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 Wenst iedereen
fijne kerstdagen 

en een voorspoedig 2016
Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Muzieklessen werpen vruchten af
door Guus Geebel

Leerlingen van de groepen 4 en 5 van de Julianaschool, De Werkplaats en De Rietakker  
lieten woensdag 16 december met een kerstconcert horen waartoe muzieklessen geleid hebben. 

De scholen zijn na de zomervakantie in samenwerking met het KunstenHuis en  
de Biltse Muziekschool met een proefproject gestart. De proef moet leiden tot  

muziekonderwijs op alle Biltse basisscholen.

De Julianaschool beet het spits 
af in de OLV-kerk aan de Grego-
riuslaan in Bilthoven. Na een ge-
nerale repetitie liep de kerk vol 
met ouders, broertjes en zusjes, 
andere familieleden en bekenden. 
‘We hadden niet verwacht dat er 
op woensdagochtend zoveel pu-
bliek zou zijn’, zegt directeur Ella 
Prins voordat het concert begint. 
Zij vertelt hoe die lessen tot stand 

zijn gekomen. ‘En nu is er na een 
paar maanden al resultaat, dank zij 
de mensen van het KunstenHuis.’ 
Trots laat Ella Prins de harp zien 
die een opa van een van de kinde-
ren heeft gemaakt en aan de school 
in gebruik gegeven heeft.

Kerstverhaal
Voordat Corinne Weeda van het 
KunstenHuis als vertelster met het 

programma begint stelt zij het do-
cententeam voor dat met de kinde-
ren afgelopen maanden aan de slag 
is geweest met instrumenten. Dat 
zijn Emilie Ganderup met viool, 
Michelangelo Catal slagwerk, Jo-
landa de Koff klarinet, Anita van 
Soest trompet, Dionne Nijsten cel-
lo en Kate Rockett trombone. Het 
schoolorkest wordt gedirigeerd 
door Joke Firet. Corinne Weeda 

vertelt een kerstverhaal dat wordt 
ondersteund door muziek en zang, 
muziekinstrumenten en stemgelui-
den. Het gaat over een kale kerst-
boom die op een rotonde in een 
drukke winkelstraat staat, waar 
veel mensen aan het winkelen zijn. 
Met instrumenten zijn de voetstap-
pen van het publiek te horen. Kin-
deren rennen lachend en pratend 
langs de boom en auto’s rijden 
toeterend af en aan. Over de straat 
hangen lichtjes en op de ramen zie 
je gekleurde posters. Op de hoek 
van de straat staat een orkestje dat 
jingle bells speelt, dat nu dus door 
de kinderen in de kerk wordt ge-
speeld en gezongen.

Applaus
Het verhaal gaat verder. Sterren 
fonkelen in de lucht. Dan wordt 
het rustiger op straat. De mensen 
gaan naar huis en het begint te 
sneeuwen. Vlokken dalen neer op 
de kerstboom.  en de wind ruist 
door de takken. De kerstboom 

is verdrietig, voelt zich eenzaam 
en begint te huilen. Opeens klin-
ken er klokken en de zon komt 
op. Dan komt er een auto waaruit 
twee mannen stappen. Ze zagen 
de boom om, leggen hem achter 
in de wagen en nemen hem mee. 
De boom wordt daarna in een pot 
gezet en voelt dat er van alles aan 
hem wordt gehangen. Hij krijgt 
ook lampjes aan zijn takken. Met 
lampjes, slingers, belletjes, bal-
len en een piek staat hij middenin 
een klokkenwinkel. Een stem zegt 
gelukkig kerstfeest en de boom 
voelt zich ook gelukkig. Zeker als 
hij door de kinderen en de andere 
aanwezigen wordt toegezongen. 
Na afloop krijgt het orkest een da-
verend applaus. ‘Jullie waren echt 
super’, zegt Ella Prins. De docen-
ten gaan na afloop snel naar De 
Werkplaats en De Rietakker voor 
hetzelfde programma. Alle andere 
basisscholen in De Bilt gaan over 
een paar jaar ook met muziekin-
strumenten aan de slag.

Geconcentreerd wachten de kinderen op hun beurt.

Commando overdracht bij 
brandweerpost Westbroek 

door Walter Eijnhoven

Na ruim 12,5 jaar werkzaam te zijn geweest als brandweercommandant in Westbroek kon 
Martin Groot de motivatie niet meer vinden om zijn zo geliefde korps te leiden, zoals hij dat 

gewoon was. Een paar maanden geleden heeft hij dan ook de knoop doorgehakt en besloten om 
19 december het roer om te gooien. Tot vreugde van zijn manschappen 

blijft Groot wel aan als bevelvoerder.

Zaterdag 19 december was het 
druk in het Dorpshuis in West-
broek. Zo’n vijftig genodigden 
waren getuige van de commando 
overdracht en om hun geliefde 
collega een hart onder de riem te 
steken. Tot grote verrassing van 
Groot was ook Arjen Gerritsen, 
burgemeester van de gemeente 
De Bilt aanwezig. Gerritsen kreeg 
dan ook al snel het woord. Ger-
ritsen: ‘Beste Martin, ik ken je al 
zovele jaren als een geliefde com-
mandant binnen je korps, je deelt 
alle lief en leed met je collega’s. 
Daarbij voel ik, als burgemeester, 
gevoelens van trots en heb ik veel 
waardering voor je inzet binnen 

het korps van Westbroek. Daarom 
heeft de gemeente besloten jou 
de Chapeaupenning te overhan-
digen’. Hierop werd een toast ge-
dronken.

Licht uit
Martin Groot vertelt: ‘Ik heb vele 
jaren met plezier leidinggegeven 
aan het korps. Het korps is een 
hecht team en alle lief en leed 
wordt met elkaar gedeeld. In al 
die jaren is veel bereikt, zoals het 
vormgeven aan de gemeentelijke 
herindeling, en het realistisch oe-
fenen binnen het brandweerkorps. 

Lees verder op pagina 3

Laatste Vierklank 2015
Voor u ligt een dubbeldik kerstnummer van De Vierklank. Volgende 
week woensdag verschijnt De Vierklank niet. Ons kantoor is in deze 
week gesloten. Het eerste nummer van 2016 verschijnt op woensdag 6 
januari. Wij wensen u hele fijne feestdagen en een sprankelend 2016.
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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

Heden overleed zacht en kalm mijn lieve moeder en 
ons wakend oog

Engelina Cornelia Ekelaar
Lidy

Rotterdam, 8 december 1925 Bilthoven, 16 december 2015

Vol moed en kracht heeft zij haar leven geleefd.

Joke Ekelaar en Eelco de Weert

De begrafenis heeft plaatsgevonden op 22 december jl. 

Correspondentieadres: 
De Zwaan Uitvaarten t.a.v. mevr. J. Ekelaar

Nieuwe Koekoekstraat 101 | 3514 ED Utrecht

Uitnodiging 

NIEUWJAARSRECEPTIE
gemeentebestuur De Bilt

Het gemeentebestuur van De Bilt nodigt inwoners en 
vertegenwoordigers van verenigingen, bedrijven en instellingen 
uit voor de Nieuwjaarsreceptie.

Deze feestelijke bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond
7 januari van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Mathildezaal 
van het gemeentehuis in Bilthoven.
 
Een bezoek aan de Nieuwjaarsreceptie kan gecombineerd worden 
met een bezichtiging van de expositie van Josephine Sloet 
(schilderijen, tekeningen en ruimtelijk werk). De leden van de 
ArtTraverse werkgroep zijn aanwezig en zullen u met plezier 
over de werken informeren.
 
Wij wensen u alvast fijne feestdagen en 
een prettige jaarwisseling toe!

Het college van burgemeester en wethouders van De Bilt,

de burgemeester,
A.J. Gerritsen

de secretaris,
F.G. Wietses

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

24/12 • 19.00u - Mevr. ds. B.L. Bos - 
Kinderkerstnachtdienst

24/12 • 22.00u - Mevr. ds. B.L. Bos - 
Kerstnachtdienst

25/12 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos
27/12 • 10.30u - Ds. C. van Steenis
31/12 • 19.00u - Mevr. ds. B.L. Bos
1/1 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos
3/1 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
25/12 • 9.30 en 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

26/12 • 9.30u - Kerstfeestviering
voor en door jeugd

27/12 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
27/12 • 18.30u - Ds. H.I. Methorst

31/12 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer
1/1 • 10.00u - Ds. R.W. de Koeijer
3/1 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer

3/1 • 18.30u - Ds. G.J. van Beusekom

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

25/12 • 10.30u - Mw. L.C. Spelberg
27/12 • Geen dienst

3/1 • 10.30u - Ds. P. Lootsma 

Evangelische Gemeenschap, Koperwieklaan 3
25/12 • 10.00u - Kerstviering

27/12 • 10.00u - Dhr. H. Kesting

R.K. Kerk O.L. Vrouw
24/12 • 18.00u - Dhr. F.W. v/d Sande

24/12 • 20.30u - Pastor mevr.
A. van den Boogaard

24/12 • 22.00u - Pastor A. van Kempen
25/12 • 10.30u - Pastor mevr.

A. van den Boogaard en Dhr. J. Ham
26/12 • 10.30u - Ds. L. Blok en

Pastor G. Weersink
27/12 • 10.30u - Werkgroep Liturgie

31/12 • 19.00u - Pastor mevr.
A. van den Boogaard

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

25/12 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
27/12 • 10.15u - Ds. G. Roorda
27/12 • 17.00u - Ds. U. ter Meer
31/12 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed

3/1 • 10.15u - Ds. J. de Wolf
3/1 • 16.30u - Ds. J. Burger

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

24/12 • 17.00u - Kinderkerstfeest
24/12 • 22.00u - Ds. N. de Boo - 

Kerstnachtdienst
25/12 • 10.00u - Ds. L. Schaap

26/12 • Geen dienst
27/12 • 10.00u - Ds. A.F. Troost

24/12 • 19.00u - Ds. G.A. Trouwborst
31/12 • 19.30u - Ds. G. van Meijeren - 

Ouderjaardienst
1/1 • 10.00u - Ds. J. van Dijk
3/1 • 10.00u - Ds. N. de Boo

3/1 • 19.00u - Ds. W. J. Dekker

Pr. Gem. Immanuelkerk
24/12 • 22.00u - Ds. G.M. Landman - 

Kerstnachtdienst
25/12 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

27/12 • 10.00u - Ds. R. Meter
31/12 • 19.30u - Ds. G.M. Landman

1/1 • Geen dienst

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

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

Kerstnachtdienst
25/12 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

27/12 • 10.00u - Ds. H.J. Hoekert
31/12 • Geen dienst

1/1 • 10.30u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk
24/12 • 17.30u - Pastor J. Baneke - 

Gezinskerstviering
24/12 • 22.30u - Pastoor J. Skiba - 

Kerstnachtdienst
25/12 • 10.30u - Pastor F. Zwarts
26/12 • 10.30u - Pastor J. Baneke

27/12 • 10.30u - Communieviering
3/1 • 10.30u - Pastor F. Zwarts

Volle Evangelie Gemeente, 
Nieuwstraat 47 De Bilt

23/12 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst
25/12 • 10.00u - Kerstdienst, A. van der Mast

25/12 • 11.30u - Kerstlunch
27/12 • 10.00u -Zondagse Dienst

30/12 • 19.00u - Einde Jaar 

Gebedsbijeenkomst
3/1 • 10.00u – Dhr. A. van der Mast

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

25/12 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser
27/12 • 10.30u - Ds. R. Alkema

31/12 • 19.00u - Mevr. ds. E.A. Visser
3/1 • 10.30u - Ds. A.C.R. van Dorp

Herv. gemeente Blauwkapel 
25/12 • 10.00u - Proponent drs.

G.A. van Ginkel
25/12 • 18.30u - Ds. M. Baan

26/12 • 10.00u - Ds. J. Vroegindeweij
27/12 • 10.00u - Ds. J. Vis

27/12 • 18.30u - Kand. J.P. de Man
31/12 • 19.30u - Proponent drs.

G.A. van Ginkel
1/1 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer - 

Nieuwjaarsdienst
3/1 • 15.30u - Proponent drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk
25/12 • 10.30u - Ds. J. Koppelaar

25/12 • 18.00u - Ds. L. Groenenberg
26/12 • 10.30u - Kand. H. Roelofsen

27/12 • 10.30 en 18.00u - Ds. H. Juffer
31/12 • 19.00u - Onbekend

1/1 • 10.00u - Ds. N. van der Want
3/1 • 10.30 en 18.00u - Ds. R. van de Kamp

Onderwegkerk Blauwkapel
24/12 • 21.40u - Samenzang

24/12 • 22.00u - Ds. N. Meynen - 
Kerstnachtdienst

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

25/12 • 11.00u - Ds. R. Alkema
27/12 • 10.00u - Ds. J. Huttenga

31/12 • 19.00u - St. Maartenskerk - 
Oudejaarsdienst

3/1 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

25/12 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
25/12 • 18.30u - Geen dienst

26/12 • 10.00u - Kerstzangdienst
27/12 • 10.00u - Ds. J. de Wit

27/12 • 18.30u - Prop. A.J. Treur
31/12 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer
3/1 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer

3/1 • 18.30u - Ds. C. van Sliedregt

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

25/12 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra
26/12 • 10.00u - Ds. A.J. Britstra

27/12 • 10.00 en 18.30u - Ds. H. Zweistra
31/12 • 19.30u - Ds. A.J. Britstra
1/1 • 10.00u - Ds. A.J. Britstra

3/1 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
24/12 • 22.00u - Ds. R. Alkema - Kerstavond

25/12 • 09.30u - Ds. R. Alkema
31/12 • 19.00u - St. Maartenskerk - 

Oudejaarsdienst
3/1 • Geen dienst

St. Maartenskerk
24/12 • 19.00u - Lectoren - 

Gezinskerstviering
24/12 • 22.00u - Pastor G. de Wit - 

Kerstnachtmis
25/12 • 10.30u - Pastor J. Baneke - 

Kersthoogmis
26/12 • Geen dienst

27/12 • 10.30u - Pastor J. Wissink - 
Eucharistieviering

31/12 • 19.00u - Oecumenische 
Oudejaarsviering

3/1 • 10.30u - Pastor G. de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

25/12 • 10.00u - Ds. M. Ezinga
27/12 • 10.00u - Ds. P. Veldhuizen
27/12 • 18.30u - Ds. C. Veldhuizen
30/12 • 19.30u - Ds. W.G. Rietkerk

1/1 • 10.00u - Ds. P. Veldhuizen

PKN - Herv. Kerk
25/12 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

25/12 • 18.30u - Ds. F. van Roest
26/12 • 10.00u - Kerstfeest zondagschool

27/12 • 10.00u - Ds. G. van den Berg
27/12 • 18.30u - Ds. Hooijdonk

31/12 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan
1/1 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
3/1 • 10.00u - Proponent B. Coster

3/1 • 18.30u - Ds. E. Gouda

Oud papier 
Bilthoven Noord
Op zaterdag 2 januari haalt de 
Maartensdijkse volleybalver-
eniging Salvo ‘67 weer oud 
papier op in een gedeelte van 
Bilthoven Noord, in het ge-
bied links en rechts van de 
Gezichtslaan en begrensd door 
de Soestdijkseweg en de Jan 
Steenlaan. U wordt verzocht de 
papierkliko vóór 8.00 uur aan 
de weg te zetten.

Westbroek
Op zaterdag 2 januari zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor 
bestemde plaatsen te zetten. In-
woners van de nieuwbouw wor-
den verzocht ook de container 
op de vertrouwde plek neer te 
zetten.

Biltse burgers op TV

Regio TV De Bilt heeft in alle 
kernen van de gemeente mensen 
op straat gevraagd om voor de 
camera een kerstboodschap of 
-wens uit te spreken. Deze wen-
sen worden gebundeld in korte 
filmpjes, die van 24 december 
tot en met 3 januari worden uit-
gezonden op het televisiekanaal 
van Regio TV De Bilt (Ziggo 
kanaal 43). 

Ook worden er herhalingen 
uitgezonden van programma’s 
en nieuwsitems uit 2015. De 
uitzendingen beginnen elk 
heel uur en lopen dag en nacht 
door. De filmpjes zijn vanaf 
24 december ook te zien op 
de website van Regio TV De 
Bilt, via: http://regiotvdebilt.nl/
mediatheek/video/9003/overi-
ge-uitzendingen/

Bijeenkomst Parkinson Café 

Leden en hun naasten zijn op 
4 januari 2016 van harte wel-
kom om samen een toast uit 
te brengen op het nieuwe jaar. 
Plaats van samenkomst is De 
Koperzaal van Zorgcentrum De 
Koperwiek, Koperwieklaan 3 in 
Bilthoven. 

Tevens zullen de leden van de 
Werkgroep, die de maandelijk-
se bijeenkomsten organiseren, 
zich wat persoonlijker aan u 

voorstellen. Ook wordt er uit-
gelegd hoe de structuur is van 
het Parkinson Café Bilthoven 
binnen de landelijke Parkin-
son Vereniging en Stichting De 
Bilthuysen. De bijeenkomst 
begint om 14.30 uur; zaal open 
om 14.00 uur. De toegang is 
gratis. Inlichtingen bij Ankie 
van Dam tel. 0346 211814 of 
e-mail:
b.van.dam@hetnet.nl.

Schrijven over je leven

In januari start Arianne Col-
lee een nieuwe cursus schrijven 
over je leven. Schrijven over 
dierbare, blije, mooie, indruk-
wekkende herinneringen. Over 
mensen die belangrijk zijn in 
je leven. 

Over momenten van schoonheid 
en troost. Gedurende 8 dinsda-
gen leer je simpele technieken 
om herinneringen levendig en 

Geboren
22 december 2015

Anne-Mae
Dochter van Eelco en Jeltje

Landwaart-van Loenen
Nassauhof 2
Maartensdijk

beeldend te beschrijven. Samen 
vormen de verhalen (het begin 
van) je ‘levensboek’. Schrijfer-
varing is voor deze cursus niet 
nodig. De cursus start dinsdag 
19 januari in Bibliotheek Idea 
Bilthoven, Planetenplein 2. De 
eerste les is als ‘proefles’ bij te 
wonen. 

Meer informatie en aanmelden: 
www.ideacultuur.nl, 
activiteiten@ideacultuur.nl of 
in de bibliotheek in Bilthoven.
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Vervolg van pagina 1
Ook het meedoen aan onderlinge wedstrijden tussen de diverse korpsen 
was altijd gezellig. Helaas waren het niet alleen leuke tijden. Vijf jaar 
geleden is brandweerman Ben de Jong, op 36-jarige leeftijd plotseling 
overleden. Of dat nog niet genoeg was, overleed ook mijn zoon, op 
15-jarige leeftijd, om precies te zijn 15 jaar en 10 maanden. Daarna ging 
nog een boerderij in het dorp in vlammen op. Toen ging bij mij het licht 
uit’. Groot is, na deze ingrijpende gebeurtenissen, ongeveer zes maan-
den niet bij het korps geweest. Een paar maanden geleden heeft hij dan 
ook besloten het commandantschap neer te leggen. 
Wel blijft hij lid van het korps, als bevelvoerder over een team van zes 
mensen. Groot: ‘Eens een brandweerman, altijd een brandweerman’.

Wisselling
De officiële overdracht werd gedaan door Lex Tillart, afdelingshoofd Re-
pressie bij de Veiligheidsregio Utrecht. Tillart: ‘Op 12 augustus hoorde 
ik van Martin Groot dat hij wilde stoppen als postcommandant. Hij kon 
ook precies de reden aangeven waaròm hij wilde stoppen. Dit gaf bij mij 
de doorslag dat ik op zoek moest naar een nieuwe commandant. Ik ben 
dan ook blij dat Kees van Barneveld de functie van commandant wil aan-
vaarden en wens hem hierbij veel succes’. De wisseling vond plaats door 
samen een taart aan te snijden.
Kees van Barneveld, de nieuwe brandweercommandant: ‘Ik heb nog niet 
echt nagedacht over wat ik wil veranderen binnen het korps. Eén ding 
weet ik echter zeker, ik ga veel delegeren. Dus maken jullie je borst maar 
nat. Misschien zullen sommigen er taken bij krijgen, bij anderen gaat er 
eventueel iets af. Verder ga ik mij eerst veel inlezen’. 
Na het officiële gedeelte ging het korps aan de borrel. Pas dan hoor je hoe 
geliefd Martin Groot bij iedereen was. Dirk, brandweerman: ‘Martin was 
één met het team. Stond niet boven ons, maar echt één van ons’. Iedereen 
was het hiermee eens’. 

De komende en gaande man snijden de taart aan.

As verstrooiing boven Texel

Nu is Tom zelf vrij onverwacht 
overleden. In zijn laatste wensen 
had Tom vastgelegd dat ook zíjn 
as met een vliegtuig verstrooid 
moest worden boven Texel. De 
kinderen vroegen of ik dat wilde 
begeleiden.

Het is een sombere, ietwat spette-
rende vrijdagmiddag als 
ik mij – met de as van Tom in een 
strooikoker – meld bij Poort 9 van 
Rotterdam Airport. Ik heb een 
afspraak met Sebastiaan van 
Aqua Omega, die asverstrooi-
ingen per schip en per vliegtuig 
organiseert. Hij heeft me uitgeno-
digd deze vlucht met hem mee te 
maken. “Neem je paspoort mee”, 
zei hij. Ik word door de beveiliging 
geloodsd en krijg een pasje mee, 
waarmee ik over het vliegveld kan 
lopen. Ik zie een klein blauwwit 
vliegtuigje staan met de registratie 
PH-SEL.

Om 15.00 uur klimt de Cessna 
in zuidwestelijke richting naar 
een hoogte van ruim 400 meter 
en we draaien richting de kust. 
Sebastiaan zit rechts voorin naast 
piloot Jelmer. Ik zit achterin en op 
mijn schoot ligt de strooikoker met 

Tom is overleden. Ruim een jaar geleden heb ik de uitvaart van zijn vrouw verzorgd. Haar laatste 
wens was dat haar as verstrooid zou worden op een plek waar ze samen vele gelukkige vakanties 
doorbrachten: Texel. Tom vroeg me wat de mogelijkheden daarvoor waren en samen kwamen we 
op het idee om de as met een vliegtuigje boven het strand van Texel, ter hoogte van Paal 9, te laten 
verstrooien. En zo is het gebeurd.

de as van Tom. We vliegen via 
Leiden naar het strand en draaien 
noordwaarts. Noordwijk, Bloe-
mendaal en Zandvoort glijden 
aan ons voorbij. Ik denk aan de 
familie van Tom, die zich inmid-
dels verzamelt bij de strandop-
gang bij Paal 9 op Texel. Ik denk 
aan Tom en aan zijn vrouw. En 
aan het belang van deze bijzon-
dere vlucht voor de familie.

Bij Den Helder steken we de 
Waddenzee over. Paal 9 is met 
een ervaren piloot niet moeilijk 
te vinden. Al gauw zien we een 
groepje mensen op het strand 
staan. Dat móet de familie zijn 
van Tom. Jelmer zet de landings-
lichten van het vliegtuig aan en 
uit en groet door te wiegen met 
de vleugels. De familie reageert 
met wuivende armen. We draaien 
een bocht naar zee en vliegen een 
cirkel. Bij de tweede cirkel opent 
Sebastiaan een luik in de bodem 
van het vliegtuig en pakt hij de 
strooikoker met de as van Tom. 
Als de koker wordt geleegd in het 
gat kijk ik door het vliegtuigraam 
naar achteren. Ik zie een wolkje 
as in de lucht verdwijnen. Dat 
ziet er ontroerend uit. We maken 

nog eenmaal een cirkel boven het 
strand en ik zie de familie weer 
zwaaien. Dan draaien we zuid-
waarts en vliegen we terug naar 
Rotterdam, waar we bij de eerste 
schemer landen.

Daarna krijg ik een sms’je van de 
familie. “Dank: het was indruk-
wekkend, bevrijdend en prachtig!” 
De familie kan nu iets afsluiten. 
Ik bedank Sebastiaan en Jelmer 
en rijd in de avondspits naar huis. 
Ik denk nog lang na over deze 
bijzondere en ontroerende manier 
van afscheid nemen. Onvergete-
lijk.

Koop Geersing, uitvaartverzorger

Filmpje van de asverstrooiing: 
facebook.com/YardenGeersing

06 - 51 24 77 43

advertentie

Rabobank wordt betere bank
door Veroniek Clerx

Begin december lazen we een aantal verontrustende koppen in de landelijke media over de 
reorganisatie van de Rabobank. Voldoende aanleiding om vlak voor het nieuwe jaar in De Vierklank 
duidelijkheid te scheppen over de stand van zaken binnen de lokale Rabobank Utrechtse Heuvelrug. 

Rabobank vormt vanaf 1 januari 
2016 één coöperatieve Rabobank, 
met één bankvergunning en één 
jaarrekening. De ledenraden van 
alle 106 lokale Rabobanken stem-
den op 2 december jl. al in met de 
nieuwe structuur. Met de combina-
tie van wijziging in de besturing en 
de nieuwe strategische koers zet 

Rabobank in op drie belangrijke 
prioriteiten voor de komende ja-
ren: excellente klantbediening, een 
flexibele en nog sterkere balans en 
een verbetering van de financiële 
resultaten.

Migchel Dirksen, directievoorzit-
ter van Rabobank Utrechtse Heu-

velrug: ‘Om een nog betere bank 
te zijn moeten we als Rabobank de 
dienstverlening verder verbeteren, 
de kosten verlagen en de coöpera-
tie moderniseren. We blijven een 
decentrale organisatie van lokale 
Rabobanken, met een eigen directie 
die volledig gefocust is op het eigen 
werkgebied en de dienstverlening 
aan de klanten. De banken werken 
samen in één coöperatie, vanuit één 
bankvergunning en één bankbalans. 
Daarmee wordt het mogelijk om 
sneller, strakker, goedkoper en be-
ter te presteren voor onze klanten’.

Excellente klantbediening
Excellente klantbediening, daar 
gaat Rabobank Utrechtse Heuvel-
rug voor. En dat zit al in kleine 
dingen. Zo staat Migchel mij op te 
wachten bij de deur. ‘Je weet zelf 
hoe vervelend het kan zijn’, legt 
Dirksen uit, ‘dat je als klant moet 
wachten tot iemand je komt helpen 
en tijd voor je maakt. Daarom staan 
onze adviseurs hun klanten op te 
wachten bij de entree, dat vinden 
we vanzelfsprekend’. Een ander 
voorbeeld van excellente klantbe-
diening is dat hypotheekklanten 
van Rabobank Utrechtse Heuvelrug 
vanaf medio 2016 gebruik kunnen 
maken van ‘rentemiddeling’. Hier-
bij kunnen huiseigenaren die een 

hypotheek afsloten voor de periode 
van de lage rentestand, deze vaste 
last al voor het verstrijken van de 
rentevast-termijn verlagen.

Personeelsreductie
In de landelijke media werd vooral 
gesproken over de personeels-
reductie. Wat dit betekent voor 
de medewerkers van Rabobank 
Utrechtse Heuvelrug licht Migchel 
toe: ‘ Door veranderend klantge-
drag en toegenomen digitalisering 
zijn er minder mensen nodig in de 
‘backoffice’ en veel administratieve 
zaken worden voortaan centraal ge-
regeld. De lokale bank kan zich zo 
meer op de commercie richten. Dat 
heeft ook gevolgen voor onze col-
lega’s op de lokale bank. Een pijn-
lijke, maar noodzakelijke ingreep 
om Rabobank op lange termijn ge-
zond te houden. 

Duurzaamheid 
‘Ons doel is de leef- en werkom-

geving van onze klanten beter te 
maken. Daarom zet Rabobank met 
haar activiteiten ook in op duur-
zaamheid bij ondernemers. Lokaal 
ontplooien wij diverse initiatieven 
om duurzaam ondernemen te fa-
ciliteren. Zo ondersteunen wij een 
samenwerking met de gemeente De 
Bilt, de Biltse Ondernemers Fede-
ratie en Energiecoöperatie BENG!, 
een programma om bedrijven in 
deze gemeente een voordeel te la-
ten halen uit energie-investeringen. 
Daarnaast organiseren we jaarlijks 
een duurzaamheidsmarkt op ons 
kantoor, waarbij we lokale onder-
nemers uit de duurzaamheidsbran-
che in contact brengen met particu-
liere woningbezitters die duurzaam 
willen wonen. Ondernemers zijn 
de drijvende kracht in onze lokale 
economie. Rabobank Utrechtse 
Heuvelrug wil graag lokaal on-
dernemerschap stimuleren en de 
ondernemers met elkaar in contact 
brengen’.

Migchel Dirksen stelt het welzijn van de Rabobankklanten voorop.

Westbroek ontmoet
Slaplantjes in een mandje, genoeg voor de hele kas, gepoot met de 
vinger in kapot gereden grond. Zo startte Jan de Rijk zijn kwekerij 
‘Oud Munster’ aan de Tuinbouwweg in Maarssen. Hoe hij daar samen 
met zijn vrouw een bloeiend bedrijf van maakte vertelt hij dinsdag 5 
jan. van 14.30 tot 16.30 uur in Dorpshuis Westbroek. De kosten zijn 
3 euro, inclusief een kop koffie of thee. Wanneer u wél wilt komen, 
maar niet weet hoe, kunt u vervoer 
regelen via de familie Kalisvaart, 
tel: 0346-281181. Ook als u niet in 
Westbroek woont, bent u van harte 
welkom.
De kas naast de plas staat centraal 
in Westbroek ontmoet.
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Reclame geldig vanaf 
zaterdag 2 januari (zijn wij open)
t/m donderdag 24 december

OUDEJAARS VOORDEEL 

Verse gebakken
kippeling  

Gegrilde tv sticks

500
gram 4.98

500
gram 3.98

500
gram 4.98

Indische 
gehaktballetjes

OUDEJAARS VOORDEEL 

4.98250 
gram

1.99250
gram

STOMPETOREN
EXTRA BELEGEN DJAKARTA MIX

PINDA'S
BOEREN KRUIDEN 
KAAS MET TRUFFEL 

500
gram 5.98

500
gram 7.98

Vers gebrande

Vers gebrande

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

5 gehaktballen, 5 gehaktschnitzels 
of 5 gehaktspeciaaltjes 5.-

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet american
Beenham salade 
Sellery salade 3 x 100

gram 3.98

Gegrilde entrecôte 
Beenham
Rosbief 3 x 100

gram 4.98

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Bedankt voor het vertrouwen dat u afgelopen jaar in ons heeft gehad ook in 2016 hopen wij weer voor u klaar te staan.

Verder hebben wij 
heerlijke hapjes zoals:

Saucijzenbroodjes
Bladerdeeg hapjes
grillfrietjes
Kip rondo's
Sjoelschijven
Kippenpootjes

ONZE HEERLIJKE
SMULBOLLEN
DEENSE BROODJES 
TORTILLIA'S
KIPWRAPS

2 
voor 5.-

2 
voor 7.-

2
voor 6.-

2 
voor 6.-

STOMPETOREN 500

Verder hebben wij 
zoals:

Verder hebben wij 
zoals:

Verder hebben wij MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

VLEESWAREN TRIO

u afgelopen jaar in ons heeft gehad ook in 2016 hopen wij weer voor u 

u afgelopen jaar in ons heeft gehad ook in 2016 hopen wij weer voor u 

u afgelopen jaar in ons heeft gehad 

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

Wij wensen u goede kerstdagen
en een gezond 2016
Speciaal voor Oud&Nieuw

Groot assortiment:
Hapjes,

Desserts
en Salades!
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Uitreiking Chapeau-penning
Wethouder Jolanda van Hulst - Mazirel reikte in De Jonghe Graef van Buuren in Hilversum op 

zaterdag 19 december een Chapeau-penning uit aan Erik Verhulp uit Hollandsche Rading. 

Erik Verhulp richtte in 2009 een 
werkgroep op om voor het belang 
van de bewoners op te komen bij 
de aanstaande verbreding A27. Hij 
was niet tegen verbreding, maar 
stond wel voor goede maatregelen 
voor de bewoners. 

In samenwerking met vertegen-
woordigerskern Maartensdijk, 
Groenekan is er een bezwarenpro-
cedure opgestart. De heer Verhulp 
heeft diverse communicatie-uitin-
gen verricht, zowel naar de lande-
lijke, provinciale als gemeentelijke 
politiek. 

Community
Vanaf 2012 is De Community de 
opvolger van de toenmalige dorps-
raad Hollandsche Rading, die meer 
actiegericht werkzaam wil zijn om 
de leefomgeving van Hollandsche 

Rading te behouden en zo nodig 
verder te verbeteren door bewoners 
en ondernemers te betrekken. Hier-
toe is op zijn verzoek en in samen-
spraak met een groep enthousiaste 
betrokkenen door één van de bewo-
ners de website www.hollandscher-
ading.com gebouwd en gehost. Op 
de website is zichtbaar waar diverse 
inwoners van Hollandsche Rading 
zich voor inzetten en welke onder-
werpen van belang zijn voor het 
dorp. Circa 400 huishoudens zijn 
aangesloten op de 14-daagse digi-
tale nieuwsbrief. 

Bijeenkomsten
Daarnaast zijn er ongeveer 20 bij-
eenkomsten in het dorp georgani-
seerd met diverse thema’s, waar-
onder een aantal politieke cafés. 
De heer Verhulp was bij die bij-
eenkomsten een enthousiast, prik-

kelend en strak voorzitter. Diverse 
acties zijn via het werkbestuur van 
de community tot stand gebracht. 
Een aantal activiteiten dat gereali-
seerd is: 
- plattegrond Hollandsche Rading 
bij spoorwegovergang, sponsoren 
vanuit het dorp ten behoeve van on-
kosten, welkomstpakket voor nieu-
we bewoners, fietsen voor mede-
werkers gemeente, politie en Boa’s, 
gestald bij station gesponsord door 
inwoner en sleutelbeheer Perron 
Peet, fietskluizen gesponsord door 
de NS, initiatief genomen om be-
woners te benaderen i.v.m. organi-
satie Repair Café, elke woensdag-
ochtend in dorpshuis), m.b.t. ICT 
onderwijs Bosbergschool heeft hij 
bijgedragen aan onderbouwing 
Samsung, Innovatieprijs ter waarde 
van 10.000 euro. De heer Verhulp 
is de grondlegger van de Commu-

nity die zich nu verder door ont-
wikkelt in Samen voor Hollandsche 
Rading. In 2014 werd de beweging 
Community een vereniging met een 
dagelijks bestuur. De heer Verhulp 

gaf toen aan daar zelf geen zit-
ting in te nemen in verband met 
zijn gezondheid. Hij is en blijft de 
grondlegger en was tot op heden de 
‘Echte Voorzitter’.

Erik Verhulp heeft de Chapeau-penning ontvangen. [foto Henk van de 
Bunt] 

Vragenuur raad van 17 december
door Guus Geebel

Menno Boer (SP) stelt vragen 
naar aanleiding van in januari jl. 
gestelde vragen over de staat van 
onderhoud van de woningen Plane-
tenbaan 4-78 in Bilthoven. Menno 
Boer vindt de uitleg die het col-
lege in het mededelingenblad van 3 
december jl. geeft een nogal sum-
miere uitleg van de uitgevoerde 
werkzaamheden. Hij constateert 
dat er nog veel mis is. Boer vraagt 
of tijdens of na  de verbouwing 
een bezoek is gebracht aan de ap-
partementen en of, voordat de 
mededeling is uitgegaan, contact 
is opgenomen met de bewoners.  
Wethouder Jolanda van Hulst stelt 

dat de gemeente in deze zaak geen 
partij is. De wethouder wil be-
middelend optreden, maar meer 
mogelijkheden heeft de gemeente 
niet. Van Hulst heeft voordat de 
raadsmededeling uitging contact 
gehad met een afvaardiging van de 
bewoners over de stand van zaken. 
‘We houden hier de vinger aan de 
pols. We hebben de motie nu uit-
gevoerd, omdat we de eigenaar in 
beweging hebben gekregen.’ 

In het nieuwe jaar wil de wethou-
der bemiddelen tussen huurders en 
eigenaar om tot een beter einde te 
komen.  

De Leijen
De SP stelt in overleg met Beter 
De Bilt een aantal vragen over de 
verkeersveiligheid rond de Massij-
slaan in De Leijen. Verkeerswet-
houder Van Hulst antwoordt dat 
de verkeerssituatie constant gemo-
nitord wordt. ‘Wij krijgen regel-
matig berichten vanuit de wijk en 
van de gebruikers van de route. Er 
zijn bij ons 81 meldingen binnen-
gekomen. In de eerste week van de 
afsluiting waren dat er 70 daarna 
nog 11.’ De wethouder concludeert 
dat er gewenning is ontstaan. Op 
21 december is er opnieuw een 
evaluatie.

Moties
Een motie over het aanbestedin-
genbeleid ingediend door Ebbe 
Rost van Tonningen (Beter De 
Bilt) wordt verworpen. Portefeuil-
lehouder Arjen Gerritsen conclu-
deert dat er op alle gestelde vragen 
niets te meer zeggen valt. ‘Het is 
onze stellige overtuiging dat we 
geen enkele vraag in het afgelopen 
jaar onbeantwoord hebben gela-
ten.’ De motie is verworpen.

De moties professionalisering Het 
Lichtruim en verkeersveiligheid 
Bilthoven-Noord worden inge-
trokken en in januari opnieuw in-
gebracht. 

Menno Boer stelt vragen over staat van onderhoud van deze woningen.

Contactgroepen voor mantelzorgers
Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt organiseert maandelijks op woensdag en donderdag 
ontmoetingen voor mantelzorgers uit de gemeente. Deze bijeenkomsten vinden plaats  

in het Gezondheidscentrum De Bilt, Henrica van Erpweg 2.

Bent u mantelzorger en wilt u andere 
mantelzorgers ontmoeten en ervarin-
gen delen? Twee keer per jaar kunt u 
instappen. In januari start weer een 
groep, aanmelden kan tot 25 januari. 

Door met andere mantelzorgers in 
gesprek te gaan kan men ondersteu-
ning, herkenning en erkenning erva-
ren. 

Twee groepen
Er zijn twee verschillende contact-
groepen: de ene groep is voor mensen 
die zorgen voor iemand met dementie 
of niet-aangeboren-hersenletsel.. De 
tweede groep is bedoeld voor mensen 
die zorgen voor een langdurig zieke 
of voor iemand met een handicap. 
Beide groepen worden begeleid door 
een mantelzorgconsulent.

Steunpunt Mantelzorg
Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt 
u terecht voor informatie, advies en 
persoonlijke begeleiding, emotio-
nele steun, ondersteuning en (tij-
delijk) overnemen van regeltaken. 
Meer informatie via contact met 
één van de consulenten via man-
telzorg@mensdebilt.nl of tel. 030-
7271556.

Wekelijks digitaal café
Mobiele apparaten zijn niet meer weg te denken. Heeft u een vraag 
over uw iPad, tablet, smartphone of laptop? Wilt u de instellingen van 
uw smartphone verbeteren? Of tips en trucs delen met andere iPad- 
en tabletbezitters? Ga dan naar het Digitaal café van Bibliotheek Idea 
Bilthoven. 
Iedereen met een iPad, tablet, smartphone of laptop die ergens tegenaan 
loopt, is welkom in het Digitaal café. Vrijwilligers van SeniorWeb staan 
daar klaar om deskundige ondersteuning te bieden. Het afgelopen jaar 
was het maandelijks Digitaal café een succes en daarom vindt het vanaf 
1 januari elke week op donderdag plaats van 10.00 - 11.30 uur. Hoewel 
de bibliotheek zelf donderdags gesloten is kunt u het Digitaal café, dat 
in de hal van Het Lichtruim te vinden is, bezoeken voor een korte vraag. 
Ook als u zelf uw kennis en ervaring wilt delen met anderen bent u wel-
kom. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. Deelname 
blijft gratis en lid zijn van de bibliotheek is niet nodig. Naast het Di-
gitaal café verzorgt Bibliotheek Idea in samenwerking met SeniorWeb 
ook regelmatig cursussen op digitaal gebied. Meer informatie hierover 
is te vinden op www.ideacultuur.nl.

Nu de dagen weer stilaan gaan lengen
heb je kans dat de winter gaat strengen
tot nu toe was het zacht
maar vorst in de nacht
kan nog heel veel ijsplezier brengen

Guus Geebel Limerick

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

De Wereldwinkel wenst u � jne 
feestdagen en een fair nieuwjaar!
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Prettige Feestdagen 
en een gezond en succesvol 2016

Hol & Molenbeek
Woningmakelaars

Looydijk 78  |  3732 VG  De Bilt  |  030-2210002

sfeervol 2016

Fonville wenst u
gezellige feestdagen

en een

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

& Geersing

G&CC De Biltse Duinen 
en 

Golfpark De Biltse Duinen

wensen u prettige feestdagen 
en een prachtig golfjaar

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

Bakkerij Bos
en alle medewerkers 

wensen u
prettige kerstdagen toe

Wijnhandel Op De terp

Wenst u fijne 
kerstdagen!

Koeriersdiensten
national

Wenst u 
fijne

kerstdagen
☎ 0346-213549

✉ hfnational@gmail.com

Kerst met dominee Benedikte Bos
door Walter Eijndhoven

Kerst, voor de één een feest van bezinning, voor de ander staat Kerstfeest garant voor lekker 
en veel eten, cadeautjes en een gezellig samenzijn met familie en/of vrienden. Tijd om dominee 

Benedikte Bos van de Centrumkerk hierover eens aan de tand te voelen. 

Sinds september is Bos dominee 
van de Centrumkerk (voorheen: 
Julianakerk) in Bilthoven. Bos ver-
telt: ‘Toen ik 15 jaar geleden vanuit 
Oudemirdum (Fr) in Bilthoven te-
rechtkwam, wist ik niet dat ik het 
hier zo naar mijn zin zou krijgen. 
Oudemirdum is een agrarisch dorp-
je met een paar honderd inwoners 
en na een paar jaar was ik eigenlijk 
toe aan een nieuwe uitdaging, zo-
als men dat tegenwoordig zo mooi 

uitdrukt’. 
In 2000 kwam een predikantsplaats 
vrij in Bilthoven. Zij werd uitge-
nodigd voor een gesprek en al snel 
kon zij beginnen. Bos: ‘Bilthoven is 
natuurlijk een stuk groter dan mijn 
vorige dorp, dus ik kan mijzelf hier 
flink uitleven. Ik ben niet alleen op 
zondag voorganger in de kerk, maar 
ook betrokken bij de jeugd binnen 
het dorp, bezoek ouderen en zieken, 
verzorg begrafenissen en ik bied 

troost aan hen die dat nodig heb-
ben’. Bos voert, na het vertrek van 
haar collega in september jongstle-
den, het ambt op dit moment alleen 
uit. Bos: ‘De kerk heeft onlangs 
een nieuwe advertentie geplaatst in 
Kerkinformatie, voor een tweede 
dominee. In de zomer van 2016 
hoop ik een nieuwe collega te heb-
ben’.

Kerst
Rond de kerstdagen is Bos, behalve 
in de Centrumkerk, ook veel op de 
Julianaschool te vinden. Bos: ‘Het 
is altijd weer bijzonder om volwas-
senen én kinderen te laten nadenken 
wat het Kerstfeest eigenlijk inhoudt’. 
Voor Bos is Kerst ook een feest van 
samen eten, gezelligheid, cadeautjes 
en samenzijn met familie en vrien-
den. Bos: ‘Ja, dat is het wereldse 
aan dit feest, maar er is natuurlijk 
meer. Ook dát probeer ik kinderen 
te vertellen. Wie Jezus was en wat 
Hij voor de wereld heeft betekend. 
Dát probeer ik jong en oud te vertel-
len Zo vieren kerk en school ‘Kerst-
avond’, de avond van de geboorte 
van Jezus. Toch is er maar een kans 
van één op 365 dat Jezus écht op 24 
december werd geboren. Jezus kan 
ook wel in de lente of de zomer zijn 
geboren. Echter, in het jaar 340 heeft 
Paus Julius II bij decreet laten vast-
leggen dat Jezus op 24 december is 
geboren. En dat heeft de kerk altijd 
aangehouden. Maar: het maakt niet 

uit wannéér hij geboren is, maar het 
feit dát Hij op aarde kwam’. 

Tabberd
Bos heeft veel op met jongeren. Dat 
blijkt wel uit het volgende relaas. 
Zo is zij een keer bij de kleuters in 
de Julianaschool geweest, vlak voor 
de kerstdagen, om het kerstver-
haal te vertellen. Toen zij haar toga 
aandeed, vroeg de leerkracht aan 
haar pupillen hoe dat kledingstuk 
nu eigenlijk heet, dat zij aantrok. 
Bos: ‘Alle kinderen riepen in koor: 
Haar tabberd’. Bos vervolgt: ‘Toen 
ik de klas weer verliet, vroeg de 
leerkracht aan de klas: ‘Wat zeggen 
wij dan tegen dominee Benedikte? 
Alle kinderen in koor: ‘Dag Sinter-
klaasje, da-hag, da-hag’. Ook tijdens 
gewone kerkdiensten zijn, naast veel 
volwassenen, ook relatief veel jon-
geren aanwezig. Bos:’Vroeger had 
iedereen tijdens de dienst een lied-
boek bij zich. Maar met behulp van 
een beamer verschijnt de liedtekst 
op de muur en kan iedereen uit volle 
borst meezingen’. Een groepje van 
vrijwilligers bedient de beamer. Zo 
probeert Bos ook jongeren meer te 
betrekken bij de kerk. Bos: ‘Aan 
belangstelling ontbreekt het niet in 
onze kerk. Regelmatig maken zo’n 
200 mensen de dienst mee en zit de 
zaal lekker vol’. Het eind van het ge-
sprek nadert. De dominee: ‘Voor de 
lezers wil ik nog één ding kwijt voor 
het jaar 2016: als je je richt naar het 
Licht, laat je de schaduw achter je’. 

Ds. Benedikte Bos: ‘Aan belangstelling ontbreekt het niet in de 
Centrumkerk’.

Chapeau-penning voor 
brandweercommandant

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 19 december wachtte een grote verassing voor Martin Groot, brandweercommandant 
in Westbroek. In het Dorpshuis werd uur door burgemeester Arjen Gerritsen aan Groot de 

Chapeaupenning uitgereikt voor zijn bijzondere wijze van leidinggeven aan het korps.

De afgelopen 12,5 jaar is Groot 
werkzaam geweest als brandweer-
commandant bij het korps van West-
broek. Ondanks het verlies van zijn 
ernstig zieke zoon (15) en het over-
lijden van brandweerman De Jong 
(36) én een drukke baan was hij er 
altijd voor zijn manschappen en was 
daardoor zeer geliefd bij hen. Tot 
op de dag van vandaag kijkt Groot 
nog om naar het gezin van De Jong. 
Toch, door alle tegenslagen, voelde 
hij zich de laatste tijd minder gemo-
tiveerd om goed leiding te geven aan 
het korps en besloot zich terugtetrek-
ken als brandweercommandant. Wel 
blijft Groot lid van de brandweer, als 
bevelvoerder.

December 2015
Het valt niet op
zijn tranendal
onzichtbaar op
zijn zwarte vel.

Vader moeder
zus en zijn broer.
Een schot of vier
en hij is hier.

Zoekt hier en daar
zijn onderdak.
Onherbergzaam
zonder herberg.

Het weer zit hem
niet mee. Hij heeft
het koud en niets
en niemand meer.

Behalve dan
als reddingsboei
het houden van
eeuwige hoop.

Op meer vrede
dan in vredes-
naam. Tegen 
beter weten in.

Inge Gorris

U zij een
herbergzaam
2016 gewenst.Martin Groot was is verrast met zijn Chapeau-penning.
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Wij wensen u goede kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar

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

Wij hopen in 2016 weer voor u klaar te staan!

Computerhulp
Midden-Nederland

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

Wij zijn ook tussen kerst  
en oud en nieuw bereikbaar.
Fijne feestdagen toegewenst

Meedoen en Samen 
www.mensdebilt.nl
Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen.

MENS De Bilt
wenst u prettige
feestdagen

ChristenUnie
de Bilt wenst U
fijne feestdagen

Onze wens “Omzien naar elkaar” 
in gebed en gedrag

Wenst u prettige feestdagen en 
een financieel zorgeloos 2016!!

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

Prettige
feestdagen!

Kon. Wilhelminaweg 461
 Groenekan • 0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

Wij wensen 
u hele fi jne 
feestdagen

Kon. Wilhelminaweg 461
 Groenekan • 0346 - 21 12 15

www.vierklank.nl

Kerstdiner bij  
Beth Shamar

Zaterdag 19 december was er een 
kerstbijeenkomst met alle cliënten, 
hun verwanten en medewerkers 
van het kleinschalige Alzheimer 
Dagcentrum ‘Beth Shamar’ in de 
Boskapel in Groenekan. Traiteur 
Landwaart Culinair uit Maartens-
dijk is al jarenlang de huisleveran-
cier van warme maaltijden bij Beth 
Shamar en verzorgde ook dit jaar 
weer een heerlijk kerstdiner op een 
deels door hen gesponsorde wijze. 

Ook dankzij een financiële bijdrage 
van de Stichting R.K. Bejaarden-
zorg De Bilt werd dit kerstdiner 
mogelijk gemaakt. Het kerkkoor 
Ecclesia uit Bilthoven verleende 
net als voorgaande jaren haar hoog-
gewaardeerde medewerking. Jan en 
Elizabeth  Moggré verwelkomden 
alle gasten hartelijk waarna alle 
aanwezigen volop hebben genoten 
van een mooie en heerlijke middag. 
[HvdB]

Thijs Bos en Wim Landwaart van Landwaart Culinair geven de laatste 
instructies aan Jan en Elizabeth Moggré.

Genieten bij kerstdiner 
De Zonnebloemafdeling De Bilt/
Bilthoven organiseerde donderdag 
17 december een feestelijk kerst-
diner voor 14 gasten. Twee van de 
vrijwilligers: Marie Louise Jurg en 
Jolanda Everloo waren gastvrouw 
en bij hen thuis werden 7 gasten 
ontvangen. Samen met twee an-
dere vrijwilligers, die de kookploeg 

vormden, hebben zij de gasten laten 
genieten van een gezellig kerstdiner.  
De producten voor dit diner zijn ge-
doneerd door Jumbo Supermarkten 
en haar klanten. De reacties van de 
gasten waren heel enthousiast, maar 
ook voor de vrijwilligers was deze 
avond een heel plezierige ervaring. 
(Conny van der Meer)

Op beide locaties genoten de gasten van een gezellig intiem diner, volledig 
in kerstsfeer.

Cadeautjes bij afscheid
Vrijdag 18 december ontvingen bewoners van de Schutsmantel 
in Bilthoven voor de laatste keer een attentie van de dames van 
de UVV afdeling De Bilt, die per 31 december voorgoed wordt 
opgeheven wegens gebrek aan opvolging van bestuursleden. 

Gelukkig blijven de meeste vrijwilligers toch doorgaan met hun vrijwil-
ligerswerk, maar komen nu vanuit de Schutsmantel. Marlies Dijkkamp 
coördinator activiteiten van Schutsmantel vertelt: ‘Met ingang van 1 
januari gaan vrijwel alle voormalige UVV vrijwilligers, die verschil-
lende projecten in Schutsmantel jarenlang zelfstandig hebben gedraaid 
verder als ‘Schutsmantel- vrijwilligers. De vrijwilligers gaan gewoon 
door met onder andere het winkeltje, de boekenwagen, het koffieschen-
ken en verschillende andere activiteiten, die zij jarenlang verzorgden. 
In deze en andere activiteiten ontstaat steeds meer samenwerking met 
de overige vrijwilligers. Daarom was het dit jaar de laatste keer dat het 
UVV bestuur langs kwam met een kerstattentie voor alle bewoners van 
Warande wooncentrum Schutsmantel’. 

De UVV op zich bestaat 70 jaar. Eén van de afscheidnemende dames 
heeft meer dan 33 jaar actief vrijwilligerswerk gedaan. 

[foto Reyn Schuurman]

Kerst vier je samen
Het Ouderenfonds door heel Nederland speciale kerstdiners voor oude-
ren. Ouderen krijgen, samen met anderen uit de buurt, een volledig ver-
zorgde avond aangeboden dankzij Van der Valk Hotels en Restaurants. 
Landelijk genoten maar liefst 5.000 ouderen van een heerlijk diner.

Ouderen genieten van de gezelligheid bij De Biltsche Hoek.
[foto Reyn Schuurman]



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

8
Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

I S  V I N K  W I T G O E D

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

EEN WA S M A C H I N E  IS  MAATWERK !

De wasmachine kopen die bij u en uw (gezins) situatie past. De 
juiste capaciteit, verantwoord energiegebruik, inzicht in de te ver-
wachten levensduur. Deskundige plaatsing en gebruiksinstructie. 
Dat kun je niet verwachten van die snelle jongens uit de stad of bij 
die fl itsende webshop… Dat vind je wel in de buurt bij:

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

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

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

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

Wij wensen u 
fijne feestdagen 

en een culinair 2016!

Volop oliebollen 
en appelbeignets

Zaterdag 2 januari 
geopend

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

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

Mens de Bilt nu ook met...

LES op MAAT ( ook bij u thuis)
Ons leercentrum introduceert een nieuw concept: LES 
op MAAT. Met LES op MAAT maakt u uw vragen op 
computergebied kenbaar en kunnen we met u een 
programma afspreken dat helemaal op uw wensen is 
toegesneden. Deze INDIVIDUELE lessen kosten € 10,00 
per uur, en als u een upgrade door ons heeft laten uitvo-
eren, betaalt U voor de eerste les slechts € 5,00. U kunt 
zich aanmelden voor desktop, laptop, maar ook als u 
een tablet heeft (bijv. iPAD, of Samsung). Eventueel ko-
men we bij u thuis. Voor informatie en aanmeldingen: 
Servicecentrum Maartensdijk,  Maertensplein 96 in 
Maartensdijk. Tel: 0346-214161 of www.mensdebilt.nl  
en/of servicecentrummaartensdijk@mensdebilt.nl 

Beperkt bereikbaar
Servicecentrum Maartensdijk beperkt bereikbaar van 
maandag 4 januari t/m vrijdag 8 januari 2016. De vloer 
van de ‘Ontmoetingsruimte’ in het Servicecentrum 
Maartensdijk dient vervangen te worden. Om die re-
den kunnen er GEEN activiteiten plaatsvinden. Dus ook 
niet het drinken van een kopje koffie en/of thee in de 
‘Ontmoetingsruimte’. Op zaterdag 9 januari 2016 zijn 
we weer gewoon OPEN. En vanaf maandag 11 janu-
ari 2016 gaan alle activiteiten weer gewoon van start.                                                                             
Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd telefonisch 
contact met ons opnemen. Op werkdagen tussen 9.00 
uur en 12.00 uur: 0346-214161 of per mail:
servicecentrummaartensdijk@mensdebilt.nl

Digitaal fotoboek
Het maken van een digitaal fotoboek. Heeft u digitale 
foto’s en u wilt altijd al een digitaal fotoboek maken 
maar u weet niet precies hoe u dit moet doen of moet 
aanpakken, dan is deze cursus een goed begin. U leert 
in deze cursus het downloaden van het benodigde pro-
gramma, het maken van het fotoboek tot en met het 
plaatsen van de bestelling. Voor het volgen van deze 
cursus is het noodzakelijk dat u de computer kunt be-
dienen en dat uw computer aangesloten is op het inter-
net. Deze cursus van 3 lessen begint op dinsdagmiddag 
12  januari 2016 van 14.00 uur – 16.15 uur. 

Kosten: € 45,00 (inclusief cursusboek) en wordt ge-
houden in de computerruimte van het Servicecentrum 
Maartensdijk. Voor informatie en aanmeldingen: 
Servicecentrum Maartensdijk, Maertensplein 96 in 
Maartensdijk. Tel: 0346-214161 of www.mensdebilt.nl 
en/of servicecentrummaartensdijk@mensdebilt.nl.

De nacht bepaalt uw dag!

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

Wij verkopen de volgende merken: Mline, Avek, Velda, Puur, Dommelin, HnL, Snurk 

BoxspringCombinatie Wow
Kwaliteits Boxspring

compleet
v.a. € 895
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advertentie

Uit de gemeenteraad 
van 17 december

door Guus Geebel

Burgemeester Gerritsen staat aan het begin van de vergadering stil bij de 
gebeurtenissen in Geldermalsen, waar een gemeenteraadsvergadering door 
geweld uit elkaar gejaagd is. ‘Dat is niet alleen een strafbaar feit, maar ook 
een ernstige inbreuk op hoe wij onze samenleving hebben ingericht. Ook 
zijn gemeenteraadsleden uit buurgemeente Baarn met de dood bedreigd.’ 
De burgemeester hoopt dat op het moment dat het hier gebeurt we de span-
kracht hebben om ons daartegen teweer te kunnen en durven stellen. ‘Het 
zijn ernstige tijden als democratische organen met geweld uit elkaar ge-
jaagd worden.’

Mengvormen
Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) trekt de motie die op 26 no-
vember werd aangehouden in. In die motie werd het college gevraagd de 
gemeente De Bilt aan te melden bij de proef van de VNG om mengvor-
men van horeca en winkels voor een periode van een jaar toe te staan. Van 
Nispen vraagt het college wel de vragen uit de proef van de VNG mee te 
nemen in het uitgebreid detailhandelsonderzoek. Wethouder Jolanda van 
Hulst zegt dat toe.

Klimaatcoalitie
Een motie ingediend door Anne de Boer (GroenLinks) waarin het college 
wordt opgeroepen de gemeente De Bilt aan te melden als deelnemer aan 
de Nederlandse klimaatcoalitie en bedrijven en instellingen te stimuleren 
om zich ook aan te sluiten wordt na hoofdelijke stemming met 16 tegen 
11 stemmen aangenomen. Tijdens de vorige raadsvergadering staakten de 
stemmen.

Overname BIGA
De raad besluit unaniem tot overname van de aandelen van Biga BV en het 
voteren van een krediet van 100.000 euro. Doel is het behoud van een toe-
komstbestendige sociale werkvoorziening voor inwoners met een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt. Door een raadsbreed aangenomen amende-
ment, ingediend door Krischan Hagedoorn (PvdA), Kees Lelivelt (VVD) 
en Johan Slootweg (SGP), wordt aan het voorstel om 100.000 euro be-
schikbaar te stellen toegevoegd: de kosten van het krediet te dekken uit 
de post onvoorzien. Martijn Koren (CDA) vraagt het college in een motie 
bij het voorleggen van het onderzoeksresultaat over de toekomst van de 
BIGA in het tweede kwartaal van 2016 voor de variant waar de gemeente 
aandeelhouder blijft, aan te geven of en hoe de 100.000 euro aan vreemd 
vermogen weer kan worden afgelost. De motie wordt aangenomen.

Toekomst sociale werkvoorziening
Met algemene stemmen besluit de raad de Biga-infrastructuur te gebruiken 
om naast sw-geïndiceerden ook andere doelgroepen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt te begeleiden en nader te onderzoeken welke publieke of 
private organisatiestructuur daartoe voor de komende vijf jaar het meest 
doeltreffend en doelmatig is. Door een unaniem aangenomen amendement 
ingediend door PvdA, VVD en SGP wordt aan deze zin toegevoegd: en de 
kosten van visieontwikkeling te dekken uit de post onvoorzien.

Rioleringsplan
De raad stelt het gemeentelijk rioleringsplan 2015-2020 vast. Menno Boer 
(SP) vraagt het college in een motie een voorstel uit te werken waarmee 
U-pashouders automatisch kwijtschelding van afvalstoffen- en rioolheffing 
krijgen. Wethouder Anne Brommersma noemt de motie niet uitvoerbaar, 
waarop die wordt ingetrokken. In een andere motie vraagt de SP voortaan 
bij elke aanslag van lokale heffingen een praktische folder toe te voegen 
over hoe en wanneer kwijtschelding kan worden aangevraagd. Wethouder 
Brommersma zegt dat er een folder in voorbereiding is om alle inkomens-
regelingen onder de aandacht te brengen. Die zal met de verzending van 
gemeentelijke belastingen worden meegestuurd. De motie wordt aange-
nomen.

Openbare verlichting
De raad besluit voor het overnemen van de openbare verlichting een kre-
diet beschikbaar te stellen van twee miljoen euro. Als uitgangspunt voor 
het beheer van de openbare verlichting stelt de raad het ambitieniveau 
‘voortvarend’ vast. De fractie van Bilts Belang stemt tegen dit laatste on-

derdeel van het voorstel. 

Bep combineert schilderen en kleien
door Henk van de Bunt

Tot en met 1 januari maakt WVT in haar gebouw aan de Talinglaan 10 ruimte voor  
‘Kunst uit eigen provincie’. Een van de exposanten is Bep van Veenendaal.

Haar huis in De Bilt ademt de sfeer 
van constante creativiteit. Zowel 
binnen als buiten is elk hoekje en 
gaatje gevuld met functionele pro-
ducten van een breed georiënteerde 
kunstenares en nergens staat iets 
nutteloos of in de weg. Tijdens haar 
voortgezet onderwijs periode op de 
Kees Boekeschool heeft Bep van 
Veenendaal kennis gemaakt met 
het werken met klei: ‘Daarna heb 
ik bij pottenbakkerij Ambrosius 
Nagtegaal en diverse andere docen-
ten draailessen gevolgd. Na jaren 
andere hobby’s uitgeoefend te heb-
ben kwam ik naast een Ve-Ka pot-
tenbakkerswinkel in de Nagtegaal-

straat in Utrecht te werken en ben 
ik weer gaan ‘draaien’ en ‘handvor-
men’ o.a. bij de Werkschuit in Bilt-
hoven en Zeist. 

Kleurgevoel
‘Door een ongeval en diverse ope-
raties kon ik lang niet met klei wer-
ken; een kwastje vasthouden lukte 
wel en zo ging ik schilderen. De 
combinatie schilderen en kleien 
was weer een nieuwe uitdaging. 
Daarna ben ik gaan ‘handvormen’ 
bij de Werkschuit. Diverse malen 
heb ik geëxposeerd in Bilthoven, 
Zeist en Leersum. Mijn kleurgevoel 
heb ik verder ontwikkeld doordat ik 

een aantal jaren bij een textielkun-
stenaar heb gewerkt (Wim van der 
Doef). Ik krijg regelmatig van men-
sen een reactie, dat ze de ketting die 
ik ontworpen heb met plezier dra-
gen of de schaal die ik ontworpen 
heb zo mooi staat; dat geeft inspira-
tie voor nieuwe uitdagingen’. Voor 
de tuin maakt Bep van Veenendaal 
leuke voorwerpen op een stok: 
‘Mocht er niet veel bloeien dan 
komen ze leuk tussen de struikjes 
uit. M’n interesse in voorwerpen 
uit vroeger tijden vindt men ook in 
mijn werk terug, bijv. een bruids-
schoentje of een waterdrager.

Vrije val
Bep van Veenendaal noemt zichzelf 
iemand ‘van de vrije val’. Als iets 
mij aanspreekt kan ik er mee bezig 
gaan. Laatst wilde ik iets doen met 
bloemschikken en bedacht me, dat 
ik daar eigenlijk geen goede schaal 
voor had. Dan ga ik eerst kleiend 
en handvormend die maken, want 
die heb ik dan nodig. Ik vind in 
creatief bezig zijn heel veel leuk: 
kleien (handvormen), schilderen, 
meubel-stofferen. Als ik maar be-
zig kan en mag zijn; daar hoop ik 
nog lang mee door te gaan en van 
te genieten’. 

Bep van Veenendaal geniet van creatief bezig zijn. 

Nieuwjaarsbijeenkomst Beter De Bilt
De fractie van Beter De Bilt houdt 
op zaterdag 2 januari om 16.00 uur 
een nieuwjaarsbijeenkomst in Café 
van Miltenburg, Oude Brandenbur-
gerweg 32 Bilthoven. Het thema 
van de bijeenkomst zal zijn : ‘Min-
der overheid, meer burger’. Op 16 
december werd de nieuwe web-
site van Beter De Bilt gelanceerd. 
Daarop zijn de actiepunten voor 
2016 terug te vinden. Beter De Bilt 
maakt zich onder andere hard voor 
de lokale economie, geen verder 
bezuinigingen op sociale zorg en 
kinderopvang. 

Fractie Beter De Bilt.

Smaakvolle afsluiting 
Het Senioren Harmonie Orkest Provincie Utrecht (SHOPU) heeft 2015 op een bijzondere 

smaakvolle wijze afgesloten. Na de pauze van de repetitie werden de leden door het bestuur 
verrast met een uitgebreide warme stampottenmaaltijd bereid door Landwaart uit Maartensdijk.

Het Shopu bestaat uit 60 seniorle-
den die allen boven de 55 jaar zijn. 
Er wordt éénmaal per 14 dagen op 
woensdagochtend gerepeteerd in 
De Harmonie in De Bilt. Optredens 
vinden overdags plaats in voorna-
melijk zorg- en verpleeginstellin-
gen in de regio. Onder het genot 
van een drankje bleef het nog lang 
gezellig. (Jan Meeuwsen, voorzitter 
Shopu)

Het was een smaakvolle afsluiting 
in De Harmonie.

[foto Reyn Schuurman] www.arttraverse.nl

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt
15 nov 2015 | 12 jan 2016

Josephine Sloet
Schilderijen, tekeningen en 
ruimtelijk werk
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Loonbedrijf
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Dorpsweg 91, 3738 CB  Maartensdijk, Tel.: 0346 26 14 52

wenst u Goede Kerstdagen en 
een Voorspoedig NieuwjaarR.V.K.Transport en medewerkers 

wensen U fijne Kerstdagen

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

Wij wensen U
fijne kerstdagen

Wij wensen 

u prettige 

feestdagen  

en een voorspoedig 

2016!

Wij wensen u

fijne 
feestdagen 

en een 
voorspoedig 

2016

Wij wensen u hele

fijne
feestdagen

Joop en Jannie 

van Rossum 

en hun 

medewerksters 

wensen u 

Prettige 

Kerstdagen toe.

Student Lucht en Ruimtevaart 
bouwt mee aan solarboat

door Rob Klaassen

Thore Roepman (20) uit Hollandsche Rading maakt deel uit van het solarboat team  
(zonne-energie bootteam) van de TU Delft, dat deze zomer ervoor gaat  

om wereldkampioen solarbaotracen te worden.

Thore heeft z’n jeugd in Holland-
sche Rading doorgebracht. Hij 
heeft op de Bosbergschool gezeten 
en daarna het gymnasium gevolgd 
op de Werkplaats in Bilthoven. 
Toen hij op de Werkplaats zat, heeft 
hij het Junior College gedaan In 
Utrecht. Het Junior College, dat 
dus deel uitmaakte van z’n gym-
nasium opleiding, hield in dat be-
paalde technische vakken op een 
meer inhoudelijke en uitdagender 
wijze worden gevolgd. In Thore’s 
geval betroffen dit de vakken Na-
tuurkunde, Scheikunde, Biologie 
en Wiskunde. 

De docenten, die les geven op het 
Junior College zijn docenten van de 
Universiteit Utrecht. Na z’n mid-
delbare schooltijd is Thore in Delft 
gaan studeren. Hij is 2e jaars ba-
chelor student van de studie Lucht 
en Ruimtevaart. 

Het solarboatteam
Sinds begin van dit studiejaar maakt 
Thore deel uit van het solarboat- 
ofwel zonnebootteam. Het doel 
is om wereldkampioen te worden 
met een zo snel mogelijke boot die 
vaart op zonne-energie: ‘We gaan 
hiervoor een geheel nieuwe boot 
bouwen. Hier komt heel veel bij 
kijken. We hebben een team van to-
taal 23 personen. Het grootste deel 
is afkomstig van de studie lucht en 
ruimtevaart, maar ook werktuig-
bouw en elektronica zijn uiterst be-
langrijk. Er moet een romp worden 
gebouwd, daarvoor zijn maritieme 
studenten erg belangrijk. Daarnaast 
hebben we nog een aantal discipli-
nes. Met dit team hopen we de strijd 
aan te kunnen. De boot die vorig 
jaar heeft deelgenomen was al ont-
zettend goed. Bij het bouwen van 
de boot die gaat deelnemen aan de 
wedstrijd van juli a.s. maken we ge-

bruik van de kennis van het vorige 
team. We proberen met die kennis 
onze nieuwe boot verder te verbete-
ren en nog sneller te maken. Dit be-
tekent, dat elk onderdeel opnieuw 
onder de loep wordt genomen. Kan 
het niet nog beter, nog sneller en 
nog lichter worden gemaakt? . Op 
basis hiervan wordt de nieuwe boot 
ontworpen. De oude boot had een 
kruissnelheid van 32 km/h en een 
topsnelheid van 52 km/h. Voor alle 
duidelijkheid moet je hierbij niet 
denken dat het een boot is die in het 
water vaart. Het is eigenlijk lastig 
om het nog een boot te noemen. 
De romp van de boot komt geheel 
op uit het water en vliegt op twee 
kleine vleugels in het water. Het is 
eigenlijk een draagvleugelboot’. 

Wereldkampioenschap
Dit jaar maakt Thore, als een van 
de jongste studenten, full time deel 

uit van het solarboat raceteam. Hij 
doet dit als vrijwilliger. Hij krijgt 
hiervoor dan ook geen studiepun-
ten. Thore: “ik doe dit puur uit be-
langstelling en natuurlijk ook om 
ervaring op te doen op het gebied 
van complex engineering. Vooral 
het ervaring opdoen om een project 
van voor tot achter af te ronden en 
het samenwerken met verschillen-
de disciplines is van groot belang 
voor mijn verdere carrière. Ik be-
steed er op dit moment zo’n 40 uur 
per week aan. Dit aantal uren zal 
snel meer gaan worden, wanneer 
we in de testfase belanden. Vanaf 
1 april starten we met die testfase 
en eind juni moet de boot race-
klaar zijn. Ons doel is natuurlijk 
om wereldkampioen te worden. 
Het wereldkampioenschap wordt 
in Amsterdam van 3-10 juli a.s. 
gehouden. Om wereldkampioen te 
worden moet er een aantal etappes 
zo snel mogelijk worden afgelegd 
met een vastgestelde accucapaci-
teit en een vastgesteld maximum 
zonvermogen. Ook moet er tij-
dens de etappes een aantal sluizen 
worden genomen. De boot wordt 
slechts door één man bestuurd. 
Een heel supportteam volgt de 
boot. Wie van het team uiteinde-
lijk in de boot zal plaatsnemen is 
op dit moment nog niet bekend. 
Ook dat wordt tijdens de testfase 
verder uitgezocht. Wereldkampi-
oen solarboatracen wordt de boot 
die de laagste totaaltijd over alle 
etappes heeft. 
Misschien is het nog leuk om te 
zeggen er regelmatig blogs op 
internet verschijnen waarin staat 
vermeld waar we als team op dat 
moment mee bezig zijn. Toevallig 
komt begin volgende week mijn 
blog online. In het blog leg ik uit 
waar ik op dit moment mee bezig 
ben. Wekelijks wordt er een nieu-
we blog geplaatst. Het is hiervan 
de bedoeling dat mensen op de 
hoogte worden gehouden van onze 
bezigheden. Onze blogs kunnen 
worden gevonden op www.solar-
boatteam.nl ”. 

Thore is druk doende met de constructie van de solarboat.

‘Omgaan met geld’ bij  
De Werkplaats

Rabobank Utrechtse Heuvelrug heeft haar maatschappelijke betrokkenheid getoond door 
eerder deze maand gastlessen te verzorgen op de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven. 

Derdejaars leerlingen van het vm-
bo-tl kregen twee interactieve gast-
lessen aangeboden over slim om-
gaan met je geld. De lessen werden 
gegeven door medewerkers van 
Rabobank Utrechtse Heuvelrug. 
De lessen waren een onderdeel van 

het vak economie. Tijdens de lessen 
werd aandacht besteed aan zaken 
als budgetteren, sparen, lenen, slim 
omgaan met je mobiel en spaarte-
goed.

Samen voor De Bilt organiseert het 
project ‘Omgaan met Geld’, samen 
met Mens de Bilt en Rabobank 
Utrechtse Heuvelrug. Doelstelling 
van het project is om scholieren op 
een actieve manier te informeren 
hoe je verstandig met geld omgaat, 
zodat ze niet in een problemati-
sche schuldsituatie terechtkomen. 
Interesse in het project `Omgaan 
met geld`? Ga voor meer infor-
matie naar www.samenvoordebilt.
nl of neem contact op via judith@
samenvoordebilt.nl. (Judi th 
Boezewinkel)

Is het verstandig om een 
fietsverzekering te nemen? De 
medewerker Rabobank Utrechtse 
Heuvelrug legt uit hoe het werkt en 
vraagt de klas om mee te denken.
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De Biltse 
Bewonersvereniging 
Woonspraak wenst
u een gelukkig,
gezond Nieuwjaar
en veel woongenot.

WONEN DOEN WIJ MET ELKAAR

en
FIJNE FEESTDAGEN

wenst u

EEN GOED 2016

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

Wij wensen u goede kerstdagen
en een voorspoedig 2016.

Ook in het nieuwe jaar
staan wij weer graag voor u klaar! 

Dorpsweg 156          3738 CK Maartensdijk

Wij wensen u 
prettige

feestdagen 
en een 

voorspoedig
2016

www.kompaswestbroek.nl

Wij wensen u

fijne feestdagen

Dierenriem 7
3738TP Maartensdijk
tel. (06)52 46 82 10

b.g.g. (0346) 21 46 22
info@vanvliethoveniersbedrijf.nl

Wenst U 
Inspirerende
Feestdagen
Ons nieuwe adres
per januari 2016:

Egelskop 16
Maartensdijk

0346-822585
www.praktijkrosarium.nl

Gun jezelf rust

Afslankkliniek Slim Figure 

Clinics De Bilt wenst iedereen 

heerlijke Kerstdagen & een 

fantastisch 2016!

Hessenweg 2 De Bilt  - 030-820 11 45
www.slimfigureclinics.nl

Groot Nieuwjaarsfeest Westbroek
door Walter Eijndhoven

Direct nadat 2016 begonnen is, barst in het Dorpshuis van Westbroek een groot feest los.  
Van 00.00 uur tot 2.00 uur is de foyer van het Dorpshuis voor iedereen vrij toegankelijk om 
elkaar het beste voor het komende jaar te wensen, maar vanaf 1.30 uur gaat de grote zaal

open en gaat het knalfeest beginnen, voor iedereen die in het bezit 
is van een kaartje. Het feest duurt tot 5.30 uur. 

De Westbroekse jeugd heeft er 
zin in. Eindelijk een groot feest in 
Westbroek, door henzelf georga-
niseerd. Luc den Otter, één van de 
organisatoren: ‘De wens was er al 
langere tijd om een groot feest te or-
ganiseren in het dorp. Uiteindelijk 
moest het er maar eens van komen 
en hebben wij een voorstel gedaan 
aan de ‘Stichting Dorpshuis’. Ge-
lukkig stonden zij er positief tegen-
over en werd groen licht gegeven 
voor een Nieuwjaarsfeest. Wij heb-

ben aan Ad Verhoef, de beheerder 
van het Dorpshuis, raad gevraagd 
hoe één en ander op te pakken, met 
als gevolg dat ons nu een groots 
festijn te wachten staat’. Danny 
Lam vult aan: ‘Wij moesten met 
Oud en Nieuw altijd naar Maar-
tensdijk voor ons vertier, dus het is 
extra leuk dat het nu gewoon in ons 
eigen dorp plaatsvindt. Natuurlijk 
is de jeugd uit andere dorpskernen 
ook van harte welkom. Zij moeten 
wel snel zijn, want van de 200 kaar-

ten zijn er al 170 verkocht. En op is 
op. Een kaartje kost slechts 10 euro 
en het gaat echt razend snel. Wij 
zijn al door veel mensen benaderd 
om kaarten voor hen te reserveren, 
maar daar kunnen wij niet aan be-
ginnen. Je kaartje is pas definitief 
op het moment dat hij betaald is’. 

Calamiteiten
Ad Verhoef: ‘Het is zo leuk om te 
zien hoe die jeugd dit oppakt. Ik 
draag graag mijn steentje bij om 
er voor hen een knalfeest van te 
maken. Tot in de late uurtjes wordt 
alles georganiseerd door die jon-
geren. Het is ook een leerproject 
voor hen, want niet iedereen weet 
waar je allemaal op moet letten 
bij het organiseren van zo’n feest. 
Denk hierbij maar eens aan allerlei 

voorschriften vanuit de gemeente 
en calamiteiten waar je voor kunt 
komen staan. Als er onverhoopt 
brand uitbreekt of er vindt een inci-
dent plaats... Volgens mij heb ik al 
zo’n dertig uur in dit project zitten, 
maar het is super zoals de jeugd dit 
oppakt’. 

De avond staat onder leiding van 
‘Drive in Show 4 Elements’, er zijn 
twee dj’s uit het eigen dorp. Lam: 
‘Wij draaien muziek uit de jaren 
‘80 en ‘90, maar ook muziek uit 
deze tijd komt natuurlijk aan bod. 
Voor ieder wat wils dus’. Of zoals 
Luc het zo mooi uitdrukte: ‘Alle 
oren worden gevoed’. Lam: ‘Hij 
heeft wel vaker van dit soort uit-
drukkingen. Hoe komt ie erop hè?’ 

Kaartjes
Wie snel is kan mogelijk nog een 
kaartje bemachtigen via één van de 
organisatoren: Bel dan naar: Daan 
de Bree (06-27855986), Danny 
Lam (06-48510618), Luc den Otter 
(06-23134525) of Marcel Sodaar 
(06-43171704). Ook voor verdere 
vragen/ opmerkingen zijn zij via 
deze nummers te bereiken. 

Jongeren aan het werk
Het Actieplan Jeugdwerkloosheid gaat aan de slag met vijftien 
initiatieven om ruim 700 jongeren aan een baan, leerwerkplek 
of stage te helpen. Het doel is om jeugdwerkloosheid in de regio 

Midden-Utrecht te verminderen. Na een pitch kwamen
deze projecten als beste uit de bus. 

‘De initiatieven laten zien hoeveel verschillende groepen werkloze jonge-
ren er zijn in onze regio. Allemaal jongeren die met hun unieke talent iets 
willen doen, werken of leren. Het liefst zie ik hen aan het werk, op een 
passende (vervolg)opleiding of een goed stageadres. Want elke jongere wil 
ten slotte heel graag iets betekenen in de samenleving. Dat weet ik zeker’, 
aldus wethouder Victor Everhardt van Utrecht. De initiatieven werken 
voor uiteenlopende groepen werkloze jongeren, zoals jongeren met een 
arbeidsbeperking, hoge opleiding, met of zonder startkwalificatie, met een 
niet-westerse achtergrond of multi problematiek. Ook is er een initiatief dat 
niet zichtbare jongeren zonder werk opzoekt. Meer informatie over de 15 
initiatieven staat op www.utrecht.nl/jeugdwerkloosheid.

Nieuwjaarsconcert in 
H.F. Witte Centrum

Zondag 3 januari organiseert het H.F. Witte Centrum 
traditiegetrouw het Nieuwjaarsconcert. Dit concert wordt

gegeven door het Groot Harmonieorkest van de Koninklijke 
Biltse Harmonie onder leiding van Johan Boonekamp.

Zoals altijd staan er veel bekende werken op het programma, 
die door het publiek zeker gewaardeerd zullen worden. 

Heel bijzonder is dit keer de medewerking van zangeres Els Firet, die 
met begeleiding van het orkest o.a. het zeer bekende ‘Mag ik dan bij 
jou’ zal zingen. Het programma van dit relatieconcert kent geen pauze. 
Na afloop van het concert kunnen de aanwezigen in de ontmoetings-
ruimte bij een sfeervol achtergrondmuziekje genieten van een glaasje 
glühwein, ice-koffie en diverse nieuwjaarhapjes, aangeboden door 
het H.F. Witte Centrum. Voorverkoop van kaarten tot 20 december in 
het H.F. Witte Centrum. Telefonisch reserveren is ook mogelijk onder 
nummer 030 2203954 en natuurlijk zijn er kaarten aan de zaal verkrijg-
baar. Het concert begint om 14.00 uur. Zaal open om 13.30 uur.

XLvuurwerk tijdelijk 
verhuisd uit De Bilt

De afgelopen jaren was XLvuurwerk een fenomeen in De Bilt. Met de 
komst van Ranzijn Tuin & Dier leek het lange tijd nog mogelijk om het 
vuurwerk verkooppunt te handhaven, geheel onverwachts gaat Ranzijn nu 
toch geen vuurwerk verkopen…. Dit betekent dus ook geen XLvuurwerk 
meer op de vertrouwde plek bij de grote kruising richting de snelweg. 
Maar niet getreurd, XLvuurwerk is niet ver weg; aan de Voorveste 15 in 
Houten (binnen 10 autominuten bent u in Houten en Voorveste 15 bevindt 
zich direct aan de afrit van de A27) is vorig jaar de nieuwe vestiging 
geopend en dit jaar opent ook een tweede nieuwe vestiging in Utrecht – 
De Meern op Strijkviertel 74. Kortom, voor uw vertrouwde XLvuurwerk 
kwaliteit moet u 1 jaartje 
iets verder rijden, maar 
er zijn al weer voldoende 
gesprekken gaande om 
volgend jaar terug te ke-
ren in De Bilt. Zie www.
XLvuurwerk.nl Houten:  
Voorveste 15 en 
www.XLvuurwerk .n l 
Utrecht – De Meern: 
Strijkviertel 74 

Coen van der 
Wind, eigenaar van 

het familiebedrijf 
XLvuurwerk, ziet 

iedereen weer graag 
bij XLvuurwerk, zowel 

online als tijdens de 
verkoopdagen op 29, 30 

en 31 december 2015! 

advertorial
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Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

  Hoogvliet
wenst u smakelijke

 feestdagen!

  
Acties zijn geldig van maandag 21 t/m zondag 27 december 2015

Per combinatie kan de prijs verschillen. ** U krijgt 33,34% korting op de totaalprijs. 
 Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Max. 4 keer de aanbieding per klant.

Hertog Jan 
Krat met 24 fl essen van 0.3 liter
13.99

Melkan 
Verwentoetjes 
Lemoncello, profi teroles, 
tartufo, chocolademousse, 
cappuccio of tiramisu
2 stuks van 90 gram
1.38 - 1.58

1.001.001.001.
2 stuks

Per kilo 5.56

2+1
GRATIS**

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

Kijk voor de actuele openingstijden van uw Hoogvliet 
supermarkt op hoogvliet.com/openingstijden 
of op de aankondiging in de winkel.

8.998.998.998.
per krat

Per liter 1.25

9999
per krat

2+1

0000
2 stuks

5 EURO
KORTING!

Winterwandeling

Het Woord en Daad comité 
Soest e.o. organiseert op 29 
december een winterwandeling. 
Er is een route in de bossen van 
Lage Vuursche met diverse, ver-
warmende en verrassende stops. 
Gewoontegetrouw is het laat-
ste gedeelte van de route met 
kaarsjes verlicht. Na afloop van 
de wandeling staan de vuurkor-
ven te branden en kan van een 
warme kom erwtensoep worden 
genoten. Voor kinderen van 4 
t/m 10 jaar is er een activiteit 
in de tent, waarbij geknutseld 
kan worden en een pannenkoek 
gegeten.
Iedereen is van harte welkom 
vanaf 15.45 uur op het recreatie-
terrein ‘de kuil van Drakenste-
ijn’, Lage Vuursche. Dit recre-
atiegebied wordt al jarenlang 
door Staatbosbeheer gratis ten 
behoeve van deze activiteit ter 
beschikking gesteld. (het recre-
atiegebied is gelegen nabij de 
Hoge Vuurscheweg naast kas-
teel Drakensteijn). De start van 
de wandeling is om 16.00 uur. 
Aanmelden voor deze wande-
ling is noodzakelijk. Dit kan per 
mail: wendsoest@gmail.com 
, eventueel per telefoon: 035 
5313382, Wouda Dool / 035 - 
6468266, Carina Westeneng. De 
netto opbrengst is bestemd voor 
vakonderwijs aan jongeren in 
Burkino Faso. Voor meer infor-
matie over dit project: www.
woordendaadsoest.nl.

Familiekerstviering

Donderdag 24 december wordt 
om 19.00 uur in de Sint Maar-
tenskerk aan de Nachtegaallaan 
in Maartensdijk een feestelijke 
familiekerstviering gehouden. 
Het traditionele kerstspel is in 
een nieuw, fris jasje gestoken. 
Kinderen, jongeren en volwas-
senen zullen samen het kerstver-
haal uitbeelden aan de hand van 
muziek, (solo-)zang, gedicht en 
spel. Natuurlijk zullen de scha-
pen niet ontbreken. 

Het koor ‘De Sterren van Sint 
Maarten’, onder leiding van 
Gijsbert van der Linden, ver-
zorgt de muzikale omlijsting. 
Natuurlijk is er ook veel samen-
zang. Na het kerstspel volgt een 
korte woord- en communievie-
ring. Aan het eind van de vie-
ring mogen de kinderen even op 
‘kraambezoek’ bij de stal.

Oud-Jaar-viering in  
Toutenburg

Na de Kerst-High Tea, die de 
‘Sociale Tak’ van het Rode 
Kruis afd. De Bilt op woensdag 
16 december in Toutenburg aan 
de Kievitlaan in Maartensdijk 
organiseerde, verzorgt het Rode 
Kruis afd. De Bilt ook de organi-
satie in Toutenburg van de oude-
jaarsavondviering op 31 decem-
ber van 19.30 uur tot ± 1.00 uur. 
Dit is een voortzetting van de 
oudejaarsvieringen, zoals Wil en 
Wout van de Brink die jarenlang 
in Dijckstate verzorgden. Voor 
vervoer naar en van Toutenburg 
kan worden gezorgd. Aanmel-
den kan bij Henny van Engelen, 
tel. 0346 212729.
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Kerk van Sint Maarten  
pakt uit met Kerstmis

De kerk van Sint Maarten aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk heeft niet voor niets de vorm 
van een schaapsstal. Daarom is iedereen welkom, zeker met Kerstmis. Sterker nog, zelfs de 

schapen zelf mogen niet ontbreken bij het kerstspel om 19.00 uur.

En dat kerstspel is in een nieuw 
jasje gegoten. Met nieuwe tek-
sten, meer voorbereiding en de 
vertrouwde schapen is er hard ge-
werkt om de kinderen en hun ou-
ders het unieke kerstgevoel te ge-
ven. Of zoals Martine Splint zegt: 
‘We hebben de teksten wat meer 
eigentijds gemaakt, we hebben 
de gesprekken wat meer naar de 
taal van jongeren en kinderen ge-
bracht, maar we komen natuurlijk 
wel uit bij de stal, de kribbe, kindje 
Jezus, met de herders en schapen 
daaromheen’. 

Kerstklassiekers
Martine Splint heeft samen met haar 
man de teksten bewerkt en is al we-
ken druk om te repeteren voor het 
kerstspel. Drijvende krachten voor 
het kerstspel zijn verder organist 
Gijsbert van der Linden, Tony Har-
bers en Gea Lensink. Zij oefenen 
met solisten als Evert van ’t Land en 
Lize de Groot prachtige eigentijdse 
liederen die de kerk zullen ontroe-
ren. ‘Het valt me op’, aldus Martine 
Splint van de Sint Maartenskerk, 
‘dat solisten misschien nog wel 
meer de harten van de kerkgangers 

kunnen raken. Maar natuurlijk zijn 
er ook de kerstklassiekers die ieder-
een mee kan zingen. Want het is en 
blijft een kerstspel voor iedereen’.

Missen
Bij het aanbod van Kerstmis hoort 
natuurlijk ook de nachtmis die dit 
jaar al om 10.00 uur begint. ‘We 
hebben daarvoor gekozen’, zegt 
bestuurslid Loek Fonkert’, omdat 
de kerkgangers na afloop thuis nog 
even kunnen nagenieten, met een 
drankje en een kerststol. En wie niet 
naar huis wil, krijgt in De Mantel 
koffie met kerstbrood aangeboden’. 
De nachtmis wordt begeleid door 
het Sint Maartenskoor. Gerard de 
Wit, de pastor die 20 jaar lang het 
gezicht van de Sint Maartenskerk 
was, gaat voor in de viering. De och-
tend daarop, eerste kerstdag, is het in 
de klassieke hoogmis om 10.30 uur 
de beurt aan Joost Baneke, de pries-
ter die laatst de bedevaart van Maar-
tensdijkers naar Assisi en Rome 
begeleidde. Ook dan zingt het Maar-
tenskoor en is het genieten geblazen.

Kerst-Inn
Op tweede kerstdag is er dit jaar 
geen kindje wiegen, maar wordt er 
een Kerst-Inn georganiseerd. ‘Dat 
gebeurt door katholieken en protes-

tanten samen. Zij willen Maartens-
dijkers die alleen zijn de gelegenheid 
bieden om elkaar te ontmoeten op 
Tweede Kerstdag. Dat gebeurt vanaf 
10.30 tot 13.00 uur. Iedereen die 
daar behoefte aan heeft, is van harte 
welkom in De Mantel aan de Nach-
tegaallaan 40’, aldus Loek Fonkert. 
Hij is als bestuurslid trots dat de 
kerken zo aan de weg timmeren. Dat 
doen ze – andermaal samen – ook 
weer op oudjaarsdag om 19.00 uur 
in de kerk van Sint Maarten. Dan 
danken katholieken en protestanten 

samen voor het afgelopen jaar en 
vragen ze de zegen over het nieuwe 
jaar. Iedereen is daar welkom. 

Nieuwjaarsreceptie
Het nieuwe jaar wordt in de kerk van 
Sint Maarten ingeluid op 3 januari. 
Dat gebeurt met een plechtige vie-
ring die onder leiding staat van Ge-
rard de Wit. ‘Ook daar is iedereen 
welkom’, aldus Loek Fonkert, ‘want 
we toasten daar op het nieuwe jaar. 
En dat doen we na de viering van 
10.30 uur in De Mantel.

Programma St. Maartenskerk
24 december om 19.00 kerstspel met schapen
24 december om 22.00 uur nachtmis met Gerard de Wit
25 december om 10.30 uur hoogmis met Joost Baneke
26 december om 10.30 uur Kerst-Inn De Mantel tot 13.00 uur
27 december om 10.30 uur eucharistieviering met Jozef Wissink
31 december om 19.00 uur Oudjaarsviering met PKN-kerk 
3 januari om 10.30 uur nieuwjaarsviering met Gerard de Wit

advertorial

Hermens exposeert bij WVT
door Henk van de Bunt

Van 23 december tot en met 1 januari 2016 maakt WVT in haar gebouw aan  
de Talinglaan 10 ruimte voor ‘Kunst uit eigen provincie’. De tentoonstelling wordt  

op woensdag 23 december om 20.00 uur geopend. 

Eén van de exposanten is Marcel 
Hermens (56) en werkzaam in het 
basisonderwijs: ‘Het creatief bezig 
zijn, waaronder tekenen en schil-
deren, heb ik van jongs af aan mee-
gekregen. Ik kom uit een creatieve 
familie. Schilderen is voor mij iets 
waarmee ik mij even helemaal los 
kan maken van het dagelijks leven. 
Op de Pedagogische Academie 
(1980) specialiseerde ik mij in het 
vak tekenen en kreeg ik alle ruimte 
om met olieverf te experimente-
ren. In die periode maakte ik mijn 
eerste schilderijen. Vervolgens heb 
ik langere tijd niet meer getekend, 
omdat gezin, werk, huis en andere 
hobby’s aandacht kregen. Zo’n 
jaar of tien geleden heb ik het weer 
opgepakt en schilder ik wekelijks 
bij eerst de Werkschuit en later het 
Kunstenhuis in De Bilt’. 

Tekenles
‘Na een jaar of vijf schilder- en te-
kenles van Erica Nussbaum, heb ik 
een jaar modeltekenen gedaan bij 
Jan de Haas. Nu schilder ik al weer 
enkele jaren met een klein groepje 
enthousiaste amateurs onder lei-
ding van Mascha Teune. We teke-
nen en schilderen elke woensdag-
avond. Ieder werkt hier met een 
thema als leidraad op eigen wijze. 
Het bespreken van elkaars werk 
helpt hierbij om te reflecteren en 

daagt uit om iets nieuws uit te pro-
beren. Wat mij boeit is om actuele 
gebeurtenissen of foto’s die mij 
raken te vertalen naar een schil-
derij. Een beeld van het kapotge-
schoten Homs, een man in de me-
nigte op het Maidanplein in Kiev, 
een vluchtelingenjongen achter 
een treinraam: Dat zijn foto’s die 
mij raken en die ik wil vertalen 
naar een schilderij. Hierbij werk 
ik graag met transparante lagen en 
kleur en zoek ik naar een mix van 
abstractie en detail. Daarnaast laat 

ik mij ook graag uitdagen om te 
experimenteren met kleur of ma-
teriaal’.

Keramiek
Marcel Hermens is ook een kenner 
en liefhebber van het Nederlandse 
aardewerk en in het bijzonder van 
tegelproductie. Hermens schreef 
hierover een boek, getiteld Faience 
en Tegelfabriek Westraven 1844-
1994. Hermens: ‘Aan de Groene-
kanseweg 246 in De Bilt heeft tus-
sen 1985 en 1990 voor korte tijd 

een fabriek gestaan met een rijke 
historie. Voor mij begon de be-
langstelling voor deze fabriek met 
een reliëftegeltje met een voorstel-
ling van een jongetje in Maduro-
dam, dat ik op een rommelmarkt in 
De Bilt kocht. Gewoon omdat ik 
het mooi vond… Op dat moment 
wist ik nog niet dat het tegeltje 
vervaardigd was in de Utrechtse 
Faïence- en tegelfabriek Westra-
ven, waar mijn grootvader tussen 
1908 en 1934 als tegelschilder en 
glazuurbereider heeft gewerkt. 

Toen mijn moeder de fabrieks-
naam achterop het tegeltje zag 
legde zij de link met het werk van 
haar vader. Hoewel ik mijn groot-
vader nooit heb gekend, kende ik 
wel de Oudhollandse tegels die 
hier en daar in de familie de muren 
sierden. Nieuwsgierig geworden 
naar meer producten en verhalen 
over deze fabriek waar industrieel 
ambachtswerk werd vervaardigd 
ben ik langzamerhand steeds en-
thousiaster en serieuzer ceramiek 
van ‘Westraven’ gaan verzamelen’

Geslaagden Eerste Hulp
Dinsdag 15 December deden de cursisten van de EHBO vereniging de 
Bilt- Bilthoven examen Eerste hulp. Na negen cursusavonden gevolgd 
te hebben waarin geleerd werd om het Bewustzijn, de Ademhaling en 
de Circulatie, veilig te stellen, actieve bloedingen te stelpen, het ver-
schil te onderscheiden tussen shock en flauwte en eerste hulp te kunnen 
verlenen aan een slachtoffer met wervelletsel. 

Eveneens werd geleerd om adequaat te kunnen optreden bij ernstige 
verbandingen, oververhitting en onderkoeling. Ook werd geleerd om te 
reanimeren in combinatie met de A.E.D. De cursus werd gegeven door 
docent van de vereniging de heer Jan Broers. (Maud Timmer)

De geslaagden: Carolien, Jannie, Daniek, Sonja , Rolina, Joris en 
Joyce (niet op de foto). [foto Henk van de Bunt]

Marcel Hermens met één van zijn laatste werken ‘Vluchteling’.
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Bij Jumbo hebben we alles voor een heerlijke kerst. Voor al deze producten 
hebben we diverse recepten om je te helpen iets lekkers op tafel te zetten. 
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kookvideo’s en nog veel meer heerlijke gerechten. Het wordt hoe dan ook 
een kerst om hallo tegen te zeggen.

 Jumbo, Maartensdijk, Maertensplein 31
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Spoedinterpellatie zonder gevolgen 
door Guus Geebel

De fractie van Beter De Bilt vroeg tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 december  om 
een spoedinterpellatie over de beantwoording van vragen over Het Lichtruim.  

Met een interpellatie kan een raadslid in de raadsvergadering het college vragen stellen  
over onderwerpen die niet op de agenda staan. 

Het werd een langdurig debat dat 
eindigde met een mea culpa van wet-
houder Hans Mieras. ‘Integer maar 
onhandig,’ noemt hij zijn wijze van 
handelen bij de beantwoording van de 
vragen van Ebbe Rost van Tonningen 
(Beter De Bilt). Die betroffen huur-
prijzen voor culturele huurders van 
Het Lichtruim. Rost van Tonningen 
diende voor de handelwijze van de 
wethouder een motie van afkeuring 
in. Erik van Esterik (PvdA) noemt de 
verklaring die de wethouder aan het 
eind van het debat gaf helder, oprecht 
en bevredigend. Hij vindt een motie 
van afkeuring daarom overbodig. 
Han IJssennager (Bilts Belang) sluit 
zich daarbij aan. Rost van Tonningen 
trekt daarop de motie in.

Varianten
De vragen die Rost van Tonningen 
stelde waren, of het zo is dat de ge-
meente nog een aantal jaren garant 
staat jegens SSW voor de huurop-
brengst van Het Lichtruim, en of het 
zo is dat een vaste huurprijs voor een 
vast aantal jaren is afgesproken. Ebbe 
Rost van Tonningen schetst de gang 
van zaken bij de beantwoording van 
de gestelde vragen. ‘Achttien dagen 
nadat de vraag ingediend is komt er 
een conceptbeantwoording van de 
ambtenaar naar de wethouder, waarin 
staat dat er een korte variant is en een 
uitgebreidere.’ Rost van Tonningen 
noemt het zeer ongebruikelijk dat 
een vraag aan een ambtenaar via een 
wethouder loopt. ‘Onze fractie kreeg 
de korte variant en weet op dat mo-
ment niet dat er nog een uitgebreidere 
variant is.’

Informatie
Wethouder Mieras betreurt dat de 
schijn van onzorgvuldigheid gewekt 
is. Hij noemt de korte variant een 

compleet antwoord en het uitge-
breide een overcompleet antwoord. 
Mieras stelt dat de vragen van Beter 
De Bilt zijn beantwoord. ‘In het over-
complete antwoord staat geen nieuwe 
informatie.’ Hij zegt het echt jammer 
te vinden dat het verwijt blijft liggen 
als zouden raadsleden verschillend 
behandeld worden, terwijl de intentie 
juist was. Rost van Tonningen con-
cludeert dat zijn fractie maar een deel 
van de voorhanden zijnde informatie 
heeft gekregen en dat de wethouder 
niet gezegd heeft dat dit absoluut niet 
kan. Voor Beter De Bilt betekent dit 
dat herhaling mogelijk is. Hij dient 
daarom een motie van afkeuring in 
over de handelwijze van wethouder 
Mieras. 

Fracties
Erik van Esterik vindt het een onge-
makkelijk debat. Het handelen van de 

wethouder noemt hij onhandig. Hij 
vraagt om een extra termijn voor de 
wethouder. Dolf Smolenaers (D66) 
heeft niet de indruk dat moedwillig 
informatie is achtergehouden. ‘Het 
gaat om toegankelijke informatie.’ 
Johan Slootweg (SGP) mist het toe-
geven van de wethouder dat dit niet 
goed is. Menno Boer (SP) geeft een 
onvoldoende voor het verhaal. 
Werner de Groot (CDA) heeft ge-
hoord dat de wethouder de gang van 
zaken betreurt. Anne de Boer (Groen-
Links) constateert dat er geen sprake 
is van achterhouden van informatie. 
Nico Jansen (CU) vindt een spijtbe-
tuiging op zijn plaats. Christiaan van 
Nispen tot Sevenaer (VVD) vindt de 
motie te zwaar omdat er geen foute 
informatie is gegeven.. Han IJssen-
nagger (Bilts Belang) merkt op dat 
er op zijn minst onhandig gemanoeu-
vreerd is. 

Ebbe Rost van Tonningen vroeg en kreeg een spoedinterpellatie.

Kerstdrukte bij  
Kwaliteitsslagerij van Loo 

Met extra veel plezier wordt er bij kwaliteitsslagerij Van Loo deze dagen gewerkt: ‘De kerst 
is voor veel mensen toch een moment om extra lekker voor de dag te komen’ vertelt Bas van 
Loo. ‘Mensen willen graag persoonlijk advies om iets bijzonders op tafel te zetten. Daarbij 
is het juiste stuk kwaliteitsvlees met de exacte bereiding uiteraard van groot belang. Goed 

interpreteren wat de mensen nodig hebben is dan cruciaal.’

Met een extra grote club mensen 
wordt er hard gewerkt om aan alle 
wensen te voldoen. In de winkel is 
het een gaan en komen van mensen 
die willen bestellen, advies vra-
gen en al spullen mee nemen om 
proef te koken. Achter de schermen 
wordt er dan ook druk gewerkt aan 
een optimale voorbereiding voor 
de grootste drukte van het jaar. Op 
donderdag 24 december, wanneer 
er weer meer dan 600 bestellingen 
opgehaald worden, kan iedereen 
komen proeven van de Green Egg, 
waarop weer allerlei lekkernijen 
bereid zullen worden. [HvdB]

Het koperensemble van de 
Koninklijke Biltse Harmonie speelt 
kerstliederen voor de Slagerij.

Laatste winnaars 
Klanten, die iets kochten ter waarde van minimaal 10 euro bij de deel-
nemende winkels van de Maartensdijkse MiddenstandsVereniging konden 
een boodschappenpakket of cadeaubon winnen. De winkels die meededen 
waren te herkennen aan het inleverpunt of een pakket van de week, dat in 
de winkel opviel. Ze konden hun aankoopbon met vermelding van hun 
naam en telefoonnummer inleveren, waarna er per week boodschappen-
pakketten of cadeaubonnen werden uitgedeeld. De actieperiode liep tot en 
met zaterdag 19 december. 

v.l.n.r. Mw. Ettekhoven (Jumbo-pakket), Mw. Top (pakket van Bakker 
Bos), de heer Zwart (Zweistra-waardebon), Mw. Westeneng (Landwaart 
waardebon) en Cynthia Vrijssen die een cadeau namens Dio-drogisterij 
van Rossum ontving. [foto Henk van de Bunt] 

Kunst en Genoegen  
op Maertensplein

Zaterdag was er een kerstoptreden op het Maertensplein in Maartensdijk 
van Harmonie Kunst en Genoegen. Op de achtergrond zijn ook de 
vrijwilligers van het Rode Kruis zichtbaar, die met hun heerlijke baksels 
geld voor het goede doel (Serious Request 2015) inzamelden. Het bleef 
dit keer bij dromen over een witte kerst bij een aangename temperatuur 
voor december met aan het eind zelfs een waterig zonnetje. Desondanks 
smaakte de gratis warme chocolademelk en erwtensoep na afloop heerlijk. 
(Marlies Dijkkamp)

Kerstsfeer op de Waterweg
Bewoners van de Waterweg/noord in De Bilt organiseerden in 2015 een 
samenkomst bij hun prachtige wijk-straat- of buurtboom. Het plaatsen van 
de boom was al een feest op zich, maar de volgende dag was er direct al 
een bijeenkomst van bewoners, die het duidelijk naar hun zin hadden. Dit 
soort initiatieven draagt bij aan een in deze roerige tijden haast onmisbaar 
gemeenschapsgevoel.

(Frans Poot)
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Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE De Bilt

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

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

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

Fijne kerstdagen 
en een 

voorspoedig 2016!

Fijne kerstdagen 
en een 

voorspoedig 2016!

elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis

uw adres voor: 

lichtinstallaties • krachtinstallaties • computernetwerken

Alle medewerkers van Boshuis 
wensen u een fijne kerst

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16 • mobiele tel. 06 - 53351430

Wenst iedereen goede kerstdagen
en een voorspoedig 2016

Verkoop, verhuur en onderhoud van BE-combinaties

Tel: 0346 - 259600

Een hele
vrolijke Kerst
toegewenst

wensen
u  jne
feestdagen

Goede Kerstdagen
 en een

Voorspoedig Nieuwjaar

Daniel en Linda
van Utrecht - Rijksen

Koester al het 
prachtige in onze 
soms kwetsbare, 

maar mooie
samenleving

Genootschap wil behoud en 
bescherming Julianaflat 

door Henk van de Bunt

Het Cuypersgenootschap is een vereniging en stichting die zich inzet voor het behoud van 
bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw. Het zwaartepunt ligt op de 

bescherming van erfgoed uit de periode van na 1940. Het genootschap streeft ernaar zo veel 
mogelijk samen te werken met andere erfgoedorganisaties. Aan haar activiteitenlijst is nu 

behoud en bescherming van de volledige Julianaflat in Bilthoven toegevoegd. 

De naam Cuypersgenootschap kan 
misleiden. Hoewel het werk van 
de bekende Roermondse architect 
en ontwerper dr. Pierre Cuypers 
de directe aanleiding is geweest 
tot de oprichting van het genoot-
schap, is het is nooit de bedoeling 
van de leden van het genootschap 
geweest zich te beperken tot het 
werk van deze buitengewoon cre-

atieve en veelzijdige Roermondse 
architect.

Zorgen
De Stichting het Cuypersgenoot-
schap, een landelijke monumen-
tenorganisatie, maakt zich zorgen 
over de toekomst van de Julianaflat 
aan de Julianalaan te Bilthoven, 
een ontwerp van de beroemde ar-

chitect W.M. Dudok. Woordvoer-
der Norman Vervat: ‘Onlangs is 
door de bewoners/eigenaren van 
dit complex het verzoek ingediend 
om het wooncomplex te bescher-
men als gemeentelijk monument. 
Dit verzoek is door de gemeente 
De Bilt afgewezen om ruimte te 
houden voor nieuwe ontwikkelin-
gen. Daarna is er contact ontstaan 

tussen de bewoners en de stichting 
en is er, na onderzoek, besloten om 
de actie van de bewoners te onder-
steunen. Het Cuypersgenootschap 
heeft de gemeente daarom schrif-
telijk verzocht om alsnog te kiezen 
voor bescherming van het com-
plex en af te zien van de afbraak 
van (delen van) dit onvervangbaar 
cultureel erfgoed’. Ook is de stich-
ting van mening dat het belangrijk 
is dat de gemeente in zijn alge-
meenheid meer oog krijgt voor het 
naoorlogs erfgoed. Gemeenten als 
Amersfoort, Utrecht en Zeist zijn 
druk bezig met de bescherming 
van bijzondere panden uit de na-
oorlogse periode. De monumen-
tenlijst van de Bilt stopt echter 
voor de oorlog. Dat is vreemd en 
onwenselijk’.

Dudok
‘W.M. Dudok is een internationaal 
befaamd architect. Met name zijn 
werk in Hilversum is beroemd. 
Het complex te Bilthoven is opge-
trokken in de kenmerkende naoor-
logse stijl van Dudok. Het ademt 
duidelijk het optimisme van de 
wederopbouwperiode. Het gehele 
flatcomplex, dat schuin tegenover 
het station zou komen te liggen, 
moest aan het centrum van Biltho-
ven een voornaam aanzien geven. 
De voor het werk van Dudok zo 
kenmerkende gele baksteen geeft 
aan dit complex een vrolijke en 
lichte kleur. Het complex is tot op 
heden vrij gaaf bewaard gebleven 
en bezit, zoals de gemeentelijke 
monumentencommissie schrijft 
aanzienlijke architectonische, ste-
denbouwkundige en cultuurhisto-
rische waarde voor de gemeente. 
Bescherming als monument is ge-
zien de aanwezige waarden een lo-
gische en noodzakelijke stap’.

Gemeente
‘De gemeente erkent in haar re-
cente besluitvorming de grote 
cultuurhistorische waarde van het 
complex, maar kiest niet voor erf-
goedbescherming. Een gedeelte 
van het complex dient namelijk 
gesloopt te worden: op de plek 
van het gesloopte gedeelte zal 
een ontwikkelaar een zogenaamd 
‘poortgebouw’ neerzetten. Met 
deze ontwikkeling wordt dit erf-
goed onherstelbaar aangetast. Het 
Cuypersgenootschap hoopt dat 
de gemeente een andere weg in 
zal slaan en met behoud van het 
complex een nieuwe toekomst zal 
geven aan het gebied. Zoals elders 
is aangetoond kan herbestemming 
van erfgoed een grote impuls ge-
ven aan gebiedsontwikkeling. Dat 
lijkt het genootschap ook in Bilt-
hoven mogelijk’.
Voor meer informatie: Norman 
Vervat van Stichting Cuypersge-
nootschap via 06 18181207 of e-
post: secretaris@cuypersgenoot-
schap.nl

Het lage stationsgebouw kreeg een lage tegenhanger in de ‘zwarte doos’ De gele baksteen (van de flat) moest 
aan het complex een vrolijke tintje geven. [foto Henk van de Bunt 2012]

In de ‘zwarte doos’ is nu de Bilthovense Boekhandel gevestigd en in de kelder Macloud. (foto Historische Kring 
De Bilt)
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0346-210592 | www.atlasfysio.nl

Wenst u een
prettige kerst

Atlas Maartensdijk | Tolakkerweg 217
3738 JM Maartensdijk

  Fitness   Bootcamp
  Kettlebel       Yoga

        Pilates  Bodyattack
    Boks-� t    Cross-� t

Goede kerstdagen,
bedankt voor het vertrouwen en

een voorspoedig 2016! 
Autocentrum Maarssen Reyer van der Linden

Nijverheidsweg 7, 3606 AH  Maarssen
0346-562557

*Occasions *Onderhoud *APK *Schadeherstel 
www.AutocentRuMMAARssen.nL

Wij wensen u goede kerstdagen en 
een gezond en gelukkig nieuwjaar! 

Ook in 2016 zijn wij graag uw adres in De Bilt 
voor loon, sloop en grondwerken. 

AUTORIJSCHOOL/

THEORIECENTRUM 

DOORNENBAL
Bovag*** RIS-gecertificeerd

Faalangst instructeur

wenst alle leerlingen, 
oud-leerlingen, 

vrienden en bekenden 
goede en prettige feestdagen 

en vooral een gezond 
en veilig 2016 toe.

www.autorijschooldoornenbal.nl

Een klasse beter!
sinds 1963

Bouwbedrijf
D. de Graaff B.V.

Wenst u 
fijne kerstdagen

Industrieweg 5  
3738 JW  Maartensdijk

Tel: 0346-213003
Mob: 06-20500049

www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Wenst u 
gezegende kerstdagen

en een voorspoedig 
2016

Patrijslaan 13
3738 GC Maartensdijk

Centraal: 0346 - 28 17 11

Wenst iedereen 
fijne kerstdagen

en een
voorspoedig 2016

www.bouwmansloonbedrijf.nl

‘We delen wat ons is toevertrouwd’
Boswachter Martijn Bergen over 1 jaar 

openstelling Vliegbasis Soesterberg
De landingsbaan van Park Vliegbasis Soesterberg ligt er verlaten bij. Waar in de zomer nog de 
veldleeuweriken jubelden, heerst nu de stilte van de winter. Het is op 13 december precies een 
jaar geleden dat de basis openging voor publiek. Een mooi moment om met Martijn Bergen, 

boswachter bij Utrechts Landschap, terug te blikken én vooruit te kijken.

Nadat Defensie in 2009 was ver-
trokken, vertrouwde de provincie 
het beheer van de vliegbasis toe 
aan Utrechts Landschap. Al snel 
bleek hoe bijzonder het gebied is. 
Martijn Bergen: ‘Qua natuur heeft 
dit gebied een 9. Wat een diversi-
teit en bijzondere soorten! Waar 
moet ik beginnen met vertellen? Bij 

de veldleeuwerik die hier met 150 
paar langs de landingsbaan broedt? 
Nationaal gezien zo belangrijk, dat 
we in het broedseizoen de landings-
banen voor ze afsluiten. Of moet ik 
de 600 plantensoorten opsommen? 
De zeldzame vlinders, de satijn-
zwam, de nachtzwaluw?’ Utrechts 
Landschap gaat uiterst voorzichtig 

te werk. ‘Van die 9 heb je zo een 
6 gemaakt, of een 4. Elke veran-
dering kan het ecosysteem teniet 
doen,’ aldus Bergen. ‘Om te weten 
wat je doet en wat de gevolgen zijn, 
is kennis van het gebied ontzettend 
belangrijk. Daarom is er in 2009 
een nulmeting gedaan door eco-
logen. Alles is geïnventariseerd: 
planten, vogels, vlinders, libel-
len, wilde bijen, zoogdieren, noem 
maar op. Er is een schat aan kennis 
verzameld, en daar baseren we ons 
beheer op. Elke verandering volgen 
we op de voet en waar nodig veran-
deren we direct onze aanpak.’

Geschiedenis
‘Wat misschien wel het mooiste is,’ 
mijmert Bergen, ‘is dat de geschie-
denis hier zo nauw is verweven met 
de natuur, en andersom. Vleermui-
zen vinden een veilig heenkomen 
in de manschappenshelters en in 
het ruisende bos ligt een geschuts-
koepel verscholen. Het boek van 
de geschiedenis gaat hier op aller-
lei manieren open. Samen met het 

boek van de natuur.’
De natuur floreert. Nog steeds mel-
den de ecologen nieuwe soorten 
planten en dieren. ‘Daar doen we 
het voor,’ vindt Bergen. ‘Zorgvul-
dig beschermen en beheren wat de 
natuur en de historie ons nalieten, is 
voor ons een belangrijke drijfveer. 
Maar er is nog een diepere gedachte 
die Utrechts Landschap inspireert. 
Dat is dat anderen ook kunnen ge-
nieten van al het mooie en indruk-
wekkende van dit gebied. We delen 
wat ons is toevertrouwd.’ 

Niet uitgepraat
Utrechts Landschap betrekt graag 
de burgers - en zeker de inwoners 
van de provincie Utrecht - bij het 
verhaal van de basis. ‘Dat zit in 
onze genen. Daarom hebben onze 
tien gidsen de afgelopen jaren al 
meer dan 12.000 mensen meegeno-
men in dit gebied. Daarom hebben 
we wandel- en fietsroutes uitgezet. 
En daarom raak ik niet uitgepraat 
als ik tijdens een excursie vertel 
over de veldleeuweriken en nacht-
zwaluw, het slangenkruid en de sa-
tijnzwam.’

Hoe de toekomst van de vliegbasis 
eruit ziet, is wat Bergen betreft geen 
vraag. ‘Dit gebied verdient een vei-
lige toekomst. Die krijgt het alleen 
met een eigenaar die behoedzaam is 
én met kennis van zaken de natuur 
beheert. Alleen al die gedachte is 
inspirerend genoeg om ons er met 
hart en ziel voor in te blijven zetten.
(Kim Slaats)

Boswachter Martijn Bergen: ‘Qua natuur heeft dit gebied een 9.’

Fries voorjaar

De Friese merrie van fokker Reijer van Dijk uit Westbroek is er vroeg 
bij. De 14-jarige merrie beviel vrijdag 11 december van gezond 
hengstveulen. 

Energiewinst terug 
naar De Bilt

De Biltse Energiecoöperatie BENG! is gaan samenwerken met 
energiecoöperatie DE Unie. Met als gevolg dat de inwoners, 

bedrijven, instellingen en (sport)verenigingen in onze 
gemeente, groene stroom en gas kunnen afnemen via BENG! 

De gemaakte winst stroomt niet 
meer weg naar anonieme aandeel-
houders, maar rechtstreeks naar DE 
Unie en daarmee terug naar BENG! 
Deze inkomsten zal BENG! herin-
vesteren in onze duurzame energie- 
en besparingsprojecten. Zo komt 
het doel: De Bilt energieneutraal in 
2030, dichterbij. 

De elektriciteit die DE Unie levert 
is 100 % duurzaam, want opgewekt 
uit Nederlandse zon en wind. Het 
gas van DE Unie is bovendien CO2 
gecompenseerd. Dat alles heeft tot 
resultaat dat deze coöperatie recent 
door de Consumentenbond is uit-
geroepen tot meest duurzame van 

alle 37 onderzochte leveranciers. 
Overigens zal op korte termijn De 
Unie-stroom voortkomen uit de 
Biltse kernen zelf. Want BENG! 
heeft een aantal opwekprojecten in 
voorbereiding. 

Instappen
Op de website van BENG! vindt u 
binnenkort nadere informatie met 
de tarieven en een formulier dat 
kan worden ingevuld. BENG! zorgt 
vervolgens voor de overstap naar 
uw nieuwe leverancier DE Unie. 
Heeft u belangstelling? Vult u dan 
het antwoordformulier in op www.
beng2030.nl Zij nemen vervolgens 
contact met u op.
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Nog één keer!

BODEMPRIJZEN!

28- t/m 31 december

ABSOLUTE

Dorpsweg 76-78 • Maartensdijk
 tel. (0346) 212219

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

www.vaarderhoogt.nl

Dankzij ú en ál die andere mensen die wij 
hebben mogen begroeten is ons winter-
familiefeest de Warme Witte Winter Weken 
een onvergetelijke gebeurtenis geworden.
Oud en jong hebben we zien genieten van de 
sfeer en al die attractieve bedrijvigheden.
Wijzelf genoten óók, omdat we zóveel blije 
gezichten zagen. Dank aan iedereen die is 
geweest, maar ook aan iedereen die zich heeft  
ingespannen om de Warme Witte Winter 
Weken tot zo’n enorm succes te maken.

Om mee te nemen

in de Kerstdagen:

Fijne Kerstdagen

Gelukkig Nieuwjaar

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883 

Stel je voor er is geen hemel
Het is simpel als je het 
probeert
Geen hel onder ons
En boven ons al leen de lucht
Stel je voor dat al le mensen 
leven voor vandaag
Stel je voor dat er geen 
landen of geloof zouden zijn om 
voor te doden of te sterven ... 
Stel je voor dat al le mensen 
samen leven ... in vrede
(John Lennon)

Openingsweek 5 t/m 9 januari 2016 
met verschillende AANBIEDINGEN. 

Kom langs en laat u verrassen!
FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!

NAAR LOOYDIJK 105-107

LOOYDIJK 105 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

WIJ GAAN VERHUIZEN

Deelnemers Energy Battle zijn enthousiast. 
Doe ook mee!

De Biltse buurvrouwen Hetty en Marja hebben zoveel 
mogelijk lampen vervangen door LED-verlichting 
en radiatorfolie voor de centrale verwarming aange-
bracht. Hetty had er geen idee van hoeveel stroom een 
stofzuiger eigenlijk kost. Marja ook niet. Zij pakt nu 
de swiffer…’.

Marja en Hetty zijn deelnemers van de 1e ronde van 
de Energy Battle. Zo tevreden over hun ervaringen 
met de wattcher, dat ze hem wel willen houden. In 
de eerste ronde namen bewoners van De Bilt en Bilt-
hoven het tegen elkaar op. Op 11 januari a.s. start de 
tweede ronde. Hoe staat het met het energieverbruik 
in de andere vier kernen? Elke deelnemer krijgt voor 
een periode van 6 weken, een apparaat in huis. Deze 
Energy Wattcher geeft exact aan hoeveel energie wordt 
verbruikt. Inzicht in verbruik kan flink schelen in de 
portemonnee.

Aanmelden?
Ook gratis meedoen aan de Energy Battle van BENG!? 
Vult u dan het aanmeldingsformulier in dat u aantreft 
op de website. Of via deze link: http://bit.ly/1STEMOc. 
Vragen?  mail naar energybattle@beng2030.nl of bel 
Elma: 06-45634961 BENG! - leden krijgen voorrang. 
Lid worden? Kijk op www.beng2030.nl!

Eigenaren van zonnepanelen kunnen helaas
om technische redenen niet meedoen.

Hetty van Leeuwen en haar buurvrouw Marja van Koppel nemen deel aan de 
Energy Battle van BENG!

Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk   |   tel. 0346-212279
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

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

Prettige Kerstdagen en een Gezellig Oud & Nieuw!

Out� ts Boots Accessories

Winter Sale
of het koud is of niet!

7/8/9 - 14/15/16 januari 2016
do & vrij 13.00 - 19.00 / za 12.00 - 17.00

50% korting
op de gehele wintercollectie

70% korting
in het outlet
op de oorspronkelijke prijs
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Schilderachtig mooi is dat kerkje 
op de heuvel. Niet alleen mooi, 
maar ook eeuwenoud. Meer dan 
vijfhonderd jaar biedt het letter-
lijk en fi guurlijk bescherming en 
beschutting aan de gelovigen. Het 
kerkje is ‘s zomers al een mooi 
plaatje, maar ’s winters als het land-
schap besneeuwd is, raak je geroerd 
door het schitterende tafereel. Maar 
ja, wanneer sneeuwt het eigenlijk 
nog? Dat is lang geleden en als er 
dan wat valt is het als regel heel 
weinig. En dat weinige verandert 
dan in de kortste keren in een natte, 
onaantrekkelijke prut. 

Gelovigen en ongelovigen ver-
langen naar een échte witte kerst. 
Maar nu, ’t loopt tegen kerst en let 
op, de hoop van de mensen wordt 
werkelijkheid! Geloof het of niet, 
het begint te sneeuwen en niet 
zo’n beetje! De sneeuw blijft lig-
gen. Het blijft sneeuwen, het wordt 
een heel pak. Twee weken achter-
elkaar sneeuwt het al! Een enkele 
kniesoor begint al te mopperen: er 
valt te veel sneeuw en het duurt te 
lang. Maar ja, die mensen moppe-
ren altijd, over van alles en nog wat. 
De jeugd denkt er anders over! De 
sleeën worden tevoorschijn gehaald 
en de kinderen genieten intens. Op 
tal van plekken, maar vooral met de 
slee van de heuvel af bij ’t kerkje 
is dolle pret! Ook veel ouderen vin-
den het prachtig, maar als je stok-
oud bent moet je wel oppassen tij-
dens het lopen.  

Het kerkje is een rijksmonument, 
dus moet het in de oorspronkelijke 
staat blijven. Vroeger was het kerk-
je een katholiek godshuis, nu her-
bergt het de protestante gelovigen. 
Toen die het voor het zeggen kre-
gen, werd de binnenruimte van het 
kerkje nogal versoberd. Maar dat 
was ver voor de tijd dat het kerkje 
beschermd werd door de monu-
mentenstatus. Protestante kerkgan-
gers hebben het niet zo op pracht en 
praal, vandaar. Bij katholieken ligt 
dit wel even anders! 

Het uiterlijk van het orgel
bleef onveranderd
Wat binnen eeuwenlang onveran-
derd bleef was het indrukwekkende 
front van het kerkorgel en de over-

weldigende klank die de tinnen 
pijpen voortbrachten. Maar ja, de 
jaren schrijden voort en de ooit zo 
overweldigende klank werd door 
de tand des tijds minder en minder. 
Het kerkorgel ging zo hard in kwa-
liteit achteruit dat van de ooit zo 
schone klanken weinig tot niets 
over bleef. 
Toen het te gek werd besloot het 
kerkbestuur het orgel niet meer te 
gebruiken bij de erediensten. ’t Zou 
ook onmogelijk zijn, de klanken - 
voor zover je nog van klanken kunt 
spreken - waren niet meer om aan te 
horen. Wat bleef dat was het fraaie 
orgelfront. Dat was een troost, als 
was het een schrale. 

Goede raad, niet duur
Goede raad was in dit geval niet 
duur. Men kocht een piano en de 
psalmen en gezangen werden daar-
mee begeleid. De organist werd pi-
anist en de kerkgangers vonden het 
wel goed zo. De organist (nu dus pi-
anist) vond het maar niets, ’t was een 
noodoplossing en niet meer dan dat. 
Weer verstreken jaren en het kerk-
orgel in het kerkje oogde steeds 
mismoediger. Er werd niet naar 
omgekeken en stof van jaren nes-
telde zich op de orgelpijpen, de 
klavieren, de pedalen en wat er 
zich verder zoal op en aan een orgel 
bevindt. Totdat… totdat een ver-
mogende broeder uit de gemeente 
- een echte liefhebber van klassieke 
orgelmuziek - vond dat het zo niet 
langer kon. Het orgel moest worden 
gerestaureerd, gerenoveerd en ook 
worden uitgebreid. Maar daar was 
een vermogen mee gemoeid. Hij 
was bereid een fors bedrag beschik-
baar te stellen maar vond terecht 
dat het nog ontbrekende geldbe-
drag (ook fors) door anderen moest 
worden opgebracht. Wie die ande-
ren dan wel waren? Natuurlijk in de 
eerste plaats de kerkgangers, maar 
ook de dorpelingen konden best 
hun deeltje bijdragen en misschien 
waren er fondsen aan te boren?
Met een klein groepje fanatiekelin-
gen ging men aan de slag om alles 
te organiseren rondom het vergaren 
van geld. Oliebollenacties, loterijen 
en mailings enzovoort werden ge-
organiseerd. Ja ook mailings want 
de tijd was inmiddels zover voort-
geschreden dat ook computers in 

de meest geschakeerde vormen hun 
intrede hadden gedaan. Het was 
gemeengoed geworden en er werd 
daarvan ook voor het orgel veelvul-
dig gebruik gemaakt. 
Na zeven jaar ploeteren was het 
benodigde geld voor de restaura-
tie van het kerkorgel eindelijk bij 
elkaar. Zo ongeveer dan, want een 
betrekkelijk klein bedrag ontbrak 
nog. 
Men vond het verantwoord dat de 
opdracht kon worden verstrekt aan 
een te goeder naam en faam bekend 
staande orgelbouwer. Na twee-
eneenhalf jaar werken was de gi-
gantische klus geklaard. Het orgel 
straalde van alle kanten en bracht 
klanken voort die elke muzieklief-
hebber van orgelmuziek in verruk-
king bracht. 

’t Liep tegen kerst
Een lid van het renovatiecomité be-
dacht dat het wellicht door zowel 
de ‘parochianen’ als de mensen uit 
het dorp en misschien zelfs uit de 
regio, op prijs zou worden gesteld 
indien op kerstavond een feestelijk 
orgelconcert zou worden gegeven 
als inwijding van het gerenoveerde 
en uitgebreide kerkorgel. De toe-
gang zou gratis moeten zijn, vond 
hij. 
In die gedachtegang kon men zich 
wel, maar niet met de gratis toe-
gang tot het concert. We komen 
nog een bedrag tekort en een entree 
van € 7.50 lijkt redelijk. Om in or-
geltermen te spreken: We moeten 
alle registers opentrekken om ook 
het restantbedrag te kunnen beta-
len’. Er ontstond een Babylonische 
spraakverwarring. Er ging via de 
digitale snelweg een bericht de we-
reld in van het komende gratis or-
gelconcert.
Toen de grote dag was aangebro-
ken - het was de kerstavond terwijl 
er heel schilderachtig een enorm 
pak sneeuw lag - had een lid van 
het comité overijverig en te goeder 
trouw, een affi che laten vervaardi-
gen dat voor de hoofdingang van 
de kerk werd geplaatst. Daarop 
stond (ten onrechte) dat de entree 
€ 7,50 bedroeg. Dat was niet zo’n 
wereldschokkend bedrag, maar het 
klopte niet, temeer niet daar ook op 
de website werd meegedeeld dat de 
entree gratis zou zijn. Nou ja, door 

die € 7,50 per persoon zou niemand 
zich laten weerhouden, het was en 
bleef toch een unieke kans om erbij 
te zijn. 
Eindelijk was kerstavond aange-
broken met het bijzondere feeste-
lijke orgelconcert, dat om 20.00 uur 
zou beginnen. Om 19.30 uur zou-
den de deuren opengaan. Om on-
geveer 19.00 uur stonden er reeds 
drommen mensen te wachten. 

Slordig en ongeschoren
Wat opviel was een wat slordige, 
ongeschoren man die de een na de 
andere wachtende aanschoot. Hij 
stond daar even mee te smoezen en 
kreeg dan (meestal) wel wat geld-
stukjes. Het was niet zo moeilijk 
om te begrijpen wat het verhaal 
van de man, kennelijk een bedelaar, 
was: Hij zou zo graag het orgelcon-
cert bijwonen, maar hij had helaas 
geen € 7,50. Of het nu kwam door 
het straks komende orgelconcert, 
of door het zo fraai besneeuwde 
landschap, of men was overmand 
door de kerstsfeer, of door gewone 
goedgeefsheid, of door een meng-
vorm van dit alles: men was mild 
gestemd en men gaf gul! 
Eindelijk werd de deur geopend van 
de kerk en mochten de mensen naar 
binnen. Ondanks het grote aantal 
belangstellenden waren de men-
sen in de kortste keren binnen. Het 
zag er niet naar uit dat ieder moest 
betalen, want dan had het allemaal 
veel langer geduurd. Het bleek dat 
ondanks de tegenstrijdige bericht-
geving er niet betaald behoefde te 
worden, de entree was gratis. 
De kerk zat vol, maar de armlastige 
(?) man zat daar niet tussen. De be-
delaar was ook maar geen seconde 
van plan het concert bij te wonen. 
Het was een slimme zet van de man 
het concert aan te grijpen om zijn 
‘vermogen’ bij te spijkeren. Im-
mers, de drank vandaag de dag was 
zeer aan de prijs!

Een extra dimensie
De mensen vonden het orgelconcert 
overweldigend mooi, of ze nu ver-
stand hadden van muziek of niet. 
Wat een extra dimensie gaf aan het 
concert was dat het publiek via een 
groot scherm, dat opgesteld was in 
de kerk, kon meekijken en zodoen-
de de verrichtingen van de organist 

haarscherp kon volgen. Je behoeft 
geen kenner te zijn om te kunnen 
vaststellen dat hier sprake was van 
groot vakmanschap. Het hand- en 
voetenwerk van de organist was in 
een woord virtuoos en prachtig om 
te zien! 

En de slordige, 
ongeschoren bedelaar? 
Hij ging naar zijn schamele on-
derkomen. Toch was het daar best 
wel behaaglijk, de kachel snorde. 
Hij ging verwachtingsvol zijn bij 
elkaar gebedelde geld tellen en 
tot zijn grote tevredenheid kwam 
hij tot een bedrag van € 112,75. 
Daar kwam hij de kerstweek wel 
mee door. ’t Zou een onvergetelijk 
kerstweek worden. Vandaag, eerste 
kerstdag, blijf hij maar thuis. Hij 
had, vond hij, vanavond al hard 
genoeg gewerkt. En trouwens, zijn 
stamkroeg was op deze eerste kerst-
avond gesloten. Morgen was die 
weer als vertrouwd open. Hij ging 
een prachtige kerstweek tegemoet! 

Hij dacht met een brede grijs terug 
aan zijn jeugdjaren. Toen bespeelde 
de bekende organist Feike Asma 
het orgel op zijn kerk te Maassluis, 
terwijl een jongeman zong:

Dit is Uw orgel heer,
Dit is Uw kerk,
Ik loop zo maar binnen Heer,
Net van mijn werk, 
Niet voor de priester Heer, of het antiek
Ik kom alleen maar Heer, voor de muziek

De bedelaar dacht: ‘Het verschil 
tussen mij en die jonge man is dat 
hij wel, maar ik niet naar binnen 
ging. Maar die jongeman ving mooi 
niet die € 112,75 die ik nu wel heb’.
En innig tevreden dronk hij het 
laatste restje uit de fl es Bokma op. 

Het orgel
en de zwerver

een kerstverhaal door Karel Beesemer
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0346 28 26 63 - kerkdijk 24a  westbroek

0346 28 26 63 - kerkdijk 24a  westbroek

Uw verfspecialist in de regio 
wenst u kleurrijke en een 

gezellige kerst!

Rembrandtlaan 7 • 030-2000212
verfhuisbilthoven.nl
/verfhuisbilthoven

Wij wensen u
Prettige Kerstdagen

Gruttolaan 32
Maartensdijk
T 0346 211838

www.mokveldhoveniersbedrijf.nl

Gezellige
feestdagen

en een
sprankelend 

2016

Fijne feestdagen
en een goed

vooruitZICHT op 
2016!

Fijne kerstdagen!
www.cdadebilt.nl

kerstadvertentie 50x80mm FOII CMYK.indd   1 07-12-15   22:30Wij danken u voor 
het vertrouwen en uw 
bezoek aan onze salon 

het afgelopen jaar!
 

Wij wensen iedereen een 
fijn kerstfeest, een gelukkig 

en gezond 2016! 

Het team van Hairdesque
Christa, Miranda, Ilse, Beau, 
Melanie, Naomi en Kimberly

the art of haircoloring

Eerste Kerstmis in Nederland
Het is december 2015.Een druilerige regen laat het daglicht maar mondjesmaat toe. In de 
tuin van het asielzoekerscentrum zijn de bomen kaal. Met uitzondering van de Hollandse 
eik die hier en daar nog een geelgroen blaadje aan zijn takken heeft hangen. Zij wachten 

geduldig op de storm, die hen van hun laatste blad zal beroven.

Twee kinderen staan met dikke 
jassen aan, opgetrokken schou-
ders met hun hoofden achter in 
de nek te staren naar een laag 
overvliegend vliegtuig, ‘Heeft hij 
een brief van onze ouders in zijn 
buik?’, vraagt Nadir, een Iraanse 
jongen van 16jaar. Het vliegtuig 
heeft iets van een postduif die 
met een boodschap over de ber-
gen en de zee is gevlogen. De 
lucht is loodgrijs met een breek-
baar wolkje in de verte. Nu we 
de moderne duif, met de brief in 
zijn buik,hoog over onze hoofden 
zien vliegen, wordt er een draad 
van heimwee tussen Iran en Hol-
land gesponnen. In het centrum 
wordt over Kerstmis gesproken. 
Het zegt Nadir en Sheila niets. De 
tolk heeft hen uitgelegd dat Kerst-
mis in Nederland een groot feest 
is. Nadir zegt tegen zijn twee jaar 
jongere zusje dat het misschien 
zo iets is als Norooz, het Iraanse 
Nieuwjaarsfeest. Deze woorden 
toveren een twinkeling in de ogen 
van Sheila. Ze denkt aan de over-
vloedige maaltijden en de scha-
len met zoetigheid. De goudvis, 

symbool van het leven, werd spe-
ciaal voor dit feest op de markt 
gekocht, evenals het platte brood, 
fetakaas, vijgen, dadels en verse 
kruiden. Zo zijn Nadir en Sheila 
herinneringen aan het ophalen, 
want Iran is nooit ver weg.

Vrijwilligster Paula komt hen 
ophalen. Ze gaan nog met vier 
andere kinderen met de bus naar 
de Kerstmarkt. Ze rijden langs 
versierde pleinen en bruggen. 
Overal zien ze echte- en kunstker-
stbomen. Er zijn bomen die met 
kunstsneeuw zijn bestoven. De 
bomen zijn behangen met rode- 
en zilveren kerstballen en overal 
zijn slingers van zilverdraad in de 
bomen. Met zijn allen bezoeken 
ze diverse winkels. Sheila en Na-
dir dwalen sprakeloos van bewon-
dering tussen de kerstversierselen 
rond. Met parels bestikte engelen 
steken hun bazuinen tussen de 
slingers. Met de hand gesneden 
houten beeldjes van Maria, Jozef 
en Jezus. Rode en groene van vilt 
gemaakte herders en de koningen. 
Ook de os, de ezel en de schaapjes 

zijn van de partij. Allerlei soorten 
kerststallen en kerststerren. Kaar-
sen in allerlei kleuren en vormen. 
Paula legt alles in het Engels uit. 
Ze begrijpen de uitleg niet, ook 
al hebben ze Engels op school in 
Iran gehad .Sheila en Nadir wor-
den overspoeld door al die nieuwe 
dingen. Over de kerstmarkt lopen 
ze in een soort trance. Kerstmis 
is hier een soort toverfee, het i 
voor hen beiden een totaal nieuw 
beeld. Van Paula krijgen ze war-
me chocolademelk maar lekker 
vinden ze het niet. Ze kieperen 
de inhoud van de beker tussen de 
groene kersttakken, die in bundels 
op de grond liggen. Ze denken aan 
de vijgen, noten en dadels die op 
tafel werden gezet bij de diverse 
feesten. Sheila en Nadir zuchtten 
diep en vinden het prima om weer 
terug te gaan naar het centrum. Ze 
voelen zich wat verloren in die 
kerstsfeer. Ondanks de inzet van 
veel vrijwilligers voelen zij zich 
niet echt thuis. Waar ze verblij-
ven is een soort ‘grote pot’ waarin 
volwassenen en kinderen uit Sy-
rië, Afganistan, Iran en Ethiopië 

worden samengeworpen en ze zo 
nodig een Hollandse Kerst moe-
ten vieren. Toch willen Sheila en 
Nadir zich aanpassen: ze willen 
hun eenzaamheid kwijt, ze wil-
len erbij horen. Met zijn tweeën 
een traditie van geen kerst vieren 
in stand houden maakt eenzaam, 
een andere taal spreken maakt 
eenzaam.

Praten over:Vroeger in Iran is 
een geliefkoosd spel bij die twee. 
Haastig en hakkelend van opwin-
ding, proberen ze, door elkaar 
heen pratend stukjes van Iran op 
te roepen: mensen en kinderen 
die ze daar kenden, een hond uit 
de straat, de granaatappelboom 
in de tuin. De tijd gaat verder. De 
Nederlandse taalles begint haar 
vruchten af te werpen. Iedere dag 
verliezen ze een stukje van het 
verleden. Nadir is verschillende 
namen van bloemen uit Iran ver-
geten, die hij een half jaar gele-
den met een zelfverzekerde stem 
kon opnoemen. Inmiddels hebben 
Sheila en Nadir een verblijfs-
vergunning gekregen en richten 
zij zich op een Nederlandse toe-
komst.

Het is een universele wens, geluk-
kig zijn en je eigen lot bepalen. 
Misschien is Kerstmis volgend 
jaar wat minder vreemd.

Riet Weijers
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en tot ziens op onze 
nieuwjaarsbijeenkomst 

16-01-2016 vanaf 15.15 uur
De Schakel, Soestdijkseweg 49b

WWW.DEBILT.GROENLINKS.NL

MOOIE 
FEEST DAGEN 
SAMEN ...
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Kerst:
bijzondere dagen 
om stil te staan 
bij al het goede
Koop Geersing, 
Yarden & Geersing Uitvaartzorg

& Geersing

wenst iedereen prettige 
feestdagen en een
voorspoedig 2016

Q-Vignes Wijnimport
Looydijk 113 De Bilt

T. 06 27 22 96 97

Q-Vignes
wenst u een

heerlijke Kerst
en een prachtig
nieuw jaar toe

schoonheidssalon
www.beautyhuisje.nl

Tel: 06-23450735

't Beautyhuisje  
wenst u een fijne 

kerst en een  
Beautyful 2016

wenst u een warme
en gezellige kerst toe

Voor al uw bomen en planten 
Verder voor al uw voorkomende 

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

Vrijdag en zaterdag verkoop 
Nieuwe Weteringseweg 34, Groenekan.

Tel. 06-54751296 www.vanvliettuinservice.nl

Engelen
door Wim Krommenhoek

Met Kerstmis komen de engelen weer tot leven. Ze hangen in de kerstboom, worden genoemd in 
kerstliederen en spelen een rol in het Kerstverhaal. Maar wat valt er te vertellen over engelen?

Engelen zijn bovennatuurlijke 
wezens, die in veel godsdiensten 
worden teruggevonden. In het 
christendom treden ze gewoonlijk 
op als boodschappers van God. 
Het woord engel is afkomstig uit 
het Grieks (angelos) en betekent 
dan ook boodschapper. In het 
christendom is het aantal engelen 
enorm groot, in de Bijbel wordt 
gesproken van tienduizenden maal 
tienduizenden. Er worden hen bo-
vennatuurlijke capaciteiten toege-
schreven, waardoor ze in staat zijn 
dingen te doen, die voor mensen 
onmogelijk zijn. Engelen heb-
ben verschillende taken, maar de 
belangrijkste is wellicht die van 
brengers van boodschappen. Zij 
worden uitgezonden om de mens 
te waarschuwen of een boodschap 
te verkondigen, zoals Gabriël die 
aan Maria verkondigde dat ze de 
verlosser ter wereld zou brengen.

Uiterlijk
In de christelijke traditie heb-
ben engelen een volmaakt uiter-
lijk, meestal van een jongeling of 
jonge vrouw, hoewel ze feitelijk 
geslachtsloos zijn. In de eerste 
eeuwen van het christendom zijn 
engelen nog vleugelloos, maar in 
de Byzantijnse cultuur worden ze 
steeds meer gevleugeld en kregen 

ze steeds vaker een vrouwelijk 
gezicht. Het ontstaan van vleu-
gels is een natuurlijk gevolg van 
de gedachte dat ze de verbinding 
met de hemel moeten onderhou-
den, terwijl het vrouwelijk gezicht 
schoonheid en tederheid wil aan-
geven.

Handelingen
Dionysius de Areopagiet, een 
Griekse rechter die volgens het 
Bijbelboek Handelingen door de 
preken van de apostel Paulus tot 
het christendom werd bekeerd, 
deelde engelen in negen rangen of 
orden in, waarvan de serafijnen, 
cherubijnen en tronen de hoogste 
en de aartsengelen en beschermen-
gelen de laagste orde voorstellen. 
De laatste groep van beschermen-
gelen is het meest bekend en ge-
accepteerd in onze maatschappij. 
Hoe vaak hoort men niet dat ie-
mand die aan een gevaarlijke situ-
atie is ontsnapt wel een bescherm-
engel moet hebben gehad die voor 
de goede afloop zorgde. 

Bescherming
In de (Rooms) katholieke kerk 
leert men, dat de mens vanaf zijn 
geboorte wordt omringd door de 
bescherming en voorspraak van 
engelen die hem als behoeders 

door het leven leiden. Op 29 sep-
tember viert men het feest van de 
aartsengelen en op 2 oktober dat 
van de beschermengelen. Het or-
thodoxe christendom leert dat de 
mens een beschermengel toebe-
deeld krijgt na het sacrament van 
de doop, maar dat wie zondigt 
zonder berouw zijn beschermengel 
verliest.

Bekijken
In de kunst, sprookjesboeken, 
New Age publicaties en op inter-
net zijn vele soorten en maten van 
engelen te vinden. Meestal roman-
tisch, droomachtig en in de meest 
onwaarschijnlijke kleuren zijn het 
voorstellingen, die appelleren aan 
een fantasie die thuishoort in een 
sprookjeswereld. Wil men engelen 
zien die naar menselijke maatsta-
ven meer aanvaardbaar zijn als 
middelaars tussen hemel en aarde, 
dan moeten we naar het kerkhof. 
Hier treffen we troostende, treu-
rende, biddende, mediterende, 
peinzende en beschermende en-
gelen van beide geslachten. Vaak 
jonge mannen met golvende lok-
ken, maar ook jonge vrouwen met 
meisjesachtige gezichten. 

Soms zijn er oudere engelen, of 
een liggende, schijnbaar slapend 
op een graf. In alle gevallen dragen 
ze grote vleugels, opgevouwen op 
de rug, of uitstaand als om dadelijk 
op te stijgen. Ook zijn deze enge-
len in zekere zin het product van 
hun tijd. Zo zijn de engelen uit het 
begin van de 20e eeuw duidelijk 
anderes dan die van een eeuw later.

Rondje
Een rondje langs de grote Euro-
pese kerkhoven moge een en an-
der verduidelijken. Overal in het 
christelijke Europa komen we ze 
tegen, levensgroot en in allerlei 
poses en stemmingen.   Het zijn 
indrukwekkende beelden die naast 
het verdriet om de gestorvene, de 
gedachte willen uitbeelden dat de 
gestorven dierbare niet alleen of 
verloren is, maar vergezeld wordt 
door een afgezant uit een andere 
wereld. Ook in onze omgeving en 
in onze dagen is dit idee springle-
vend, zoals de ingetogen engel op 
de Utrechtse begraafplaats St. Bar-
bara, de gestileerde engel uit Bilt-
hoven, en de sprookjesengel uit de 
Bilt  ons duidelijk maken.
Met deze troostrijke gedachte 
wens ik u prettige kerstdagen.

Vorig jaar met Kerst schreef 
Wim Krommenhoek voor De 
Vierklank een bijdrage over graf-
symboliek. Dit jaar verdiepte de 
Biltenaar zich in het fenomeen 
‘Engelen’ met een aantal foto’s 
van engelen, die als unieke illus-
tratie gebruikt kunnen worden.

Een gestileerde engel op kerkhof St. Michaelskerk De Bilt. Een sprookjesengel te Bilthoven.

Een ‘moderne engel’ ergens in 
Amersfoort.
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Kerstinloop bij het Rode Kruis 

Bent u alleen en ziet u tegen 
de Kerstdagen op? Het Rode 
Kruis organiseert een Kerstin-
loop op 2de Kerstdag, zaterdag 
26 december, in het Rode Kruis-
gebouw aan de St. Laurensweg 
13 in De Bilt voor iedereen uit de 
gehele gemeente.
Vanaf 10.30 bent u welkom 
en staat de koffie met wat lek-
kers klaar. Verder wordt u een 
drankje, hapje en soep aangebo-
den en natuurlijk is er tijd voor 
een praatje. U kunt komen en 
gaan wanneer u wilt tot 16.00 
uur. Heeft u vervoer nodig (ook 
een evt. rolstoel); ook dan kan 
men zich aanmelden bij mv. 
T.Spoelstra , tel. 030 2281999  of 
via info@rodekruis-debilt.nl 

Vrijwilligers van het Rode Kruis 
afdeling De Bilt hebben vier 
telefooncirkels van mensen die 
elke dag even onderling contact 
hebben. Ook zijn er contactmid-
dagen en uitstapjes voor mensen 
die niet meer goed zelf de deur 
uitkomen. Er wordt een vakantie-
week georganiseerd voor mensen 
die (thuis-)zorg nodig hebben en 
bij evenementen wordt noodhulp 
(EHBO) geboden. Een actieve 
jeugdgroep leert EHBO en orga-
niseert bijvoorbeeld een actie 
voor serious request. Er wor-
den cursussen reanimatie gege-
ven, EHBO en ook EHBO voor 
kinderen. De activiteiten worden 
betaald uit giften, collecte-, oud 
papier- en kledingopbrengsten. 
Wilt u vrijwilliger worden of 
meer informatie? kijk op www.
rodekruis.nl/afdeling/debilt .

Kerst Inn in Maartensdijk

Op Tweede Kerstdag vindt 
voor de eerste maal een kerst-
inn plaats in Maartensdijk. Voor 
mensen die graag tijdens de lange 
kerstdagen eens anderen zouden 
willen ontmoeten bestaat daar dit 
jaar voor het eerst in Maartens-
dijk een mogelijkheid toe. 
Op initiatief van de Ontmoe-
tingskerk en de St. Maartenskerk 
staan op zaterdag Tweede Kerst-
dag de deuren van ‘De Mantel’, 
het gebouw naast de Maartens-
kerk, hiervoor open. Van 10.30 
tot 13.00 uur is iedereen hier 
van harte welkom. Onder het 
genot van een kopje koffie, een 
hapje, drankje, kopje soep en een 
broodje kan iedereen met ieder-
een praten.

Iedereen die wil komen is van 
harte welkom. De kerken hebben 
hiertoe weliswaar het initiatief 
genomen, maar het is beslist geen 
kerkelijke of pseudo-kerkelijke 
bijeenkomst. Als iemand iets 
naders zou willen weten, dan kan 
hij of zij altijd Corrie Bosman 
bellen: tel. 035 5770924.

Expositie Fotoclub

De werkgroep ‘projecten’ van 
Fotoclub Bilthoven verzorgt een 
expositie in de Immanuelkerk in 
De Bilt en de Opstandingskerk 
te Bilthoven tot 14 januari 2016. 
De zeven leden van de werk-
groep tonen foto’s met het thema 
‘Winter’. Voor meer info www.
fotoclubbilthoven.nl

Hoogvliet Bilthoven: Leyenseweg 127 - Bilthoven

 Kersttompouce
Pak 4 stuks

 Gourmet schotel 
Minihamburgers, shoarmavlees, 
minislavinken en kipfi let
800 gram
7.98

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

5.995.995.995.
800 gram

Per kilo 7.49

3.293.293.293.
pak

4 stuks

   Hoogvliet
wenst u smakelijke

 feestdagen!

   Hoogvliet

T.w.v.
€ 4.99

* Exclusief in Bilthoven. Eén code per klant, geldig t/m 31 december 2015 en bij besteding vanaf € 50,00. 

Uw boodschappen gratis 
thuisbezorgd in Bilthoven!*
Ga naar www.hoogvliet.com/aanhuis en vul bij uw online bestelling deze kortingscode in: BH49911.

Acties zijn geldig van maandag 21 t/m zondag 27 december 2015
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VVD De Bilt
wenst u prettige feestdagen
en een gezond en liberaal 2016! 
 
www.vvd-debilt.nl

Tweemaal Zes laat punt liggen
Tweemaal Zes vertrok zaterdag naar 
Drachten met een duidelijk doel. 
Vanaf de start van de wedstrijd was 
duidelijk dat ze vol voor de punten 
gingen. Rustig spelend ondanks de 
tactische keuzes van Drachten werd 
er langzaam een voorsprong opge-
bouwd. Na verloop van tijd stond er 
een voorsprong van 6 doelpunten op 
het scorebord en om en om scorend 
gingen beide ploegen naar het rust-
signaal. Bij de rust stond het 20 – 14 
en kon men vooral aanvallend niets 
meer dan tevreden zijn. In de tweede 
helft leek er lange tijd niets aan de 
hand te zijn en ging men af op twee 
punten. De voorsprong van zes pun-
ten bleef gehandhaafd, wat voorna-
melijk kwam doordat men goed bleef 
scoren. Echter was er verdedigend 
onvoldoende controle over Drachten, 
hierdoor bleef Drachten in het spoor. 
In de slotfase bleef de uitploeg ech-
ter scoren, waar de afronding aan de 
kant van de Maartensdijkers stokte. 
Uiteindelijk slonk de voorsprong en 
kwam Drachten langszij met 31 – 
31. Tweemaal Zes verspeelt zo een 
duur punt. Na de Kerst wacht de uit-
wedstrijd tegen De Meeuwen en als 
Tweemaal Zes nog een rol van bete-
kenis wil spelen, moet er gewonnen 
worden. Tim Meijers staat klaar voor een strafworp.

Kerst-zaalvoetbaltoernooi
Van 21 tot en met 23 december was er in De Bilt weer het Kerstzaalvoetbaltoernooi voor 

basisscholen; ook dit jaar werd het helemaal verzorgd door de buurtsportcoaches van Mens 
De Bilt in samenwerking met de Biltse Sport Federatie.

Tijdens het toernooi strijden verschil-
lende basisscholen voor de prijs van 
beste voetbalschool van het jaar. Kin-
deren van groep 3 tot en met 8 streden 

in partijtjes tegen elkaar voor die fel 
begeerde wisselbeker. Totaal hadden 
zich dit jaar 122 teams aangemeld, 
dat wil zeggen bijna 1100 leelingen, 

kwamen voetballen. De wedstrijden 
zijn verdeeld over 3 dagen en elke 
dag bracht spannende en mooie fina-
les met zich mee.

Maandag 21 december om 9.00 uur was de aftrap tussen de eerste teams. [foto Henk van de Bunt]

Bekerwedstrijd 
Brandenburg 

De heren van Brandenburg staan aan kop in de 1e klasse en speelden 
zaterdag tegen SVH uit Rotterdam. De 1e periode ging lang op en neer 
waarbij beide ploegen kansen misten en de gasten uit Rotterdam als 
eerste scoorden maar Jorrit Yperlaan scoorde uit een man meer situ-
atie de gelijkmaker. In de 2e periode nam Brandenburg afstand via 4-1 
stond halverwege een 5-3 voorsprong op het scorebord. In halverwege 
de 3e periode stond het 7-4 en kreeg Brandenburg via een man meer de 
kans om de wedstrijd te beslissen maar helaas werd er gemist en bracht 
SVH via een snelle tegen aanval de spanning toch terug (7-5). 
In de 4e en laatste periode werd er toch een gat geslagen van 4 doelpun-
ten 11-7 en bracht coach Havekottte anderhalve minuut voor tijd de 2 
jeugdspelers Max van der Werve en Jorren Hanselaar in. SVH kon nog 
2 keer scoren maar de overwinning kwam niet meer in gevaar. 9 januari 
volgt ook weer thuis de kwartfinale tegen de Ham, de nummer 2 in de 
1e klasse en een week later gaat de competitie weer verder. Een Mooie 
overwinning van Brandenburg tegen een goede en fysiek sterke ploeg. 
Uitblinkers bij Brandenburg waren Jorrit Yperlaan die 4 keer scoorde 
en Arjan de Haas die een puike partij speelde op de zware midvoor 
positie. Steven Vervat speelde voorlopig zijn laatste wedstrijd in het 1e 
herenteam doordat hij begin januari voor een stage van 4 maanden naar 
Edinburgh verkast.

VBW winterdag
Ook deze kerstvakantie zal er weer 
een Vakantie Bijbel Week winter-
dag zijn in Westbroek. 
Normaal gesproken is die op de 
laatste vrijdag van de kerstvakan-

tie, maar dit jaar valt de laatste 
vrijdag op 1 januari. En dan is vast 
iedereen nog aan het bijslapen. 
Daarom zal de VBW winterdag dit 
jaar gehouden worden op woens-

dag 30 december. Het thema is (net 
als van de zomer) De Bouwplaats. 

Iedereen van 4 tot en met 12 jaar 
van harte uitgenodigd.

Met ontwikkelings-
stoornis naar VO

Oudervereniging Balans houdt een informatieavond op donderdag 7 
januari in Maartensdijk. De avond gaat over de overstap naar het mid-
delbaar onderwijs, voor kinderen met dyslexie, AD(H)D of autisme. 
De informatieavond wordt in het Groenhorstcollege, Dierenriem 2 te 
Maartensdijk gehouden van 19.30 uur en 21.30 uur. Kijk voor meer 
informatie en het bestellen van tickets op de website van Balans: www.
balansdigitaal.nl/overstap

Juf Monica verjaart
Juf Monica (vrijwilligster van peuterspeelzaal Het Bruggetje in Maar-
tensdijk) werd maandag verrast met cadeautjes. Eigenlijk hoefde het 
van haar niet, maar juf en peuters vonden dat iemand die 50 jaar wordt 
dat zeker moet vieren. Ze kreeg van alle peuters een mooie tekening en 
een versierde theedoos. Bepakt en bezakt fietste Monica eind van de 
ochtend al klengelend weer naar huis, want achter haar fiets hingen al-
lemaal lege blikken aan een touw. Tenslotte 50 jaar is niet zomaar wat: 
dat mag gezien en gehoord worden. [MD]

Jarige juf Monica.

Wenst u fijne feestdagen en
een prachtig 2015

 

Wij wensen u fijne feestdagen 
En een goed 2016 

 

06 31 78 67 31 
www.copierhovenier.nl 

Wij wensen u
fijne feestdagen

06 31 78 67 31
www.copierhovenier.nl
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Alle Vierklank Bezorgers 
wensen u fijne feestdagen

Hiska & Barry Veldhuizen - Marije Hegeman - Tineke Verschoor - Verdonk - Sabine Enschede - Herman Prins - Meike Janse 
Eveline Kuster - Noah Wilken - Christa Ruiter - Anne Minjon - Gijsbert Stomphorst - Maeike Maagdenberg - Odjidji Kross 
Jennifer Boekhout - Jarno van Renswoude - Steven Floor - Ardjan Stomphorst - Organisatie Reinaerde - Marinke Oosterom  

Melissa Meloen - Richard Maagdenberg - Bas Hoogendoorn - R.J. Schavemaker - Peter Verheul - Bibi Brettschneider  
Iemke ten Donkelaar - Dhr. R. Wolterse - Sjoerd de Jong - Remco van Daalen - Gideon de Bruijn - Sam van Doorn 

Laura Floor - Dhr. Onwezen - Milad Achikzei

Yoniet Gmelich Meijling Mick Driebergen Wim WijnenBarend UiterwaalBoris Wemes

Dylan Bosch

Matthias de HeerNoa Linsen Suzanne Versmissen

Rianne Verschuuren Daniël VerschuurenBram Wakker Hanna Wakker

Sam GeusDaan VersteegEvert Bouws Tom KockelkorenJesse BrolsmaLisette Ahsman

Arwin Smits Yoda SchilperoordLysanne HilhorstNoor Keuning

Koen van WiggenMilou van de WeerdtBastiënne van Beers Noud van WiggenHans & Lia de Heus-Berg� om van Ettikhoven

Emmie Bessems Lianne Elbersen & Oma Jesse BorgersMatthias HoksbergenMarleen van der Ploeg &
 Salome Tiemersma

Nienke & Rens 
Koppelman

Rianne van der Meijden

Vera OosteromRuben Elands

William VossensteinElise de Jong � ea HofstedeMieke &Tirsa van Asselt

Emilie de Jong & 
Sigrid Kroezen

Klaas Lam Rosanne & Gerlinde 
van Asselt

Nelleke van den BergLisanne Dekker

Jozien & Marita Copier

Leendert van Ginkel

Jaimie Boom

Marieke & Lianne Kok

Jacquelien van Woudenberg

Mellanie van Vulpen

Gertjan Mulder

Francine Hogenhout

Mirjam van Woudenberg

Stefan & Lennard Terlouw Teunis, Lisette & Jan 
van Asselt
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Vervoersdienst door vrijwilligers
door Frank Klok

Inwoners van Groenekan die geen eigen vervoer hebben of moeilijk met openbaar vervoer 
kunnen reizen kunnen via de ‘vervoersdienst’ van het Meldpunt Vrijwilligerswerk Gemeente 

De Bilt sinds kort een beroep doen op een pool van Groenekanse vrijwilligers.

De vrijwilligers rijden met hun 
eigen auto naar de dokter, het zie-
kenhuis, een verjaardagsvisite of 
winkelbestemming. Er worden 
duidelijke afspraken gemaakt over 
ophaaltijden en de chauffeur ont-

vangt uitsluitend een kilometerver-
goeding.

Tevreden
De eerste gebruikster van deze 
dienst in Groenekan was op 17 de-

cember mevrouw van Brenk van de 
Ruigenhoeksedijk. Zij werd door 
haar Groenekanse chauffeur stipt 
op tijd opgehaald en afgeleverd op 
het adres van haar afspraak. Na af-
ronding van haar zaken bracht de-
zelfde chauffeur haar weer comfor-
tabel en linea recta thuis. Mevrouw 
van Brenk was buitengewoon tevre-
den met deze service. Zij was door 
‘Mens’ over dit nieuwe initiatief in 
Groenekan getipt en het kwam voor 
haar die dag heel erg goed uit. Het 
moet al gek lopen als de vervoers-
dienst er met mw. Van Brenk niet 
weer een tevreden klant bij heeft.

Aanvragen
U belt op werkdagen tussen 9.00 
en 12.00 uur, zo mogelijk minimaal 
2 dagen vooraf met het Meldpunt 
Vrijwilligerswerk De Bilt via 030 
2287799. U geeft op wanneer en 
waarheen u vervoer nodig heeft. In 
het weekend en buiten de kantoor-
uren kunt u een voicemailbericht 
inspreken en wordt u op de eerst-
volgende werkdag teruggebeld. Dit 
meldpunt regelt de afspraak met de 
chauffeur. U hoort hoe laat u klaar 
mag staan en wordt - in overleg - na 
afloop van de bezigheid weer thuis 
gebracht. 

Een tevreden mevrouw Van Brenk, 
weer comfortabel en heelhuids 
thuis. Krediet voor zonnepark 

Het algemeen bestuur van De Stichtse Rijnlanden maakt 
een krediet van € 405.000,- vrij voor het realiseren van 

een zonnepark, bestaande uit 1000 zonnepanelen, bij de 
rioolwaterzuivering in De Bilt.

Aanleiding voor het beschikbaar stellen van het krediet is een duur-
zaam initiatief van BENG!, de energiecoöperatie van inwoners en 
bedrijven in de gemeente De Bilt. 
BENG! streeft naar een energieneutrale gemeente in 2030 en heeft 
zich sinds haar oprichting in 2013 ingespannen om een zonnepark 
te realiseren op een stuk ongebruikte grond op het terrein van de 
zuiveringsinstallatie.

BENG! heeft het waterschap eind 2013 benaderd met de vraag of er 
mogelijkheden waren om op een deel van het terrein van de water-
zuiveringsinstallatie aan de Groenekanseweg 189 een zonnepark te 
realiseren. Het zonnepark zou deels door particulieren gefinancierd 
worden. Voor een ander deel heeft BENG! een rijkssubsidie ver-
kregen, bedoeld voor het stimuleren van de productie van schone 
en duurzame energie. Het waterschap zou in deze constructie de 
afnemer van de stroom worden en de bewoners zouden hiervoor via 
BENG! een afgesproken rendement ontvangen. Het waterschap was 
enthousiast over de plannen en de twee partijen spraken de geza-
menlijke intentie uit om het park op deze manier te realiseren.

Bij de verdere uitwerking bleek het plan via deze constructie echter 
financieel niet sluitend te krijgen. Daarop heeft BENG! zich bereid 
verklaard het project over te dragen. Met het beschikbaar gestelde 
krediet kan het waterschap het zonnepark volledig in eigen beheer 
aanleggen en exploiteren. De hoogte van het krediet is gebaseerd op 
een belangrijke eis van het waterschapsbestuur: de investering moet 
in maximaal 15 jaar terugverdiend worden. 

De zuiveringsinstallatie kan met de opbrengst van het zonnepark 
voor 10 tot 20 % in de eigen stroombehoefte voorzien. Het zon-
nepark wordt in het tweede kwartaal van 2016 gebouwd, zodat het 
nog voor de zomer in gebruik genomen kan worden. Hoogheemraad 
Constantijn Jansen op de Haar: “Ik ben blij en trots dat we het zon-
nepark gaan realiseren, omdat het streven naar energieneutraliteit 
helemaal bij ons waterschap past. Maar, eerlijk is eerlijk, alle credits 
gaan in dit geval naar BENG! aangezien zij als initiatiefnemer de 
noodzakelijke voorwaarden hebben gecreëerd, zoals de omgevings-
vergunning en de rijkssubsidie.”

Tentoonstelling Utrechtseweg
De tentoonstelling ‘De geschiedenis van de  Utrechtseweg’, georganiseerd door vier historische 

verenigingen uit Zeist, De Bilt en Maartensdijk, is na Figi in Zeist, WVT in De Bilt en 
Dijckstate Maartensdijk weer naar een nieuwe locatie verhuist. 

De Utrechtseweg tussen Zeist en 
Utrecht is waarschijnlijk de oud-
ste nog in gebruik zijnde weg van 
Nederland. Een aantal samenwer-
kende historische verenigingen 
wijden een tentoonstelling aan de 
bijzondere geschiedenis van deze 
weg, die teruggaat tot de 12e eeuw. 
Foto’s , prenten, documenten en 
kaarten geven een beeld van de ge-
schiedenis van het tracé van Zeist 

tot aan de Berekuil in Utrecht. 
Daarbij worden veel onderwer-
pen belicht, zoals de straat zelf 
en wegveranderingen, de omlig-
gende dorpskernen, buitenplaatsen 
en andere gebouwen, bedrijven en 
instellingen, recreatie en horeca en 
het vervoer. Ook het fort De Bilt 
en de gebeurtenissen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog komen aan 
bod.

Biltse Hoek
De tentoonstelling is vanaf 6 tot 
en met 20 januari van 8.00 tot 
24.00 uur te bezoeken bij Restau-
rant Van Der Valk aan de Holle 
Bilt 1 in De Bilt. 

De opening wordt verzorgd door 
de heer Klaas van de Valk op 
woensdag 6 januari om 14.00 uur. 

Beeldbepalend voor de Utrechtseweg, ook al in 1963. De tentoonstelling is vanaf 6 januari ook in de Biltsche 
Hoek te bezichtigen.

Paralympiër bestolen
Afgelopen weekend tussen vrijdag 18 en zondag 20 december is van 
de Rembrandtlaan in Bilthoven de aanhanger van Kees Jan van de 
Klooster gestolen. Een professionele actie want de belettering van 
de aanhanger is ter plekke verwijderd, wielklem en sloten vormden 
geen probleem. 
Kees Jan heeft een missie om het veelal bestaande beeld van mensen 
met een beperking te veranderen. Daarvoor geeft hij o.a. rolstoel-
trainingen. In de aanhanger waren 10 rolstoelen en een rolstoelpar-
cours opgeslagen, ook die zijn verdwenen. 
De financiële schade is groot en bedraagt ca. 18.000 euro. 
Kijk voor meer informatie op kjprojects.com en help Kees Jan.

Kees Jan maakt 
kinderen blij. 

Hiernaast de bewuste 
aanhanger. Heeft u 
hem gezien of weet u 
meer kijk dan even op 
kjprojects.com



Nootjes
Te koop aangeboden

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

Gratis af te halen: leren 
camel-kleurige zitstoel op 
draaipoot. Tel. 0346-213591

2 baby- winterjasjes maat 
86 € 5,- en maat 92 € 7,50 
z.g.a.n. Tel. 0346-214668

Grote kunst- ficusplant met 
rijk zijde groene blader rozet-
ten, kan  in model gebogen 
worden met houten stammen 
150 en 220  cm hoog, met 
verzwaarde voet € 50,-. Tel. 
06-36101523

Poppenkast merk Okwa, 
anno 1960 met meubeltjes. 
56x51x53x26cm € 50,-. Tel. 
06-36101523

Manfrottostatief 055cb 
met professionele vloeistof 
gedempte statiefkop € 45,-. 
Tel. 030-2285152

Gardena slanghaspel, staand 
met spuitpistool i.g.st. € 25,-. 
Tel. 06-29506849

Ouderwetse donkereiken 
boekenkast met aan weers-
zijden glas in lood raampjes, 
in midden klein uitschuifbaar 
bureautje met verlichting 
1,50x0,40x1,25cm € 50,-. Tel. 
06-22649968

Nieuw in doos chromen nos-
talgie zeepstang en 2 Savon 
de Marseille ronde natuur-
zeepbollen, geur lavendel en 
fraiche met ophangschroefjes. 
Set: € 35,-. Tel. 06-16276013

Nieuwe leren zwarte instap-
pers heren- damesschoen 
maat 39 € 5,-. Nieuw kook-
boek: 80 Fairtrade recepten 
€ 5,-. Tel. 06-16276013

5 oude treinboeken in Engels 
en Nederlands jaren 50-60, 
leuk voor de verzamelaar. In 1 
koop € 10,-. Tel. 06-16276013

Pluch tafelkleed rood/beige/
groen, 170x130cm € 50,-. Tel. 
06-25047855

Gebruikte maar nog goede 
Authier kinderski's ca. 118 
cm blauw/wit/rood met 
Salomon bindingen € 25,-. 
Tel. 06-30693144
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gebruikte maar nog goede 
rood/witte Atomic Active 
Sport ski's ca. 170 cm, bin-
dingen voor schoenmaat 
38/39 € 35,-. Witte dames 
Dachstein skischoenen maat 
38/39 € 25,-. In 1 koop € 50,-. 
Tel. 06-30693144

Gebruikte maar nog goede 
Fischer ski's ca. 180 cm 
zwart/groen/paars met Tyrolia 
bindingen voor schoen-
maat 42/43 € 30,-. Tel. 
06-30693144

9 grote lepels, vorken, messen 
en 1 slacouvert nieuw, Gero 
€ 30,-. Tel. 06-29506849

Wegens omstandigheden rol-
lator met alles erop en eraan, 
kleur blauw € 35,-. Tel. 030-
2205540

Prachtige krantenbak  met 
handig bovenblad als tafel-
tje naast € 25,-. Tel. 030-
2205540

Nieuwe design- bureaulamp, 
kleur gebroken wit € 20,-. Tel. 
030-2205540

Kerstverlichting- kaarsjes 
30 stuks voor zowel binnen 
als buiten nieuw € 15,-. Tel. 
06-53441095

Kerstkrans omrandt met guir-
landes, Ø 50 cm € 25,-. Tel. 
06-53441095

Oude kristallen bowl-pot 
€ 49,50. Tel. 06-53441095

Mini stepper € 15,- weinig 
gebruikt, kettlebell 5 kg, 
nieuw € 5,-. Allebei voor de 
conditie. Tel. 06-53441095

Prachtige krantenbak met 
bovenblad als tafeltje naast 
stoel € 25,-. Tel. 030-2205540

Personeel aangeboden
Ervaren huishoudelijke 
HULP met referentie biedt 
zich aan. Voor meer info, kunt 
u contact opnemen op het 
volgende telefoonnummer: 
06-49253034

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

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

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

BETTY’S CORNER wenst 
al haar klanten prettige feest-
dagen en een voorspoedig 
2016! Bel voor een afspraak: 

Like  
De Vierklank

nu ook op 
Facebook!

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

Klok kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top)

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

C a d e a u t i p 
HERENRIEMEN nu 
20% KORTING bij 
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

C a d e a u t i p 
AVONDTASJES nu 
20% KORTING bij 
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Maandag 28 december t/m 
zaterdag 2 januari zijn wij 
gesloten bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

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

KIJK op onze 

 website
www.parelpromotie.nl

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

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

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

Wiskunde Aan Huis is gespecialiseerd in bijles wiskunde 
op alle niveaus. Wij komen graag bij u thuis. Meer informatie 
op www.wiskundeaanhuis.nl

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

Zie pag. 8 voor de Mens De Bilt. 

Te huur gevraagd: 
OPSLAGRUIMTE. Tel. 
06-23718384

Echtpaar zoekt WONING 
in deze regio voor langere 
termijn. Geen appart. Tel. 
06-20098554

schoonheidsspecialiste
pedicure - nagelstyliste

cadeaubonnen
Hessenhof 13 ▪ De Bilt

Tel. 030 26 58 138
www.formidable-moment.nl

Op ’t bankje
Het sombere weer is niet erg uitnodigend 
om naar buiten te gaan maar de hele dag 
in huis zitten vind ik ook geen fijn voor-
uitzicht. Ik trek daarom de stoute schoenen 
aan en ga eropuit. Eenmaal buiten valt de 
temperatuur eigenlijk wel mee. Al wan-
delend kan ik de weer rijkelijk versierde 
huizen en tuinen bekijken. Sterren voor 
de ramen, kerstbomen in huizen en ook in 
veel tuinen bomen met lampjes. Hoewel ik 
niet van plan was op het bankje te gaan zit-
ten, nodigt de omgeving mij uit toch even 
te gaan zitten om te genieten van de feeë-
rieke feestverlichting die vanaf het bankje 
van alle kanten te bewonderen is. Dat moet 
tweeduizend jaar geleden wel anders ge-
weest zijn. Toen geen lichtjes, geen plaats 
in de herberg en ook geen sporthal waar 
Jozef en Maria tijdelijk onderdak konden 
krijgen. Op straat zie ik intussen veel men-
sen met volle boodschappentassen en kar-
retjes moeizaam voorbij sjokken. De crisis 
loopt op haar eind en er wordt weer flink 
ingeslagen voor de feestdagen. Een vrouw 
met een rollator met daarop een bescheiden 
boodschappentas kijkt even naar mij als ze 
langsloopt. Je ziet haar twijfelen of ze ook 
zal gaan zitten. Als ik haar vriendelijk groet 
weet ze het. Ze komt met een zucht bij me 

zitten. ‘Dat doet met even goed’, zegt ze. 
‘Ik heb een paar weken geleden een heup-
operatie gehad en dat is allemaal goed ge-
gaan, maar als ik boodschappen gedaan heb 
vind ik het best fijn om even te gaan zitten, 
vooral in deze drukte.’ Met een glimlach 
zeg ik dat ze welkom is en vraag of ze de 
kerstbuit nu binnen heeft. ‘Ik denk dat ik 
alles nu wel heb, mijn man heeft vanmid-
dag al een heleboel gehaald maar hij was 
natuurlijk weer een paar dingen vergeten.’ 
Nieuwsgierig vraag ik of ze gasten krijgt 
met de Kerst. ‘Nou en of, Eerste Kerstdag 
komt iedereen langs. Ik ben namelijk die 
dag jarig. Ik word al weer zeventig.’ Als 
ik vraag hoe ze het vindt om met Kerst-
mis jarig te zijn zegt ze met een grijns: ‘Ik 
ben niet anders gewend. Als kind kreeg ik 
altijd twee keer kort achter elkaar cadeau-
tjes. Met Sinterklaas en met Kerstmis. We 
hebben drie kinderen en vier kleinkinderen 
en die komen me met aanhang allemaal fe-
liciteren, maar om twee uur moet iedereen 
wegwezen. Zo doen we dat al jaren en dat 
bevalt iedereen prima want dan hebben ze 
allemaal tijd om hun eigen Kerst te vieren. 
Mijn man houdt van taarten bakken en 
koken en verzorgt alles. Hij maakt heer-
lijke verrassingstaarten waar iedereen van 

smult. Ikzelf 
hoef die dag 
niets te doen. 
Voor de avond 
zorgt mijn man 
ook nog voor een sfeervol kerstdinertje 
voor ons tweeën.’ Ik heb vol bewondering 
geluisterd en zeg dat ik het op deze manier 
combineren van een verjaardag en Kerst 
erg mooi vind. Ze lacht en zegt dat ieder-
een in de familie dat ook vindt. ‘Drie jaar 
geleden zijn we samen een weekje rond de 
Kerst met vakantie gegaan, maar allemaal 
zeiden ze het kerst- verjaarspartijtje gemist 
te hebben. Toen hebben we maar besloten 
om dat niet nog een keer te doen.’ Ze ver-
telt dat een van haar kleindochters Tweede 
Kerstdag jarig is. ‘Die vindt het jammer 
dat ze geen kinderfeestje kan houden. Die 
feestjes hadden wij vroeger niet. Na de 
kerstvakantie mocht wel ik altijd uitdelen 
op school. Maar voor Sanne gaat mijn man 
ook twee taarten bakken om een traktatie 
te hebben voor de mensen die haar komen 
feliciteren.’ De vrouw huivert even en 
vindt dat een teken om verder te gaan. Ik 
wens haar een vrolijke Kerst en een fijne 
verjaardag.
Maerten

U wilt iets 'effe' 
kwijt

Dat kan! Deze rubriek staat open voor lezers van 
De Vierklank en kan ingezet worden om opmer-
kelijke zaken onder brede aandacht te brengen. 
Er wordt niet gescholden, persoonlijke zaken zijn 
niet welkom en het is ook niet de bedoeling dat er 
oeverloze discussies in de krant ontstaan. Stukken 
dienen in Word per mail ingezonden te worden 
naar info@vierklank.nl en mogen niet meer dan 
500 woorden bevatten. De redactie behoudt zich - 
zonder opgave van reden - het recht voor om niet 
tot plaatsing over te gaan.
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Ongeslagen het nieuwe jaar in
Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd Nova - Animo op het programma. Animo is voor Nova 

geen onbekende tegenstander. In september troffen de teams elkaar in de veldcompetitie. 
 Deze wedstrijd werd toen nipt door Nova gewonnen met 12-14. Met nog 1 wedstrijd te  
gaan voor de start van het nieuwe jaar en de vorige matige wedstrijd tegen Animo nog 

in het geheugen was Nova extra gebrand op de winst. 

Coach Wouter van Brenk was dui-
delijk tijdens de voorbereiding. 
Duidelijke keuzes maken in de 
verdediging, geen onnodige fouten 
maken en aanvallend ons varië-
rende spel blijven spelen. Zo startte 
Nova de wedstrijd ook en al snel 
had Aranka Akkermans haar eerste 
2 goals erin liggen. Nova bleef goe-
de aanvallen draaien en grote kan-
sen bleven komen. Dit resulteerde 
tot een mooie 7-2 op het scorebord. 
Animo had iets meer moeite om 

de mand te vinden. Gelukkig kon 
de scheidsrechter de wedstrijd nog 
spannend houden door een flink 
aantal vrijeballen en strafworpen 
aan Animo toe te kennen. Hierdoor 
gaf de ruststand van 10-7 een ietwat 
vertekend beeld. 

Na de rust was het aan Nova om er 
weer een leuke wedstrijd van te ma-
ken. Dit lukte gelukkig ook met op 
rij 6 afstandschoten van 6 verschil-
lende Nova-spelers. Ook invallers 

Melvin van Kempen en Tessa van 
der Laan lieten zien prima opge-
wassen te zijn tegen de Geldermal-
senaars. Helaas, moest Tessa met 
een knieblessure het veld verlaten. 
De scheidsrechter floot voor het 
laatst in 2015 bij een eindstand van 
20 – 10 op het scorebord. 

De komende twee weekenden zijn 
zowel Nova 1 als Nova 2 vrij. Op 
zaterdag 9 januari wordt de compe-
titie hervat. 

Nova-Animo sluit ook de laatste (competitie-)wedstrijd van 2015 winnend af. 

DOS nog ongeslagen met kerst
De laatste wedstrijd van 2015 speelde de Westbroekse korfbalclub DOS in Vaassen.  

Dankzij vooral een goede tweede helft behoudt DOS nog steeds haar ongeslagen status. 

De spelers hadden eerder op de dag 
gezien dat DOS 2 zeer eenvoudig 
Wageningen met 22-9 had versla-
gen. DOS 2 stijgt hierdoor naar 
een mooie gedeelde 2e plek op de 
ranglijst. 
Drie kwartier noordelijker on-
dervond DOS 1 meer tegenstand. 
Vooral in de eerste helft ging het 
wat moeizamer. Tegenstander Re-
gio ‘72 speelde met veel fysiek en 
ongecompliceerd. Veel ballen wer-
den direct onder de korf ingespeeld 
en hierna kwam ook de actie naar 
binnen. DOS was te gretig in de 
verdediging en veroorzaakte veel 

onnodige vrije ballen die door Re-
gio goed werden benut. Aanvallend 
lukte het de Westbroekers wel het 
normale spel te spelen. Om en om 
scorend werd een 12-12 ruststand 
bereikt.

In de pauze zette coach Steven 
Brink de verdedigende puntjes nog 
even goed op de spreekwoordelijke 
i. Zijn spelers pakten dit na rust 
goed op. Verdedigend werd er ge-
concentreerd en scherp gespeeld. 
Aanvallend ging DOS gewoon 
door met scoren, zodat op deze 
wijze er nu wel afstand werd geno-

men van de thuisploeg. Uiteindelijk 
werd een eenvoudige zege van 18-
26 bereikt. DOS blijft hierdoor on-
geslagen koploper en kan genieten 
van twee weken rust rond de feest-
dagen. In januari moeten ze vol aan 
de bak, want de eerste drie wedstrij-
den staan de nummers 2, 3 en 4 als 
tegenstanders op het programma. 
Cruciale wedstrijden voor het ver-
loop van de competitie. 

De eerstvolgende wedstrijd is op 9 
januari tegen HKC uit Utrecht. De 
aanvang is om 20.30 uur in de Vier-
stee in Maartensdijk.

Team U12 kampioen
Het team U12 van basketbalvereniging Irene uit Bilthoven is in de 
5e klasse kampioen geworden van heel de regio West-Nederland. 

Het team wist na 10 wedstrijden 18 punten te behalen en
eindigde op de eerste plaats voor Archipel

(Culemborg) en Jump IJsselstein. 

De vereniging is trots op het behaalde resultaat: ‘We zijn een jonge 
club, we bestaan sinds 1 augustus 2012. De jongens en meiden van 
‘Under 12’ (U12) hebben afgelopen seizoen echt heel goed samenge-
speeld, mooi dat ze zo’n mooie prestatie hebben kunnen neerzetten’, 
aldus voorzitter Annemiek Jonker van de vereniging. 

Groei
Basketbalvereniging Bilthoven groeit de laatste maanden flink. Er ko-
men steeds meer kinderen en volwassenen mee trainen. Zij willen na-
tuurlijk ook graag mee spelen in de wedstrijden. Om dit mogelijk te 
maken start Irene per januari 2016 met een extra team. Nu zijn er vier 
teams: U18, U16, U14 en U12. 

De jongste jeugd neemt nog niet deel aan wedstrijden, zij trainen alleen. 
Ook is er een seniorenteam dat alleen traint. Wil je een keer meetrai-
nen? De vaste trainingsavond is dinsdags in de Kees Boekehal in Bilt-
hoven. Kijk op: http://basketbal.sv-irene.nl/

(Dafna Holtzer)

De spelers van U12 met hun eigen kampioensbekers.

VCE techniek verlengt 
sponsorcontract 

VCE techniek, gevestigd op het 
Industrieterrein van Maartensdijk, 
heeft voor opnieuw drie jaar 
een sponsorcontract getekend 
met Tweemaal Zes. De eigenaar 
werd afgelopen zaterdag door de 
vereniging in de bloemetjes gezet. 
In bijzijn van de sponsor won TZ 
4 aansluitend overtuigend haar 
wedstrijd tegen Luno 2 met 23-15. 
(Hester Ploeg)

F2 in het nieuw

De F2 van SVM is net voor 
de winterstop in het nieuw 
gestoken: de jongens van dit 
team willen namelijk heel graag 
Hilko Kraamer van Hilko’s 
catering bedanken dat ze zo’n 
mooie outfit hebben. (Angela 
van Ettekoven)
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Veel belangstelling oprichting 
Wielervereniging 

door Walter Eijndhoven

Van heinde en verre stroomde het 
publiek toe. Al weken gonsde het 
van de geruchten in het Westbroek 
over een eventueel op te richten 
wielervereniging. Woensdag 16 de-
cember werden de plannen door Jan 
Hennipman en Martin Westeneng 
uitvoerig uit de doeken gedaan. De 
voorstellen werden enthousiast ont-

vangen. Beide voortrekkers hadden 
hun voorstellen aan de groep en-
thousiastelingen goed voorbereid. 
Met behulp van sheets werd snel 
door het programma gefietst, met 
als centrale vraag: ‘wat vinden jul-
lie ervan?’ Jan Hennipman, één van 
de twee initiatiefnemers: ‘Vooraf 
aan deze avond hadden wij al on-

derzocht of er wel genoeg animo 
is voor een wielervereniging in 
Westbroek, maar dat er zoveel in-
teresse is, is natuurlijk geweldig’. 
Natuurlijk zat het er wel in. Veel 
Westbroekers doen mee met de 
Wielerronde en fietsfanaten rijden 
hun rondjes door de regio, alleen of 
in groepsverband. 

Teller
Aan het einde van de avond schre-
ven bijna alle aanwezigen zich in 
als lid en inmiddels staat de teller 
al op ruim veertig leden, het mini-
mum aantal dat nodig is voor het 
goed draaien van de vereniging. 
Hennipman: ‘Nog steeds komen 
er aanmeldingen binnen! Dit geeft 
Martin en mij vertrouwen en heel 
veel energie om door te gaan en de 
gepresenteerde plannen verder uit 
te werken. Ook met de voorstel-
len vanuit de zaal kunnen wij aan 
de slag’. Inmiddels is er ook al hulp 
aangeboden vanuit de ‘leden’ om 
mee te denken en om de club verder 
uit te bouwen. Hennipman: ‘Met 
hun hulp kunnen wij veel werk ver-
zetten. Wij willen nu doorpakken, 
zodat het op korte termijn nog con-
creter wordt’. 

Clubkleding
Tijdens de informatieavond is afge-
sproken om in februari een tweede 
bijeenkomst te beleggen, waarbij 

één en ander is uitgewerkt. Onder-
werpen die dan aan de orde komen 
zijn onder andere de verenigings-
vorm (statuten, KvK-inschrijving, 
voorlopig bestuur), een eigen web-
site en de opzet van een ledenad-
ministratie. Hennipman: ‘Ook den-
ken wij aan eigen clubkleding, een 
zomer- en een winterset. Hiervoor 
willen wij mogelijke sponsors be-
naderen’. 
Veel vragen uit de zaal gingen over 
fietsmomenten, groepsgrootte, af-
standen en snelheden. Ook deze 
vragen worden uitgewerkt en ko-
men aan de orde tijdens de volgen-
de bijeenkomst in februari. Vanuit 
Westeneng en Hennipman komt 
nog één vraag naar voren: ‘Als 
je nog iemand kent die ook graag 
fietst, wil je hem/ haar dan attent 
maken op onze wielervereniging? 
Immers: hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd’. 

Voor meer vragen: 
info@wielerrondewestbroek.nl.

Aan het einde van de avond stond de teller a) op ruim veertig kandidaat-leden.

Actie Vierstee 2.0 goed op stoom 
Zaterdag 28 november ging de inza-
melingsactie Vierstee 2.0 van start. 
Doel van deze actie is om via fond-
sen en lokale activiteiten zo veel 
mogelijk geld in te zamelen om bij 
de komende renovatie van de Vier-
stee ook extra wensen en verbete-
ringen qua gebruik, herinrichting 
en restyling te kunnen realiseren. 
Inmiddels zijn er diverse fondsen 
die toegezegd hebben het realiseren 
van verbeteringen en de interne re-
styling en herinrichting van De Vier-
stee te ondersteunen. Daarnaast zijn 

er ook  een fors aantal eenmalige 
machtigingen en financiële bijdra-
gen binnengekomen van bewoners 
en bedrijven. Verder zijn er ook al 
acties op touw gezet om geld in te 
zamelen. 

School
Zo hield de School met de Bijbel 
uit Maartensdijk op 4 december een 
sponsorloop, waaraan alle leerlin-
gen meededen. Met elkaar hebben 
zij met deze sponsorloop een bedrag 
van 4000 euro bij elkaar gelopen. 

Afgelopen donderdag overhandigde 
een aantal kinderen, samen met ad-
junct-directeur Harry Prosman, een 
cheque met dit bedrag aan de Stich-
ting Vierstee 2.0. 

Tussenstand
Na de overhandiging van de cheque 
werd de nieuwe tussenstand van de 
totale inzamelingsactie bekend ge-
maakt op de speciaal voor de actie 
ontworpen thermometer bij de en-
tree van De Vierstee staat. Aan het 
eind van de open dag op 28 novem-
ber stond de teller op 27.500 euro. 
De tussenstand op 18 december is 
maar liefst 53.000 euro 

2016
Ook in 2016 gaat er een groot aan-
tal leuke en interessante activiteiten 
georganiseerd worden. Zo organi-
seert de Bridge Club Maartensdijk 
op zaterdag 6 februari  een gezellige 
bridge drive. Anne Doedens zal op 
13 februari een lezing geven over 
het Maartensdijks erfgoed en voor 
maart kan alvast genoteerd worden 
voor een benefietvoorstelling van 
Nel Kars. Naast deze acties kan er 
ook nog steeds geboden worden op 
een uniek huiskamerconcert van het 
duo De Dreams en worden er statie-
geld bonnen ingezameld bij Jumbo 
Fahrenhorst. Meer activiteiten in het 
kader van Vierstee 2.0 zijn in ont-
wikkeling. 
Wilt u ook uw steentje bijdragen aan 
de herinrichting en het verbetering 
van de Vierstee? 
Neem gerust contact op met het be-
stuur van stichting Vierstee 2.0 via 
bestuur@vierstee.nl of neem een 
kijkje op de website 
www.vierstee.nl. Sinds deze week is 
Vierstee 2.0 overigens ook te volgen 
via FacebookDe bijdrage van de School met de Bijbel doet de meter stijgen.

Dichtbundeldebuut
Bij Rianne Evers uit Westbroek rollen de verhalen en gedichten al vanaf 
jonge leeftijd uit de pen. Via haar eigen site www.rianneschrijft.nl bereikt 
ze veel mensen met haar herkenbare en gevoelige gedichten. Op het Chris-
telijke meidenplatform ‘Huis Van Belle’ deelt Rianne twee keer per maand 
een gedicht. Van deze gedichten zijn enkele ook geplaatst in een landelijk 
dagblad. Gemotiveerd door alle positieve reacties op haar gedichten ont-
stond de droom om een eigen gedichtenbundel uit te geven. Super blij is ze 
met haar eerste gedichtenbundel OverHoop!

Aspecten 
Geloof, hoop & liefde; deze drie aspecten komen naar voren in OverHoop. 
Vol met gedichten die pijn en verdriet verwoorden, maar ook gedichten, 
die hoop en bemoediging door willen geven. OverHoop is te koop bij: 
boekscout.nl. Nu tijdelijk ook plaatselijk verkrijgbaar bij: Vink Witgoed en 
de Boekentafel Kameel in Westbroek, de Boek en cadeauwinkel van den 
Berg en de Primera in Maartensdijk.

De 17-jarige Rianne uit Westbroek is blij met haar eerste uitgave.

Vanaf 1 januari 2016 “Wat schaft de pot” € 10,00

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
23-12

Gevulde “kerst” kwartel met
portsaus en stoofappel

of
Gamba`s in knoflooksaus met 

Spaanse rijst
of

Portobello met
kaassaus uit de oven

€ 9,50

Woe.
06-01
Do.

07-01
Vr.

08-01

Wildpeper, rode kool,
puree en stoofpeer

of
Zeeduivelfilet met kreeftenjus

of
Preitaart met Emmentaler kaas

€ 10,-

Op 31 december bakken wij
verse oliebollen en appelflappen

Groenekanseweg 168
www.naastdeburen.nl

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

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

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