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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

030 – 228 70 85 | www.insightlegal.nl

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 
030-2252549, De Hooghlaan 2F

Begeleid itnessen 
na kanker!

Hoogvliet Bilthoven, 
Leyenseweg 127

5.99
Per liter 7.99

3
vol en 

krachtig

Alleen geldig in de winkel in Bilthoven van donderdag 2 t/m dinsdag 14 januari 2014

Chateau 
Begadanet Medoc 
Franse wijn 
Fles 0.75 liter
van: 9.99

Ouderen ontmoeten elkaar 
tijdens kerstdiner

door Henk van de Bunt

Dit jaar voor de 11e keer organiseerde het van der Valk Concern in samenwerking met het 

Nationaal Ouderenfonds kerstdiners voor eenzame ouderen en mensen die een steuntje in de 

rug erg goed kunnen gebruiken. Ook in Hotel De Biltsche Hoek vond een dergelijk kerstdiner 

plaats op 17 december. Ongeveer 120 ouderen uit alle kernen van de gemeente ontmoetten 

elkaar en genoten van een voortreffelijk diner.

Aan het roer van De Biltsche Hoek 

staan Klaas en Els van der Valk. 

Klaas van der Valk: ‘Als mede-

initiatiefnemer van dit mooie pro-

ject heb ik mijn familie enthousiast 

gekregen om gezamenlijk het Ou-

derenfonds te steunen. Inmiddels 

doen 37 Van der Valk Hotels in het 

hele land mee aan deze actie. Per 

jaar ca. 4000 eenzame ouderen, dat 

betekent in 11 jaar tijd ongeveer 44 

a 45.000 gasten. Na een aantal jaren 

vertelde ik vol enthousiasme hier-

over aan mijn fellow Rotarians. Het 

enthousiasme sloeg over en sinds-

dien, nu ook al een jaar of 8, komen 

leden van Rotary Club De Bilt-Bilt-

hoven bedienen op deze avond. Het 

gaat niet alleen over bedienen maar 

de inzet gaat veel verder. Men ont-

vangt de gasten en helpt met de jas-

sen. Met een garderobe-nummertje 

op zak wordt men naar een tafeltje 

gebracht. We proberen het zo te or-

ganiseren dat we mensen bij elkaar 

brengen. Echtparen of eenlingen 

zo placeren, dat er een leuke mix 

van vrouwen en mannen aan tafel 

bij elkaar komen te zitten. Na een 

drankje wordt door de Rotarians 

een praatje gemaakt en geholpen 

met het tot stand komen van gezel-

ligheid aan tafel. Deze gasten moe-

ten vaak even op gang geholpen 

worden om een praatje aan te gaan 

met de tafelgenoot. Men is wel eens 

wat voorzichting. Rotarians zijn er 

dan om een beetje te helpen’.

Netwerk

‘Hier in De Bilt is een samenwer-

king ontstaan met Rotary Club De 

Bilt-Bilthoven, waar ik zelf lid van 

ben. Andere familieleden in den 

lande doen dat weer met hun eigen 

netwerk. De een doet het met het 

hockeyteam van zoon of dochter, 

de ander met bevriende Lionsclub 

of andere service- of vriendenclub. 

Weer een ander heeft de jaarclub 

van een van de kinderen betrokken 

om hen ook te leren wat het is om 

anderen te helpen. Het Ouderen-

fonds heeft een landelijke afspraak 

met de Lionsclub. Overal waar 

deze kerstdiners plaatsvinden zijn 

er Lions-clubleden die de mensen 

ophalen en weer thuis brengen. Een 

breed gedragen initiatief dus. Gas-

ten krijgen drankjes aangeboden en 

een 3-gangen diner met kofie. De 
invulling wordt per locatie gekozen. 

Verder is er inmiddels bijna overal 

entertainment. Dit en vorig jaar was 

dat bij ons in De Biltsche Hoek het 

koor Rhythm & Juice. Een koor of 

een muziekensemble en soms een 

bekende Nederlander. Dit jaar was 

Willeke Alberti aanwezig op het 

kerstdiner in Hotel Breukelen waar 

zij een uur lang een optreden aan de 

gasten aanbood’. 

Ouderenfonds

Het Ouderenfonds delegeert het 

zoeken naar potentiele gasten aan 

een team van lokale welzijnswer-

kers. Via kerk, Het Rode Kruis, 

huisartsen, ouderenbonden en al-

lerlei netwerken worden mensen 

gezocht die een hart onder de riem 

verdienen. Zij krijgen dan een per-

soonlijke uitnodiging. Eén van de 

lokale pastorale begeleiders ging 

bij het diner voor in gebed en ver-

telde een kerstverhaal. Samen met 

het koor werden kerstliederen ge-

zongen. Aan het einde werd nog 

een presentje of een Goodie Bag 

uitgedeeld. Daarbij zat een kaart en 

een pen om iedereen in de gelegen-

heid te stellen om adres en telefoon-

nummers uit te wisselen. Klaas van 

der Valk: ‘Als wij dan zien dat veel 

van de gasten ook daadwerkelijk 

de kaart invullen en dit met ande-

ren delen dan is de avond meer dan 

geslaagd geweest. De gasten wor-

den weer in de jas geholpen en naar 

de auto begeleid maar niet zonder 

hen ijne kerstdagen te wensen en 
een voorspoedig Nieuwjaar. Aan de 

reacties kun je merken dat het de 

mensen goed heeft gedaan en dat 

de aandacht hen weer kracht heeft 

gegeven om door te gaan’..

Ongeveer 120 ouderen uit alle kernen van de gemeente ontmoetten elkaar in De Biltsche Hoek en genoten van 

een voortreffelijk diner.

Rhythm & Juice is een 8-koppige vocal band, 4 mannen, 4 vrouwen en 

zingt pop, jazz, wereldmuziek, Nederlandstalig, eigenlijk alles wat ze 

mooi vinden. 

advertentie



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

5/1 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

5/1 •   9.30u - Ds. J. van Dijk
5/1 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

5/1 • 10.30u - Mw. A.G. Ochtman - de 
Boer

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

5/1 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

5/1 • 10.30u - Eucharistieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom

5/1 • 10.15u – ds. J.J. Poutsma
5/1 • 17.00u – ds. C.v.d. Berg

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

5/1 • 10.00u - Ds. A.F. Troost
5/1 • 19.00u - Ds. J. den Dikken

Pr. Gem. Immanuelkerk

5/1 • 10.00u - Prof. M.E. Brinkman

Pr. Gem. Opstandingskerk

5/1 • 10.00u - Ds. P.D.D. Steegman

R.K. St. Michaelkerk

5/1 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

5/1 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

5/1 • 10.30u - Dhr. A.W. van der Meer

PKN - Herv. Kerk

5/1 • 10.00u - Ds. J. Vroegindeweij
5/1 • 18.30u - Ds. J.C. de Groot

Herst. Herv. Kerk

5/1 • 10.30u – Eerw. heer L. Stuurman 
5/1 • 18.00u – ds. J.P. Stoel 

Onderwegkerk, Blauwkapel

Geen diensten tot 20 april 2014

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

5/1 • 11.00u – ds. J.J.Sijl

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

5/1 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
5/1 • 18.30u - Ds. C. van Sliedregt

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

5/1 • 10.00 en 18.30u – ds. W.J. op ‘t Hof

PKN - Ontmoetingskerk

5/1 • 9.30u – ds. J.J. Sijl

St. Maartenskerk

4/1 • 19.00u - Eucharistieviering
5/1 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

5/1 • 10.00u - geen gegevens ontvangen
5/1 • 18.30u - geen gegevens ontvangen

PKN - Herv. Kerk

5/1 • 10.00u – ds. M.v.d. Zwan 
5/1 • 18.30u – ds. C.N. van Dis
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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

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

“Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43 

Ontmoetingsdienst

Op vrijdag 3 januari wordt er in 
de recreatieruimte van Dijckstate 
een ontmoetingsdienst gehou-
den met Jan Grootendorst als 
voorganger en mevr. van Voorst 
op piano. Na afloop is er een 
moment van ontmoeting met kof-
fie. De dienst begint om 19.30 
uur. Vanaf 19.15 uur zijn de deu-
ren van de recreatiezaal open en 
is men van harte welkom. Voor 
vragen incl. vervoer : tel. 0346 
212904.

Nieuwjaarsbijeenkomst  

Cliëntenraad

De leden van de Cliëntenraad 
Sociale Zaken De Bilt nodigen 
cliënten uit voor een nieuwjaars-
bijeenkomst in wijkrestaurant 
Bij De Tijd op vrijdag 3 januari 
van 14.00 tot 16.00 uur. Tijdens 
deze bijeenkomst wil men op een 
ongedwongen manier het nieuwe 
jaar ingaan en krijgt men de 
gelegenheid om nader kennis te 
maken met de leden van de Cli-
entenraad Sociale Zaken De Bilt. 
Aanmelden via e-mail: clienten-
raaddebilt@yahoo.com of tele-
foonnummer: 06 27820782.

Nieuwjaar bij PCOB

De PCOB afdeling De Bilt- 
Maartensdijk heeft haar nieuw-
jaaretentje op dinsdag 14 janu-
ari in boerderij Fortzicht, Voor-
dorpsedijk 35 te Groenekan. 
Men is welkom vanaf 16.30 uur. 
Aanmelden kan tot 7 januari a.s. 
bij Jannie Bos, telefoon 0346 
214124. 

Nieuwjaarsreceptie  

Lage Vuursche

Op maandag 6 januari is er van 
20.00 tot 22.00 uur een nieuw-
jaarsreceptie in Dorpshuis De 
Furs in Lage Vuursche, georga-
niseerd door en namens de Con-
tactcommissie Lage Vuursche, 
Stichting Welzijn Bewoners 

Lage Vuursche, Stichting Dorps-
huis ‘De Furs’, De Nederlands 
Hervormde Kerk Lage Vuursche, 
De Ondernemersvereniging 
Lage Vuursche, Sportvereniging 
‘DEVU’ en Kaartclub ‘De Furs’ 
Lage Vuursche. 

Opbrengst collecte

Tijdens de collecteweek van 
het Nationaal MS Fonds is het 
mooie bedrag van € 7.018,- in 
de gemeente De Bilt, met 68 
collectanten opgehaald. Met het 
geld dat de collectanten hebben 
opgehaald blijft het Nationaal 
MS Fonds  zich inzetten voor 
onderzoek naar MS en een betere 
kwaliteit van leven. Dat doet zij 
echter niet alleen, maar samen 
met patiënten, onderzoekers, art-
sen, donateurs en vrijwilligers. 

Ouderenraad De Bilt  

vergadert

De Ouderenraad van De Bilt ver-
gadert woensdag 8 januari om 
14.00 uur in de Coesfeldzaal in 
het gemeentehuis (Soestdijkse-
weg Zuid 173 te Bilthoven). De 
Ouderenraad behartigt de belan-
gen van oudere bewoners in de 
gemeente en adviseert daarover 
het College van Burgemeester 
en Wethouders en de Gemeente-
raad. Een week voor de vergade-
ring wordt de definitieve agenda 
gepubliceerd op de website van 
de Ouderenraad: www.ouderen-
raad-debilt.nl. De vergaderingen 
zijn openbaar.

Lezingencyclus

Voor maandag 6 januari 2014 
nodigt het bestuur van de Biltho-
vense Kring voor Wijsbegeerte 
en Psychologie alle belangstel-
lenden uit om te brainstormen 
over het thema van de lezingen-
cyclus in 2014-2015. Deze dia-
loogavond is open voor alle men-
sen die de lezingen bezoeken. In 
onderlinge gesprekken worden 
de contouren voor het nieuwe 
jaarthema geschetst. De aanwe-
zigen worden in kleine groep-
jes opgesplitst. De groepen gaan 
elk rond een tafel met elkaar in 
gesprek over de onderwerpen die 
hen bezighouden en die ze graag 
besproken zouden zien in de vol-
gende lezingencyclus. Locatie: 
De Koperwiek, Koperwieklaan 
3, Bilthoven. Aan deze  avond 
zijn geen kosten verbonden.

Parkinson Café 

Parkinson Café Bilthoven is in 
het nieuwe jaar weer open op 
maandag 6 januari 2014 van 
14.30-16.00 uur. Mensen met 

Parkinson, mantelzorgers/fami-
lie en belangstellenden zijn van 
harte welkom in de Koperzaal 
van Zorgcentrum De Koperwiek, 
Koperwieklaan 3 in Bilthoven. 
Zaal open vanaf 14.00 uur. Deze 
keer is het thema ‘Voedings-
markt en diëtist’. Caroline van 
der Leest is diëtist en aangesloten 
bij het ParkinsonNet. Ze zal kort 
wat vertellen over het belang van 
voeding bij de ziekte van Parkin-
son. De mogelijkheid is er om 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

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.

Na een rijk en intens leven is overleden

Bep van Haren

Utrecht, 28 april 1927

Bilthoven, 16 december 2013

 Corrie van Haren - Senft

 John en Gloria

 Susan en Yeshwant

 Petra en Charly

 Wim en Moniek

 Jenna en Barry

    Jaidy

 Patrick

Jan Provostlaan 123

3723 RS  Bilthoven

De crematieplechtigheid heeft inmiddels 

plaatsgevonden.

Geboren

21 december 2013

Bart
Zoon van 

Gerwin en Willeke 
Nokkert -van Keulen

Bovenkruier 72
3738 WD Maartensdijk

vragen te stellen. U kunt infor-
matie inwinnen op de voedings-
markt waar diverse firma’s met 
hun producten vertegenwoordigd 
zullen zijn.

Uiteraard is de infotafel met 
diverse folders weer aanwezig. 
De toegang is gratis, maar een 
bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Meer info bij Ankie van Dam, 
tel. 0346-211814 of per e-mail 
b.van.dam@hetnet.nl
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voor een offerte of boeking:

Personal Touch Travel

Prinsenlaan 19, Maartensdijk

Tel. 06 52633573

helen.brinkhuis@

personaltouchtravel.nl

Veel reisplezier in 2014!
De Biltse Bewoners-

vereniging Woonspraak

wenst u een goed en 

gezond nieuwjaar.

WONEN DOEN WIJ MET ELKAAR

Wij wensen u

een gelukkig en

gezond 2014 toe!

Joop en Jannie 

van Rossum en 

hun medewerksters 

wensen u een 

Gelukkig

Nieuwjaar toe.

Bouwbedrijf

D. de Graaff B.V.

Wenst u een

gelukkig nieuwjaar

Maartensdijk

Tel: 0346-213003

Mob: 06-20500049

www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Het Bakker Bos-team

wenst u 

een voorspoedig 2014!

 Restaurant

Ook in 2014 is

restaurant Floyds

er voor elke

feestgelegenheid. 

www.restaurantfloyds.nl

T: 035-5771267

Uit de gemeenteraad van 19 december
door Guus Geebel 

Burgemeester Arjen Gerritsen verwelkomt twee Gasten van de Raad. Peter Westerhof en Wim 

Odink zijn door de fractie van Bilts Belang uitgenodigd de raadsvergadering vanaf een speciale 

plaats bij te wonen.

Vragenuur

Ebbe rost van Tonningen (Beter De 

Bilt) stelt vragen over de ontwikke-

lingen bij de Omgevingsdienst Regio 

Utrecht (ODRU) en verwijst naar 

de raad van Ronde Venen waar een 

motie over dit onderwerp werd aan-

genomen. Ook stelt hij vragen over 

de wijze van bekendmaking van het 

project De Timpe bij station Biltho-

ven en de rol van de raad daarbij. 

Wethouder Ditewig antwoordt dat dit 

een particulier initiatief betreft waar-

over een overeenkomst is gesloten. 

‘De raad gaat verder over de kaders 

wanneer het bestemmingsplan aan de 

orde is.’ Zijn laatste vraag betreft de 

afsluiting van de Boslaan in Biltho-

ven tijdens de feestdagen.    

Welstandsnota

De raad stelt de Welstandsnota ge-

meente De Bilt 2013 vast. De nota is 

een uitwerking van de wens van de 

raad tot deregulering en heeft als doel 

een actueel, effectief, eenvoudig en 

eficiënt welstandstoezicht op bouw-

werken te verkrijgen. De fractie van 

GroenLinks&PvdA en Gitta van Eick 

(CDA) stemmen tegen het voorstel. 

Anne de Boer (GroenLinks&PvdA ) 

stelt dat we met deze nota naar een 

heel laag niveau van welstand gaan. 

Maatschappelijke ondersteuning

De Verordening maatschappelijke 

ondersteuning De Bilt 2014 wordt 

met algemene stemmen vastge-

steld. Bij het debat over dit agen-

dapunt stelt Etiënne van Buren (SP) 
dat in De Bilt meer sprake is van 

confectiewerk dan maatwerk. Hij 

vindt het goed dat er na een jaar een 

evaluatie komt. Bertus Voortman 

(D66) pleit voor een Bilts Zorg In-

formatiesysteem. Johan Slootweg 
(SGP) wil weten welke instrumen-

ten de wethouder gaat inzetten om 

een en ander tot een succes te ma-

ken en hoe de raad die kan controle-

ren. Hans Brilleman (Bilts Belang) 

stelt dat wat nu wordt besloten weer 

volledig ter discussie staat wanneer 

vanuit De Haag nieuwe wetgeving 

komt. Natasje Steen (VVD) is blij 
met de wijzigingen die in de ver-

ordening zijn aangebracht. Marcus 

van der Mast (GroenLinks&PvdA) 

lijkt het goed om zo snel mogelijk 

te beginnen. Hij roept op om heel 

goed te communiceren. Nico Jan-

sen (ChristenUnie) wil stimuleren 

dat mensen preventief hun netwer-

ken opbouwen. Wethouder Herman 

Mittendorff is het daarmee eens. De 

wethouder stelt dat duidelijk is dat 

er bezuinigd gaat worden. Hij denkt 

dat die bezuinigingen voor de men-

sen minder voelbaar kunnen wor-

den door het combineren van een 

aantal zaken. Mittendorff stelt dat 

de verordening een regeling is die 

het mogelijk maakt voorzieningen 

op maat te leveren.

Hamerslag

Bij hamerslag stelt de raad de vol-

gende agendapunten vast: De ver-

ordening tot vijfde wijziging Apv 

gemeente De Bilt 2009, verlenen 

van toestemming voor wijzigen 

Gemeenschappelijke Regeling 

Belastingsamenwerking, gemeen-

schappelijke regeling Regionaal 

Historisch Centrum Vecht en Ve-

nen 2014, verlenen van onthefing 
woonplaatsvereiste van wethou-

der Mittendorff, bestemmingsplan 

Melkweg eerste herziening, kre-

dietvoorstel voor aanleg rotonde 

Antonie van Leeuwenhoeklaan 

Bilthoven, beëindigen van de ge-

meenschappelijke regeling Wel-

stand en Monumenten Midden 

Nederland en het verzamelvoorstel 

begrotingswijzigingen. Nico Jansen 

stemt tegen het kredietvoorstel voor 

de aanleg van de rotonde Antonie 

van Leeuwenhoeklaan.

Veel belangstelling voor Kunst uit eigen provincie
Van 18 december t/m  2 januari 

2014 werd bij WVT aan de Ta-

linglaan in Bilthoven de expo-

sitie ‘Kunst uit eigen provincie’ 

georganiseerd. Al meer dan 40 

jaar stopten de ‘reguliere’ WVT-

activiteiten een paar weken om 

tijdens de decemberfeestdagen 

ruimte te maken voor kunst.  Het 

gebouw wordt voor die gelegen-

heid  getransformeerd naar een 

expositieruimte en men kan ge-

nieten van een gevarieerd aanbod 

van kunstzinnige uitingen. 

Van de deelnemers kwamen er 11 

uit Bilthoven, 9 uit De Bilt en 1 uit 

Maartensdijk. De overige 23 kun-

stenaars kwamen uit 15 verschil-

lende plaatsen, waarbij Utrecht (6) 

en Zeist (4) goed vertegenwoordigd 

waren. Tijdens de opening zorgde 

het WVT Huisorkest voor muzikale 

begeleiding. Op de beide zonda-

gen gedurende de openstelling was 

er zang en gitaarspel door Andrea 

Hessing en Paul Deneer. [HvdB]

Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

De opening in december werd verricht door cultuurwethouder Bert Kamminga. Al vanaf de opening werd de 

tentoonstelling druk bezocht.

V.l.n.r. Tiny Middleton, Hans Brilleman, Peter Westerhof, Wim Odink en 

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

Reclame geldig vanaf 
vrijdag 3 januari 
t/m dinsdag 7 januari

Wilt u onze extra aanbiedingen 
online ontvangen? Download 
dan nu de xxiyou app. Kies ons als 
winkel en u profiteert direct van 
onze aanbiedingen!

STOMPETOREN 

OUD BROKKEL

STOMPETOREN 

BELEGEN
500

gram 4.98 500
gram 6.98

Wij danken u voor het vertrouwen dat 
u het afgelopen jaar in ons hebt gehad. 
Ook in 2014 hopen wij weer voor u 
klaar te staan!

We wensen u al het goeds voor 2014!

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70

Vers van de Traiteur
Nieuw!!!     Handgemaakte

Gevulde Torteloni
IN SAUS DIV. SOORTEN ___ 100 GRAM 1,49

Jachtschotel
________________________ 100 GRAM 1,25

Witlofschotel
________________________ 100 GRAM 0,99

Hollandse

Prei
HÉÉL KILO

NAVEL

Sinaasappels
HÉÉL KILO

Turbana

Bananen
HÉÉL KILO

MAANDAG 6 
DINSDAG 7 EN WOENSDAG 8 JANUARI

Wij wensen u een vers 
en gezond 2014 

                Slank-salade
Ook niet lijners vinden 
dit lekker _________ 100 GRAM  0,69

0,49 0,990,89
vitamientjes!!!

Vers gesneden

Hutspot __________500 GRAM 0,69

de allerbeste 

Perssinaasappels __ 2 KILO 1,99

Spaghetti met Scampi
____________________100 GRAM 1,25
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Wij wensen u

een Gezond, Groen

en Gelukkig Nieuwjaar

Gruttolaan 32

Maartensdijk

T 0346 211838

www.mokveldhoveniersbedrijf.nl

“Ik ben er voor u. 

Ook in 2014.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43

Onze medewerkers
wensen u

een voorspoedig 2014

kers

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

Wij wensen u een gelukkig,
gezond en smakelijk 2014!

Familie Beckers en medewerkers
Zilt & Zoet

Restaurant Zilt & Zoet 

Dorpsweg 153 - 3738 CD  Maartensdijk

Tel. 0346-212627

www.restaurantziltenzoet.nl

info@restaurantziltenzoet.nl

Graag tot ziens op

onze open dagen:

vrijdagavond 24 januari

18.30 - 21.00 uur

en zaterdag 25 januari

10.00 - 14.00 uur

www.maartensdijkvmbo.groenhorst.nl

Het Trefpunt
door Henk van de Bunt

In Groot Café Restaurant De Griffel treft een groep mensen elkaar twee keer per week aan de grote 

tafel in de serre. Ze drinken een kop kofie en praten over hun dagelijks bestaan. Niemand blijft 
onopgemerkt. De gastvrouw zorgt ervoor dat iedereen, ook een nieuweling, zich welkom voelt.

Deze ontmoeting is opgezet door 

Anke Vergeer, ervaringsdeskun-

dige en voorheen hulpverlener, om 

mensen een plek te bieden waar 

ze wat aan elkaar kunnen hebben, 

waar ze zich thuis voelen en iets 

voor een ander kunnen betekenen. 

Toen zij zelf uitviel, en uiteindelijk 

in de WAO terechtkwam viel het 

haar op hoeveel mensen ze trof bij 

haar dagelijkse bezoekjes aan het 

café en in haar rondgang door de 

buurt. Vooral mensen die buiten de 

bestaande kaders vallen, die geen 

aansluiting vinden en waar de be-

staande hulpverlening niet op toe-

gesneden is. Maar het Trefpunt is 

meer dan ‘alleen’ een ontmoetings-

plek. Het doel is de eigen kracht te 

vinden, en hulp te zoeken als dat 

nodig is. 

Het middel daartoe vormt in eerste 

instantie het Trefpunt, ‘een open en 

warme plek waar mensen het naar 

hun zin hebben en zichzelf kunnen 

zijn’. Daarnaast kenmerkt de werk-

wijze van het Trefpunt zich door 

kwartier maken en de presentiebe-

nadering. Kwartier maken betekent 

in dit verband: actief aan gastvrij-

heid werken; optrekken met men-

sen die buiten de bestaande kaders 

vallen; een maatschappelijk kli-

maat bevorderen waarin voor men-

sen die ‘anders’ zijn mogelijkheden 

ontstaan om sociaal te participeren 

en goede hulpverlening tot stand 

brengen die daadwerkelijk aansluit 

bij de vraag van mensen.

Anke Vergeer, die het Trefpunt 

heeft opgericht en het een gezicht 

heeft gegeven, heeft met enige 

moeite besloten om haar werk-

zaamheden voor het Trefpunt te 

beëindigen. Dit heeft te maken met 

haar functie als teamleider voor het 

bureau Herstelondersteuning bin-

nen Kwintes. Lange tijd heeft zij 

beide banen gecombineerd, maar 

Anke heeft steeds het gevoel gehad 

in beide banen het ‘net niet goed 

te doen’ omdat het op beide vlak-

ken veel vergt. Na lang overdenken 

heeft ze besloten om het Trefpunt te 

verlaten. Gelukkig voor haar, blijft 

het Trefpunt wel in goede handen 

achter. Marion Heuveling blijft 

kwartiermaker in De Bilt en heeft 

daarnaast in Liesje Nijenhuis een 

prettige, nieuwe collega gevonden 

die de acht uur van Anke op gaat 

vullen.

Trefpunt in de Griffel: maandag 

van 11.00 tot 12.30 uur en woens-

dag van 14.30 tot 16.00 uur. Voor 

meer info Marion Heuveling 06 

27071938.

Meisje van iets getrapt
Dinsdag 17 december is een meisje van haar iets getrapt. 

Het meisje werd met licht letsel naar het ziekenhuis 
overgebracht. De politie zoekt getuigen.

Rond 7.35 uur ietste een 13-jarig meisje uit Utrecht over het Vuurse-

pad bij de Dorpsweg in Maartensdijk. Plots werd zij ingehaald door 

twee jongens. Eén van de jongens gaf zonder aanleiding een trap aan 

het meisje, waardoor ze nog maar net staande bleef. Vervolgens kwam 

een derde jongen op de iets, die haar ook een trap gaf. Hierdoor kwam 
het meisje ten val, waardoor ze in de sloot belandde. Alle jongens iets-

ten door na het ongeluk. Het meisje werd met licht letsel overgebracht 

naar het ziekenhuis. 

Getuigenoproep 

De politie zoekt getuigen. Heeft u iets gezien of weet u meer over dit 

incident? Neem dan contact op met de politie in De Bilt via 0900-8844 

of anoniem via 0800-7000. (Bron Politie.nl)

In actie voor de 
Filipijnen

In het kader van het kerstproject ‘KIND’ deden de leerlingen van de Pa-

tioschool mee aan de actie van ‘Schoenmaatje voor de Filipijnen’; een 

actie van Edukans. Het doel is om 20.000 kinderen te verrassen met een 

cadeau. Dit cadeau geeft de kinderen het gevoel dat er aan hen gedacht 

wordt. De kinderen van de Patioschool hadden daarom allemaal een 

schoenendoos gevuld met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed 

voor leeftijdsgenootjes op de Filipijnen.  (Corry de Rooij)

Anke nam geen groots afscheid. Dat past bij haar. Zij blijft verbonden 

middels ‘Vrienden voor het Trefpunt’. Zij droeg wel symbolisch haar 

taken over: Op de foto v.l.n.r.: Anke Vergeer, Marion Heuveling, Marijke 

Penning (gastvrouw) en Liesje Nijenhuis. Connie (gastvrouw) ontbreekt 

op de foto.

Leerlingen delen 
bekers uit

Leerlingen van de Julianaschool kwamen donderdag 19 december bewo-

ners van woon- en zorgcentrum De Koperwiek verrassen met een herin-

neringsbeker van 900 jaar De Bilt. Mevrouw Kragten was heel blij met de 

beker met inhoud evenals de heer Sonneveld. Spontaan werden gezamen-

lijk nog enkele kerstliederen gezongen. [GG]
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Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

vanaf 1 januari 

bent u van harte 

welkom bij

KlusWijs Maartensdijk
Dorpsweg 170, 3738 CL Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 579 www.kluswijs.nl

Maakt ‘t gewoon

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Nieuwe mascara van 

L’Oréal
False Lash wings 
midnight black

Volume vanaf de wortels 
en verlenging naar buiten

van € 16,99 

voor € 10,19

Volg Mieka op 

www.facebook/mieka.nl

Maertensplein 35

3738 GM Maartensdijk

Openingstijden:

woensdag 9.30 - 17.00 uur

donderdag 9.30 - 15.00 uur

vrijdag 9.30 - 17.00 uur

zaterdag 9.30 - 14.00 uur

Vanaf 8 januari 

50% korting 

op de 
Kinderkledin�, (kraa�)cadeau� e� accessoire�

wintercollectie!

TE KOOP

Gregoriuslaan 1 C Bilthoven
Verrassend ruime vijftiger jaren woning, 
gelegen op loopafstand van scholen en 
winkels, op een ruim perceel van 575m². De 
rondom gelegen tuin biedt een vrije ligging 
en een groot zonneterras. Daarnaast is er 
de beschikking over een tweetal bergingen, 
een carport en aan de voorzijde een oprit 
met ruime parkeermogelijkheden. 
De woning is aan de achterzijde op fraaie 
wijze fors uitgebouwd, waarbij onder deze 
aanbouw direct een groot souterrain is 
gerealiseerd en er veel extra leefruimte is 
ontstaan. 

Vraag prijs € 598.000,00 

Burgersdijk NVM-Makelaars
T 030-2287611
www.burgersdijk.com

Maertensplein 16

3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

Stapelkorting
NU

    1 artikel = 30% korting*
2 artikelen = 40% korting*
3 artikelen = 50% korting* 
 * M.u.v. basis artikelen en nieuwe collectie, NIET geldig in 

combinatie met andere actie’s

LIKE ONS OP FACEBOOK

KIJK OOK OP 

WWW.NAGELFASHION.NL

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

THE ART OF HAIRCOLORING

Dank u wel voor een fijn jaar 
met u als klant in onze salon en 

uw vertrouwen in ons team!
 

Bij Hairdesque wordt 2014 een 
spannend jaar met prachtige nieuwe 

producten en technieken op gebied van 
coupe, kleur en krullen!

 

Wij wensen u een een sprankelend 
en gezond 2014 toe!

Christa, Miranda, Annelinde, 
Linda, Kimberly, Angela en Jara

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

www.hairdesque.nl

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

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij
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MEvision wenst u een mooi 2014 

Haal uw oude ilms in de kerstvakantie tevoorschijn!
Wij zetten het ook in 2014 graag voor u op DVD.

- Super 8, VHS, DV, Hi8 -

06-51447828, Eline Bekius, de Bilt

mevision@live.com | www.mevision.info

 Zowel het “Oude” Linnerie Annelies als het 

“Nieuwe” Linnerie Annelies wensen u een hele 

fi jne en warme deken voor het nieuwe jaar!

Rading 46a - Loosdrecht

tel/fax: 035 - 582 3668

Cordaan thuiszorg team, 
bedankt alle cliënten voor 
het gestelde vertrouwen 
het afgelopen jaar. 

Wij wensen u het komend 
jaar veel gezondheid toe

G&CC De Biltse Duinen 
en 

Golfpark De Biltse Duinen

wensen u een 
prachtig golfjaar

wenst u al het nodige 

voor het nieuwe jaar

Voor al uw bomen en planten 
Verder voor al uw voorkomende 

werkzaamheden zoals snoeien, rooien van 
hagen en bomen, en straatwerk. 

Vrijdag en zaterdag verkoop 
Nieuwe Weteringseweg 34, Groenekan.

Tel. 06-54751296 www.tuinservicevanvliet.nl

wenst u

een kleurrijk 

nieuwjaar

Hubo Maartensdijk wordt 
KlusWijs Compact De Haan

door Henk van de Bunt

Per 1 januari 2014 zijn Jan & Gea de Haan van de ‘Doe het Zelf-zaak en Bouwmarkt’ en 

‘Gezellig & Zo’ in Maartensdijk overgestapt van de Hubo-formule naar KlusWijs Compact. 

Jan & Gea kozen voor KlusWijs Compact vanwege de onderscheidende aanpak en het feit dat 

zij en daardoor ook de klant optimaal kunnen proiteren van alle voordelen.

KlusWijs opende de afgelopen 3 

jaar maar liefst 28 vestigingen, 

waardoor het verreweg de snelst 

groeiende doe-het-zelf organisatie 

in Nederland is. Op de drempel van 

het driejarig bestaan komt de or-

ganisatie met een nieuw compacte 

formule waarmee ook winkels met 

een kleinere verkoopvloeropper-

vlakte volgens de KlusWijs-strate-

gie ingevuld kunnen worden. 

Vakkundig

Als ervaren of minder getalenteer-

de doe-het-zelver of als professio-

nal kunt u uitstekend bij KlusWijs 

terecht en geheel zelfstandig aan 

de slag. Wanneer er toch behoefte 

is aan advies, dan is alle kennis in 

huis om geholpen te worden. Jan 

de Haan: ‘Alle teams worden zeer 

frequent getraind en zijn dus op de 

hoogte van de laatste ontwikkelin-

gen op productniveau. Bovendien 

beschikt ieder over een enorme er-

varing, die wij graag willen delen. 

Wij adviseren de klant graag welk 

product het beste past’. 

Vertrouwd

Gea: ‘Alle KlusWijs-ondernemin-

gen hebben een lange historie van 

veelal tientallen jaren en persoon-

lijke aandacht staat hoog in het 

vaandel. De inkopers zoeken over 

de hele wereld het assortiment bij 

elkaar. Hierdoor weten zij en wij 

waar de beste producten voor de 

beste prijs te koop zijn. Zo zorgt 

de organisatie ervoor dat men voor 

kwalitatief goede spullen nooit te-

veel betaalt’.

Pilot

In Amersfoort zal uiterlijk in maart 

2014 de eerste pilotstore van Klus-

Wijs Compact haar deuren openen, 

de toegevoegde waarde van sterk 

service verlenende ondernemers 

zal nadrukkelijk onder de aandacht 

worden gebracht. In aansluiting 

hierop zal het concept bij KlusWijs 

Compact De Haan in Maartensdijk 

ook verder en volledig worden 

uitgerold. In de komende periode 

worden de nodige assortimenten 

gewisseld en zal de werkplaats 

worden uitgebreid, waardoor een 

nog betere aansluiting zal worden 

verkregen met de wensen van de 

(on)ervaren doe-het-zelver en de 

doe-het-zelver met twee linker-

handen die voor dat extraatje aan-

klopt bij de vakman. De winkel van 

KlusWijs Compact de Haan zal dus 

een ware metamorfose ondergaan 

en telkens weer verrassen met nieu-

we assortimenten en concepten. 

De komende weken zullen moge-

lijk een rommelige aanblik geven, 

maar daar komt snel verandering 

in, waardoor KlusWijs Compact de 

Haan zal beschikken over een ge-

heel nieuwe look & feel. 

Misbruik gehandicaptenparkeerkaarten
Vanaf 1 december 2013 worden 

de gehandicaptenparkeerkaar-

ten die de gemeente De Bilt af-

geeft aan inwoners landelijk 

geregistreerd bij de RDW. De 

gemeente De Bilt wil met deze 

maatregel voorkomen dat de 

gehandicaptenparkeerkaarten 

gestolen worden.

Bij diefstal van de kaart moeten 

de gehandicapten immers zelf 

opdraaien voor de kosten voor 

de vervangende kaart. Met de 

landelijke registratie wordt bo-

vendien voorkomen dat gehandi-

captenparkeerkaarten, die in een 

andere stad gestolen zijn, in De 

Bilt worden gebruikt. Zo blijven 

de parkeerfaciliteiten voor gehan-

dicapten beschikbaar voor hen 

die het ook nodig hebben en niet 

voor mensen die daar geen recht 

op hebben.

Gegevens zijn veilig

Inwoners met een gehandicap-

tenparkeerkaart merken niets 

van de landelijke registratie. 

Zij houden dezelfde kaart met 

dezelfde rechten, plichten en 

voorwaarden. De procedures 

voor het aanvragen of verlengen 

blijven hetzelfde, net als de re-

gels bij vermissing of diefstal. 

het is wel belangrijk om bij dief-

stal of vermissing aangifte bij de 

politie te doen. In het landelijk 

register worden geen gegevens 

van de houder van de kaart vast-

gelegd. In het register worden 

alleen het nummer, het soort 

kaart en de ingangs- en eindda-

tum vastgelegd.

De gevel van het pand aan de Dorpsweg is al enigszins aangepast en zal 

later dit jaar verder worden gerestyled. V.l.n.r. Gea, Jan en collega Jelte. 

Samen bij de boom

Al een aantal jaren tuigen bewoners rondom het grasveldje in de wijk Meyenhagen – Beatrixlaan (De Bilt) 

gezamenlijk de boom op onder genot van een hapje en een drankje. Ondanks dat het weer niet zo goed was 

waren er toch weer veel buren van de partij. (Peter Daniël) 



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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t/m 28 januari 30% korting op de 

Think wintercollectie 
bij inlevering van deze bon

✃

30% 

korting 

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

SPAAR VOOR

KEIHARDE
KORTING

OOK BIJ LOKALE
TOPWINKELS

UW VOLLE SPAARKAART LEVERT OOK KORTING OP BIJ

10 LOKALE TOPWINKELS
Apotheek Maertensplein
Atelier Wol & Zijde
Drogisterij Van Rossum
Hairdesque
Hubo
Kok Stomerij en Lederwaren
Karin van der Willigen
Las Flores
Nagel Fashion
Vink Witgoed

OOK BIJ LOKALEOOK BIJ LOKALEOOK BIJ LOKALE

Uw volle kaart is direct 5 euro waard bij alle 
deelnemende winkels. Zowel lokaal als landelijk.
Zie voor de landelijke actievoorwaarden de achterzijde 
van de spaarkaart en let op eventuele afwijkende 
voorwaarden van lokale deelnemers.

ÉN 19
LANDELIJKE
KETENS

*  Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

*  Onderhoud, reparatie en APK voor alle merken

*  Schadeherstel voor alle merken

*  Zomerbanden/winterbanden wissel én opslag

*  Airco service

*  Gratis leenauto

Autobedrijf van Woudenberg 
Dorpsweg 134

3738 CJ   Maartensdijk

(T) 0346-213144

www.ford-vanwoudenberg.nl

ONDERHOUD EN REPARATIE

VAN ALLE MERKEN

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

De 
lokale 
keuken

Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan 

van de gemeente De Bilt is een bijzonder 

kookboek samengesteld met persoonlijke 

verhalen en recepten van inwoners uit de zes 

kernen. Een kookboek waar je in kan  lezen 

of een leesboek waar je uit kan  koken.  Dat 

laten we even in het midden.

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk • Primera Maartensdijk 

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

www.brasserie-vink.nl

_ Gerecht van de week _

In de roomboter 

 gebakken zeetong 

250 gr   € 17,50

Wij wensen iedereen 
een gezond en 

smakelijk
2014
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Wijnhandel Op De terp

wenst u een

voorspoedig

nieuwjaar!

wenst iedereen 
een gelukkig
en sportief
2014 toe!

Wenst u 
een

gelukkig 
nieuwjaar

Industrieweg 5 
3738 JW  Maartensdijk

Tel: 0346-216536
www.sunprofi t.nl
info@sunprofi t.nl

Praktijk 
Rosarium

Voetrefl exzonetherapeut 

Hester Visser wenst u een 

lichtvoetig 2013! 

www.praktijkrosarium.nl

Voetrelexzonetherapeut

Hester Visser wenst u een

lichtvoetig 2014!

Wij wensen de Biltse burgers in 2014 
een college toe, dat de lasten voor de 
burgers niet verhoogt en de financiën 
eindelijk weer op orde kan brengen! 

 

Anita Witzier op bezoek in Demeter
door Guus Geebel

Anita Witzier reikte vrijdag 20 december in Academisch Hospice Demeter in De Bilt een 

exemplaar van het boek ‘Krijg ik nog een zoen van je?’ uit aan dr. Gettie Kievit, geestelijk 

verzorger van Demeter. Het boek is geschreven door de blinde auteur Cees Smit. Hij 

kwam samen met Anita Witzier 200 exemplaren van het boek brengen, bestemd voor alle 

medewerkers en vrijwilligers die hospice Demeter draaiende houden.

Het boekenproject werd bedacht 

door Cees Smit en kon worden ge-

realiseerd omdat zijn idee door de 

stichting Monuta Charity Fund op 3 

oktober jl. als mooiste aanvraag van 

het jaar werd gekozen. De auteur 

ontving 2.000 euro die hij besteed-

de aan boeken en geld voor Deme-

ter, een hospice in Nijkerk en een 

thuisorganisatie terminale zorg in 

’t Gooi. Anita Witzier is sinds twee 

jaar bestuursvoorzitter van de stich-

ting. ‘Daar kunnen allerlei organisa-

ties een aanvraag indienen voor een 

bijdrage voor bepaalde projecten 

die te maken hebben met het thema 

zorg voor nabestaanden. Daardoor 

komen we vaak in contact met hos-

pices en zo vond Cees Smit ons 

ook’, vertelt Anita Witzier. ‘Het be-

stuur gelooft heel erg in het project 

van Cees Smit. Jij hebt het mogelijk 

gemaakt een cross-over te schrijven 

tussen Memories en een hospice. 

Niemand wist dat zoiets mogelijk 

is. Het is heel bijzonder dat jij op 

die manier dat hebt gedaan.’

Titel

‘Jaren geleden toen ik nog wat kon 

zien keek ik aan zee naar de onder-

gaande zon in Noordwijk en zei te-

gen mijn vrouw dat ik nog eens een 

boek zou schrijven. Dat het dit boek 

zou worden had ik nooit gedacht’, 

vertelt Cees Smit. Zijn schoonzus 

is overleden in een hospice in Zoe-

termeer. ‘Twee maanden na haar 

overlijden zei een stem bij haar graf 

tegen mij, schrijf een boek over een 

hospice. Ik zei dat is goed en ik wist 

meteen de titel: ‘Krijg ik nog een 

zoen van je?’, want dat was de al-

lerlaatste vraag van mijn schoon-

zusje toen ik haar voor het laatst 

bezocht. De uitgever vond de titel 

te lang, maar ik hield voet bij stuk.’ 

Hospice

In het boek komt hoofdpersoon Da-

vid Carlson na jaren weer in contact 

met zijn grote jeugdliefde, Mendy 

Vlothuizen, terminaal patiënte in het 

hospice van Utrecht. In die omge-

ving gaat hun aangrijpende verhaal 

verder. Aan het einde van het boek 

weet de lezer ook welke mogelijk-

heden een hospice kan bieden aan 

terminale patiënten. Al zijn winsten 

schenkt de auteur aan de terminale 

zorg in ons land. Met bijna 12.000 

verkochte exemplaren staat de teller 

nu op ruim 32.000 euro.

‘Krijg ik nog een zoen van je?’ is 

verkrijgbaar bij de boekhandel.

Van Dorpsberaad Westbroek 
Hieronder een verkorte weergave 

van onderwerpen welke behan-

deld zijn in de vergadering van 

december 2013 

Voortgang uitvoering gift Rabobank 

aan Westbroek. Het Dorpsberaad 

neemt de voortgang van het klank-

bordgroepje over. Eind januari zal 

een voorstel bij de gemeente bespro-

ken worden. Eerst zal uitgezocht 

worden; wat de exacte wens is van 

de gebruikers van het evenementen-

terrein; welke onderhoudstaken er 

gaan komen, wie verantwoordelijk 

is voor onderhoud en worden de om-

liggende bewoners geïnformeerd. 

Alsdan wordt een plan opgesteld ter 

bespreking van de gemeente. 

Begin volgend jaar zal er weer een 

nieuwsbrief/jaaroverzicht vanuit het 

Dorpsberaad verstuurd worden via 

De Vierklank aan alle Westbroekers

Aankomend voorjaar zal er vanuit 

het Dorpsberaad een enquête onder 

de Westbroekers gehouden worden 

over diverse thema’s zoals wonen, 

leefbaarheid, veiligheid, verkeer 

etc. deze zal huis-aan-huis verspreid 

worden en weer worden opgehaald. 

Lopende projecten

In het kader van een veilige jaar-

wisseling zal ook dit jaar weer een 

achterwacht geformeerd worden in 

overleg met de gemeente en de vrij-

willige brandweer.

Inrichting nieuwbouw

Begin 2014, na de vorstperiode, zal 

de speelplaats voorzien worden van 

rubber tegels, tevens wordt een zit-

bankje en prullenbak geplaatst.

Sluipverkeer / verkeersveiligheid

Camerasysteem is niet meer aan de 

orde, wordt bezuinigd. Speerpunt 

blijft controle, temeer daar verkeer 

en overlast toeneemt. Dorpsberaad 

blijft zich inzetten voor meer con-

troles. Voor aankomend jaar moet 

er wel een nieuwe onthefing aan-

gevraagd worden.

Onderhoud Huydecoperweg

In het wegenbeheersplan voor aan-

komend jaar wordt een post onder-

houd Huydecoperweg opgenomen. 

Voor meer informatie zie de web-

site van het Dorpsberaad: 

www.dorpsberaadwestbroek.nl

Gettie Kievit ontvangt van Anita Witsier het eerste exemplaar van de 200 boeken die Cees Smit aan de 

medewerkers van Demeter heeft geschonken.

Kerstbrunch in 
Weltevreden

In het sfeervol aangeklede wijkrestaurant Bij de Tijd verzorgden 10 

medewerkers van de Rabobank Utrechtse Heuvelrug op 16 december een 

onvergetelijke Kerstbrunch voor 60 bewoners van woon- zorgcentrum 

Weltevreden.              (Astrid Kloosterziel)



 De Vierklank 10 2 januari 2014

De koopzondag voor kerst 
Een alternatief verlaat kerstverhaal met een knipoog 

door Karel Beesemer

De zondag 22 december 2013 was het in verband met de komende kerst, koopzondag in 

Bilthoven. Dat komt niet zo vaak voor. Dat wil zeggen koopzondagen, want kerstdagen hebben 

we in ons dorp natuurlijk even vaak als in andere dorpen of steden. 

Gezellig zo’n koopzondag in ons 

winkelcentrum ‘De Kwinkelier’. 

Daarbij krijg je voor je geestes-

oog een beeld van vrolijk versierde 

winkels, een muziekje, feestelijke 

verlichting, oliebollenkramen en rij-

kelijk voorziene kraampjes met de 

meest uiteenlopende waren. Koop-

waren veelal die je niet nodig hebt, 

maar toch koopt. ’t Loop immers 

tegen kerstmis en allerwegen krijgen 

de mensen van politici en economen 

opbeurende signalen dat het wereld-

wijd, en dus ook in ons kikkerlandje, 

weer goed gaat met de conjunctuur. 

Dus ga je (voor zover je dat nog 

hebt) geld uitgeven. Precies waartoe 

onze minister- president Rutte ons 

onlangs heeft opgeroepen.

Maar …die koopzondag pal voor 

kerst was het beestachtig weer. 

Weer dat de kooplustigen - en dus 

ook Mark Rutte - niet bijster goed 

gezind was. Het weer was, om geen 

steviger woordgebruik te hanteren, 

om van te balen. Meer gedetail-

leerd: het was niet koud maar de re-

gen striemde de etalageramen en de 

wind vernielde in de kortste keren 

veel plu’s van de enkele dappere die 

zich toch naar buiten had gewaagd. 

Mijn vrouw had weinig moeite om 

haar voornemen om gezellig te gaan 

winkelen, te laten varen. Ze vroeg 

me: ‘Ben jij nog van plan naar het 

dorp te gaan?’. 

Bonnenboekje

Ik was dat inderdaad van plan. De 

zondagen duren lang en dan is een 

onderbreking best wel aangenaam. 

Ik zei dat ik wel naar De Kwinke-

lier wou gaan. ‘Als je toch gaat, wil 

je dan bij Albert Heijn een bonnen-

boekje verzilveren, je krijgt daar € 

52,- voor. Ik liet me uitleggen dat ik 

die handeling kon verrichten bij de 

servicebalie van AH. Mijn auto zette 

ik op ons vaste plekje in de parkeer-

garage onder het winkelcentrum. 

Ondanks de koopzondag voor kerst 

was het onheilspellend rustig in de 

parkeergarage. Er waren kennelijk 

meer mensen die de voorkeur ga-

ven aan de behaaglijke huiskamer 

boven een winderig en bovenal nat 

winkelcentrum. Ik had wel in de ga-

ten dat het verstandig zou zijn mijn 

plu mee te nemen en dat deed ik dus 

ook. Ter wille van de volledigheid: 

Je kunt met de lift ook rechtstreeks, 

dus droog, naar AH. Maar omdat ik 

toch iets van solidariteit voelde met 

(zoals alras bleek: vermeende) de 

kooplui die buiten bij hun stalletjes 

poogden hun nering te verkopen, 

gaf ik de voorkeur ‘buitenom’ te 

gaan. Dus de trap op naar de frisse 

buitenlucht. Echter en helaas: bui-

ten op het plein voor de winkels zag 

ik geen enkel kraampje, trouwens 

ook geen mens! Een ‘muziekje’ was 

er wel. Iedereen was duidelijk wij-

zer dan ik en lekker thuisgebleven. 

Uitnodigende winkels? Rondkij-

kend zag ik dat het aantal winkels 

dat open was minimaal was. AH 

was wel open zag ik en ik versnelde 

mijn pas om maar zo vlug mogelijk 

weer binnen te zijn. 

Een muziekje was er wel 

Met mijn opmerking dat ik op het 

plein ook geen mens ontwaarde 

deed ik, zo besef ik nu, onrecht aan 

de vrolijk(?) op zijn trekharmonica 

spelende muziekkant uit een ver 

Oostblokland. Achteraf twijfelde 

ik of ik het wel bij het goede eind 

had, want deze man speelde wér-

kelijk goed. Dat zijn kunnen werd 

vertoond voor niemand, deerde hem 

kennelijk niet. Ik gunde me vanwe-

ge het barre weer geen tijd om het 

omslachtige werk ter hand te nemen 

van regenjas losknopen, portemon-

nee pakken enz. om een euro in 

de voor hem staande uitnodigende 

hoed te werpen. Weer thuis had ik 

daar een beetje spijt van, zeker om-

dat het met een paar dagen kerst 

was. Die man, hoe je daar ook over 

denkt, gaat niet in een regenachtig 

en winderig winkelcentrum zitten 

uit weelde.

Het verzilveren van het bonboekje 

bij de balie kostte geen enkele tijd. 

Het allervriendelijkst en charmant 

AH- meisje deed me denken aan de 

onovertroffen Plus- meisjes van de 

TV- reclame. Mijn krant, waar ik 

op geabonneerd ben had ik uit, dus 

ik vroeg om De Telegraaf. ‘Die zijn 

niet meer voorradig’ zei ze (omdat ze 

me niet kon helpen) zichtbaar teleur-

gesteld. Er waren nog twee zaken in 

het centrum waar kranten werden 

verkocht: Primera en Bruna en ge-

wapend met mijn stevig vastgehou-

den plu ging ik op pad. Primera was 

gesloten… Bruna was gesloten… 

Wat koopzondag? Ik maakte mijn 

rondje af en kwam langs mijn favo-

riete Brasserie Olivier waar ik graag 

op gezette tijden een heerlijk kopje 

kofie nuttig. Wat is er beter bij regen 
en wind die even te ontvluchten en 

te genieten van een bak kofie. Mijn 
voornemen werd niet bewaarheid. 

Ook mijn brasserie was gesloten ... 

Ik gaf het op en ik koos de kortste 

weg naar de parkeergarage. Snel 

naar huis. De luchten bleven onheil-

spellend, de regen sloeg met geweld 

tegen mijn voorruit aan. De ruiten-

wissers poogden dapper het zicht op 

de weg acceptabel te houden. 

Een bijzondere knipoog van boven

Op de korte afstand naar huis ont-

waarde ik op een gegeven moment, 

ver en hoog vóór me, een snippertje 

zonlicht, dat door een minuscuul 

openingetje in de wolken viel en 

welhaast leek op een knipoog. Zo in 

de geest van: ‘t komt heus wel weer 

goed allemaal! 

Weer thuisgekomen vroeg mijn 

vrouw: ’t Was zeker niet leuk in 

het winkelcentrum, je bent zo gauw 

weer terug?’. Ik reageerde met: ‘Het 

was het ultieme beeld van treurig-

heid’. Die ‘knipoog’ waar ik het net 

over had, hield ik maar voor mezelf.   

Het journaal die avond

Het optimisme over de oplevende 

economie werd in het journaal van 

acht uur die avond, breed en jui-

chend uitgemeten. Deze zondag 

was het zoveelste bewijs. De om-

zetten van de middenstand deze 

zondag voor kerst waren formida-

bel. Het maakte weer veel goed. Ik 

hoop oprecht dat die geluiden wáár 

zijn, maar… ik had weinig redenen 

dit te geloven!   

Tweemaal Zes meldt 
zich voor de titel

Tweemaal Zes won zaterdag 21 december de topper tegen koploper 

Sporting Delta. Dat brengt de Maartensdijkse korfballers aan de kop 

van de ranglijst in de overgangsklasse B. De ploeg van trainer/coach 

Eric Geijtenbeek gaat vol voor de titel.

Tegenstander Sporting Delta was tot nu toe ongeslagen. Vooral de 

laatste wedstrijden maakte de Dordtse ploeg furore met grote uitsla-

gen. Boomlange mannen, een strakke verdediging en veel scorende 

spelers maken de debutant tot een lastige opponent. Tweemaal Zes 

startte ijzersterk. De snelle openingstreffer van Lianne Meijers was de 

opmaat voor een sterke openingsfase, met veel passie en inzet bij de 

thuisploeg. Na een kwartier toonde het scorebord een overduidelijke 

7-1 voorsprong voor het oranje-witte team. Tot aan de rust scoorden 

de ploegen om en om, met als resultaat een 11-5 ruststand.

Zoals vaker in de sport was er ook nu sprake van twee totaal verschil-

lende wedstrijdhelften. Sporting Delta kwam als herboren uit de kleed-

kamer, terwijl TZ na de korfwisseling juist minder ging spelen. Er was 

veel balverlies en slordige passing, de kansen werden onvoldoende 

benut. Het spel was slechts een lauw aftreksel van het niveau van de 
eerste helft. Dat gaf Sporting de gelegenheid om langzaam maar zeker 

terug te komen in de wedstrijd. Halfweg de tweede helft was de stand 

weer gelijk: 17-17. Een bizar spannende slotfase volgde. De Dordtse 

gasten kwamen zelfs nog op voorsprong, bij 18-18 met nog vier minu-

ten op de klok was alles nog mogelijk. Maarten van Brenk zorgde met 

zijn negende treffer voor de winst voor Tweemaal Zes. 

Het thuispubliek in de overvolle Vierstee vierde de overwinning als 

een kampioenschap. Zover is het nog niet, maar Tweemaal Zes is wel 

degelijk kandidaat voor de titel. Op de helft van de zaalcompetitie deelt 

TZ de eerste plaats met DOS Kampen en Sporting Delta. Op 11 janu-

ari komt Hoogkerk op bezoek. In de eerste competitie(heen)wedstrijd 

zorgde de Groningse ploeg voor het tot nu toe enige verlies van TZ.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt….

Ook in 2014 koesteren, bewaken en versterken 
Maartensdijk moet goed de ogen 

en oren open gaan houden om 

afbraak van voorzieningen te-

gen te gaan. In deze kern van de 

gemeente De Bilt speelt een aan-

tal projecten waarbij, wanneer 

we met z’n allen niet oppassen, 

het voorzieningenniveau – voor-

al op cultureel en maatschappe-

lijk gebied - fors achteruit kan 

gaan. Ik zie deze afbraak rond 

de overgang van 2013 naar 2014 

bij o.a.:

1) De ontwikkelingen van een 

mogelijk nieuwe Vierstee bij de 

A27 en de uitbesteding van deze 

voorziening aan een commerci-

ele uitbater. De huidige Vierstee 

is naast een sportgelegenheid, ook 

een ontmoetings- en culturele cen-

trum in het hart van Maartensdijk. 

Culturele en sportverenigingen 

maken veelvuldig gebruik van dit 

gebouw. De Vierstee is echt van en 

voor de Maartensdijkse samenle-

ving. In een nieuwe situatie, weg-

gestopt bij de A27, waarin de com-

mercie de boventoon voert kan dit 

zomaar heel anders worden.

 

2) Plannen van IDEA met de bi-

bliotheek in Maartensdijk. Tijdens 

een bijeenkomst afgelopen najaar 

heeft IDEA (de eigenaar van de 

bibliotheek) wederom aangegeven 

dat zij, ondanks sterkte protes-

ten vanuit de gemeenteraad en de 

gebruikersgroep, nog steeds plan-

nen heeft om de bibliotheekvoor-

ziening te versoberen of anders te 

willen inrichten. Gevolg hiervan 

kan een bibliotheek zijn die al-

leen nog voor leerlingen van de 

basisscholen is te bezoeken of een 

bestel bibliotheek met nog maar 

1.000 boeken in plaats van de 

16.000 boeken die er nu zijn.

3) Cordaan (gedeeltelijk eige-

naar van Dijckstate) heeft plan-

nen Dijckstate grotendeels om te 

gaan bouwen naar een (commer-

cieel) gezondheidscentrum. In 

deze plannen zal het restaurant / 

recreatieruimte met het terras, de 

cursusruimte, de computerzaal en 

het kantoor voor de medewerkers 

verdwijnen. Ook wordt de ruimte 

voor de dagopvang van ouderen 

waarschijnlijk gehalveerd.  

Motoren

De Vierstee, de Bibliotheek en 

Dijckstate zijn de culturele moto-

ren van Maartensdijk. Ik weet dat 

de plannen nog niet rond zijn en 

dat de bedenkers alleen maar voor-

delen zullen zien. Persoonlijk zie 

ik dit niet zo. Als ik deze plannen 

met een helikopterview bekijk en 

bij elkaar optel verwordt Maar-

tensdijk tot een slaapdorp! Een 

slaapdorp waar op cultureel en 

maatschappelijk gebied niets meer 

kan of wordt gedaan.

Direct

Nu is het natuurlijk niet zo dat 

alle voorzieningen per direct ver-

dwijnen, maar ik zie gebeuren dat 

als wat er nu aan plannen ligt de 

voorzieningen in ieder geval zover 

uitgekleed zullen worden of zullen 

veranderen dat ze niet goed meer 

kunnen functioneren. Uiteindelijk 

zullen ze dan vanzelf ten onder 

gaan. Voordelen (behalve korte 

termijn inanciële voordelen) zijn 
er dus niet. Laten we koesteren, 

bewaken en versterken wat we nu 

hebben en afbraak en verschraling 

voorkomen. Laten we waakzaam 

zijn en niet zomaar onze maat-

schappelijke en culturele ontmoe-

tingsplaatsen opgeven of overge-

ven aan de commercie. 

Edwin Plug - Maartensdijk

Hoogleraar Hospicezorg 

Per 1 januari 2014 is 

dr. Saskia Teunissen 

benoemd tot hoog-

leraar Hospicezorg 

in het UMC Utrecht. 

Met haar onderzoek 

wil ze de zorg voor 

patiënten in de laatste 
levensfase zo goed 

mogelijk afstemmen 

op hun wensen en be-

hoeften. 

Saskia Teunissen, 

vooral bekend van 

Hospice Demeter.
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advertentie

Goed bezochte Inloopavond 
ontwerp Maertensplein

door Henk van de Bunt

Woensdag 18 december was er een goed bezochte inloopavond in de vergaderruimten 

van Dijckstate over het Maertensplein en was men ruimschoots in de gelegenheid om het 

conceptontwerp van de vernieuwing van het plein te bekijken.

In oktober 2012 is de gemeente ge-

start met plannen voor het plein naar 

aanleiding van klachten over wa-

teroverlast, de plaats van het kunst-

werk, de sociale veiligheid en de 

openbare verlichting. De gemeente 

koos hierbij volgens wethouder 

Arie-Jan Ditewig voor een inte-

grale aanpak voor meer draagvlak, 

economische voordeel en minder 

overlast in uitvoering voor winke-

liers, winkelend publiek en omwo-

nenden.  In april 2013 kwam een 

begeleidingsgroep, bestaande uit de 

dames Bestevaer en Rijksen en de 

heren Floor, Verkerk, Busscher, de 

Rooy, van den Brink, Landwaart, 

Bos en van Rossum, voor het eerst 

bij elkaar het plan van aanpak met 

elkaar te bespreken. Deze groep 

bestaat uit omwonenden, winke-

liers, vertegenwoordigers van de 

gemeente, ingenieursbureau Copier 

en een architecte (Wide van der 

Kooij) van Bureau Maris. Er werd 

een eerste plan ontworpen door de 

architecte op basis van de geïnven-

tariseerde wensen en knelpunten 

van bewoners en winkeliers. Dit 

plan werd telkens teruggebracht en 

met de begeleidingsgroep bespro-

ken.

Gescheiden

Tijdens de avond kreeg men een 

beeld van het plan en hoe het plein 

er straks uit komt te zien. Ook kon 

men een reactie op het ontwerp ge-

ven en achterlaten. Er werd gespro-

ken over materiaalgebruik, ruimte-

lijke inpassing van onder andere de 

parkeerplaatsen, de feesttent van de 

ondernemers, de standplaats van de 

marktkramen, het verhelpen van de 

wateroverlast, de verlichting, het 

kunstwerk (de dorpspomp), groen 

op het plein en nog veel meer. Een 

belangrijke aanleiding van dit pro-

ject - wateroverlast - wordt opgelost 

door al het regenwater te verzame-

len en gescheiden van het bestaande 

riool af te voeren naar de sloten ach-

ter het plein en uiteindelijk naar de 

grote sloot langs de Dorpsweg.

Alvorens de leden van de begeleidingsgroep te bedanken voor hun werk 

informeerde wethouder Arie-Jan Ditewig de belangstellenden over de 

stand van zaken. 

Vader staat volledig achter zijn zoon. 

Van der Meyden: schoenmakerij 
van vader op zoon

door Henk van de Bunt 

Woensdag 15 augustus 2012 was het precies 50 jaar geleden dat Gijs van der Meyden uit 

Maartensdijk zijn eerste schreden in het schoenmakersvak zette. Daarvan bracht hij er 

alweer zo’n veertig door in de Nieuwstraat (100) in De Bilt. Per 1 januari is de ambachtelijke 

schoenmakerij door zoon Gijsbert voortgezet maar vader blijft in beeld.

In 2012 vertelde Van der Meyden al 

vooralsnog niet aan stoppen te den-

ken. ‘Via mond op mond reclame 

weet men dat er in de Nieuwstraat 

een schoenhersteller is. Ik ga nog 

steeds met plezier naar De Bilt en 

als dat zo mag blijven, dan hoop ik 

daar nog een tijd te blijven werken. 

Dat verandert ook zeker niet nu 

Gijsbert heeft aangegeven de zaak 

over te willen nemen en voort te 

willen zetten’. 

Jeugd 

Zoon Gijsbert (30) heeft vanaf zijn 

jeugd meegedraaid, zij het op be-

perkte schaal. Op zaterdag was hij 

veelal in ‘de zaak’ aan de Biltse 

Nieuwstraat te vinden. Vanwege 

werk (Gijsbert was tot voor kort 

bouwkundig tekenaar) en verhui-

zing werd die actieve betrokken-

heid weer wat teruggedraaid, totdat 

het vlammetje, dat altijd is blijven 

branden, weer een ‘laaiend vuur’ 

werd. Alweer geruime tijd wordt 

Gijsbert door vader ingewerkt; 

op de maandag en zaterdag draait 

hij fulltime mee en leert hij de 

kneepjes van het schoenmakersvak 

van pa. Van der Meyden Sr. blijft 

vooralsnog ook werkzaam in het 

bedrijf. ‘Gijsbert gaat ook in het 

tweede deel van 2014 nog één dag 

in de week ambachtelijk geschoold 

worden; dat heb ik hem ook gead-

viseerd, er zijn nu eenmaal dingen 

die je van een ander en misschien 

anders kunt leren. 

Verandering 

Tussen Kerst en de jaarwisseling 

werd er in het pand wat verbouwd. 

Om vanaf 2 januari gedurende zes 

dagen in de week er voor de klant 

te zijn. Gijsbert: ‘We zijn een am-

bachtelijke schoenmakerij. Geen 

‘klaar terwijl u wacht’. We zijn ge-

certiiceerd als Gilde-schoenmaker, 
waardoor wij de originele materi-

alen hebben van onder andere Van 

Bommel, Van Lier en Greve. Wat 

nog belangrijker is: de schoenen 

worden origineel hersteld en waar 

nodig (door-)genaaid. We zitten 

hier op een mooie locatie aan het 

einde van de Nieuwstraat, dicht bij 

het winkelcentrum van De Bilt en 

op korte loopafstand van de grote 

supermarkten. En als groot voor-

deel: er is altijd voldoende parkeer-

ruimte voor de deur. We hebben 

dan ook veel te bieden. Ons hoofd-

doel is schoenreparatie, daarnaast 

hebben we een groot assortiment 

aan schoen- en lederonderhouds-

producten, waarin wij graag advi-

seren. Verder is er een ruime keuze 

in leren riemen en portemonnees 

voor redelijke prijzen. Samen met 

mijn vader en mijn vrouw zet ik 

de vertrouwde service voort van 

maandag tot en met vrijdag van 

8.30 tot 17.30 uur en zaterdag van 

8.30 tot 12.00 uur.’ Van der Mey-

den Sr.: ‘Het is mijn hartelijke wens 

dat u als klant en zeer gewaardeerd 

gast ook in de toekomst de weg zult 

blijven vinden naar onze Ambach-

telijke Schoenmakerij.’ 

500 Euro
De actie op 21 december 

jl. van het Jeugd Rode 

Kruis in Maartensdijk in 

samenwerking met C1000 

heeft het prachtige bedrag 

van 500 euro opgebracht. Op 

en rond het Maertensplein 

zijn 660 WC- rollen verkocht. 

Veel mensen gaven ook een 

donatie voor de actie ‘Zeg 

Nee tegen diarree’ voor 3FM 

Serious Request.  

(Annelies van Heeringen)

Bakker Bos bakte 
60000 oliebollen

Ook in de laatste dagen van 2013 bakte de Maartensdijkse bakker Bert 

Bos weer volop oliebollen. Bert Bos: ‘Ongeveer 60.000 stuks. Deze 

worden natuurlijk niet alleen in onze winkels verkocht, maar ook in 

Bilthoven bij de Plus (Leijen) en bij Spar Mons (Bilderdijklaan) en bij 

de Multivlaai in Maarssenbroek. Voor Stichting Mes Amis bakken wij 

al vele jaren de oliebollen. Stichting Mes Amis organiseerde zaterdag 

28 december haar jaarlijkse oliebollenactie in de gehele gemeente Bu-

ren (Gld.). Op deze dag verkochten tientallen vrijwilligers huis-aan-

huis oliebollen ten behoeve van het doel van Stichting Mes Amis, na-

melijk het bieden van vakanties aan gezinnen met een lichamelijk of 

meervoudig gehandicapt gezinslid’. [HvdB]

En natuurlijk bakte Bakker Bos ook weer alle oliebollen voor de 

oliebollenactie van korfbalvereniging Tweemaal Zes. 

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Areca Palm

Dypsis lutescens.

Hoogte ca. 120 cm.

Potmaat 24 cm. 

Excl. sierpot. Per stuk

van 24,95Cvoor

14,95

wk 1. Geldig van 02-01 t/m 08-01. OP=OP
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Caius Titus verwoordde zo’n 20 

eeuwen geleden al ijntjes de be-

tekenis van het geschreven woord. 

Schrijven is een van de manieren 

waarop taal kan worden gebruikt. 
Taalgebruik is namelijk gebaseerd 
op het vermogen geschreven of 

gesproken taal te begrijpen of te 
produceren. Bij schrijven gaat het 

om het produceren van geschreven 

woorden en zinnen. Daar maakte 

men in 2013 een goed gebruik 
van: Gemiddeld bracht De Vier-
klank in 2013 een goed gevulde 

krant uit; mede mogelijk gemaakt 

door de collega’s Floris, Guus, 

Kees, Koos, Lilian, Marijke, Mar-

tijn, Rascha en Sylvia. Wat ook in 

2013 opviel is de toename van bij-
dragen van allerlei clubs, scholen, 
sportverenigingen enz. Hulde en 

dank daarvoor. De missie van De 

Vierklank om een zo breed moge-

lijk plaatselijk informatiemedium 

te zijn wordt hiermee gemakkelij-

ker gerealiseerd. 

Boodschap

In de tijd van Caius en (lang) 

daarna werd het nieuws veelal 

gebracht door de boodschappers 
van de Keizer de koning, de Paus, 

de Sultan en de generaal: dappere 

personages uit vroeger tijden. Zij 

zagen hun opdracht (ook) als een 

missie. Zij voerden die uit onder 

soms erbarmelijke omstandighe-

den. Zij waren koeriers die over de 

vlakte galoppeerden in onweer en 

ander ongemak en de boodschap 
verdedigden te vuur en te zwaard. 

Zij waren de ijlbodes die het goede 
of slechte nieuws snel over grote 

afstanden bezorgden naar waar op 
hen werd gewacht. Je kon hen om 

een boodschap sturen. 

Missie

Collega Kees Pijpers schreef vijf 

jaar geleden al: ‘De tijden zijn 

veranderd. Postbodes en andere 
bestellers zijn voor de brieven en 
de pakjes gaan zorgen. Andere be-

richten gaan door een draadje en 

door de lucht. We luisteren en kij-

ken vanuit een gemakkelijke stoel 

naar kastjes hoe de boodschap tot 
ons komt’. 

Toch zijn er nog heel wat dap-

pere geharde personages, die het 

nieuws zelf brengen; nota bene, 
alle weken van het jaar op woens-

dag en ook nog huis aan huis. Die 

missie wordt uitgevoerd door jon-

ge en iets minder jonge koeriers, 

die snel over wegen en door stra-

ten gaan in onweer en ander onge-

mak. Het zijn de boodschappers, 
die ons De Vierklank brengen. 
Ook voor hen geldt: ‘nulla tenaci 

invia est via’ (vertaald uit het La-

tijn betekent het ‘voor volhouders 
is geen weg onbegaanbaar’). Die 
jongens en die meisjes voeren hun 

missie uit onder soms erbarmelij-
ke omstandigheden, maar houden 

vol. Lovenswaardig.

In 2013 waren dat: A.D.S de Jong, 

Alex Janse, Alex Temme, Alfred 

Colijn, Allielle Vossestein, An-

nemarie Copier, Ardjan Stomp-

horst, B. van Amerongen, Bas 

Lokerman, Bastienne van Beers, 

Bo Visser, Boris Wemes, Bram 

Wakker, C.B.E. de Jong, C.M. de 

Heus-Berg, C.Q. Kauffeld, Carlo 

Barendse, Chaimae Gandouze, 

Christa Ruiter, D.J. van Ginkel, 

D.L.W. van Daalen, Daan de Bree, 

Daen van Beers, Daniel Verschuu-

ren, Danny Peters, Dhr. L. Wol-

terse, Duco Zwart, Chris Onwe-

zen, Dylan Bosch, Evert Bouws, 

Fam. Van Brenk, Frank Dijkstra, 

Gideon de Bruijn, Gijsbert Stomp-

horst, Gijsbert van Asselt, Guido 
Janssen, Harmke Dekker, Heleen 

Brandt, Herman Prins, J.J. Sijtsma, 

Jacquelien van Woudenberg, Jai-
mie Boom, Jan Oosting, Jan Stam-

mes, Jan van Doorn, Janita van 

Middendorp, Janita Verkuil, Jelle 

ten Donkelaar, Jennifer Boekhout, 

Jimmy Bast, Jonathan Hoksber-
gen, Jordy de Jong, Joris Harbes, 
Joris Rutgers, Joseien van Vulpen, 
Joshua Verkuil, Julia den Ouden, 

Julia van den Brul, Kabe Nooter, 
Kalysia van den Brink, Kayleigh 

Linnebank, Kirsten Kemme, Klaas 
Lam, Lara Hemmelder, Lars Rijk-

sen, Lianne Elbersen, Lisette Ahs-

man, M. Franken, M.C.R. van der 

Ploeg, Marc Wieling, Marinke 

Oosterom, Marleen Janssen, Masja 

Fornoville, Matthias Hoksbergen, 
Melissa Meloen, Mick Driebergen, 
Mika Otten, Milo Winters, Mi-

randa Maduro, Mirjam van Wou-

denberg, Nienke Koppelman, Noa 
Linsen, Noud van Wiggen, Olav 
Strengers, Oscar Kromhof, Peter 

Verheul, Pieternella Oudenaarden, 

R.J. Schavemaker, R.J.W. Elands, 

R.M.D. van Daalen, Reinier En-

schede, Rianne van der Meijden, 

Rianne verschuuren, Rita Krijt, 

Romy de Jong, Ronan Tsoum-

pakopoulos, Ruben Groen, Ruben 
van Renswoude, Sam Geus, San-

der Grievink, Simone Vis, Sjoerd 

Vliek, Stan Langedijk, Stefan Ter-

louw, Stefan van der Horst, Steven 

Floor, Tanja van Kommer, Teunis 

van Asselt, Thea Hofstede, Theun 

van der Woude, Tim van den Brul, 

Timo Boon, Tjitse van der Molen, 

Tom Kockelkoren, Vera Oosterom, 

Willianne van Woudenberg, Wim 
den Hollander, Yoram Schipper. 

De bezorgers van De Vierklank 
wensten u middels een kaartje 

ijne feestdagen en een voorspoe-

dig 2014. De redactie en al die 

anderen die betrokken zijn bij de 
wekelijkse opmaak, productie en 

verspreiding van De Vierklank 

wensen u uiteraard hetzelfde toe.

Namens iedereen,
Henk van de Bunt, redacteur

‘Verba volant, scripta manent’

Volhouders
In 2013 heb ik mij ontfermd over ‘Verba volant, scripta 

manent’. Dit bekend Latijns citaat, toegeschreven aan 

de Romeinse redenaar Caius Titus (ca. 1ste eeuw na 

Christus), dat zoveel betekent als ‘Woorden vervliegen, het 

geschrevene blijft, heeft in onze huidige gedigitaliseerde 

wereld met zijn nieuwe communicatiemiddelen nog steeds 

niet aan belang ingeboet. In Diemen is zelfs een Stichting 

Verba Volant Scripta Manent, waarvan de hoofdactiviteiten 

in de uitgeversbranche plaatsvinden. 

Winnaar kerstzaalvoetbaltoernooi
Na maandag de poulefase met twee overwinningen positief te hebben afgesloten 

(2-1 tegen de Theresiaschool en 5-1 tegen De Wereldwijs) moesten de werkers van 

groep 8 op zaterdag in de halve inale aantreden tegen De Regenboogschool. 
In deze wedstrijd liet De Werkplaats zien dat je met goed combinatiespel 

het je tegenstander heel lastig kunt maken. En door uiteindelijk het 

vizier op scherp te hebben plaatste De Werkplaats zich met een 

mooie 4-0 overwinning voor de eindstrijd.

In de inale moest De Werkplaats 
aantreden tegen De Groen van 

Prinsterschool. In een redelijk 

gelijk opgaande wedstrijd, met 

een optisch overwicht voor De 

Werkplaats was De Groen van 

Prinsterschool toch dicht bij de 
openingstreffer, maar door goed 

optreden van de doelman bleef 

de brilstand op het scorebord. 
Vanaf dat moment trok De Werk-

plaats het initiatief naar zich toe, 

maar lukte het niet om de score 

te openen. Uiteindelijk was het 

vlak voor tijd toch De Werkplaats 

dat uit een goed opgezette aanval 

de 1-0 overwinning pakte. Ver-

der behaalde De Werkplaats bij 

de jongens groepen 4 en 7 een 

verdienstelijke tweede plaats. 

De Werkplaats groep 4 moest na 

penalty’s zijn meerdere erkennen 

in de Theresiaschool. De Werk-

plaats groep 7 verloor nipt met 

0-1 van De Regenboogschool.

  (Peter van de Scheur)

SCHC wint WK-tickets 
De Meisjes D6 van SCHC heeft met het hele team WK-tickets (31/5-15/6 in Den Haag) 

gewonnen. Ze hebben met het hele team zoveel kraskaarten voor het Jeugdsportfonds 

ingeleverd en geld ingezameld, dat zij een van de drie winnende teams zijn geworden. 

Op maandag 16 december wer-
den de meiden verrast tijdens 

hun zaaltraining. Opeens stonden 

daar twee internationals met WK-

tickets voor het hele team. Roos 

Drost (SCHC Dames 1) en Merel 

de Blaey (Den Bosch) kwamen 

de tickets overhandigen. MD6 

wist heel even niets meer te zeg-

gen. Opeens het besef over wat 
ze gewonnen hadden en luid ge-

juich klonk door de zaal. Daarna 

wilde MD6 handtekeningen van 

de sterspeelsters. Ook hadden ze 

veel vragen te stellen aan Roos en 

Merel.

Grote blijdschap bij het meidenteam van SCHC.

De zes winnende werkers van De Werkplaats. 
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Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant.  Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

Scan deze code om te zien hoe eenvoudig het werkt!

Kijk snel op www.hoogvliet.com

Douwe Egberts 
Aroma Rood 
Snelfi ltermaling, grove 
maling of bonen
Pak of zak 500 gram
2 stuks
9.50 - 9.66

Campina
Optimel drink 
Alle pakken van 1 liter
Per pak
1.19 - 1.35

1.- 7.-
2 stuks

Acties zijn geldig van donderdag 2 t/m dinsdag 7 januari 2014

Ronduit de 
goedkoopste!

3.-

goedkoopste!
2.-

Amstel 
Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter
Per krat
12.59

9.-
Per liter 1.25

Acties zijn geldig van donderdag 2 t/m dinsdag 7 januari 2014

1.-

goedkoopste!
Ronde

prijzen

Nieuwjaarsconcert 

Op zondag 5 januari om 14.00 

uur organiseert het Cultureel 

& Vergader Centrum HF Witte 

traditiegetrouw het Nieuwjaars-

concert met het Groot Harmo-

nieorkest van de Koninklijke 

Biltse Harmonie onder leiding 

van Johan Boonekamp. Er staan 

veel bekende werken op het pro-

gramma. 

De nieuwe opzet van het nieuw-

jaarsconcert is vorig jaar succes-

vol gebleken en ook dit jaar wordt 

daarom dezelfde lijn gevolgd. 

Nieuw is dat het aanstormende 

Biltse zangtalent Jeffrey Noor-

dijk, die ook tijdens het muzie-

kweekend ter gelegenheid van 

900 jaar De Bilt indruk maakte, 

drie spetterende nummers zingt 

met begeleiding van het orkest.

Het programma kent geen pauze 

en na afloop van het concert 

kunnen de aanwezigen in de ont-

moetingsruimte met een sfeervol 

achtergrondmuziekje genieten 

van een glaasje glühwein, ice-

koffie en diverse nieuwjaarshap-

jes. Kaarten zijn vanaf 2 januari 

in het H.F. Witte Centrum ver-

krijgbaar. 

Schütz projectkoor

Het Schütz Projectkoor te Biltho-

ven is in 2000 opgericht op initia-

tief van enkele toenmalige mede-

werkers van het RIVM (Rijksin-

stituut voor Volksgezondheid en 

Milieu). De vaste kern van het 

koor bestaat uit ongeveer 20 per-

sonen. Het jaar wordt afgesloten 

met 2 concerten met Engelstalige 

muziek onder de titel ‘Lord, have 

Mercy’. Op zondag 19 januari 

2014 om 15.30 uur is er een con-

cert in de Opstandingskerk , 1e 

Brandenburgerweg 34 in Biltho-

ven en op zondag 26 januari in de 

Pieterskerk te Utrecht. Reserve-

ren kan via e-mail schutzkoor@

hotmail.nl

Fotoclub in Bij de Tijd

Cursisten van Fotoclub Bilt-

hoven exposeren van vrijdag 3 

januari t/m vrijdag 7 maart 2014 

hun werken in wijkrestaurant Bij 

de Tijd in De Bilt. De exposan-

ten hebben zich laten inspireren 

door het thema ‘Generaties’. De 

in 1980 opgerichte vereniging 

komt twee keer per maand bij 

elkaar en geeft daarmee invulling 

aan hun motto ‘sociaal contact 

door middel van fotografie’. Het 

jaarthema ‘Generaties’ net als het 

motto van de vereniging, sluit 

mooi aan bij de doelstelling van 

Bij de Tijd. Zij biedt dan ook met 

alle plezier de mogelijkheid om 

de foto’s aan een gemêleerd en 

geïnteresseerd publiek te tonen.

De tentoonstelling is tijdens ope-

ningstijden van Bij de Tijd te 

bezoeken: maandag tot en met 

vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur. 

Op vrijdag 3 januari zijn belang-

stellenden om 15.30 uur wel-

kom voor de officiële opening 

en een korte toelichting op het 

thema door voorzitter Ton Berg-

mans. Ook zal een aantal expo-

santen aanwezig zijn, waarmee 

de bezoekers over de werken in 

gesprek kunnen gaan.
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De Vierklank blikt terug
op jubileumjaar 

door Guus Geebel

De Vierklank publiceerde ook  in 2013 weer vele wetenswaardigheden uit de directe omgeving. 

De viering van De Bilt 900 jaar was natuurlijk een hoogtepunt en kwam uitgebreid in de 

kolommen van de krant. Maar er waren heel wat meer nieuwsfeiten waar mensen soms boos 

of verdrietig over waren, maar die andere keren weer vreugdevol stemden. Dit overzicht is een 

willekeurige greep uit al dat nieuws. Wat het weer betreft was het een uitzonderlijk jaar.

Januari

In zijn toespraak bij de nieuwjaars-

receptie in de Mathildezaal van het 

gemeentehuis prijst de burgemees-

ter de inzet van brandweerlieden en 

politiemensen bij de jaarwisseling. 

Groenteman Kees Nieuwenhuizen 

is na 57 jaar gestopt. FC De Bilt E3 

wordt ongeslagen kampioen van de 

derde klasse. Burgemeester Gerritsen 

wordt herbenoemd. Jos Frijters pre-

senteert het Bilts Sportgala. Repair 

Café in het WVT-gebouw in Biltho-

ven beleeft topdrukte. Het Cultureel 

en Educatief Centrum in Bilthoven 

krijgt de naam Het Lichtruim. Januari 

was een koude maand met in De Bilt 

een gemiddelde temperatuur van 2,0 

°C. Normaal is dat 3,1 °C.

Februari

C.J.P.-Toneel Westbroek brengt in 

het Dorpshuis met veel succes de 

toneeluitvoering ‘Schoonhouders’ 

op de planken. Het Speikerreik be-

leeft vier dagen carnaval. Ook in 

De Bremhorst en in restaurant Bij 

de Tijd wordt carnaval gevierd met 

De Weergodden. De burgemees-

ter en voorzitter Marius van den 

Bosch van de stichting 900 jaar De 

Bilt onthullen het jubileumbord. 

Een brand legt Wim’s Dierenspe-

ciaalzaak in Bilthoven volledig in 

de as. Born Country bestaat 12,5 

jaar. Kapper Hans Steven viert zijn 

65ste verjaardag. Februari was de 

koudste maand van de winter. De 

gemiddelde temperatuur in De Bilt 

was 1,7 °C, tegen normaal 3,3 °C.

Maart 

Juf Greetje viert haar 40-jarig ju-

bileum bij de School met de Bijbel 

’t Kompas in Westbroek. Stich-

ting Mens gaat oficieel van start. 
GroenRijk bestaat tien jaar. De vie-

ring van 900 jaar  De Bilt gaat met 

een indrukwekkend programma 

van start. Lies Haan ontvangt de 

Mathildeprijs. Het sportkatern van 

De Vierklank besteedt aandacht aan 

tal van sporten in de gemeente. De 

bouw van Het Lichtruim bereikt het 

hoogste punt. In Westbroek en Tien-

hoven is het lammetjesdag. Gluren 

bij de Buren wordt voor de vijfde 

keer gehouden. Maart was een zeer 

koude maand met in De Bilt een 

gemiddelde temperatuur van 2.5 

°C tegen 6,2 °C normaal. Daarmee 

eindigde de maand op een gedeelde 

zevende plaats in de rij van koudste 

maartmaanden sinds 1901. 

April

De bevolking van Hollandsche 

Rading gaat met Community aan 

de slag. Volksdansgroep Duiventil 

viert het 35-jarig bestaan. Land-

schap Erfgoed Utrecht opent met 

het Beukenburgerpad het 46ste 

klompenpad. Bakker Bos viert in 

Maartensdijk met een drukbezoch-

te Open Dag het 60-jarig bestaan. 

Vink Witgoed opent in Westbroek 

de nieuwe vestigingsplaats. De 

laatste Koninginnedag wordt in 

alle dorpen groots gevierd. De 

troonswisseling betekent ook dat 

prinses Beatrix binnen afzienbare 

tijd De Vierklank in de bus krijgt. 

De Vierklank brengt een Lente spe-

cial, maar april was net als de drie 

voorafgaande maanden een koude 

maand. In De Bilt werd het gemid-

deld 8,1 °C tegen 9,2 °C normaal.

Mei

Meer dan zevenhonderd mensen 

uit alle kernen wonen op 5 mei de 

Openluchtdienst in Maartensdijk 

bij. Molen De Kraai in Westbroek 

wordt op de Nationale Molendag en 

tijdens een echte boerenmarkt her-

opend. Allard Epping wint de 43ste 

Maartensdijkse Acht. De Bosberg-

school wint de Samsung Onder-

wijsinnovatie Aanmoedigingsprijs 

2013 voor het primair onderwijs. 

De Bilt is een Italiaanse ijssalon 

rijker. Tina Geels verlaat De Woud-

kapel. De Jaarmarkt Hessenweg en 

Looydijk krijgt vanwege 900 jaar 

De Bilt een nostalgisch tintje. Mei 

was een koele maand met in De Bilt 

een gemiddelde temperatuur van 

11,5 °C. Normaal is het hier in mei 

gemiddeld 13,1 °C. Alle vijf maan-

den van 2013 zijn tot nu toe kouder 

verlopen dan normaal.

Juni

De brandweerdag met als motto In 

Vuur en Vlam voor Preventie trof 

koud en druilerig weer. Les- en the-

rapiebad Blauwkapel bestaat veer-

tig jaar. Bij de Dorpskerk in De Bilt 

wordt de Mathildetuin geopend. 

Heel veel lol tijdens de avondvier-

daagse in De Bilt. FC De Bilt sluit 

een succesvol seizoen af. Theater in 

’t Groen brengt op Eyckenstein vijf 

avondvoorstellingen en een matinee 

van Shakespeare’s komedie Wat u 

maar wilt. Het muziekweekend met 

als motto: Verbinden door samen te 

musiceren wordt ondanks de slech-

te weersomstandigheden een groot 

succes. De gemiddelde maandtem-

peratuur in De Bilt is 15,3 °C tegen 

15,6 °C normaal in juni. Daarmee is 

juni de zesde maand op rij met een 

gemiddelde temperatuur lager dan 

het langjarige gemiddelde. 

Juli

Leerlingen van de Theresiaschool 

in Bilthoven en de School met de 

Bijbel uit Maartensdijk roefelen bij 

De Vierklank en Multi Pilot Simu-

Januari; FC De Bilt E3 wordt ongeslagen kampioen van de derde klasse.

Februari; Felicitaties voor de 65-jarige kapper Hans Stevens.

Maart; Mathildes beelden de verschillende periodes uit het leven van Keizerin Mathilde uit.

April; De jury keurt taarten bij een taartbakwedstrijd die op Koninginnedag 

in Westbroek werd gehouden.

Mei; Gera Helling, Arie-Jan Ditewig en Ralph de Vries op de omloop van 

molen de Kraai in Westbroek. 

Juni; Ook de jeugdbrandweer was 

actief op de brandweerdag.



lations. Daar konden ze een vlucht 

meebeleven. Het Kloosterpark en 

het KNMI krijgen een directe aan-

sluiting op de Utrechtseweg. Minis-

ter Edith Schippers gaat op werkbe-

zoek bij het Helen Dowling Huis in 

Bilthoven. De Zonnebloem Maar-

tensdijk houdt in Westbroek voor 

de vierde keer een zomerpicknick 

voor gasten en vrijwilligers. De 

Biltse Energie Neutrale Gemeen-

schap BENG! wordt oficieel opge-

richt. Normaal wordt het in De Bilt 

in juli 17,9 °C, deze maand werd 

het 19,2 °C. Voor het eerst dit jaar 

komt de gemiddelde maandtempe-

ratuur boven het langjarig gemid-

delde uit. Bijna de hele maand was 

het warmer dan normaal.

Augustus

Stichting 900 jaar De Bilt heeft 

Stichting Stoute Schoenen gekozen 

als goed doel om te sponsoren. De 

stichting is daar heel blij mee. Sta-

tion De Bilt werd 150 jaar geleden 

in gebruik genomen. In de traverse 

van het gemeentehuis wordt daar-

aan een tentoonstelling gewijd. 

Voor de vierde keer wordt de wie-

lerronde van Westbroek verreden. 

Circus Renz staat weer op het ter-

rein tegenover het gemeentehuis en 

Stoomgroep Rading Spoor houdt 

de jaarlijkse Open Dag. Augustus 

was een vrij warme maand met in 

De Bilt een gemiddelde tempera-

tuur van 18,1 °C tegen 17,5 °C nor-

maal. De landelijk hoogste maxi-

mumtemperatuur van de zomer 

werd gemeten op 2 augustus in het 

Limburgse Arcen: 36,9 °C.

 

September

Allrounder Maarten van der Bijl 

neemt afscheid van de Protestantse 

Gemeente Bilthoven. De Kunst-

markt De Bilt staat in het teken 

van 900 jaar De Bilt. Wethouder 

Bert Kamminga neemt in De Bilt 

het eerste duurzame openbare wa-

tertappunt in gebruik. Poppodium 

en Rondje De Bilt trekken veel pu-

bliek. Open Monumentendag heeft 

als thema Macht en Pracht. De her-

inrichting Noorderpark wordt afge-

sloten. De hockeyers van Voordaan 

beginnen het seizoen met een 9-1 

overwinning. Wethouder Arie-Jan 

Ditewig opent de nieuwe Hoogvliet 

supermarkt. De gemiddelde tempe-

ratuur was in september in De Bilt 

met 14,4 °C vrijwel gelijk aan het 

langjarige gemiddelde van 14,5 °C. 

De Bilt kende drie zomerse dagen, 

normaal zijn dat er twee.

Oktober

Ter gelegenheid van Dierendag 

komt De Vierklank met een special. 

De snelverkeerstunnel bij station 

Bilthoven, waar 30 km per uur mag 

worden gereden, wordt feestelijk 

geopend. Mopper geeft commen-

taar. Het magazijn van de Voed-

selbank is bijna leeg, maar wordt 

door een supermarktactie bij Albert 

Heijn weer aangevuld. Ignace de 

Jong verlaat de Werkgroep KidS. 

Het inzetten van Burgernet zorgt 

dat vermiste kinderen snel wor-

den gevonden. De hockeysters van 

Voordaan boeken hun eerste zege 

van het seizoen. De eerste paal voor 

de iets- voetgangerstunnel wordt 
ingedraaid. Met een gemiddelde 

van 12,2 graden hoort oktober bij 

de acht zachtste sinds het begin van 

de metingen. Normaal is het ge-

middeld 10,7 graden in De Bilt. De 

storm van 28 oktober richt ook hier 

schade aan. 

  

November

Edwin Rutten vertelt op de Bos-

bergschool in Hollandsche Ra-

ding op eigen wijze het verhaal 

van Sint Maarten. De Beursvloer 

De Bilt levert zestig matches van 

hoge kwaliteit op. Frieda Boekel 

houdt in de gemeenteraad een 

pleidooi voor het behoud van 

buurtbemiddeling. De Klussenbus 

bestaat vijftien jaar. In de theater-

zaal van Het Lichtruim schittert 

Steeds Beter met Zusters in Za-

ken. De basisscholen krijgen op 

de Dag van Respect een gastles 

over het onderwerp respect. Het 

Lichtruim wordt oficieel in ge-

bruik genomen. De viering van 

900 jaar De Bilt wordt afgesloten 

met een feestavond voor de vrij-

willigers. November was nat en 

somber. De gemiddelde maand-

temperatuur kwam met 6,7 °C in 

De Bilt precies uit op de normale 

waarde.

December

Drie ondernemers krijgen de titel 

Ondernemer van het Jaar. Sinter-

klaas was weer in de gemeente 

en nam op stormachtige wijze af-

scheid. De Nieuwe Philharmonie 

houdt een bijzonder Kerstconcert 

in de OLV-kerk in Bilthoven. Li-

ons Club Bilthoven 2000 organi-

seert een kerstbomenactie voor de 

Voedselbank. Amnesty Internatio-

nal houdt een fakkelwake. Er rijden 

nieuwe bussen op nieuwe lijnen. 

Buurtboerderij De Schaapskooi 

houdt een Winterfair. FC De Bilt 

pakt de draad weer op. De Vier-

klank wenst de lezers een voor-

spoedig 2014 met heel mooi weer.  
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Wenst u een goed
en gezond 2014

VVD De Bilt wenst

alle inwoners van De Bilt,

Bilthoven, Groenekan,

Hollandsche Rading, 

Maartensdijk en Westbroek

een gezond en liberaal 2014!

In januari geen 

inschrijfgeld!

Atlas Maartensdijk | Tolakkerweg 217
3738 JM Maartensdijk

Wij wensen u een gezond  
en sportief 2014

BESPAAR 

€ 20,-

Juli; Geweldig om mee te mogen ‘vliegen’ in de vliegsimulator.

Augustus; Loes en Fred Meijer met een van de panelen van de 

tentoonstelling 150 jaar station.

September; Henk van den Broek heeft het project Herinrichting 

Noorderpark van begin tot eind meegemaakt.

November; Frieda Boekel houdt een pleidooi 

Decenber; Een nieuwe bushalte aan de Merellaan in Maartensdijk.

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

Op een gezond en ....  2014
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‘t Knipperijtje
Kapsalon

wenst u 
Gelukkig

nieuw
j(h)aar

WVT wenst u

prettige feestdagen

en welzijn in 2014

Wij bedanken u 
voor het vertrouwen in het afgelopen jaar 

en wensen u een voorspoedig 2014
 
 

Autocentrum Maarssen Reyer van der Linden

Nijverheidsweg 7, 3606 AH  Maarssen

0346-562557
 

*Occasions*Onderhoud*APK*Schadeherstel

ALLE MERKEN
 

W W W . A U T O C E N T R U M M A A R S S E N . N L

Wereldwinkel De Bilt 

dankt haar vrijwilligers 

en vaste klanten 

en wenst iedereen

een fair 2014 toe.

wenst iedereen uit 

gemeente De Bilt

een voorspoedig 

nieuwjaar toe.

Een gezond 
& sportief 

2014
gewenst 

Bel 06 30 44 34 85 of 

surf naar www.drbm.nl

wij wensen 

u een 

goed 

2014

Als jongeling viel het niet altijd mee 

om de hele dag aan je eigen bureau 

te blijven zitten. Gelukkig moes-

ten de jongste medewerkers voor 

de andere belangrijke collega’s op 

het Belangrijke Bureau om de beurt 

iedere dag melk halen bij een na-

burige melkwinkel. Eerst moest je 

bij iedereen langs gaan om te vra-

gen wat hij of zij wilde hebben. De 

meesten wilden gewoon een halve 

liter melk of karnemelk. Er moest 

meteen worden afgerekend. Hierna 

ging je met een oude diensttas met 

de lege lessen naar de melkwinkel 
om weer nieuwe voorraad te halen. 

Die leverde je dan weer af aan de 

bureaus van de collega’s. En oh jee 

als je het fout deed of als het geld 

niet klopte. Maar, en dat was be-

langrijk, je was er toch even weg 

van het belangrijke maar wat saaie 

bureau. 

Meneer de Visser ging elke dag om 

08.15 uur met een lijst de zalen van 

het Belangrijke Bureau langs om te 

kijken of alle ambtenaren wel aan-

wezig waren. De ‘papstaat’ noemde 

iedereen die lijst maar waarom wist 

eigenlijk niemand. Iedereen was 

trouwens altijd op tijd. Op het Be-

langrijke Bureau kwam niemand 

te laat, dat kon gewoon niet. Om 

17.00 verliet iedereen weer het bu-

reau. Tussen de middag was er een 

half uur pauze. Maar als je gewoon 

doorwerkte dan kon je al om 16.45 

weer naar huis. Het kantoorleven 

zat vol met ingesleten rituelen. Een 

kantine was er niet maar ’s mor-

gens om 10.00 uur en ’s middags 

om 14.30 uur kwam de telefoniste 

langs met een grote ketel. ’s Mor-

gens gevuld met kofie en ’s mid-

dags met thee. Alle medewerkers 

hadden hiervoor van huis een eigen 

kopje mee genomen. Je moest die 

kopjes ook zelf schoon houden. Dat 

deed eigenlijk niemand zodat die 

kopjes er over het algemeen heel 

vies en onsmakelijk uitzagen. De 

jongste medewerkers kregen soms 

opdracht om die smerige kopjes 

eens goed af te wassen.

Er was op het Belangrijke Bureau 

ook een afdeling waar het publiek 

langs kon komen om inlichtingen 

of om zelf belangrijke stukken in 

te leveren die dan op het Belang-

rijke Bureau bewaard konden wor-

den. De hele dag door kwamen er 

mensen langs aan ‘de balie’ zoals 

die plek genoemd werd. Het was 

er vaak best druk Die afdeling had 

een eigen hoofd. Niemand kende 

deze wat oudere man eigenlijk goed 

want hij verliet bijna nooit zijn ri-

ante en ruime kamer. Het verhaal 

ging dat hij eigenlijk een beetje we-

reldvreemd was. Ik vond dat heel 

aannemelijk want er liepen nogal 

wat collega’s rond op die afdeling 

die ik eigenlijk ook wel een beetje 

wereldvreemd vond. Waarom zou 

de baas van die afdeling dan zelf 

ook niet wereldvreemd mogen zijn. 

Dit hoofd kwam op een dag uit zijn 

kamer, keek wat rond en liep toen 

tegelrecht naar een paar bezoekers 

aan de balie. ‘Vooruit’, voegde hij 

ze toe. ‘Zo is het mooi genoeg ge-

weest. Gaan jullie nu maar weer 

eens aan je werk’. Dat het hier be-

zoekers betrof die voor hele nor-

male zaken naar het Belangrijke 

Bureau waren gekomen werd hem 

naderhand wel duidelijk gemaakt 

maar toen was het leed al geschied. 

Kort na dit voorval nam de goede 

man afscheid van deze afdeling van 

het Belangrijke Bureau. 

Er waren dingen die je deed en die 

je niet deed. Natuurlijk droegen alle 

medewerkers op het Belangrijke 

Bureau een jasje met een das en 

de dames altijd een keurige rok of 

jurk. Om klokslag 17.00 uur was de 

kantoordag ten einde. Behalve op 

oudjaarsdag. Die verliep steevast 

op een andere manier. Rond 15.00 

uur trok meneer de Visser alle za-

len langs om mild glimlachend 

te vertellen dat die dag ‘de dienst 

met een uur was bekort’. Zo zei hij 

dat. Om 15.55 stelde hij zich dan 

strategisch op bij de uitgang van 

de afdeling om iedereen een hand 

te geven en een prettig uiteinde te 

wensen.’ Dank u wel meneer de 

Visser, insgelijks’, was dan het 

gebruikelijke antwoord. Met een 

paar andere jongste medewerkers 

besloot ik om hier aan niet mee te 

doen en we werkten om 16.00 uur 

gewoon door. Uit onze ooghoeken 

konden we, omdat de afscheidingen 

van de zalen grotendeels uit glas 

bestonden, meneer de Visser ietwat 

zenuwachtig en onzeker bij de uit-

gang zien staan. Hij wierp af en toe 

een blik op de klok die boven die 

deur hing en daarna in onze rich-

ting. Toen, 10 minuten later stak 

hij zijn hoofd om de deur. ‘Heren, 

het is oudjaars dag. We mogen een 

uur eerder naar huis!’ Quasi ver-

rast keken we hem aan. ‘Oh wat 

aardig, meneer de Visser. Nou dan 

gaan we maar!’ En uiterst kalm en 

rustig borgen we onze belangrijke 

papieren op en verlieten toen ook 

het bureau. Mèt een handdruk van 

meneer de Visser maar hij keek ons 

toch wat achterdochtig na.

Naast het gebouw stond een tele-

fooncel. Een bevriende relatie die 

bij de PTT werkte had ons verteld 

dat alle telefooncellen een eigen 

nummer hadden, Dat kon je natuur-

lijk niet in de telefoongids vinden 

maar hij was zo vriendelijk om ons 

het nummer te verstrekken van de 

cel die naast het Belangrijke Bureau 

stond. De grap was dan om wanneer 

er iemand de telefooncel binnenliep 

meteen dat nummer te draaien. De 

verraste bezoeker van de cel nam 

dan met enige aarzeling de hoorn 

op. Degene die vanuit ons bureau 

het nummer had gedraaid stelde 

zich dan voor als een medewerker 

van de PTT. Hij stelde de beller 

vervolgens wat vragen. Of de cel 

schoon was, of alle telefoonboeken 

wel aanwezig waren. Soms werd er 

gevraagd aan de argeloze gebruiker 

of de telefooncel nog wel netjes aan 

de buitenkant was en of hij dat even 

wilde controleren. Opmerkelijk dat 

de meeste mensen heel braaf mee-

werkten en alles deden of vertelden 

wat ze gevraagd werd. Zo’n voor-

val doorbrak dan weer de saaiheid 

van het kantoorleven.

Er waren nog meer rituelen. Eén 

daarvan was dat we meneer de Vis-

ser een hand kwamen geven als hij 

terug kwam van vakantie. In die 

periode was hij vervangen door 

een collega die daarvoor de functie 

‘souschef’ had gekregen. Hij bleef 

meestal twee weken weg waarvan 

hij er één doorbracht in een zomer-

huisje ergens in Nederland. Meneer 

de Visser was niet iemand voor het 

buitenland. Op de maandag dat hij 

was terug gekeerd informeerden 

we met alle collega’s ‘s morgens op 

zijn kamertje hoe zijn vakantie was 

geweest, dat hoorde zo. ‘Prima’, zie 

hij steevast. Hij had één keer zelfs 

foto’s van zijn vakantie meegeno-

men. Daarop zagen we meneer de 

Visser in een ligstoel zitten. Hij was 

gekleed in een korte broek en in zijn 

witte onderhemd. Nogal schokkend 

vonden we deze aanblik. De kat 

die ook mee was zat vastgebonden 

met een touwtje dat weer was vast-

gemaakt aan de ligstoel. Er waren 

geen foto’s waarop ook mevrouw 

de Visser stond. Die bestond toch 

wel, zo wisten we. Maar mevrouw 

de Visser had de foto’s gemaakt en 

dus kon ze daar zelf niet op staan, 

wat wel weer heel logisch was. Als 

het in de zomer warm was gingen 

we ’s middags vragen aan meneer 

de Visser of er een ijsje mocht wor-

den gehaald. Meestal mocht dat 

wel. Iedereen nam een ijsco van 

een kwartje maar meneer de Vis-

ser wilde er één van tien cent. Je 

moest dan snel naar de naburige 

ijssalon gaan en weer terug rennen 

met een link pak ijsjes. Schepijsjes 
waren het die al begonnen te smel-

ten voor je weer terug was op het 

Belangrijke Bureau. Maar het was 

toch een welkome onderbreking 

op zo’n warme dag. Later werd ik 

overgeplaatst naar een Belangrijk 

Bureau in een andere stad. Daar 

heerste weer een hele andere bu-

reaucultuur. Maar toch denk ik wel 

met enige weemoed terug aan mijn 

eerste kennismaking met de kleine 

wereld op mijn eerste Belangrijke 

Bureau. (De naam de Visser is ge-

ingeerd).

Het Belangrijke Bureau
door Martijn Nekkers

Ooit begon ik mijn loopbaan in de zestiger jaren van de vorige eeuw als jongste medewerker 

in de grote stad U., hier niet ver vandaan. Het was op een belangrijk en heel ambtelijk bureau 

van de Rijksoverheid. Ik kreeg er vooral te maken met meneer de Visser, die de titel ‘Chef 

de Bureau’ droeg. Hij wist van zichzelf dat hij belangrijk was op dat Belangrijke Bureau 

en zo gedroeg hij zich ook. Iedereen sprak hem aan met ‘meneer de Visser’. Zelf tutoyeerde 

hij iedereen en noemde daarbij iedereen bij zijn achternaam. Niemand kende overigens de 

voornaam van meneer de Visser. De meesten dachten dat hij helemaal geen voornaam had. 

Het Belangrijke Bureau in de stad U. Hier niet ver vandaan. Het 

bureau verhuisde een paar keer in deze stad. Sinds 2008 is het helemaal 

verdwenen uit U. en moeten de bezoekers naar Amsterdam waar nog wel 

zo’n Belangrijk Bureau te vinden is. (foto Henk van de Bunt)
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Wij danken u voor het in ons 

gestelde vertrouwen en wensen u 

een voorspoedig 2012.

Wij danken u voor het in ons 

gestelde vertrouwen en wensen u 

een voorspoedig 2014

BC Relex
Wenst u een sportief 2014 

www.badmintonmaartensdijk.nl

0346 214040

Badmintonnen

tafeltennissen

wenst u een 
voorspoedig 

2014!

Julianalaan 6

3722 GP  Bilthoven

030 228 77 26

naast Top’s Edelgebak

Bewoners en 

medewerkers van 

Zideris Maartensdijk 

wensen u een 

gezond en gelukkig 

2014

Bosbergschoolkoor bij het Thomashuis
Bijna dertig leerlingen uit ver-

schillende groepen van de Bos-

bergschool in Hollandsche Ra-

ding hebben de woensdag voor 

kerst gezongen voor de bewoners 

van het Thomashuis Maartens-

dijk, hun ouders, opa’s en oma’s 

en de buren. 

De tuin was versierd en verlicht 

met lampjes, er stonden branden-

de vuurkorven en er was warme 

chocolademelk, gluwein en zelf-

gebakken koekjes. Er stond een 

potje waarin gedoneerd kon wor-

den. Er werd 115,30 euro opge-

haald. Dit geld is bestemd voor 

het goede doel: Stichting Jarige 

Job. Zij zorgen ervoor dat het mo-

gelijk is dat alle kinderen op een 

leuke manier hun verjaardag kun-

nen vieren, juist als er door geld-

gebrek andere keuzes gemaakt 

moeten worden [MD]

Shanna Zwenger, bewoonster van 

het Thomashuis in Maartensdijk, 

maakte deze foto.

Het Nieuwe Lyceum deed een Serious Request
Traditiegetrouw was er ook in 

2013 op Het Nieuwe Lyceum 

Bilthoven als afsluiting van het 

jaar een gezamenlijke kerstvie-

ring. Personeelsleden schonken 

heerlijke kopjes soep en choco-

lademelk en alle leerlingen kre-

gen een broodje worst. Dit jaar 

wilden ze echter ook geld inza-

melen voor Serious Request, dat 

dit jaar aandacht vraagt voor 

de 800.000 kinderen per jaar 

die (onnodig) sterven aan diar-

ree. Deze inzamelingsactie vond 

plaats op vrijdag 20 decem-

ber.  

(Lucienne van de Sluis)

In anderhalf uur hebben de 

leerlingen € 1.218,22 opgehaald. 

Ze zijn de cheque persoonlijk gaan 

overhandigen aan de DJ’s in het 

Glazen Huis in Leeuwarden.

Kerstfeest op De Groen van Prinstererschool
De leerlingen van de Groen van 

Prinstererschool in De Bilt heb-

ben in de kerk een prachtige mu-

sical opgevoerd om het kerstfeest 

te vieren. De musical werd af en 

toe onderbroken door een mooi 

lied of het aansteken van kaarsen. 

Het orkest bestond uit leerlingen 

die de viering hebben begeleid op 

onder andere piano, viool, dwars-

luit en gitaar. De leerlingen uit 
de bovenbouw hebben de musi-

cal verzorgd en de leerlingen uit 

groep 4 vormden een mooi enge-

lenkoor. Na aloop hebben 2 van 
deze engelen gecollecteerd voor 

de Filipijnen, aansluitend op de 

actie schoenendoos van Edukans 

waar de scholieren aan hebben 

meegedaan.  

(Eline Polman) Het leerlingeorkest van de Groen van Prinstererschool zorgde voor de muzikale begeleiding.



Nootjes
Te koop aangeboden

HP 22 origineel inktpatroon 

3 kleuren (C9352AE). € 10,-. 

Tel. 0346-213204

MUTSEN, handschoenen en 

sjaals voor jong en oud bij 

Kok Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672

Vogelkooi compleet € 12,50. 

Boek met 300 foto’s van 

Vincent van Gogh. € 40,-. 

Tel. 0346-211738

Gratis af te halen: uittrekbed 

met 2 laden. Slaapplaats voor 

1 of 2 personen. Tel. 0346-

211737

Prachtig groot kerstkleed 

160x220cm. € 15,-. Leuke 

kersthanddoekjes € 1,50 per 

stuk. Div. kleedjes € 2,50 per 

stuk. Tel. 06-54665050

Wit met blauwe emaille grote 

(luier)emmer. Ziet er netjes 

uit. € 10,-. Tel. 0346-214084

SOLDATEN, speelgoed en 

kleding bij Kok Stomerij & 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

212672

Collectors item “aap, noot, 

mies” puzzel 1000 stukjes. 

Nieuw in de verpakking. € 

20,-. Tel. 0346-214084

Nederlandse vlag (nieuw). 

Afm. 180x300cm. € 8,-. Tel. 

0346-214084

Camflagé kinderoverhemd 

mt. 146/152. Valt klein. € 

7,50. Tel. 0346-214084

Kruimeldief, oplaadbaar, 

inclusief extra opzetstuk. 

Merk Tomado. Oplader te 

bevestigen aan de muur. € 

12,50. Tel. 06-21162978

House MD, TV serie, DVD 

seizoen 1 t/m 3, € 20,-. Per 

deel € 8,-. Tel. 06-21162978

Bijzettafels, set van 3, (don-

ker) eikenhout. Grootste = 

60x30x40 (lxbxh) Middelste 

= 43x30x35 Kleinste = 

26x30x30. €17,50. Tel. 

06-21162978

1 paar lage noren, mt 39, met 

overschoenen, prijs € 30,-. 

Tel.06-53441095

Z.g.a.n. hoge moderne kin-

derstoel voor aan eettafel. 

€12,50. Tel. 030-2205540

Rond kerstboom tafeltje, jaren 

30. € 20,-. Tel. 030-2205540

Nieuwe verstelbare kerst-

boom standaard. € 5,-. Tel. 

030-2205540

Grote doos vol goede boeken. 

€ 10,-. Tel.030-2205540 

Mooie eiken 2-delige kast 

afm. 1m. breed  en 1.90m. 

hoog, boven glasdeurtjes  en 

onder TV ruimte en 2 deur-

tjes. € 20,-. Tel. 030-2205540

Akai Videorecorder. € 15,-.  

Tel. 06-19963053

Satelietset met schotel voor 

diverse kanalen. € 49,-.  Tel. 

06-19963053

Mooie plafond ventilator met 

verlichting. 3 spotjes. Zijn 

onafhankelijk te richten.

De fan heeft 5 bladen, kan 

zowel links als rechtsom 

draaien (blazen en zuigen) en 

heeft 3 verschillende snelhe-

den. €49,50. Tel. 06-22175528

HP inkt cartridge nieuw in 

verpakking. Aangeschaft 8 

okt. 2013. Dus ook niet uit-

gedroogd. Vervangt HP NR 

15. (zwart). Deze cartridge is 

voor verschillende type prin-

ters bruikbaar. (zie internet) € 

12,50.  Tel. 06-22175528

Diversen

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672

WEEKENDJE WEG? 

Opvang van honden en katten. 

Kleinschalig bij particulier. 

Na 7 uur. Tel. 06-34562375

Verslag 
december-

vergadering
Dorpsberaad 

Westbroek 
Pag. 9

Te huur GARAGE aan de 

Julianalaan in Maartensdijk. 

Tel. 06-11443390.
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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.)

❏  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 kunt u per 
mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Tel  ...............................................................................................................................................

Bedrag  ...............................................  Voldaan  ........................................................................

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Zeer ervaren oud-docente moderne talen (woonachtig in de 

Leyen) geeft bijles in Frans, Duits en Engels, HAVO/VWO. 

Ook examentraining Frans. €17.50 p.u. Tel. 06-51412055

Muziek op schoot in Zeist en Bilthoven

Een muzikale ontdekkingsreis voor kinderen van 8 maanden 

tot 4 jaar met een (groot)ouder of begeleider. Samen plezier 

hebben met muziek. Zingen, dansen en spelen. 8 lessen. 

€60,= of €75,=, afhankelijk van de lesduur. Docent: Caroline 

Schaap. Zeist: woensdag 15-1, kdv ’t Mereltje, Choisyweg 

2. Bilthoven: vrijdag 17-1, kdv ’t Mereltje, Planetenbaan 2. 

info@muzieklesbilthoven.nl / www.muzieklesbilthoven.nl. 

Tel. 030-2970723

Computerspecialist. Voor al uw computer- en laptop-

problemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het 

weekend. Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel. 0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan 

18 Tel. 0346-212267. WINTERTIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

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

06-54967985

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

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

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coaching 

in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning van 

kind en ouder(s). Tel. 030-2258350, www.MPGcoaching.nl

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp- Aanleg- Onderhoud- Gladbestrijding.

Door inzet van onze gladheidbestrijding minimaliseren wij

voor u de overlast van sneeuw en gladheid. Tevens verkoop en

bezorging van strooizout. Voor meer informatie kunt u bellen

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

Cursussen/ trainingen

Wilt u een vaas maken of een servies? Een eigen ontwerp in 

klei willen uitwerken? Schrijf u dan in voor de cursus van Pim 

de Mare. Start di. 7 jan. maar later instromen is mogelijk. U 

kunt kiezen van 8.45–10.45u of 19.30 21.30u. Ervaring is niet 

nodig. Kosten € 75,- voor zes ochtenden/avonden (ex. mate-

riaal en het bakken van uw kunstwerk). Locatie: Vrijeschool 

het Zonnewiel, Weltevreden 6, De Bilt. Info en aanmelden: 

pimdemare@gmail.com

Met SPOED zijn wij op zoek naar 
bezorgers voor de volgende wijken:
 Wijk 107:  Fitislaan, Goudhaantjeslaan, Koperwieklaan, Kwikstaartlaan, 

Lijsterlaan, Roodborstlaan, Staartmeeslaan, Winterkoninglaan, 

Zwaluwlaan

 

Wijk 113:  Betje Wolflaan, da Costalaan, de Genestetlaan, Laurillardlaan, ten 
Katelaan

 

Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan

 

Bel met: 0346- 211992 of mail naa: info@vierklank.nl

Over een ietstocht 
op Sumatra

Op dinsdag 7 januari organiseert Groei & Bloei De Bilt, Bilthoven 

e.o. weer een lezing: dit keer gaat Henny van der Wilt vertellen 

over haar ietstocht op Sumatra. De lezing wordt gehouden in De 
Koperwiek, Koperwieklaan 3 in Bilthoven en begint om 20.00 uur. 

De toegang voor Groei en Bloei leden is gratis. 

Sumatra ‘eiland van goud’, is het grootste eiland van Indonesië en is zo groot 

als Zweden. Het noordwestelijk deel heeft een prachtige natuur. Er wordt ver-

teld over de rijstvelden, het oogsten van papaja’s, het stoken van suikerriet, 

het branden van pinda’s en het drogen van kofie. Ook mangroven, bijzondere 
rotskusten en witte strandjes blijven niet onbesproken evenals een soort oer-

woud, waar de Raflesia bloeit. Deze grootste solitaire bloem ter wereld heeft 
een diameter van 1 meter en kan wel 10 kilo wegen.  (Henny van der Wilt)

Na veel eten, champagne en knallen

gaan we er weer tegenaan met z’n allen

maar na al het ge-eet

wel even op dieet

om een beetje af te gaan vallen

Guus Geebel Limerick

Nieuwe leesgroep 
in bibliotheek

Vanaf 5 februari start in Bibliotheek Bilthoven een nieuwe Literaire leeskring: 

Modern toen & nu. Deze leeskring besteedt aandacht aan het tijdsbeeld in twee 

moderne romans van rond 1900 en in twee goed ontvangen hedendaagse ro-

mans. Voor de eerste bijeenkomst staat Sameritaan (2011) van A. Dautzenberg 

gepland. Daarna komen Eva (1927) van Carry van Bruggen, Eline Vere (1898) 

van Louis Couperus en tenslotte Half mens (2011) van Maartje Wortel aan 

bod. De leeskring wordt begeleid door Ceciel Boudewijn, Neerlandica en do-

cent. Belangstellenden kunnen zich melden via de website of in de bibliotheek.

“Op woensdag krijg je een bakje kibbeling 
bij Kapper Hans en 

betaal je maar 
€ 7,50 als je nog 

geen 15 jaar bent. 
Honger? 

Bel 212455”

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan      

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Praten kan altijd...
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Computerhulp

Midden-Nederland

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

Wij wensen u een goed 2014 

en lossen uw storing  

ook dit jaar met veel zorg op

Veldhuizen Wagenbouw wenst

iedereen een voorspoedig 2014 in

een De Bilt met ruimte voor bedrijven.

Verkoop, verhuur en onderhoud van BE-combinaties

0346-259600

ChristenUnie de Bilt

wenst U een  

gezegend 2014

Ook in uw (nieuwe) huis 

voelt u zich in 2014 THUIS

Wenst u een � jn woonjaar

Bilthoven/Soest

030 229 00 79
035 601 13 04 Gé Westerbeek

Koeriersdiensten

national

Wenst u 
een zeer 

voorspoedig 
2014!

☎ 0346-213549

✉ hfnational@gmail.com

D66 wenst 
iedereen 

een gelukkig
en voorspoedig 

2014.
Ook dit jaar 
kunt u weer 

op ons rekenen!

Korfbalvereniging 

Tweemaal Zes

wenst u een gezond, 

sportief en gelukkig

2014!

DOS door winst alleen op tweede plek

In het duel om de tweede plek boekte DOS zaterdag 21 december 

een belangrijke uitzege bij Vriendenschaar in Bodegraven.

De afgelopen wedstrijden kwam 

de ploeg goed uit de startblokken, 

maar in de laatste wedstrijd van 

2013 waren de Westbroekers in 

het begin van de wedstrijd niet bij 

de les. Door een aantal individu-

ele fouten in de verdediging kwam 

Vriendenschaar erg gemakkelijk 

aan de doelpunten in de beginfase.

DOS, met zaterdag wederom Cin-

dy van Ettekoven in de basis, zag 

woensdagavond tijdens de war-

ming up van de training ook nog 

Jeroen Groot geblesseerd afhaken. 

Danny Lam was zijn adequate 

vervanger. Na een 2-0 achterstand 

kwam DOS nog wel weer op 2-2, 

maar Vriendenschaar kon toch weer 

op voorsprong komen. Na tien mi-

nuten kreeg DOS meer grip op het 

aanvalspel van de thuisploeg en 

werd er geconcentreerder verde-

digd. Aanvallend werden de kansen 

goed afgerond zodat vlak voor rust 

met 7-8 voor het eerst een voor-

sprong geboekt werd en die, verder 

uitgebouwd, in een 8-11 ruststand 

resulteerde.

Ook deze wedstrijd lukte het niet 

om ook de tweede helft de ontstane 

voorsprong verder uit te breiden. 

Vriendenschaar speelt vanuit een 

sterke rebound en kon hierdoor lan-

ge aanvallen opzetten. DOS gaf in 

de tweede helft ook meer aandacht 

aan de aanvallende rebound. Door-

dat bij beide teams het vizier van 

de schutters voorin niet op scherp 

stond, bleef het aantal doelpunten 

beperkt. Bij een 10-14 voorsprong 

een kwartier voor tijd had DOS de 

kans de wedstrijd deinitief in het 
slot te gooien, maar het lukte DOS 

niet op dat moment de korf te vin-

den. Nu was het Vriendenschaar dat 

tweemaal scoorde en werd het de 

laatste tien minuten nog spannend. 

De overwinning van DOS kwam 

gelukkig niet echt in gevaar. DOS 

won uiteindelijk met 14-16 en staat 

hierdoor alleen op de tweede plaats.

Zaterdag 11 januari wordt de com-

petitie hervat met een uitwedstrijd 

tegen Huizen.

Jubileum bij Fraternitas 
 

Bij Sportvereniging Fraternitas wa-

ren onlangs twee jubileummomen-

ten: Joop Stas geeft al 25 jaar les bij 

Fraternitas en Trudy Swart heeft na 

22 jaar secretaris te zijn geweest het 

stokje overgedragen, maar blijft ge-

lukkig algemeen bestuurslid. Ook 

was zij dit jaar al 50 jaar lid van 

Fraternitas. Hun beider inzet (en 

natuurlijk dat van vele anderen…) 

zorgt voor een goede binding en 

saamhorigheid binnen Fraternitas 

en daar zijn zowel leden als bestuur 

hen terecht erg dankbaar voor.

(Nelly Oelderik)

Nova weert zich kranig
De Biltse korfballers waren zaterdag 21 december jl. ondanks een knappe tweede helft niet bij 

machte Pernix van haar ongeslagen reeks af te helpen. Tegen de koploper werd 

in de sporthal van het H.F. Witte Centrum met 14-19 verloren.

De doelstelling van Nova dit zaal-

seizoen is handhaven in de tweede 

klasse. Uiteraard wordt dit het liefst 

zo vroeg mogelijk in de compe-

titie behaald. Met vier punten uit 

zes wedstrijden loopt de ploeg van 

Mikael Bouthoorn achter op welk 

schema dan ook. Echter bij het 

treffen met de machtige koploper 

uit Leiden waren er geen illusies. 

De gasten hebben nog geen punt 

laten liggen en onderweg naar het 

kampioenschap hebben ze ook al 

tweemaal de dertig aangetikt in hun 

wedstrijden.

Dit verschil werd dan ook al snel 

duidelijk gemaakt. Via 0-2 en 1-4 

leek het pleit al beslecht. Ondanks 

twee knappe afstandsschoten van 

Sanne van Kouterik werd er gerust 

met 4-10. De tweede helft werd 

aangevangen met Pelle Wage om-

dat Steven Bakker met een pijnlijke 

achillespees het veld moest verlaten. 

Deze tweede helft had Nova duide-

lijk niets meer te verliezen en kon 

wat terugdoen door meer inzet te 

tonen. Pernix was echter nog wel de 

zuiverder schietende ploeg. Er werd 

om en om gescoord naar een stand 

van 8-15. De Leidenaren lieten de 

teugels wat vieren met de weten-

schap dat ze de feestdagen in kon-

den gaan met een ruime voorsprong 

in de competitie. Hierdoor werden 

ze iets slordiger. Het gretige Nova 

maakte hier nog dankbaar gebruik 

van. Doordat acht verschillende 

spelers van coach Bouthoorn deze 

pot de korf wisten te vinden, zag het 

publiek de eindstand bepaald wor-

den op een acceptabele 14-19.

Zo werd het sportjaar 2013 afgeslo-

ten met toch een goed gevoel. Dit 

zeker, omdat de reserves knap van 

Pernix 3 wist te winnen, 18-15. De 

Leidenaren voeren ook hier de lijst 

aan, maar dan nu met Nova 2 op de 

hielen. Zaterdag 11 januari wordt de 

competitie hervat met uitwedstrij-

den bij het Amsterdamse Triaz.

0346-210592 | www.atlasfysio.nl

Als blijk van waardering werden 

Trudy en Joop in het zonnetje gezet 

in aanwezigheid van hun naasten.

advertentie

Hans van 

Breukelen bij 

Bilts Sportgala

Oud-doelman van het Nederlands 

voetbalteam  Hans van Breukelen 

zal als eregast aanwezig zijn bij 

de eerste lustrumeditie van het 

Bilts Sportgala 2014.  De oud-

international, geboren en getogen 

in de gemeente De Bilt waar hij 

zijn voetbalcarrière begon bij 

BVC, zal een belangrijke rol ver-

vullen bij enkele programmaon-

derdelen. Zo zal hem onder meer 

worden gevraagd zijn visie te 

geven op de kansen van het Ne-

derlands elftal bij het komende 

WK in Brazilië.  Het vijfde Biltse 

Sportgala wordt op vrijdag 31 ja-

nuari 2014 gehouden in het H.F. 

Witte Centrum in De Bilt.

(Ingrid van der Elst)
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Bestemmingsplan Buitengebied 
De Bilt Noord Oost

door Guus Geebel 

De gemeenteraad stelde op 19 december na een langdurig debat het bestemmingsplan Buitengebied 

De Bilt Noord Oost ongewijzigd vast. De fracties van Bilts Belang en ChristenUnie stemden tegen. 

De raad besloot tevens voor dit plangebied geen exploitatieplan vast te stellen.

Een motie ingediend door Christi-

aan van Nispen tot Sevenaer (VVD) 

wordt met algemene stemmen 

aangenomen. In de motie worden 

B&W verzocht om bij een mogelij-

ke aanvraag door Tennisvereniging 

Bilthoven voor de aanleg van extra 

tennisbanen, met het bestuur te be-

kijken of dit binnen het bestaande 

tennispark kan. Als dit niet mogelijk 

is dient aantasting van de nabijgele-

gen stuifwal te worden voorkomen. 

Evenwicht

Tiny Middleton (Bilts Belang) pleit 

er bij de behandeling van het agen-

dapunt voor de vastgestelde duur 

van zes weken dat niet in vakan-

tieparken gerecreëerd mag worden 

variabel in te vullen. Het amende-

ment dat zij daarvoor indient wordt 

verworpen. Henk van den Broek 

(CDA) wil meer duidelijkheid 

over de positieve grondhouding 

die hij van het college op zijn ver-

zoek ontving om de oppervlakte en 

maximale hoogte van de woningen 

lexibeler te maken. Hij deed dat 
verzoek omdat oudere mensen lie-

ver wat meer vloeroppervlakte heb-

ben. Frans Poot (D66) ziet in dit be-

stemmingsplan een goed evenwicht 

tussen het bewaken van de natuur-

waarde en recreatieve functie. Anne 

de Boer (GroenLinks&PvdA) dient 

een amendement in dat wat betreft 

de bescherming van het gebied ver-

der gaat dan de ingediende motie. 

Het amendement wordt verworpen. 

Natuurwaarde

Johan Slootweg (SGP) vindt dat er 

in het bestemmingsplan voldoende 

is opgenomen om de natuurwaarde 

te waarborgen. Nico Jansen (Chris-

tenUnie) noemt De Ridderhof bijna 

een natuurmonument en wil de 

mensen die daar al jarenlang ver-

toeven steunen om dit gebied zo 

te houden en te beschermen. Het 

levert hem applaus op van de in 

groten getale opgekomen bewo-

ners van De Ridderhof. Etiënne van 

Buren (SP) stelt dat het intensiever 

maken van de recreatieve functie 

nogal wat voor het gebied betekent. 

De SP wil daar heel voorzichtig 

mee omgaan. Ebbe Rost van Ton-

ningen (Beter De Bilt) denkt dat 

met dit plan een evenwicht is ge-

vonden tussen het beschermen van 

de natuurwaarde en de commercie. 

Wethouder Arie-Jan Ditewig gaat 

daarna in op vragen en opmerkin-

gen. Het college neemt de inge-

diende motie over.

Veel bewoners van De Ridderhof waren bij de behandeling van het agendapunt aanwezig.

Dieren in het bos
Er wonen veel dieren in ons bos. Zowel grote dieren zoals de das, 

vos en ree als ook hele kleine dieren zoals de mier, pissebed en 

lieveheersbeestje. Ze wonen er goed beschut tegen wind en de kou. 

Het bos biedt de dieren dan ook beschutting. Ze kunnen zich er 

goed verschuilen. Je hoort ze niet, je ziet ze niet, maar ze zijn er 

wel. Zodra je een bos binnengaat verstoppen ze zich. Het bos lijkt 

dan wel uitgestorven. Vanuit hun schuilplaatsen zien ze ons echter 

wel. Maar als we goed opletten en niet al teveel lawaai maken. En 

wat eten ze eigenlijk?

 

Om meer te weten te komen over de dieren in het bos wordt er door 

Utrechts landschap met medewerking van IVN De Bilt een middag 

voor de kinderen georganiseerd. Voor drinken en een versnapering 

wordt tevens gezorgd. Woensdag 8 januari van 14.00 tot 16.00 uur 

bij Paviljoen Beerschoten, Holle Bilt 6 te De Bilt, voor kinderen 

van 6 tot 10 jaar. Kosten € 3,50 per kind (met U-pas of beschermer-

pas € 2,50). Aanmelden kan alleen per email vóór zondag 5 januari: 

KinderNatuurActiviteiten@gmail.com. 

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

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

Vogelopvang Utrecht zoekt vrijwilligers 
door Henk van de Bunt

Vogelopvang Utrecht is voor de gemeente De Bilt, samen met het vogelasiel in Soest de twee 

dichtstbijzijnde vogelopvangcentra voor de Bilt en omstreken. Zieke en gewonde wilde vogels uit 

De Bilt en omstreken worden veelal naar Utrecht gebracht om daar te kunnen herstellen. Ook 

vrijwilligers komen uit Utrecht en wijde omgeving. Vrijwilligers uit De Bilt zijn van harte welkom. 

Vogelopvang Utrecht is ontstaan 

in de jaren 80 toen Barend Selles 

(81) tijdens de strenge winters zag 

dat er geen plek was voor zieke en 

verzwakte vogels. Hij besloot dat 

er een opvang in Utrecht moest 

komen om deze dieren te helpen. 

Ook de gemeente Utrecht zag in 

dat een vogelasiel noodzakelijk 

was en stelde een stukje grond be-

schikbaar. Maar geld was er niet. 

Samen met toenmalig beheerder 

Ron Kalkhoven (48) en een en-

thousiast groepje vrijwilligers 

zocht Barend fondsen en speurde 

naar gratis materialen. Ze bouw-

den alles zelf. Barend: ‘Van muur-

tjes metselen tot kooien in elkaar 

lassen en een vijver uitgraven. Al 

onze vrije uren gingen in de Vo-

gelopvang zitten’. Veel van wat zij 

toen bouwden is nu nog steeds in 

gebruik!  De opvang liep al snel 

goed. Ron: ‘Het eerste jaar dat de 

Vogelopvang open was, kwamen 

er nog ‘maar’ 500 vogels binnen. 

Het tweede jaar was dit aantal ver-

dubbeld’. Tegenwoordig vangt de 

Vogelopvang zo’n 3000 wilde vo-

gels per jaar op.

Trots

Barend en Ron zijn trots op al het 

werk dat zij en de andere vrijwil-

ligers verricht hebben. ‘Gewonde, 

zieke en verzwakte wilde vogels uit 

Utrecht en wijde omstreken hebben 

al 25 jaar een veilige haven waar ze 

rustig kunnen herstellen en aanster-

ken. Daarna worden ze weer losge-

laten in de vrije natuur. Dat is toch 

waar je het uiteindelijk allemaal 

voor doet’.

Feest

Inmiddels bestaat de Vogelopvang 

25 jaar en dat wordt gevierd. Op 4 

januari zijn er van 13.00 tot 16.00 

uur bij Kinderboerderij Nieuw 

Rotsoord (Briljantlaan 101 in 

Utrecht) een aantal leuke activitei-

ten. Jong en oud zijn 4 januari wel-

kom om vetbollen voor de vogels 

te komen maken. Ook kun je cake 

versieren en zijn er rondleidingen. 

Deelname is gratis. Vogelopvang 

Utrecht zoekt zowel vrijwilligers 

als bestuursleden. Bel voor een 

vrijblijvend oriënterend gesprek 

030 2517255, dagelijks van 13.00 

tot 17.00u. Voor meer informatie: 

www.vogelopvangutrecht.nl

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Woensdag 8 januari 2014 zijn we weer open!

t/m 7 januari gesloten.
Woensdag 8/1 Nieuwjaarsborrel

Erwtensoep, roggebrood met Zeeuws 
spek en bubbels € 8,50 

Woe.
8-01

Woe.
8-01

of Oerhammetje met 
mosterdsaus

of
 Kabeljauwfilet met 

kappertjes saus

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
9-01
Vrij.

10-01

advertentie

Wandelen op Beerschoten
Op zondag 5 januari organiseert Utrechts Landschap een wandeling 

op Landgoed Beerschoten. Tijdens deze wandeling vertelt de gids 

over de rijke historie van dit landgoed. De wandeling duurt ca. 1,5 

uur. Start vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 6 

te De Bilt (Holle Bilt is gelegen aan de achterkant van Hotel De Bilt-

sche Hoek.) Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig en 

deelname is gratis.

Beheerder Marieke Grin met een verzwakte buizerd: ‘Ik ben erg blij met 

deze baan. Vogels zijn echt mijn passie. 

Medewerker Esther Korteweg bij de watervogels: ‘Vogelopvang Utrecht 

draait voor verreweg het grootste deel op vrijwilligers.  

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380

A
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Openingstijden 
Maandag 11.30 - 20.00 uur
Di t/m Do 11.30 - 20.30 uur
Vrijdag 11.30 - 22.00 uur
Zaterdag 11.30 - 21.00 uur
Zondag 11.30 - 20.30 uur

Met knalprijzen 

het nieuwe jaar in:
---------------------------------------------------------------------

Mexicano nu voor € 1,90

Portie bitterballen nu € 1,00

Nasibal nu voor € 1,50

Bamirol nu voor € 1,50

Loempia nu voor € 2,95

Loempia Westbroek nu € 3,95
-------------------------------------------------

Probeer onze mix-grill eens!

Spareribs, stok saté en 

hamburger met sauzen en 

friet en rauwkost voor slechts

€ 9,25
-------------------------------------------------

Lekker kapsalon 

of friet Dönner


