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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  notitieblok 

 dr
uk

werk van A tot Z  N 

Sint krijgt warm
welkom op Jagtlust

door Guus Geebel

Honderden kinderen waren zaterdag 19 november naar Jagtlust in Bilthoven gekomen 
om Sinterklaas te verwelkomen. Sint maakte de tocht naar het gemeentehuis in een oude 
brandweerauto die hij zelf bestuurde. Hij werd vergezeld door tientallen muzikale pieten.

Op het bordes van Jagtlust stond burgemeester Bas Verkerk de goedheiligman
al op te wachten en was er een zeer hartelijke begroeting.

Heel veel van de kinderen waren 
kleurrijk uitgedost als piet of mi-
nisint. Uitbundig zongen ze sa-
men met de muziekpiet de goed-
heiligman toe. Als Sinterklaas op 
het balkon van het gemeentehuis 
verschijnt wordt hij uitbundig 
toegejuicht en zet de muziekpiet 
sinterklaasliedjes in die door ie-

dereen worden meegezongen. 
Natuurlijk horen er cadeautjes bij 
het feest en schenkt Sinterklaas de 
burgemeester een cadeau. 

Voor de kinderen heeft Sint iets 
gezonds meegenomen in de vorm 
van mandarijnen die door de pie-
ten worden uitgedeeld. Ook is er 

aandacht en een cadeaubon voor 
mantelzorgers. Om die aandacht 
ook zichtbaar te maken krijgt Sin-
terklaas een blauwe mantel omge-
hangen en wordt de kinderen ver-
teld wat mantelzorg inhoudt.

(meer Sinterklaasnieuws
op pag. 16)

De toegestroomde kinderen proberen de Sint een hand te geven.

Sinterklaas komt aan bij het gemeentehuis.

Sint heeft een verrassing voor mantelzorgers.

Bladcampagne van start
 

Maandag 14 november startte de bladcampagne 2016.
De bladruimers werken, zolang het weer het toelaat,

door tot 23 december 2016. 

De bladruimers komen één keer langs. Een week voordat een straat aan 
de beurt is, kan het blad in de berm worden gelegd. In de bladhopen 
mogen geen takken of hekjes van gaas voorkomen. Bladhopen niet tegen 
bomen ‘ophopen’, omdat deze beschadigd kunnen worden bij het oprui-
men. Overhangend groen dient tijdig gesnoeid te worden en auto’s die-
nen dan niet in de berm geparkeerd te worden. Zo kan de gemeente goed 
opruimen en wordt de auto niet vies. De gemeente plaatst geen bladkor-
ven, omdat tijdens de campagne blad in de berm mag worden gestort

Nuttig 
Bladeren vormen een 
ideale bescherming aan 
bollen, planten, kleine 
dieren en insecten tijdens 
de wintermaanden. Ook 
gaan bladeren uitdroging 
van de bodem tegen en 
stimuleert het bodemle-
ven. Waar het kan kunnen 
bladeren dus ook gebruikt 
worden in borders en is 
ook het meeste blad ge-
schikt om compost van te 
maken. 

Na de storm van afgelopen week-
end ligt er weer extra veel blad. 
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

27/11 • 10.30u - Dhr. J. Blok

Pr. Gem. Zuiderkapel
27/11 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Bediening voorbereid. Heilig Avondmaal 
27/11 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Dankzegging + nabetrachting
Heilig Avondmaal 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
27/11 • 10.30u - Ontmoeten op Zondag 

Avondmaal

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

27/11 • 10.00u - De heer Jan Poot

R.K. Kerk O.L. Vrouw
27/11 • 10.30u - Voorgangers de heren

M. Meijer en H. Nauta 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

27/11 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
27/11 • 16.30u - Ds. H.J. Boiten

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

27/11 • 10.00u - Ds. M. Visser
27/11 • 19.00u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Immanuelkerk
27/11 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam 
Viering Heilig Avondmaal Samendienst 

met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
27/11 • 10.00u - Geen dienst; Samendienst 

in en met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
27/11 • 10.30 uur - Communieviering,

W. Eurlings en J. Bosboom, Ecclesiakoor

Volle Evangelie Gemeente
27/11 • 10.00u - Spreker
dhr. Wouter v. d. Fliert 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

27/11 • 10.30u - dhr. B. van Empel

Herv. gemeente Blauwkapel 
27/11 • 15.30u - ds. G. B. Kruijmer

Herst. Herv. Kerk
27/11 • 10.30u - ds. A. Vlietstra
27/11 • 18.00u - dhr. J. v.d. Beek

Onderwegkerk Blauwkapel
27/11 • 10.30u - Adventsmuziek m.m.v. 
koor Utrechtse Vrouwen Schola, Marco 
Goud, orgel en Prof. Dr. M. Brinkman, 

liturg/spreker 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

27/11 • 10.00u - Geen dienst. Samendienst 
in en met Ontmoetingskerk Maartensdijk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

27/11 • 10.00u - ds. G.H. Kruijmer
27/11 • 18.30u - ds. P.B. de Groot

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

27/11 • 10.00u + 18.30u - Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
27/11 • 10.00u - ds. R. Alkema 

St. Maartenskerk
27/11 • 10.30u - Eucharistieviering Pastor 

Jozef Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

27/11 • 10.00u - dhr. A. van Hilten 
27/11 • 18.30u - Ds. M. Ezinga 

PKN - Herv. Kerk
27/11 • 10.00u - ds. M. van der Zwan 

Voorbereiding Heilig Avondmaal
27/11 • 18.30u - ds. W.G. v. d. Top 

Oud papier 
Westbroek
Op zaterdag 26 november zame-
len leden van muziekvereniging 
De Vriendenkring weer oud pa-
pier in. Wilt u zo vriendelijk zijn 
om het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 26 november wordt 
door muziekvereniging Kunst 
& Genoegen oud papier in Hol-
landsche Rading ingezameld. De 
wagen vertrekt om 9.00 uur vanaf 
‘Het Rondje’. U wordt vriende-
lijk verzocht de papiercontainers 
en/of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

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

Koop Geersing, uitvaartverzorger
06 51247743 (dag en nacht)

& Geersing

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Opbrengst Alzheimer collecte 

De collecte van Alzheimer 
Nederland in Maartensdijk en 
Hollandsche Rading in de week 
van 7 t/m 12 november heeft € 
2291,34 opgebracht. De organi-
satie bedankt hiervoor alle gevers 
en collectanten. Wilt u in 2017 
ook collecteren? U kunt zich 
aanmelden via www.alzheimer-
nederland.nl/collecteren. 

Filmvoorstelling in
Centrumkerk 

Vrijdag 25 november om 19.30 
wordt in de Centrumkerk aan de 
Julianalaan te Bilthoven een film-
voorstelling verzorgd. Ditmaal 
betreft het de film Les Innocentes, 
over zusters in een Pools klooster, 
die in de oorlog door Sovjet-
soldaten zijn verkracht. Het is 
geen vrolijk onderwerp, maar de 
film bevat ook andere momenten. 
Vooral de afloop van het drama 
is onverwacht, origineel en vro-
lijk. De toegang is vrij voor ieder 

die deze film wil gaan zien. Er 
wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd voor een consumptie bij 
de eventueel te volgen nabespre-
king wordt verstrekt. Inlichtingen: 
Hans Bouma tel. 030 2204496.

Taizéviering 

Zondagavond 27 november om 
19.30 uur is er in de Immanuël-
kerk in De Bilt, Soestdijkseweg-
Zuid nr. 49 een Taizéviering met 
koor en instrumentalisten onder 
leiding van Els Firet. Een viering 
in de sfeer van het Franse klooster 
in Taizé. Er wordt gezongen in 
verschillende talen en er is gele-
genheid om stil te zijn.

Intercultureel Eetcafé

Zondag 27 november organiseert 
het vaste team vrijwilligers van 
Mens De Bilt het maandelijkse 
Intercultureel Eetcafé. Het Eet-
café is elke laatste zondag van de 
maand in restaurant Bij de Tijd 
en heeft elke maand een ander 
thema. Deze maand is er een Viet-
namese maaltijd, verzorgd door 
één van de vaste ervaren koks. 
Inloop vanaf 17.15 uur bij res-
taurant Bij de Tijd, Kamerling 
Onnesweg 14, De Bilt. Vooraf 
aanmelden tot uiterlijk de vrij-
dagochtend 25 november service-
centrumdebilt@mensdebilt.nl , tel 
030 7440595 of op werkdagen 
tussen 9.00 en 12.00 uur bij de 
Bureaudienst. 

Middagdienst 

Zondag 27 november om 17.00 
uur is er in de Ontmoetingskerk 
(Julianalaan te Maartensdijk) 
een middagdienst, waarin Jan 
Grootendorst zal voorgaan en 
zijn bijdrage zal leveren aan het 
jaarthema ‘Geloven, Groeien en 
Getuigen’. Muzikaal wordt de 
middagdienst ondersteund door 
Maartensdijker Kees Grobecker. 

Na afloop is er de mogelijkheid 
om elkaar te ontmoeten in het 
zaaltje en is er uiteraard weer de 
vertrouwde kop soep en een lek-
ker broodje te verkrijgen.

Stands Amnesty
International

Amnesty International staat op 
zaterdag 26 november met een 
stand op het Maartensplein in 
Maartensdijk en op 3 december 
op de Hessenweg in De Bilt. Van 
10.00 tot 14.30 uur. Men kan peti-
ties tekenen en kaarsen, kaarten 
en andere  artikelen kopen van 
Amnesty International.

Bakkie doen bij VVD

Op zaterdag 3 december is de 
VVD koffietruck in Maartensdijk 
en Bilthoven. Met espresso’s en 
cappuccino’s onder de naam Bak-
kie Doen. De VVD wil weten wat 
Nederland bezig houdt. 10.00-
12.00 uur op het Maertensplein in 
Maartensdijk, 13.00-16.00 uur op 
de Julianalaan in Bilthoven.

Fotobewerking bij FCB

Fotoclub Bilthoven e.o. houdt op 
maandag 28 november een club-
avond met als thema  ‘fotoshop-
pen’. Alle leden hebben dezelfde 
digitale foto toegezonden gekre-
gen om deze naar hartenlust en 
eigen inzicht te bewerken. Men 
zal achteraf aangeven hoe de wij-
zigingen in de foto tot stand zijn 
gekomen. Dit ‘ter lering ende ver-
maak’ (waarschijnlijk!). De avond 
begint om 20.00 uur en wordt 
gehouden in zalencentrum H.F. 
Witte, Henri Dunantplein 4 in 
De Bilt.

Nieuwe predikant Dorpskerk

Ds. H.E. Dankers heeft het beroep 
naar de Hervormde Wijkgemeen-
te Dorpskerk De Bilt aangeno-
men. De huidige predikant van de 
Hervormde gemeente Ilpendam/
Watergang zal met ingang van een 
nog overeen te komen datum naar 
De Bilt verhuizen en daar zijn 
werkzaamheden binnen de PKN 
De Bilt beginnen. 

Mini Kerstmarkt 

Op dinsdag 13 december van 
10.00 tot 15.30 uur is er in Ser-
vicecentrum De Bilt (prof. dr. H. 
Kamerlingh Onnesweg 14) een 
mini Kerstmarkt. Er worden aller-
hande (zelfgemaakte) kerstspul-
len verkocht zoals kerststukjes, 
kerstkaarten, sieraden, breiwerken 
en kerstdecoraties. De opbrengst 
gaat ook dit jaar weer naar diverse 
goede doelen. In restaurant Bij 
de Tijd (naast Servicecentrum) 
wordt die dag naast koffie of thee 
voor een geringe vergoeding ook 
warme chocolademelk en glüh-
wein geschonken. Ontmoeting en 
gezelligheid staan centraal.

Belle 
vermist sinds

13-11-16

Belle is een 3 jaar oude kruising teef 
zonder staart. Ze is vermist geraakt op 
de Beetzlaan. Belle is nog niet lang bij 
het baasje, dus zeer angstig. Mocht u 
Belle zien, probeer haar dan op gepaste 
afstand te volgen en bel gelijk naar het 
bovenstaande nummer.

Tel: 06 48413585
Plaats: Soest
www.wioa.nl

facebook.com/WaarIsOnzeAngel
twitter.com/waarisonzeangel
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Beter samenwerken aan 
bruisend Bilthoven Centrum

Woensdag 16 november was er een VVD De Bilt- kernbijeenkomst in de Bilthovense 
Boekhandel. De hoofdconclusie is dat er beter moet worden samengewerkt 

aan een bruisend Bilthoven Centrum. 

Een pilot over de zondagsopenstel-
ling van winkels (van 1 september 
2016 tot 1 maart 2017) is gaande. 
Aansluitend beslist de gemeen-
teraad op basis van een evaluatie 
over het vervolg. In de gemeente 

De Bilt is een divers beeld te zien. 
De klanten moeten er aan wennen. 
De supermarkten zien beweging in 
de omzetontwikkeling en zijn niet 
ontevreden. Het is jammer dat de 
winkeliersverenigingen geen dui-
delijke rol hebben gepakt. Op de 
eerste zondag van de maand zijn nu 
ook de modezaken in Bilthoven ge-
opend en in de Bilthovense Boek-
handel is een activiteit. Naast su-
permarkten zijn andere zaken elke 
zondag open. 

Wonen
Conclusie: ‘Graag meer wonin-
gen, met extra parkeerplekken’. 
Meer bewoners in het centrum is 

goed voor de gezelligheid en soci-
ale veiligheid. En er is ook vraag 
naar. Dan moet er ook parkeergele-
genheid voor bewoners bij komen 
zodat het centrum niet verstopt 
raakt. Bewoners zijn blij met het 

Lichtruim, maar het is jammer dat 
de bibliotheek en muziekschool nu 
bij de Planetenbaan zijn gehuisvest. 
Goed voor de Planetenbaan, jam-
mer voor het centrum. Concentratie 
is beter voor een bruisend centrum.

Verkeer
Er zijn meer parkeerplekken geko-
men en er kan gratis worden gepar-
keerd. De keus voor zoveel moge-
lijk plekken is destijds gemaakt 
door de winkeliers. De gebruikers 
hebben wel moeite met de smalle 
en rechte vorm van de parkeerplek. 
Op de Julianalaan wordt soms te-
veel gebruik gemaakt van parkeer-
plekken door personeel en bewo-

ners. Er zijn betere fietspaden, maar 
er wordt nu harder gereden. Het is 
soms erg oppassen voor voetgan-
gers, automobilisten en fietsers; 
vooral op de Julianalaan. De tun-
nel heeft gezorgd voor veiligheid 
bij het station; daar is iedereen blij 
mee. Het is nu nog extra druk op de 
Soestdijkseweg door de afsluiting 
van de Leijenseweg, waarbij fiets- 
en autoverkeer goed op elkaar moet 
letten.

Veiligheid
Bewoners voelen zich wel veilig in 
Bilthoven Centrum en hoe meer ac-
tiviteit, hoe beter. Meer woningen 
zijn welkom. Overlast van jongeren 
is er niet echt, maar er is ook niet 
veel voor ze te doen. Bilthoven is 
goed in scholen en sport voor jon-
geren, maar op uitgaansgebied kiest 
men voor Zeist of Utrecht. 

Bilthoven Centrum
De identiteit van Bilthoven, met de 
sfeer van groene lanen, en de allure 
van een bijzonder dorpscentrum, 
moet leidend zijn bij de inrichting, 
de detailhandelsmix en de activi-
teiten van Bilthoven Centrum. Het 
Masterplan van Bilthoven Centrum 
heeft hiervoor een basis gelegd. De 
samenwerking van winkeliers, be-
woners en politiek kan beter. Het 
ondernemersfonds is een aanwinst; 
hierdoor dragen alle ondernemers 
verplicht bij aan evenementen en 
feestverlichting. In samenwerking 
van de winkeliers en de eigenaar 
van de Kwinkelier is er een feestda-
genprogramma voor zaterdag 17 en 
zondag 18 december. 
De belangrijkste klanten voor Bilt-
hoven Centrum zijn de eigen in-

woners. De ambitie is om meer te 
betekenen voor klanten in de regio. 
De hoeveelheid winkels en horeca 
en de kwaliteit van het aanbod is 
daarvoor belangrijk. Bewoners 
willen dat het centrum leeft en dat 
verschillende activiteiten prettig 
samenkomen in wat voelt als hun 
eigen centrum. De aandacht voor 
het aanbod en de ontwikkeling van 
Bilthoven Centrum is verdeeld over 
verschillende werkgroepen, vereni-
gingen en websites. Er is weliswaar 

goede informatie beschikbaar, maar 
het overzicht ontbreekt bij veel be-
woners. Behalve bij de Kwinkelier 
is er niet zoveel leegstand. Nieuwe 
winkels, nieuwe horeca en evene-
menten beïnvloeden het beeld posi-
tief. De marketing en branding van 
Bilthoven Centrum kan prominen-
ter, met een duidelijke visie op het 
centrum en bundeling van informa-
tie over projecten en aanbod van 
winkels, horeca, wonen en evene-
menten.     (Dick de Jong)

Voortman 
op thema-avond

Tweede Kamerlid Linda Voortman (links op de foto) nam op 15 novem-
ber deel aan een thema-avond van GroenLinks over ‘moderne solidari-
teit’. Aan de orde kwamen onder meer het basisinkomen, de vierdaagse 
werkweek en een basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor 
ZZP’ers.                    (Henk Zandvliet)

Over leefbaarheid 
en veiligheid 

De lokale PvdA De Bilt is gestart met een inwonerpanel. Hiermee wil 
zij regelmatig belangrijke vraagstukken voorleggen waarover de ge-
meenteraad een besluit moet nemen. De PvdA-fractie vindt het belang-
rijk om inwoners te betrekken bij gemeentelijke beslissingen en roept 
daarom mensen om mee te doen en via www.debilt.pvda.nl vragen te 
beantwoorden. Deze keer vragen over de leefbaarheid en veiligheid van 
de gemeente. U kunt anoniem via www.debilt.pvda.nl meedenken over 
deze onderwerpen.

Benefietconcert voor Geesina
Op zaterdag 10 december beleeft dit concert waarvan de opbrengst ten goede komt aan de 

Groenekanse molen zijn eerste lustrum. De muzikale ‘crew’ is opnieuw 
in Huize Voordaan te gast, Groenekanseweg 85. Aanvang 20.00 uur.

Het thema van deze avond is 
‘Songs of Travel’, van zaden en 
zielen, verlangen en verlaten. De 
uitvoerenden zijn: Eugène Broe-
cheler, Gea Dorresteijn, Pauline de 
Graaf, Frøydis Ihle, Erik Janse, Jan 

Hilbert, Hélène Kalisvaart, Reinder 
Mulder, Ariaan van Sandick. Kaar-
ten voor het benefietconcert voor 
Groenekanse molen Geesina zijn 
te bestellen bij Ineke de Boorder 
via inekedeboorder@hotmail.com 

of tel. 0346 211845. Voor meer in-
formatie: www.geesina.nl of e-mail 
info@geesina.nl.

Om molen Geesina in goede condi-
tie te houden blijft geld nodig.

Ike Bekking stelt ruimte beschikbaar voor de bijeenkomst van de VVD.

Kernbijeenkomst in de Bilthovense Boekhandel aan de Julianalaan.
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

    VOORDEEL HELE WEEK

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

Sucadelapjes

Speklappen
Gemarineerd of naturel

Kipschnitzels

500
GRAM 6.50

500
GRAM 6.25

500
GRAM 4.50

Reclame geldig vanaf 
donderdag 24 november 
t/m woensdag 30 november 

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

500
GRAM 6.98Runderrollade

Hamburgers

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ei-bieslooksalade
Sellerie salade
Filet americain

Beenham
Rosbief 
Zeeuws spek 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 3.98

STOMPETOREN 
BELEGEN

500
GRAM 5.50

HEERLIJKE PIKANTE 
BOERENKAAS

1
KILO 11.99 

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

250
GRAM 4.98

100
GRAM 1.98

Noten & pinda's

6 HALEN= 
    5 BETALEN

PISTACHENOTEN

Lekker voor het weekend!

KLEINE 
VARKENSHAASJES

1
KILO 9.99

lekker om te stoven!

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.-

Even in de oven en smullen maar!
PICANHA PEPERSLEETJE 

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

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

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VERS GESNEDEN

Soepgroente
FIJN OF GROF

250 GRAM 

0.89

HOLLANDSE SMAAK

Trostomaten
500 GRAM 

0.79

DE LEKKERSTE

Clementines
LOS EN KLEINE KISTJES

KOM
PROEVEN!

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op maandag 28/11, dinsdag 29/11 en woensdag 30/11

VERS GESNEDEN

Hutspot
500 GRAM

0.99

Goudreinetten
HÉÉL KILO 

0.89

Alle lasagnes
100 GRAM 

0.99

Zaterdag 26 november
kunt u al onze kerst-gerechten
zien en proeven van
11.00 - 15.00 uur.

Alléén donderdag

Rundergoulash
MET GROENTERIJST

100 GRAM

1.49

Kapucijnerschotel
100 GRAM 

0.99

NIEUW

Wild-winterschotel
MET RIJST OF PUREE

100 GRAM 

1.49

Zaterdag verse Sushi!!!

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur
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advertentie

Forza wil snelheidsremmers
door Henk van de Bunt

De reconstructie van het Dr. Letteplein in De Bilt - hoek Hessenweg en Groenekanseweg - 
staat op het punt van beginnen. Volgens gemeenteraadslid Peter Schlamilch wordt binnenkort 
gereconstrueerd volgens de meest haalbare, maar niet de meest verkeersveilige oplossing. Hij 

bepleit o.a. snelheidsremmers te gaan gebruiken.

Schlamilch gaat bij zijn voorstel uit 
van het collegevoorstel van april 
2016: ‘Daar schreef het College al, 
dat de verkeersveiligheid op het Dr. 
Letteplein sterk te wensen over laat. 
De kruising behoort tot de vijf ge-
vaarlijkste verkeerssituaties in onze 
gemeente. De situatie leidt in de 
praktijk tot frequente overtreding 
van de verkeersregels. Ook de vei-
ligheid van het fietsverkeer vraagt 
om een verbeterde inrichting’
Daar staat ook dat de gemeente De 
Bilt klachten heeft ontvangen over 
te hoge rijsnelheden op het kruis-
punt (met name tijdens de rustige 
uren)’ en dat de Groenekanseweg 
en de 1e Brandenburgerweg geca-
tegoriseerd worden als gebiedsont-
sluitingswegen met een snel-
heidsregime van 50 km/h en veel 
overstekende fietsers kennen’. 

Reductie
Schlamilch van de nieuwe partij 
Forza noemt vervolgens het rap-
port ‘Veiligheidseffect van kruis-
puntplateaus’ en citeert daaruit: 
‘Het effect van snelheid-reduce-
rende voorzieningen op kruispun-
ten met verkeerslichten is dat het 
aantal slachtofferongevallen met 
40% à 50% vermindert’ en ‘daar 
staat ook dat de kans op dodelijk 
letsel van een voetganger bij aan-
rijding door een voertuig bij 30 
km/h i.p.v. 50 km/h wel een factor 
9 lager kan zijn’. ‘De bedoeling 

was dat het Letteplein veiliger 
zou worden door een rotonde’, 
zegt Peter Schlamilch. ‘Helaas is 
daar niet voor gekozen. De hui-
dige oplossing verbetert weinig 
voor fietsers en voetgangers: er 
komen niet eens snelheidsrem-
mers. In de raadsvergadering heb 
ik al eerder gevraagd om extra 
veiligheid, maar de wethouder gaf 
aan daarvoor ‘geen enkele aan-
leiding’ te zien. Laten we niet de 
zelfde fout maken als op de Hes-
senweg’, zegt Schlamilch: ‘een 
drukke winkelstraat inrichten 
zonder drempels of andere snel-

heid-remmende maatregelen. Een 
bordje 30 is echt niet genoeg. We 
weten allemaal wat er is gebeurd. 
Ik kom in de komende raadsver-
gadering met een oproep aan het 
College om extra maatregelen 
om de kruising veiliger te maken. 
Ook roep ik burgers nog steeds op 
om gevaarlijke verkeerspunten te 
melden op info@forzadebilt.nl’

De kruising Dr. Letteplein - Groe-
nekanseweg behoort tot de top vijf 
van de gevaarlijkste verkeerssitua-
ties in de gemeente.

Rechter doet uitspraak over 
tuin- en dierencentrum

door Guus Geebel

De Rechtbank Midden-Nederland deed op 1 november uitspraak in de zaak tussen 
Dierenkliniek De Bilt en Bewonersvereniging Het Kloosterpark in De Bilt, en het college van 
B en W van De Bilt over het bezwaar tegen de door B en W afgegeven verklaring van geen 
bedenkingen omgevingsvergunning Universiteitsweg 2 De Bilt. Als derde partij nam Accres 

Real Estate deel aan het geding. De rechtbank stelde de eisers in het gelijk. 
Er is een beroepsmogelijkheid van zes weken.

In de raadsvergadering van 18 
december 2014 stelde Tiny Mid-
dleton van Bilts Belang vragen 
over een verzoek van Ranzijn 
Tuin en Dier om behalve een tuin-
centrum ook een dierenkliniek en 

een praktijk voor het trimmen van 
honden alsmede huisdierenbeno-
digdheden te vestigen. Wethouder 
Hans Mieras schatte toen in dat 
dit passend zou zijn in het huidige 
bestemmingsplan. 

Bezwaar
Een bewonersvereniging en tien 
ondernemers verzetten zich tegen 
de aard en omvang van het winkel-
complex en vroeg de Vaste Com-
missie van Advies voor de bezwaar-
schriften gemeente De Bilt hierover 
te adviseren. Op 30 juni 2015 advi-
seerde de commissie om een aantal 
bezwaren gegrond te verklaren en 
het bestreden besluit te heroverwe-
gen. De gemeenteraad stemde op 
29 oktober 2015 in met het afgeven 
van een verklaring van geen beden-
kingen. Over de gang van zaken 
diende Johan Slootweg (SGP) toen 
een motie van treurnis in, die werd 
verworpen. De rechtbank verklaart 
nu de bezwaren van de eisers ge-
grond en vernietigt het bestreden 
besluit. Er ligt namens degenen die 
bezwaar gemaakt hebben ook een 
verzoek om uiterlijk 23 november 
alle illegale activiteiten te stoppen. 
Han IJssennagger (Bilts Belang) 
zal wanneer dat dan niet gebeurd is 
daarover in de raadsvergadering van 
24 november vragen stellen. 

Reactie gemeente 
Er spelen op dit moment twee pro-
cedures rondom Ranzijn: De uit-
gebreide procedure voor wijziging 
van gebruik van het tuincentrum 
om in een gedeelte een dierenkli-
niek en verkoop van dierenbeno-
digdheden te vestigen. Daarnaast 
loopt er een reguliere procedure 
voor de fysieke uitbreiding van het 
onderdeel ‘tuin’. Voor het laatste is 
een omgevingsvergunning verleend 

en daar is bezwaar en beroep op 
gekomen. Er ligt nu een uitspraak 
van de rechtbank over de reguliere 
procedure voor uitbreiding van het 
onderdeel ‘tuin’. In de uitspraak 
van de rechtbank staat dat de plan-
nen 1 totaal vormen en dat daarmee 
niet de juiste procedure is gevolgd. 
De gemeente gaat zich nu beraden 
over de uitspraak, het verzoek om 
handhaving en gaat kijken wat de 
volgende stappen zijn.

Voor de Klussenbus is een karweitje
meestal maar een kleinigheidje
een schroefje eruit
of een deur die niet sluit
voor de vrijwilligers is het appeltje-eitje

Guus Geebel Limerick

Dierenarts Marien Korthals Altes bij zijn kliniek.

Grünen Coesfeld 
vieren feest

Afgelopen zondag vierde de afdeling van de Grünen in 
Coesfeld haar 33-jarig bestaan. ‘Tijd voor een feestje’, 
zo vond men, aangezien er dit jaar geen verkiezingen 

waren en men toch iets wilde vieren. Namens GroenLinks 
De Bilt waren bestuurslid Piet Nieuwendijk (links) en 

raadslid Henk Zandvliet aanwezig om de felicitaties over 
te brengen aan voorzitter Norbert Vogelpohl (midden).

In een korte toespraak onderstreepte Zandvliet het belang van samen-
werking tussen gelijkgezinden over de grenzen heen, juist in een pe-
riode waarin veel politieke partijen zich naar binnen hebben gekeerd. 
Hij sprak de hoop uit dat ook de andere politieke partijen in De Bilt 
en Coesfeld elkaar zullen weten te vinden om zo een tegenwicht te 
vormen tegen het opkomend nationalisme en vóór een alternatieve 
politiek op basis van duurzaamheid en solidariteit.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

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

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
E info@parelpromotie.nl

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!
•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm
•  glans of mat 
 laminaat mogelijk 

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

BoodschappenPlusBus
Samen boodschappen doen, genieten van een 
lunch of een dagje uit. Dat kan met de Boodschap-
penPlusBus. De bus is bedoeld voor alle mensen uit 
gemeente De Bilt, die er moeite mee hebben om zelf 
boodschappen te doen en uit te gaan. Eropuit met 
de bus is gezellig en daarom alleen al een reden om 
mee te gaan. De BoodschappenPlusBus rijdt 5 dagen 
per week. Meer informatie: 0346-214195 (iedere 
werkdag tussen 9 uur en 12 uur) of
plusbus@mensdebilt.nl.

Mini Kerstmarkt Servicecentrum De Bilt
Bent u op zoek  naar een origineel kerstcadeautje? 
Dinsdag 13 december is er van 10.00-15.00 uur weer 
een gezellige Mini Kerstmarkt in Servicecentrum 
De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1. De verkoop 
van diverse (zelfgemaakte) kerstspullen komt ten 
goede aan verschillende goede doelen. U bent ook 
van harte welkom om gezellig een kop koffie/thee, 
warme chocolademelk of glühwein te komen drink-
en (€ 1,-). Samen lunchen, start 12.30 uur, heeft deze 
dag een speciaal kersttintje (€ 4,-, vooraf aanmelden 
servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl 030-7440595).

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum
De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt,
030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96, 0346-214161
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GEBOORTEKAARTJES

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92 of mail naar info@vierklank.nl

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder
cadeau
Ter gelegenheid van het
900-jarig bestaan van
de gemeente De Bilt is
een bijzonder kookboek
samengesteld met
persoonlijke verhalen 
en recepten van inwoners
uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95Te koop bij:
• Bouwman Boeken
• Bilthovense Boekhandel
• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt
• Primera Maartensdijk • De Vierklank • Readshop
• Landwinkel de Groenekan • Karel Hendriksen 

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

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

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

de mogelijkheid om uw kerstgroet en nieuwjaarswensen via een extra 

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

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

Wilt u alvast reserveren?

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

De beschikbare maten voor de kerst- en Nieuwjaaradvertentie zijn:

liggend - 80 x 50 of staand - 50 x 80

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

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

De Vierklank komt dit jaar niet uit op 28 december 2016

SINT EN PIET 
TRAKTEERTAARTJE

€ 8,95

van € 2,50 nu

HET LEKKERSTE
SUIKERBROOD

€ 1,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
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Een middag puur operaplezier
door Henk van de Bunt

Opera Noord-Holland-Noord is een klein, maar volledig professioneel operagezelschap,
dat samenwerkt met de International Belcanto Academy (IBA). Al eerder was er een optreden 

in De Bilt. Zondag 27 november is er in Het Lichtruim een hernieuwde kennismaking.

De IBA is een trainingsinstituut 
voor jonge, afgestudeerde vocalis-
ten en begeleidt deze op hun weg 
naar de nationale en internationale 
operapodia. Regisseur Nelly Vog-
ler: ‘Dat doet zij d.m.v. individuele 
coaching, masterclasses en een jaar-
lijkse zomercursus, waarbij ik als 
docente scènische training betrok-
ken ben. Om het geleerde meteen 
in praktijk te brengen wordt elke 
cursus afgesloten met de try-out 
van een opera. Dit keer kozen wij 
voor Gianni Schicchi van Giacomo 
Puccini, een uiterst vermakelijk (en 
nog altijd actueel) verhaal over een 
volkomen uit de hand lopende fa-
milieruzie over een erfenis. Wie de 
try-out heeft gemist kan op zondag 
27 november a.s. alsnog rekenen op 
een middag puur operaplezier’. 

Opnieuw
‘De reden waarom de IBA haar zo-
mercursus voor de tweede keer in 
Bilthoven heeft georganiseerd was 

het aantal enthousiaste reacties van 
het Biltse publiek op onze vorige 
productie: ‘Die verkaufte Braut’ van 
Bedřich Smetana. Ook de directeur 
van Het Lichtruim Rob Schouw, 
gaf te kennen dat hij ons graag in 
zijn theater ziet terugkeren. Omdat 
de Noorderkerk (tot nu toe onze 
werkplek) zal worden verbouwd tot 
een appartementencomplex gaf hij 
ons toestemming de cursus en re-
petities de komende zomer in Het 
Lichtruim te doen plaatsvinden’. 
De goede beoordelingen zijn waar-
schijnlijk het gevolg van het feit, 
dat de IBA en Opera NHN niet al-
leen aandacht besteden aan de vo-
cale aspecten van de opera, maar 
ook en vooral aan de ontwikkeling 
van een geloofwaardige acteerstijl, 
die afrekent met het ouderwetse 
pathos, hetgeen dit genre juist bij 
jonge mensen zo impopulair heeft 
gemaakt. Het gezelschap heeft 
daartoe een speciaal op het zin-
gend acteren gerichte werkmethode 

ontwikkeld. Daardoor wordt opera 
gemaakt voor een modern publiek 
dat niet alleen oren, maar ook ogen 
heeft, passend in een visueel inge-
steld tijdperk. 

Heibel
In juli 2015 was er een zomercursus 
(van twee weken) Stichting Inter-
national Belcanto Academy (IBA) 
in de Noorderkerk in Bilthoven 
waarin ook een auditiecoach voor 
advies m.b.t. het juiste voorzingre-
pertoire. De zomercursus werd 
afgesloten met een concert (op 18 
juli) in de Noorderkerk met semi-
geënsceneerde fragmenten uit die 
Zauberflöte en Le Nozze Di Figaro 
van W.A. Mozart en de eenakter 
Gianni Schicchi van G. Puccini. 
Deze op Dant’s La Divina Comme-
dia gebaseerde eenakter wordt op 
27 november opnieuw opgevoerd. 
Het is het verrukkelijke verhaal 
over heibel in een familie over een 
erfenis en waarin een slimmerik 
de teleurgestelde erven maar al te 
graag helpt aan hun trekken te laten 
komen. Voor de pauze kan worden 
genoten van een concert met aria’s 
en ensembles uit opera’s, waarin de 
personages evenmin terugdeinzen 
voor list en bedrog.

Lichtruim
De verhalen worden gespeeld en 
gezongen door de Young Professi-
onals van de International Belcanto 
Academy. De muzikale leiding is 
in handen van Bilthovenaar Pe-
ter Schlamilch met aan de vleugel 
Thijn Vermeulen.De voorstelling is 
zondag 27 november om 15.00 uur 
in Het Lichtruim. Kaartreservering
kan via de ticketshop:
www.kunstenhuis.nl of per e-mail:
admin@operanoordhollandnoord.nl.De familie reageert met ontzetting op hun onterving.

Bruckner imposant in Woudkapel
De critici uit Bruckners tijd waren hem bepaald niet gunstig gezind, maar de grote Weense 

meester heeft de tand des tijds glansrijk doorstaan: zijn werken worden
in de hele wereld met liefde gespeeld.

Zo ook afgelopen vrijdag in de 
Woudkapel. Het publiek luisterde 
aandachtig naar Bruckners Strijk-
kwintet in F, gespeeld door leden 
van het Radio Filharmonisch Or-
kest, volgens sommigen het beste 
orkest van Nederland. Een bevlo-
gen vertolking, waarin vooral de 
lage strijkers, cello en altviolen, 
indruk maakten. De talrijke aan-
wijzingen in deze gecompliceer-
de partituur, zoals hervortretend, 
gezogen en ausdrucksvoll, wer-
den gewetensvol geïnterpreteerd, 
waarbij af en toe een nog sterkere 
climaxwerking niet had misstaan. 
Het mooiste deel was zonder twij-
fel het Adagio, waarin deze topmu-
sici, deels in Bilthoven woonach-
tig, een fijnbesnaard samenspel en 
kleurenrijkdom bereikten. Mede 
door de prachtige beelden, gepro-
jecteerd op de achtergrond, een 
bijzondere avond. Het volgende 
concert van het Woudensemble zal 
plaatsvinden op 17 februari.

(Peter Schlamilch) Prachtige beelden, bevlogen muziek en talrijke aanwezigen in De Woudkapel.

Kerstconcert
door Decibelle

In de aanloop naar Kerstmis en de Jaarwisseling organiseert 
Kamerkoor Decibelle, o.l.v. Jelle Leistra, een kerstconcert Veni 

Emmanuel op zondag 18 december om 15.00 uur
in de Noorderkerk te Bilthoven.

Centraal staan twee Latijnse werken van de Limburgse componist Hans 
Leenders. Naast het werk van deze hedendaagse componist klinken er 
liederen van Tavener en Kodály, waarbij muziek is teruggebracht tot de 
essentie van klank. Liederen van componisten als Rachmaninov, Grieg 
en Biebl schitteren in romantische klankrijkdom. Het programma wordt 
voltooid met bekendere close harmony kerstliederen en oude liederen 
van Victoria en Praetorius.

Kaarten zijn verkrijgbaar via info@Decibelle.net, via koorleden of een 
half uur voor aanvang aan de zaal. Informatie bij Eugene Broecheler 
(tel. 06 22515975).

Dubbelconcert
KBH en KHO 

Zondag 11 december staan in het Stadstheater Arnhem het Groot Har-
monieorkest van de Koninklijke Biltse Harmonie en het KHO uit Oos-
terbeek op het programma van Hrfstwnd.

Het Groot Harmonieorkest van de Koninklijke Biltse Harmonie brengt 
het thema Amerikaanse film. De Koninklijke Harmonie Oosterbeek zal, 
ondersteund door prachtige filmbeelden, de Symfonie nr. 1
‘The Lord of the Rings’ van Johan de Meij ten gehore brengen.

Het concert begint om 15.00 uur. Er zijn vervoersmogelijkheden (per 
touringcar). Reserveren c.q. informatie kan via:
reserveren@biltseharmonie.nl of tel 06 50878313. 

Extra dag Burano 
weekendgalerie 

 ‘Als het aan mij ligt, wordt de Burano Weekendgalerie een nieuwe 
traditie. Zodra de ijssalon aan de Dorpsstraat 60 een winterslaapje gaat 
doen, krijgt het toch al kunstzinnige straatje er dan een tijdelijke col-
lega bij.’ Aan het woord is initiatiefneemster Yvelotte Hennings. Zij 
vertelt dat bezoekers het initiatief waarderen, de combinatie van kunst- 
en kunstnijverheid leuk vinden en ook een aantal Biltse kunstenaars 
is langs geweest met de vraag of zij volgend jaar ook van de partij te 
mogen zijn.

Gezien de belangstelling is besloten het laatste weekend al vanaf vrij-
dag 25 november open te zijn. Eveneens van 11.00 tot 17.00 uur.

Yvelotte voor de tijdelijke weekendgalerie.
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Voordeel

Meer dan 100% Klanttevredenheid. 
Daar gaan we voor! We zorgen dat je 
alles kunt vinden in ons grootste 
supermarktassortiment, tegen de 
laagste prijs en met de beste service. 
Daar draait het bij Jumbo om. En we 
zeggen het niet alleen we garanderen 
het ook met onze 7 zekerheden.

200

100 099

10,-

Chocomel
2 pakken

Geldig van donderdag 24 t/m zaterdag 26 november 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Jumbo
Huiswijn
3 � essen a 1 liter

Speculaas
gevulde
koeken
2 stuks

Mandarijnen
Net van 1 kilo



Tentoonstelling Jefke, 
Jessica, Roos en Luuk 
Van 18 november tot en met 6 januari 2017 exposeren Jefke, 

Jessica, Roos en Luuk in Restaurant Bij de Tijd.
De opening is op vrijdag 25 november om 16.00 uur.

Alle kunstenaars horen tot de stroming die men Outsider Art noemt: hun 
werk is eigenzinnig, authentiek en spontaan. Jefke Dijkstra en Luuk van 
der Bult maken grafiek, tekenen en schilderen. Jessica Magnin en Roos 
Drieenhuizen werken zowel op de grafiekafdeling als op de keramiekafde-
ling. Daarnaast maakt Jessica gedichten. 

Inspiratie
Hun inspiratiebronnen zijn het dagelijks leven, programma’s op tv en con-
tacten met anderen. Bij ateliers De Wijde Doelen bezoeken ze ook regel-
matig exposities, musea en gaan ze op locatie tekenen. Door het maken van 
kunst en het exposeren staan de kunstenaars midden in de samenleving. Ze 
communiceren via hun werk: een expositie levert momenten van ontmoe-
ting op. 

Opening
De tentoonstelling wordt op 25 nov. om 16.00 uur geopend door de Wet-
houder voor cultuur Hans Mieras. De tentoonstelling is tijdens openingstij-
den van Bij de Tijd te bezoeken. Op: maandag tot en met vrijdag van 10.00 
tot 19.30 uur. De ingang van het restaurant bevindt zich op de hoek van de 
Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnesweg en Alfred Nobellaan.

Luuk’s schilderijen zijn altijd een weergave van iets dat Luuk heeft 
meegemaakt of op tv heeft gezien. Aan de schilderijen voegt hij ook 
details toe zoals een luidspreker, een microfoon of vlaggen.
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Winter
Deel-dagen 2016

Dit jaar vindt dit gezellige evenement voor de 10e keer plaats.
Er zijn weer veel originele en lekkere producten te zien,

te proeven en te kopen. 

Op de sfeervol ingerichte oude deel van de boerderij van Gert-Jan en Irene 
Westeneng laten deelnemers uit Groenekan en omgeving een gevarieerd 
aanbod aan producten zien. In de gezellige tent van de ontmoetingsplek 
kan men heerlijke zelfgemaakte erwtensoep en pompoensoep eten. Er is 
koffie, thee en chocolademelk met iets lekkers. De Winter Deeldagen zijn 
worden gehouden aan de Groenekanseweg 51 in Groenekan op vrijdag 25 
november van 14.00 tot 20.00 uur en zaterdag 26 november van 11.00 tot 
16.00 uur. .Parkeren kan op het erf. 

Irene Westeneng en Coen de Waal, organisatoren van de jaarlijkse Winter 
Deel-dagen in Groenekan. (foto Petra Cremers)

advertentie

Albert Heijn De Bilt
in actie voor de Voedselbank

Albert Heijn houdt op zaterdag 26 november een actie 
voor Voedselbank De Bilt. Klanten wordt gevraagd of zij iets 

willen kopen voor hun ‘dorpsgenoten in nood’. 

Het gaat met name om lang-houd-
bare producten zoals olijfolie, 
groenten in pot of blik, vis in blik 
en zoet broodbeleg zoals jam en 
hagelslag. 

Na het afrekenen van de bood-
schappen kunnen klanten de ge-
kochte artikelen achterlaten bij 

een van de vrijwilligers van de 
Voedselbank, die ter plekke zijn. 
‘Albert Heijn De Bilt onderhoudt 
een goede relatie met de Voed-
selbank De Bilt, vertelt filiaal-
manager Jan-Mark Dorland. ‘Op 
basis van de totale opbrengst die 
dag, doneert Albert Heijn De Bilt 
nog eens 10% extra in producten 

voor de Voedselbank. De Soropti-
misten De Bilt Bilthoven dragen 
ook hun steentje bij, zij zullen de 
klanten die producten willen ko-
pen voor de Voedselbank helpen 
bij de keuze. Met de gedoneerde 
producten kunnen de circa 68 
voedselpakketten (voor 218 per-
sonen) weer worden aangevuld. 

Jan-Mark Dorland zorgt ervoor dat winkelen voor de voedselbank zaterdag gemakkelijk wordt.
(foto: Hans Lebbe / HLP images)

Concert Zang Veredelt 
Zaterdag 26 november geven de Koninklijke Biltse zangvereniging Zang Veredelt 

en de Utrechtse zanggroep Vocal Kaxexe een concert 
in de Opstandingskerk in Bilthoven.

Zang Veredelt laat zich in de Opstandingskerk horen.

Zang Veredelt zingt die avond een keuze uit haar gevarieerde 
Westerse repertoire en krijgt versterking van een pianiste en twee 
violisten. Kaxexe zingt traditionele Afrikaanse muziek.

Kaxexe betekent ‘verborgen’. Beide koren zullen werk uit hun
eigen repertoire laten horen en tevens enkele stukken samen
zingen. De Opstandingskerk is te vinden aan de Eerste
Brandenburgerweg 34 in Bilthoven. 

Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten zijn die avond te koop 
aan de zaal. 
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

HAZENACHTERBOUTEN

Malse volle bouten; ca. 2½ tot 3 uur stoven, om ook uw 

eigen heerlijke hazenpeper van te maken
500 gram 8,75

CARPACCIO ROLLADE

Met o.a. mals rundvlees, kruiden crème, rucola, kaas 

& pijnboompitjes; ca. 25 min. op 150°C
100 gram 2,45

RUNDER ENTRECOTE

Huisgerijpt, zeer mals en super smaakvol, alleen zout 

en peper toevoegen, héél kort bakken!
100 gram 2,25

TERRIYAKKI SCHOTEL

Gemarineerde kippendijen met oosterse groenten en 

noodles; alleen even opwarmen!
100 gram 1,25

GEVULDE VARKENSFILET

Met o.a. varkensfilet, kruiden & een milde pepersaus, 

ca. 8 tot 10 min. zachtjes braden
100 gram 1,50

KALFS HAMBURGERS

Van 100% kalfsvlees gemaakt; lekker gekruid. Kort 

rosé bakken, bij de maaltijd of een broodje
100 gram 1,95
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 21 november t/m zaterdag 26 november. Zetfouten voorbehouden.

Tolakkerweg 138
Hollandsche Rading
www.karelhendriksen.nl

volg ons op:

Het meest knusse tuincentrum in de omgeving is  

zondag open  
Volop kerstsfeer, gratis glühwein,  
erwtensoep en extra korting bij 

Tuincentrum Karel Hendriksen

Elke zondag tot de kerst 
open van 12.00 tot 17.00 uur

*met uitzondering van lopende aanbiedingen en kortingen

Kunstkerst  -
boom 120 cm

Nu Extra 
Voordelig!

Stevige 
Windlichtjes
           2 voor 

16 kerstballen 
mixed  
(glas/35mm)

-
boom 120 cm

Voordelig!

7, 99
4,99 2,99

Yvette Schlief

Het meest knusse tuincentrum in de omgeving is 

zondag

korting op alle 
trend en kerst-

spullen*

20%

adv_kerst_hendriksen_staand.indd   1 16-11-16   19:02

Herfstactie
Trui 

met franje

van 199,95

voor 
159,95

in grijs, beige,
bruin en off-white

On-tour: 23-27/11 Country & Christmasfair - Haarzuilens

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

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

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

Sinterklaas in Westbroek
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 19 november arriveerden in een oude, open Ford Sinterklaas en zijn pieten weer 
aan de Kerkdijk in Westbroek, terwijl Muziekvereniging Vriendenkring 

allerlei sinterklaasliedjes ten gehore bracht. Onder veel gejuich werd 
de beste man verwelkomd, door een paar honderd toeschouwers.

Ondanks het minder aangename 
weer stonden vele kids, trappe-
lend van ongeduld, te wachten op 
de goedheiligman. Om 13.15 uur 
kwam hij aan bij Van Keulen aan 
de Kerkdijk. Moeizaam werd Sint 
uit zijn auto getrokken, onder-
steund door zijn staf en een Piet. 
Wat bleek? Sint was gevallen en 
kon niet goed lopen. Sinterklaas: 
'Ja, dat was mij wat. Ik wilde eens 
even heel hard door Westbroek rij-
den, op de racefi ets van de hoofd-
piet. Maar dat kwam mij duur te 
staan. Tijdens het ritje kwam mijn 

mantel tussen de spaken van de 
fi ets en met een klap smakte die 
goede Sint op het wegdek'. Geluk-
kig was het leed niet te erg en kon 
Sinterklaas gewoon naar West-
broek toe. Vanaf de Kerkdijk ging 
het in colonne naar het Dorpshuis, 
waar de Sint in een rolstoel werd 
gehesen. Het was extra fi jn, dat er 
in de grote zaal een goede stoel 
stond en veel kids uit Westbroek 
verwelkomden hem. De kinde-
ren lieten de Sint zien, wat zij 
allemaal wel konden op de step, 
skateboard, skeelers, oxboard en 

racefi ets. Iets waar Sinterklaas 
nog een puntje aan kon zuigen. 

Gehandicapt, in een rolstoel naar een goed gevuld Dorpshuis.
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‘Sparen voor je School- actie
een groot succes

door Henk van de Bunt

In de Jumbowinkel aan het Meartensplein in Maartensdijk vond vrijdag 18 november de 
feestelijke uitreiking plaats van de ‘Sparen voor je School’-actie. In totaal werd er door Jumbo 

in Maartensdijk een budget van 7500 euro verdeeld onder deelnemende basisscholen. 

Naar gelang het aantal gespaarde 
punten ontvingen de scholen een 
bedrag dat besteed kan worden 
aan spel- en leermaterialen. Basis-
school Maarten Luther King uit 
Maartensdijk ontving de meeste 
punten van klanten van Jumbo en 
ontving hierdoor een bedrag van 
bijna 2700 euro. In totaal deden er 5 
scholen uit Maartensdijk en omge-
ving mee aan de actie. Uiteindelijk 
ontving iedere school een bijdrage 
voor de aanschaf van spel- en leer-
materialen.

Succes
De ‘Sparen voor je School’ actie 
was een doorslaand succes. In to-
taal werden er in Maartensdijk maar 
liefst 32000 schoolpunten toegewe-
zen aan lokale basisscholen. Na af-
loop van de actie is het beschikbare 
budget (7500 euro) op basis van het 
aantal toegewezen punten verdeeld 
over de basisscholen. Arjan Dam 

(Basisschool Maarten Luther King) 
is zeer verheugd met het bedrag: 
‘Met dit geld kunnen wij onze mu-
ziek - en technieklessen een extra 
impuls geven. Wij gaan het geld 
gebruiken voor de aanschaf van 
muziekinstrumenten en Knex. Het 
bedrag is hoger dan wij hadden ver-
wacht. Waarschijnlijk blijft er ook 
nog een bedrag over om te besteden 
aan tuingereedschap. 

Vrijdag heeft groep 6 bloembollen 
gepoot in onze schooltuin. Als de 
bollen komend voorjaar uitkomen 
moet de schooltuin wel goed onder-
houden worden. Wij willen Jumbo 
Farenhorst en (niet te vergeten) 
onze ouders bedanken voor hun 
bijdrage. Veel ouders hebben zich 
ingezet om alle ingeleverde bonnen 
te activeren, een hele klus. Zonder 
de hulp van onze ouders hadden wij 
nooit zo’n mooi bedrag bij elkaar 
kunnen sparen’.

Knoop
Ook Gert Meerkerk reageert na-
mens de (Basis-)School met de 
Bijbel in Maartensdijk enthousiast: 
‘De opbrengst van de Jumbo-actie 
was voor ons echt een verrassing. 
Meer dan 1600 euro kwam er bin-
nen. Een heel mooi initiatief van 
Jumbo Jelle Fahrenhorst om hier-
aan mee te doen. We zijn druk bezig 
om ons schoolplein te vernieuwen 
wat betreft de speeltoestellen. Of 
de Jumbo-euro’s daarnaar toe zul-
len gaan, weten we nog niet. We 
oriënteren ons nog op het aanbod 
via de webwinkel. Het geld kan op 
zoveel zinvolle manieren worden 
besteed. Die knoop is voor onze 
school nog niet doorgehakt. Greetje 
Klein Gotinkk van Basisschool ’t 
Kompas (Westbroek) denkt aan 
een nieuw leuk speeltoestel: ‘Wij 
zijn als ‘t Kompas heel blij met de 
535,50 euro, die er voor ons bij el-
kaar gespaard is bij de actie van de 

Jumbo en bedanken iedereen daar 
heel hartelijk voor. Wij willen heel 
graag nog een leuk speeltoestel 
voor ons nieuwe schoolplein en 
dat gaan we nu bekijken of dat met 
dit bedrag lukt. In ieder geval zul-
len wij dit bedrag goed besteden. 
En wij bedanken de Jumbo dat zij 
dit met deze actie mogelijk maken 
voor ons’.

Kievit en Bosberg
Yvonne Leijendekkers vertegen-
woordigde samen met Etty Drenth 
de Maartensdijkse Kievitschool: 
‘Dankzij alle ingeleverde bonnetjes 
en het invoeren van de codes door 
onze leerlingen en ouders hebben 
wij een enorm bedrag bij elkaar 
gekregen. Voor dat bedrag zal met 
name constructiemateriaal besteld 
worden, voldoende voor iedere 
groep. Wat het precies gaat worden 
zullen wij nog aan de Jumbo laten 
weten. Dit alles is uiteraard moge-

lijk gemaakt door Jumbo Maartens-
dijk; heel erg bedankt voor deze 
mooie actie’. Directeur Ronald 
de Moor van de Bosbergschool in 
Hollandsche Rading tenslotte: ‘De 
Bosbergschool heeft weken lang 
gespaard met ouders en kinderen. 
Het was een leuke wedstrijd zeker 
omdat je weet dat iedere inspan-
ning ook beloond wordt. We zijn 
ontzettend blij dat Jumbo ons de 
kans heeft gegeven om weer iets te 
investeren voor ons schoolplein. 

We zijn al druk aan het kijken of 
het benzinestation haalbaar is. Hoe 
leuk zou het zijn als je de kleuters 
straks hoort zeggen dat ze niet 
naar binnen kunnen omdat ze geen 
brandstof meer hebben. Helaas is 
onze prijs niet toereikend dus als er 
iemand die dit leest nog een gift wil 
geven dan zijn we daar super blij 
mee. Jumbo, ouders en kinderen 
bedankt’.

V.l.n.r. ’t Kompas (535,50 euro), Martin Luther Kingschool (2698,48 euro), Bosbergschool (1126,92 euro), 
School met de Bijbel (1611,68 euro) en obs De Kievit (1507,13 euro).

Pakjeshuis geopend
Sinterklaas opende afgelopen zaterdag zijn pakjeshuis in Bilthoven. Onder toeziend oog van het 
massaal toegestroomde publiek hield hij rond het middaguur de magische sleutel tegen de deur.

Samen met 3 jonge fans die hem 
aan het begin van de Kwinkelier 
hadden ontvangen, de voorzitter 
van de winkeliersvereniging en de 
huurdersbelangenvereniging, stapte 
Sint na de openingshandeling als 
eerste het Pakjeshuis binnen.

De pieten waren grotendeels ver-
antwoordelijk voor de inrichting 
van het Pakjeshuis. Omdat de ver-
huiswagen uit Spanje onverhoopt 
pech kreeg moesten de pieten een 
beroep doen op Emmaus Biltho-
ven. Dankzij hen kon het pakjes-
huis helemaal ingericht worden in 
de trend van Sinterklaas; ouderwets 
gezellig. Het interieur, zo bleek af-
gelopen zaterdag uit de reacties,  is 
voor veel oudere Sintfans een feest 
van herkenning. Voor de kleintjes 
is het voornamelijk spannend en 
intrigerend. De ondernemers in de 

Kwinkelier en Bilthoven Centrum 
steunen het initiatief van Sint van 
harte: ‘Daar waar we Sinterklaas 
kunnen helpen doen we dat’, aldus 
één van de voorzitters. Samen met 
hem gaan we er een schitterende 
Sinterklaastijd van maken.

Omgeving
Het pakjeshuis is niet alleen pure 
nostalgie. Het is ook een dynami-
sche omgeving waar van alles te 
doen en te beleven is. Driemaal in 
de week ondernemen de Pieten leu-
ke activiteiten met kinderen. Elke 
dag zijn er andere ‘ondernemende’ 
ZZPieten in het pakjeshuis; van 
fotopiet tot Piet Baret, van bakpiet 
tot piet Sportief. Dat maakt een be-
zoek aan het Pakjeshuis elke keer 
weer verrassend en leuk. Terwijl de 
kinderen vermaakt worden in het 
Pakjeshuis, kunnen (groot-)ouders 
eventueel hun ‘eigen dingen’ doen 
in de Kwinkelier. Maar dat hoeft 
niet. Ze mogen ook gewoon, onder 
het genot van een kopje koffie of 
thee, op een stoeltje meegenieten. 
(Josta Koot)

Sinterklaas opent het pakjeshuis in 
Bilthoven.
(foto Aneo Mario Koning)

Proeven bij Landwaart
Bij Landwaart aan het Maertensplein te Maartensdijk kan op de laatste 
zaterdag in november  al volop geproefd worden van het Kerst-keuze 
diner. Zaterdag 26 november worden alle kerstgerechten smakelijk ge-
presenteerd en is iedereen van 11.00 tot 15.00 uur van harte welkom om 
het lekkers te bekijken en te proeven. Het culinaire team van Landwaart 
zal - evenals andere jaren - uw vragen graag beantwoorden en uw keu-
zes graag noteren. 

Kerstsfeer bij Landwaart.
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Onze Kerstshow  
“Kerstspiratie” is een attractie 
op zich. Het ene mooie decor na 
het andere. U vindt er álles om 
uw Kerst thuis mooi mee “aan 
te kleden” en ... er zijn legio 
aantrekkelijke aanbiedingen!!!

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

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

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

• Grote Kerstshow
     Uitgeroepen tot de mooiste in de regio

• Diverse kinderactiviteiten 
     Zie www.warmewittewinterweken.nl

• Goede doelen 
     krijgen altijd een plekje

Wat een FANTÁSTISCH MOOI FEEST heeft U van de openings- 
week van de Warme Witte Winter Weken gemaakt.  
Dag in, dag uit vreugde en gezelligheid voor jong en oud.  
Als ú geniet, genieten wij nog veel meer, want daar doen we  
het voor: u een uitstapje bieden waar u, uw gezin en andere 
dierbaren samen genieten en het fijn hebben.
We gaan dóór tot en met 23 december, élke dag.  
Bij uw volgende bezoek zijn er nieuwe winkeliers in het dorp!

Heeft u al 

gereserveerd voor het 

stamppottenbuffet?

Elke vrijdagavond

sprookjesachtige

Lichtjesavond

Veel kinderactiviteiten

Kijk op de site

Welkom in het  

bekendste Kerstdorp 

van Nederland Telkens weer andere 

artiesten op het  

theaterpodium

Hessenweg 117, 3731 JE de Bilt 

NIEUWE DINERKAART 
Kom proeven en proberen.  

Onze kaart zal u weer verrassen 

RESERVEER ONLINE OF VIA  

030– 2203356 

LIKE  ONS OP FACEBOOK  

FAC EB OOK.C OM.DEGR IFFEL  

 

20%
voordeel

op alle Auping
(top)matrassen*

Altijd een matras 
die perfect bij je past
nog t/m 27 november 2016 extra voordelig

De dagen worden korter, ’s nachts
koelt het af en ’s ochtends wil je
lekker in bed blijven liggen. Daar
hoort natuurlijk ook een goede
matras bij. Auping heeft een 
breed assortiment matrassen, 
waardoor er altijd een matras 
is die perfect bij je past.
Je hebt al een Auping matras 
vanaf € 396,-.

Kies daarbij voor een afritsbare 
en wasbare tijk, zodat je altijd in 
een schoon en fris bed slaapt.

- Compleet assortiment
- Snelle levertijd
- Uitstekende service & garantie

* De matrassenactie geldt van 8 oktober 
t/m 27 november 2016. Kijk op 
auping.nl/matrassenactie       voor de 
voorwaarden.

Op de woonboulevard
Kaap de Goede Hooplaan 20
3526 AR • T: 030-26 72 746

www.aupingplaza-utrecht.nl

nú bij het grootste Auping Test en Adviescentrum in de regio!

laatste week!

Wil jij ook Vierklank bezorger worden?
De onderstaande wijken zijn nog open

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 117: Beethovenlaan, Beetslaan, Nicolailaan,
 Sweelincklaan 1-60, Zweerslaan 
Wijk 120: Heidepark, Rembrandtlaan, Ruysdaellaan,
 van Dijcklaan, van Ostadelaan
Wijk 126: Geertgen tot St.Janslaan, Rembrandtlaan,
 Rogier van der Weydenln
Wijk 129: Appellaan, Bongerdlaan, Kersenlaan, Perenlaan,
 Walnootlaan, Perziklaan
Wijk 185: Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan, De Hooghlaan,
 Albert Cuyplaan, Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan 
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Regel het (fiets-)verkeer beter
door Henk van de Bunt

In het kader van de landelijke D66-campagne ‘In gesprek met Nederland’ was een aantal
D66-ers zaterdag 12 november te vinden op de Julianalaan en bij de Kwinkelier in Bilthoven. 

D66 is voornemens dit maandelijks doen, steeds weer op een andere plek in de gemeente.

Het zijn volgens D66-raadslid Ber-
tus Voortman zonder uitzondering 
heel nuttige ontmoetingen en ge-
sprekken: ‘In deze gesprekken op 
straat hoor je dingen, die de mensen 
echt bezighouden altijd duidelijker 
en vaak ook scherper gezegd, dan 
op welke andere manier dan ook. 

De huidige verkeerssituatie ronde 
de beide tunnels kwam heel veel 
ter sprake. Die situatie wordt nu 
wel wat vertekend doordat de toe-
gang naar De Leyen beperkter is, 
maar toch maken veel mensen zich 
zorgen. Ze noemen dan vooral het 
gebrek aan overzicht, wanneer het 

heel erg druk is. Zoals de situatie 
aan de noordkant van het station, 
waar fietsers van alle kanten kun-
nen komen en waar het onmogelijk 
is, komende vanuit Noord, om de 
auto in- c.q. uit te stappen. Stoppen 
op de rotonde is dan niet ongebrui-
kelijk, met alle gevaarlijke situaties 
van dien’. 

Vinkenplein 
Ook de op- en afrit van het Vinken-
plein (bij de ING bank) naar de tun-
nel is niet goed gedaan. Voortman: 
‘Je hebt geen dure onderzoeken no-
dig, om te zien wat logische maat-
regelen zijn’ zo zei iemand. En dat 
de parkeerplaatsen niet schuin zijn 
aangelegd op de Julianalaan, een 
wens van de ondernemers, snapt 
niemand. Ook de verkeerssituatie 
op de hoek bij de PK (voormalig 
postkantoor) wordt als ‘onover-
zichtelijk’ beoordeeld’. 

Naast verkeer, wordt volgens Voort-
man uiteraard ook de Kwinkelier 
ter sprake gebracht: ‘De meeste 
mensen, die wij spraken, weten dat 
de gemeente daar niet echt over 
gaat, maar ze zeggen vrijwel alle-
maal: ‘geef die eigenaar niet meer 
ruimte, zorg dat er meerdere onder-
nemers bijkomen’. 

Woningen
Woningen moeten betaalbaar zijn 
Volgens de D-66érs wijzen veel 
mensen wijzen daarop; er zouden 
meer zowel huur- als koopwonin-
gen beschikbaar moeten zijn. Tege-
lijkertijd wijst men ons er ook op, 
dat het dorps moet blijven en dat 
het groene karakter van de gemeen-
te niet teloor mag gaan. En dan is er 
het zwembad. Dat moet er volgens 
bijna iedereen echt komen. 

‘Wanneer wordt er gebouwd’, 
vraagt een aantal mensen. ‘Alweer 
een wethouder gesneuveld’, zei ie-
mand. ‘Kom nu eens met daden’. Er 
is ook een aantal dat vragen stelt bij 
het gebruik (maken) van Het Licht-
ruim. Men vindt in meerderheid dat 
Het Lichtruim frequenter gebruikt 
dient te worden; het is nu te ‘weinig 

aanwezig’ in de gemeente. Waarom 
is er geen horeca-uitbater daar?

Samenvattend
Voortman tenslotte: ‘Over het alge-
meen zijn de mensen tevreden met 
hun gemeente, maar desondanks 
kan er veel nog beter. De politiek 
zal het oor meer te luisteren moeten 
leggen bij de inwoners. Er zijn geen 
dure onderzoeken nodig om te zien 
wat er beter kan in de gemeente. En 
de ‘gevestigde politiek’ moet men-
sen serieus nemen, zowel de vluch-
teling als de zgn. populist. ‘Nergens 
je neus voor optrekken’, zoals ie-
mand zei. Het is aan de politiek de 
gehoorde woorden om te zetten in 
bruikbare, praktische oplossingen. 
Wie zwijgt stemt toe, wie opstaat 
bouwt mee. Stop het populisme en 
steun het optimisme’. 

D66 maakt zich zorgen over de verkeerssituatie bij de tunnel in Bilthover.

Ongemak bij spoor valt mee
door Rob Klaassen

Nadat op 5 november de inwoners van Hollandsche Rading een bericht van Pro Rail hadden 
ontvangen dat de overweg tijdelijk afgesloten zou zijn van zaterdag 19 november 7.00 uur

tot zondagavond 19.00 uur bleven veel vragen onbeantwoord.

Zo kon Pro Rail geen antwoord ge-
ven op vragen als: ‘rijden er wel of 
geen treinen’; ‘kunnen voetgangers 
wel of niet over de spoorovergang’, 
‘waarom moet de spoorovergang 
geheel worden afgesloten voor de 
asfaltering van twee stukjes ver-
harde weg van ca 10meter. Kan 
niet worden volstaan met eerst het 
linker weggedeelte te asfalteren en 
daarna het rechter gedeelte, zodat 
verkeer mogelijk blijft?’ Prorail 
deed een toezegging de inwoners 
nader te zullen informeren. Echter 
of treinen wel of niet zouden rijden 
kon Pro Rail niets zeggen, daar gaat 
namelijk de NS over.

Navraag bij NS wees uit dat de trei-
nen niet zouden rijden. Er werden 
bussen ingezet. Echter op de vraag 
hoe de inwoners van Hollandsche 
Rading deze bussen dan zouden 
kunnen bereiken wanneer de spoor-
overgang ook voor voetgangers is 
gestremd, bleef men het antwoord 
schuldig. 

Ondanks toezeggingen van zowel 
Pro Rail als NS werd van beide in-
stanties nooit meer wat vernomen. 
Wel zond Pro Rail 17 november de 
inwoners weer een brief, die echter 
precies dezelfde was als die van 5 
november.

Sisser
Gemeente De Bilt meldde de vrij-
dag voor de afsluiting, dat alle 
verkeer inclusief voetgangers, niet 
over de spoorwegovergang zou mo-
gen. Er zou voor voetgangers een 
pendelbus worden ingezet om hen 
zo van en naar het alternatief bus-
vervoer te brengen dat op de hoek 
Tolakkerweg-Graaf FlorisV weg 
zou stoppen. Uiteindelijk is alles 
min of meer met een sisser afge-
lopen. In plaats van zondagavond 
19.00 uur bleek dat zondagochtend 
vroeg de beide asfaltstroken er al 
lagen en de spoorwegovergang 
weer kon worden gebruikt.

De afsluiting van de spoorwegovergang in Hollandsche Rading duurde veel korter dan verwacht.

Eerste winnaars bij 
feestdagenactie 

Winnaars van de eerste trekking van de feestdagenactie van de 
Maartensdijkse Middenstand Vereniging met hun prijzen: Kim Meerding 
(pakket Zorgboerderij), de heer Boshuis (pakket Landwaart), mevr. van 
Gorp (Dio van Rossum), mevr. Roeks (Jumbo-mand), mevr. van Ginkel 
(Bakker Bos) en mevr. Peters (Zweistra-pakket). De winnaar van een 
Primera-pakket was verhinderd.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Inzake het nieuwe afvalbeleid

Daarover is natuurlijk heel veel te zeggen. Zoals bijvoorbeeld, dat als 
dit wordt ingesteld, je ervan uit kunt gaan dat mensen dan vuilnis gaan 
achterlaten bij afvalbakken, onderweg op parkeerplaatsen - zoals je in 
Duitsland vaak ziet - of gewoon in de natuur. Nederlanders vormen een 
gierig volkje, dus dat gaat gewoon gebeuren.

Menno Boer van de SP heeft volledig gelijk: Voorlichting is het tover-
woord. Zeker ook over wat er nu precies in de verschillende bakken 
thuishoort. Toen de PMD-zakken nog echt doorzichtig waren, zag je er 
bijvoorbeeld lege chip-zakken in zitten, die er juist níet in thuis horen. 
Net zoals veel mensen nog drinkpakken bij het oud papier doen. 

Ik verbaasde me overigens enorm over, en ergerde me tegelijkertijd 
aan, de ‘klacht’ van Erik den Hertog, vader van twee jonge kinderen. 
Inderdaad, zo’n stapel luiers is niet mis. Maar wat is er eigenlijk mis 
met het gebruik van de ouderwetse katoenen luier, die je daarna gewoon 
schoonspoelt, met een speciaal desinfecterend wasmiddel wast en lek-
ker uithangt in de frisse wind of in de droger stopt? Dat zou nog eens 
een berg afval schelen. Het bijkomende voordeel is vaak dat de kinde-
ren veel eerder zindelijk zijn. Mijn kinderen zijn geboren in Nieuw-
Zeeland (eind jaren’80, begin jaren’90, dus nog helemaal niet zo lang 
geleden), waar destijds de wegwerpluiers zo schreeuwend duur waren 
dat niemand dat kon betalen. Alleen als je op reis ging, kon je je de weg-
werpluiers veroorloven. Daarom gebruikten we katoenen luiers, met 
een soort zachte badstof aan één zijde en een mooie grote luierspeld (ja, 
ik heb me er wel eens aan geprikt, nou en?). Wegwerpluiers zijn voor 
mij de metafoor van ons wel heel gemakkelijke, bijna gemakzuchtige, 
manier van leven tegenwoordig. Dus meneer den Hertog, probeer eens 
de ‘ouderwetse’ luier. Bent u meteen van die luier-afvalberg af, en ze 
gaan ook niet stinken. Het kost meer tijd en moeite. Maar dat moet u er 
dan maar voor over hebben.

Ingrid van der Elst, Bilthoven



 De Vierklank 14 23 november 2016

Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 
Max. 4 keer de aanbieding per klant. Per combinatie kan de prijs verschillen. 

* U krijgt 50% korting op de totaalprijs. ** Met uitzondering van Chocomel Vers.

Acties zijn 
geldig t/m 

dinsdag 
29 november

2016

Stoney Creek
Australische wijn. 
Shiraz, chardonnay of shiraz-rosé
6 fl essen van 0.75 liter
van: 32.94
voor: 16.47

Unox
Stevige soep
2 blikken van 800 ml
van: 2.90 - 3.38
voor: 1.45 - 1.69

Chocomel**
3 pakken van 1 liter
van: 3.84
voor: 2.56

Alle 
combinaties 

mogelĳ k

RUIM 16 EURO 
KORTING!

3+3
Per liter 3.666 HALEN = 3 BETALEN

2+1
GRATIS

Per liter 0.85

1+1
GRATIS*

Tip: lekker met 

Campina echte slagroom, 

bus 250 gram, 
voor € 0.99

Overschot WMO 
De afgelopen maanden lag het Biltse College van 

Burgemeester en Wethouders onder vuur vanwege de 
grote overschotten op de WMO in 2015 en 2016. 

PvdA-raadslid Erik van Esterik: ‘Uit een overzicht van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek blijkt dat er in 2015 geen 1,8 miljoen maar 
4,7 miljoen op de WMO en Jeugdzorg is overgehouden. Het was al 
heel erg dat het College bezuinigde en vervolgens geld overhield, dat 
voor mensen bedoeld was, maar als nu blijkt dat het overschot eigen-
lijk nog groter is dan het College voorspiegelde, heeft het College 
wel wat uit te leggen!’ De PvdA De Bilt heeft schriftelijke vragen 
gesteld en wacht deze antwoorden eerst af voordat hierover een debat 
gevoerd wordt.

Drukte bij
Vrouwen van Nu

Vrijdag 18 november vond de Najaarsbijeenkomst van Vrouwen van 
Nu plaats in H. F. Witte Centrum in De Bilt. De middag bestond uit een 
gevarieerd programma: Lunch, gedachtewisselingen over veranderen 
en creatieve workshops. (Coby Merkens)

Vrolijk literair concert 
voor jong en oud

Muziek, literatuur en filosofie. Gaat dat samen? Op één podium? 
Jazeker! Dat bewijzen Toon Tellegen & het Wisselend Toonkwintet 
van gitariste Corrie van Binsbergen al ruim tien jaar lang. Steeds 
slagen ze erin om op Nederlandse en Vlaamse podia een wonder-
lijke sfeer op te roepen van weemoed, verlangen, absurde redene-
ringen en feestelijk avontuur. 

Toon Tellegen, vooral bekend om zijn vele kinderboeken, is ook onder 
volwassenen populair vanwege zijn amusante en bizarre dierverhalen 
met filosofische inslag. Of het nu gaat over eekhoorn, mier, boktor of 
beer, ze wonen in een wonderlijke wereld, vieren graag feest en mijme-
ren over het leven. Dit najaar brengen Toon Tellegen & het Wisselend 
Toonkwintet het feestelijk programma ‘Wij weten wie wij zijn’. Het 
bestaat uit de ‘grootste hits’ en uit de allernieuwste verhalen over feest-
jes, taart, jarig zijn en ‘te zijn of niet te zijn’. Het lichtvoetige concert 
is geschikt voor iedereen van 8 tot 108. Na afloop trakteert theater Het 
Lichtruim ter ere van zijn 75e verjaardag op feestkoek!

Toon Tellegen & het Wisselend Toonkwintet, zaterdag 26 november om 
16.00 uur in Theater Het Lichtruim Bilthoven. Reserveren via www.
theaterhetlichtruim.nl

Lezersactie
Voor lezers van De 
Vierklank is een aantal 
vrijkaarten beschikbaar. 
Stuur een mail naar 
info@vierklank.nl om 
hiervoor in aanmerking 
te komen. U ontvangt 
sowieso bericht.

Toon Tellegen weet pu-
bliek van 8 tot 108 te 
boeien met zijn feeste-
lijke programma.
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Verdrietig en triest

Onlangs werd de kater van Iris (8) doodgereden in de Bilthovenseweg 
in De Bilt. ‘Er wordt daar soms ongelofelijk hard gereden (70-80 km/
uur)’. Iris schreef een brief aan de burgemeester met het verzoek of 
‘er daar op de Bilthovenseweg’ langzamer gereden kan gaan worden, 
omdat anderen daar super verdrietig en triest van worden’. 

Naaiklas van start in Ghana
De Stichting Ghana schoolsupport te Bilthoven heeft als missie om in de regio Sefwi Bekwai in 
Ghana de armoede te bestrijden. Dit doet zij door een bijdrage te leveren aan verbetering van 

de onderwijsvoorzieningen en gezondheidsomstandigheden van kinderen op scholen.

De stichting uit Bilthoven heeft na 
een jaar hard werken een naaiklas 
gerealiseerd in Ghana. Het idee 
ontstond eind 2015 om kansarme 
kinderen in Ghana een opleiding tot 
kledingmaker(-ster) gratis aan te 
bieden. Op 3 oktober jl. is de twee-
jarige naaiopleiding officieel van 
start gegaan. 

Singers 
Via Marktplaats en bekenden wer-
den 21 oude (Singer-) handnaaima-
chines gratis opgehaald; machines, 
waar onze oma’s nog herstelwerk 
op deden. John van Deemter na-
mens de Stichting: ‘Het transport 
naar Ghana was erg kostbaar en zo 
hebben we naar transporteurs ge-
zocht die de naaimachines pro deo 
naar Ghana wilden verschepen. Na 
lang zoeken was een grote interna-

tionale transporteur in Rotterdam 
bereid de machines te laten verpak-
ken en te verschepen. De machines 
hebben er ongeveer 4 maanden 
over gedaan om op de plek van be-
stemming te komen. Logistieke en 
douaneproblemen moesten over-
wonnen worden. Uiteindelijk kwa-
men ze eind mei dit jaar aan in ons 
dorpje Sefwi Bekwai’. 

Renovatie
‘Op de Corsaschool, waar we al 
eerder een toiletgebouw hadden 
neergezet, konden we gebruik ma-
ken van een klaslokaal, dat we vol-
ledig hebben gerenoveerd en voor-
zien van nieuwe tafels en stoelen. 
Veel tijd is gestoken in het vinden 
van een professionele naaidocent 
en via de lokale radio werden kin-
deren opgeroepen zich te melden 

bij de Queenmother van het dorp. 
Een lesprogramma werd ontwik-
keld en nu is de eerste groep kin-
deren gestart. 18 studenten in de 
leeftijd van 15 tot 25 jaar leren 
voor het vak van kleermaker, een 
beroep waar nog veel behoefte aan 
is in Ghana. De Stichting Ghana 
schoolsupport wil zelfredzaam-
heid van jongeren in Sefwi Be-
kwai verbeteren. Na afronding van 
de opleiding kunnen de studenten 
een eigen bedrijfje starten of een 
baan vinden. 
Langs deze weg willen we Em-
maus (Domstad) bedanken voor 
de financiële ondersteuning van 
dit project. Een filmpje over het 
naaiklasproject staat op www.gha-
naschoolsupport.nl. 
Informatie is te verkrijgen via: 
info@ghanaschoolsupport.org

Theater bij de boekhandel 
In de nacht van 18 op 19 november presenteerde Bouwman Boeken samen met Theater in ‘t 

Groen een betoverende Harry Potter Nacht ter gelegenheid van het 
verschijnen van de gloednieuwe Harry Potter.

Deze maand verschijnt Har-
ry Potter en het vervloekte 
kind, de Nederlandse verta-
ling van de nieuwste Harry 
Potter. Om deze bijzondere 
gebeurtenis te vieren open-
de Bouwman Boeken op 
vrijdag 18 november diep 
in de nacht haar deuren en 
speelde Theater in ‘t Groen 
een stuk uit het nieuwe 
boek dat als theatertekst 
is uitgegeven. Tovenaars 
en heksen kwamen tot le-
ven in de boekwinkel. Na 
de voorstelling was vanaf 
middernacht het boek zelf 
te bemachtigen. 

Harry Potter komt tot leven 
bij Bouwman Boeken. [foto 
Reyn Schuurman]

Op ’t bankje
Twee oudere goeduitziende dames komen 
met een tevreden blik bij me op het bankje 
zitten. Ik schat ze rond de zestig, maar ze 
blijken wat ouder te zijn. Met rode blosjes 
op de wangen zien ze er heel gezond uit. Allebei hebben ze korte rub-
berlaarzen aan en dragen een rugzakje dat ze afgedaan hebben toen ze 
gingen zitten. ‘We hebben net een flinke boswandeling gemaakt en wat 
is het er toch mooi in deze tijd’, zegt een van de vrouwen. De andere 
vrouw knikt instemmend. ‘We hebben tamme kastanjes gezocht’, zegt 
de andere vrouw. ‘Makke Jannen noemen ze die hier en nu gaat Lies 
er een kastanjetaart van maken want daar is ze een specialist in.’ Lies 
glundert maar zegt bescheiden dat ze het gewoon leuk vindt om te doen. 
‘Vorig jaar heb ik een paar taarten meegenomen naar de school van mijn 
kleindochter. Ze zit in groep vier en daar zijn ze heel goed bezig met de 
natuur. Ik heb toen een praatje gehouden over vruchten en kastanjes in 
het bos en ze allemaal een stukje kastanjetaart gegeven. Ze hebben er 
echt van gesmuld, vooral omdat het met spullen uit de natuur gemaakt 
was.’ Ik ben nieuwsgierig hoe ze zo’n taart maakt en Lies gaat er eens 
goed voor zitten om het uit te leggen.‘ Uitvoerig vertelt ze hoe je de 
kastanjes moet behandelen. Je moet ze eerst wassen. De kastanjes die 
blijven drijven zijn niet goed en moet je niet gebruiken. Daarna moet 
je ze tien minuten in ruim water koken. Dan moet je ze pellen en een 
half uur gaar laten worden. Ze vertelt hoe je ze daarna fijn moet maken 
en welke ingrediënten verder nodig zijn om een lekkere taart te maken. 
Die wordt uiteindelijk met poedersuiker bestrooid. Ik lik langs mijn 
lippen om te laten zien dat zo’n taart aan mij wel besteed zou zijn. De 
vrouwen Alie en Lies wonen in dezelfde straat en leerden elkaar kennen 
door de honden die ze allebei hadden en in het bos uitlieten. Zo raakten 
de families bevriend. ‘We hebben nu al jaren geen hond meer maar 
boswandelingen maken we nog steeds. We houden erg van de natuur en 
van gezond eten. Afgelopen zomer hebben we veel bosbessen geplukt 
en jam gemaakt. Die is ontzettend lekker en gezond. ‘We hebben ook 
allebei een moestuin bij ons huis, maar daar zijn onze mannen, die ook 
veel met elkaar ondernemen meer mee bezig. We eten het hele jaar door 
altijd lekkere onbespoten groenten, want een heleboel groenten kunnen 
we invriezen.’ Ik veronderstel dat ze dan misschien ook wel vegetariërs 
zullen zijn, maar dat blijkt niet het geval te zijn. ‘We kopen wel altijd 
biologisch vlees en het leuke is dat gezond eten vooral bij kinderen 
zo aanslaat’, zegt Alie. ‘Mijn kleinzoon Dave is trouwens wel vegeta-
riër. Dat heeft ook een beetje te maken met zijn hobby’s die allemaal 
betrekking hebben op dieren. Hij weet alles van dino’s en omdat mijn 
man daar ook een liefhebber van is zijn die twee al een paar keer in de 
vakantie naar Naturalis in Leiden geweest. Dave heeft van zijn opa een 
digitale camera gekregen en heeft al een hele verzameling dierenfoto’s. 
Hij heeft al gezegd dat hij dierenarts wil worden en als hij daarmee 
klaar is wil hij in een dierentuin gaan werken. Het liefst in Artis. Als ik 
hem vertel dat we in het bos een heleboel eekhoorntjes gezien hebben 
zal hij er wel gauw naar toe gaan.’ Inmiddels is het herfstzonnetje weer 
gaan schijnen. ‘Kom Lies, we gaan taarten bakken’, zegt Alie en daar 
gaan de dames weer.     
Maerten  

Singer naaimachines beginnen aan een tweede leven in Ghana.
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Sint bij Kapper Hans

Kapper Hans viel dit jaar de eer ten beurt om Sinterklaas piekfi jn ge-
kapt op pad te laten gaan. In de comfortabele stoel gezeten onderging 
de Sint een knip- en kapbeurt van de Maartensdijkse kapper.

Sint op bezoek bij slagerij

Feestelijke ontvangst van 
Sinterklaas in Maartensdijk

Zaterdag werd Sint Nicolaas op een feestelijke, traditionele en enthousiaste wijze ontvangen 
door Maartensdijk en burgemeester Bas Verkerk.

Voor de komst van Sinterklaas was 
het al een drukte van belang op het 
Maertensplein. Alle hulppieten wa-
ren opgetrommeld om de kinderen 
een leuke middag te bezorgen. Ze 
stonden dan ook in de rij om samen 
met de Pieten de leukste dingen 
te doen. Sinterklaas had ook een 
groep danspieten vooruit gestuurd 
en die verrichtten op de modernste 
Sinterklaasliedjes prachtige groeps-
dansen en kregen alle kinderen aan 
het dansen. 

Hop, over het hek in de armen van 
Piet. [foto Henk van de Bunt]

Lieve mensen uit Groenekan en omgeving,

Jaja, ook dit jaar komen we weer bij jullie op bezoek.
Hoe laat we waar moeten zijn, staat inmiddels wel in ons boek.
Want ieder jaar is het het laatste weekend in november feest,
In Groenekan genieten we toch steeds het meest!
Samen met jullie allemaal mogen we van het feest genieten,
Ik kom niet alleen maar natuurlijk met mijn vele Pieten!
Niet alleen kinderen en ouders, maar iedereen is welkom,
Want voor ouderen, jongeren en anderen draaien we ons om.

De eerste keer is vrijdagavond 25 november, start om half zeven,
Ja, samen met de Verhaaltjespiet, zul je weer wat beleven!
In De Groene Daan staat zij klaar om jullie schoen een plekje te wijzen,
Ieder jaar blijft ze er met plezier naartoe reizen.
Met het versieren van taaipoppen zul je daar veel plezier maken.
Veel zoet en lekkers erop dat zal vast wel smaken!
Doe wel je naam en je leeftijd in je schoen of laars,
Zodat ook de kleine Pietjes zich niet vergissen met iets raars…
Om half 8 nemen we weer afscheid,
Om de volgende dag fi t te zijn, is het dan wel bedtijd!

Zaterdag 26 november start om 13.45uur de optocht op de Oranjelaan 
in Groenekan,
Na een heerlijke wandeling, maken we er in de Groene Daan opnieuw 
een feestje van!
Lopen jullie ook deze tocht allemaal met ons mee?
Dan zingen we vast met zijn allen, Sinterklaas olé!
In de Groene Daan stapt Sint weer op zijn stoel,
En ja, daar vertelt hij iedereen weer een heleboel!
Wie komt er dit jaar als Hulppiet naar de Groene Daan??
Piet zijn is namelijk écht een toffe baan! 

Groetjes Sint en zijn Pieten!

Sint Nicolaas en zijn drie helpers maakten afgelopen zaterdag tussen alle activiteiten door een bezoekje aan 
kwaliteitsslagerij Zweistra in Maartensdijk. (foto Wil Leeuwis)

Sinterklaas blaast even uit. [foto Henk van de Bunt]

De danspieten maken er een echt 
feest van. [foto Henk van de Bunt]
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Open Biltse Bridgedrive
Vrijdag 18 november werd voor de 
18e keer de Open Biltse Kampi-
oensdrive gehouden in het H.F. Wit-
te centrum te De Bilt. De strijd werd 
door 60 koppels gestreden uit alle 

kernen van De Bilt en (sommigen) 
van daarbuiten hadden zich aange-
meld. Mariette Vogelaar en Bert Nij-
dam zorgden voor een uitstekende 
organisatie en wedstrijdleiding.

Winnaars Petra Wristers (links) 
en Mavis Panday geflankeerd 
door de organisatie. 

[foto Henk van de Bunt]

Judokan-winnaars
Afgelopen zaterdag zijn er drie 
leden van Judokan Maartensdijk 
naar Boskoop geweest voor het 
Groene Hart Toernooi. Voor Li-
sanne Hartman was het haar eer-
ste wedstrijd na een periode van 
afwezigheid door een blessure en 
ondanks pittige tegenstanders is 
zij derde geworden in haar poule. 

Erin Stekelenburg had voor het 
eerst geen beginnerspoule, maar 
ook nu ze zette haar sterke wed-
strijden voort en werd ze tweede. 
Rudie van Oostrum heeft een ge-
weldige wedstrijd neergezet en is 
eerste geworden in zijn poule.

V.l.n.r. Erin Stekelenburg, Lisan-
ne Hartman, Rudie van Oostrum.

Brandenburg 
biedt partij 

De heren van Brandenburg verloren afgelopen zaterdag van het 
op de 2e plaats staande AZC Moscow uit Alphen a/d Rijn. Een 

team dat vol staat van sterke buitenlandse en
een paar Nederlandse spelers.

Brandenburg startte overtuigend tegen een ploeg die het wellicht wat 
onderschatte. In de 1e periode werd via 1-0 een 3-1 voorsprong geno-
men waarna AZC vlak voor het einde toch nog de afstand kon verklei-
nen tot 3-2. In de 2e periode deden de gasten er een schepje bovenop en 
konden zij de achterstand omzetten in een 5-7 voorsprong maar Bran-
denburg liet zich niet wegspelen en vocht zich in de 3e periode weer 
naast AZC (8-8) o.a. via een aantal mooie counters scoorden Ralph Jan-
sen en Dennis van Scharenburg en een stunt leek mogelijk. Maar door 
een paar scheidsrechtelijke beslissingen in het voordeel van de topclub 
konden de bezoekers weer uit lopen naar 8-10. Ook in de 4e periode 
bleef Brandenburg goed spelen maar de achterstand kon niet verkleind 
worden en werd een 11-14 nederlaag geleden. Volgende week volgt de 
thuiswedstrijd tegen de Zijl uit Leiden.

Badminton instuif
Op vrijdag 25 november houdt SV 
Irene Badminton een instuif voor 
iedereen vanaf 6 jaar. Tijdens de 
instuif kan iedereen komen erva-
ren dat badminton een dynamische 
sport is met een hoge reactiesnel-
heid. De shuttle kan sneller gaan 
dan een tennis,- of squash bal. Kom 
voor een gratis kennismaking op 

vrijdag 25 november naar de Kees 
Boekehal (Bilthoven, naast Kinder-
gemeenschap De Werkplaats) waar 
je o.l.v. trainers en ervaren spe-
lers de sport leert kennen. Voor de 
jeugd is de instuif van 18.00-20.00 
uur. Voor begeleiders is er koffie en 
thee in het clubhuis van SV Irene. 
Iedereen vanaf 18 jaar is welkom 

van 20.00-23.00 uur. Rackets zijn 
aanwezig dus sportkleding is vol-
doende. Meer informatie? Kijk op 
badminton.sv-irene.nl

De jeugd kijk belangstellend hoe 
de shuttle razendsnel heen en weer 
gaat.

Gevulde schoenen

Voor alle kinderen die bij kapper Hans hun schoen zetten was er de dag 
erop een lekkere verrassing.

De dames Margreet Goossens (links) en Toos Schut waren de ‘echte Biltse 
winnaars’. [foto Henk van de Bunt]

zaterdag
26 november

aanvang: 14.00 uur
PLUS

BILTHOVEN

FC DE BILT

SV LOOSDRECHT

advertentie
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Knil-pet 1928, met hoeden-
doos. ALLESSNIJDER, 
metaal op stroom. Twee beel-
den Japan, met nummer. Tel. 
0346-210241

Schilderij Hamburg juli 
- 1900 - jaartal kippen. 
BOXSSPRINGS, een op 
stroom nieuw 80-200cm. T 
0346 210241

HOGEDRUKREINIGER 
wab 380 V €175,00. 
Werkbank 300x60x80cm 
€75,00. Tel. 035-5771232

Bladblazer/zuiger benzine 
topcraft incl. instr.boekje 
en zuigmond. Compleet en 
z.g.a.n. goed onderhouden. 
€50,00. Tel: 06-25068004

Bladblazer/zuiger en versnip-
peren. Skil 2800w – 270km/h 
– 45l – 3.8kg. Incl. instr.
boekje z.g.a.n.€40,00. Tel: 
06-25068004

2 nieuwe pakken Nilfisk 
stofzuigezakken type N180. 
€4,00. Tel. - 0346 211738

Kopfreesmachine fab. Kinzo 
weinig gebruikt €25,00. Tel. 
0346-211738

Kaarsenstandaard, bestaande 
uit 6 ijzeren bloemstengels, 
die elk een glazen waxine-
lichthouder –in bloemvorm- 
vasthouden. Hoogste bloem: 
85 cm. Heel sfeervol. €25,00. 
Tel. 035 5772013 
Tafellamp, 55 cm hoog. 
Modern rank tulpmodel: wit/
grijs gemarmerde natuurste-
nen voet, metaalkleurige sten-
gel, gele tulp van geperforeerd 
metaal met halogeenlampje. 
€30,00. Tel 035 5772013 
2 ranke staande leeslampen, 
in Mondriaankleuren, met 
halogeenlampje; hoogte 125 
cm. Per stuk €25,00. Tel. 035 
5772013

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

Billy boekenkast 40x28x200 
cm  kleur: berken. €25,00. 
Tel. 0622212232

Bordspel Triviant (3e 
Genus Editie) €10,00. Tel. 
0622212232

Kerstboomstandaard, donker-
groen €7,50. Tel. 0622212232

Vouwfiets merk Pelikaan 
20,00 en messing 8-armige 
kroonluchter met (kaars)lamp-
jes 15,00. Bel 06-50910893 
of 0346-281075.

Hulpstartkabels €7,50. 
Linkprint stempeldoos nieuw 
€15,00. Tel. 035-5771232

Vitrinekast half kastruimte/
half vitrine. Twee laden. 
40x40cm en 180cm hoog. 
€25,00. Tel. 06-22175528

Een persoon grenen bed, met 
lattenbodem. En evt matras en 
dekbed 90 x 200cm. €49,95. 
Tel. 06-22175528

3x naslagwerken. Nieuw. 
KLM geschiedenis, KLM 
onderhoud in beweging, The 
Spirit pictures. €10,00 per 
stuk. Tel. 06-22175528

Gascomfort 4-pits, Pelgrim 
met deksel, wit, aardgas. 
Goede staat. €22,00. Tel. 
0302288994

Kampeermatras, zelfopbla-
zend, 1 persoons, €15,00. Tel. 
06-40730084

O´Neill dames/meisjes ski-
jack, XS (34), nog netjes, 
€35,00. Tel. 06-40730084

Kroonluchter voor 6 kaarsen. 
Zwart metaal igst. €25,00. Tel. 
06-21415798/ 06-45937138 
Convectorkachel 2000 watt. 
Nieuw in doos €24,50. Tel. 
06-21415798/ 06-45937138 
Eenwieler in hoogte ver-
stelbaar igst. €20,00. Tel. 
06-21415798/ 06-45937138

Retro-hanglamp rood €25,00. 
Tiffen-hanglamp melkwit 
€30,00. Tel. 06-29565866

Leo Kansteel met ridders 
€45,00. Tel. 06-13745003

Gratis afhalen twee struiken 
voor de kloostertuin. Tel. 
0346-213591

Singletje van de monkees: 
Day Dream believer kant 
a jr.'70 GoingDown kant B 
€4,50. Tel. 0346-243758

Eiken donker mechelse met 
veel houtsnijwerk is kaal moet 
opnieuw bekleed worden. 
€12,50. Tel. 0346-243758

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

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

Cursussen/ trainingen 
Januari: inleidende cursus filosofie in De Bilt. Over sto-
icijnse levenswijsheid en berusting in je levenslot; weten-
schapsfilosofie (over de rol van waarnemingen, waarheids-
theorieën, en omwentelingen); en – heel actueel: over geld 
en economie in de filosofie van Adam Smith, van Ayn Rand 
(filosofe van de hebzucht, in Amerika op de Bijbel na meest 
gelezen), en in het neo-liberalisme. Info: www.cursusfiloso-
fie-debaar.nl of: mdebaar@hetnet.nl 

N I E U W E 
WINTERCOLLECTIE 
Tassen, poncho's en sjaals. 
Bij Kok Stomerij &
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk.
Tel. 0346-214112

SPAANSE SLOFFEN. 
Ze zijn er weer! Bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Doodskop als spaarpot is 
wel apart. €4,50. Tel. 0346-
243758

Werkbankje inklapbaar €7,50. 
Groete houtzaag met 2 hand-
vatten 1 meter lang €5,00. Tel. 
030-2283955

Takkenzaag/tang kan tot 
3 mtr. hoog. Nieuw in de 
verpakking €10,00. Tel. 030-
2283955

Grote bruine teddybeer 1 mtr. 
lang €7,50. Maxi Cosy auto-
stoel verstelbaar €7,50. Tel. 
030-2283955

Krat vol met duplo, rails kar-
retjes, blokjes enz. 530,00. 
Teel. 030-2283955

Lamp boven eettafel. Klein 
wagenwiel met 6 kaarslam-
pen (rond) €40,00. Tel. 035-
5771895

Activiteiten
GARAGEVERKOOP op 26 
november. Kerst artikelen en 
Brocante. Van 11.00 uur tot 
16.00 uur op de Tolakkerweg 
92, Holl. Rading

SCHRIJFACTIE Amnesty 
International op 10 decem-
ber in het Lichtruim. Op 10 
december, de Internationale 
Dag van de Rechten van de 
Mens, organiseert de Afdeling 
De Bilt een schrijfactie in  
Het Lichtruim, Planetenplein 
2 Bilthoven. U bent welkom 
om mee te schrijven tussen 
10.00 en 14.00 uur. U kunt 
vrij binnen lopen tijdens 
deze uren. Voorbeeldbrieven, 
pen en papier liggen klaar. 
Eventueel kunt u zelf neutrale 
ansichtkaarten meebrengen 
om aan gevangenen te sturen. 

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.

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

Pizzeria La Terrazza B’hoven 
zoekt bedieningsmedewer-
kers! Op zoek naar een leuke 
BIJBAAN? Bel 0302280288 
of mail naar laterrazzabiltho-
ven@gmail.com

WANTED!
Leuke mensen die leuke klan-
ten willen helpen op zater-
dag bij Kwaliteitsslagerij van 
Loo. Wij leren je alles wat 
je hiervoor moet weten! Bel 
030-2203813 of kom langs!

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJKE behan-
ger heeft nog tijd over voor al 
uw behang- 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

WONINGONTRUIMING & 
inboedelafwikkeling via vei-
linghuis, www.zwartblok.nl 
035-6224216 

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

Ook voor kleur en perma-
nentbehandeling kom je naar 
BETTY’S CORNER! Maak 
nog een snel een afspraak 
voor de kerst! Bel voor een 
afspraak: 06-33722022. Zorg 
voor uw haar! Prijs voor Kooklust

Aan Kooklust121 in De Bilt is de Global Innovation Award - Netherlands 
2016-2017 toegekend, een Amerikaanse prijs voor ‘excellent retailing’. Het 
bijbehorende certificaat werd 22 november in de winkel aan de Hessenweg 
155, uitgereikt aan Kelly de Jong en John van Leeuwen. In maart 2017 strij-
den zij in Chicago met circa 30 andere ‘national winners’ om de extra kers op 
de taart: de ‘Global Honoree Awards’.

Kelly de Jong en John van Leeuwen zijn supertrots op hun Award.
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Irene Dames denderen door
Vrijdag 18 november speelde Irene Dames 1 tegen Zaanstad Dames 3 in Koog aan de Zaan. De 
vrijdagavond is traditiegetrouw een beruchte avond om te spelen. De wedstrijd ervoor liep uit 

dus men begon uiteindelijk drie kwartier later, om 22.00 uur. 

Ondanks dat Irene er veel zin in had 
begon het team de eerste set niet 
goed. De pass kwam niet bij spel-
verdeelster Sandra Jongerius, die 
daardoor moeite had om de ballen 
goed naar de aanvallers te spelen. 
Daarnaast maakten de Irene dames 
veel fouten en verloren.(25-22)
De tweede set kwam Irene beter in 
de wedstrijd. De pass liep goed en 
ook de set-ups kwamen aan. Irene 
draaide weer goed en won. (19-25)

Mooie ups
In de derde set begon Irene sterk. 
Door mooie set ups kon Jorine 
Rabius de ballen er hard inslaan 
en zij scoorde bijna alles. Zaan-
stad had het moeilijk en verloor 
ook deze set.(11-25). In de vierde 
set scoorde Sharon Koele met veel 
mooie tactische ballen in het ach-
terveld. Er werd vanaf de kant hard 
aangemoedigd waardoor Irene nog 
meer energie kreeg. Ook invalster 

op midden, Jill Daalmeijer speelde 
goed en sloeg de ballen er heerlijk 
in. (17-25). Een 3-1 overwinning 
dus voor Irene, ondanks dat de da-
mes even op gang moesten komen. 
Irene neemt 4 punten mee naar Bilt-
hoven en staat keurig eerste met 34 
punten. 

Zaterdag 26 november om 14.45 
uur speelt Irene Dames 1 thuis in 
de Kees Boekehal tegen USV Pro-
tos Dames 2. Protos staat derde met 
32 punten. Dus het wordt een span-
nende wedstrijd.

(Hanneke Groenendijk-
Caldenhoven)

Zwaluwen - FC De Bilt
In de tweede ronde van de KNVB-beker bleek FC De Bilt te sterk 
voor 4e klasser Zwaluwen Utrecht (0-5). Vanaf de eerste minuut 
was het De Bilt die het spel bepaalde en dat resulteerde in een 
snelle voorsprong. Vincent schoot in eerste instantie op de keeper, 
maar de rebound was een koud kunstje. Hierna ontbrak echter de 
scherpte in de eindpass en afronding waardoor beide ploegen de 
kleedkamer ingingen bij een 0-1 stand.

Na rust was de wedstrijd snel beslist. Mike had zijn brommer aangezet 
en ging een aantal keer pijlsnel langs alle verdedigers. Hij bood na 
een rush van 40 meter Bart een niet te missen kans, maar Bart ging 
daar onzorgvuldig mee om. Even later was het alsnog raak voor Bart. 
Een mooie voorzet kon hij van dichtbij binnentikken. Twee minuten 
later was het de beurt aan Mike. Hij versnelde weer langs twee man en 
drukte de bal achter de keeper. De 0-4 werd gemaakt door Sam. Na een 
overtreding op Bart mocht hij aanleggen vanaf 11 meter. Hij liet de kee-
per kansloos. Joey zorgde voor het slotakkoord door de 0-5 binnen te 
werken. Een smetje op de zege was de onnodige rode kaart van Mike. 
Met twee keer geel mocht hij vervroegd gaan douchen. 

TZ wint in 
doelpuntrijk duel

In de tweede ronde van de zaalcompetitie ontmoette TZ De Meervo-
gels in Zoetermeer. Deze ploeg had vorige week niet de competitiestart 
gehad die ze zich gewenst hadden. De ploeg uit Zoetermeer kampt met 
blessureleed, maar is een niet te onderschatten tegenstander. 

Waar je zou verwachten dat TZ het initiatief zou pakken, om niet weer 
net als vorige week in de achtervolging te moeten, gebeurde dat niet. 
De Meervogels startte sterk en schoot over meerdere schijven een hoog 
percentage. Het goede was dat TZ aanvallend redelijk rustig bleef en 
niet in paniek raakte. Maar de eerste helft was toch echt voor De Meer-
vogels. Een aantal maal kwamen zij op een voorsprong van 3 punten. 
Toch was het vlak voor rust weer gelijk, mede door een stip die Luke 
van Kouterik, met nog twee seconden te spelen, wist te verdienen. Waar 
de aanval prima in orde was, was het verdedigend onvoldoende. Er 
werd te veel ruimte weggegeven. Voor het publiek was de eerste helft 
genieten, want met 34 doelpunten verdeeld over beide ploegen werd er 
lekker gescoord.

Duidelijk
De opdracht voor de tweede helft was helder: ‘Zorgen dat er verde-
digend minder ruimte weggegeven wordt’. Al snel werd duidelijk dat 
de thuisploeg veel minder makkelijk tot scoren kwam. In de eerste 20 
minuten van de tweede helft scoorde men nog maar 5 keer. TZ scoorde 
wel en bij 21- 23 knalde men door naar 21 - 31. Die sterke run zorgde 
ervoor dat de overwinning binnen was. Inmiddels was de zieke Joep 
Gerritsen vervangen voor Matthias van Beest. Ook Nawal Legouit 
kwam nog binnen de lijnen voor Rianne. In de laatste 5 minuten werd 
de eindstand bepaald op 26 – 35.

DOS pakt ruime overwinning 
De laatste keer dat DOS en MIA 
tegen elkaar speelden was twee sei-
zoenen terug. DOS begon geweldig 
scherp en binnen vijf seconden had 
Robin de Rooij zijn eerste doelpunt 
er al in liggen. Het werd het begin 
van een martelgang voor zijn tegen-
stander die nog ruim 59 minuten 
zou duren. Dit gold overigens voor 
de meeste Amersfoorters, want op 
bijna alle posities overheersten de 
oranjehemden. In de korfzone had-
den zij de meeste rebounds en ook 
in het voorveld en in de afronding 
was DOS scherper. DOS speelde 
met grote overtuiging en legde MIA 
haar wil op. Het hoge tempo van de 
thuisploeg kon MIA niet bijbenen, 
dat zelf grote moeite had om onder 
de Westbroekse druk uit te komen. 
Slechts op momenten dat DOS 
even een kleine adempauze inge-
laste, zoals bij een 5-1 voorsprong, 
kwam MIA iets beter in haar spel.

Halverwege had DOS een riante 
voorsprong van 14-7 gepakt. DOS 
scoorde direct na rust als eerste en 
pakte zo acht punten voorsprong. 

Heel even was er nog een moment 
dat MIA terugkwam naar zes doel-
punten, maar met twee snelle goals 
werd weer snel orde op zaken ge-
steld. MIA ging wat fysieker spe-
len, maar maakte hierbij veel over-
tredingen. DOS liet zich hierdoor 
niet van de wijs brengen en bleef 
goed korfballen de tweede helft. 
Beide invallers, Lisanne Groot en 
Mathijs de Rooij pakten ook nog 

hun doelpuntje mee richting een 
mooie 27-17 overwinning. A.s. za-
terdag is er een uitwedstrijd tegen 
Synergo dat nog op jacht is naar de 
eerste punten. De wedstrijd is om 
19.15 uur in sporthal De Dreef in 
Overvecht.

Een overtuigende zege; dat zagen 
ook de spelers van C1, dat als team 
mee mocht oplopen deze wedstrijd.

Salvodames niet 
opgewassen tegen de top

Het bezoekende Forza was een maatje te groot voor Salvo. Dit jeug-
dige talentvolle team dat tot de titelkandidaten behoort was op alle 
fronten beter en drukte dat ook duidelijk uit in de stand. Salvo 
bleef met een kansloze 0-4 nederlaag achter. De heren van Salvo 
speelden niet. Hun wedstrijd werd uitgesteld.

De dames boffen niet dat de laatste wedstrijden van de eerste competi-
tiehelft louter tegen de topteams gespeeld moet worden. Gevoegd bij de 
blessuregolf die nog steeds heerst komt dit de resultaten niet ten goede. 
Ook nu weer was het klassenverschil al snel duidelijk.  Salvo knokte 
voor wat het waard was maar dat was slechts genoeg om een beetje bij 
te blijven in de stand. Met name in de 1e set was het klassenverschil 
zeer duidelijk. Salvo bleek niet opgewassen tegen de sterke aanval en 
de enorm flexibele verdediging van de tegenstander. Deze set ging dan 
ook overtuigend naar de tegenstander met 16-25. In het verdere verloop 
van de wedstrijd gaf Salvo redelijk partij en kon de tegenstander het 
spel van de 1e set niet voortzetten. Wel stond Forza alle sets op voor-
sprong. Vooral in de 3e set wist Salvo goed bij te blijven. Na twee time 
outs van de tegenstander werd de set echter toch verloren met 21-25. 
De 2e en 4e set werden verloren met 2 maal 19-25. 
Vooral de laatste set was een goede prestatie omdat Salvo toen met al 
zijn jeugdige talenten speelde. Nadia Speek. Tessa Laarman en Iris de 
Boer lieten een goede indruk achter. Toch nog winst in deze wedstrijd.
Op 2 december spelen de dames tegen het als laatste geklasseerde Hui-
zen. Hier liggen kansen om weer eens punten te pakken.

Nova pakt volle buit 
Voor de eerste uitwedstrijd van het nog prille zaalseizoen reisde de Nova-selectie naar Deventer, 
waar werd aangetreden tegen Devinco. Nova speelde attractief, kwam geen moment in gevaar 

en na een uur sierde de alleszeggende eindstand 13-27 het scorebord.

In de warming up kwam coach 
Wouter van Brenk voor een last-
minute beslissing te staan i.v.m. een 
blessure: dus startte A1-speler Tim 
Houtman in de basisacht. Dit bete-
kende het debuut van de 17-jarige 
junior. ‘Zowel de ploeg als ik had 
alle vertrouwen om met Tim te star-
ten. Belangrijkste voorwaarde is dat 
zijn basis op orde is: fysiek sterk en 
verdedigend solide. Hij heeft het 
prima gedaan en natuurlijk mooi 
voor hem dat hij ook een doelpunt 
liet noteren’, verklaarde de coach 
na afloop. Devinco opende in de 
goed gevulde sporthal de score uit 
een strafworp en kon aanhaken tot 
3-4. Daarna ging Nova niet alleen 

qua veldspel, maar ook scorend het 
initiatief nemen. Via 3-9 werd er 
een 4-13 ruststand bereikt.

Gretig
In de tweede helft toonde Nova 
zich gretig om door te pakken. 
Een kwartier voor tijd stond het 
7-20 en kwam Coen van Eck bin-
nen de lijnen voor Tim Houtman. 
Devinco had extreem veel moeite 
om überhaupt tot schotkansen van 
afstand te komen en stopte vooral 
veel energie in voorspelbare en 
inefficiënte loopacties. Aranka 
Akkermans had inmiddels met 
haar bekende verdedigende druk 
de aanvoerster van Devinco vol-

ledig uitgeschakeld en Inge van 
Eck domineerde daarnaast ook op 
alle terreinen; scorend, reboun-
ded en scherpe assists uitdelend. 
Hoogtepunt van de wedstrijd was 
de korte combinatie onder de korf 
tussen Richard van der Pas (die 
deze avond samen met Maarten 
van Brenk scorend op dreef was) 
en Coen van Eck. Deze score van 
laatstgenoemde kreeg (terecht) 
ook de handen van het thuispu-
bliek op elkaar. Nova bleef scoren 
en bereikte zo, via 9-24, een mooie 
13-27 eindstand. Volgende week 
ontvangt de Nova-selectie het in-
middels bekende HKC uit Utrecht 
om 17.50 uur in De Bilt. 

De dames van Irene weten van geen ophouden. (foto Ron Beenen)
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 De Vierklank 20 23 november 2016

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

Kinder-Natuur-
Activiteiten 

Utrechts landschap organiseert in samenwerking met het IVN De 
Bilt bij Paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6 in De Bilt een leuke 
en leerzame middag voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar.
Op woensdag 30 november van 14.30 tot 16.30 uur ga je sporen 
zoeken in het bos en binnen wordt er sporenonderzoek gedaan. 
Speurneuzen kunnen zich aanmelden. Maximaal 3 per aanmelding, 
er is voor maximaal 10 kinderen plaats. Bij minder dan 4 aanmel-
dingen gaat de middag niet door.
Aanmelden kan alleen per email 
tot zondag 27 november met 
KinderNatuurActiviteiten@
gmail.com. 

Labrador Noortje beste
jachthond van Nederland

door Guus Geebel

‘Mijn honden betekenen heel veel voor mij. Daar kunnen ze me altijd voor uit bed halen’, 
zegt Klaas van der Valk, directeur van De Biltsche Hoek, om zijn passie voor de dieren te 

accentueren. Op maandag 14 november werd zijn hond Noortje bij het jachthondenevenement 
Nimrod 2016 eerste en dus beste jachthond van Nederland. Er deden 11 rassen mee.

De wedstrijd vond dit jaar plaats bij Fort Vechten en trok 3700 bezoekers.

De Nimrod wordt georganiseerd 
door Orweja (organisatie wedstrijd-
wezen jachthonden). ‘Het is een ras-
sen- en een jagerswedstrijd’, vertelt 
Klaas van der Valk. ‘Het evenement 
wordt jaarlijks gehouden en honden 
mogen er maar eenmaal in hun leven 
aan deelnemen. Het is een hele eer 
om mee te doen. De stamboeknaam 
van de winnende hond is Tidebrook 
Hill Molly. Tidebrook staat voor de 
stamboom, Hill voor het nestjaar en 
Molly is haar eigen naam, zeg maar 
de doopnaam. Noortje is haar roep-
naam. Ze wordt 30 november acht 
jaar. Ik heb ook haar dochter Google. 
Ze zijn mijn vijfde en zesde labrador. 
Mijn vorige labradors zijn rond de 
vijftien jaar oud geworden. Noor-
tje komt van fokster Sidonie Amo-
rison uit Doorn. Ik bel Sidonie na 
iedere wedstrijd die ik gedaan heb. 
Als Noortje haar tegenkomt springt 
ze meteen tegen haar op, zo’n goede 
band hebben ze.’ Op haar website 
schrijft Sidonie: ‘Tidebrook Hill 
Molly ofwel Noortje wint met Klaas 
van der Valk de Nimrod. Tempera-
mentvolle Noortje heeft het Klaas 
nooit makkelijk gemaakt maar dit 
jaar hebben ze samen enorme succes-
sen geboekt, met als hoogtepunt het 
winnen van de Nimrod.’ 

Apporteerwedstrijden
In september en oktober zijn door 
het hele land apporteerwedstrijden 
gehouden waarmee honden zich 
voor de Nimrod konden kwalifice-
ren. ‘Win je een wedstrijd dan krijg 
je honderd Nimrodpunten daarnaast 
krijg wedstrijdpunten. Noortje was in 
de meervoudige apporteerwedstrij-
den al de beste labrador van het jaar. 
Ik heb twee wedstrijden gewonnen 
en daarmee de eerste klap uitgedeeld. 
Er hebben dit jaar ongeveer 5100 
honden deelgenomen aan de jacht-
hondenopleiding. Een deel daarvan 
heeft deelgenomen aan de meervou-
dige apporteerwedstrijden op A en 
B niveau. Het A niveau is dan het 

hoogste niveau. Om op de Nimrod te 
komen moet je minimaal twee MAP 
wedstrijden gehaald hebben. Van 
ieder ras wordt de beste hond geko-
zen. Er bleven uiteindelijk 18 honden 
over die aan de Nimrod mee moch-
ten doen. De labrador is het grootste 
stamboekras in Nederland.’
 
Wedstrijd
De wedstrijd bestond uit drie onder-
delen en iedere hond had een kwartier 
de tijd om drie stuks wild te appor-
teren in verschillende omstandighe-
den. ‘Bij de eerste proef moest ik de 
hond over de fortgracht heen sturen 
om een meerkoet op te halen. Net op 
dat moment kwamen er twee zwanen 
aanzwemmen dus ik was benieuwd 
hoe dat zou gaan, maar Noortje ging 
er mooi met een grote boog omheen. 
Toen ze bijna aan de overkant was 
werd er honderd meter verder een 
eend geschoten die in het water viel. 
Maar Noortje was uitgestuurd om de 
meerkoet te halen en moest de eend 
negeren. Dat deed ze uitstekend en 
kwam daarna netjes bij mij terug. Ze 
had de plek van de eend goed onthou-
den en op het commando apport ging 
ze te water om in een strakke lijn feil-
loos die eend op te halen. Daarnaast 
moesten we nog ergens een smient 
ophalen. In de andere proef hadden 
we een gans, een fazant en een duif te 
halen en in de laatste proef eerst een 
duif, dan een kraai en toen een haas. 
In totaal dus negen dieren.’ 

Spanning
‘Bij het eerste onderdeel mislukte de 
proef met de smient en de man voor 
mij had ze alle drie. Bij de tweede 
proef had ik weer maar twee van de 
drie stukken wild binnen, maar bij 
de derde proef had ik alles binnen. 
Ondanks de grote hoeveelheid men-
sen heb ik me redelijk af weten te 
zonderen en me op mezelf gefocust. 
Ik kwam terug in de tent in de we-
tenschap dat ik twee stukken wild 
gemist had. Als iemand vroeg hoe ik 

het had gedaan antwoordde ik spijtig 
dat ik er twee gemist had. Maar dat is 
hartstikke goed zeiden ze. Ik wist dat 
er niemand was die alles had, maar 
dat er geen mensen waren die er acht 
van de negen hadden had ik nooit 
verwacht. Ik ging alweer een beetje 
meer rechtop lopen en uiteindelijk 
bleek bij het bekend worden van de 
uitslag dat er maar twee waren die 
er zeven hadden. Het is ook een ju-
rysport en de hoeveelheid comman-
do’s die je nodig hebt worden ook 
beoordeeld. Ik had met Nootje meer 
punten dan de nummer twee en werd 
winnaar.’ Klaas van der Valk ontving 
naast eeuwige roem een certificaat, 
een mooie foto, een jachtlijntje,  een 
grote beker, een wisselbeker en twee 
erepenningen.

Bijzonder
De Biltsche Hoek vierde dit jaar zijn 
zestigjarig bestaan. ‘Omdat de Nim-
rod in de provincie Utrecht werd 
georganiseerd heb ik het evenement 
gesponsord en de organisatie wat ge-
holpen. Degenen die de avond voor 
de Nimrod in het hotel kwamen lo-
geren mochten hun hond gratis mee-
nemen. We hadden zo’n 25 honden 
te logeren en dat was heel gezellig. 
Ik heb veel mensen ontvangen en 
gesproken en lekker gewerkt. Daar-
door kon ik lekker slapen en werd ik 
niet wakker van de zenuwen. Het is 
al heel bijzonder dat deze Nimrod in 
de provincie Utrecht werd gehouden 
en dat je er dan als inwoner van De 
Bilt aan mee mag doen. Met het wed-
strijdelement heb ik me niet bemoeid. 
De proeven waren al bedacht voor ik 
me gekwalificeerd had. Ik heb op de 
Nimrod gestaan met vier van mijn 
trainingsmaatjes en we hebben een 
enorme battle uit moeten vechten. 
Uiteindelijk stonden we op de eerste 
vier plaatsen. Dit jaar was de lat hoog 
gelegd. Er waren moeilijke maar re-
ele uitdagende praktijkproeven ge-
organiseerd. Het was alles bij elkaar 
een bijzondere ervaring.’

Klaas van der Valk met Google en Noortje (met het gele jachtlijntje).

Dorpsbistro  0346 - 218821

“Wat schaft de pot?”
Woe.
23-11
Do.

24-11
Vr.

25-11

Klassieke hazenpeper + aardappel, 
winterkool en stoofpeer

of
Duo van roodbaars- en doradefilet 

met tomaten-pestosaus
of

Rode biet, pastinaak, noten, 
gegratineerd met brie uit de oven

€13,50

€ 10,-

€ 10,-

Woe.
30-11
Do.

01-12
Vr.

02-12

Indische satéballetjes 
met mihoen

of
Thaise gambaschotel 

met jasmijnrijst
of

Pappardelle met bospaddestoelen 
en parmezaanse kaas

€ 10,-

Najaarsactie: Kijk op
www.naastdeburen.nl

Groenekanseweg 168, Groenekan

Winterfair bij de 
Schaapskooi

Zaterdag 10 december is er van 11.00 tot 16.00 uur bij Reinaerde bij De 
Schaapskooi (Melkweg 1b te Bilthoven) een winterfair met veel markt-
kramen. Er is de verkoop van (houten) kerstbomen, oliebollen, gebak, 
glühwein en erwtensoep en er zijn tal van activiteiten zoals schminken, 
pony’s, poppentheater, levende kerststal, vogelhuisjes timmeren, kerst-
knutsels en een springkussen. 

Voorjaar in Westbroek

Bij Rob Schuurman (15) uit Westbroek heeft een schaap een lammetje 
gekregen. Een vroeg voorjaar dus. Dat was een leuke verrassing want 
het was onbekend dat het schaap drachtig was. Het ras is Walliser 
Schwarznase; een ras dat oorspronkelijk vooral in Wallis (Zwitserland) 
voorkwam.
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