerstdecoraties, 
om thuis de Kerst extra mooi aan 
te kleden.

Smulplein
Het dorp kent een heus Smulplein 
waar alle eethuisjes met bijbeho-
rende zitjes gevestigd zijn. Genoeg 
te kiezen ook: oliebollen, poffer-
tjes, warme worst, broodjes, lek-
kere hapjes, koffie, thee, limona-
de. Ook de befaamde eigen recept 
glühwein ontbreekt dit jaar niet. 
Wie uitgebreid wil eten kan terecht 
in de binnen-herberg De Kastelein.
Op het Smulplein is tevens het mu-
ziekpodium, vanwaar op gezette 
tijden diverse artiesten, bands en 
koren voorstellingen verzorgen. 
Te beginnen met het openingscon-
cert van de Soester Knollen op za-
terdag. Dan is het evenement een 
echt Hollands winterfeest dat 5 
weken lang elke dag open is (ook 
de zondagen) en gaandeweg steeds 
meer een sfeervolle kerstbeleving 
wordt.Winterevenement Warme Witte Winter Weken is een echt familiefeeest.

Weggeefwinkel pikt pand 
Autobedrijf Verkerk in

door Walter Eijndhoven

Henk Verkerk, eigenaar van autobedrijf Volvo is niet blij met de weggeefwinkel in zijn 
voormalige pand aan de Prins Hendriklaan in Bilthoven. Nadat hij een kijkje wilde nemen in 

zijn oude pand, bleek hij niet naar binnen te kunnen. De sloten van de deuren waren dichtgekit 
en aan één der deuren van zijn voormalige garage hing het bordje ‘gekraakt’.

Het zal je maar gebeuren, je eigen 
pand niet kunnen betreden. Verkerk 
vertelt: ‘Vlak voor de kerstdagen, 
eind vorig jaar, wilde ik ons voor-
malige pand binnengaan, maar 
werd mij dit belet doordat de sloten 
onklaar waren gemaakt. Ik was op 
z’n zachtst gezegd onaangenaam 

verrast. Krakers hadden zich helaas 
toegang verschaft tot mijn pand 
en alles was gebarricadeerd. In fe-
bruari 2013 is ons bedrijf naar het 
nieuwe bedrijventerrein aan de C. 
de Haasweg in Bilthoven verhuisd 
en het is de bedoeling dat op ons 
oude terrein huizen gebouwd wor-

den. Door gedoe met benodigde 
vergunningen duurt alles langer dan 
ik eigenlijk wil’. 

Wegwerpmaatschappij
Omdat het oude pand al meer dan 
anderhalf jaar leegstond, trok het 
de aandacht van een groepje kra-

kers en besloten zij het leegstaande 
gebouw te betrekken. Rein, één der 
krakers: ‘Op 15 december vorig 
jaar zijn wij hier ingetrokken. Na-
tuurlijk was het gas en licht allang 
afgesloten, dus het was hartstikke 
koud toen wij het pand betrokken. 
Met één telefoontje hebben wij al-
les weer laten aansluiten, op onze 
eigen kosten, en hebben wij hier 
een weggeefwinkel gevestigd, als 
een soort protest tegen de weg-
werpmaatschappij’. Iedereen die 
iets over heeft, van gebruikte gla-
zen, boeken, cd’s en kleding tot aan 
oude televisietoestellen, kan hier 
zijn spullen afgeven. Maar ook als 
je iets nodig hebt, kan het gewoon 
worden meegenomen, gratis. Corrie 
Korver uit De Bilt en vrijwilligster 
bij de weggeefwinkel vult aan: ‘De 

weggeefwinkel is alleen op vrijdag 
geopend en inderdaad kan iedereen 
hier iets komen brengen, maar ook 
ophalen, voor niks’. 

Overeenkomst
Verkerk is uiteindelijk, in goede 
harmonie, een overeenkomst aan-
gegaan met de vier krakers. Tot 
volgend jaar zomer mogen zij de 
weggeefwinkel runnen in de voor-
malige garage. Verkerk: ‘Ik hoop 
dat na de zomer alle vergunningen 
in orde zijn en dat wij kunnen be-
ginnen met de sloop van het oude 
pand. Het is de bedoeling dat vier 
nieuwe huizen worden gebouwd, 
twee twee-onder-één-kappers, in 
de prijsklasse van 5,5 tot 6,5 ton’. 
De krakers zullen dan weer op zoek 
moeten naar nieuwe ruimte.

Kerstboompjes voor 
het goede doel

Ook in 2015 zijn er weer kerstboompjes te koop, versierd door de 
dames van Lionsclub Bilthoven 2000. De opbrengst van de actie 

gaat dit jaar naar twee goede doelen.

Een daarvan is Stichting Jarige Job; een stichting, die het mogelijk 
maakt om kinderen uit kansarme gezinnen toch hun verjaardag te laten 
vieren door middel van een verjaardagsbox. Hierin zitten o.a. traktaties 
voor in de klas, een cake en versieringen zoals slingers en ballonnen 
voor thuis. De Voedselbank zorgt voor de uitlevering van de verjaar-
dagsboxen. Ook de Prinses Maxima Manege in Den Dolder mag weer 
naar een deel van de opbrengst uitzien. Hun missie is het aanbieden van 
hippische activiteiten aan mensen met en zonder beperking om vooruit-
gang te bevorderen in hun welzijn en maatschappelijke mogelijkheden. 

Abrona
De kerststerren zijn net zoals vorig jaar gemaakt door Abrona in Zeist. 
Abrona is een huis voor volwassenen met een verstandelijke beperking. 
In hun kaarsenmakerij hebben zij de ruim 16.000 prachtige kaarsvet-
sterren gemaakt, die de bomen mooi versieren. 
Boompjes bestellen kan per e-mail (lionskerstbomen@gmail.com)  
of tel.(06 19496318).

Wintersfeerfair  
in Groenekan

Op zaterdag 21 november vindt een wintersfeerfair plaats bij het kera-
miek atelier VoorDeDijk in Groenekan. Op het sfeervolle, landelijke 
terrein van het atelier staat keramiek, al dan niet in de stemming van de 
feestdagen, centraal. Daarnaast zijn er sieraden, sjaals, tassen en ander 
handwerk. Ook is er keuze uit diverse soorten jam en gelei van vruchten 
van eigen onbespoten bodem. Om de winterse sfeer luister bij te zetten 
worden u naast thee en koffie met koekjes glühwein, pompoensoep en 
gezelligheid aangeboden.

Atelier VoorDeDijk is gelegen aan de Voordorpsedijk 41 in Groenekan. 
De fair is op zaterdag 21 november van 15.00 tot 20.00 uur. De entree 
is vrij en er is gratis te parkeren op het terrein van Voordorpsedijk 43A.

Vrijwilligster Corrie in de weggeefwinkel.

Henk Verkerk voor zijn pand op het bedrijventerrein.
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Zaterdag 21 november start van het grootste en 
gezelligste winter-familie evenement in Midden-Nederland

Ze zijn mak, 
ze zijn zindelijk, ze zijn zacht, 
ze zijn trouw en aanhankelijk. 
Ze kosten per stuk 
normaal € 9,50. 
Als Lekkere Warme 
Witte aanbieding .....

Misschien 
wel uw nieuwe hobby. 
3-D puzzle kersthuisje mét 
verlichting. De prijs is een Kerst-
cadeau op zich. Van € 6,50 voor 
de “kanje-echtniet-
latenliggen”-prijs 
van .....................

Geurverspreiders van 
Aroma di Rogito. Kies uit drie 
verschillende of neem ze alle 
drie voor de afwisse-
ling. Per stuk van 
€ 4,95 voor .......

3,75

2,95

Een 
mooie 
kans 
op een 
mooie 
krans, want 
deze beauty kost 
géén €16,95 
maar slechts ....

Een prachtig en weldadig gezicht 
op tafel. Een plateau dat u vol zet 
met zoveel kaarsen als er maar op 
passen. De prijs is al 
net zo sfeervol, van 
€ 12,95 nu slechts ....

Languit op de 
bank, kopje 
warme chocomel 
en zo’n donzig 
zachte plaid 
over je heen. 
Geniet er maar 
van. Van € 19,95 
voor de bijna 
cadeauprijs van 
............................

Wát een verrassing! 
Zoveel licht uit zo’n dun sliertje. 
Prachtig voor in de boom, maar 
ook op andere met licht 
te decoreren plekken. 
40 leds van € 3,25 voor

100 leds 
van € 16,25 voor ........7,95

11,95

1,95

9,50

Hoe 
gezellig mag 
het worden 
thuis? Nodig maar mensen uit 
en laat ze lekker mee-eten van 
uw nieuwe 12-delig 
Kerstservies. 

Van €18,95 

nu slechts ....... 10,95

9,95

5,50

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

Openingstijden:
dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur, 
vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur

Openingstijden ‘t Vaarderhoogt 
tuincentrum en Kerstshow:
dagelijks van 09.00 tot 18.00 uur, 
vrijdag tot 21.00 uur, zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur 
en zondag van 10.00 tot 17.00 uur

• Anton Pieck winkeldorp
     Om de 3 á 4 dagen steeds weer nieuwe winkeliers

• Optredens koren en artiesten
• Henk de houthakker
• Smulkramen
• Levende Kerststal
     Al decennia lang de meest 
 befaamde Kerststal

• Grote Kerstshow
     Uitgeroepen tot de mooiste 
 in de regio

 EXTRA KINDER-
 ACTIVITEITEN 

• Fair Trade huis
     Meedoen aan het 
 wereldrecord kralen rijgen

• Zelf kaarsen maken
     Onweerstaanbaar leuke bezigheid
 bij het Kaarshuis van de Punt
 (alleen in de weekeinden)

• Simone’s knutselpret
     De plek om als kind de tijd te verliezen
 om helemaal op te gaan in de leukste knutselfrutsels
 (Woensdag- en vrijdagmiddagen en in het weekeinde)

Elke vrijdag
lichtjesavond 
met stamp-

potten buffet
Zie voor tijden en reserveren www.warmewittewinterweken.nl of informeer bij onze

herberg De Kastelein.
OPEN TOT 21.00 UUR

STAMPPOTTENBUFFET VAN 
17.00 TOT 19.00 UUR

AANSLUITEND LIVE MUZIEK

Oók elke 
zondag geopend

10.00-17.00 uur
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Gastlessen in Week van Respect  
door Henk van de Bunt

Tijdens de week van Respect ging op diverse locatie de vlag van het Platform Respectvol 
Samenleven in top. Een initiatief, dat wordt gedragen door docenten, leerkrachten,  

leerlingen, schoolleiders, vrijwilligers en gemeenten. 

Het doel van de Week van Respect 
is een bijdrage leveren aan sociale 
veiligheid, in de klas, op school en 
in de buurt. Daarbij staat het per-
soonlijke verhaal centraal. Door 
ervaringen te delen leer je de an-
der kennen en komt verbinding tot 
stand, een voorwaarde voor weder-
zijds begrip en respect. Ook poli-
tici, sporters, studenten en artiesten 
ondersteunden de Week actief door 
gastlessen te geven op scholen.

De Regenboog in De Bilt 
Nadat de vlag met het logo van het 
Platform Respectvol Samenleven 
onder grote belangstelling van de 
kinderen door meester Frank de 
Bruin op de speelplaats was ge-
hesen, spoedden de kinderen zich 
naar het loslokaal voor de gastles. 
Gastdocent Karel Beesemer sloeg 
een bruggetje van hedendaags ont-
breken van respect, naar de Tweede 
Wereldoorlog, toen het woord ‘res-
pect’ voor de bezetter een onbekend 
woord en/of begrip was. De groe-

pen 7 en 8 waren in één leslokaal 
aanwezig en daardoor was het volle 
bak. Beseemer  begon met te vertel-
len dat het noodzakelijk is ook van-
daag nog steeds weer opnieuw stil 
te staan bij de noodzaak respect op 
te brengen voor elkaar: ‘Nog steeds 
worden groepen mensen wegge-
zet als minderwaardig: Zigeuners, 
mensen uit de Oostbloklanden, Ne-
gers, Joden. Op sportvelden wor-
den nog steeds mensen in elkaar ge-

schopt. Het ontbreken van respect 
liep gedurende de oorlog uit op: 
rassenwaan, waanzin, vervolging 
en moord’. 

Vervolgens werd over de vervolging 
van de Joden verteld in de Tweede 
Wereldoorlog. De beide groepen 
leerlingen bleken zeer geïnteres-
seerd. Als een spervuur kwamen de 
vragen op Karel af. Zozeer zelfs dat 
groepsleerkracht Cecile Eurlings 
een punt moest zetten achter deze 
ongebruikelijke les. De aanvanke-

lijk geplande tijdsduur was reeds 
ruimschoots overschreden. 

Martin Luther King
De school is de rode draad door het 
leven van Frank Diepstraten; hij 
werkte 35 jaar bij de (voormalige) 
Laurensschool in De Bilt. Eerst als 
onderwijzer en later als directeur. 
Ooit zei hij: ‘Ik heb het mooiste 
beroep ter wereld’. Wanneer je dan 
ook nog – weliswaar als gastdocent 
– opnieuw in de schoolbanken mag 
plaatsnemen, dan mag je dat een 
hoogtepunt noemen. Diepstraten 
was naar de Martin Luther King-
school in Maartensdijk gekomen; 
de school, vernoemd naar de voor-
vechter van vrijheid en respect. 
Eén van diens vele uitspraken was: 
‘Liefde is de enige kracht, die in 
staat is een vijand in een vriend te 
veranderen’. 
Meester Frank filosofeerde met de 
leerlingen van de groepen 7 en 8 
over het thema respect. Alle leer-
lingen werden uitgenodigd een af-
fiche over respect te maken, een 
artikel voor de schoolkrant erover 
te schrijven en een collage rond 
duurzaam(-heid) te maken. De 
laatste vraag was natuurlijk te ver-
wachten van de voorzitter van De 
Stichting Ontwikkelingssamenwer-
king (De Bilt), die zich bezighoudt 
met internationale samenwerking 
en duurzame ontwikkeling op lo-
kaal niveau.

Rapportcijfer
Wethouder Hans Mieras ging op be-
zoek bij groep 7/8 van de Bosberg-

school in Hollandsche Rading. In de 
les ontspon zich een levendige dis-
cussie rond vragen als: ‘Wat versta 
je onder respect? Wat is het tegen-
overgestelde van respect? Wanneer 
kost het moeite om iemand anders 
met respect te behandelen? En hoe 
ga je om met iemand die vanuit 
geloofsovertuiging mensen anders 
benadert dan jij’. Mieras: ‘Daar-
naast werd gediscussieerd over de 
actuele maatschappelijke dilem-
ma’s rond de opvang van vluchte-
lingen. Het bleken onderwerpen te 
zijn, waarover alle leerlingen wel 
een mening hadden: de vragende 
vingers priemden in de lucht en 

de meningen vlogen over en weer. 
Over een aantal belangrijke punten 
werden ze het wel eens. Alle leer-
lingen gaven aan, dat ze altijd pro-
beren om een ander met respect te 
behandelen. Soms is dat moeilijk. 
Bijvoorbeeld als iemand je bele-
digt of wanneer je kleine broertje of 
zusje heel erg irritant doet. Wat dan 
helpt is goed luisteren en proberen 
te begrijpen waarom je broertje of 
zusje zo irritant doet’. De meeste 
leerlingen vonden het een erg leuke 
les (rapportcijfer 7 of 8), maar ook 
daarover verschilden de meningen. 
‘Ik heb een 3 gegeven want ik vind 
een rekenles gewoon veel leuker’.

De vlag wordt onder grote belangstelling van de leerlingen en gastdocent 
Karel Beesemer gehesen. [foto Reyn Schuurman]

Frank Diepstraten, terug in het mooiste beroep ter wereld. 

Wethouder Hans Mieras op bezoek bij de Bosbergschool in Hollandsche 
Rading.De Werkplaats voor één dag 

‘Atelier d’ enfants’ 
door Veroniek Clerx

Afgelopen vrijdag werkt gewerkt met de Franse slag op de Werkplaats in Bilthoven. Maar dan 
in positieve zin. Want de ‘Werkers’ (zoals leerlingen van de WP worden genoemd) hadden een 

ontmoeting met de ambassadeur van Frankrijk, de heer Laurent Pic. 

Hij stond aan het hoofd van een delegatie, die landelijk een 
Dag van de Franse taal organiseert. Ook aanwezig waren do-
centen en leerlingen van het Bonifatiuscollege uit Utrecht. 
‘Er werken 400 Nederlandse scholen mee aan deze dag van 
de Franse taal,’ vertelt woordvoerder Paulina Schulp van De 
Werkplaats.

Aangekleed
Ambassadeur Pic, die sinds een paar maanden zijn land in 
Nederland vertegenwoordigt, werd warm ontvangen. Al op 
het schoolplein werd hij in zijn eigen taal aangesproken 
en begroet. Ook andere leraren, behalve de leraren Frans, 
werkten mee aan de Franse slag. De school was ‘Frans aan-
gekleed’, er klonk de hele dag Franse muziek en in de les-
sen waren vleugjes Frans te zien en te horen. De leerlingen 
spraken Frans met de ambassadeur en vertoonden films die 
ze zelf hadden gemaakt over De Werkplaats en het Bonifa-
tiuscollege.

Europees onderwijs 
Als lid van die delegatie waren aanwezig de dames Fabienne 
Ricordel (attaché voor het Franse taalonderwijs) en Sabrina 
Comat. Laatstgenoemde namens de organisatie Nuffic die 
internationalisering van het Europese onderwijs voorstaat. 
Met ander woorden: beheersing van vreemde talen zoals het 
Frans, maar ook het Duits, Engels en Spaans, opent deuren 
voor sollicitaties over de Nederlandse grens. Hinkelen op z’n Frans: ‘Un deux trois’.

Amnesty International 
op Dag van Respect

door Veroniek Clerx

Floris van Mens vertelde donderdag tijdens de Dag van 
Respect, het verhaal van Amnesty International. Hij 

nodigde groep 7 van de Groen van Prinstererschool in 
De Bilt uit om mee te denken over het belang van het 

Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. 

Bijvoorbeeld: ‘Je hebt het recht 
op leven en op ontwikkeling’. 
En: ‘Je hebt het recht op onder-
wijs dat zich richt op het ontwik-
kelen van je talenten en je leert 
over respect voor andere mensen 
en de natuur’. 

Choquerend
‘Het is in feite choquerend’, al-
dus van Mens tijdens een kort 
interview, ‘dat we wel alle know 
how en middelen hebben om vol-
gens de gedachten van de Uni-
versele Verklaring van de Rech-
ten van de Mens samen te leven. 
Maar niet genoeg ons best doen 
om ons groepsdenken en oneer-
lijke verdeling te overwinnen. 
We zijn toch allemaal kinderen 
van deze ene planeet?’
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Open Biltse Bridgedrive

Voor thuis- en clubbridgers is er 
op vrijdag 20 november in het 
H.F. Witte Centrum in De Bilt 
de 17de aflevering van de Open 
Biltse Bridgedrive. Er zijn prij-
zen in de vorm van bekers en in 
natura te verdienen. De aanvang 
is om 19.30 uur en er worden in 
6 ronden 24 spellen gespeeld en 
meesterpunten toegekend. Deel-
name staat open voor maximaal 
64 paren. Inschrijving per e-mail 
is mogelijk via mariette2voge-
laar@gmail.com. Tel. informa-
tie vooraf bij Bert Nijdam (030 
2250172) of Mariëtte Vogelaar 
(030 6062137). De organisatie is 
een gezamenlijk initiatief van de 
bridgeclubs Bilthoven, BCC’86, 
Dombridge en Maartensdijk. 

Gratis advies in Kenniscafé

Donderdag 19 novem-
ber organiseert Mens De 
Bilt het Kenniscafé: een  
bijeenkomst waar mede-
werkers van de gemeente De 
Bilt hun kennis en ervaring  
inzetten voor nonprofit organisa-
ties. Wilt u als stichting, vereni-
ging, school of instelling eens met 
een adviseur van de gemeente De 
Bilt sparren over een bedrijfsma-
tig vraagstuk? In het wijkrestau-
rant zitten medewerkers klaar om 
u van advies te zijn op het gebied 
van onder andere organisatie en 
management, subsidies, veilig-
heid, communicatie, financiën, 
vergunningen en juridische en 
personele zaken.

Aanmelden
Het Mens Kenniscafé is bestemd 
voor inwoners van de gemeen-
te De Bilt en vindt plaats in 
wijkrestaurant Bij de Tijd aan 
de Prof. Dr. P.J.W. Debeyeweg 
1 in De Bilt van 9.30 tot 12.00 
uur. Deelname is alleen mogelijk 
na aanmelding vooraf. Meld u 
vóór 12 november per e-mail 
aan bij a.kloosterziel@mensde-
bilt.nl en geef daarbij een 1e 
en 2e voorkeur op over welk 
onderwerp of vraagstuk u wilt 
spreken. Per adviesgesprek is 30 
tot 45 minuten ingeruimd waarna 
gewisseld wordt. Na ontvangst 
van uw aanmelding ontvangt u 
nadere informatie.

Wintersfeerfair in Groenekan

Op zaterdag 21 november vindt 
een wintersfeerfair plaats bij het 
keramiek atelier VoorDeDijk in 
Groenekan. Op het sfeervolle, 
landelijke terrein van het atelier 
staat keramiek, al dan niet in 
de stemming van de feestdagen, 
centraal. Daarnaast zijn er sie-
raden, sjaals, tassen en ander 
handwerk. Ook is er keuze uit 
diverse soorten jam en gelei van 
vruchten van eigen onbespoten 
bodem. Om de winterse sfeer 
luister bij te zetten worden u 
naast thee en koffie met koek-
jes glühwein, pompoensoep en 
gezelligheid aangeboden.
Atelier VoorDeDijk ligt aan de 
Voordorpsedijk 41 in Groenekan. 
De fair is op zaterdag 21 novem-
ber van 15.00 tot 20.00 uur. De 
entree is vrij en er is gratis te 
parkeren op het terrein van Voor-
dorpsedijk 43A.

Geldig van woensdag 18 t/m dinsdag 24 november 2015

   Hoogvliet,
altijd de

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

   Hoogvliet,

Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 
 Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Max. 4 keer de aanbieding per klant.

 Shoarma-, gyros- 
of roerbakreepjes 
Kilo
van: 7.29
voor: 3.64

kortingkortingkortingkortingkortingkorting
50%

Stoney Creek 
Australische wijn. Alle soorten
6 fl essen van 0.75 liter
van: 32.94
voor: 16.47

kortingkortingkortingkorting
50%

Per liter 3.66

RUIM 16 EURO
KORTING!

Bertolli pastasaus of Chicken Tonight 
Alle soorten
4 stuks
voor: 5.40 - 8.20

GRATIS 
set theedoeken 

(3 stuks)
t.w.v. €6.99

bij aankoop van 
4 stuks Bertolli 

pastasaus of 
Chicken Tonight

GRATISGRATIS

4 stuks
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SPEELGOED
Uitdagend & Duurzaam

Boeken & Spellen
www.prikmeteenrietje.nl

Zwemles voor kinderen uit 
vluchtelinggezinnen 

Woensdag 11 november overhandigden drie organisaties in zwembad Brandenburg in Bilt-
hoven cheques aan Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. De cheques werden in ontvangst ge-nomen 

door Hanneke Eilers, coördinator van de Stichting.

Opstandingskerk De Bilt, Stichting 
Bilthovens Open Podium en Rota-
ryclub De Bilt/Bilthoven hebben 
voor hun festiviteiten in septem-
ber dit jaar contact gezocht met het 
Steunpunt. Zij wilden de opbreng-
sten uit hun activiteiten bestemmen 
voor een maatschappelijk doel in 
De Bilt. Het doel zwemles voor 
kinderen uit vluchtelinggezinnen, 
die in De Bilt wonen werd ge-zien 
als zeer actueel en aansprekend. 

Water
Hanneke Eilers: ‘Water is in ons 
land overal om ons heen. Het is 
daarom van groot belang, dat vooral 
kinderen over een goede zwemvaar-
digheid beschikken. Voor kinderen 

uit landen waar zwemles niet ge-
bruikelijk is, is dat heel belangrijk. 
Vluchtelingengezinnen hebben hier 
vaak geen geld voor. Daarom biedt 
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt ie-
der kind uit een vluch-teling gezin 
dat op de basisschool zit, zwemles 
aan in zwembad Brandenburg. Zo 
worden ze in staat gesteld om te le-
ren zwemmen en tenminste zwemdi-
ploma A te halen. Het geld hier-voor 
moet onder meer via particuliere 
fondsen en giften worden verkregen. 
Samen zwemles betekent daarnaast 
ook: samen sporten, samen plezier 
maken en samen iets bereiken’.
 
Inzameling
De Opstandingskerk De Bilt stelde 

een bedrag van 1000 euro beschik-
baar uit de opbrengst van de jaar-
lijkse rommelmarkt. Op die dag 
vond ook het Wereldfeest plaats in 
het centrum van Bilthoven. Door 
bemiddeling van Steunpunt Vluch-
telingen De Bilt liet de Stichting 
Bilthovens Open Podium (op-
brengst 802 euro) twee (ex)-vluch-
telingen optreden. Angatu en Nasr, 
beiden ras-muzikanten, brachten 
met zang en bouzoukispel wereld-
muziek ten gehore. 

Tijdens alle muziekoptredens werd 
geld opgehaald. Evenals met de 
kinderactiviteiten, die verzorgd 
werden door Rotaryclub De Bilt/
Bilthoven.                  (Ellen Thier)

V.l.n.r. Klaas Kuiken (Rotary De Bilt/Bilthoven), Petra Jansen (Opstandingskerk Bilthoven), Han Langen en 
Ellen Thier (Bilthovens Open Podium), Hanneke Eilers (Steunpunt Vluchte-lingen De Bilt) en Khadija Sala 
Guleed (Somalische vluchteling) en twee zwemleskinderen. [foto Reyn Schuurman]

Lampionnen en snoep tijdens  
Sint Maarten

door Henk van de Bunt

Ook dit jaar organiseerde de Sint Maartenkerk in Maartensdijk weer de traditionele 
lampionnenoptocht door Maartensdijk. Op woensdag 11 november konden de kinderen 

verzamelen bij de Ontmoetingskerk aan de Julianalaan.

Van daaruit startte om 19.00 uur de 
optocht naar de Sint Maartenskerk 
aan de Nachtegaallaan. Uiteraard 
ging Sint Maarten te paard weer 
voorop en zorgde Muziekvereni-
ging Vriendenkring uit Westbroek 
voor de muzikale begeleiding. In de 
bomvolle Sint Maartenskerk wer-
den de bekende Sint Maartenliedjes 
gezongen.

Het verhaal over Sint Maarten 
werd verteld door Jan de Vries en 
Simonet Schoon uit Eemnes; twee 
ervaren verhalenvertellers die on-
der de naam ‘Weg van verhalen’ 
jong en oud wisten te boeien met 
hun levendige en eigenzinnige ma-

nier van vertellen. Na het verhaal 
was er chocolademelk, limonade 
en speculaas. Toen de activiteiten 
in de Sint Maartenskerk afgelopen 
waren konden de kinderen het dorp 
door om aan te bellen bij de huizen, 
liedjes te zingen en snoep te verza-
melen.

Fietsenkeuring op 
De Regenboog

Goed verkeersonderwijs is belangrijk op basisschool De 
Regenboog in De Bilt. Het is daarom een vast onderdeel 

van het lespakket in alle groepen. Ook vinden er 
regelmatig projecten plaats. 

Een jaarlijks terugkerende activiteit in de herfst is de fietsenkeuring in 
samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. In de wintermaanden is 
een goed werkende fiets extra belangrijk. Op woensdag 11 november 
werden de fietsen van de groepen 5 t/m 8 gekeurd door de keurmeesters 
van Bike Totaal Mastwijk en enkele hulpouders. Wat kleine gebreken 
werden ter plaatsen gerepareerd,

Met de bekende ‘deze-fiets-is-oké-sticker’ kan ieder veilig de winter in.

Vanaf de Ontmoetingskerk in  optocht naar de Sint Maartenskerk aan de Nachtegaallaan.

Ontbijtnieuws
Vrijdag hebben de leerlingen van de Bosbergschool in Hollandsche Ra-
ding een heerlijk en gezond ontbijtje gegeten. Dat deden deze week 
zo’n 530.000 kinderen op 2.650 basisscholen in het hele land. Door 
mee te doen aan Het Nationaal Schoolontbijt ervaren de kinderen hoe 
leuk het is om de dag goed te beginnen. 

Vrijdagochtend konden de kinderen van de onderbouw niet wachten 
om samen met hun knuffel in pyjama naar school te gaan. En Juf Linda 
deed natuurlijk gewoon mee. Groep 7-8 ontbeet niet, maar lunchte om-
dat zij ‘s ochtends een gastspreker ontvingen voor het project Talenten-
kijker’. [HvdB]

Bakker Bert Bos (r) levert het ontbijt af bij juf Linda (groep 1-2), juf 
Jitske (groep 7-8), juf Laura (groep 3-4) en meester Jeffrey (groep 5-6).
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Sinterklaas kiest voor Ben Labre 
om zijn agenda te beheren

De Sinterklaascommissie van de Scoutingroep Ben Labre is er bijzonder trots op dat de goede 
Sint ook dit jaar weer het beheer van zijn agenda voor deze gemeente e.o. bij de Scouting heeft 
neergelegd. Uiteraard neemt Scouting Ben Labre een dergelijke belangrijke taak héél serieus. 

Tenslotte moet alles de bij het uitvoeren van de vele bezoeken op rolletjes lopen.

De Sint heeft er alle vertrouwen 
in dat hij via Ben Labre families 
met (klein-)kinderen, scholen en 
bedrijven een plezierig en authen-
tiek feest kan bezorgen. Tenslotte 
is een sinterklaasfeest pas écht als 
de goedheiligman zelf aanwezig is. 
Gezien het grote aantal bezoeken 
komt de Sint niet te paard maar 
wordt samen met zijn Pieten gere-
den door een chauffeur. Voor elk 
bezoek zorgt Sint voor het strooi-
goed.

Afspraak
Ben Labre heeft ook voor dit jaar 
met de Sint afgesproken dat zij 
voor de kas van de vereniging 
een vergoeding voor particulieren 
per kwartier mogen vragen. Voor 
scholen en bedrijven is de prijs in 

overleg. Sint heeft dit jaar op 28 en 
29 november en op 4, 5 en even-
tueel op 6 december plaats in zijn 
agenda. Een afspraak maken kan 
via sinterklaas@benlabre.nl. of via 
06 53633740 tussen 19.00 en 21.00 
uur. De voicemail inspreken kan 
ook. Ben Labre neemt dan zo snel 

mogelijk contact op zodat de Sint 
op de hoogte is van speciale wen-
sen. Het grootste deel van de orga-
nisatie wordt niet door Sinterklaas 
maar door zijn trouwe staf Zwarte 
Pieten gedaan. Tenzij anders wordt 
overeengekomen, komen die dan 
ook graag mee tijdens een bezoek. 

Ingezonden bericht van Sinterklaas
Lieve kinderen, groot en klein,

Het is bijna weer zover. Ik (Sinterklaas!) zal ook dit jaar weer een bezoek brengen aan 
Maartensdijk. Wij komen zaterdag 21 november aan in Maartensdijk. Dus zet deze datum in jullie 

agenda en houd deze dag vrij. Natuurlijk neem ik ook dit jaar weer mijn Zwarte Pieten mee.

Het is maar weer de vraag of het nu 
ook weer goed gaat en er niet een 
Piet vergeten wordt. Ook zullen de 
ouderen van Maartensdijk niet ver-
geten worden en zal er een bezoek 
gebracht worden aan Toutenburg en 
Dijckstate. Dus allemaal maar goed 
gaan oefenen en de kelen schrapen 

om straks uit volle borst mee te 
kunnen zingen met de klassiekers. 
Wij zijn erg blij dat we dit jaar weer 
uitgenodigd zijn; de Pieten zijn al 
volop bezig met voorbereiden en 
hebben er heel erg veel zin in. Net 
als voorgaande jaren zal er naast 
de leuke activiteiten op het Maar-
tensplein ook aan het einde van de 
middag weer een optocht zijn door 
het dorp, aangevuld met de muzi-
kale klanken van een muziekkorps. 
De activiteiten op het plein begin-
nen om 13.30 uur. Om 14.30 uur 
wordt er een bezoek gebracht aan 
Toutenburg. Om 15.15 uur zul-
len de bewoners van Dijkstate met 
een bezoekje verblijd worden. Om 
16.00 uur zal de burgemeester ons 
van harte welkom heten. En dan 

om 16.30 uur zal de optocht gaan 
beginnen, hierin mogen natuurlijk 
geen versierde kinderwagens e.d. 
ontbreken!

Route
De route van de optocht is: Ma-
rijkelaan, Fazantlaan, Patrijslaan, 
Bernhardlaan, Marijkelaan, Wil-
lem de Zwijgerlaan, Margrietlaan, 
Julianalaan, Irenelaan, Bernhard-
laan, Dorpsweg, Steylingweg, Mo-
lenweg, Marijkelaan! Verzoek om 
langs deze route zo min mogelijk 
auto’s langs de weg te plaatsen. Wij 
kunnen haast niet wachten en zien 
er naar uit jullie de 21ste  te ont-
moeten

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten

Bericht van Sint en zijn Pieten
Lieve mensen uit de buurt van 
Groenekan,
Ja ja, ook dit jaar staat jullie weer 
een bezoek te wachten,
Waarschijnlijk staat de datum nog 
wel in jullie gedachten!
Net als ieder jaar, verschijnen we 
het laatste weekend in november,
Maar ter herinnering hierbij nog 
een “remember”.
Hierbij zelfs een Engels woordje 
tussendoor,
Dat is weer eens wat anders dan het 
Spaans in koor!
Nu ik over een koor spreek,
We hopen weer veel mensen te zien 
deze week!
Niet alleen kinderen en ouders, 
maar iedereen is welkom,
Want ook voor ouderen, jongeren 
en anderen draaien we ons om.

De eerste keer is vrijdagavond 27 
november, start om half zeven,
Ja, samen met de Verhaaltjespiet, 

zul je wat beleven!
In Groenekan is het namelijk altijd 
weer raak,
Want naast ons Pieten is er ook wat 
vermaak…..
In de Groene Daan  zet je je schoen 
met gemak,
Doe wel je naam en leeftijd erin, al-
les bij elkaar scheelt ons klimmen 
op het dak!

Daarnaast liggen er grote taaipop-
pen klaar voor een nieuw “jasje”,
Hopelijk zijn jullie er allen en is het 
geen klein kinderklasje!
We hopen op versieringen met lek-
kers in mooie kleuren,
In de zaal hangen dan snel, vele 
zoete geuren!
Om half 8 nemen we weer afscheid,
Om de volgende dag fit te zijn, is 
het dan wel bedtijd!
Zaterdag 28 november start om 
13.45u. de optocht op de Oranjel-
aan in Groenekan,

Na een heerlijke wandeling, maken 
we er in de Groene Daan opnieuw 
een feestje van!
We hopen dat veel van jullie met 
ons mee willen lopen,
Want veel gezelligheid en veel 
mensen is waar we op hopen!
In de Groene Daan aangekomen, 
stapt Sint op zijn stoel,
En ja, daar vertelt hij iedereen weer 
een heleboel!
Via de Luisterpiet kregen we al veel 
nieuws te horen vanuit Nederland,
Maar wat was er met al die pakjes 
aan de hand???
Alles mooi inpakken lukt niet met 
zo weinig Pieten,
Gelukkig dat jullie ons niet zitten 
lieten!
Wie komt er dit jaar als Hulppiet 
naar de Groene Daan??
Piet zijn is namelijk écht een toffe 
baan! 

Groetjes Sint en zijn Pieten!

Sint in Westbroek
Woensdagmiddag 18 november om 14.00 
uur in het Dorpshuis van Westbroek, gaan 
wij voor de Sint naar talent op zoek.
Wat de winnaars kunnen, showen ze za-
terdagmiddag voor Sint en zijn Pieten, we 
weten zeker dat die dan zullen genieten.
Dus kun je dansen, muziek maken of mooi 
zingen,
we denken dat de Pieten met je mee zullen 
springen.
Misschien zijn de Pieten zelf ook wel be-
zig met hun talent,
zorg dus dat je er woensdag de 18e bent!
Zaterdag de 21e komen jullie natuurlijk weer in een Westbroekse 
buitenwijk, om 13.00 uur bij de fam. van  Keulen aan de Kerkdijk
Staan jullie dan allemaal weer op mij te wachten als publiek?
Natuurlijk ook weer met een mooi deuntje van de muziek.
Elk jaar is dat weer zo’n gezellige boel,
met dit jaar wel een heel speciale Sinterklaas stoel.
Dat heb ik gehoord van één van mijn Pieten,
en ik ga ook van jullie talenten genieten.
Nou Westbroek, ik heb al zin om bij jullie langs te komen,
het wordt heel gezellig, dat heb ik al wel vernomen!

Met dank aan onze sponsoren, het wordt zeker weer genieten,
Groetjes van de Sint en zijn Pieten !

Sinterklaasfeest  
bij Mens

Zaterdag 28 november brengt Sinterklaas een bezoek aan Servicecen-
trum De Bilt. Kinderen van 3 t/m 8 jaar uit de gehele gemeente mogen 
dit samen met de Sint vieren. Omdat Sinterklaas op die dag maximaal 
50 kinderen kan ontmoeten wil hij graag weten hoeveel pakjes hij moet 
meebrengen. Aanmelden kan uitsluitend via sinterklaasfeestmensde-
bilt@gmail.com. Aanmelden kan tot vrijdag 20 november. Het feest 
van Sinterklaas is van 11.00 t/m 12.30 uur. De kinderen mogen alleen 
naar binnen onder begeleiding van maximaal 1 volwassene in Service-
centrum De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1, De Bilt

Sinterklaas komt aan
Zaterdag 21 november zullen Sint Nicolaas, zijn Pieten en natuurlijk 
het Pietenorkest een bezoek aan De Bilt en Bilthoven brengen. Sint 
bezoekt eerst om 10.15 uur het gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven. Van 
daar gaat hij naar de Hessenweg waar hij om 11.15 uur verwacht wordt. 
Sint vervolgt zijn toch naar het Oude dorp (De Bilt) rond 12.15 uur.
Na de lunch (ook van Sinterklaas) is er om 14.15 uur een aankomst op 
de Planetenbaan in Bilthoven en tenslotte om 15.05 uur een aankomst 
op de Julianalaan in Bilthoven.

Sinterklaas in  
Lage Vuursche

Zaterdag 28 november komen Sinterklaas en zijn Pieten naar Lage 
Vuursche. Zoals gewoonlijk begint het feest om 14.00 uur in het dorps-
huis ‘De Furs’. Aanmelden kan bij leden van de Stichting Welzijn, bij 
de Boswinkel of brievenbus bij het dorpshuis. Hierbij vermelden de 
naam kind, leeftijd, adres en gespreksuggesties. Aanmelden kan ook 
via website: www.welzijnbewonerslagevuursche.nl 
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FC De Bilt wisselvallig 
Zaterdag 14 november ontmoetten FC De Bilt en DHSC (Utrecht) elkaar.  

Door de jaren heen zijn deze ontmoetingen veelal spannende derby’s geweest, maar dat  
leek verleden tijd te zijn. Op de huidige ranglijst stond FC De Bilt 12 plaatsen hoger,  

dus theoretisch alle redenen om aan te nemen dat de punten in De Bilt zouden blijven.  
Maar dat pakte in de praktijk heel anders uit.

Binnen enkele minuten verspeelde 
de Biltse verdediging onnodig de 
bal en daar profiteerde een Utrecht-
se aanvaller zeer alert op rondde de 
hem geboden kans prima af. Daar-
na ontstond een rommelige peri-
ode, totdat Jordy van der Laan de 
bal prima voorzette en Tom Karst 
de gelijkmaker binnenkopte. FC De 
Bilt kreeg daarna licht de overhand 
maar DHSC speelde slim en wist 
voor rust in twee minuten tijd twee 
keer de Biltse doelman te passeren. 
Met de 1-3 op het scorebord kon-
den de mannen een kwartier pas op 
de plaats maken.

In de tweede helft liet DHSC zien 
dat ze ten onrechte op de laatste 
plaats stonden; de Utrechters stre-
den voor elke meter en wisten bij 
vlagen ook zeer behoorlijk te com-
bineren. FC De Bilt kreeg relatief 
veel corners en vrije trappen, die 
vervolgens wel voor het doel kwa-
men, maar niet echt voor gevaar 
zorgden. Totdat een kwartier voor 
tijd Jelle Vliek het strafschopgebied 
binnen trok en daar onderuit werd 

gehaald: Mike Versloot knalde ver-
volgens de strafschop in de linker-
bovenhoek en het Bilts kwartier-
tje kon beginnen. De gelijkmaker 
bleef uit en in de 84e minuut sneed 
DHSC door de Biltse verdediging; 
een vlagsignaal van de Biltse as-
sistent-scheidsrechter werd door de 
arbiter van dienst niet overgenomen 
en de wedstrijd was beslist: 2-4. In 
de laatste minuut scoorde DHSC 

zelfs nog de 2-5 voor de statistie-
ken. 
 Aanstaande zaterdag zijn er geen 
competitiewedstrijden, dus FC De 
Bilt kan de komende tijd hard wer-
ken en vooral goed nadenken hoe 
de wisselvalligheid kan worden 
voorkomen. Tussendoor spelen de 
Biltenaren op 21 november thuis 
een bekerwedstrijd tegen hoofd-
klasser SVL. 

De twee doelpuntenmakers van FC De Bilt. (foto Henk Willemsen)

DOS wint en pakt koppositie
In de eerste thuiswedstrijd trof het Westbroekse DOS direct een sterke tegenstander. EKVA uit 

Almere is vorig seizoen gedegradeerd uit de 1e klasse, waar DOS net naast promotie greep  
naar deze 1e klasse. Beide teams willen strijden om de titel, maar in het eerste 

 onderlinge treffen was DOS de bovenliggende ploeg.

DOS kende een weifelende start. 
Binnen een minuut was er al twee-
maal vanaf de strafworpstip gemist. 
Het duurde eventjes voordat deze 
domper was verwerkt. Na zo’n tien 
minuten spelen bij een 3-3 tussen-
stand trok DOS de registers hele-
maal open. EKVA had het nakijken 
en was blij dat het halverwege de 
schade nog had kunnen beperken 
tot een 16-9 achterstand.

Gas
Helaas nam DOS teveel gas terug 
in het tweede deel van de wedstrijd. 
Verdedigend werd er minder conse-
quent de tegenstander gevolgd. 

Aanvallend was de concentratie 
minder en de focus meer gericht op 

leuke acties dan op het scoren van 
zoveel mogelijk doelpunten. Zo 
werd verzuimd EKVA op een gro-
tere nederlaag te trakteren. Het ver-
schil werd steeds iets kleiner, maar 
de voorsprong kwam geen moment 
in gevaar. De laatste zes minuten 
wisselde coach Steven Brink nog 
een heel vak van het tweede in. Uit-
eindelijk won DOS met een mooie 
score van 26-21 en bleek na afloop 
dat zij na twee speelronden al al-
leen aan kop staat. 
Aanstaande zaterdag wacht een uit-
wedstrijd tegen Kesteren. De aan-
vang is om 20.35 uur.
DOS 2 won na een afwachtend 
begin maar een super tweede helft 
met 16-12 van EKVA 2 en is hier-
door gedeeld koploper.

Shanna Versteeg pikte ook zaterdag 
haar doelpuntjes mee.

Tweemaal Zes niet bij de les
Na de overwinning van vorige week was het zaak voor Tweemaal Zes om dit in de tweede 

wedstrijd een goed vervolg te geven. Dat dit geen gemakkelijke opgave zou worden was van 
tevoren wel duidelijk, ondanks het gelijke spel van vorige week van tegenstander Oost Arnhem. 

Gelijk vanaf de start was duidelijk 
dat Oost Arnhem zich goed voor-
bereid had op Tweemaal Zes. Er 
was een duidelijk speelplan en bij 
de gasten was het antwoord onvol-
doende. Oost Arnhem pakte een 
kleine voorsprong aan het begin 
en Tweemaal Zes kon alleen maar 
volgen. De wedstrijd leek te nivel-
leren tot echter aan het einde van de 
eerste helft Oost Arnhem door bleef 
scoren en Tweemaal Zes daar veel 
te weinig tegenover stelde. Het spel 
was gezapig en er zat veel te wei-

nig overleg in de aanvallen. Bij rust 
stond het 14 – 7.
Met een goede start in de tweede 
helft was het misschien mogelijk 
om er weer een wedstrijd van te 
maken. Oost Arnhem deed gewoon 
wat het moest doen en speelde met 
meer overtuiging dan Tweemaal 
Zes. Pas na 10 minuten in de twee-
de helft was het gat weer vijf doel-
punten. Een doorbraakkans werd 
echter gemist toen er een heer in 
de baan van de doorbrekende dame 
stapte. Oost Arnhem scoorde wel 

en het gat werd weer groter. Aan het 
einde van de wedstrijd werd er pas 
gescoord en het gat werd uiteinde-
lijk verkleind naar 25 – 21. 

Tweemaal Zes zal goed in de spie-
gel moeten kijken. Het geduld om 
naar de goede kans toe te werken 
was er niet, de afstemming kan vele 
malen beter en misschien het aller-
belangrijkste de echte drive om te 
winnen was niet aanwezig. Hope-
lijk is dit een goede waarschuwing 
voor de ploeg van Eric Geijtenbeek.

Irene dames ijzersterk 
tegen Kalinko

‘Moeten we tegen die kinderen spelen?’ vraagt de Kalinkocoach voor 
de wedstrijd. Met een basisopstelling met twee 15-jarigen, één 16-ja-
rige en twee 17-jarigen is dat geen vreemde vraag. 
De eerste set is spannend tot 10-10, daarna is het aanvalsgeweld van 
Pleun Ypma en Esmee Priem te krachtig, waardoor Irene vrijwel iedere 
rally weet te winnen. Irene pakt de eerste set met 25-15. Ook set twee 
is Irene ongenaakbaar en zet de trend door: 25-16. De derde set breekt 
het gebrek aan ervaring het jonge team op, Irene laat de teugels wat 
vieren waardoor deze set onnodig verloren gaat met 24-26. In de vierde 
set zijn de Bilthovense meiden weer helemaal bij de les. Met een aantal 
mooie aanvallen en een paar goede bloks wint Irene de vierde set met 
25-21. Het publiek is enthousiast en vol lof over het spel van het jeug-
dige team. Irene handhaaft zich met deze overwinning in de top van de 
ranglijst. Volgende week spelen de Irene dames om 16.30 uur thuis in 
de Kees Boekehal tegen VV Haaglanden dames 2, de nummer 10 in de 
competitie. (Michel Everaert)

Het jonge Dames 1 team. (foto Ron Beenen)

Guppy’s en Puppy’s

In de week van 9 november hebben de peuters in Combibad 
Brandenburg in Bilthoven afgezwommen voor hun Guppy of Puppy-
diploma. Het was extra spannend vanwege technische problemen met 
het bad. De  vragen: ‘zouden ze nog wel genoeg kunnen oefenen’ en 
‘zou het afzwemmen wel door kunnen gaan’ konden positief worden 
beantwoord, omdat het instructiebad gewoon open bleef en alles 
normaal door kon gaan. (Johan L’Honoré Naber)

FC

DE BILT

SPORTPARK WELTEVREDEN
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Nootjes
Te koop aangeboden

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

Sta-op STOEL i.z.g.st. groen 
gestoffeerd t.e.a.b.. Tel. 0346-
212532

Z.g.a.n. aluminium koeken-
pan Ø28 cm € 8,-. Nieuwe 
leren dames laarzen met rek-
bare schacht, maat 39 € 49,-. 
Tel. 030-2202996

5 nieuwe puzzels van 1000 
stuks € 5,- per stuk. Witte eet-
kamertafel 1,40x90x75 cm. 
Bladdikte 5 cm € 40,-. Tel. 
030-2202996

Nieuwe zwarte lak dames-
boots met rits aan voorkant, 
gevoerd met bont, maat 38 
€ 40,-. Nieuwe Speedo bad-
muts, wit € 5,-. Tel. 030-
2202996

Elektrische oven € 35,-. Tel. 
0346-213469

Gratis 50m2 moestuin te 
gebruiken in Maartensdijk 
(niet op de volkstuin). Tel. 
06-52542564

Zwart leren 2-zits bankje 
€ 30,-. Bezorgen mogelijk. 
Tel. 06-52542564

Loco doosjes. Een van 1 
tot 10 cijfers en de andere 
1 tot 24 cijfers. Ze zijn nog 
compleet. Samen € 15,-. Tel. 
0346-243758

Oud ganzenbordspel. Ziet er 
nog netjes uit € 7,50. Tel. 
0346-243758

Boek: Repareren van a tot z 
rond om het huis € 5,-. Tel. 
0346-243758

Houten kleuterkeukentje 
met kraan en gootsteenbak. 
120x37x44 cm in 3 delen 
€ 12,50. Tel. 0346-212662

6 Konsalik boeken € 1,50 per 
stuk. Tel. 030-2433142

Montiss foot spa € 12,50. 
Zwarte heren schoenen maat 
43 € 10,-. Tel. 030-2433142

Elektrische vleesmes € 8,50. 
Elektrische blikopener € 8,50. 
Tel. 030-2433142

Kinderserviesje 100 jaar oud. 
Theepot, suikerpot (zonder 
deksel), melkkannetje en 5 
kop en schotels € 25,-. Tel. 
030-2294729

Bosch strijkmachine Sensixx 
2300w 4,5 bar + 110 g B22 l 
steam nieuw in doos € 49,95. 
Tel. 030-2204443

Nieuw televisiemeubel met 
vakjes van Neckermann 
€ 50,-. Tel. 06-58835508

Grenen boekenkastje 
110x55x35 cm € 20,-. Tel. 
06-22212232
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 
tekens meer + € 3,50).

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

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

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

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

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

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

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

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

Goede heater 380 volt 9 kW 
€ 50,-. Tel. 06-25476354

AEG centrifuge i.g.st. 2800 
omw/min. € 29,-. Tel. 030-
2202145

Fietskinderzitje achter 2 t/m 
5 jaar i.z.g.st. blauw incl. 2e 
framebevestiging € 25,-. Tel. 
06-21415798

Geomag 591 onderdelen 
i.z.g.st. en schoon 4 t/m 8 jaar 
€ 30,-. Tel. 06-21415798

Jenga tumbling blocks 
nieuw in doos € 10,-. Tel. 
06-21415798

Adidas Gazelle Sneakers 
roze, maat 38 nieuw € 45,-. 
Tel. 06-12217720

Nieuw in doos 12-delig kin-
der- theeserviesje van porse-
lein € 5,-. Tel. 06-19691119 
na 18.00 uur

Nieuw in doos suikerspinma-
chine € 10,-. Tel. 06-19691119 
na 18.00 uur

Nieuw in doos elektrisch 
wafelijzer met verwis-
selbare platen € 10,-. Tel. 
06-19691119 na 18.00 uur

Disney Prinses € 5,-. Tel. 
06-19691119 na 18.00 uur 

Prinsessenset: diadeem, 
muiltjes, tasje, kettingen 
en armbanden € 6,-. Tel. 
06-19691119 na 18.00 uur  
Nieuwe roze kinderfietstassen 
€ 5,-. Tel. 06-19691119 na 
18.00 uur

Kleurrijke wandklok € 5,-. 
Tel. 06-19691119 na 18.00 
uur 
My Little Pony kasteel incl. 
veestapel en stal € 15,-. Tel. 
06-19691119 na 18.00 uur

Mooi houten oventje incl. 
pannen, schorten, koksmuts 
enz. € 20,-. Tel. 06-19691119 
na 18.00 uur 
Nieuw kleurpotlodenschilde-
rij € 5,-. Tel. 06-19691119 na 
18.00 uur

Opvouwbare metalen hon-
denbench 60x48x50 cm 
€ 15.-. Tel. 030-2293063

2 cd-rekken van gemoffeld 
staal en glas: 173x45 € 45,- 
en 99x45 € 25. Tel. 06-1060 
4464 

Te koop gevraagd
WIE kan mij de resultaten 
van het stoken van spek-
steen kachel geven? Tel. 
06-43939073

Activiteiten
Zaterdag WERELDWINKEL 
in Dijckstate met kerstca-
deaus en Unicef kerstkaarten

Fietsen/ brommers
ELEKTRISCHE fiets merk 
Giant als nieuw, zeer weinig 
gebruikt € 600,-. Tel. 030-
2284547

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

of cursus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913

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

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

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion. Tel. 06-50839418

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

Te huur/ te koop 
BEDRIJFSRUIMTES 100m2 
- 400m2 aan de Industrieweg 
in Maartensdijk. Tel. 
06-54623282

DROOG (open)haardhout: 
€ 55,- per m3. Ongezaagde 
stammen: € 20,- per m3. 
Nw. Weteringseweg 34. Tel. 
06-54751296

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 Tel. 
0346-212267. HERFSTTIJD:  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

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 en 
06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en tablet-
problemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het 
weekend. Voor meer informatie over onze service en tarie-
ven: 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 prijsopgave. 
Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

T. van Asselt Bouwbedrijf, voor al uw onderhoud en timmer-
werken. Zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven. 
Tel. 06-20166310 te Groenekan

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coaching 
in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning van 
kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl

Wiskunde Aan Huis zoekt wiskundig talent. Heb jij gevoel 
voor het vak wiskunde en ben je in staat dit met geduld over te 
brengen? Kom ons team versterken en geef bijles aan leerlingen 
van de middelbare school. Interesse bel 06-23711480 of kijk op 
www.wiskundeaanhuis.nl voor meer informatie.

Tuinservice van Vliet voor al uw snoei- zaag- blad- straat- en 
tuinwerkzaamheden! Het is weer tijd voor het planten van 
bomen en alle andere soorten tuinplanten o.a. Beuken vanaf 
70cm à € 0,65  tot 2.50m à € 8,50. Taxus vanaf 50/60cm à € 4,50 
tot 2.50m à € 45,-. Coniferen vanaf 100/120cm à € 5,- tot +/- 4m 
à € 65,-. Laurier vanaf 80cm à € 5,- tot 2.5m à € 25,-. Vele soor-
ten grote en kleine fruitbomen. U kunt bij ons terecht voor al uw 
tuinplanten! Nw. Weteringseweg 34, tel. 06-54751296

Copier Hovenier. Voor al uw tuinaanleg, -onderhoud en bestra-
ting. Tel. 06-31786731

Amnesty schrijfmarathon 10 december, Internationale dag 
van de rechten van de mens. Evenals vorig jaar organiseert de 
afdeling De Bilt een schrijfactie in de bibliotheek Het Lichtruim, 
Planetenplein 2. Kom tussen 4 en 8 uur en schrijf ook een brief 
of groetenkaart. Heeft u neutrale ansichtkaarten om aan gevan-
genen te sturen? Neem ze mee!

Groene handen: najaarswerk! Groter snoei-, zaag-, hakwerk 
+ schone goten & houtwerk. Tel. 06-22313010

Damesfiets nog mooi met 
versnellingen € 50,-. Tel. 
06-52542564

Personeel gevraagd
HUISWERKBEGELEIDING 
aan huis 2-3x per week voor 
meerdere vakken. VMBO 
3e klas in Maartensdijk. Tel. 
06-54270141

Personeel aangeboden
Jonge vrouw met ervaring 
zoekt HUISHOUDELIJK 
werk, referentie op aanvraag. 
Tel. 06-84974713

PAARDENHULP voor mijn 
2 paarden Fries + Shet. 
Paarden buiten en/of bin-
nen zetten, voeren, uitmes-
ten. Paar keer per week. 
Stallen bij huis. Grens 
Groenekan/Maartensdijk. Tel. 
06-53939100

Diversen
Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatievoor een vergadering, 
workshop, familiebijeen-
komst, 

Gratis kaarten Mega 
Platen & CD Beurs 

Op 21 en 22 november vindt in de Jaarbeurs Utrecht de Mega Platen en CD 
beurs plaats. De internationaal hoog aangeschreven en drukbezochte platen-
beurs trekt muziekfans en verzamelaars uit de hele wereld die op zoek zijn 
naar een aanvulling op hun collectie. De muziekliefhebbers komen bij elkaar 
om platen te kopen, boekpresentaties bij te wonen, live optredens te zien en 
exposities te bezoeken. Daarnaast is er een geweldig aanbod posters, foto’s 
en t-shirts, vinyl, boeken, films, cd’s, tijdschriften en gesigneerde platen. Dit 
najaar is er een Detroit jaren zestig/zeventig expositie te zien over de geboorte 
van garage rock met bands als Iggy Pop & the Stooges en MC5. Speciale gast 
op de beurs is de ex-manager van MC5 John Sinclair. Zie ook www.record-
planet.nl
De Vierklank heeft een aantal gratis kaarten beschikbaar. Mail naar info@
vierklank.nl om daarvoor in aanmerking te komen. We laten per mail weten of 
je ze bij ons kan afhalen.

Parel Promotie
AV  p r o d u c t i e s

Wilt u ook een 
mooie

Website?
of misschien een 

nieuwe
Huisstijl?

Drukwerk?
Kijk op

www.parelpromotie.nl
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Vierstee Open Dag
In de zomer van 2016 zal de Vierstee in Maartensdijk grondig 
gerenoveerd worden. De renovatie wordt grotendeels betaald 

door de gemeente, maar die kan lang niet alle hoognodige 
verbeteringen en wensen van de gebruikers realiseren. 

Speciaal daarvoor is de Stichting Vierstee 2.0 in het leven geroepen. In 
nauwe samenwerking met de gebruikers organiseert deze Stichting de 
komende vier maanden acties om zo veel mogelijk geld bijeen te bren-
gen voor realisatie van gebruikerswensen. Alle bewoners van Maar-
tensdijk, de overige kernen en omstreken worden van harte uitgenodigd 
voor het spetterende openingsevenement Vierstee Open Dag op zater-
dag 28 november.

Donatie
Locatie is uiteraard De Vierstee aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk. 
De hele dag door zullen gebruikersgroepen van De Vierstee zich pre-
senteren middels leuke en ludieke acties, optredens en demonstraties. In 
veel gevallen wordt het publiek van harte aangemoedigd om zelf actief 
mee te doen. Bestuursleden van de stichting Vierstee 2.0 zullen aanwe-
zig zijn om vragen over de renovatie te beantwoorden. Tevens nemen 
zij graag de incasso-opdrachten voor donaties van u in ontvangst. In-
cassoformulieren worden in de week voorafgaand aan de open dag huis 
aan huis verspreid. Is het formulier aan uw aandacht ontsnapt? In De 
Vierstee zijn er nog genoeg en u kunt ze ter plekke invullen.

Barometer
De Vierstee Open Dag start om 10.30 uur met de onthulling van een 
(dan nog lege) financiële barometer, waarop gedurende de vier actie-
maanden de stand van zaken bij de diverse geldinzamelingen en fond-
senwervingen valt af te lezen. Bovendien krijgt iedereen die meer dan 
15 euro heeft gedoneerd desgewenst een vermelding op de barometer. 
Bij de sluiting van de open dag rond 16.00 uur zal de Stichting Vierstee 
2.0 de eerste tussenstand optekenen.

Programma
Deelnemers aan de open dag zijn in ieder geval: Vrouwen van Nu, Alge-
meen Zangkoor Maartensdijk, Sterk Spul, Kunst en Genoegen, 2 Move, 
Judokan, Reflex, Bridgevereniging Maartensdijk, Stichting Mens, His-
torische Vereniging Maartensdijk, Stichting Zonnebloem, Het Rode 
Kruis, sportgroep GALM, Futsal zaalvoetbal, Sojater en Salvo. En de 
bibliotheek is gedurende de hele dag geopend.

Het programma op zaterdag 28 november: 
10.30 uur Opening door wethouder Madeleine Bakker
  en een heel speciaal optreden van…
11.00 uur Demonstratie Judokan in de toneelzaal, 
  demonstratie sportgroep Galm in het handarbeidlokaal
12.00 uur Demonstratie badmintonvereniging
  Reflex in de toneelzaal
13.00 uur Algemeen Zangkoor Maartensdijk zingt
  in de toneelzaal; demonstratie sportgroep
  Galm in het handarbeidlokaal
14.00 uur Demonstratie 2Move in de toneelzaal
14.30 uur Sterk Spul zingt in de bibliotheek
15.00 uur Sterk Spul zingt in de toneelzaal;
  demonstratie sportgroep Galm in het handarbeidlokaal
15.45 uur Optreden Kunst en Genoegen in toneelzaal
16.00 uur Afsluiting en bekendmaken eerste
  financiële tussenstand.

Meer informatie over Stichting Vierstee 2.0 op www.vierstee.nl. 

SVM wint streekderby  
in Den Dolder 

Op het prachtige sportcomplex van DOSC in Den Dolder liet het Maartensdijkse SVM zien, 
dat het gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen Maarssen een vergissing was. Met open en snel 

aanvalsspel werd DOSC op eigen helft vastgezet. Dat leverde al direct kansen op voor de 
bezoekers, maar de spitsen waren nog niet aan scoren toe. Dat veranderde na een kwartier 

spelen door een prachtig afstandsschot van Sjoerd Burgers 0-1.Dat SVM voor de rust
niet meer scoorde mag het zichzelf verwijten. 

Na het kopje thee kopte de gretige 
Alexander Mclean goed door en 
kopte Kevin Timman de 0-2 bin-
nen. Het lager geklasseerde DOSC 
streed voor wat het waard was, 
maar werd alleen wat gevaarlijk 
door nonchalance bij de tegen-
stander. SVM voerde het tempo op 
en Roy Wijman scoorde op fraaie 
wijze de 0-3 .Even deden de gast-
heren iets terug en bracht de stand 
op 1-3. SVM liet zien dat het team 
geleerd had van het onnodige pun-
tenverlies van de afgelopen wed-
strijden en bracht door weer Roy 
Wijman 1-4 op het scorebord en 
Mike de Kok scoorde vlak voor 
tijd de 1-5.

SVM is - nu alle ploegen tienmaal 
aantraden - een goede middenmo-
ter (15 pnt) en staat zeven punten 

onder koploper Jonathan uit Zeist 
(22 pnt) en 15 punten boven degra-
datiekandidaat nummer één; het 
puntloze ’t Vliegdorp uit Soester-

berg. Dinsdag 24 november: speelt 
SVM thuis tegen de koploper uit 
de topklasse Spakenbug op voor 
de beker om 20.00 uur.

Spelers en arbiter begroeten elkaar. (foto Nanne de Vries)

Salvodames afgetroefd
De dames hebben zichzelf een slechte dienst bewezen door 

het spelen van de slechtste wedstrijd van het  
seizoen. Salvo ging kansloos onderuit met 4-0  

bij Forza in Amersfoort.

Met het oog op de plaatsing op de ranglijst leek het een mooie wedstrijd 
te kunnen worden in Amersfoort. Helaas was de realiteit geheel anders. 
Het team had een collectieve off-day. Het geloof in eigen kunne was 
totaal niet aanwezig en de inzet was onder de maat. Thuisploeg Forza 
daarentegen was een jong en enthousiast team dat tot het gaatje wilde 
gaan. Daar had Salvo in deze vorm totaal geen antwoord op en kwam 
eigenlijk in het spel niet echt voor. 

Een aantal sets gingen de teams gelijk op tot de 10 punten maar daarna 
stokte het weer bij Salvo en werden er veel te weinig punten gemaakt. 
De overwinning met 4-0 ging volkomen terecht naar Forza met de set-
standen: 25-14, 25-16, -25-7 en 25-8. 

Op 21 november krijgen de dames de gelegenheid om zich te revanche-
ren tegen het team van Keistad dat om 16.00 uur in De Vierstee komt 
spelen. De heren spelen op vrijdag 21 november om 21.30 uur uit tegen 
het Loosdrechtse Lovoc.   

1e nederlaag voor  
heren Brandenburg

Na een week van gedwongen rust 
door de sluiting van het thuisbad, 
traden de heren van Brandenburg 
zaterdag aan tegen het fysiek ster-
ke SVH uit Rotterdam. Branden-
burg begon nog wel goed en nam 
halverwege de 1e periode een 0-1 
voorsprong door Jorrit Yperlaan 
maar door onnodige uitsluitingen 
en een slechte ‘man meer’ kon de 
thuisploeg uitlopen naar een 4-2 
voorspong na de 1e periode. Ook 
in de 2e periode wilde het niet luk-
ken bij de Biltse ploeg die ook nog 
coach Robert Havekotte met een 
rode kaart weggestuurd zagen wor-

den.  De gastheren liepen uit naar 
een 8-4 voorsprong halverwege de 
wedstrijd.

In de 3e periode leek het in eerste 
instantie gespeeld toen SVH op een 
11-6 voorsprong kwam. Maar de 
Biltse ploeg vocht terug en dichtte 
het gat tot 2 doelpunten. Maar elke 
keer kwamen de gastheren uit Rot-
terdam weer op 3 goals voorsprong. 
In deze periode wilde het aan beide 
kanten niet echt lukken, man meers 
en strafworpen werden gemist. 
Toen in de 4e periode ook assistent-
coach Jan Groenwegen werd weg-

gestuurd en een 3tal spelers met 3 
persoonlijke fouten op de kant za-
ten was de wedstrijd beslist in het 
voordeel van SHV (14-12). Al met 
al een teleurstellend resultaat maar 
niet geheel onverwacht doordat 2 
weken lang op vreemde tijden en in 
een ander bad getraind moest wor-
den.

Aanstaande zaterdag volgt thuis 
de topper tegen de Ham uit Wor-
merveer, de koploper in de 1e 
klasse met evenveel verliespunten 
als Brandenburg maar 1 wedstrijd 
meer gespeeld.

Nova neemt 4 punten mee  
uit Nijmegen

Na de klinkende thuisoverwinning van vorige week tegen Arena (21-0) mocht het vlaggenschip 
van Nova zaterdag aantreden tegen Keizer Karel uit Nijmegen. Keizer Karel heeft vorige week 

bewezen geen moeite te hebben met scoren toen er nipt werd verloren met 21-19 van Woudenberg.

Coach Wouter van Brenk bena-
drukte dit in zijn voorbespreking; 
er moest geconcentreerd worden 
verdedigd en met verzorgd spel 
aangevallen worden. Al snel bleek 
dat Nova moeite had om echt lek-
ker in de wedstrijd te komen. Vooral 
op aanvallend vlak werden er geen 
goede keuzes gemaakt waardoor er 
verzuimd werd snel afstand te ne-
men van de Nijmegenaren. Bij een 
ruststand van 4-8 ging de ploeg uit 
Bilthoven met een gemengd gevoel 
de kleedkamer in. De verdediging 
stond op wat slordigheden na als 
een huis. Aanvallend kon er alleen 
nog geen vuist worden gemaakt. De 
opdracht voor de 2e helft was dus 
duidelijk, scoren uit beter verzorgde 
aanvallen.
Al snel werd duidelijk dat Nova van 
plan was om de daad bij het woord 
te voegen. In rap tempo werd de 

score verder uitgebouwd naar 11-17. 
Met nog 10 minuten op de klok was 
het duidelijk dat Keizer Karel defi-
nitief gebroken was. Dit was echter 
geen reden voor Nova om te stoppen 
met scoren. Onder leiding van Jaco 
Schippers en Richard van der Pas 
werd de eindstand van 13-24 op het 
scorebord verzilverd.

Ook Nova 2 deed goede zaken in 
Nijmegen. In de eerste wedstrijd 
van het seizoen werden de punten 
veiliggesteld door te winnen met 10-
15, waardoor alle 4 de te verdienen 
punten meegenomen werden naar 
Bilthoven. Volgende week spelen 
zowel Nova 1 (17.50 uur) als Nova 
2 (16.30 uur) bij RDZ in Zeist.

Nova bij Keizer Karel.
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advertentie

advertentie

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Ravage op de 
Utrechtseweg

Op de Utrechtseweg richting Zeist net voorbij restaurant De Biltse 
Hoek stond vrijdag 13 november rond 17.00 uur een auto in de berm in 
brand. De politieauto, die afkwam op de brandmelding, zette de eerste 
rijbaan af. 
Een onoplettende automobilist reed daarna achterop de stilstaande po-
litieauto, die geparkeerd stond met zwaailichten aan op de rechterrij-
strook. De klap van de botsing was zo hard, dat de auto, die achterop de 
politieauto reed tegen de vangrails van de linkerrijstrook kwam. De be-
stuurder van de auto die tegen de politieauto reed kwam met de schrik 
vrij en liep geen letsel op. De Utrechtseweg was gedurende lange tijd 
richting Zeist afgesloten, waardoor een grote file ontstond. Het verkeer 
stond in file vanaf afslag uithof op de A28. [Reyn Schuurman]

Auto in brand.

Auto wordt geblust door de brandweer van De Bilt.

Auto die tegen de politie auto aan reed.

De beschadigde politieauto. 

Drukbezocht Repaircafe 
Het Repaircafé in Bilthoven trok afgelopen zaterdag meer dan honderd deelnemers.  

Zij kwamen met hun kapotte spullen naar de WVT om daar hulp te krijgen  
van lokale reparatiedeskundigen. 

Een grote variëteit aan spullen pas-
seerde de revue, waaronder een 
klok, een krultang, een droger, di-
verse koffiezetapparaten, naaima-
chines, een vooroorlogs juwelen-
kistje, een stoel met een kapotte 
poot, een houten beeldje met losse 
voet en nog heel veel meer. Kinde-
ren van alle leeftijden knutselden 
gezellig met recyclemateriaal on-
der begeleiding van vrijwilligster 
Truus. Naaisters Tiny en Magda 
stonden de deelnemers bij die met 
kapotte kleding binnenkwamen en 
keken ook met hun ervaren oog de 
meegebrachte naaimachines na.

Leukste
Leukste reparatie van de dag was 
het opwarmelement van een elek-
trische barbecue. Mevrouw was er 
de vorige keer mee naar het Re-
paircafe gekomen en had toen door 
reparateur Roel uitgelegd gekre-
gen welke zekering er vervangen 
diende te worden en waar zij die 
kon kopen. Nu kwam ze als eerste 
binnen, met het opwarmelement en 
de gekochte zekering. Reparateur 
Arjan zette hem erin - en inderdaad 

- hij deed het weer! 
Het Repaircafe Bilthoven wordt ge-
organiseerd door Transition Town 
de Bilt in samenwerking met wijk-

vereniging WVT. Het volgende Re-
paircafe Bilthoven is op zaterdag 
30 januari. Meer info: www.vvsow-
vt.nl (Sofie Bakker)

Moeder en zoon zijn blij met het door reparateur Arjan gemaakte 
opwarmelement. (foto Anne Marie Gout)

Op ’t bankje
‘Mijn verjaar-
dag is pas echt 
een feest, als ik 
bij jou op het 
bankje ben ge-
weest’, stond in 
het WhatsApp-
bericht dat ik 
van Sinterklaas 
ontving. Het 
deed mijn hart 

sneller kloppen, want het beteken-
de dat Sint me weer bij het bankje 
zou gaan opzoeken. Hij meldde 
meteen hoe laat hij bij me zou zijn. 
Ik probeer het aantal keren te tel-
len dat de goedheiligman me bij 
het bankje heeft opgezocht. Ik kom 
tot meer dan tien keer. Alle keren 
was het een bijzonder genoegen 
vol verrassingen en altijd bracht 
hij een cadeautje mee. Ik heb heel 
wat ontwikkelingen rond dat be-
zoek meegemaakt. Sint kwam de 
meeste keren traditioneel op zijn 
schimmel, maar ook een keer met 
een scootmobiel. Ook de pieten za-
gen er alle keren anders uit. Vorig 
jaar waren het robotpieten in al-
lerlei kleuren. Net als altijd zit ik 
ruim voor de afgesproken tijd met 
een cadeautje op hem te wachten. 
Wat ik voor hem heb gekocht zeg 
ik niet, want cadeautjes moeten 
een verrassing blijven. Het wach-
ten lijkt altijd heel lang te duren. Ik 
houd mijn oren gespitst en veer op 
bij elk geluid. Dan hoor ik opeens 

het vertrouwde trippel, trappel, 
trippel, trap. Dat moet de goedhei-
ligman zijn. Ik neurie zoals altijd 
al zachtjes een sinterklaasliedje, 
maar meestal vergeet ik te zingen 
als de Sint echt voor me staat. Uit 
de dampige herfstavond komt hij 
opeens statig tevoorschijn. Ook 
dit keer ben ik weer sprakeloos. Ik 
houd mijn adem in en op die ma-
nier kun je natuurlijk geen liedje 
zingen. Sinterklaas komt lenig van 
zijn paard en vleit zich naast mij 
op het bankje. ‘Het is mij opnieuw 
een groot genoegen, mij hier bij 
jou weer te vervoegen, want mijn 
verjaardag is geen feest als ik niet 
bij Maerten ben geweest.’ Ik moet 
glimlachen want het is de tekst die 
hij ook in het WhatsApp-bericht 
had geschreven. Ik heb het idee dat 
Sint er wat meer ontspannen uitziet 
dan de afgelopen jaren. Misschien 
komt het omdat de crisis wat min-
der geworden is. Toch denk ik dat 
de discussie over de kleur van de 
pieten hem ook niet in de koude 
kleren is gaan zitten. Maar Sint 
heeft wel voor hetere vuren ge-
staan. Het blijkt dat hij de gang van 
zaken in de gemeente De Bilt van-
uit Spanje goed heeft bijgehouden. 
‘Met discussies over zwembad, 
Vierstee en HNL, was het me hier 
het jaartje wel. De nieuwe panden 
in De Kwinkelier, geven nog steeds 
geen koopplezier. Maar de mooie 
fiets- voetgangerstunnel onder het 

spoor, daar heb ik louter bewonde-
ring voor. Ik ging er met mijn paard 
al door, en dat was echt geweldig 
hoor.’ Sint zwijgt enige tijd, kenne-
lijk om na te denken over het ver-
volg van zijn tocht. Hoewel ik hem 
nog graag wat vragen had willen 
stellen zeg ik niets, want ik wil hem 
natuurlijk niet storen. De schimmel 
wordt al wat ongeduldig, maar daar 
had ik rekening mee gehouden. Ik 
heb een wortel voor hem meegeno-
men en het paard is er heel blij mee. 
Hij is nu tenminste rustig. Sint kijkt 
met een glimlach naar het tafereel. 
Voor mij een mooie gelegenheid 
het meegebrachte cadeautje aan 
Sint te geven, die het meteen onder 
zijn tabbert stopt. ‘Op mijn verjaar-
dag zal ik dit geschenk, bekijken  
terwijl ik aan je denk.’ Voor mij 
heeft Sint natuurlijk ook weer een 
pakje. Ik brand van nieuwsgierig-
heid, maar weet dat ik het pas op de 
verjaardag van de Sint mag open-
maken. De schimmel vindt het nu 
mooi genoeg geweest. Soepel be-
stijgt Sinterklaas het paard en met 
een groet en een zegen verdwijnt 
hij in de duisternis.

Maerten   

LOL borrelt op vrijdag
De organisatie van de Lokale On-
dernemers Lunch wijken voor 
een keer af van het gebruikelijke 
patroon. Op vrijdag 27 november 
wordt de lunch een borrel, wel op 
de gebruikelijke locatie bij Naast 

de Buren in Groenekan, aanvang 
15.30 uur. 

Ondernemers uit de gehele ge-
meente zijn welkom om even uit 
te blazen en de rug te sterken voor 

de laatste drukke weken van 2015. 
En diegene die na de borrel geen 
zin hebben om te koken zijn uiter-
aard van harte welkom om aan te 
schuiven in de dorpsbistro en mee 
te smullen van ‘wat de pot schaft’.

Kijk voor ons kerstmenu op de website.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
18-11
Do.

19-11
Vr.

20-11

Saté van varkenshaas,
frietjes en sla

of
Gebakken victoriabaarsfilet met 

béarnaisesaus
of

Groene asperges, bietjes,
noten en brie uit de oven

€ 9,50

Woe.
25-11
Do.

26-11
Vr.

27-11

Malse runderfilet met
romige pepersaus

of
Op de huid gebaken

roodbaarsfilet met zacht
gegaarde prei

of
“Chili con tofu”

€ 9,50
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