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Inspraak over tijdelijke woningen
door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt en woonstichting SSW organiseerden op woensdag 14 december en op 
maandag 19 december een inloopavond over locaties van de 50 tijdelijke woningen in deze 
gemeente in de Mathildezaal van het gemeentehuis. Op de eerste inloopavond bezochten 
ongeveer 200 mensen het gemeentehuis. Er was een aantal bewonersgroepen, maar ook 

individuele inwoners gaven aan moeite met een aantal zaken te hebben.

Wethouder Madeleine Bakker 
van de gemeente De Bilt en Jes-
sie Bekkers-van Rooij, directeur/
bestuurder van SSW gingen in ge-
sprek met omwonenden. Van het 
College waren ook de wethouders 
Anne Brommersma en Ebbe Rost 
van Tonningen present naast een 
aantal gemeenteraadsleden. Veel 
van de aanwezigen gaven aan 
moeite te hebben met het gegeven 
dat er slechts sprake was van in-
loopavonden in tegenstelling tot 
de behoefte aan het hebben van 
inspraak-(avonden). Bezoekers 
konden slechts een toelichting 
krijgen en vragen stellen aan de 
gemeente en SSW; o.a. over on-
derwerpen als stedenbouw, lo-
catiekeuze, ontwerp woningen, 

toewijzing, bestuurlijke planning, 
procedure, communicatie en par-
ticipatie. 

Locatiekeuze
Een veel gestelde vraag betrof de tij-
delijkheid van de woningen: ‘Waar-
om geen blijvende woningen’? Het 
College beantwoordde de vraag op 
de website als op een bij binnen-
komst aangereikt formulier: ‘De 
druk op de sociale woningmarkt is 
hoog. Er zijn heel veel mensen die 
met spoed een woning zoeken. Om 
mensen sneller aan een woning te 
kunnen helpen, bouwen we tijde-
lijke woningen. Dit gaat sneller dan 
het bouwen van blijvende wonin-
gen, dankzij een snellere bouwtijd 
en een korte procedure. Uiteraard 

investeren we ook in blijvende wo-
ningen. Maar voor die woningen 
moeten we rekening houden met 
enkele jaren aan voorbereidings-
tijd, proceduretijd en bouwtijd’. 
‘De gekozen locaties zijn allemaal 
gemeentelijk eigendom. Daarvoor 
is gekozen om de tijdelijke wonin-
gen betaalbaar te houden en snel te 
kunnen gebruiken. Daarnaast zijn 
de locaties onderzocht op diverse 
criteria, zoals spreiding, belemme-
ringen, ruimtelijke impact, bereik-
baarheid en voorzieningen. Uit dit 
onderzoek kwamen deze zeven lo-
caties als beste naar voren. In totaal 
zijn 40 locaties onderzocht, waaruit 
deze zijn gekozen’.

Lees verder op pagina 13

Aandacht voor de situatieschets van de locatie ‘Biltsch Meertje’.

Een deel van de bezwaarde bewoners uit het Burg. Fabiuspark: V.l.n.r. Nathalie Schouten, Henny Tenge, 
Monique Joosten, Paul Holt en Vera Holt.

Het GEMEENTENIEUWS
elke derde woensdag van de maand
ook in De Vierklank. 
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Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl
of mail naar info@parelpromotie.nl

Wij verzorgen uw drukwerk en álle 

aanverwante zaken van A tot Z. U bepaalt 

het instapmoment én het uitstapmoment

in het traject: Alleen ontwerp? Dat kan.

Kant-en-klaar aanleveren? Dat kan ook.

Uw lokale
drukwerkspecialist

van  roll-up banners
 

 dr
uk

werk van A tot Z  R 
 Wenst iedereen

fijne kerstdagen 
en een voorspoedig 2017

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Tel: 030 - 29 801 88
Mobiel: 06 - 12 73 91 00

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

Kerst bij Beerschoten
 
Landgoed Beerschoten (Holle Bilt 6, De Bilt) is als vanouds met de 
‘levende kerststal’ geheel in kerstsfeer een ontmoetingsplek waar met 
het hele gezin van kan genoten worden. De kerststal is op beide (kerst-)
dagen open van 11.00 tot 16.00 uur. Ook dit jaar zijn er weer allerlei 
activiteiten (vanaf 12.00 uur) zoals een speurtocht en broodjes bakken 
in de vuurkorf. Er wordt glühwein en chocolademelk geschonken. Er 
zijn poffertjes en het koor Castellum Singers uit Houten zingt kerstlie-
deren. Op beide dagen is er om 14.00 uur een wandelexcursie over de 
landgoederen Beerschoten en Houdringe.

De levende kerststal op Beer-
schoten is een sfeerbrenger. 

advertentie

advertentie
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Na een rijk en gelukkig leven is in alle rust ingeslapen

Jan Hendrik Vos
* Utrecht, 28 oktober 1927   Bilthoven, 9 december 2016

Hinke Vos-Bos
Alice en Gé
Egbert en Monique
Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Soerlaan 1
1185 JG Amstelveen

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Hij, die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste Koning
beveiligd in de duist’re nacht, beschaduwd in Gods woning.
Dies noem ik God, zo goed als groot voor hen, die op Hem bouwen,
mijn burcht, mijn toevlucht in de nood, de God van mijn betrouwen.

Psalm 91 vers 1

In het vertrouwen dat God haar een woning heeft bereid, is overleden 
onze lieve moeder, oma en over-oma

Johanna Willemijntje van Amerongen - Wegerif
Jo

sinds 22 april 2016 weduwe van Evert van Amerongen

Baarn, 6 februari 1937      Bilthoven, 15 december 2016

 Barend en Sophie van Amerongen - Nagel
  Evert en Ellen    Thijs, Chris, Nick
  Hanneke en Johan    Eline
 Gert en Jacobine van Amerongen - Geijtenbeek
  Jolijn en Thijs    Isa, Veerle, Cato
  Geert
  Marte (in liefdevolle herinnering)
  Emma
 Evert en Monica van Amerongen - Imthorn
  Eric en Anne
  Thomas
 Marjo en Bart Imminkhuizen - van Amerongen
  Jolanda en Arnoud    Luuk, Tom
  Sabine en Marc
  Marjolein
  Thamara
  Anita

Correspondentieadres: 
Maartensdijkseweg 10a, 3723 MC  Bilthoven.

De begrafenis heeft woensdag 21 december j.l. plaatsgevonden in 
Lage Vuursche.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

24/12 • 16.00u - Mevr. ds. B. L. Bos,
Open lucht-kerstviering met Julianaschool

25/12 • 10.30u - Mevr. ds. B. L. Bos
26/12 • 10.30u - In O.L.V.-kerk

Mevr. ds. B. L. Bos + pastor G. Weersink, 
Oecumenische viering

31/12 • 19.00u - Mevr. ds. B. L. Bos
01/01 • 10.30u - Mevr. ds. B. L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
25/12 • 09.30u + 18.30u +

26/12 • 09.30u - ds. R.W. de Koeijer
31/12 • 18.30u - ds. R.W. de Koeijer
01/01 • 10.00u - ds. R.W. de Koeijer 
koffi edrinken na afl oop van de dienst 
01/01 • 18.30u - proponent F. Pierik

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
24/12 • 22.00u - ds. P. Lootsma

met live muziek
25/12 • 10.30u - Kerstdienst

met mevr. M.C. Spelberg
01/01 • 10.30u - ds. P. Lootsma 

nieuwjaarsdienst

Evangelische Gemeenschap,
Koperwieklaan 3

25/12 • 10.00u - Kerstviering
01/01 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
24/12 • Kerstavond 18.00u,

Gezinsviering met kerstmusical.
Voorganger: pastoor J. Skiba

m.m.v. het jeugdkoor
o.l.v. Elaine van Grootel

24/12 • Kerstavond 20.30u,
Voorganger: Pastor A. van den Boogaard 
m.m.v. het koor Cantiamo o.l.v. Arie Perk

24/12 • Kerstavond 22.30u,
Voorganger: pastor A. van Kempen
m.m.v. het Onze Lieve Vrouwekoor

o.l.v. Arie Perk
25/12 • Eerste Kerstdag

10.30u Eucharistieviering
Voorganger: pastor Fr. Zwarts

26/12 • Tweede Kerstdag
10.30u Oecumenische viering:

Thema Herbergier of Herder Voorgangers: 
pastor G. Weersink en ds. B. L. Bos m.m.v. 

A. van Viegen (orgel/piano) en
Nicolette van Doeveren (dwarsfl uit)

31/12 • 19.00u Oudejaarsavond
Voorganger: pastor A. van den Boogaard

01/01 • 10.30u Nieuwjaarsdag
Voorgangers: Mevrouw A.Veldhiuis

en ds. K.Vos 

Ger. Kerk (wijkgem. d’Amandelboom)
25/12 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
25/12 • 16.30u - Ds. K. de Vries
31/12 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed 

01/01 • 10.15u - ds. J.de Wolf 
01/01 • 16.30u - onbekend 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

24/12 • 22.00u - Ds. N. de Boo, Kerstavond
25/12 • 10.00u - Ds. W.J.J. Glashouwer, 

vooraf zingen kerstliederen
26/12 • 10.00u - Ds. L.J. van Lingen 
31/12 • 19.30u - Ds. A.A.J. Prosman, 

Oudjaar
01/01 • 10.30u - Ds. G. van Meijeren, 

Nieuwjaar

Pr. Gem. Immanuelkerk
24/12 • 22.00u - Prof. M.E. Brinkman, 
Kerstliederen uit Engelse Zangtraditie 

25/12 • 10.00u - Samendienst in
en met Opstandingskerk

31/12 • 19.30u - Mevr. ds. E.H.W. 
Stam Oudjaar, Samendienst met 

Opstandingskerk
01/01 • 10.30u - Samendienst in en met 

Opstandingskerk, Nieuwjaar

Pr. Gem. Opstandingskerk
24/12 • 19.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam, 

Kinderkerstfeest
24/12 • 22.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam, 

Traditionele Kerstzang
met saxofoonbegeleiding

Lees verder op pagina 24

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling voor
en na het overlijden en bij de uitvaart van mijn lieve man,
onze zorgzame vader en lieve opa

Wim Sukkel 
De mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten
die wij mochten ontvangen deden ons goed. De leegte blijft nog 
moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht
het verdriet en vergroot de moet om verder te gaan.

Familie Sukkel

Maartensdijk, december 2016

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze 

zoals bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof 

of Noorderveld, ongeacht óf en waar u verzekerd bent. 

Koop Geersing, uitvaartverzorger

& Geersing

Bewonderenswaardig was zijn levenskracht, 
sterk was hij in zijn strijd,

groot was zijn liefde voor wie bij hem hoorde.

In de leeftijd van 89 jaar is rustig van ons heengegaan, 
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en zwager

Cornelis Rijkse
Maartensdijk, 27 maart 1927 Groenekan, 17 december 2016

echtgenoot van Cornelia Rijkse – van Dijk

 Ria en Dawa
 Kees en Iris
 Janneke (in herinnering)

Correspondentieadres:
Nieuwe Weteringseweg 104
3737 ME  Groenekan

De begrafenis zal donderdag 22 december 2016
in besloten kring plaatsvinden.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Vitras, 
Huisartsenpraktijk Maertensplein en Apotheek Molenweg.
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De beste wensen 
van onze bezorgers

Ook dit jaar kunt u onze bezorgers weer aan de deur verwachten met 
een persoonlijke kerst-/nieuwjaarsgroet. Dit jaar is hun eindejaarsgroet 
uitgevoerd als boekje met daarin maar liefst 22 aanbiedingen van Vier-
klankadverteerders omdat zij het leuk vinden wat extra’s te doen voor 
onze lezers. Voor u dé gelegenheid om uw waardering voor hun tomelo-
ze inzet kenbaar te maken. In het bonnenboekje treft u een zeer gevari-
eerd aanbod kortingsbonnen en acties aan die veelal direct inwisselbaar 
zijn. Een aantal is het hele jaar door geldig, sommigen gedurende een 
bepaalde periode. Uw bezorger overhandigt het bonnenboekje het liefst 
persoonlijk. Dat is een tijdrovende bezigheid die over het algemeen 
meerdere bezorgmomenten in beslag neemt. Wees dus niet teleurge-
steld als u deze week nog geen exemplaar heeft ontvangen.

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

GRATIS BEZORGSERVICE

Nieuwe dominee voor Centrumkerk
door Walter Eijnhoven

Dominee Harold Oechies treedt binnenkort toe tot de Centrumkerk, aan de Julianalaan
in Bilthoven. Samen met dominee Benedikte Bos zal hij de gemeenteleden steunen in

goede en slechte tijden en hun voorganger zijn tijdens de diensten op zondag.

Half september maakte reeds een 
aantal belangstellenden kennis met 
hun nieuwe voorganger. Oechies: 
‘Dat klopt. Half september ben ik 
naar Bilthoven gegaan, om alvast 
met wat mensen kennis te maken. 
Dat was een drukbezochte avond in 
de Centrumkerk. Na deze gezellige 
meeting besloot ik de knoop door 
te hakken en het ambt als dominee 
te aanvaarden bij de Wijkgemeente 
Centrumkerk’. Maar wie is Harold 
Oechies nu eigenlijk? Hij gaat di-
rect van start. Oechies: ‘Ik ben in 
1966 in Sneek geboren, in een warm 
nest. Mijn vader was leraar Engels 
en mijn moeder bestierde het huis-
houden, zoals dat zo mooi heet. Mijn 
hele schooltijd heb ik in Friesland 
doorgebracht en ik heb hier mooie 
herinneringen aan overgehouden. Al 
tijdens mijn vroege schooljaren kreeg 
ik interesse in hiëroglyfen en op mijn 
achttiende ben ik het huis uitgegaan, 
om aan de Rijksuniversiteit Leiden 
Egyptologie te gaan studeren’. Net 
als de meesten, had ook Oechies het 
niet breed als student en besloot hij 
een bijbaan te zoeken. Hij kwam te-
recht bij een begrafenisondernemer. 
Oechies vervolgt: ‘Ik voelde dat ik 
hier direct op mijn plek zat. Er zíjn 
voor de nabestaanden. Hen bijstaan 
in hun leed en dit leed proberen te 
verzachten. Wat ik ook mooi vond 
aan het werk was de verzorging van 
de net overledenen, om te zorgen dat 
zij er mooi bij liggen’. Zijn interesse 
in de studie Egyptologie begon in-

middels fl ink te tanen en na twee jaar 
besloot Oechies verder te gaan met 
Theologie, ook in Leiden. Oechies: 
‘Ik had nu het idee dat alle stukjes in 
elkaar vielen. Ik wilde er zijn voor de 
medemens en wat is dan mooier dit te 
doen vanuit het ambt van dominee? 

Zeeland
In 1996 studeerde Oechies af in 
theologie. Tijdens zijn studie leerde 
hij Rian de Hulster kennen, zijn hui-
dige vrouw. Oechies: ‘Rian studeerde 
klassieke talen, ook in Leiden. Na 
onze studie werd zij docente Grieks 
en Latijn op een school in Terneuzen 
en ik werd hulpdominee in Zeeuws-
Vlaanderen. Op 13 februari 2000 
deed ik intrede als predikant in twee 
Walcherse dorpjes’. Oechies had het 
erg naar zijn zin in Zeeland en op 26 
april 2005 vond gezinsuitbreiding 
plaats. Zoon Jurre werd geboren. 

Preek van de Leek
Na zes jaar predikantschap in Zee-
land begon het echter weer te krie-
belen en was hij klaar voor een 
nieuwe uitdaging. Na enig zoeken 
kwam het gezin terecht in Uithoorn. 
Oechies: ‘Hier had ik het geweldig 
naar mijn zin, nieuwe mensen, nieu-
we uitdagingen en tussentijds werd 
onze dochter Marit geboren. Naast 
mijn gewone werkzaamheden als 
predikant, zette ik ook de ‘Preek van 
de Leek’ op, met als doel een ander 
publiek te bereiken dan dat van de 
zondagochtend. In de Preek van de 

Leek vertelt een leek (gelovig of 
niet) over zijn of haar passie en ver-
bindt dat met een Bijbelverhaal. Je 
hoeft immers geen dominee te zijn 
om te preken of een inspirerend ver-
haal te houden. In 2015 ben ik met 
een groep van vijf enthousiastelin-
gen in Uithoorn aan de slag gegaan, 
met als resultaat driemaal een suc-
cesvolle Preek van de Leek’. 

Toegankelijk
Voordat een kerkelijke gemeente kan 
starten met een Preek moet voldaan 
zijn aan drie voorwaarden: open en 
toegankelijk zijn voor de lokale sa-
menleving, durf om iets nieuws te 
proberen zonder garantie op succes 
en een goede PR-campagne. Oe-
chies: ‘Gelukkig sloeg het idee aan 
binnen onze gemeente en vonden wij 
een voormalige biologiedocent, een 
teamleider van een praktijkschool en 
een actief lid van de plaatselijke roei-
vereniging bereid mee te doen. 
Om geïnteresseerden van buiten de 
kerk aan te trekken, hielden wij de 
drempel zo laag mogelijk. Daarom 
was het geen offi ciële kerkdienst. 
Wel bevatten de samenkomsten de 
meeste onderdelen van een reguliere 
kerkdienst: gebeden, liederen, bij-
bellezing, preek, collecten en zegen. 
Maar wel in een vrije vormgeving, 
die door de leek werd bepaald. Zo 
werd eens gekozen voor een boed-
dhistisch waterritueel als afscheid/ 
zegen en een fanatiek roeier sprak 
over in balans zijn (van de boot) tij-
dens het roeien en het in balans zijn 
tijdens het dagelijks leven’.

Toekomst
Eén van de toekomstplannen van 
Oechies is om ook binnen de wijkge-
meente Centrumkerk een Preek van 
de Leek te introduceren, mits hier 
natuurlijk interesse in is. Oechies: 
‘Naast de Preek van de Leek heb ik 
nog veel meer plannen. Ik wil mij on-
der andere graag inzetten voor eenza-
me ouderen, voor de sociaal-zwakke-
ren onder ons en een samenwerking 
aangaan met mantelorganisaties. 
Maar eerst moet ik mij richten op de 
verhuizing naar Bilthoven. Op don-
derdag 29 en vrijdag 30 december 
ga ik over met mijn gezin en zondag 
29 januari vindt de Verbintenisdienst 
plaats. Nog genoeg te doen dus’. 

De nieuwe dominee hoopt velen te mogen ontmoeten in zijn kerk.

Brunch

Training Mantelzorgers
In het kader van de campagne Eén Uit Duizenden wordt de training 
‘Hoe blijf je in balans’ gratis aan mantelzorgers aangeboden. Heeft u 
als mantelzorger behoefte aan praktische ondersteuning en vergroting 
van uw veerkracht? Wilt u ervaren hoe u de zorg in het dagelijks le-
ven kunt verlichten? In deze training leert men goed voor zichzelf te 
zorgen, zodat men ook goed voor de ander kan worden gezorgd. In de 
training komen zaken aan bod als (h-)erkenning, steun en bemoediging, 
versterken van draagkracht, vergroten van bewustwording en voorko-
men van overbelasting en uitval. Daarbij en daarnaast zijn er praktische 
tips ter verlichting van het dagelijks leven. De training bestaat uit 3 
bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst Bij deelname aan de trai-
ning is het belangrijk, dat alle vier de bijeenkomsten gevolgd worden. 
De training is op de woensdagen 11 en 25 januari, 8 februari en 19 april 
van 19.00 tot 21.00 uur bij Servicecentrum De Bilt. Aanmelden kan tot 
4 januari 2017 (tel. 030 7271556, e-mail mantelzorg@mensdebilt.nl). 
De training gaat door bij tenminste 6 deelnemers.

Voor burgemeester steken mannen of vrouwen 
hun handen graag uit de mouwen
vooral voor De Bilt
want dat is erg gewild
en dat schept toch wel heel veel vertrouwen

Guus Geebel Limerick

Op woensdag 14 december was er in het Rode Kruis-gebouw in De Bilt (de Rinnebeek) een  heerlijke brunch en een 
gezellig samen zijn. Vanaf 10.30 uur stond de koffi e en thee al klaar. Natuurlijk zijn er spelletjes gedaan en werden 
er mooie prijzen gewonnen. Een uitermate geslaagde middag waarvan de ongeveer 60 deelnemers zichtbaar hebben 
genoten. 

Vervolg familie berichten

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden 
op 15 december 2016 van onze medewerker 

Vlado Ugljarevic
Vlado was bijna 25 jaar in dienst van onze gemeente,
de laatste jaren was hij vooral werkzaam als vrachtwagenchauffeur 
bij de buitendienst van de afdeling Beheer Openbare Ruimte.

Onze oprechte gevoelens van deelneming gaan uit naar zijn
echtgenote, (klein) kinderen en verdere familie.

College van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt,
de secretaris, de burgemeester, wnd.

F.G. Wietses mr. drs. G.A.A. Verkerk
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

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

Reclame geldig vanaf 
donderdag 22 december 
t/m woensdag 28 december

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet americain
Sellerie salade
Ei bieslook salade

Fricandeau
Rosbief
Boerenham 3 x 100

GRAM 4.50

3 x 100
GRAM 3.98

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
GRAM 5.50 BOEREN 

KRUIDENKAAS 6.98500
GRAM

HUISMIX 250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98

Noten & pinda's

CRANBERRY MIX 

OverheerlijkeOverheerlijke

Speciaal voor u geïmporteerd uit Frankrijk: 
zeer veel harde en zachte kazen. 

Stuk voor stuk zeer bijzonder!

NIEUW! 
Speciaal voor u geïmporteerd uit Frankrijk: 

Bekijk ons uitgebreide 
assortiment:

PATÉS
SALADES
SNACKS
VLEES
NOTEN
VLEESWAREN

WOENSDAG GEHAKTDAG

Filet americain
Sellerie salade
Ei bieslook salade

AANGEPASTE 
OPENINGSTIJDEN

• Vrijdag 23 december 
Open tot 21.00 uur (extra lange koopavond)

• Zaterdag 24 december 
Open van 07.00 - 16.00 uur.

• Dinsdag 27 december 
Open op de gebruikelijke openingstijden

Wij wensen u 
een hele fijne kerst!

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

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

Vers van de TraiteurVolop specialiteiten
dagelijks vers!

Groot assortiment
paddenstoelen en exoten

Speciaal voor de Kerst

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN VOOR 

KERSTMIS:
VRIJDAG 23 DECEMBER: 8.00 - 20.00 UUR
ZATERDAG 24 DECEMBER: 7.00 - 16.00 UUR

Groot assortiment:
Voorgerechten

Hoofdgerechten
Desserts

Desserttaarten
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advertentie

Dat willen wij ‘effe’ kwijt…
Een aantal omwonenden van betreffende winkels is niet betrokken bij 
de enquête zondagopening (gemeente-kenmerk 218221: ‘Helaas heb 
ik voor de tweede keer geen enquête gekregen i.v.m. de winkelope-
ning tijden op zondag, terwijl ik nog geen 75 meter van de Biltse A 
H vandaan woon. Volgens de enquête kenmerk 218221, krijgen alle 
omwonenden een vragenformulier toe gezonden. 

Nu blijkt bij een wijkavond Herenweg, dat veel direct omwonenden 
van de A H deze enquête niet hebben ontvangen. Bij ons rijst dan ook 
de vraag aangaande de betrokkenheid van aanwonenden van Witgoed 
Vink (Westbroek), van Karel Hendriksen (Hollandse Rading), van 
Jumbo, Kluswijs en Primera Maartensdijk. En hoe staat het met het 
enquêteren in Bilthoven, op de Julianalaan en de Kwinkelier; krijgen 
zij ook de enquête? Ditzelfde geldt ook voor de Planetenbaan en het 
kleine dorp op de Bilderdijklaan, De Hessenweg en De Hessenhof in 
De Bilt? 

De enquête gehouden over de zondagopening eind 2015 begin 2016 
was verdeeld over alle woonkernen van de Gemeente De Bilt. Wanneer 
de enquête 218221 voor direct aanwonenden al niet goed verloopt, zijn 
wij bang dat al genoemde locaties ook niet goed zijn voorzien van deze 
enquête. Naar onze mening kan en mag de enquête 218221, dan ook 
niet in de eind pilot worden meegenomen. 
 
In het genomen beluit van de zondag openstelling van 06-04-2016 
staat een aantal punten vermeld, welke aan het eind van de pilot geëva-
lueerd zullen worden. Twee ervan willen wij extra onder de aandacht 
brengen: 
1.  De effecten op de omwonenden en de omgeving van winkels t.a.v. 

verkeer, parkeren.  Deze vragen zijn niet in de enquête meegeno-
men.

2.  Het aantal geregistreerde meldingen van overlast en de wijze van 
handhaving. Voor wat betreft de handhaving: De Bilt valt onder 
Politie Midden Nederland, district Eemland Noord, bureau Baarn. 
Hoe is deze erbij betrokken? Wij beschikken over een aantal foto’s 
waarop overlast duidelijk zichtbaar is. Deze komt vele, vele malen 
per maand voor. 

Verder hebben wij wat kanttekeningen bij vraag 6 van de enquête. 
Vindt u dat de winkels in de gemeente De Bilt open moeten zijn op 
zondag, ja, nee of maakt niet uit? Waarom staat er niet vermeld als er 
overlast is bij omwonenden wilt u dan ook nog een zondagopening? 
Als woningen in prijs dalen i.v.m. overlast wilt u dan ook een zondag-
opening?

Wij stellen voor dat supermark-
ten om toerbeurt open zijn. Via 
media is dit simpel te regelen.  
Voor de direct omwonenden be-
tekent dit toch nog een aantal 
zondagen per maand rust in hun 
wijk. Misschien kan men een 
eerstvolgende raads(-commissie) 
vergadering elkaar eens aankij-
ken en met elkaar van gedachten 
wisselen over de eenzijdigheid 
van deze enquête. Hij gaat alleen 
over kopen, kopen en nergens 
anders over.  

Vriendelijke groet 
N. Drieënhuizen en vele
bewoners van de Herenweg.

Schultz stelt plan wegverbreding 
Ring Utrecht definitief vast 

Bij een bezoek aan de regio Utrecht heeft minister Schultz van Haegen
(Infrastructuur en Milieu) bekend gemaakt dat zij het Tracébesluit voor de aanpak

van de A27/A12 Ring Utrecht heeft getekend.

Op het traject van ruim 20 ki-
lometer komen extra rijstroken. 
Daarnaast krijgt de A27 tussen de 
knooppunten Lunetten en Rijns-
weerd gescheiden rijbanen. In de 
plannen zitten verschillende maat-
regelen om de kwaliteit van de leef-
omgeving te verbeteren. Minister 
Schultz: ‘De wegen rond Utrecht 
vormen de draaischijf van ons we-
gennet. Dit project is voor de regio 
en voor de economie van groot be-
lang. We pakken vijf hardnekkige 
knelpunten uit de file-top 50 aan en 
we zorgen ervoor dat het verkeer 
veiliger kan doorstromen. Ook ma-

ken we werk van de leefomgeving 
met nieuwe en hogere geluidscher-
men, stiller asfalt en extra bos en 
komt er een groene verbinding tus-
sen de stad en het landgoed Amel-
isweerd’. 

Advies
Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-
Nijhof van Utrecht heeft woensdag 
14 december de minister het ad-
vies van de regio overhandigd over 
de invulling van het pakket extra 
maatregelen voor de inpassing van 
de wegen. Voor extra maatregelen 
om de kwaliteit van de leefomge-

ving te verbeteren is 15 miljoen 
euro beschikbaar. Gedeputeerde 
Verbeek-Nijhof: ‘Met het pakket 
aan extra maatregelen zorgen we 
er voor dat voor 3000 woningen 
de geluidsbelasting omlaag gaat, 
bovenop wat wettelijk nodig is. We 
zorgen ervoor dat er op 15 locaties 
in Utrecht, De Bilt en Houten extra, 
hogere of langere geluidsschermen 
komen. Hiermee zorgen we er voor 
dat voor de mensen die hier wo-
nen de geluidsoverlast vermindert.’ 
Kijk voor meer informatie en een 
korte film over het project op www.
rijkswaterstaat.nl/ringutrecht.

Minister Schultz van Haegen en gedeputeerde Verbeek-Nijhof bouwen samen aan een bereikbare en leefbare 
regio Utrecht.

Vijftien inwoners De Bilt
krijgen Nederlanderschap

door Guus Geebel

Donderdag 15 december was de nationale Naturalisatiedag en kregen mensen die aan 
de voorwaarden hebben voldaan het Nederlanderschap. In de trouwzaal van het Biltse 

gemeentehuis legden vijftien inwoners van De Bilt met een belofte of eed de Verklaring van 
verbondenheid af. De ceremonie werd geleid door burgemeester Bas Verkerk.

De Biltse nieuwe Nederlanders zijn 
afkomstig uit het Verenigd Konink-
rijk, Bulgarije, Turkije, Rusland, 
Buthan, Somalië en Italië. Burge-
meester Verkerk noemt het een bij-
zonder moment. ‘U brengt allemaal 
uw geschiedenis mee en de redenen 
om hierheen te komen zijn heel 
divers. De een doet het omdat hij 
moet vluchten voor gevaarlijke si-
tuaties, anderen omdat ze hier werk 
hebben en daarmee door willen 
gaan en er zijn ook mensen die hun 
liefde achterna gaan en hier samen 
verder willen gaan.’ De burgemees-
ter noemt de gemeente De Bilt een 
mooie plek om terecht te komen en 
te wonen. ‘Ik ben nu drie maanden 
burgemeester en heb de gemeente 
goed leren kennen. Er zijn hier veel 
mensen die wat voor een ander wil-
len doen. U brengt nieuwe elemen-
ten in de Biltse samenleving en dat 

is best spannend en maakt het ook 
leuk. Daar worden we allemaal be-
ter en sterker van. We zijn een di-
verse samenleving waar voor veel 
mensen plek is.’

Verklaring
De laatste fase van het traject is het 
afleggen van de Verklaring van ver-
bondenheid. Die wordt bevestigd 
met belofte of eed, afgenomen door 
de burgemeester. In de verklaring 
staat dat de nieuwe Nederlander de 
grondwettelijke orde van het Ko-
ninkrijk der Nederlanden, haar vrij-
heden en rechten respecteert en de 
plichten die het staatsburgerschap 
met zich meebrengt getrouw zal 
vervullen. De burgemeester reikt 
vervolgens het naturalisatiebesluit 
uit waarmee iemand officieel Ne-
derlander wordt. Het bijwonen van 
de ceremonie is verplicht.

Nieuwe Nederlanders op het bordes met de burgemeester.
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wenst u Fijne Kerstdagen en
de beste wensen voor

u en uw dieren

ONGEDIERTEBESTRIJDING
-MOLLENBESTRIJDING

Henk Rietveld
S.V.O. / C.P.M.V. GediPlOMeerd

Anne FrAnklAAn 52
3721 PM BilthOVen

tel. 06 - 55 75 24 01
e-MAil h.ri@12MOVe.nl

Hessenweg 151  •  3731 JG  •  De Bilt   •   T 030 - 220 42 62
www.jorijksen.nl   •   info@jorijksen.nl

Wij wensen U
fijne kerstdagen

Joop en Jannie 

van Rossum 

en hun 

medewerksters 

wensen u 

Prettige 

Kerstdagen toe.

wenst iedereen prettige 
feestdagen en een
voorspoedig 2017

Wij wensen u

fijne 
feestdagen 

en een 
voorspoedig 

2017

Wij wensen u
fijne kerstdagen

www.copierhovenier.nl
06-31786731

Post wordt al vanaf 1900 
in Maartensdijk bezorgd 

door Henk van de Bunt

PostNL sluit niet uit dat bezorgers binnenkort nog maar drie dagen per week de post rondbrengen. 
Een Europese richtlijn verplicht nu nog bezorging op minimaal vijf dagen. In deze tijd van extra 

wenskaarten kijken we naar het verleden van de ‘post bezorging’ in deze regio. 

Wanneer je iets weten wilt van 
of over de geschiedenis van en in 
deze regio, dan zijn er een paar 
‘adressen’ waar je altijd antwoord 
krijgt en vaak meer dan je eigen-
lijk vroeg. Voorbeelden hiervan 
zijn Koos Kolenbrander (Kiek nou 
toch’ s effe an. . .), Theo Schouten 
en Wout van Winssen uit West-
broek. Theo Schouten woont tegen-

woordig in Maarssen, maar heeft 
vele verbindingen met het Maar-
tensdijkse. Theo (79) trouwde met 
Janny Gasenbeek uit Maartensdijk. 
Theo Schouten werd in 1957 post-
bode. Vanuit het postkantoor aan de 
Dorpsweg 101 in Maartensdijk be-
zorgde hij jarenlang de post in Hol-
landsche Rading en Maartensdijk; 
net als zijn vader steeds op de fiets. 
In 1960 werd hij naar Maarssen 
overgeplaatst en in 1995 is hij met 
pensioen gegaan. Zijn beide zonen 
wonen in Maartensdijk.

Verzamelingen
Ruim veertig jaar verzamelde Theo 
ansichtkaarten, oude gebruiksvoor-
werpen en wetenswaardigheden 
over de geschiedenis van onze 
streek. Eerst richtte hij daarvoor 

achter zijn woning ruimtes in als 
boerenmuseum, waarbij iedereen 
op afspraak welkom was voor een 
bezoek. Zijn woning was bekend 
onder de alleszeggende naam ‘Wat 
een Geluk’. Theo Schouten: ‘Veer-
tig jaar ben ik postbode geweest 
in deze streek. Ik was een soort 
rijdend postkantoor op de fiets en 
kwam bij iedereen in huis. Dan 

zag je nog wel eens leuke dingen. 
Dan vroeg ik, joh, wat doe je met 
dat spul? Zo heb ik uiteindelijk heel 
wat gekregen’. Intussen wonen 
Theo en Janny in Maarssen en heeft 
Theo nog een klein museumpje aan 
huis, volledig aan de post gewijd.

Postkantoor
Theo Schouten: ‘Omstreeks 1900 
is het eerste postkantoor aan de 
Dorpsweg 29 te Maartensdijk ge-
komen. De eerste kantoorhouder 
- brievengaarder - ook belast met 
bestelling, was Cornelis van Barne-
veld Hij liet deze woning - annex 
postkantoor - bouwen en aan de 
rechterkant van de woning ontstond 
aldus een -telegraaf- en telefoon-
kantoor. De omstandigheden waren 
zwaar in die tijd: Ene mijnheer Van 

Vliet van de post vroeg duurtetoe-
slag aan voor het lagere personeel. 

Hij wenste beperking van de zon-
dagsdienst. De bestelling was vanaf 
Utrecht, Blauwkapel, Groenekan 
en Maartensdijk. Er was een brie-
vengaarder en een hulpbode op 
afroep. Bij de advertentie in 1900 
stond bij de omschrijving om te 
solliciteren, dat er twee kerken wa-
ren (Ned. Herv. Kerk en een Geref. 
Kerk) lager Onderwijs, een bloem-
kwekerij en landbouw’.

Tante Pos
Volgens Koos Kolenbrander is 
de bijnaam ‘tante Pos’ voor de 
posterijen in Indie ontstaan: ‘De 
naam werd al snel ook in ons land 
gebruikt, omdat destijds de pos-
terijen blijkbaar te langzaam en 
te onnauwkeurig werkten. Toch 
kende Maartensdijk rond de vorige 
eeuwwisseling al een ‘vrouwelijke 
postbode’, die volgens de verhalen 
snel en nauwkeurig de post in het 
dorp bezorgde’. Koos Kolenbran-
der heeft in zijn verzameling een 
foto van het eerste postkantoor van 
Maartensdijk en vertelt: ‘Ik ging op 
zoek naar verhalen over de postbe-
zorging. Uit een opgave over het 
jaar 1861 blijkt, dat er in dat jaar 

4504 brieven en 2424 drukwerken 
in het dorp zijn bezorgd. Bij het 
overzicht is vermeld dat de meeste 
post voor de grote buitenplaatsen 
zoals Eyckenstein en Rustenhoven 
was bestemd. De post werd zeven 
dagen per week bezorgd’.  

Klerk
Theo Schouten vervolgt: ‘De eerste 
kantoorklerk werd in 1915 in Maar-
tensdijk aangesteld (de heer de 

Jong) met een traktement van 545 
gulden per jaar. In Westbroek was 
dat de brievengaarder P. Flemming, 
belast met kantoorwerkzaamheden 
en hij genoot een traktement van 
640 gulden per jaar. In Blauwka-
pel was dat dhr. E. B. Romvi; hij 
verdiende een traktement van 680 
gulden per jaar. Toen het kantoor 
aan de Dorpsweg 29 werd gesloten, 
is het postkantoor naar de Dorps-
weg 94 verhuisd bij de dhr. van 
Eck. Vervolgens is het omstreeks 
1954 naar Dorpsweg 101 gegaan, 
waar Leo Kalmijn kantoorhou-
der werd (zonder bestelling)’. In 
1957 begon Theo Schouten daar 
als postbode en daar waren toen 
Jaap Langerak, Henk Kooij en Job 
Broers al als postbode aan het werk. 
In de beginjaren ‘60 van de vorige 
eeuw is er een nieuw postkantoor 
en een bestellersruimte gebouwd 
ten oosten van de Ned. Herv. Kerk 
aan de Dorpsweg 48; daar waar nu 
Boekbinder en Stomerij Kok is ge-
vestigd. Nu is er geen postkantoor 
meer en zijn er geen ‘vaste bestel-
lers’ meer in Maartensdijk. rest nog 
een postagentschap bij Primera op 
het Maertensplein. 

Theo Schouten heeft nog een klein museumpje aan huis, volledig aan de 
post gewijd.

Het postkantoor met bestellersruimte aan de Dorpsweg begin jaren ‘60. 
(verzameling Rienk Miedema)

V.l.n.r. brievenbesteller C. van Baaren, postkantoorhouder W.J. van Eck 
en brievenbesteller G. Steenbeek in het postkantoor aan de Dorpsweg 94 
te Maartensdijk. (verzameling Koos Kolenbrander)

Het postkantoor aan de Dorpsweg 29 omstreeks 1900. (uit de digitale 
verzameling van Rienk Miedema)
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Wij wensen u goede kerstdagen en 
een gezond en gelukkig nieuwjaar! 

Ook in 2017 zijn wij graag uw adres voor loon, 
sloop en grondwerken. 

Wij wensen u
Prettige Kerstdagen

Gruttolaan 32
Maartensdijk
T 0346 211838

www.mokveldhoveniersbedrijf.nl

Prettige Feestdagen 
en een gezond en succesvol 2017

Hol & Molenbeek
Woningmakelaars
030 229 00 79

G&CC De Biltse Duinen 
en 

Golfpark De Biltse Duinen

wensen u prettige feestdagen 
en een prachtig golfjaar

Bouwbedrijf
D. de Graaff B.V.

Wenst u 
fijne kerstdagen

Industrieweg 5  
3738 JW  Maartensdijk

Tel: 0346-213003
Mob: 06-20500049

www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Fijne kerstdagen!
www.cdadebilt.nl

kerstadvertentie 50x80mm FOII CMYK.indd   1 07-12-15   22:30Wij wensen 

u prettige 

feestdagen  

en een voorspoedig 

2017!

Burgemeester feliciteert Rachel 
Polak met 105de verjaardag

door Guus Geebel

‘Als je oud wordt kan je verhalen vertellen’, zegt Rachel Polak-de Jong op 15 december.
Zij werd in 1911 op die dag geboren en groeide op in een Joods arbeidersgezin in Amsterdam 

Oost. Het was op haar verjaardag een komen en gaan van mensen die haar kwamen feliciteren. 
Namens het gemeentebestuur kwam burgemeester Bas Verkerk haar

gelukwensen met deze bijzondere verjaardag. 

Rachel Polak vindt dat de dagen 
voorbij vliegen. ‘Er zijn hele mooie 
dagen, maar ook hele slechte da-
gen.’ Haar leven is grotendeels be-
invloed door de Tweede Wereld-
oorlog. ‘In de oorlog is mijn hele 
familie omgekomen, in totaal 41 
mensen. Daarbij zijn mijn vader, 
mijn moeder, mijn zusje en mijn 
man. Het enige wat ik heb over-
gehouden is mijn dochter Manu-
ela. Toen zij ondergebracht was en 
mijn man en ik op het punt stonden 
naar Polen te gaan zei hij, jij hebt 
een persoonsbewijs. Dat had ik on-
gevraagd van het verzet gekregen, 
maar hij had dat nog niet. Mijn 
man werd afgevoerd en ik ben met 
een vriendin mee naar huis ge-
gaan waar ik enkele weken bleef. 
Ik moest onderduiken en ik vond 
deelnemen aan de maatschappij 
het meest voor de hand liggen. Ik 
dacht dat de oorlog twee maanden 
zou duren, maar het duurde nog 
twee jaar. Al die tijd heb ik als 
assistent-huishoudster in een op-
vanghuis voor meisjes in Haarlem 
gewerkt. Het was een open huis, 
wat betekende dat de meisjes over-
dag naar school of naar hun werk 

konden en ’s avonds binnen moes-
ten zijn. Ik hielp de directrice en ’s 
avonds hield ik de meisjes bezig.’

Jeugdherinneringen
Haar vroegste herinneringen wa-
ren de zondagse wandelingen met 
haar vader die dan met een wan-
delstok liep. ‘Ik was een jaar of 
tien, twaalf en als ik onderweg 
moe werd vroeg ik of ik even met 
de wandelstok mocht lopen, want 
dat vond ik heerlijk. We woonden 
bij de Ringvaart waar alle boot-
jes doorheen kwamen die van de 
groenteveiling kwamen. Bij het 
toenmalige Weesperpoortstation 
gingen we uitrusten en kijken hoe 
de mensen naar de trein gingen. 
De reisbagage zat in een rieten 
koffertje en soms zag je een man 
uit de Weesperstraat aan komen 
hollen die zijn koffertje door een 
coupéraam waar iemand uithing 
naar binnen gooide. Even later zag 
je hem op de treeplank staan en 
hoorde je de trein tuf tuf tuf…’ 

Dochter
In de oorlog wist ze niet waar haar 
dochter was. Dat hoorde ze pas in 

1944 in de Hongerwinter. ‘Toen 
kreeg ik haar adres in Nieuw Ven-
nep. Ik ging er op een fiets zonder 
banden heen en mocht daar blijven 
slapen. Ik herkende mijn eigen 
kind niet meer. Ze was weggegaan 
met een paar prachtige donkere 
vlechten en ze had nu een kortge-
knipt koppie. Er was geen warm 
water en alleen maar groene zeep 
en haar haar was goudgeel van de 
zon geworden. We moesten hele-
maal aan elkaar wennen.’ Rachel 
Polak heeft twee kleinkinderen en 
er zijn vier achterkleinkinderen. 
Vanaf 1994 woont ze in Maartens-
dijk. Het nieuws houdt ze wel bij 
maar niet alles. ‘Oud worden is 
niet moeilijk, maar oud zijn is heel 
moeilijk, dat moet je leren. Als je 
de tijd krijgt zoals ik dan leer je het 
wel, maar leuk is het niet want je 
kunt aan niets meer deelnemen.’ 

Waar ze vooral op bij wil blijven 
is de politiek. Dat vindt ze heel 
belangrijk. Vanaf de oprichting is 
ze lid van de PvdA. In haar jeugd 
was ze aangesloten bij de Arbei-
ders Jeugd Centrale (AJC). ‘Daar 
leerde je alles.’

Een stralende 105-jarige met 
burgemeester Bas Verkerk.

December 
2016

Duistere tekens
aan menselijk
firmament waar
het ook zij.

Achterlatend
wat geen leven
meer was. Verwach-
gingen voedend.

Door dalen en
diepten verdon-
kerd door onzicht-
bare sterren.

Te zout de zee.
De golven hoog.
Het dode kind.
Beloofde Land.

Grond onder de
voeten. Levens-
vatbaarheid voor
de geredden.

Onvermoedelijk-
heid van kracht. Af-
zet tot een sprong 
in het licht.

Inge Gorris.



  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

06 - 51447828
www.mevision.info

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

Bilthoven inlever- en ophaalpunt

elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

tel. 0346 - 21 15 16
mobiele tel. 06 - 53351430

TE HUUR
GEVRAAGD

Land voor biologische grasteelt
Liefst meerjarig +/- 5 hectare

Voor meer inlichti ngen

Rutger Hennipman

06-25192899

Andy’s dierensuper 
Oud-Loosdrechtsedijk 34
1231 NA Loosdrecht
T : 035-5823254
E : info@vanhenten-dierensuper.nl
W: www.andyssupervoordieren.nl
www.facebook.com/andys.dierensuper

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 08.00 - 17.30 uur
Zaterdag 08.30 - 16.00 uur
Ruime, gratis parkeergele-
genheid aanwezig.

Groot- en detail-
handel in dier-
benodigdheden, 
hooi, stro, 
tuingereedschap, 
kunstmest, 
groenteplantjes, 
klompen, laarzen en 
diverse aanverwante 
artikelen.

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel

• Bouwman Boeken

• Readshop

• Kooklust 121 

• Landw. De Bilt 

• De Vierklank

• Landw. de Groenekan 

• Karel Hendriksen 

• Primera Maartensdijk 

service voor ondernemers

Kom sparren op het gebied 
van communicatie en PR.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan     

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemersAdverteren in De Vierklank? 
Bel 0346 21 19 92 of mail
naar info@vierklank.nl

8

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268  info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Looydijk 18, 3612 BG 
Oud-Maarssenveen/Tienhoven

Tel: 0346-281869
www.dorpswinkelkastanjehoeve.nl
info@dorpswinkelkastanjehoeve.nl

U kunt hier terecht voor o.a. 
verschillende soorten dier- en 
veevoeders, ambachtelijke 
producten, heerlijk Limousin 
vlees, vers ambachtelijk brood, 
boerenkaas, vruchtensappen 
en cadeauarti kelen.

In de zomerperiode hebben wij 
overheerlijke Boeren(room)ijs

Ook Vierklank bezorger worden?
Leuk! Kijk snel welke wijken

nog beschikbaar zijn

Openstaande vaste wijken per direct
Wijk 111: Soestdijkseweg Noord (vanaf nr. 303) 
Wijk 113: Betje Wolffl aan, da Costalaan, de Genestetlaan, 
 Laurillardlaan, ten Katelaan 
Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan,
 Tollenslaan 
Wijk 120: Heidepark, Rembrandtlaan, Ruysdaellaan,
 van Dijcklaan, van Ostadelaan
Wijk 129: Appellaan, Bongerdlaan, Kersenlaan,
 Perenlaan, Walnootlaan, Perziklaan 
Wijk 185: Hercules Segherslaan - Gerard Doulaan -
 De Hooghlaan - Albert Cuyplaan -
 Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan 

Openstaande wijk vanaf 4 januari
Wijk 126: Geertgen tot St. Janslaan, Rembrandtlaan,
 Rogier van der Weydenln Bosuillaan,
 Burgemeester vd Borchln, Julianaborch,
 Gaailaan, Sperwerlaan, Valklaan 

Tijdelijke bezorger voor de maand februari gezocht:
Wijk 174: Schorpioen, Tweelingen, Waterman,
 Weegschaal 

Openstaande vaste wijk per 4 januari
Wijk 32: Heel Lage Vuursche Koudelaan - Eikenlaan -
 Dorpstraat - Kloosterlaan - 300 Roedelaan -
 Karnemelksweg - Hoge Vuursche weg -
 Beukenhof, Slotlaan)

OOK MET DE
FEESTDAGEN BENT U 
BIJ BAKKER BOS AAN 
HET JUISTE ADRES OM 
TE GENIETEN VAN ONZE 
SPECIALITEITEN

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Van stofnest tot buurtplantsoen 
door Veroniek Clerx 

‘In mei 2015 zijn we begonnen met de redding van het buurtplantsoen op de hoek van 
Troelstraweg - Van Houtenweg in De Bilt. En het was hoog tijd. Zo hoog tijd, dat de afdeling 
Groen van de gemeente per direct kwam assisteren bij het omzagen van het een tiental uit de 

kluiten geschoten coniferen: 20 meter hoog. Hoe lang die daar al hadden gestaan?
De buurt wist het wel: minstens 35 jaar’. 

Een veertiger herinnerde zich, dat 
een vriendje na een klimpartij nog 
eens uit de top was komen zeilen. 
Hij had het overleefd. Door de jaren 
heen was het plantsoen veranderd in 
een vuilnisbak. Eindeloos veel plas-
tic, blikjes, bouwresten en tuinafval 
dat de GFT-bak niet haalde. Het 
plantsoen was een groengrijze stof-
fige muur op het zuiden geworden, 
die ’s zomers zuchtte in de hitte. 

Adoptie
‘Adopteer me’, smeekte het buurt-
plantsoen. Snoeischaar na snoei-
schaar kwam er doorzicht op het 
terrein. En vervolgens werden het 
kunstmatige ‘heuvellandschap’ van 
35 jaar geëgaliseerd. Alweer met 
behulp van de gemeente. Alle rom-
mel werd keurig afgevoerd. Het ter-
rein werd schoner en schoner. Nog 
maandenlang haalde men glas, af-
geslagen bierflessen en andere rom-
mel uit de grond. Er was trouwens 
ook een vuistbijl bij, daterend van 
ver vóór de jaartelling. ‘Heel goed 
mogelijk’, aldus de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed in Amersfoort. 

Dras en droog
De buurt reageerde enthousiast. Ze-
ker toen in de herfst gras werd ge-

zaaid en het terrein voor onze ogen 
veranderde in een zacht glooiend 
gazon onder de bomen. Zien werken 
motiveert. Want toen het voorjaar 
aanbrak en de bollen gezaaid en ge-
plant stond er plotseling plantgoed 
voor mijn deur. Buurtbewoners 
vroegen of er nog iets nodig was 
voor het plantsoen. ‘Want ze waren 
bezig hun eigen tuin op te schonen. 
En weggooien is zonde.’ Al dat 
moois ‘verdween’ in de nieuwe bor-
der van het plantsoen. Het één sloeg 
wat beter aan dan het ander. De bo-
dem is op sommige plekken kurk-
droog en op ander weer vochtig. Dat 
geeft verrassende effecten. Het was 
hard werken om het verstrikkende 
knoopkruid en andere soorten van 
storend onkruid eronder te houden. 

Gras
‘Wie gaat dat gras bijhouden?’ klonk 
de enigszins spottende vraag uit de 
buurt. Tja, die honderden vierkante 
meters gazon moesten wel worden 
gemaaid. En stroom voor een elek-
trische maaier is er niet op het plant-
soen. Geen nood, een handmaaier 
werkt ook prima en is goed voor de 
conditie. Soms tweemaal per week 
een rondje en het resultaat is een 
fraai bijna Engels aandoend gazon. 

Picknicken mag 
Beeldschoon tegen een onder-
gaande zon. En dan die bloeiende 
border! Toen het hoog zomer was 
en bloedheet zochten buurtbewo-
ners er verkoeling. Onder de coni-
feren die zijn gebleven en prach-
tige schaduwplekken geven. De 
hoop is, dat in het komende tuin-
seizoen meer mensen ‘gebruik 
zullen maken’ van het uitzicht 
en de rust. Spelen mag, picknic-
ken mag. Maar rommel achterla-
ten niet. Net zo min als bloemen 
plukken of de hond uitlaten in het 
perk. 

Winter
Het is nu winter en het plantsoen 
is in rust. Ik heb tot mijn genoegen 
gezien dat buurtbewoners afge-
vallen takken hebben opgeruimd 
en op de ‘Egelberg gelegd’. Die 
is in de loop van de tijd ontstaan 
uit snoeiafval. Jazeker, er wonen 
egels op het plantsoen. Die daar 
misschien wel hun winterslaap 
houden. Mijn nieuwjaar-verzoek 
aan de buurt en de buren: Denk 
alsjeblieft ook aan de egels bij 
het afschieten van het traditionele 
vuurwerk?

Dank je wel. 

In anderhalf jaar een stuk natuurontwikkeling. 

Gemeente in actie.

Grasmaaien zonder stroom, maar met de hand.

Kerstpakketten voor 
Voedselbank De Bilt 

door Walter Eijndhoven

Elk jaar verzorgt Rotary Club De Bilt-Bilthoven ruim 50 kerstpakketten voor klanten van de 
Voedselbank. Speciaal voor de feestdagen in deze laatste maand van het jaar stellen de 55 leden 

van de Rotary ieder een duurzaam pakket samen met luxere producten. De klanten van de 
Voedselbank ontvangen deze op de vrijdag voor de Kerst.

‘Behalve het normale voedsel-
pakket krijgt iedere klant van de 
Voedselbank aanstaande vrijdag 
een kerstpakket overhandigd, spe-
ciaal voor de feestdagen’. Aan het 
woord is Klaas Kuiken van de Ro-
tary Club De Bilt-Bilthoven. Hij 

vervolgt: ‘Ieder pakket bestaat uit 
luxere producten, zoals duurzame 
voedingsmiddelen, kerstservet-
ten, een tafellaken of kaarsen, 
een soort kers op de taart dus’. 
Het initiatief komt van de Com-
missie Samenleving, een Rotary/

gemeentelijke commissie die zich 
bezighoudt met onderwijs, cul-
tuur, welzijn, sport en sociale za-
ken. Alle 55 leden van de Rotary- 
afdeling hebben een kerstpakket 
gevuld aan de hand van de gezins-
samenstelling. 

Klaas Kuiken (r) overhandigt het eerste kerstpakket aan Rob Veerman.

Nieuwjaarsconcert 
Zondag 8 januari a.s. organiseert het Cultureel & Vergader Centrum HF 
Witte traditiegetrouw het Nieuwjaarsconcert. Dit concert wordt gege-
ven door het Groot Harmonieorkest van de Koninklijke Biltse Harmo-
nie onder leiding van Johan Boonekamp met medewerking van zan-
geres Marie José Tiemstra. Zij neemt tevens de presentatie voor haar 
rekening.

Toegangskaarten zijn (in voorverkoop) vanaf 18 december t/m 8 januari 
in het Cultureel Centrum H.F. Witte beschikbaar. Telefonisch reserve-
ren is ook mogelijk onder nummer 030-2203954 en natuurlijk zijn er 
kaarten aan de zaal verkrijgbaar. Het concert begint om 14.00 uur. 
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Wij wensen u goede kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar

Wij danken u voor het vertrouwen
dat u het afgelopen jaar in ons had.

Wij hopen in 2017 weer voor u klaar te staan!

Ik wens u warme
sfeervolle dagen
Koop Geersing, 
Yarden & Geersing Uitvaartzorg

& Geersing

Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

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

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

Fijne kerstdagen 
en een 

voorspoedig 2017!

Fijne kerstdagen 
en een 

voorspoedig 2017!
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Dorpsweg 126
3738 CJ Maartensdijk

T: 0346 - 211285
E: eetbijpeet@gmail.com

Wenst u fijne
Feestdagen

Wij wensen

iedereen een 

mooie kerst

en een

gelukkig nieuwjaar

Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

tel. (06)52 46 82 10
b.g.g. (0346) 21 46 22

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl

Wenst iedereen 
fijne kerstdagen

en een
voorspoedig 2017

www.bouwmansloonbedrijf.nl

AUTORIJSCHOOL/

THEORIECENTRUM 

DOORNENBAL
Bovag*** RIS-gecertificeerd

Faalangst instructeur

wenst alle leerlingen, 
oud-leerlingen, 

vrienden en bekenden 
goede en prettige feestdagen 

en vooral een gezond 
en veilig 2017 toe.

WWW.AUTORIJSCHOOLDOORNENBAL.NL

Een klasse beter!
sinds 1963

Kunst uit eigen provincie 
in teamverband

door Walter Eijnhoven

Van woensdag 21 december 2016 tot en met donderdag 5 januari 2017 kunnen bezoekers van de 
KUEP- Kunst Uit Eigen Provincie- in het WVT-gebouw aan de Talinglaan in Bilthoven weer genieten 
van diverse kunstvormen. Niet alleen kunstenaars uit gemeente De Bilt zullen hier exposeren, maar 

ook werken van kunstenaars uit de gehele provincie Utrecht zijn dan te bewonderen. 

Al meer dan 40 jaar stoppen de re-
guliere WVT-activiteiten een paar 
weken om tijdens de feestdagen 
ruimte te maken voor kunst. Het ge-
bouw aan de Talinglaan wordt voor 
die gelegenheid getransformeerd 
naar een expositieruimte. Gert-
Jan Poppink van het WVT vertelt: 
‘Ieder jaar organiseert het WVT 
een expositie voor kunstenaars uit 

de omgeving. In 1973 werd voor 
het eerst de tentoonstelling ‘Kunst 
Uit Eigen Woonplaats’ gehouden. 
Lokale kunstenaars hadden bij het 
toenmalige bestuur van WVT aan-
geklopt om op één of andere manier 
meer aandacht voor hun activiteiten 
en werk te krijgen’. Dat is gelukt en 
het idee ontstond om rond de feest-
dagen een expositie te houden voor 

kunstenaars uit de eigen woon-
plaats. Vanaf 1992 konden kunste-
naars uit de hele provincie Utrecht 
meedoen met deze jaarlijkse expo-
sitie en werd ook de naam aange-
past, namelijk Kunst Uit Eigen Pro-
vincie (KUEP). 

Laagdrempelig
Poppink: ‘Eigenlijk is dit best een 
unieke activiteit voor een buurthuis. 
Iedere week komen veel mensen bij 
ons over de vloer en door onze laag-
drempeligheid hopen wij nu ook 
weer op veel bezoekers uit de hele 

provincie. Natuurlijk komen ook 
veel leken voor het eerst een kijkje 
nemen bij ons en komen zij voor 
het eerst in aanraking met kunst. 
Vaak zie je dat zij dan het jaar erop 
terugkomen, gewoon omdat kunst 
hen zo bevallen is. Natuurlijk heb-
ben wij ook een grote, vaste groep 
die ieder jaar terugkomt’. Zaterdag 
17 december en zondag 18 decem-
ber werd de hele expositieruimte 
ingericht in het WVT. Behalve de 
‘hoofdzaal’, zijn ook beide andere 
zalen bestemd voor de kunstenaars. 
Poppink: ‘Iedere exposant krijgt 4 
meter in de lengte tot zijn of haar 
beschikking. Hiermee mogen zij 
doen wat zij willen. Als zij slechts 
één schilderij willen ophangen is 
prima, maar natuurlijk zijn zij ook 
vrij om de hele muur vol te han-
gen’.

Kunstenaars
Poppink: ‘Wij doen er alles aan om 
beginnende exposanten binnen te 
halen. Zij krijgen bij ons alle kans 
zich aan het publiek voor te stellen 
en zo bekendheid te krijgen binnen 
kunstenaarskringen en het publiek’. 
Indien meer aspirant-exposanten 
zich melden dan er, gezien de ruim-
te, geplaatst kunnen worden, wordt 
door de vereniging de wijze van 
selectie bepaald. Poppink: ‘Van de 
deelnemers vragen wij wel een bij-
drage, ter dekking van de gemaakte 
kosten. En wij vragen hen zoveel 
mogelijk aanwezig te zijn tijdens 
de expositieperiode. Meestal gaat 
dat laatste wel goed hoor. Juist door 
die aangename sfeer tijdens de ex-
positie tussen bezoekers en expo-
santen, of exposanten onderling, 
wordt graag aan die verwachting 
voldaan’. 

De Lekstroomdraaiers
Dit jaar heeft het WVT twee grote 
groepen als mooie toevoeging aan 
de expositie, namelijk De Lek-
stroomdraaiers en het Bilts Beeld-
houwers Kollectief. Diverse leden 
van de Lekstroomdraaiers staan 
continu op de expositie. Zo ook 
Thijs Pons uit Groenekan: ‘Wij 
zijn een afdeling van Radius, een 
grote landelijke vereniging van 
houtdraaiers, opgericht in 1994 en 

In het weekeinde was men al volop bezig met de opbouw van de expositie.

De mooiste kunstwerpen worden gemaakt van hout.  Thijs Pons toont één van zijn gedraaide werken. 
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Wij wensen u goede kerstdagen
en een voorspoedig 2017

Dorpsweg 156            3738 CK Maartensdijk

Fijne feestdagen en
een gezond 2017!

Wij wensen u 
prettige feestdagen 
en een  voorspoedig

2017

www.kompaswestbroek.nl

Fijne
Kerstdagen

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

Dorpsweg / 0346 - 21 12 35
Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Bakkerij Bos
en alle medewerkers 

wensen u
prettige kerstdagen toe

inmiddels met meer dan 700 le-
den. Een aantal leden beoefent het 
houtdraaien beroepsmatig, maar 
de meeste leden zijn amateurs. Op 
bijeenkomsten van onze vereniging 
bespreken wij onze werkstukken, 
waarbij zaken als gebruikte mate-
rialen, technieken, afwerking en 
vormgeving ter sprake komen. Ook 
demonstreren wij technnieken en 
werkwijzen. Op deze manier sti-
muleren wij elkaar en brengen ons 
werk op een hoger niveau. Via de-
monstraties op de draaibank hopen 
wij het grote publiek deelgenoot te 
maken van onze hobby’. 

Bilts Beeldhouwers Kollektief
Het Bilt beeldhouwers Kollektief 
(BBK) uit Maartensdijk krijgt ook 
veel ruimte toebedeeld in het WVT. 
Marjolie Hetharia uit Maartensdijk: 
‘Al 7 jaar geef ik les aan een trouwe 
groep van 11 leden. Elke woens-
dagavond komt de groep bijeen bij 
VVSO WVT. Daar raspt, beitelt en 
schuurt iedere kunstenaar aan zijn 
of haar beeld. Want dat is wat er 
aan te pas komt om van een ruwe 
steen een echt beeld te maken. Ie-
der lid wordt uitgedaagd om een 

zo mooi mogelijk beeld te maken. 
De spekstenen uit Brazilië en Azië 
worden net zo lang bewerkt tot er 
een unieke vorm ontstaat. Hetharia: 
‘Natuurlijk laat ik de leden hun ei-
gen gang gaan, maar ik probeer hen 
wel uit hun comfortzone te laten 
treden. Dit jaar heb ik hen uitge-
daagd om een rond beeld te ma-
ken met een gat erin en een beeld 
van een hoofd’. In een aparte zaal 
wil de groep haar werken tonen 
aan de belangstellende bezoeker: 
van groot tot klein, van dierfiguur 
to groot abstract en van speksteen 
tot serpentijn.’ Hetharia start met 
een overdagcursus op dinsdag van 
11.00 uur tot 13.00 uur, in het WVT-

gebouw. Totaal zijn vijf plekken be-
schikbaar. Bij voldoende deelname 
kan eventueel worden ingeschreven 
voor een vervolgcursus’.

Opening
De opening van Kunst Uit Eigen 
Provincie vindt plaats op woens-
dag 21 december, om 20.00 uur. 
De opening wordt verricht door 
waarnemend burgemeester van de 
gemeente De Bilt. Wilt u een werk-
stuk kopen, neem dan contact op 
met de dienstdoende medewerker. 
Op donderdag 5 januari kunt u op 
uw werk ophalen, tussen 16.00 uur 
en 17.00 uur en rechtstreeks aan de 
exposant betalen.Marjolie Hetharia.

Openingstijden
21 december  20.00-22.00 uur
22 december  10.00-13.00 uur
23 december  10.00-16.00 uur 
24, 25,en 
26 december 13.00-16.00 uur

27, 28 29 en 
30 december  10.00-16.00 uur
31 december  13.00-16.00 uur
1 januari  13.00-16.00 uur
2 ,3, 4 
en 5 januari   10.00-16.00 uur

Irene: ‘Mijn man Wim kreeg een schilderij met uien van een kunstenaar 
en ik dacht dat kan ik ook. Zo ben ik in 2000 begonnen met ‘uien’, mijn 
eerste stilleven met acrylverf en ik had meteen de smaak te pakken. 
Ik begon met de sterrenbeelden, die ik zelf verzon en op doek zette. 
Het liefst schilder ik personages in de meest uiteenlopende situaties en 
poses. Ik volg mijn gevoel ik ben een echt autodidact. Misschien heb 
ik de kunstgenen wel van mijn grootvader H.A. van der Wilt (schilder 
uit Utrecht geërfd. Een van de mooiste creaties (Zwarte Water 1916) 
hangt bij mijn aan de muur. Lessen zal ik nooit kunnen geven, omdat 
ik het niet over kan brengen hoe ik e.e.a. op het doek zet. Soms sta ik 
verbaasd over wat ik tevoorschijn heb getoverd, maar het belangrijkste 
is, dat ik blij word van schilderen.

Biltse Irene van Genderen - van der Wilt. [foto Henk van de Bunt]

‘Sinds een aantal jaar ligt mij focus steeds meer op straatfotografie. Op 
jacht naar de unieke foto bestudeer ik het gedrag op straat en het daagt 
mij uit dit vast te leggen en om te zetten in een kunstzinnige foto. Naast 
dit genre richt ik mij ook op Portret-, Urban-, sport- en productfoto-
grafie. Bij straatfotografie staat het beeld, emotie en de sfeer voor mij 
centraal.’.
Straatfotografie is een genre waarbij mensen op publieke plaatsen zoals 
straten, parken en metrostations gefotografeerd worden zonder dat zij 
zich daar bewust van zijn. Het is een kunstzinnige vorm van candid 
camera-fotografie die natuurlijke (in plaats van geposeerde) foto’s op-
levert. Straatfotografie is verwant aan documentaire- en journalistieke 
fotografie; niet de inhoud, maar de kunst van het fotograferen komt op 
de eerste plaats en de unieke foto wordt op het intuïtief juiste moment 
genomen. Het doel is een subjectieve indruk te geven van de ervaring 
van het dagelijkse leven in een stad.

De Biltse fotograaf Huib van Alfen. [foto Reyn Schuurman]
‘Ruim vijfentwintig jaar geleden ben ik begonnen met tekenles bij Jet 
Meijerink bij WVT. In 2010 ben ik op schildercursus gegaan bij ‘t Hoe-
kie in De Bilt bij Anneke van de Worp. Deze lessen worden nu sinds 
twee jaar gegeven bij ‘Mens De Bilt’. Ik schilder in een groep met 
tien cursisten met elk een eigen stijl. Ik werk voornamelijk met acryl-
verf. Schilderen betekent voor mij een stuk ontspanning, even lekker je 
hoofd leeg maken; creativiteit en eigen interpretatie de vrije loop laten 
gaan. Dieren en landschap spreken mij het meest aan.

Donja Hazekamp (60) woont in Bilthoven. [foto Henk van de Bunt]

Prettige Feestdagen!
Kon. Wilhelminaweg 461

 Groenekan • 0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl



499
Varkenshaas

culinair

Per 500 gram

Kiloprijs 9,98

7,95 498
Varkensrollade

per kilo

8,98

449
Zalmfi let
met huid

bakje 2 stuks

6,00 099
Jumbo

vanille schepijs

bak 1 liter

1,49

698
Hollandse
garnalen

9,62

bakje 200 gram

Jumbo 
rundercarpaccio
Rundercarpaccio met 
dressing en Italiaanse kaas.
Schaal 120 gram

Jumbo gourmetschotel 
populair
5x mini runder hamburgers, 
6x gemarineerde kipmedaillons,
6x mini varkensfiletlapjes, 
6x gemarineerde slavlinders,
4x gemarineerde varkensrib-eyes 
Schaal 750 gram

799

3 VOOR

1500
Kerst wijnen 
Signé Bourgogne Chardonnay, Tussock Jumper Pinot Noir, 
Cru de la Maqueline Bordeaux, Marqués de Montañana 
Seleccion Especial, Puklavec & Friends Sauvignon Blanc & 
Pinot Grigio, Trovisca Ruby Port. Alle combinaties mogelijk 
3 flessen à 750 ml

Geen 18, geen alcohol

Jumbo slamelanges
Babyspinazie, eikenbladsla, 
romaine sla, mesclunmelange of 
jonge bladsla met rucola of veldsla.
2 zakken à 75-125 gram

x2,70
-

x3,26 2 VOOR

250

2493,19

Geldig van wo 7 t/m 

za 31 december 2016

 Jumbo Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31

12
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Isoleren met 
korting en subsidie 

In december start de isolatieactie in Bilthoven Noord. Bewoners 
kunnen hierbij gebruik maken van een onafhankelijke energiead-
viseur en in aanmerking komen voor korting en subsidie

Energiecentrum De Bilt heeft in navolging van ervaringen in andere 
gemeenten deze isolatieactie opgezet voor de gemeente De Bilt. Er is 
vooraf een veiling gehouden onder gerenommeerde isolatiebedrijven 
om vooraf scherpe prijzen te realiseren. Op verzoek brengt een onaf-
hankelijke in isolatie gespecialiseerde energieadviseur ter plaatse ad-
vies uit waarna een offerte met korting volgt. Met de juiste combinatie 
van maatregen kan ook nog subsidie aangevraagd worden. Voor die-
gene die de stap naar isolatie nog niet gezet heeft is dit een uitgelezen 
kans om in actie te komen. Voor informatie: e-mail isolatie@energie-
centrumdebilt.nl of tel. 06 22972342 (isolatielijn). 

Vervolg van pagina 1

Meedenken 
Bij de keuze voor de zeven locaties 
is nadrukkelijk gekeken naar een 
goede spreiding. Niet in elke kern 
bevinden zich locaties die aan de 
gestelde criteria voldeden. De geko-
zen locaties geven een zo groot mo-
gelijke spreiding, waarbij de kernen 
De Bilt, Bilthoven en Hollandsche 
Rading aan bod komen. De hoofd-
lijn van de participatie is dat omwo-
nenden en belanghebbenden binnen 
kaders kunnen meedenken over de 
plannen. Het College wil dit doen 
door in werksessies gezamenlijk 
conceptplannen uit te werken.

Bezwaren
Een aantal bewoners van de huur- 
en koopwoningen gelegen aan 
het Burgemeester Fabiuspark is 
behoorlijk geschrokken van het 
voornemen om op het grasveld, 
dat thans nog als bestemming 
groen kent, 6 tijdelijke wonin-
gen te plaatsen: ‘Door het plaat-
sen van deze woningen, wordt er 
wederom een stuk van het groen 
van ons afgenomen, waardoor het 
speelterrein voor de kinderen nog 
meer afneemt. Eerder was hier al 
sprake van bij de uitbreidingen en 
verbouwingen aan het gemeente-
huis. Wij gaan niet akkoord met de 
plannen. Wij zullen als bewoners 
van de koopwoningen planscha-
declaims indienen voor de waar-
devermindering die bij doorgang 
van uw plannen in de aankomen-
de (maximaal) 10 jaar zal voort-
vloeien bij de verkoop van onze 
woningen. Het is een goed idee 
als gemeente de woningnood aan 
te pakken, maar tijdelijke wonin-
gen/ containers plaatsen voor een 
periode van maximaal 10 jaar lost 
de woningnood niet op. De winst 
van 6 kleine woningen weegt niet 
op tegen het verdwijnen van een 
veelgebruikt speel- en sportveld en 
woongenot van zeer veel direct en 
indirect omwonenden. Het voor-

genomen besluit wordt verdedigd 
als een goedkope snelle optie voor 
de gemeente maar kan aanzienlijke 
financiële schade berokkenen aan 
direct omwonenden die hun huis 
(moeten) verkopen in de aanko-
mende 10 jaar. Dit is niet recht-
vaardig. De veiligheid van de vele 
kinderen die spelen op het veld 
komt in gevaar nu er meer auto’s 
aan en af kunnen rijden en moeten 
keren op een kort stuk wegdek’. 

Gregoriuslaan
Het Oude Biltsche Meertje, gele-
gen naast de Theresiaschool aan 
de Gregoriuslaan, wordt als het 
aan het College van B&W ligt, 
binnen zes maanden voorzien van 
zes woningen en een toegangs-
weg. Buurtbewoners hebben be-
grip voor de noodzaak voor het 
huisvesten van statushouders, 
maar stellen een groot aantal vra-
gen bij de voorgestelde locaties. 
Betere alternatieven zijn volgens 
meerdere bewonersgroepen in de 
gemeente beschikbaar. ‘In Biltho-
ven Noord is dit bijvoorbeeld de 
Oude Theresia school. Ook in an-
dere wijken van de gemeente zijn 
er mogelijke alternatieven. De ge-
meente heeft alle locaties waar op 
termijn structureel gebouwd kan 
worden niet overwogen en buiten 
de studie voor tijdelijke huisves-

ting gehouden. Ondertussen zijn de 
plannen voor structurele bouw niet 
uitgewerkt, ondoorzichtig en zijn 
de meer-jaren perspectieven on-
duidelijk. De gemeente is volgens 
de bewonersgroep Biltsch Meertje 
nalatig geweest bij het ontwikkelen 
van de sociale woningbouw en gaat 
nu ineens te haastig te werk. Daar-
bij gaat ze voorbij aan goedkopere 
mogelijkheden, partnerschappen 
met bijvoorbeeld de rijksover-
heid en hergebruik van bestaande 
bouw. Sinds 2009 staat de Oude 
Theresiaschool leeg, terwijl daar 
prima spoedopvang kan plaatsvin-
den. Woonunits kunnen zelfs op het 
schoolplein worden geplaatst. De 
gemeente wordt opgeroepen om 
inzicht te geven in hun bouwplan-
nen aldaar. Wanneer er geen sprake 
is van een spoedige ontwikkeling 
voor de oude Theresiaschool wordt 
de gemeenteraad opgeroepen deze 
locatie voor te stellen in plaats van 
het Oude Biltsche meertje. Het 
veldje vervult een belangrijke func-
tie in de buurt. Het is bij calami-
teiten de noodroute voor de school 
en BSO, NS en de winkels van het 
Kleine dorp (Bilderdijklaan). De 
huidige verkeerssituatie, met veel 
fietsverkeer uit het tunneltje, is 
reeds onveilig. Met een extra weg 
met parkeervoorzieningen wordt de 
situatie levensgevaarlijk. Er dreigt 

Armoedecoalitie bindt 
professionals en vrijwilligers

Vertegenwoordigers van 14 organisaties, waaronder de WMO-raad, MENS De Bilt, Stichting 
Leergeld, Jeugdcultuurfonds, Diaconie en de Bibliotheek discussieerden op woensdag 14 

december op uitnodiging van de lokale afdeling van de PvdA over het thema: 
Hoe kunnen we in De Bilt armoede tegengaan?

Krischan Hagendoorn, fractievoor-
zitter van de PvdA De Bilt: ‘Er is ge-
noeg reden om bij elkaar te komen. 
In maart 2017 wordt de nieuwe be-
leidsnota ‘gemeentelijk armoedebe-
leid’ vastgesteld. De gemeenteraad 
beslist deze maand over de uitgangs-
punten van dit beleid. Er is nog veel 
ruimte tot verbetering’. 

Na de opening door Krischan Ha-
gedoorn werd geluisterd naar de 
ervaringen van Loekie Wijnbergen, 
lid van zowel de lokale als regio-
nale Cliëntenraad Sociale zaken. 
Zij vertelde over het leven van 
mensen die met armoede te maken 
hebben. Veel opmerkingen die de 
cliëntenraad ontvangt, gaan over 
de manier, waarop mensen met een 
uitkering behandeld worden door 
de sociale dienst (RSD). Loekie 
zelf kreeg bijvoorbeeld te horen 
dat ze zeker iets te verbergen had 
toen ze iemand meegenomen had 
naar een afspraak. Inmiddels is de 

RSD gelukkig hard bezig om de 
klantvriendelijkheid te verbeteren. 
Loekie sloot af met de opmerking, 
dat mensen die onder aan de lad-
der staan, geholpen zouden moeten 
worden om weer omhoog te klim-
men. Ondanks alle goede inzet sluit 
het aanbod van instanties te vaak 
niet aan bij het probleem van men-
sen in armoede.

Armoedecoalitie
Marry Mos, coördinator van de ar-
moedecoalitie in Utrecht, vertelde 
over de geschiedenis en de opzet 
van deze coalitie - een samenwer-
kingsverband van 45 professionele 
en vrijwilligersorganisaties op het 
gebied van armoede. De coalitie 
heeft als doel om de krachten en 
kennis van de hulpverleners te bun-
delen en de doelgroep bij te staan. 
Dit is in Utrecht goed gelukt. An-
dere doelen van de Armoedecoa-
litie zijn om door samenwerking 
binnen het netwerk betere hulp en 

dienstverlening te bieden en om 
nieuwe initiatieven te ontwikkelen. 
Er is bijvoorbeeld een uitgebreide 
folder ‘Kinderen en Armoede’ voor 
gezinnen en er is een opleiding tot 
ervaringsdeskundige in armoede op 
MBO-niveau tot stand gekomen. 

Initiatief
Na deze bijdrage ontstond een 
levendige discussie over nut en 
noodzaak van meer samenwerking 
op dit gebied in De Bilt. Veel orga-
nisaties hebben hier wel oren naar. 
Krischan Hagedoorn kondigde 
aan tijdens de komende gemeen-
teraadsvergadering een voorstel in 
te zullen dienen, dat als doel heeft 
ook in De Bilt zo’n armoedecoali-
tie op te zetten. Ook zal de PvdA 
een voorstel indienen om het ex-
tra rijksgeld dat Minister Asscher 
beschikbaar stelt voor bestrijding 
van armoede onder kinderen echt 
alleen in te gaan zetten voor de 
doelgroep.         (Erik van Esterik)

Tijdelijke woningen 
houden politiek bezig

De VVD De Bilt is van mening, dat het noodzakelijk is om de wo-
ningnood zo veel mogelijk te verhelpen en wijst ook op de plicht om 
statushouders een dak boven het hoofd te bieden. 
De van overheidswege opgelegde taakstelling aan de gemeente De Bilt 
is 156 statushouders in 2016 te huisvesten en om 32 statushouders vóór 
de eerste helft 2017 te huisvesten. Zeker bij dit plan is het zaak voor 
draagvlak te zorgen door zorgvuldige communicatie met omwonenden, 
zoals in de gemeenteraadsvergadering in mei 2016 is afgesproken.

Kees Lelivelt (fractievoorzitter): ‘Het College heeft een plan voorgelegd, 
waarbij is gekozen voor een ‘voorhangprocedure’, zonder vooroverleg 
en afstemming met de omwonenden. Ook zonder inspraak van de raad. 
Omwonenden ervaren de plaatsing van 50 tijdelijke woningen als een 
voldongen feit. Het voorgenomen plan heeft een enorme impact op de 
inwoners. Betrokkenen voelen zich niet gehoord en zijn ongerust, zoals 
bijvoorbeeld in Hollandsche Rading en Bilthoven. VVD De Bilt wil uit-
stel van de uitvoering van dit plan. Het College dient eerst zorg te dragen 
voor draagvlak door zorgvuldige communicatie met omwonenden’. 

Peter Schlamilch (fractie Schlamilch) wil bij ordevoorstel in de aan-
staande gemeenteraadsvergadering de bespreking van de plannen voor 
de tijdelijke huisvesting van statushouders en spoedzoekers voor die 
vergadering agenderen. Schlamilch: ‘Veel burgers zijn ongerust zijn 
over de plannen en willen een formeel inspraakmoment. Ook sommige 
raadsleden hebben behoefte over dit onderwerp op een formele wijze 
van gedachten te wisselen. Daarom stel ik voor de brieven over die 
plannen op de agenda te zetten voor de aanstaande vergadering, of, 
indien dat niet haalbaar is, op die van de eerstvolgende raadsvergade-
ring. Daarbij dient rekening te worden gehouden met evt. opgekomen 
publiek, zodat dat niet te lang hoeft te wachten op behandeling’. 

De discussieavond van de Biltse PvdA leverde veel inspiratie op.

een verkeersinfarct en de kinderen 
worden de dupe. Stel besluitvor-
ming uit, geef de burger en de raad 
inspraak, onderzoek alternatieven, 
ook met particuliere ontwikkelaars 
en werk aan draagvlak’. 

Formulier
Een reactieformulier bood bezoe-
kers de gelegenheid te reageren op 
het voornemen tijdelijke wonin-
gen te realiseren. Voorafgaand aan 
het nemen van een besluit door 
het College van burgemeester en 
wethouders, ontvangt het college 
een overzicht van de reacties, die 

via de formulieren zijn binnenge-
komen. Daarnaast worden ook de 
punten meegenomen die genoemd 
zijn via mail en in (telefonische/
persoonlijke) gesprekken. Pro-
jectwethouder Madeleine Bakker 
verklaarde na de eerste van de 
twee avonden: ‘De inbreng van 
de 10 belangenorganisaties uit de 
wijken, die ik gesproken heb, de 
reacties van bewoners en de stand-
punten van de gemeenteraad over 
ons voorgenomen besluit zullen 
-samen met alle schriftelijke reac-
ties- meegewogen worden bij de 
definitieve besluitvorming’. 

Vragen aan de project-wethouder van de delegatie Hollandsche Rading.
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29, 3731 VG  De Bilt
Tel: 030 - 638 21 56, Mob: 06 - 5340 35 05

Mail: info@gervandendool.nl
Net: www.gervandendool.nl

Wenst u hele
Fijne Kerstdagen

DE BILT

fijne kerst en een gezond en liberaal 2017! 

De Biltse 
Bewonersvereniging 
Woonspraak
wenst u hele
gezellige kerstdagen
en veel woongenot.

WONEN DOEN WIJ MET ELKAAR

Groenhorst Maartensdijk
wenst u fijne feestdagen 
en een dynamisch 2017

Wenst u 
gezegende kerstdagen

en een voorspoedig 
2017

Patrijslaan 13
3738 GC Maartensdijk

Centraal: 0346 - 28 17 11

Fijne
Feestdagen

Per 31 december 
sluiten wij na 139 
jaar onze deuren. 

Wij willen via deze 
weg al onze trouwe 
klanten bedanken
in het jarenlange

vertrouwen in ons.
J. Schuurman

Westbroeksemolenweg 24
3615 AH Westbroek

Tel 0346-281660

Wij danken u voor het 
vertrouwen en uw bezoek aan 

onze salon afgelopen jaar!
 

Het team van Hairdesque 
wenst iedereen een fijn 
kerstfeest, een liefdevol
en gezond 2017 toe!

Christa, Miranda, Ilse, 
Kimberley, Naomie en Sara

THE ART OF HAIRCOLORING

vertrouwen en uw bezoek aan vertrouwen en uw bezoek aan 

Kimberley, Naomie en Sara

vertrouwen en uw bezoek aan vertrouwen en uw bezoek aan 

Ambassadeur reikt postuum hoge onderscheiding uit
door Guus Geebel

Op woensdag 14 december reikte de ambassadeur van Israel Zijne Excellentie Aviv Shir-On in de oude raadzaal van gemeentehuis 
Jagtlust postuum de hoogste Israëlische onderscheiding voor een niet-Jood van Yad Vashem uit aan de heer Ferdinand Bakker uit 

Bilthoven. Hij ontving het bijbehorend certificaat en de penning voor de inzet van zijn ouders Ferdinand Lodewijk Bakker
en Maartje Grietje Kuiper om Joodse vluchtelingen te behoeden voor deportatie in de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens een sfeervol en indrukwekkend pro-
gramma sprak burgemeester Verkerk een wel-
komstwoord. Hij noemt het een bijzondere eer 
om onderdeel te zijn van de uitreiking van deze 
bijzondere onderscheiding. ‘De Nederlandse sa-
menleving zal altijd schatplichtig blijven aan wat 
de Joodse bevolking in Nederland in de Tweede 
Wereldoorlog is aangedaan. Het waren mensen die 
deel uitmaakten van onze samenleving. Ze werden 
uitgesloten, in kampen gestopt en op een gruwe-
lijke manier vermoord. Dit nooit meer, zei men na 
de oorlog.’ Verkerk haalt Jodenvervolgingen en 
pogroms aan die door de eeuwen heen in Europa 
plaatsvonden,w maar ook de recente aanslagen op 

Joodse doelen in Parijs, Brussel en Kopenhagen. 
‘Als burgemeester van De Bilt zet ik me in voor de 
veiligheid van alle Biltenaren. Als de vrijheid op 
de proef wordt gesteld moeten we die nog steviger 
omarmen. Waakzaamheid is altijd nodig. We moe-
ten blijven zoeken naar verbinding en wederzijds 
respect.’

Licht in de duisternis
Ellen Drees van de Historische Kring D’Oude 
School houdt vervolgens een fotopresentatie over 
De Bilt in de aanloop naar en tijdens de oorlog. 
Ook zijn er foto’s van de bevrijding. Inte Vos en 
Sofie van Doorn, leerlingen van de Groen van Prin-

stererschool, houden een voordracht. Muzikale in-
termezzo’s werden verzorgd door het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag met Imogen Eve viool 
en Michela Amici harp. ‘Helden zijn niet alleen 
mensen die hun leven riskeren. Het zijn mensen 
die dingen deden die wij, u en ik in dezelfde si-
tuatie niet zouden hebben gedaan’, zegt ambassa-
deur Aviv Shir-On. ‘Maartje en Ferdinand Bakker 
waren het licht in de duisternis, die de juiste weg 
aan anderen lieten zien. In het Hebreeuws zeggen 
we, als je één ziel redt, red je de hele wereld. Fer-
dinand en Maartje Bakker hebben de hele wereld 
gered. Daar kunnen hun nazaten trots op zijn.’ De 
zoon van Helmut Kalb heeft de voordracht voor 
de onderscheiding gedaan. Hij vertelt dat hij drie 
opa’s en oma’s had. Voor hem was de familie Bak-
ker ook zijn familie. ‘Aan oma Bakker heb ik eens 
gevraagd waarom ze dit gedaan heeft. Ze zei toen: 
‘Ik wist wat die Duitsers van plan waren, en dat 
was niet goed.’ Rabbijn Yanki Jacobs leest onder 
meer een brief voor van zijn vader, opperrabbijn 
Benyomin Jacobs, die in Argentinië verblijft en 
Ferdinand Bakker vertelt over zijn herinneringen.

Het verhaal
De uit Duitsland gevluchte Helmut Hugo Emil 
Kalb werd in 1920 geboren. Nadat Hitler aan de 
macht gekomen was en het in Duitsland voor Jo-
den steeds moeilijker werd week hij in 1936 uit 
naar Nederland en kwam terecht in de Wierin-
germeerpolder die net was drooggelegd. Nadat 
Duitsland Nederland was binnengevallen zochten 
Helmut en twee van zijn vrienden, Gert Ravitzer 
en Max Wallage, een schuilplaats bij boerderijen 
in de buurt. Ferdinand Lodewijk Bakker en zijn 
vrouw Maartje boden onderdak aan Helmut en 
vonden ook een plek voor de vrienden bij andere 
boeren. Toen het op de boerderij van de familie 
Bakker te gevaarlijk werd, hebben ze een nieuwe 
onderduikplek voor Helmut en zijn vrienden ge-
vonden bij de familie Steenbergen in Amsterdam. 
De familie Bakker bracht daar regelmatig eten. De 
drie overleefden de oorlog dankzij deze moedige 
mensen. Helmut Kalb bleef in Nederland. Zijn ou-
ders werden in 1942 vermoord. Gert emigreerde 
naar de VS en Max ging naar Israel waar hij in de 
eerste Arabisch-Israelische oorlog in 1948 sneu-
velde.

V.l.n.r. Rabbijn Yanki Jacobs, ambassadeur Aviv Shir-On, Ferdinand Bakker en burgemeester Bas 
Verkerk.

Harpiste Michela Amici en violiste Imogen Eve.

Brandweerharmonie in Kerstsferen
It’s beginning to look a lot like Christmas: dat precies was het gevoel bij het 

kerstconcert van de Brandweerharmonie die daarvoor het
WP Vrouwenkoor had uitgenodigd.

In een goed bezette OLV-kerk 
werd vrijdag 16 december be-
gonnen met samenzang, waar-
na het orkest wat langzame 
kerstnummers speelde. Met 
haar krachtige en heldere slag 
leidde de goedlachse dirigente 
het orkest kundig door de las-
tige valkuilen van de akoes-
tiek. Het WP Vrouwenkoor, dat 
helaas moeilijk hoorbaar was 
in de gezamenlijke nummers, 
bracht enkele mooie kerstlie-
deren a capella en vulde met 
haar zachte en warme klanken 
moeiteloos de kerk. Hoewel 
de dynamische verschillen wat 
groter hadden kunnen zijn, 
vormde het koor een mooie 
aanvulling in dit Kerstconcert, 
dat hopelijk het begin van een 
nieuwe traditie is.

(Peter Schlamilch) 
Brandweerharmonie en WP Vrouwenkoor zorgen in de OLV-kerk 
voor een mooie Kerstsfeer. [foto Henk van de Bunt]
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en tot ziens op onze 
nieuwjaarsbijeenkomst 

14-01-2017 vanaf 15.30 uur
De Schakel, Soestdijkseweg 49b

WWW.DEBILT.GROENLINKS.NL

MOOIE 
FEEST DAGEN 
SAMEN ...

Wereldwinkel De Bilt dankt
haar vrijwilligers en vaste klanten

en wenst iedereen een fair 2017 toe.

Hessenhof 9 • 3731 JV  De Bilt
030-2342472 • info@wereldwinkeldebilt.nl

www.wereldwinkeldebilt.nl

Dorpsweg 47  •  3738 CA  Maartensdijk
06-11491014  •  arjanvg@planet.nl

Wenst u goede feestdagen
en een voorspoedig 2017

Het ontstaan van
de gemeente De Bilt 

2017 is een jubileumjaar voor de historische verenigingen in de gemeente De Bilt.
De jubilarissen hebben alle middelbare scholen in de gemeente gevraagd om een historisch 

filmpje te maken. Lars Moolenaar uit klas 2A van het Groenhorst College kwam met het idee 
een filmpje te maken over het Bilts Hoogkruis in het van Boetzelaerpark. En zo kwam het dat 

Gert Landman, initiator van het Bilts Hoogkruis, naar school ging voor een masterclass
over dit Hoogkruis en daarmee ook over de oorsprong van wat nu de gemeente De Bilt is. 

Meer dan 900 jaar geleden was 
onze gemeente een onontgonnen, 
onbewoond en moerassig gebied. 
Wel werd er veel gevochten door 
bijvoorbeeld ridders. Op een goede 
dag kregen 2 ridders schoon genoeg 
van al dat moorden en besloten zij 
om zich te (gaan) bekeren in Ier-
land. In Ierland werden ze opgeslo-
ten in een donkere grot om tot in-
zicht te kunnen komen. In de stilte 
en donkerte ervan werden ze ge-
confronteerd met hun eigen slacht-
offers in de vorm van demonen. De 
ridders wisten het zeker; ze waren 
omgeturnd tot vrome ridders en 
wilden alleen nog maar goed doen.

Godebald
Eenmaal terug in Nederland meld-
den ze zich bij bisschop Godebald 

van Utrecht. Het bisdom Utrecht 
was groot. Het besloeg het ge-
hele Nederlandstalig gebied van 
Groningen tot en met Vlaanderen. 
Godebald wilde de vrome ridders 
ruimte geven en schonk hen een 
stuk land om een eigen klooster te 
stichten. Ondersteund door mon-
niken gingen ze sloten graven om 
lange smalle stroken weiland droog 
te kunnen leggen om te bouwen en 
gewassen te verbouwen. Zo werd 
het mogelijk om in Oostbroek (wat 
ten Oosten van Utrecht lag) het 
klooster Oostbroek te stichten. 

Contacten
Godebald had goede contacten met 
keizer Hendrik V (die in Utrecht 
had gestudeerd) en zijn vrouw kei-
zerin Mathilde. Ze hoorden over 

de vrome ridders, die met succes 
een kloosterdorp hadden gesticht. 
Mathilde ging op bezoek en was 
onder de indruk van datgene wat 
de ridders en monniken hadden ge-
presteerd en gaf hen een extra stuk 
grond. Het gebied van Oostbroek 
werd uitgebreid met land tot aan 
Lage Vuursche, Maartensdijk en 
ook Westbroek (wat ten Westen van 
Oostbroek lag). Kortom het ont-
staan van de gemeente de Bilt.

Filmclub
De leerlingen van de filmclub heb-
ben het verhaal van Gert Landman 
in script gezet en verfilmd. Tijdens 
het filmen werd men materieel en 
technisch ondersteund door film-
maker Peter Kelder (programma-
maker van o.a. Tegenlicht) en ge-

regisseerd door Frank Steenbeek, 
producer bij Fox TV. Na de kerstva-
kantie gaat het edit-team onder lei-
ding van opnieuw Peter Kelder van 
alle fragmenten een film maken, 
zodat op de Open Dagen met trots 
de eerste Groenhorst Film aan het 
publiek getoond kan worden. De 

Groenhorstcast bestond uit Lianne 
(1C), Mouad (2D), Anouk (3F), 
Eveline (2A), Suzanne (3F), Den-
nis (1C), Maud (2B), Melany (3F), 
Rulen (2A) , Ruben (1C), Kevin 
(1C), Sven (2A), Demy (2A), Lars 
(2A), Niels (1C), Julyano (2D) en 
Floris(2D). 

De filmclub legt monnikenwerk vast. [foto Henk van de Bunt]

Inzet van levende have bij het maken van de film. [foto Henk van de Bunt]

Masterclassdocent Gert Landman speelt in de film de rol van Bisschop 
Godebald. [foto Henk van de Bunt]

Lichtjesfeest

Verkiezing Beste Boek 
van het Jaar 

De Bilthovense Boekhandel en Bouwman Boeken roepen alle 
boekenliefhebbers op te stemmen voor de verkiezing van het

Beste Boek van het Jaar 2016. Deelnemers
maken kans op een mooie prijs.

Deelnemers maken kans op een boekenpakket ter waarde van 150 euro 
én een exemplaar van hun favoriete boek om aan iemand cadeau te 
doen. Het boek moet wel in 2016 verschenen zijn en u kunt maar 1 titel 
noemen. Per winkel wordt 1 boek benoemd tot Beste Boek van het Jaar.

Stemmen kan door een email te sturen naar boekvanhetjaarbil@gmail.
com of boekvanhetjaarbou@gmail.com of met het stemformulier in de 
winkel. Vermeld hierin naam, adres en telefoonnummer, de titel en au-
teur van het boek waarop u stemt en een eventuele toelichting van uw 
keuze. De stembus sluit op 24 december. Het winnende boek wordt 
net als de prijswinnaar tijdens de nieuwjaarsborrel op 14 januari 2017 
bekend gemaakt. De nieuwjaarsborrel is tevens de start van de uitver-
koop. 

Op het kinderdagverblijf De Bosuiltjes op het terrein Berg en Bosch was 
er ook dit jaar (16 december) weer het traditionele Lichtjesfeest voor alle 
kinderen, broertjes en zusjes  en ouders. [foto Reyn Schuurman]  



 
          Voor Wonen, Zorg en Welzijn! 
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      Wenst u Gezegende Kerstdagen & 
                 Voorspoedig Nieuwjaar! 

Iedereen wil zo lang mogelijk thuis 
blijven wonen, maar soms gaat het 
niet langer en is het verstandiger 

om te verhuizen naar een  
woonzorgcentrum 

 
Medewerkers en bewoners van 

d’Amandelboom heten u hartelijk 
welkom! 

 
Wat wij u kunnen bieden? 

-een appartement in een centraal en 
mooi gelegen omgeving  

- professionele, warme en 
betrouwbare zorg dichtbij 
-een groot aanbod aan 

welzijnsactiviteiten en gezelligheid 
van andere bewoners (waardoor 

minder vereenzaming)  
- dagopvang (meerzorggroep) voor 
mensen met beginnende dementie 

 
Wij bieden ook zorg thuis of in een 
aanleunwoning. Informeer naar de 

mogelijkheden! 
 
030-2295600 / www.accoladezorg.nl 
 

 

 

Veiligheidsregio Utrecht bedankt haar 

veiligheidspartners en alle werkgevers  

van onze brandweervrijwilligers  

voor hun steun in 2016!

bedankt

SAMEN WERKEN WE AAN DE VEILIGHEID IN ONZE REGIO 
     VEILIGHEIDSREGIOUTRECHT  |      @VRUTRECHT
WWW.VRU.NL  |  WWW.VRUBRANDWEER.NL

Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check
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Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

G E B O O R T E K A A R T J E S

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl
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Tegen inlevering van deze bon:

20% KORTING
op ieder abonnement!

+

MEER INFO?

WWW.FFVISSCHER.NL

of download

onze gratis App

Tel. 0346-212412

Bij de Jaar-aanbieding (vraag aan de balie)

De Vuurwerk
Voordeeldagen

Pro� le Rene
Hessenweg 131
3731 JG De Bilt
030 - 2200782

www. pro� lerene.nl
info@pro� lerene.nl

Verkoop vuurwerk op:
Donderdag 8.00 - 20.00 uur
Vrijdag 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

Uw vuurwerkspecialist
vuurwerkdebilt.nl
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BiltBuis
NIEUWS VAN DE GEMEENTE DE BILT 

21 december 2016

Volg ons op twitter en facebook  
twitter.com/gemdebilt
facebook.com/gemeentedebilt

Gemeente De Bilt  
Postadres: Postbus 300, 3720 AH Bilthoven
Bezoekadres: Soestdijkseweg Zuid 173,
3721 AB Bilthoven

T: (030) 228 94 11 F: (030) 228 94 57

E: info@debilt.nl W: www.debilt.nl
Openingstijden Snelloket en informatiebalie 
ma, wo, do en vr 8.30 –17.00 uur, di 8.30 – 19.00 uur

Bilthoven Bouwt informatie centrumproject 
Julianalaan 1, Bilthoven
Openingstijden: wo en vrij 14.00 tot 17.00 uur. 
Elke 1e en 3e za van de mnd van 11.00 tot 14.00 uur 

Bedrijvenloket:
na telefonische afspraak

De Milieustraat:  
Weltevreden 22 T: (030) 228 96 26
Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur, 
di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties 
buiten kantoortijden: (06) 558 76 775

Burgerzaken: ma t/m vrij uitsluitend 
op afspraak

Zorgloket en Vergunningenloket:
uitsluitend op afspraak

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Bilt  
Het gemeentebestuur van de gemeente De Bilt nodigt inwoners en vertegenwoordigers 
van verenigingen, bedrijven en instellingen uit voor de Nieuwjaarsreceptie. De receptie 
vindt plaats op donderdagavond 5 januari 2017 van 19.30 uur tot 21.30 uur in de 
Mathildezaal van het gemeentehuis in Bilthoven.

Waarnemend burgemeester Verkerk zal om 20.15 uur zijn nieuwjaarstoespraak uitspreken. 
U kunt uw komst combineren met een bezoek aan de ArtTraverse waar de werken geëxposeerd 
zijn van Birgitta Sundström Jansdotter (schilderijen) en Ludmilla van der Spoel (keramiek). 
Leden van de werkgroep ArtTraverse zullen u met plezier tekst en uitleg geven.

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2017.

Nog een dag of tien en het is weer tijd voor oliebollen, vuurwerk en knallende 
champagnekurken. Tijd voor gezelligheid, maar ook voor veiligheid. De gemeente neemt 
daarom elk jaar rond de jaarwisseling een aantal extra maatregelen om het een feest 
voor iedereen te kunnen laten zijn. Nieuw dit jaar zijn een aantal vuurwerkvrije zones. 

Vuurwerkvrije zones
Rond de volgende locaties mag er geen 
vuurwerk worden afgestoken. Dit zijn in 
De Bilt: verpleeghuis De Rinnebeek 
(Sint Laurensweg), Weltevreden 
(Prof. Dr. Debeyeweg) en hospice Demeter 
(Weltevreden). In Bilthoven geldt dit voor: 
Huize Het Oosten (Rubenslaan), 
De Amandelboom (Noord Houdringelaan), 
De Koperwiek (Koperwieklaan), 
De Schutsmantel (Gregoriuslaan), 
De Bremhorst (Jan van Eijcklaan) en de 
kinderboerderij (Melkweg). In Maartensdijk 
is een vuurwerkvrije zone ingesteld rond: 
Dijckstate (Maertensplein), Flat Toutenburg 
en de kinderboerderij (Nachtegaallaan).
Op www.debilt.nl vindt u een kaart met de 
ingestelde zones en meer informatie over 
het aanwijzingsbesluit van het college van 
burgemeester en wethouders.

Kopen en afsteken  van vuurwerk
Vuurwerk mag alleen gekocht of afgehaald 
worden op donderdag 29 december, vrijdag 
30 december en zaterdag 31 december door 
personen van 16 jaar en ouder. De gemeente 
De Bilt heeft een verkoopvergunning 
verleend aan: René Profile aan de 
Hessenweg 131 en Freewear vof (voormalig 
Deco Home) aan de Hessenweg 154 in De 
Bilt, Tuincentrum Karel Hendriksen aan de 
Tolakkerweg 138 in Hollandsche Rading, 
Firma Van der Neut aan de Groenekanseweg 
9-13 in Groenekan.

Afsteken is alleen toegestaan op 
31 december tussen 18.00 uur en 2.00 uur 
(nieuwjaarsnacht) en is daarbuiten om dus 
strafbaar. 

Extra controle op vandalisme
De politie werkt nauw samen met de 
gemeente, de brandweer en het Openbaar 
Ministerie om de jaarwisseling feestelijk en 
veilig te laten verlopen. Alle ‘hotspots’ voor 
vandalisme worden extra gecontroleerd. 
Daarnaast sluiten we diverse hondenhaltes 
en afvalbakken en gaan alle ondergrondse 
containers in de omgeving van de 
Tweelingen in Bilthoven op slot.

Aanpak agressie tegen hulpverleners
Tegen agressief gedrag tegen hulpverleners 
wordt direct en hard opgetreden. Het 
Openbaar Ministerie zal tot vervolging 
overgaan.
 
Voorkom vernielingen en brandstichtingen
Zet alle brandbare materialen achter slot en 
grendel en uw kliko’s indien mogelijk in de 
schuur. Geen brandbare materialen op 
straat: oud papier of vuil naast 
verzamelcontainers en uw oude kerstboom 
vormen een makkelijk doelwit van 
brandstichting.

Snel opruimen vuurwerk
Op nieuwjaarsdag gaan veel jongeren en 
kinderen op zoek naar vuurwerk, dat het 
eerder niet deed (zogenoemde weigeraars) 
en steken dat opnieuw aan. Dit kan dan 
ongecontroleerd ontploffen en tot  ernstige 
verwondingen leiden. Begin daarom meteen 
na het afsteken met het opruimen van uw 
vuurwerkafval. Als u dit nat maakt, kan het 
gewoon in de grijze kliko. Van de 
vuurwerkverkoper krijgt u zelfs een speciale 
zak mee om het afval in te doen. 
Medewerkers van de gemeente gaan op 
2 januari de wijken door om de laatste 
resten op te ruimen. 

Veilig het nieuwe jaar in!

Afvalkalender 2017
De afvalkalender voor het komende jaar vindt u op 
www.debilt.nl/afval. U kunt ook een papieren exemplaar afhalen 
bij: de receptie van het gemeentehuis, de bibliotheek en de 
Schutsmantel in Bilthoven, bij de Milieustraat en Servicecentrum 
MENS De Bilt in De Bilt, bij de Vierstee en Dijckstate in 
Maartensdijk, bij de Groene Daan en Firma Van der Neut in 
Groenekan, bij Perron Peet en het Dorpshuis in Hollandsche 
Rading en in het Dorpshuis in Westbroek.

Gewijzigde openingstijden rond de feestdagen  
In verband met de komende feestdagen en een personeelsbijeenkomst zijn de openingstijden 
van het gemeentehuis in Bilthoven en de Milieustraat in De Bilt als volgt gewijzigd

Gemeentehuis

26 december 2e Kerstdag :  gesloten

2 januari nieuwjaarsreceptie personeel :  geopend vanaf 11.00 uur

Milieustraat

24 december zaterdag voor kerst :  geopend van 9.00 tot 12.00 uur

26 december Tweede Kerstdag :  gesloten

31 december Oudejaarsdag :  geopend van 9.00 tot 12.00 uur

Aanvullende zorgverzekering
Heeft u een laag inkomen en/of hoge zorgkosten? Dan is de Collectieve Aanvullende 
Zorgverzekering (CAZ) die de gemeente De Bilt aanbiedt misschien interessant voor u. Dit is 
een basis- en een aanvullende zorgverzekering met ruime vergoedingen. Weten of u in 
aanmerking komt en welke pakketten beschikbaar zijn? Bezoek dan de website 
www.gezondverzekerd.nl.

Onderzoek website gemeente
De gemeente De Bilt biedt steeds meer diensten ook via haar website www.debilt.nl aan. Heeft 
u op onze site wel eens iets gezocht en het niet of met veel moeite gevonden? Schrijven wij in 
begrijpelijke taal? Zijn wij volledig in onze informatie? Laat ons alstublieft weten wat u ervan 
vindt. Surf naar www.debilt.nl/denkmee en geef aan waar wij onze digitale dienstverlening 
kunnen verbeteren en verduidelijken. Alvast erg bedankt!

Nieuwe regels 
bouw- en sloopafval
Met ingang van 1 januari 2017 kunt u alleen 
nog zorgvuldig gescheiden hout, schoon 
puin, dakbedekking en kunststoffen bij de 
Milieustraat aanleveren. Ongescheiden 
bouw- en sloopafval kunt u afvoeren door 
zelf een container te huren of het weg te 
brengen naar een particuliere verwerker. 
Nieuw is ook dat u matrassen en piepschuim 
gescheiden kunt inleveren. Voor sommige 
soorten afval geldt een maximum 
hoeveelheid.

De Milieustraat aan Weltevreden 22 in De 
Bilt  is geopend op maandag van 13.00 tot 
16.00 uur en dinsdag tot en met zaterdag van 
9.00 tot 16.00 uur. De Milieustraat is 
uitsluitend toegankelijk op vertoon van een 
milieupas en een geldig legitimatiebewijs.

  

Werk in Uitvoering

• Bilthoven: Obrechtlaan kruising Haydnlaan, aanleg verkeersplateau tot  
23 december 2016.

• Bilthoven: Burgemeester van den Borghlaan kruising Sperwerlaan, maken uitrit tot  
23 december 2016. De Burgemeester van den Borghlaan blijft toegankelijk voor alle 
verkeer.  

• De Bilt: Dr. Letteplein, kabelwerkzaamheden tot eind maart 2017. Verkeershinder 
halve rijbaan gestremd aan de Hessenweg nabij Dr. Letteplein van 19 tot  
23 december 2016.   

Kijk op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden voor de actuele situatie.
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Dorpsweg 91, 3738 CB  Maartensdijk, Tel.: 0346 26 14 52

Wenst u goede Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

Loon- en Grondverzetbedrijf

R. van Amerongen
Computerhulp
Midden-Nederland

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

Bedankt voor de fijne samenwerking.
Fijne feestdagen en een goed

2017 toegewenst.
Reijmen, Trudy en hun medewerkers
wensen u fijne kerstdagen en

een voorspoedig 2017 toe

wenst u fi jne
feestdagen! 

U bent welkom op onze
nieuwjaarsborrel zondag 8 januari 

van 16.00-18.00 uur
MaCLOUD GALLERY, 
Julianalaan 1 Bilthoven
(onder de boekhandel)

Wij wensen u
zegenrijke

kerstdagen en een 
voorspoedig 2017

Wassen • Koelen • Vriezen • Drogen 
Inbouwapparatuur • Enzovoort

Prinses Christinastraat 3
3615 AE  Westbroek

(0346)-28 14 59
info@vinkwitgoed.nl 
www.vinkwitgoed.nl 

alle goeds in 2017!
Een eerlijke politiek

inspraak bij beslissingen
een veilig verkeer
weinig hoogbouw

bloeiend cultuurbeleid
en een mooi zwembad!

Doet u mee? Kijk op:

www.forzadebilt.nl

N i e u w e   p o l i t i e k   v o o r   D e   B i l t

FORZA!

ChristenUnie
De Bilt wenst U
fijne feestdagen

Onze wens “Omzien naar elkaar” 
in gebed en gedrag

De laatste droom van de oude eik
Er stond in het bos, op een helling, een oude eik. De mensen noemden hem ‘Wodans-eik’, hij was 365 jaar oud. Die lange tijd was 
voor de eik niet meer dan evenzoveel dagen voor ons mensen.Overdag zijn we wakker en `s nachts slapen en dromen we. Met een 

boom is het anders gesteld: in de lente, de zomer, de herfst is de boom wakker. De winter is zijn tijd van slaap.

In de zomer hadden veel muggen in zijn kroon 
gedanst, geleefd, gezweefd en zich gelukkig 
gevoeld. Wanneer een mugje een ogenblik in 
stille verrukking op een van de frisse eiken-
bladeren zat te rusten dan zei de eik: ‘Stakker! 
Je hele leven duurt maar een dag. Wat kort. 
Het is zo jammer.’ ‘Jammer’, antwoordde het 
mugje dan:’Wat bedoel je daarmee? Alles is zo 
heerlijk warm en mooi en ik ben zo blij! Maar 
slechts een dag en alles is voorbij.’ ‘Nee, ik leef 
misschien nog duizenden van jouw dagen en 

mijn dag duurt hele jaargetijden! Dat is iets van 
zo lange duur dat jij, kleine mug, dat helemaal 
niet kunt uitrekenen!’

‘Nee, want ik begrijp je niet! Jij hebt duizenden 
van mijn dagen, oude eik, maar ik heb duizen-
den ogenblikken om blij en gelukkig te zijn.’ 
En het mugje zweefde en danste in de lucht en 
was blij met zijn tere mooie vleugeltjes van 
gaas. Hij verheugde zich in de zoele lucht met 
de geur van vlier en kamperfoelie. De geur van 

munt was zo sterk dat hij zich een beetje dron-
ken voelde. De dag was lang en verrukkelijk. 
Toen de zon onderging was het mugje heel moe. 
Zijn vleugels wilden hem niet langer dragen. 
Zachtjes gleed hij op een wiegende grashalm. 
Hij knikte met zijn kopje, sliep blij in: dat was 
de dood.

De seizoenen verstreken en opnieuw werd het 
winter.En de eik stond daar beroofd van zijn 
blad en ging slapen. De eik droomde over din-
gen die hij zelf had beleefd. Hij was ook een-
maal klein geweest, ja, een eikeltje was zijn 
wieg geweest. Naar menselijke berekening 
leefde hij nu in zijn vierde eeuw. De eik kon 
het heel duidelijk merken dat het een feestelijke 
tijd van het jaar was. Hij hoorde de klokken lui-
den en hij voelde zich zacht en warm als op een 
mooie zomerdag. Maar hij voelde zich alleen en 
verlangde naar de muggen die in zijn loof dans-
ten en de vlinders die verstoppertje speelden 
in zijn machtige kroon. In zijn droom voelde 
hij het verlangen om zich verbonden te weten 
met de andere bomen, de struiken, de planten 
en de bloemen. Hij werd met een schok wakker 
en besefte dat hij zo groot en sterk als hij was, 
de andere bomen, struiken, planten, bloemen en 
dieren nodig had om zich gelukkig te kunnen 
voelen. Vooral de kleine mug had hem geholpen 
door hem een spiegel voor te houden. En de eik 
boog in gedachten voor de kleine mug.

Ik wens u inspirerende Kerstdagen toe, een ge-
zond en gelukkig 2017 met de wens dat u zich 
gedragen en verbonden voelt.         Riet Weijers.

Kerst in 
Ontmoetingskerk

Dit jaar zingen er met kerst twee 
koren in de Ontmoetingskerk aan 
de Julianalaan 26 in Maartens-
dijk. Op kerstavond (24 decem-
ber) om 21.30 uur is het de beurt 
aan gospelkoor Shining o.l.v. 
Warno Ruting. En op kerstoch-
tend (25 december) om 9.30 uur 
(‘inzingen’ vanaf 9.15 uur) wordt 
het vocaal ensemble Voices o.l.v. 
Piet Philipse verwelkomt. 

Kerstinloop
Rode Kruis

 
Het Rode Kruis afd. De Bilt organiseert, net als vorig jaar, een Kerst 
Inloop op de 2de Kerstdag (maandag 26 december) in het gebouw aan 
de Laurensweg 13 in De Bilt. De kerstinloop is vooral bedoeld voor 
inwoners die geen zin hebben om alleen thuis te zitten met kerst. Vanaf 
10.30 uur bent u welkom en staat er koffie met wat lekkers klaar. Verder 
wordt u een drankje, hapje en soep aangeboden en natuurlijk is er tijd 
voor een praatje. Het zal tot 16.00 uur een komen en gaan zijn en u kunt 
zolang blijven als u wilt. Voor (vervoers-)vragen kunt u zich wenden tot 
mw. T. Spoelstra (tel. 030 2281999). 

Vakantie
Bijbel Winterdag 

Op vrijdag 6 januari 2017 is er weer een Vakantie Bijbel Winterdag in 
het dorpshuis van Westbroek. De VBW wordt een vervolg op het thema 
van augustus 2016 ‘Aan Tafel’. Er zal ook nu weer in groepen worden 
gezongen, gespeeld en geknutseld. Alle kinderen uit basisschoolgroe-
pen 1 t/m groep 8 zijn van harte welkom. Vriendjes en vriendinnetjes 
zijn van harte welkom. De deur is open om 9.45 uur en de dag eindigt 
om 15.00 uur. Voor eten wordt gezorgd. Kijk voor info op www.vbw-
westbroek.weebly.com. 

Kerst Inn in 
Maartensdijk

Op Tweede Kerstdag vindt er opnieuw een kerst-inn plaats in Maar-
tensdijk. Voor mensen die graag tijdens de lange kerstdagen eens 
anderen zouden willen ontmoeten bestaat daarvoor opnieuw in 
Maartensdijk een mogelijkheid. Op initiatief van de Diaconie van 
de Ontmoetingskerk en Caritas van de St. Maartenskerk staan op 
maandag Tweede Kerstdag de deuren van ‘De Mantel’, het gebouw 
naast de Maartenskerk, hiervoor open. Van 10.30 tot 13.00 uur is 
iedereen hier van harte welkom. Onder het genot van een kopje kof-
fie, een hapje, drankje, kopje soep en een broodje kan iedereen met 
iedereen praten. Voor informatie: Corrie Bosman tel. 035 5770924.
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Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.
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EET met je hart strijdt tegen 
eenzaamheid onder ouderen

door Henk van de Bunt

Maandag 19 december zat een aantal ouderen en vrijwilligers bij restaurant Settlers in 
Bilthoven achter een glaasje heel gezellig met elkaar te praten en te lachen, alsof ze elkaar al 

jaren kenden. Op het eerste gezicht leek het op een wekelijkse bijeenkomst 
van een ouderensociëteit. Bij nader inzien betrof het hier een bijeenkomst, 

die de stichting ‘Eet met je hart’ in De Bilt organiseerde. 

‘Uit eten’ staat voor genieten, ple-
zier, samen zijn en geluk delen met 
elkaar en dit alles in een warme 
sociale context. Zou het nu niet 
mooi zijn als we een beetje van dit 
gevoel kunnen delen met ouderen 
die in eenzaamheid door het le-
ven gaan? Dit is de gedachte van 
waaruit Stichting Eet met je hart te 
werk gaat. Na een succesvolle start 
in 2013 hebben inmiddels 13 ge-
meenten zich aan de stichting ver-
bonden. Gemeente De Bilt hoort 
daar ook bij.

1 miljoen
Het project ‘Eet met je hart’ is in 
2012 gestart door fotograaf Babs 
van Geel. Zij maakte een fotoserie 
over eenzaamheid van ouderen en 
werd getroffen door de omvang 
van deze problematiek. Veelal be-
treft het ouderen, die nog zelfstan-
dig wonen, die rond moeten komen 
van niet meer dan AOW en daar-
naast fysieke beperkingen hebben. 
Deze ouderen komen vrijwel de 
deur niet meer uit, maar zijn soms 
te trots om een beroep op derden te 
doen. Cijfers wijzen er op, dat in 
2030 deze groep rond de 1 miljoen 
ouderen zal bevatten. Het initiatief 
van Babs van Geel is in 2014 be-
loond met de landelijke Passieprijs 

voor vrijwilligers van vijfduizend 
euro; dat heeft een behoorlijke sti-
mulans aan het initiatief gegeven.

1 euro
De stichting werkt samen met lo-
kale restaurants; in De Bilt met 
Restaurant Joos, De Witte Zwaan, 
Alexandros, Buiten, Amis, Zebs, 
Naast de Buren, van Miltenburg, 
PK, Vink, Bubbles & Blessings. 
Tijdens de jaarlijkse Restaurant-
campagne, die loopt van 1 no-
vember tot half december, wordt 
aandacht voor eenzaamheid onder 
ouderen gevraagd. De aan de cam-
pagne deelnemende restaurants 
vragen gedurende deze 6 weken 
een vrijwillige bijdrage van 1 
euro op de totaalrekening aan hun 
gasten. Iedere euro komt volledig 
ten goede aan het organiseren van 
waardevolle ontmoetingen voor 
kwetsbare ouderen. Lokaal voor 
lokaal!

Doelgroep
‘Met je hart’ zet zich in voor 
kwetsbare ouderen die zelfstandig 
wonen maar door sociale armoede 
niet meer goed van huis komen. 
Er wordt in iedere gemeente sa-
mengewerkt met o.a. huisartsen en 
ouderen-verpleegkundigen, waar-

door men juist deze onzichtbare 
groep ouderen kan laten deelne-
men in de samenleving. De gasten 
worden persoonlijk uitgenodigd en 
het team van Met je hart De Bilt 
neemt vervolgens contact met de 
oudere op om te overleggen over 
wensen en mogelijkheden. Iedere 
gemeente heeft eigen ambassa-
deurs en voor gemeente De Bilt is 
dit Astrid Kersseboom.

Netwerk
De rode draad van Met je hart is 
de waardevolle ontmoeting, het 
vergroten van het sociaal netwerk 
en de verbinding op buurtniveau. 
Ouderen uit dezelfde wijk of post-
codegebied worden tijdens onze 
activiteiten met elkaar verbonden, 
zodat duurzaam contact kan ont-
staan. Voor de gemeente De Bilt 
wordt Stichting Met je hart geco-
ordineerd door Mijntje Bos, Con-
stance Waardijk, Carry Koenen en 
Judith Poppeliers. Inmiddels kan 
er door hen een beroep worden 
gedaan op een aantal vaste vrijwil-
ligers. Door het succes is men op 
zoek naar nog meer vrijwilligers. 
Wie wat wil betekenen voor de 
eenzame ouderen in De Bilt kan 
zich melden via judith@metjehart.
nl. Zie www.metjehart.nl

Afsluiting van de restaurantcampagne met 40 ouderen in Settlers in Bilthoven. [foto Reyn Schuurman]

Kerstdiner 2016
door Henk van de Bunt

Ruim 400 ouderen in De Bilt zitten tijdens de feestdagen zonder 
bezoek en voelen zich eenzaam. Het gaat hier om de ouderen die 
de warmte en gezelligheid tijdens deze feestdagen van familie of 
vrienden niet hebben. Het komt voor dat zij met de feestdagen 

helemaal niemand zien en er dan voor kiezen om dan maar geen 
kerst te vieren. Zij hebben dat gemis niet alleen tijdens

de feestdagen, maar het hele jaar door. 

Tijdens de feestdagen is het extra confronterend. Het Nationaal Oude-
renfonds wil voor die ouderen iets betekenen door hen uit te nodigen 
voor een kerstdiner. Het Ouderenfonds wil door het organiseren van 
kerstdiners in samenwerking met Van der Valk faciliterend zijn in een 
moment van samen zijn. Ook stichting Mens De Bilt draagt hier haar 
steentje aan bij.

Maandag
Maandagavond 19 december was er een Kerstdiner voor alleenstaande 
ouderen, dat gehouden werd in Hotel restaurant Van der Valk. Zo’n 140 
gasten waren aanwezig. Het programma bestond uit de openingswoord 
door de coördinator Wim Zaal en aansluitend een warm welkom door 
de gastheer Klaas van der Valk. Tussen de eetgangen door trad het koor 
‘de Snowballs’ op en kon men onder muzikale begeleiding van Maas 
van Apeldoorn meezingen met bekende kerstliederen. 

Verandering
De coördinator vertelde het kerstverhaal ‘De verandering’. Het verhaal 
had als diepgang ‘Sta niet boven je medemens, maar ga met hem sa-
menwerken en ontdek de talenten en de bijzondere kwaliteiten in hem 
of haar’. Het was een bijzondere bijeenkomst en de ouderen hebben 
zich het eten goed laten smaken. Rond half negen ging iedereen weer 
huiswaarts. Deze avond was bijzonder omdat leden van de Rotary De 
Bilt - Bilthoven het eten serveerde en leden van de Lions 2000 de gas-
ten vervoerden. Ook vrijwilligers van Mens De Bilt zorgden voor de 
nodige begeleiding van de ouderen.

Ruim 140 gasten genieten van een goed diner.

Muzikaal intermezzo van The Snowballs.

Kerst:
bijzondere dagen 
om stil te staan 
bij al het goede
Koop Geersing, 
Yarden & Geersing Uitvaartzorg

& Geersing
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Decemberaanbiedingen

wit

van 119,95
voor

65,-

van 119,95
voor

75,-

van 139,95 / 129,95 / 
119,95 voor

95,-

van 129,95
voor

85,-

van 199,95
voor

159,95

van 419,- / 399,- / 
350,- voor

250,-

van 79,95
voor

50,-

van 159,95
voor

125,-

Imitatie
Bontsjaal

Trui

Alle 
Minetonka’s

Alle Jodphur’s
van BotaBoots

van 275,- voor 175,-

Poncho Trui
met franje

Alle
laarzen

Stretch blouse Blazer/vest

zwart, grijs, bruin

beige, off-white,
zwart, grijs

beige, off-white,
zwart, grijs

beige, off-white,
zwart, grijs

zwart/wit

119,95119,95

125,-

75,-

TruiTrui

beige, off-white,
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Winterse Taferelen 
in Het Oude Dorp

Op 16, 17 en 18 december vonden de Winterse Taferelen in het Oude 
Dorp (De Bilt) plaats op verschillende plekken bij mensen en bedrijven 
thuis en/of op straat, waar winterse activiteiten werden georganiseerd. 
Op 16 december van 16.00 tot 22.00 uur was er de Wintermarkt bij 
de Dorpskerk. Ook verschillende bedrijven en de galerie Ruimte voor 
Kunst waren die avond extra geopend. Op zondag 18 december was er 
‘s ochtends live muziek en ‘s middags een optreden van Wereldmuziek-
koor Sophie’s Voice.

Optreden van Wereldmuziekkoor Sophie’s Voice. 
[foto Reyn Schuurman]. 

SSW, Gemeente en Woonspraak 
ondertekenen prestatieafspraken
Op 14 december ondertekenden de gemeente De Bilt, Bewonersvereniging Woonspraak en 
Woonstichting SSW de prestatieafspraken voor de komende vier jaar. In deze afspraken 

zijn de bijdragen aan de Biltse volkshuisvesting vastgelegd.

Met de nieuwe Woningwet 2015 
is er veel veranderd in de samen-
werking tussen woningcorporaties, 
gemeenten en huurders. Zij moeten 
intensiever samenwerken. De ge-
meente stelt beleid op over wonen 
in de gemeente. De woningcorpo-
ratie levert een concrete bijdrage 
aan de realisatie van dat beleid. 
Die gezamenlijk inspanning voor 
de uitvoering van het beleid wordt 
vastgelegd in prestatieafspraken. 
Nieuw is dat Bewonersvereniging 
Woonspraak, de belangenbeharti-
ger van de huurders van SSW, nu 
ook meegedacht heeft over de pres-
tatieafspraken en deze ook mede 
ondertekend heeft.

Nieuwe sociale huurwoningen
Ebbe Rost van Tonningen, wethou-
der wonen en volkshuisvesting: 
‘De afgelopen jaren zijn te weinig 
sociale woningen opgeleverd. De 
afspraken die we gemaakt hebben 
vormen een goede basis om nu 
door te pakken. Het vraagt van ons 
allen een actieve inspanning om de 
komende jaren echt aan de slag te 
gaan en nieuwe woningen op te le-
veren. Zoals in de Leijen Zuid en 
bij het project Melkweg, maar ze-
ker ook op nieuwe locaties’. 

Samen verantwoordelijk 
‘De afspraken zijn gemaakt. Nu is 
het tijd dat gemeente, Woonspraak 

en SSW zich daadwerkelijk gaan 
inzetten voor onze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid: zorgen voor 
kwalitatief goede en betaalbare so-
ciale huisvesting in De Bilt’, aldus 
Jessie Bekkers-van Rooij, direc-
teur-bestuurder van SSW. Ruud van 
Zwol (voorzitter van Woonspraak): 
‘Woonspraak zat voor het eerst aan 
tafel. Dat was nieuw voor ons maar 
we hebben onze wensen goed naar 
voren kunnen brengen en die zijn 
ook goed vertaald in de prestatieaf-
spraken’. 

Belangrijkste afspraken 
Om de groei naar 4.920 sociale 
huurwoningen te realiseren, wor-

den woningen, die verkocht worden 
of naar het duurdere huursegment 
gaan, vervangen door nieuwbouw. 
Huurwoningen in het duurdere 
huursegment worden met voor-
rang verhuurd aan mensen die een 
huurwoning van SSW achterlaten 
in de sociale huursector. Bij nieuw-
bouwprojecten van SSW krijgen 
huurders van SSW waar mogelijk 
voorrang. Bij nieuwbouwprojecten 
en renovatieprojecten onderzoekt 
SSW de mogelijkheid om de wonin-
gen energieneutraal op te leveren. 
Om deze doelstelling haalbaar te 
maken zet SSW de opbrengsten in 

van verkochte woningen. Gemeen-
te De Bilt en SSW werken intensief 
samen om de urgente taakstelling 
voor de huisvesting waaronder die 
voor statushouders te realiseren. 
Woonspraak informeert huurders 
actief over voordelen van een ener-
giezuinige woning via haar website 
en themabijeenkomsten. De presta-
tieafspraken, die op 14 december 
werden ondertekend, gelden voor 
de komende vier jaar. Elk jaar wor-
den de afspraken vertaald naar een 
activiteitenprogramma waarin con-
creet opgenomen staat wat de par-
tijen dat jaar gaan doen.

Kerstshoppen bij Botaboots
Afgelopen vrijdag 16 december vond in een extra gezellige setting een avondje kerstshoppen 

plaats bij Botaboots aan de Industrieweg in Maartensdijk.

In de feestelijk aangeklede show-
room voerde de kerstsfeer de 
boventoon en buiten kreeg het 
wintergevoel een extra stimulans 
in de skihut. Op grote branders 
bereidde Eleni’s eetkamer de lek-
kerste hapjes en met een drankje 
in de hand was er geen sprake 
van haast. De sfeer was zoals ge-
bruikelijk opperst gezellig en het 
avondje shoppen mondde daar-

mee uit in avond waar mensen el-
kaar ontmoeten, vriendschappen 
ontstaan en verstevigd worden; 
kortom bijzonder. Menigeen werd 
hebberig van de prachtige creaties 
en ging huiswaarts met een nieu-
we outfit voor de feestdagen. Bo-
taboots heeft de hele maand nog 
speciale decemberaanbiedingen 
die het reuze aantrekkelijk ma-
ken om nog wat extra’s te shop-

pen. Naast de mooiste outfits zijn 
er ook tal van leuke decemberca-
deautjes te vinden. 

Kenmerkend voor een avondje 
shoppen bij Botaboots is de inte-
resse voor elkaar en de ongedwon-
gen sfeer die inspireert tot de beste 
combinaties. 

(foto Memories By Babette)

Winterfair Maertensplein
Zaterdag 17 december werd er van 11.00 tot 16.00 uur op het 
Maartensdijkse Maertensplein door de activiteitencommissie 

van de Maartensdijkse middenstandsvereniging een Winterfair 
georganiseerd. De kerstversiering en nieuwe verlichting gaven 

het plein een gezellige aanblik. 

De tent van de Winterfair stond ter hoogte van de kapperszaak van 
Hans Stevens Er konden muffins worden versierd, kerststukjes ge-
maakt evenals kerstkapsels, nageltjes en geschminkte gezichtjes. zorg-
boerderij Muzikaal werd de Winterfair ondersteund door Sterk Spul, de 
leerlingen van de Bilthovense Muziekschool en het koor Canta Luce.

Gezelligheid troef op het Maertensplein. [foto Henk van de Bunt]

wethouder Ebbe Rost van Tonningen (l), SSW directeur-bestuurder Jessie Bekkers-van Rooij en Ruud van Zwol 
(voorzitter van Woonspraak) ondertekenen de vastgelegde afspraken.
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Kerst wo�dt
bijzonder

met Hoogvliet

 Gourmetmini’s
Alle soorten
3 stuks
van: 4.47 - 14.97
voor: 2.98 - 9.98

Hertog ijs 
Alle bakken van 900 ml
Per bak
van: 2.73 - 3.19
voor: 1.36 - 1.59

 Hoogvliet 
salade
4 bakjes van 150 
of 180 gram
van: 3.04 - 7.96
voor: 1.52 - 3.98

Tunupa
Chileense wijn
Alle soorten
3 fl essen van 0.75 liter
van: 14.97 - 23.97
voor: 9.98 - 15.98

3=2
3 HALEN

2 BETALEN**

met Hoogvlietmet Hoogvlietmet Hoogvliet
Alle 

combinaties 
mogelijk!

2+1
GRATIS**

Appelsientje
2 pakken van 
1 of 1.5 liter
van: 2.36 - 4.08
voor: 1.18 - 2.04

SPECTACULAIR!

1+1
GRATIS*

2+2
GRATIS*

 50%
 korting

met Hoogvlietmet Hoogvliet

Acties zijn geldig van 

woensdag 21 december t/m maandag 26 december 2016

Kerst wo�dt
bijzonder

met Hoogvlietmet Hoogvliet
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Hoog bejaarde Winnips 
studeert nog steeds

door Henk van de Bunt

In het Sinterklaasweekend verraste auteur Leo Fijen een lezer van De Vierklank met zijn 
nieuwste boek ‘Loslaten en thuiskomen’: een briefwisseling met de bisschop van Den Bosch, 
Gerard de Korte, over het belangrijkste thema in een mensenleven. Fijen vond een daarop 

betrekking hebbende brief zo hartverwarmend dat de auteur hem alsnog een boek cadeau deed, 
in de tuin van de fraters van Utrecht te De Bilt waar Co Winnips woont.

Co Winnips: ‘Iedereen moet in 
zijn of haar bestaan loslaten, je ou-
ders, je werk, je naasten, je huis, je 
vrienden en soms ook je kerk. En 
iedereen wordt daardoor gedwon-
gen op zoek te gaan naar een nieuw 
thuis. Ik heb dat in mijn leven al 
enkele keren gedaan en hoop in dat 
boek nog meer inspiratie daarover 
te vinden’. 

Actief
Co is een, actieve man, waar je zijn 
‘90-plus’ niet aan afziet. Zijn niet 
aflatende zin in vergaren van ken-
nis, schrijven van artikelen, interes-
sante ontmoetingen, een spelletje 
scrabble of biljarten zorgden ervoor 
dat hij snel zijn draai vond bij de 
fraters. Ook zijn dagelijkse wande-
lingen en natuurobservaties zijn een 
vaste bezigheid. Het was moeilijk 
om met hem een afspraak te maken: 
‘Ik ben vooralsnog erg druk met het 
schrijven van ongeveer 100 kerst- 
en nieuwjaarskaarten, maar ik kan 
nog wel een uurtje vrij maken; dan 
doe ik mijn dagelijkse wandeling 
wel later’. 

Vroeger
Co Winnips werd geboren op 18 juli 
1926 te Heiloo (in Noord-Holland). 
De familie Winnips kreeg tien kin-
deren: negen jongens en een meis-
je. Het was voor de familie Win-
nips geen gemakkelijke tijd, door 
de crisis moest je maar zien hoe je 
aan geld kwam. Zo was zijn vader 
tuinman en werkte hij een tijdje bij 
de plantsoenendienst. In 1940 ging 
hij als zelfstandig tuinder werken. 
Hij verbouwde aardappels, allerlei 
groenten en zelfs tabak. Met die 
verkoop kon hij zich aardig redden. 
Co kon goed leren. In overleg kon-
den (in die tijd) financiën geregeld 
worden. Achtereenvolgens ging Co 
naar de ULO-school en de kweek-
school. Die laatste opleiding duur-
de 4 jaar, maar vanwege de oorlog 
moest hij soms thuis schriftelijk 
studeren. Na zijn onderwijzers-
diploma in 1946 kon hij meteen 
aan de slag. Co volgde in militaire 
dienst medische cursussen en werk-
te op diverse vliegvelden. Hij ging 
ook nog werken als onderwijzer in 

Bovenkarspel met destijds klassen 
van wel 55 leerlingen. Daarna was 
hij ‘meester’ in Schoorl, Limmen 
en Koog aan de Zaan. 

De Bilt
Co was ruim 40 jaar getrouwd met 
Jony Kuik, die hij in Zaandam had 
leren kennen. Ze kregen vier kinde-
ren, twee jongens en twee meisjes. 
In 1967 verhuisde het gezin naar De 
Bilt. Naast lesgeven had hij nog de 
akten Pedagogiek A en B ‘gehaald’. 
Hij kwam in dienst van het Katho-
liek Pedagogisch Centrum in Den 
Bosch en werd geconfronteerd met 
de naoorlogse vernieuwingsdrang 
van onderwijs. Co werd eindredac-
teur van het toenmalige blad KLOP 
voor kleuteronderwijs.

In 1986 nam hij afscheid van het 
KPC. Zo kon hij meer samen zijn 
en doen met zijn vrouw. Er waren 
reisjes en dagelijkse fietstochten 
in de omgeving. Daarnaast werd 
Co corrector van een aantal lokale 
uitgaven en werd hij voor zijn vele 
bijdragen erelid van de Historische 
Kring d’Oude School in De Bilt. 

In 1990 ging een lang gekoesterde 
wens in vervulling: in vier jaar vol-
tooide hij de studie Nederlandse 
Taal en Letterkunde aan de Utrecht-
se Universiteit. Thuis kreeg hij ook 

steeds meer werk omdat de gezond-
heid van zijn vrouw verslechterde. 
In 2008 werd de diagnose ALS ge-
steld, ze heeft daarna nog maar een 
half jaar mogen leven. 
In 2007 kreeg zijn vrouw van kardi-
naal Simonis nog wel een oorkonde 
voor 25 jaar trouwe inzet voor de 
mensen in de Derde Wereld: in Ke-
nia, Malawi maar ook Roemenië. 
Zij verzond dozen vol kleding en 
Co zorgde voor duizenden zelfge-
maakte schriften uit kringlooppa-
pier en speciaal uit Groningen af-
komstig behang.

Prentenboeken
Al decennia lang is Drs. Jacobus 
(‘Co’) Winnips uit De Bilt een 
verwoed verzamelaar en recensent 
van kinderboeken, met een heel 
homogene collectie als gevolg. In 
december 2007 schonk hij meer 
dan 2.500 Nederlandstalige pren-
tenboeken tegen een symbolisch 
bedrag aan de Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience in Antwer-
pen. In de loop van december 2008 
werd dit gevolgd door een collectie 
Nederlandstalige jeugdboeken (ca. 
2.500 titels), vouwboeken (ca. 300 
titels) en sprookjesboeken (ca.100 
titels). Deze collectie geeft een 
perfect beeld van de evolutie van 
het naoorlogse kinder- en jeugd-
boek in ons taalgebied, en bevat 
een breed gamma aan thema’s 
uitgegeven in alle mogelijke va-
rianten. Prentenboeken bekleden 
binnen de jeugdliteratuur een bij-
zondere plaats. Niet alleen bevat-
ten ze prachtige illustraties, maar 
ze getuigen ook van een verande-
rend wereldbeeld: nieuwe uitvin-
dingen en vervoermiddelen, wo-
nen en mode, beroepen, het leven 
in steden en dorpen. Ze confron-
teren maar vertellen ook gewoon 
verhalen om bij weg te dromen of 
die je meevoeren naar een wereld 
waarin alles mogelijk is.

Wonen bij de Fraters
Op latere leeftijd hoorde Co van 
het  wonen bij de fraters aan de 
Schorteldoeksesteeg. Hij kende 
verschillende fraters en sprak ge-
regeld met hen bij de zondagse 
vieringen. Na gesprekken met 
de fraters kreeg hij in november 
2014 groen licht. En zo verhuisde 
Co Winnips naar de fraters. Hij 
voelde hij zich er al snel thuis. 
Er zijn leefregels waar hij soms 
aan moet wennen, maar omdat hij 
gemakkelijk met mensen omgaat 
en aanvoelt wanneer er iets van 
hem gevraagd wordt, is hij heel 
tevreden. Hij is actief op allerlei 
fronten, studeert nog steeds, zoekt 
wegen om anderen te helpen en 
blijft optimistisch. Met verbazing, 
blijdschap en dank aan God kijkt 
hij terug op een mooi en zinvol 
leven: ‘Dat ik dit alles mocht en 
kon doen’. Co hoopt zich nog vele 
jaren in te kunnen zetten voor de 
mensen die dit nodig hebben. 

Herfsconcert KBH 

In het mooie Stadstheater in Arnhem gaven de Koninklijke Harmonie 
Oosterbeek en de Koninklijke Biltse Harmonie een dubbelconcert in 
de serie ‘hrfstwnd’. Voor de pauze speelde het symfonisch blaasorkest 
van KHO en na de pauze was het Groot Harmonieorkest van de KBH 
aan de beurt.                  (Nynke Brouwer)

Volkskerstzang in 
Maartensdijk 

Voor de negenenveertigste keer werd maandag 19 december in Maar-
tensdijk de Volkskerstzang; ook nu weer in de sfeervol ingerichte Sint 
Maartenskerk aan de Nachtegaallaan. 

Het zingen van de alom bekende kerstliederen werd afgewisseld met het 
optreden van de solisten Lolita Hooglugt en Michaëla Bijlsma, muziek-
vereniging Kunst en Genoegen, organist/pianist Jochem van der Waals, 
Carola van Iersel (dwarsfluit), het Maartenskoor o.l.v. Ben Hak en het 
Familiekoor o.l.v. Gijsbert van der Linden. [HvdB]

Brandweerharmonie gered
De Brandweerharmonie (Bilthoven) is gered. Het muziekkorps is 
een nieuwe repetitieruimte aangeboden. De muzikanten, die seri-
eus vreesden dat ze dakloos zouden worden, zijn uit de brand ge-
holpen door de Van Dijckschool.

Er was hulp uit verschillende hoeken aangeboden; verenigingen, ker-
ken en inwoners. Zonder deze hulp was het niet gelukt. Uiteindelijk is 
het de Van Dijckschool die de Brandweerharmonie hun aula aanbiedt 
als repetitieruimte en voor de drumband een leslokaal te beschikking 
stelt op de vrijdagavond. Vanaf februari 2017 kan de Brandweerharmo-
nie repeteren in de Van Dijckschool.

Zelfs de gang voor het appartement van Co Winnips ademt onderwijs.

Co Winnips werd erelid van Historische Kring De Bilt; o.a. voor het 
corrigeren van 41 ‘Biltse Griften’ van 1992 tot en met 2006.

Co Winnips stelde menig Kleuter-
boekselectie samen.
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NOG SLECHTS ENKELE DAGEN

Het is de allerlaatste week van de 
Warme Witte Winter Weken. 
Vanaf 19 november zijn wij 
elke dag open geweest en 
mochten wij duizenden en 
nog eens duizenden 
bezoekers ontvangen. 
We gaan nog enkele dagen door, 
t/m vrijdagavond 23 december a.s., 
dan sluiten we af met een spectaculaire 
slotavond. Het gehele winkeldorp is dan 
feeëriek verlicht en er is een stamppot-
tenbuffet met een muzikaal optreden van 
meester/entertainer Paul Poulissen direct 
gevolgd door een jamsessie met veel 
muziektalenten uit de regio. 
U kunt de gehele avond nog gezellig 
winkelen in het dorp en op het Smulplein 
zijn volop hapjes en drankjes verkrijg-
baar. Al met al een avond om met volle 
teugen te genieten.

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

• Anton Pieck winkeldorp
 T/m vrijdag 23 december a.s. winkelen
 in het leukste Kerstdorp van het land

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

• Grote Kerstshow
 Neem één van die ambachtelijk 
 gemaakte, prachtige Kerststukken mee

• Kinderactiviteiten
 Zie www.warmewittewinterweken.nl

• Goede doelen
 krijgen altijd een plekje

A.s. vrijdagavond slotavond 

met Paul Poulissen en diverse 

jam-artiesten Elk jaar, tijdens de Warme Witte Winter Weken, vragen veel van onze klanten om “die mooie orchidee”. 
Hij is er weer:
DE PHALAENOPSISSchitterende 3-taks
vlinderorchidee

Van 11,99
voor ........ 6,99

Vervolg Kerkdiensten van pagina 2

25/12 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam, 
Samendienst met Immanuelkerk

31/12 • 19.30u - Samendienst in en met 
Immanuelkerk 

01/01 • 10.30u - Mevr. ds. E.H.W. Stam 
Samendienst met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
24/12 • 17.30u - Gezinskerstviering parochianen

24/12 • 21.30u - Eucharistieviering, 
kerstnachtmis, pastor H. van Doorn, Ecclesiakoor
25/12 • 10.30u - Communieviering pw. J. Houben

26/12 • Tweede Kerstdag, geen viering;
kerk open van 13.00 tot 16.00u.

01/01 • 11.00u - Eucharistieviering,
pastor K. Smits

Volle Evangelie Gemeente
25/12 • 10.00u - Spreker Adri v.d. Mast

28/12 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst
01/01 • 11.00u - Zondagse dienst

04/01 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

25/12 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser 
31/12 • Geen dienst 

01/01 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser 

Herv. gemeente Blauwkapel 
25/12 • 15.30u - Proponent drs. G.A. van Ginkel 
31/12 • 15.30u - Proponent drs. G.A. van Ginkel
01/01 • 15.30u - Proponent drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk
25/12 • 10.30u - ds. W. van Vlastuin
25/12 • 18.00u - ds. J. van Meggelen 

31/12 • 19.00u - Kandidaat W. van Klinken
01/01 • 10.30u - Kandidaat G.J. Veldhuis

01/01 • 18.00u - Kandidaat L.D.A. Hartevelt

Onderwegkerk Blauwkapel
24/12 • Kerstnachtdienst. Kerk open:

21.15 uur; vanaf 21.40 uur samenzang met 
traditionele kerstliederen. Aanvang dienst om 

22.00 uur; voorganger Ds. Ype Viersen. M.m.v. 
Jan Koert Brinkman, orgel en Tim de Vries, tenor.

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

24/12 • Geen dienst
25/12 • 11.00u - ds. R. Alkema, doopdienst

31/12 • Geen dienst
01/01 • Geen dienst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

25/12 • 10.00u - ds. G.H. Kruijmer
25/12 • 18.30u - ds. W. H. Th. Moehn

26/12 • 10.00u - Kerstzangdienst 
31/12 • 18.30u - ds. G.H. Kruijmer
01/01 • 10.00u - ds. G.H. Kruijmer
01/01 • 18.30u - ds. A. van Duinen

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

25/12 • 10.00u, 25/12 • 18.30u,
26/12 • 09.00u, 31/12 • 19.30u,

01/01 • 10.00u en 01/01 • 18.30u ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
24/12 • 21.30u Kerstnachtdienst;
voorganger dhr. J. Grootendorst
25/12 • 09.30u - ds. R. Alkema

31/12 • 19.00u oecumenische oudejaarsdienst 
samen met R.K. - parochie Sint Maarten. 

01/01 • 09.30u - ds. R. Alkema 

St. Maartenskerk
24/12 • 19.00u Gezinskerstviering/ Woord- en 

Communieviering Lectoren
24/12 • 22.00u Kerstnachtmis

Pastor Gerard de Wit
25/12 • 10.30u Kersthoogmis

Pastoor Joachim Skiba
31/12 • 19.00u Oecumenische Oudejaarsviering 

in de Ontmoetingskerk
01/01 • 10.30u Eucharistieviering

vicaris P. Kuipers

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

25/12 • 10.00u - ds. J.W. Ploeg
31/12 • 19.30u - dhr. C. Hoogendoorn 

01/01 • 10.00u - ds. A.J. Krol 

PKN - Herv. Kerk
25/12 • 10.00u - ds. M. van der Zwan
31/12 • 19.00u - ds. M. van der Zwan
01/01 • 10.00u - ds. M. van der Zwan 

01/01 • 18.30u - ds. H. van Ginkel 

• Zaterdag 24 december om 19.00 uur Kerstspel voor en door 
kinderen, met schapen die rond het kerstkind gaan staan, 
een bijzonder moment waar kerk en dorp samenkomen 
en waar alle generaties welkom zijn

• Zaterdag 24 december om 22.00 uur Nachtmis met 
pastor Gerard de Wit en koor van Sint Maarten, 
na afloop koffie en kerstbrood

• Zondag 25 december om 10.30 uur Hoogmis met 

pastoor Joachim Skiba en koor van Sint Maarten, 
met koffie en koek na afloop

• Maandag 26 december Kerst-Inn om 10.30 uur 
van 10.30 uur tot 13.00 uur in De Mantel naast de kerk

• Zaterdag 31 december om 19.00 uur Oecumenische viering 
in Ontmoetingskerk aan Julianalaan

• Zondag 1 januari TV-Mis  om 10.30 uur met Patrick Kuipers 
en ensemble Puur, daarna nieuwjaarsreceptie in De Mantel.

Kerst: iedereen is welkom in de kerk
Het hele jaar wil de kerk van Sint Maarten geloof en leven vieren, van januari tot december wil de schaapstal aan de Nachtegaallaan gastvrij

en hartelijk zijn naar iedereen die mee wil doen. Maar rond Kerstmis gaan de deuren nog extra open en iedereen extra welkom
in die mooie kerk in het hart van het dorp. De deuren staan open op verschillende momenten:
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Centrumkerk en Julianaschool 
vieren samen Kerst 

door Guus Geebel

‘Midden in de winternacht … ging de hemel open’. Dat is het thema van de Kerstviering die 
Centrumkerk en Julianaschool op zaterdag 24 december organiseren. Van 16.00 tot 17.00 uur is 

iedereen welkom dit Kerstgebeuren op het grasveld tussen school en kerk bij te wonen. 

Omdat 24 december op een zater-
dag valt wilden dominee Benedikte 
Bos en schooldirecteur Ella Prins 
voorafgaande aan de Kerstmor-
gen iets bijzonders doen. ‘In voor-
gaande jaren ging de Julianaschool 
naar de Onze Lieve Vrouwekerk en 
hadden wij een kinderkerst nacht-
dienst’, vertelt Benedikte Bos. ‘La-
ten we het eens helemaal anders 
doen en de krachten van school en 
kerk samenvoegen, dan kan er iets 
groots ontstaan’, stelde dominee 
Bos afgelopen zomer voor aan Ella 
Prins. Die was meteen enthousiast. 
‘Het is op 24 december eigenlijk al 
vakantie, maar omdat wij zo krach-
tig staan in de samenwerking tus-
sen school en kerk vonden we als 
school dat dit een kans van slagen 
moest hebben. We hebben het eerst 
bij de ouderraad neergelegd, omdat 
die de ouders vertegenwoordigt. 

Die was unaniem enthousiast en 
dat gaf een boost, want als die ver-
tegenwoordiging zo enthousiast ja 
zegt moeten we het gewoon gaan 
doen en dan gaat het ook lukken. 
Het is voor ons nieuw en ook een 
beetje spannend.’

Kerststal
‘Iedereen is welkom de viering die 
vrij toegankelijk is bij te wonen. We 
hopen dat mensen die dan bood-
schappen doen en de openlucht-
dienst zien, gewoon aanschuiven, 
al is het met een boodschappentas’, 
zegt Ella. ‘Ik kom zeker hoor’, zei-
den al veel mensen tegen haar. De 
leerkrachten van de school die dan 
aanwezig zijn gaan een couplet van 
Stille Nacht zingen. Op het veld 
komt een levende Kerststal met Ma-
ria, Jozef  en de wijzen uit het oos-
ten. Een boer uit Groenekan maakt 

de stal compleet met vier schapen. 
Het kamerkoor zingt onder leiding 
van Seline Loef en leerlingen van 
de Julianaschool zingen eveneens 
onder haar leiding in de kindercan-
torij. Blazers van de Koninklijke 
Brassband Utrecht gaan de liederen 
muzikaal begeleiden. Wethouder 
Ebbe Rost van Tonningen is even-
eens met zijn accordeon aanwezig. 
Er is glühwein, chocolademelk en 
wat lekkers voor de kinderen. Om 
op temperatuur te blijven wordt 
aangeraden om net als destijds de 
herders een dekentje mee te nemen. 
Om de sfeer te vergroten wordt ge-
vraagd een lantaarntje of een kaars 
in een glazen potje mee te nemen.

Sfeervol
Er zijn 200 stoelen gehuurd zodat 
er gelegenheid is om te zitten. Het 
overdekte podium zorgt ervoor dat 

alles goed te zien is en de liturgie 
is op twee grote schermen te vol-
gen. Er is daarna geen traditionele 
Kersnachtdienst in de Centrum-
kerk. Om die  bij te wonen kunnen 
mensen naar de OLV kerk of naar 
omliggende dorpen. Dit is de Kerst-
viering van de Centrumkerk en de 

Julianaschool. Kinderen hangen 
kerstwensen in de bomen rond het 
podium. ‘Als het heel slecht weer 
wordt annuleren we de buitendienst 
en gaan we de kerk in. Het gaat in 
ieder geval door. Heel mooi zou het 
zijn als het sneeuwt’, zegt dominee 
Benedikte Bos.

De hoofdrolspelers Ella Prins en Benedikte Bos (rechts).

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 
Op de foto’s van de Sinterklaasintochten in de drie plaatselijke bladen 
waren alleen maar Pieten te zien met dikke donkerbruine en zwarte 
make-up; vanuit het ouderwetse idee van een zwarte Piet. De hoop was, 
dat dit nu wel genuanceerder zou zijn. Is het De Bilt e.o. ontgaan dat er 
al een paar jaar een brede discussie loopt over de rol en invulling van 
Piet? 
 
We willen toch niet, dat mensen ingedeeld worden op huidskleur, ras, 
geslacht? We weten toch hoe vervelend dat uit kan pakken? Zo willen 
we kinderen toch niet opvoeden? Traditie verandert toch? Vroeger was 
het toch ook normaal, dat kinderen gedreigd werden met de roe, bang 
gemaakt werden om mee te moeten in de zak naar Spanje; dat hebben 
we toch ook afgeschaft? Waarom dan deze stereotypen herhalen? 
 
Gelukkig was bij de kinderpietjes veel meer kleur en diversiteit te zien, 
dat geeft hoop. Zij geven een kleuriger beeld aan Sint en Piet! Laten 
we hopen, dat er het komende jaar in het gemeentehuis en daaromheen 
opnieuw nagedacht gaat worden over deze invulling en dat volgend jaar 
de Pieten een veelzijdiger beeld gaan bieden.

Trui Waalwijk, Wanda Peters De Bilt 

Nijepoort 
nog steeds gezond

De Groenekanse Basisschool De Nijepoort is blij met de verlenging 
van het Vignet Gezonde School. Hiermee wil de school aan haar leer-
lingen en ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leer-
krachten erg belangrijk vindt. Werken aan gezondheid op school loont. 
Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een 
gezondere leefstijl. De school ontving het Vignet Gezonde School van-
wege het behalen van het ‘themacertificaat sociaal-emotionele ontwik-
keling’. Het thema sociaal-emotionele ontwikkeling gaat over de psy-
chosociale gezondheid van kinderen. Een belangrijk onderwerp binnen 
het onderwijs, dat samenhangt met actuele thema’s als zelfvertrouwen, 
omgaan met elkaar, groepsvorming en pesten.

Schoenendozenactie

Jongeren van het Rode Kruis De Bilt hebben met veel plezier 47 schoenendozen gevuld met de ingezamelde 
spullen. Er waren al 6 gevulde schoenendozen gebracht door inwoners van Maartensdijk (sommige van 
gebruikers van Toutenburg). De dozen zijn naar het inzamelpunt gebracht en daar zijn in totaal 163 dozen naar 
het distributiepunt getransporteerd. Deze dozen zijn bestemd voor jongeren die in de decembermaand niet zo 
worden verwend als de jongeren in eigen land.

Minikermis

Tot en met zaterdag 24 december is er in het pand aan de Hessenweg 110 
een unieke miniatuurkermis te bezichtigen die de winkeliersvereniging 
Hessenweg/Looydijk speciaal voor de decembermaand naar De bilt 
heeft gehaald. De miniatuurkermis, in speciale winterse kerstsferen, 
is twaalf meter lang en van 11.00 uur en 17.00 uur te bezichtigen. 
Toegang is gratis.  



Thea Hofstede
Levi Kruyt
Dhr. Onwezen
Milad Achikzei
Adil Siamari
Sam Gutker de Geus
David Reijneveld
Rianne van der Meijden
Jennifer Boekhout
Ruben Elands
Nienke Koppelman
Marinke Oosterom
Marleen van der Ploeg
Vera Bessems
Madelijn Haegens
Lianne Elbersen
Matthias Hoksbergen
Gijs Voskuil
Ramzi Essalhi
Jesse Borgers
Thom van Ettikhoven
Milou van de Weerdt
Maarten Boots
Bas Hoogendoorn
Hans de Heus-Berg
Lia de Heus-Berg
Noud van Wiggen
Koen van Wiggen
Hugo van Seeventer
Iemke ten Donkelaar
Nick Blankenstijn
Christa Ruiter
Evert Bouws
Koen Ahsmann
Rob Schavemaker
Jesse Brolsma
Sam Geus
Mart Kockelkoren
Hanna Wakker
Rianne Verschuuren
Daniël Verschuuren
Gideon de Bruijn
Sam van Doorn
Kisha Linsen
Florence Versmissen
Ilse Deurloo

Casper Keltering
Sjoerd de Jong
Matthias de Heer
Melissa Meloen
Herman Prins
Soukaina Dahaoui 
Bibi Brettschneider
Dylan Bosch
Maeike Maagdenberg
Richard Maagdenberg
Remco van Daalen
Oscar Wemes
Mick Driebergen
Seb Struijk
Barend Uiterwaal
Peter Verheul
Rick Westeneng
Wim Wijnen
Klaas Lam
Barry Veldhuizen
Hiska Veldhuizen
Mellanie van Vulpen
Gertjan Mulder
Bert Hegeman
Jacquelien van Woudenberg
Mirjam van Woudenberg
Marita Copier
Marieke Kok
Nelleke van den Berg
Lisanne Dekker
Jarno van Renswoude
Leendert van Ginkel
Wim van Ginkel
Stefan Terlouw
Gijsbert van Asselt
Gijsbert Stomphorst
Ardjan Stomphorst
Julia Bos
Steven Floor
Laura Floor
Teunis van Asselt
Emilie de Jong
Elise de Jong
Lara Janse
Mieke&Tirsa van Asselt
William Vossenstein

Alle Vierklank bezorgers
wensen u een heel fi jn 2017

Ook alle andere medewerkers van De Vierklank wensen u een gelukkig nieuwjaar.
Sas, Cor, Henk, Denise, Annelieke, Gabrielle, Mark, Wim, Max, Cor, Guus, Marijke, Walter, Kees, Rob, Reyn, e.a.
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Oliebollenactie TZ
Evenals voorgaande jaren organiseert korfbalvereniging Tweemaal 
Zes haar jaarlijkse oliebollenactie. De opbrengst is ten gunste van 
de gehele vereniging. De oliebollen en appelbeignets worden we-
derom gebakken door Bakker Bos. De oliebollen en appelbeignets 
zijn te bestellen via: e-mail: oliebollen@tweemaalzes.nl, website: 
www.tweemaalzes.nl of tel. 0346 243148 (fam. Wolff) of tel 06 
54218844 (Rick de Heer).

Bestellingen dienen uiterlijk 29 december om 0.00 uur bij de vereni-
ging binnen te zijn. Op Oudejaarsdag zal de bestelling tussen 10.00 
en 11.30 uur worden thuisbezorgd. Zelf ophalen in het clubgebouw 
van Tweemaal Zes kan dan ook.

Harten Vrouw zoekt 
nieuwe leden

Bridge club ‘De Groene Daan’ bestaat inmiddels 25 jaar. Dit is on-
langs uitbundig gevierd; er is een erelid benoemd en tien leden (lid 
vanaf de oprichting) zijn in de bloemen gezet. De bridgeclub is ont-
staan vanuit de Platte Lands Vrouwen (Vrouwen van Nu) maar is al 
jarenlang een zelfstandig ‘clubje’. Vanaf heden gaat deze gezellige 
damesclub verder onder een nieuwe naam: ‘Harten Vrouw’. 

Iedere woensdagochtend wordt er in de Groene Daan gespeeld en 
‘zeker niet met het mes op tafel’. Er is tijd voor koffie en een gezel-
lig praatje. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Neem voor meer 
informatie contact op met Lia Visser (tel. 0346 211858) en Jeltje van 
Dijk (tel. 0346 212092 of per mail jeltjevandijk@casema.nl): 

Winterwandeling 
Woord en Daad

Het Woord en Daad comité Soest e.o. organiseert op 28 december 
een verwarmende winterwandeling. Er is weer een mooie route in 
de bossen van Lage Vuursche uitgezet met diverse, verwarmende en 
verrassende stops. Gewoontegetrouw is de laatste helft van de route 
met kaarsjes verlicht. Na afloop van de wandeling staan de vuurkor-
ven te branden en kan men genieten van warme erwtensoep.
U bent is van harte welkom vanaf 15.45 uur op het recreatieterrein 
‘de kuil van Drakensteijn’, Lage Vuursche (het recreatiegebied is 
gelegen nabij de Hoge Vuurscheweg ‘naast’ kasteel Drakensteijn). 
De start is om 16.00 uur.

Aanmelden (noodzakelijk) : via website: www.woordendaadsoest.
nl, of tel. 035 5313382, Wouda Dool c.q. 035 6468266, Carina We-
steneng). De netto opbrengst is bestemd voor het project ‘Cashew, 
de noot aan de man!’ 

Westbroek ontmoet
Stress voor het nieuwe jaar 2017? Ron de Kloet deed ruim 40 jaar on-
derzoek naar de invloed van stress op geheugen, stemming en leren. 
Op dinsdag 3 januari van 14.30 tot 16.30 uur vertelt hij hierover in het 
Dorpshuis van Westbroek. 

De kosten zijn 3 euro, inclusief koffie of thee. Wanneer u wél wilt ko-
men, maar niet weet hoe, kunt u vervoer regelen via de familie Kalis-
vaart, tel: 0346 281181. Ook wanneer u niet in Westbroek woont, bent 
u van harte welkom.

Irene zoekt basketbaltalent
Bij Basketbal Bilthoven Irene zijn 
er drie teams, die deelnemen aan 
de competitie, waaronder de U14 
(jongens tot onder 14 jaar). Omdat 
een van de jongens naar een ho-

ger team doorschuift, is er ruimte 
voor nieuw talent. De vaste trai-
ningsavond is dinsdagavond in de 
Kees Boekehal in Bilthoven. Kijk 
bij de trainingen voor de tijden en 

ga gerust eens langs in het nieuwe 
jaar om mee te trainen. 

(foto: Martijn van den Elzen)

Al jong op snelheid tijdens het basketbal.

Zelfverdedigingskarate
In januari 2017 start Judo Bilt-
hoven met lessen zelfverdedi-
gingskarate: karate met daarbij 
verschillende basisgrepen en 
vaardigheden uit het jiu jitsu die 
belangrijk zijn bij zelfverdedi-
ging. Beheersing, concentratie en 
reactie worden hier getraind, zo-
dat men leert reageren en hande-
len op de juiste manier en op het 
juiste moment. 

In een gezellige sfeer op een pret-
tige manier bezig zijn met be-
wegen en ondertussen leren om 
assertief te zijn op een positieve 
manier is het doel van deze les-
sen. Respect en vertrouwen, zo-
wel voor een ander als jezelf staan 
centraal. 

De lessen worden gegeven van 
15.30 tot 16.30 uur in de gym-
zaal van de Theresiaschool aan de 
Gregoriuslaan in Bilthoven. Bij 
voldoende aanmeldingen wordt 
gestart op woensdag 11 januari. 

Aanmelden kan via judobiltho-
ven@gmail.com. Judo Bilthoven 
heeft ook nog plaats voor kinde-
ren die graag judo-les willen vol-
gen.

Training van beheersing, 
concentratie en reactie.

Vrije inloop bij 
Bridgeclub

Dinsdag 27 december is er bij Bridgeclub Maartensdijk (BCM) een 
vrije inloopavond in De Vierstee om 19.45 uur deelname aan de 
Oliebollendrive 2016. Aanmelden hiervoor kan per email: secreta-
ris.bcm@gmail.com. Mocht deze avond goed bevallen, dan is het 
mogelijk om (daarna) een viertal avonden te komen ‘proef-bridgen’. 

BCM organiseert op zaterdag 11 februari 2017 een bridgedrive, 
waarvan de opbrengst ten goede komt aan ‘Vierstee 2.0’. Ook voor 
dit toernooi kunt u zich nu al aanmelden. Na aanmelding volgen 
nadere mededelingen. 

Fotoexpositie in de kerk
Tot en met eind januari 2017 ver-
zorgt een projectgroep van Fotoclub 
Bilthoven in de Opstandingskerk in 
Bilthoven en in de Immanuëlkerk 
in De Bilt een expositie met het 
thema ‘Winter’. Er is fotowerk te 
zien van Rinus Alberti, Sijt de Bie, 

Rob Moget, Yvonne Müller, Natha-
lie van der Poel, Piet van Trigt en 
Jan Visser. 

De geëxposeerde foto’s zijn te be-
zichtigen in de Opstandingskerk, 
Eerste Brandenburgerweg 34, Bilt-

hoven op vrijdag tussen 11.00 en 
13.00 uur en in de Immanuëlkerk, 
Soestdijkseweg Zuid 49, De Bilt 
op zondagochtend tussen 11.00 en 
12.00 uur en op andere dagen in de 
week na overleg met Jannie Cats-
burg, tel. 030 2203091. 
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De eeuwige kerst van de oude man met het hondje...
Kerstverhaal door Karel Beesemer

Elke ochtend schuifelde hij langs. 
Een oude man met zijn hondje. 
Mooi weer of storm en regen, 
sneeuw of ijzel, hij verscheen altijd 
met een vertrouwde regelmaat. Je 
kon de klok er bijna op gelijk zet-
ten. Wij zaten op die momenten met 
ons gezinnetje aan het ontbijt. 

De oude man en wij groetten elkaar 
dan. Uitbundig was hij nooit. Nee, 
het was meer een korte blijk van 
herkenning. Soms uitte zich dat met 
een knikje en een andere keer met 
een wat aarzelend opgestoken hand. 
De arm deed nooit mee. Alleen de 
hand bewoog zich dan iets omhoog. 
Maar een groet hoe vaag ook, blijft 
een groet...

Het hondje behoorde zonder enige 
twijfel tot het asbakkenras. Het 
mormel had een rond, vermoedelijk 
té rond buikje dat bijna de grond 
raakte. Het beestje was nooit aange-
lijnd. Dat was wel verplicht in onze 
wijk. Zo stond dat nu eenmaal in de 
politieverordening. De vraag was of 
die oude man enig benul had van die 
verordening. Vermoedelijk was het 
feit dat zijn hondje niet aangelijnd 
was, zijn enige zonde. In onwetend-
heid begaan, dat wel.
Braaf sjokte het hondje mee, zoals 
dat brave hondjes betaamt. On-
verwachte bewegingen waren dat 
beestje volkomen vreemd. Man en 
hond vormden een onafscheidelijk 
tweetal. Dag in dag uit...

Een wandeling zullen ze beslist wel 
twéémaal per dag maken. Maar dat 
weten wij niet zeker. Wellicht dat 
de wandeling ‘s middags rechtsom 
gaat in plaats van linksom. Dat zou 
dan wat variatie geven. Als dat zo is 
komen ze niet langs ons huis. Maar 
dat doet er ook niet toe. ‘s Morgens 
rekenen wij op dat tweetal en niet ‘s 
middags.

Het schuifelen van de oude man 
werd trager en trager
De laatste tijd was de regelmaat een 
beetje zoek en kon je de klok niet 
meer gelijk zetten op die dagelijkse 
gebeurtenis. Maar toch, vijf minuut-
jes werden er acht en soms zelfs 
tien. Steeds vaker werd het later en 
later... Kwart voor negen of in de 
buurt daarvan werd zelfs geen uit-
zondering.

Het schuifelen van de oude man 
werd trager en trager. Het hondje 
paste zich daar moeiteloos bij aan. 
Het groeten van de man werd ook 
minder. Wij namen het hem niet 
kwalijk. ‘t Was immers een oude 
man. We spraken nooit met elkaar. 
Waar hij vandaan kwam wisten 
we niet en wat er in die oude man 
omging wisten wij uiteraard al he-
lemaal niet. Het enige wat ons een 
beetje bond was dat steeds terugke-
rende beeld van die man met zijn 
hondje en - vooral - die vage groet. 
Maar een groet hoe vaag ook, is en 
blijft een groet...

Omdat het tegen kerst liep leek het 
ons een aardige gedachte hem op 
eerste Kerstdag een zakje met olie-
bollen te geven. Maar die morgen 
van eerste Kerstdag kwam hij niet 
opdagen. Dat verbaasde ons wel 
en gelijktijdig ook weer niet. Wij 
voelden dat het vertrouwde beeld 
zich nooit meer zou herhalen Dat de 
oude man was gaan ‘hemelen’ of zo. 
Dat het voor altijd voorbij was. 

De oliebollen hebben we zelf maar 
opgegeten. Wel vroegen we ons af 
hoe het nu verder moest met het 
hondje. De volgende dag bracht 
reeds het antwoord op die vraag. 
De zoon van de oude man kwam 
langs mét het hondje. Volgens de 
politieverordeningen het hondje nu 
wél keurig aangelijnd! Geen twijfel 
mogelijk dat hij de zoon was: zelf-
de postuur, maar minder gebogen. 
Zelfde tred, maar toch wat sneller. 
Zelfde... ach alles was eigenlijk het-
zelfde. Alleen wat jonger allemaal. 
Op het hondje na natuurlijk. De lijn 
stond strak, té strak dachten we. Het 
hondje was niet gewend aan die be-
trekkelijk snelle tred. Had er moeite 
mee. ‘t Ging te vlug allemaal.

De geschiedenis
leek zich te herhalen
De geschiedenis leek zich te her-
halen. Elke dag weer. Man, nu jon-
gere man, met oud hondje. Na een 
poosje kruisten onze blikken. Geen 
groet nog zoals bij de oude man. 
Maar toch, na enige tijd een vluch-
tige groet. Een nauwelijks merkbaar 

knikken van het hoofd. En weer 
later een wat aarzelend opgestoken 
hand. De arm deed niet mee, alleen 
de hand bewoog zich iets omhoog. 
Net zoals destijds bij de oude man. 
Niet bepaald uitbundig dus. Maar 
een groet, hoe vaag ook, blijft een 
groet...

Het duurde maar een korte periode: 
zoon met hond. Al na ongeveer één 
maand kwamen ze niet meer langs. 
Wij voelden dat het hondje zijn oude 
baasje was gevolgd. Maar gaan 
hondjes wel naar dezelfde plaats als 
baasjes? ‘t Leek ons erg jammer als 
dat niet het geval zou zijn. Nadat de 
oude man voor altijd afscheid had 
genomen en ook het hondje niet 
meer langs kwam, zagen we ook de 
zoon niet meer. Waarom zou hij ook 
zo zonder hondje? Het was verleden 
tijd, het was geschiedenis gewor-
den. Niet zo’n opwindende geschie-
denis en erg lang stonden we daar 
niet bij stil.

De oude man vertelt...
‘Het lijkt wel of datzelfde rondje 
wandelen met Loekie langer en lan-
ger wordt. Maar dat is onzin natuur-
lijk. Mijn leeftijd, dat is de oorzaak. 
Mijn benen willen niet meer zoals 
vroeger. ‘s Morgens ga ik linksom 
en dan kom ik langs die mensen in 
dat woonhuis op de hoek. Ze zitten 
dan aan het ontbijt en dan groeten 
wij elkaar. ‘t Lijkt wel een aardig 
gezinnetje. Zo was het heel vroeger 
bij ons thuis ook wel een beetje. Met 
onze zoon Guus, toen Betsy nog 

leefde. Had ze niet nog een poosje 
kunnen blijven? Natuurlijk weet ik 
ook wel dat zo’n gedachte onzin is. 
Wij gaan immers niet over dat soort 
dingen.

Guus is niet getrouwd en hij is nog 
steeds thuis. Hij heeft geen werk. 
Daardoor heeft hij de tijd veel TV 
te kijken. Dat vind ik snel te ver-
moeiend. Maar naar de radio luiste-
ren vind ik wel fi jn. Om Guus niet 
te storen luister ik meestal in de 
slaapkamer. ‘s Avonds en ook over-
dag. De dagen zijn wel lang zo. Als 
Guus en ik samen praten gaat het 
meestal over praktische dingen: De 
kachel wat hoger? Haal jij brood? Ik 
doe de deur wel op slot. Dat soort 
conversatie. Oh nee, ruzie hebben 
we nooit, maar om ons nou een echt 
gezellig gezinnetje te noemen?

‘t Wordt voor de zoveelste keer 
weer Kerst. Voor mij hoeft dat niet, 
maar ‘t hoort er nu eenmaal bij. 
Heel vroeger hadden we met kerst 
een zeldzame keer wel eens zalmfi -
let of hertenbiefstuk. Oliebollen wa-
ren er wél altijd. Betsy bakte ze zelf. 
‘s Avonds bij de koffi e genoten we. 
Een oliebol zou ik nog wel eens wil-
len hebben. Maar ik zie Guus nog 
geen oliebollen bakken. De etalages 
zijn nu nog mooier dan anders. 

Eén schreeuwende grote neon recla-
me kan ik bij mijn dagelijkse rondje 
met Loekie nog prima lezen. Maar 
de boodschap zal wel niet op mij 
slaan. Ik snap die Engelse reclame 
best wel een beetje: ‘Be yourself, be 
wild, be young, be your dreams: just 
now!’. Ik moet dus mijzelf zijn. Ja, 
wat moet ik anders? Wild en jong 
moet ik ook zijn. Moet dat allemaal 
nu nog? Alleen dat ‘dromen’ zou 
nog een beetje op mij kunnen slaan. 
Soms droom ik dat alles weer eens 
goed komt. Laatst hoorde ik op de 
radio een rabbi zeggen: ‘Wie niet in 
wonderen gelooft is geen realist’. 
Dat vond ik mooi gezegd en ik hoop 
dat die rabbi gelijk heeft.

De radio riep mensen op om mee te 
doen aan een soort wedstrijd om een 
kerstverhaal te schrijven. Ik begreep 
dat het hoe dan ook moest gaan over 
‘De eeuwige Kerst’. Eeuwige Kerst? 
Hoe moet dat dan met al die mensen 
die helemaal niet in Kerst geloven? 
Zoals bijvoorbeeld de Joden? Als je 
doordenkt vind ik het allemaal wel 
een beetje verwarrend. Misschien 
is het beter niet door te denken? Ik 
ga trouwens wel luisteren naar dat 
radioprogramma. Zoveel heb ik niet 
te doen en misschien zit er wel iets 
moois bij. 

Dat grote vredesgevoel van de men-
sen tijdens de kerst vind ik ook 
merkwaardig. Misschien had die 
rabbi, waar ik het net over had, wel 
gelijk toen hij ook nog zei: ‘Zou het 
niet beter zijn als we elkaar juist 
tijdens de Kerstdagen te lijf gingen 
en dat we rest van het jaar de vrede 
bewaren?’.
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Afscheidsconcert Noorderkerk
Kerst is niet alleen het feest van ingetogen contemplatie, maar ook van uitbundige vrolijkheid. 

En juist die laatste kant kwam helaas maar zeer spaarzaam aan bod bij het 
Kerstconcert van Kamerkoor Decibelle.

Het Utrechtse koor, dat uit zo’n 30 
amateurzangers bestaat, gaf afge-
lopen zondag een concert waarbij 
de ijle, zachte stemmen weliswaar 
wonderschoon uitkwamen in de 
heerlijke akoestiek van de Noor-
derkerk, maar waarin echte hoog-
tepunten ontbraken: het koor haalt 
eigenlijk nergens eens lekker vol 
uit en dat is voor een concert van 
ruim een uur gewoon te weinig. Dat 
de vier aanwezige strijkers het koor 
eigenlijk nauwelijks begeleidden 
wekte ook verbazing.

Keuze
De repertoirekeuze was wat zwaar 
en somber; naast prachtig gezon-
gen werken van Rachmaninov en 
Kodaly, verbleekte een stuk van Ta-
vener dat de kwaliteitstoets eigen-
lijk niet kan doorstaan. De moderne 
composities van Hans Leenders 
(1965) waren wél een aangename 
verrassing.

Het koor werkt zichtbaar hard aan 
de afwerking en dat valt zeer te prij-
zen. Met wat meer zangplezier en 

een steviger ademsteun zou het ge-
heel wat meer kleur op de wangen 
krijgen.

Adieu
Dit zou best eens een van de laat-
ste concerten in de Noorderkerk 
geweest kunnen zijn; deze kerk 
krijgt immers een andere bestem-
ming. Bilthoven zal de prachtige 
akoestiek van deze prima con-
certlocatie nog node gaan missen. 
Adieu Noorderkerk

(Peter Schlamilch) 

Om de Kersttijd en de komst van het Nieuwe Jaar met vreugde te vieren 
verzorgde Kamerkoor Decibelle o.l.v. dirigent Jelle Leistra het kerst-
concert Veni Emmanuel in de Noorderkerk te Bilthoven. [foto Reyn 
Schuurman]

Muziek in 
Schutsmantel

Op zondag 1 januari geeft het ensemble Trio Tango Extremo om 15.00 
uur een Nieuwjaarsconcert in zorgcentrum Schutsmantel, Gregorius-
laan 35, Bilthoven. Toegang is gratis. 

Het ensemble Trio Tango Extremo (viool, contrabas, piano) brengt een 
gevarieerd klassiek programma met eigen arrangementen van (tango-)
muziek van o.a. Pedro Laurenz, Astor Piazzolla en Jacques Brel. Het 
programma duurt één uur, zonder pauze. 

Oud papier 
Hollandsche Rading
Zaterdag 31 december wordt door muziekvereniging Kunst & Genoe-
gen oud papier in Hollandsche Rading ingezameld. De wagen vertrekt 
om 9.00 uur vanaf ‘Het Rondje’. U wordt vriendelijk verzocht de pa-
piercontainers en/of het goed gebundelde papier tijdig aan de weg te 
zetten.

Westbroek
Op zaterdag 31 december zamelen leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier in. Wilt u zo vriendelijk zijn om het 
oude papier vóór 8.00 uur aan de weg op of de daarvoor bestemde 
plaatsen te zetten. Inwoners van de nieuwbouw worden verzocht ook 
de container op de vertrouwde plek neer te zetten.
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Te koop aangeboden
PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

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

Gratis af te halen opvouwbare 
kinderstoel en campingbedje 
Ikea. Tel. 06-20666524

2 paar Viking toernoren. 
i.z.g.st. schoenmaat 38 en 
41. €20,00 per paar. Tel. 
06-53116563

Seventies muzieknoten boek. 
Voor zowel piano als gitaar. 
€5,00. Tel. 0346-243758

Gratis af te halen jaargang 
2014 van Hobby Handig. Tel. 
0346-243758

Stickerboekjes van Feyenoord 
voor de verzamelaar €2,00. 
Tel. 0346-243758

Antieke kapstok met houtsnij-
werk en kleed met bos en her-
ten. €49,00. Tel. 0621523714 
tussen 10.00 en 14.00 en 
18.00 uur. titia

Bureau ladeblok van Ikea, 2 
lades verborgen, met 40 hang-
mappen. €20,00. Maartensdijk 
Tel. 0621523714 Titia

Hondenföhn, nieuw, prijs: 
€17,50. Tel. 06 53441095

Kerstkrans, dikte 6 cm., 
omwikkeld met kunst-
groen, 45 cm doorsnee, 
€25,-00. Gebruikte rollator, 
blauw, prijs €25,00. Tel. 06 
53441095.

Kerstkrans met 20 LED-
lampjes werkend op 2 AA 
batterijen. Diameter 45 cm. 
Vaste prijs €10,00. Puntgaaf 
met doos. Tel. 06-25042518.

Show-pop 'Vadertje Tijd'” met 
staf. 45 cm hoog. €10,00. Tel. 
035 577 2013

Rollerblade inline skates 
incl hand&pols beschermers, 
zwart, mt 42/43, zgan €49,00. 
Tel 035 577 2013

2 ranke staande leeslampen, 
in Mondriaankleuren, hoogte 
125 cm. Per stuk € 25,00. 
Tel.035 5772013

Vitrine kast half kastruimte/
half vitrine. Twee laden. 
40x40cm en 180cm hoog. 
€25,00. Tel. 0622175528

Kok Stomerij & lederwa-
ren is GESLOTEN van 30 
december tot 7 januari. Op 
9 januari hopen wij u weer 
van dienst te zijn.

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

LEUK VOOR KERST, 
nu al 40 % korting op 
onze poncho’s vesten en 
sjaals. Bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Raaijen
Interieurs

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

Sinds 1931

www.raaijeninterieurs.nl
Dorpsstraat 45De Bilt

030-2202012

Een persoon grenen bed, met 
lattenbodem. En evt matras en 
dekbed. 90 x 200cm. €49,95. 
Tel. 0622175528

3x naslagwerken. Nieuw. 
KLM geschiedenis, KLM 
onderhoud in beweging, The 
Spirit pictures. €10,00 per 
stuk. Tel. 0622175528

AUTO te koop wegens over 
compleet Renault grand enic 
2.0-prive luxe automaat-7 
pers  bj 2005. Verkeerd in 
goede staat met winterban-
den navigatie Apk rijdt fan-
tastisch automaat. Inruil van 
bromfiets of scooter moge-
lijk. Financiering moge-
lijk €3450,00. Te bevra-
gen Stefhan 0653531008-  
0662504614

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

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

GEZOCHT: Oppas voor 
onze 2 kinderen van 20 
mnd. en 8 wkn. op de do. en 
vr. va. 12 jan. 2017. Graag 
via Gastouderbureau. Bel 
06-28202450

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

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

ERVAREN docent geeft bijles 
en huiswerkbegeleiding aan 
huis 0634892915

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

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

BETTY’S CORNER bedankt 
al haar klanten voor het 
vertrouwen afgelopen jaar. 
Heel fijne feestdagen en een 
gezond en mooi 2017! Tussen 
kerst en oud en nieuw alleen 
vrijdag 30 december aanwe-
zig. Bel voor een afspraak: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!
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Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij kap-
per Hans, Maertensplein 
26, Maartensdijk. Knippen 
€10,00

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

Op ‘t bankje
‘Zo, mijn jurk voor het Kerstdiner heb 
ik binnen. Na een hele middag winkel 
in winkel uit ben ik eindelijk geslaagd’, 
zegt de vrouw die net met een diepe zucht 
naast me is komen zitten. Ik kijk naar de 
grote tas waar het kledingstuk waar ze zo 
tevreden over is inzit. Als je al tevreden 
bent over de jurk, dan is het kerstdiner al voor de helft geslaagd, denk ik. 
‘Gaat u het diner in een restaurant houden’, vraag ik nieuwsgierig. ‘Nee 
hoor, op een schip. We gaan van vlak voor Kerstmis tot na Nieuwjaar 
een cruise maken. We zijn 25 jaar getrouwd en hebben besloten het niet 
met een feest te vieren, maar lekker samen. Deze jurk heb ik voor het 
grote Kerstdiner dansant aan boord gekocht. Van de week ga ik ook met 
mijn man een mooi pak kopen. Eigenlijk wilde hij dat niet, want hij houdt 
niet zo van dat formele, maar ik heb hem toch zover kunnen krijgen. We 
hebben twee studerende kinderen en die vinden het prima zo. De meiden 
hebben allebei een vriendje en ze gaan Kerst en Oud en Nieuw in ons huis 
vieren. Voor ons is het een geruststelling dat er op het huis gepast wordt en 
voor de jongelui is het een mooie gelegenheid om zonder verplichtingen 
de dagen door te brengen. De moeder van een van de vriendjes is alleen 
en die komt Eerste Kerstdag bij ze eten. Ze zullen er vast iets moois van 
maken want onze jongste dochter doet de hotelschool in Maastricht.’ Een 
cruise maken intrigeert me wel een beetje en daar wil ik dus meer van we-
ten. ‘Waar wordt de cruise gehouden”, vraag ik. De vrouw begint te stra-
len. ‘Het is begonnen nadat we de verhalen van vrienden van ons gehoord 
hadden. Die hebben de reis vorig jaar gemaakt en ze kwamen lekker bruin 
en uitgerust terug. Ze hebben heel veel foto’s laten gezien en meer op aan-
dringen van mij gaan we nu dezelfde tocht maken. We vliegen vlak voor 
de Kerst naar Marseille en komen na Nieuwjaar weer terug. We hebben 
stops in Barcelona, Rome en Griekenland.’ De vrouw zwijgt en het lijkt 
of ze zich al in haar mooie jurk ziet dansen op het Kerstbal. ‘Andere jaren 
versier ik het huis altijd met de Kerst, maar dit jaar doe ik niets. De meisjes 
weten waar de spullen staan en als ze de boel willen versieren gaan ze hun 
gang maar. Ik hoop wel dat alles opgeruimd is als we terugkomen.’ Ikzelf 
ben een keer met een ferry de Middellandse Zee overgestoken naar Tune-
sië. Toen zag ik om de haverklap iemand naar de reling lopen om over te 
geven. Ik vertel dat maar niet tegen de vrouw, maar voorzichtig vraag ik of 
ze niet bang is om zeeziek te worden, maar dat verwacht ze niet. ‘We zijn 
wel eens vanuit Hoek van Holland naar Engeland gevaren en hebben toen 
nergens last van gehad’, zegt ze. Ik kan nu wel gaan zeggen dat de golfslag 
van de Middellandse Zee anders is dan op de Noordzee, maar waarom zou 
ik zo’n enthousiaste vrouw verontrusten. ‘Ik hoop dat u een geweldige tijd 
hebt met mooi weer’, zeg ik dus maar en ik probeer te bedenken welke 
Kerstgedachte bij een luxe zeereis past. Ik denk aan de vele bootvluch-
telingen die de afgelopen tijd in de Middellandse Zee zijn verdronken en 
waar het luxe cruiseschip gewoon doorheen vaart. Ik besef dat ik de vrouw 
daar geen schuldgevoel voor mag aanpraten. Ik wens haar daarom een hele 
mooie reis, een gezegende Kerst en een heel gelukkig 2017.

Maerten

Dat wil ik effe kwijt…

Heldhaftigheid
Geachte stoere stenengooier,
Wat een heldendaad om in de nacht van 14 op 15 december jl. 
bij mijn bejaarde ouders van bijna 80 jaar (waarvan mijn moe-
der ernstig ziek ) op de Aardelaan 22 te Bilthoven een grote 
steen door de voorruit van hun woonkamer te gooien!
Een ruzie met deze of gene is nergens aan de orde, dus het moet 
puur voor de lol geweest zijn.
Een nieuwe ruit plaatsen duurt i.v.m. de komende feestdagen 4 
weken, dus tijdens de feestdagen zitten ze er gezellig bij nu.... 
maar niet heus! Vast fi jn om te weten! 
Ik hoop echt dat jij/jullie in ieder geval wel heel erg veel plezier 
aan deze actie beleefd hebben. 
Misschien kan ik het nog leuker voor je/jullie maken om te ver-
melden dat de materiele schade om en nabij de 3000 euro zal 
bedragen.
En dan heb ik het nog maar niet over de geestelijke schade die 
mijn ouders is toegebracht. Dit alles heeft een enorm grote im-

pact op mijn ouders, die het al niet makkelijk hebben.
Dus bij deze wilde ik dit even laten weten aan jou/jullie: de mis-
sie is geslaagd hoor! Zo net voor de feestdagen weer een paar 
mensen heerlijk veel leed bezorgd! Chapeau! 

Silvia van Drie
dochter van de familie van Drie

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 
Tel. 0346-212267. Geopend: ma, wo en vr: 16.00- 20.00u en 
za. 10.00-12.30u en 14.00-17.00u. Onderdelen uit voorraad 
leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. Levering 
alle merken nieuwe en gebruikte fietsen.

Refurbished en tweedehands computers en laptops met 
garantie. Inclusief installatie. Bezorging gratis aan huis in de 
hele gemeente. www.computerhulpmiddennederland.nl. Tel. 
0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

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

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

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

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

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

Maandag 12 december ontving badmintonclub Reflex thuis het altijd 
lastige Houten. Joanne, die de afwezige Karin verving bood samen 
met Dragana fel verzet, maar de dames moesten uiteindelijk het hoofd 
buigen: 18-21, 17-21. Eric en Erwin pakten belangrijke punten door 
setwinst met 21-19 en 21-18. Bij de ‘enkels’ hadden Erwin en Dragana 
geen enkele moeite met hun opponenten. Joanne sloot de singles af. 
Haar tegenstander was net iets sterker. Bij de mixen kwamen Eric en 
Dragana als besten uit de bus. Dit ijzersterke koppel hield de winst in 
huis (21-15 en 21-8). Het koppel Erwin en Joanne deden er een set 
langer over, maar ook zij trokken aan het langste eind, waardoor de 
eindstand 5-3 voor BC Reflex het scorebord sierde. De eerst volgende 
thuiswedstrijd is op maandag 12 januari tegen OSM 3 uit Maarssen. 

Nederlaag Brandenburg 
De heren van Brandenburg leden zaterdagavond in eigen bad een 
teleurstellend grote nederlaag in de streekderby tegen Amersfoort 
met maar liefst 6-19. Een wedstrijd die vooraf toch met enig ver-
trouwen tegemoet werd gezien.

Bij Brandenburg ontbraken topscoorder Arnold Witteveen en Dennis 
van Scharenburg; met name het ontbreken van de eerste drukte een 
stempel op de wedstrijd. Brandenburg oogde in de 1e en 2e periode 
aanvallend onmachtig. Slechts 1 keer werd gescoord waartegen over 
Amersfoort 8 doelpunten zette. In de 3 en 4e periode ging het beter er 
werden via de break-out genoeg kansen gecreëerd maar het vizier stond 
niet op scherp. Vele schoten gingen op de paal en lat. Brandenburg 
scoorde nog 5 keer maar Amersfoort maar liefst 11 keer waarmee de 
6-19 eindstand uiteindelijk op het scorebord kwam. Nu treedt een korte 
winterstop in van 3 weken; op 14 januari wordt het seizoen vervolgd 
met een thuiswedstrijd tegen Het Ravijn uit Nijverdal, de huidige num-
mer 2 op de ranglijst. Brandenburg staat 3e van onder met 6 punten.

DOS na winst weer alleen aan kop
Na het verlies van vorige week herstelde DOS zich zaterdag tegen Telstar prima. Met name 

dankzij een goede tweede helft werd de winst veilig gesteld.

In Hoevelaken stond een echte top-
per op het programma als laatste 
wedstrijd van 2016. De eerste helft 
was aantrekkelijk voor de toeschou-
wers met veel doelpunten. Vanaf het 
startsignaal voerde Telstar de boven-
toon. De thuisclub schoot scherp en 
de verdediging van de Westbroekers 

had in de beginperiode moeite om 
de schutters uit te schakelen. Aan-
vallend speelde DOS iets te onrus-
tig en kwam zo ook logischerwijs 
op een achterstand. Deze bedroeg 
maximaal drie punten. Het was knap 
dat DOS zich in deze periode niet 
gek liet maken door Telstar. Telstar 

provoceerde de tegenstanders een 
beetje, maar viel uiteindelijk in de 
zelf gegraven kuil. De thuisclub was 
meer bezig met randzaken, incas-
seerde een gele kaart en zag DOS 
net voor rust voor de eerste maal een 
voorsprong pakken.

Goede tweede helft
Na de 15-16 ruststand was DOS in 
de tweede helft duidelijk de boven-
liggende partij. Dat kwam in eerste 
instantie doordat DOS veel beter 
verdedigde. Het hoge schotpercen-
tage dat Telstar voor rust haalde, 
werd in de tweede helft onder druk 
van DOS niet meer gehaald. Met 
slechts acht doelpunten was dit de 
helft van voor rust. DOS bleef wel 
scoren en liep steeds verder weg. 
Saillant detail was dat invalster Li-

Kerstmutsenloop Fraternitas
Bij het jubilerende CSV Fraternitas stond 17 december de Kerstmutsenloop op het 

programma: een recreatieve loop met naar keuze 2, 4, 6 of 8 km in de bossen van Beerschoten 
en Houdringe voor alle leden, maar ook voor broertjes, zusjes, ouders, opa’s en oma’s.

Start en finish waren bij de Biltsche 
Hoek, al 60 jaar een vertrouwd ge-
zicht. Er was een parcours van 2 
km en de route was opgevrolijkt 
met kerstversiering. De wandelaars 
en renners kregen een kerstmuts 
bij de inschrijving, lieten zich met 
kerstkransjes verrassen in het bos 
en ontdekten plekjes waar ze het 
bestaan niet van wisten. Na afloop 
waren er prijzen voor de leukste 
sportieve kerstoutfit tijdens de 
kerstmutsenloop. 
Welgeteld 75 deelnemers en een 
tiental toeschouwers wisten deze 
middag de weg naar de Kerstmut-
senloop te vinden, na het hardlopen 
was er nog ruimte voor gezellig-
heid. (Nelly Oelderik)

Nova sluit af met zege 
In de laatste speelronde van het kalenderjaar 2016 ontving Nova 
Regio’72 uit Vaassen. Nova startte aan herenzijde met twee wijzi-
gingen in de basisformatie. Het weerhield de Biltse formatie niet 
van het andermaal bijschrijven van twee punten

Met (wederom) Coen van Eck en nu ook Mex de Vree in de ploeg 
begon Nova goed aan haar laatste duel vóór de ‘winterstop’. Na vijf 
minuten spelen stond er een 3-1 voorsprong op het scorebord. Daarna 
wisten de bezoekers echter de stand gelijk te trekken en lukte het vooral 
Nova niet om de vele kansen om te zetten in doelpunten. Toch stond 
de ploeg continu op voorsprong en op 8-4 leek er definitief afstand 
genomen te worden. Echter was het andermaal Regio’72 dat met twee 
scores op rij de ruststand bepaalde: 8-6.

Rood
Het was duidelijk dat er in de aanval meer energie gestoken moest wor-
den in voorbereidende acties en looplijnen. Dit wist de ploeg van coach 
Wouter van Brenk na de rust goed te vertalen in het veld. Op 10-8 be-
gon het aanvalsspel weer op stoom te komen en werden er tien (veelal 
mooie) doelpunten op rij genoteerd: 20-8. Nadat de scheidsrechter een 
speler van Regio’72 binnen een minuut twee keer geel voor hield (en 
dus de rode kaart) voor commentaar, werd de wedstrijd afgefloten bij 
een 22-10 eindstand.

Ontwikkelen
‘Het is mooi om te zien hoe spelers zich ontwikkelen. Mex is daar een 
goed voorbeeld van. Zijn niveau nu ten opzichte van de eerste veldhelft 
is aanzienlijk hoger. Het spel bij Nova vraagt ook andere dingen van 
hem, dan voorheen bij Animo. Vandaag liet hij zien een allround speler 
te zijn, die ieder duel aangaat en meestal ook wint’, aldus coach Wou-
ter van Brenk na afloop. En hij voegt daar als slotwoord aan toe: ‘En 
zo zijn er meer voorbeelden. Het is niet voor niets dat ook Nova 2 nu 
bovenaan staat’.

Reces
De Nova-selectie gaat nu twee weken met kerstreces, om te genieten 
van de feestdagen en de batterijen weer op te laden voor 2017. De eerst-
volgende wedstrijd staat gepland op zaterdag 7 januari. Dan reist de 
selectie af naar de mooie sportaccommodatie Helsdingen in Vianen, om 
aan te treden tegen VIKO. Aanvang van VIKO 1-Nova 1 om 16.30 uur. 

TZ wint ook laatste duel van 2016
In het laatste competitieweekend van 2016 ontmoette Tweemaal Zes SKF uit Veenendaal. Na 
vele jaren in de hoofdklasse geacteerd te hebben speelt de ploeg de ploeg nu één niveau lager.

Op dit moment lijkt het erop dat de ploeg nog niet zo-
ver is om weer aanspraak te maken op de promotie-
plaatsen, maar beschikt ze nog steeds over voldoende 
talent. Dit lieten ze vorige week zien met een over-
winning op De Meeuwen. TZ kent een prima start van 
de zaalcompetitie. Elk duel is nog in winst omgezet 
en vooral de scoringsmachine draait goed. Onder luid 
gezang van de T-Zide begon de wedstrijd. Dit zorgde 
voor een mooie entourage. De gasten kwamen op een 
0 -1 voorsprong, dit bleek later echter de enige voor-
sprong van SKF te zijn. Via scores over diverse schij-
ven stond er halverwege de eerste helft een 7 - 4 voor-
sprong op het bord. SKF kwam nog even terug maar 
bij het rustsignaal stond het 11- 7.

Beeld
In de tweede helft herhaalt dit beeld zich. De thuis-
ploeg bouwt een voorsprong van vijf doelpunten op. 
Maar weet toch niet definitief door te drukken. SKF 
komt terug tot twee doelpunten. Alhoewel het spel wat 
stroperig blijft wordt er toch op de juiste momenten 
gescoord. Daardoor wordt de voorsprong weer groter. 
Uiteindelijk is zo’n tien minuten voor tijd de wedstrijd 
wel gespeeld. Want ondanks dat TZ minder makkelijk 
tot scoren komt, is de verdedigende druk voldoende 
om SKF ook van het scoren te houden. Bij een stand 
van 23 - 16 fluit de scheidsrechter af. De ploeg van 
Iwan Hazendonk kan tevreden terugkijken op de eerste 
zes duels van de zaalcompetitie. Het laatste was zeker 

niet het beste duel, maar het is een geruststellende ge-
dachte dat er uiteindelijk wel een overwinning met ze-
ven punten verschil volgde. Na de jaarwisseling speelt 
de ploeg uit tegen Oost-Arnhem. 

DOS weet de korf te vinden.

Zo’n 75 kerstmutsen vinden hun weg door het bos.

sanne Groot direct haar eerste bal-
contact verzilverde met een doel-
punt. Dos won verdiend en zette 
een goede teamprestatie neer. Ze-
ker na rust speelden de oranjehem-
den een heel goed niveau. Door de 

23-29 overwinning staat DOS weer 
alleen aan kop. Op 7 januari 2017 
is het Enschedese Rigtersbleek de 
eerstkomende tegenstander in De 
Vierstee. Die wedstrijd in De Vier-
stee begint om 20.30 uur.

Luke van Kouterik is dit seizoen goed op dreef,
ook deze wedstijd wist hij 7 keer te scoren.
(foto Hester Ploeg)
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Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

•  lunch en borrel
•  altijd verse koffie
•  groeps-/bedrijfsuitje/feestje
•  trouwlocatie
•  vissen op forel en meerval

Molen de Kraai in Westbroek 
dicht na 139 jaar

door Kees Diepeveen

De fa. Schuurman stopt. De molen gaat dicht op 31 december 2016. Jan en Jana Schuurman 
stoppen met hun bedrijf, omdat dit niet meer rendabel is. Opvolgers zijn er niet. Gedurende 

139 jaar hebben vier generaties van de familie Schuurman de molen beheerd. 

De familie Schuurman is een 
echte molenaarsfamilie. Binnen 
de familie zijn molens in Amster-
dam en Vreeland in bedrijf. Ook 
de molen Gesina in Groenekan 
is jarenlang door een Schuurman 
beheerd, maar enige jaren geleden 
overgedragen aan het Utrechts 
Landschap. Jan Schuurman is 
in 1948 op de molen geboren en 
heeft 52 jaar de molen beheerd. 
Er komt na 139 jaar een eind aan 
het familiebedrijf. De omzet van 
de Fa Schuurman liep jaar na jaar 
terug. Jan Schuurman geeft aan: 
’Om het bedrijf in stand te kun-
nen houden is het dorp te klein en 

internet een te grote concurrent. 
Bovendien is regelmatig onder-
houd aan de molen noodzakelijk. 
De Vereniging Hollandse Molens 
heeft berekend dat er jaarlijks aan 
onderhoud 15.000 euro nodig is. 
Dit bij elkaar is niet meer op te 
brengen. Bovendien speelt de 
leeftijd ook een rol’.

Historie
Jan Schuurman vertelt in het kort 
de geschiedenis van de molen: 
In 1877 hebben mijn voorouders 
een kleine molen overgenomen 
op deze plek van de toenmalige 
eigenaar v.d. Bunt. Deze molen 

ging iedere keer stuk. Molenbou-
wer Ottevanger uit Utrecht voerde 
diverse reparaties uit en kwam 
met een voorstel: Molen de Kraai 
in Amsterdam was te koop. Die 
molen was inmiddels gesloopt en 
lag in delen opgeslagen en kon 
in Westbroek weer worden opge-
bouwd. Omdat financiering een 
probleem was stelde Ottevanger 
voor dit te financieren en middels 
jaarlijkse afbetalingen de schuld 
te laten voldoen. Hiermee ging de 
molenaar akkoord. In 1880 werd 
de Amsterdamse molen de Kraai 
in Westbroek weer opgebouwd’. 

Voedselveiligheid
Van 1877 tot 1990 is er graan ge-
malen voor de boeren, tot 1930 
veevoer geproduceerd en er heeft 
particuliere verkoop plaats ge-
vonden. In de jaren negentig is de 
productie van veevoer gestopt. De 
regels omtrent voedselveiligheid 
waren niet meer uitvoerbaar. De 
firma is zich toen gaan toeleggen 
op wederverkoop van diervoeders 
aan de afnemers in de omgeving. 
De particuliere verkoop vanuit de 
molenwinkel werd uitgebreid met 
een dierenspeciaalzaak en aller-
hande gereedschappen. Maar ook 
hier is internet een te overheer-
sende concurrent. 

Sloopvergunning
In1930 is de molen gestopt met 
productie van veevoer. Er werd 
een dieselmotor geplaatst. De 
molen werd nog wel gebruikt af-
hankelijk van de wind. In 1953 is 

de molen stukgewaaid en kon niet 
meer draaien. Er werd een sloop-
vergunning aangevraagd bij de 
gemeente om de kap van de molen 
te halen. De gemeente echter wil-
de deze karakteristieke molen in 
Westbroek niet kwijt en heeft Mo-
numentenzorg en Provincie ge-
vraagd gezamenlijk de restauratie 
uit te voeren. Dat is gelukt. 90% is 
gefinancierd door subsidies. Dat 
kon omdat de molen samen met 
twee andere molens in Nederland 
ging meewerken aan een landelijk 
experiment om elektriciteit op te 
wekken. Dit experiment bleek op 
termijn niet succesvol en werd in 
1970 gestopt. Daarna ging de mo-
len dicht.

Laatste restauratie  
In 2012 is de laatste restauratie 
uitgevoerd voor een bedrag van 
250.000 euro. 

Dit werd bijeengebracht door Mo-
numenten Zorg, Stichting Cultu-
reel Erfgoed, de Provincie Utrecht 
en het Prins Bernhardfonds. Een 
deel is ook uit de Westbroekse be-
volking gekomen. 

De opbrengst van twee boeren-
markten georganiseerd door twee 
lokale families hebben ook bijdra-
ge opgeleverd voor deze restaura-
tie. Jan Schuurman: ’Onderhoud 
van de molen ligt nog wat lastig. 
De molen blijft nog wel in eigen-
dom maar heeft jaarlijks onder-
houd nodig. Er komt vanaf 2017 
geen geld meer binnen via het 
bedrijf. Hoe dat moet zijn we nog 
niet uit. De verkoop van diervoe-
ders, gereedschappen e.d. hebben 
we kunnen over doen aan de Fa 
Timmer in Tienhoven. Wij blijven 
wel hier wonen. We wonen hier 
mooi maar zullen de contacten 
zeker missen. Mijn vrouw en ik 
grijpen deze gelegenheid aan om 
al de klanten van de afgelopen ja-
ren te bedanken voor het vertrou-
wen in ons bedrijf en de prettige 
samenwerking’. 

Natura 2000 niet populair
door Rob Klaassen

Dinsdagavond 13 december viel de belangstelling voor de informatieavond over Natura 2000 
tegen. Op deze voorlichtingsbijeenkomst vielen de grootscheepse plannen, die plaatsvinden in 

het westen van Hollandsche Rading in te zien en werd er informatie over verstrekt. 

Weilanden zijn en worden daar 
omgezet in ‘nat-dras’ gebieden. 
De afvoer van de afgegraven 
gronden geschiedt over de Ka-
naaldijk, Graaf Floris V-weg en 
de Tolakkerweg. Dit levert over-

last op en geeft de nodige gevaar-
lijke situaties m.n. voor fietsers en 
wandelaars. Tijdens deze avond is 
daarover gesproken. Nagegaan 
wordt of delen van de afgegraven 
gronden hergebruikt kunnen wor-

den bij de agrariërs in de directe 
omgeving. Ook wordt bekeken of 
het mogelijk is om de afgegraven 
grond via de polder naar Maar-
tensdijk af te voeren in plaats van 
via de openbare weg. Tevens is er 
op aangedrongen, dat - indien er 
toch nog grond via de openbare 
weg wordt afgevoerd -, dit in ie-
der geval niet te doen op tijden 
dat kinderen van en naar school 
fietsen. Het programmabureau 
Utrecht-west zal de komende tijd 
over deze suggesties een beslis-
sing nemen.

Film Noorderpark.
Niet veel mensen weten, dat het 
gebied aan de westkant van Hol-
landsche Rading richting West-
broek (Het Noorderpark) een 
uniek natuurgebied is. Samen met 
de Wieden in Noordwest Overijs-
sel, beschikt ons land over twee 
zeldzaam voorkomende laagveen-
gebieden. Recent is daarover een 
korte film gemaakt; te zien via (In-
ternet) op You Tube, film Natura 
2000, Oostelijke Vechtplassen.

De winkel in molen De Kraai sluit 31 december definitief de deuren.

Binnenkort geen klompen meer in de molen.

Geringe belangstelling bij informatieavond Natura 2000.

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
21-12
Do.

22-12
Vr.

23-12

Saté van varkenshaas
met sla en friet

of
Lauwwarme gerookte forelfilet 

met ratatouille 
of

Flammküchen met spinazie, 
geitenkaas en honing

€ 12,50

€ 10,-

€ 10,-

Woe.
28-12
Do.

29-12
Vr.

30-12

“KLIEKJESDAGEN"

Diverse vlees-, vis-
en vegetarische gerechten.

€ 10,-

Woe.
04-01
Do.

05-01
Vr.

06-01

Gebakken kalfssteak met 
champignonsaus

of
Gebakken scholfilet met 

garnalensaus
of

Ravioli van bospaddestoelen, 
Parmezaanse kaas en oregano

€ 10,-

Fijne feestdagen
4 januari 2017 toosten met bubbels!

Op 31 december bakken wij
verse oliebollen en appelflappen

Groenekanseweg 168
www.naastdeburen.nl

Oliebollen p.st. € 0,85 / 10 voor € 8,-
Appelflappen p.st. € 1,65 / 5 voor € 7,50

Op 31 december kunt u van
12.00-18.00 uur de oliebollen en 

appelflappen afhalen. Bestellen kan al
eerder via 0346-218821/06-12368755.
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