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advertentie

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

030 – 228 70 85 | www.insightlegal.nl

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

Raad van State vernietigt uitspraak 
van rechtbank inzake De Ridderhof

Topparken mag niet bouwen op De Ridderhof
door Henk van de Bunt

Recreanten van Bungalowpark De Ridderhof te Lage Vuursche halen opgelucht adem. Het 

hoogste bestuursrechtorgaan van Nederland, de Raad van State (afdeling bestuursrecht), 

heeft het hoger beroep van de gemeente De Bilt gegrond verklaard. Eerder bepaalde 

de rechtbank van Utrecht, dat De Bilt vergunningen moest verlenen voor de bouwplannen 

van projectontwikkelaar Topparken. Die uitspraak is nu vernietigd. 

Ingrid Bocxe van de bewoners-

vereniging: ‘Met het College van 

Burgemeester & Wethouders en 

met de bewonersvereniging blijkt 

de hoogste bestuursrechter van 

mening te zijn dat de plannen van 

Résidence De Ridderhof (Toppar-

ken) wel degelijk strijdig zijn met 

het vigerende bestemmingsplan. 

Landelijk gezien zijn recreanten 

en individuele eigenaren van huis-

jes op dit soort parken al jaren de 

dupe van overnames door grote 

partijen en van de nietsontziende 

wijze waarop alle lopende con-

tracten - in dit geval soms van zes-

tig jaar lang - ontbonden worden 

en de recreanten hun eigendom-

men moeten opgeven. Dit gebeurt 

meestal onder de vlag van ‘her-

structurering’. 

Steun

De uitspraak van de Raad van State 

is een streep door de rekening voor 

de projectontwikkelaars van Top-

parken, die grootscheeps aan de 

slag wilden in Lage Vuursche en 

beschermt de gemeente De Bilt bij 

het handhaven van haar beleid. Me-

debestuurslid Marijke van Wersch: 

‘Ook de eensgezinde recreanten 

krijgen er een fl inke steun in de 
rug door bij hun lopende beroeps-

zaak over de huuropzegging. In die 

procedure staat namelijk de vraag 

centraal of de recreanten van De 

Ridderhof moeten wijken voor de 

plannen van de projectontwikke-

laar en hun geliefde park moeten 

verlaten. Résidence De Ridderhof 

kan nu niet langer meer stellen dat 

er een vergunning is om haar plan-

nen te realiseren’. 

Gemeente

Communicatieadviseur Ilse Pols 

van de gemeente De Bilt reageert: 

‘De gemeente is blij met de uit-

spraak van de Raad van State. Deze 

heeft namelijk het standpunt van de 

gemeente bevestigd dat de betref-

fende bouwaanvragen van Toppar-

ken in strijd zijn met het geldende 

bestemmingsplan. Dit betekent dat 

de gemeente deze bouwvergunnin-

gen terecht heeft geweigerd’. 

Fakkelwake Amnesty International
Op 10 december jl. was het 65 jaar geleden dat vrijwel alle landen in 

de wereld de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens on-

dertekenden. Om hierbij stil te staan, was de jaarlijkse fakkelwake van 

Groep Amnesty De Bilt dit jaar grootser dan ooit waarbij ruimte was 

voor zowel bezinning als feest.

Van jong tot oud kwamen vele mensen bij het gemeentehuis samen om 

fakkels te ontsteken en een afwisselend programma van Biltse arties-

ten bij te wonen. Er was muziek van Angatu Feyissa, Awa Dabolé en 

Bastiaan Sparnaay, optredens van Dansstudio Femtastic, cabaret van 

Anneke Iseger en toespraken van voorzitter van Groep Amnesty De 

Bilt Floris van Mens en burgemeester Arjen Gerritsen. Gastvrouw bij 

het programma was Astrid Kersseboom. [FB]

‘Eén kaars kan in zijn eentje duizend andere kaarsen ontsteken zonder 

zelf aan kracht te verliezen.’

                Hessenweg 154, 3731 JM  De Bilt

Tel.: 030 - 220 33 44, www.decohomejochem.nl

Voorverkoop Vuurwerk

Folder in de winkel

verf - behang - gordijnen - zonwering - elektra -

gereedschap - ijzerwaren - sanitair - vuurwerk

De Ridderhof recreanten zijn blij met de uitspraak van de Raad van State. Afgelopen zaterdag vierde een deel 

ervan een klein feestje op ‘hun buiten’.

Dorpsbistro Naast de Buren 

 Wenst iedereen

ijne kerstdagen en
een voorspoedig 2014

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl
Hoogvliet Bilthoven, 
Leyenseweg 127

Rocca Alata Valpolicella 
Italiaanse wijn 
Fles 0.75 liter
van: 8.99

5.99
Per liter 7.99

3
vol en 

krachtig

Alleen geldig in de winkel in Bilthoven van woensdag 18 t/m dinsdag 31 december 2013

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl

De Nieuwenhuizen Groep

Accountants & 

Belastingsadviseurs

Groenekan 
tel. 0346 213736

denieuwenhuizengroep.nl

 

www.firmavanderneut.nl 

Kijk voor de voorwaarden op de site 

Speciale collectie vuurwerk  
2 halen = 1 betalen2 halen = 1 betalen2 halen = 1 betalen2 halen = 1 betalen 

Uw vuurwerkspecialist 



Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

22/12 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos
24/12 • 19.00u - Mevr. ds. B.L. Bos
24/12 • 22.00u - ds. P.L. Wansink

25/12 • 10.30u -  
Mevr. ds. B.L. Bos en  ds. P.L. Wansink

29/12 • 10.30u - ds. C.J. van Steenis
31/12 • 19.00u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
22/12 • 9.30u - ds. R.W. de Koeijer
22/12 • 18.30u - ds. J. van Eijsden

25/12 • 09.30u en  18.30u -  
ds. R.W. de Koeijer

26/12 • 09.30u - Kerstviering jeugd
29/12 • 09.30u - Proponent J.K Abbink

29/12 • 18.30u - ds. P. Molenaar
31/12 • 18.30u - ds. R.W. de Koeijer
1/1 • 10.00u - ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
22/12 • 10.30u - Dr. M. vd. Boom

24/12 • 19.30u - Ds. M.E. Boersma
25/12 • 10.30u - Mw. L. Spelberg
29/12 • 10.30u - Dr. R.M. Nepveu

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

22/12 • 10.00u - Wim Molenkamp
25/12 • 10.00u - Kerstviering

29/12 • 10.00u - Louis Hellewegen

R.K. Kerk O.L. Vrouw
22/12 • 10.30u - 

Woord en Communieviering
24/12 • 18.00u - 

Woord en Communieviering
24/12 • 20.00u - Eucharistieviering

24/12 • 22.30u - 
Woord en Communieviering

25/12 • 10.30u - 
Woord en Communieviering

26/12 • 10.30u - Oecumenische viering
29/12 • 10.30u - Meditatieviering
31/12 • 19.30u - Oudejaarsviering

1/1 • 10.30u - Woord en Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboomt)

22/12 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
22/12 • 17.00u - Ds. G. Riemer

25/12 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
25/12 • 17.00u - Ds. G. Roorda

29/12 • 10.15u - Ds. M.J.C. Blok
29/12 • 17.00u - Ds. E.T. v/d Kamp

31/12 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
22/12 • 10.00u - Ds. C. Hoogerwerf

22/12 • 17.00u - Kerstfeest Jeugdclubs
24/12 • 22.00u - G.J. Codée
25/12 • 10.00u - G.J. Codée

26/12 • 10.00u - Ds. J. den Dikken
29/12 • 10.00u - Ds. L. W. Smelt
29/12 • 19.00u - Ds. W. Dekker

31/12 • 19.30u - G.J. Codée
1/1 • 10.00u - G.J. Codée

 
Pr. Gem. Immanuelkerk

22/12 • 10.00u - Ds. A. van Buuren
24/12 • 22.00u - Ds. G.M. Landman
25/12 • 10.00u - Ds. G.M. Landman
29/12 • 10.00u - Ds. G.M. Landman
31/12 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

1/1 • 10.30u - Nieuwjaar

Pr. Gem. Opstandingskerk
22/12 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam
24/12 • 19.00u - Kinderkerstnachtdienst
24/12 • 22.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam
25/12 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam
29/12 • 10.00u - Prof. M.E. Brinkman

R.K. St. Michaelkerk
22/12 • 10.30u - 

Woord- en Communieviering
24/12 • 17.30u - Gezinsviering

24/12 • 22.30u - 
Woord- en Communieviering

25/12 • 10.30u - Eucharistieviering
26/12 • 10.30u - 

Woord- en Communieviering
29/12 • 10.30u - 

Woord- en Communieviering

1/1 • 10.30u - 
Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente
22/12 • 10.00u - Dhr. Bart Doorneweerd
25/12 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
22/12 • 10.30u - Ds. G. Mulder

25/12 • 10.30u - Mw. ds. E.A. Visser
29/12 • 10.30u - Mw. ds. E.A. Visser
31/12 • 17.00u - Mw. ds. E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk
22/12 • 10.00u - Kand. W.J. Westland

22/12 • 18.30u - Ds. J.C. de Groot
25/12 • 10.00u - 

Proponent. G.A van Ginkel
25/12 • 18.30u - Ds. P. Molenaar
26/12 • 10.00u - Ds. G. Mulder

29/12 • 10.00u - Ds. D.J.W. Kok
29/12 • 18.30u - Prof. Dr. J. Hoek

31/12 • 19.30u - 
Proponent G.A van Ginkel

Herst. Herv. Kerk
22/12 • 10.30 en 18.00u - 

Dhr. B. Klootwijk
25/12 • 10.30u - Kand. W.M. Mulder

25/12 • 18.00u - Dhr. L. Stuurman
26/12 • 10.00u - Ds. T.J. de Jong

29/12 • 10.30 en 18.00u - 
Dhr. E. van Baren

31/12 • 19.00u - Kand. K. van Olst

Onderwegkerk, Blauwkapel
22/12 • 10.30u - Pastor A. van Dam

24/12 • 22.00u - Pastor B. van Empel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

22/12 • 11.00u - Ds. P. Pannekoek
25/12 • 11.00u - Ds. R. Alkema
29/12 • 11.00u - Ds. A. Altena
31/12 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

22/12 • 10.00u - Ds. E. Mijnheer
22/12 • 18.30u - Ds. A.C. de Kruijf
25/12 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
26/12 • 10.00u - Zingen rond Kerst

29/12 • 10.00u - Ds. G.J. Mantel
29/12 • 18.30u - Ds. B.E. de Weerd
31/12 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

22/12 • 10.00 en 18.30u - Ds. B. Reinders
25/12 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

26/12 • 9.00u - Ds. A.J. Britstra
29/12 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

31/12 • 19.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
22/12 • 9.30u - Ds. P. Pannekoek

24/12 • 22.00u - Ds. J. Bouma
25/12 • 9.30u - Ds. R. Alkema
29/12 • 9.30u - Ds. A. Altena

31/12 • 19.00u - 
Gez. Dienst met de St. Maertenskerk

St. Maartenskerk
21/12 • 19.00u - Eucharistieviering
22/12 • 10.30u - Eucharistieviering
24/12 • 19.00u - Gezinskerstviering

24/12 • 22.30u - Kerstnachtmis
25/12 • 10.30u - Kersthoogmis

28/12 • 19.00u - Eucharistieviering
29/12 • 10.30u - Eucharistieviering

31/12 • 19.00u - Oecumenische viering
1/1 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

22/12 • 10.00u - Ds. R.W. van de Wal
22/12 • 18.30u - Hr. J. Schep

25/12 • 10.00u - Ds J.F. Ezinga
29/12 • 10.00u - Ds. W.G. Rietkerk

29/12 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
22/12 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer

22/12 • 18.30u - Ds. J.N. Zuijderduijn
25/12 • 10.00en 18.30u - 

Ds. M. van der Zwan
26/12 • 10.00u - 

Kerstfeestviering Zondagschool
29/12 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

29/12 • 18.30u - Ds. L.P. Blom
31/12 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan
1/1 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
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De volgende Vierklank verschijnt

op donderdag 2 januari 2014.

 De Vierklank 2 18 december 2013

‘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

“Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43 

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 21 december is er weer 
een Wereldwinkelstand in Dijck-
state aan het Maertensplein in 
Maartensdijk van 10.00 tot 15.00 
uur. Alles fair-trade ingekocht, 
dus maximaal rendement voor 
boeren en producenten in ont-
wikkelingslanden.
 

Soefi bijeenkomst

Op zondag 22 december verzorgt 
het Soefi Centrum Utrecht/Bilt-
hoven een universele eredienst 
in Huize het Oosten, ingang Jan 
Steenlaan 25, Bilthoven. Aan-
vang 11.00 uur. Het thema is 
‘een wonderbaarlijk verhaal’. 
Het Soefisme is een religieuze 
levensbenadering, gebaseerd op 
geestelijke vrijheid, respect voor 
alle religies en het bewust erva-
ren van het dagelijks leven als 
bron van spirituele groei. (www.
soefi.nl) 

Gemeente werkt op afspraak

Om inwoners nog beter van 
dienst te kunnen zijn, werken de 
publieksbalies van de gemeente 
De Bilt vanaf 1 januari 2014 
voornamelijk nog op afspraak en 
hoeft men dus niet meer te wach-
ten. Bovendien kan de gemeente 
zo beter inspelen op de vraag en 
wordt men door de juiste mede-
werker geholpen. Bij het ver-
gunningenloket en het zorgloket 
wordt er alleen nog op afspraak 
gewerkt. Burgerzaken gaat ook 
steeds meer op afspraak werken, 
al is er hier nog wel een vrije 
inloop op maandag- en donder-
dagochtend tot 12.30 uur. 

Westbroek ontmoet

Op de bok van de Hinnikwagen 
verzorgt Jaco Schouten rondrit-
ten door onze omgeving. Tevens 
geeft hij menles en menigeen 
heeft bij hem een koetsiersbewijs 
gehaald. Jaco kan daar veel over 
vertellen en wil zo het nieu-
we jaar inluiden bij Westbroek 
Ontmoet. Dinsdag 7 januari van 
14.30 tot 16.30 uur bent u wel-
kom in het Dorpshuis van West-
broek. Ook wanneer u niet in 
Westbroek woont, bent u van 
harte welkom. De kosten zijn 3 
euro, inclusief een kop koffie of 

Oud papier 
Hollandsche Rading

Zaterdag 28 december wordt 
door muziekvereniging Kunst 
& Genoegen oud papier in Hol-
landsche Rading ingezameld. De 
wagen vertrekt om 9.00 uur vanaf 
‘Het Rondje’. U wordt vriende-
lijk verzocht de papiercontainers 
en/of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Westbroek

Op zaterdag 28 december zame-
len leden van muziekvereniging 
De Vriendenkring weer oud pa-
pier in. Wilt u zo vriendelijk zijn 
om het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

thee. Wanneer u wél wilt komen, 
maar niet weet hoe, kunt u ver-
voer regelen via de familie de 
Graaf, tel: 0346-281826. 

Literaire Salon

Alweer de derde bijeenkomst van 
dit 7e seizoen ‘bij Kootje in de 
serre’. Op woensdag 8 januari 
2014 wordt de korte roman Hôtel 
du Nord  van Remco Campert 
besproken: van 10.00 tot 12.00 
uur ‘bij Kootje in de serre’, Prin-
senlaan 37 te Groenekan. Aan-
melden vóór 1 januari 2014. 
Telefoon: 0346 212707. E-mail: 
koovermeulen@hotmail.com Het 
boek voor februari wordt: Jan 
Brokken Mijn kleine waanzin

Zoektocht naar inbrekers

De politie heeft donderdagmid-
dag 12 december jl. een klopjacht 
gehouden op twee inbrekers in de 
bossen tussen Maartensdijk en 
Lage Vuursche. De jongens van 
ongeveer 16 jaar oud zouden eer-
der op de dag in Maartensdijk in 
een woning hebben ingebroken. 
Ze werden op heterdaad betrapt 
en zouden de bewoners met een 

mes hebben bedreigd. De twee 
vluchtten het bos in richting Lage 
Vuursche. De politie kamde de 
omgeving uit en kreeg daarbij 
hulp van een helikopter, maar de 
twee werden niet meer gevonden. 
De jongens droegen donkere kle-
ding en zwarte mutsen.

Nieuwjaarsreceptie op Jaglust

Het college van burgemeester en 
wethouders van De Bilt orga-
niseert een Nieuwjaarsrecep-
tie voor inwoners en besturen 
van verenigingen, instellingen 
en stichtingen van de gemeente 
De Bilt. Belangstellenden kun-
nen deze feestelijke bijeenkomst 
combineren met een bezoekje 
aan de duo-expositie van Yvon-
neMaya Bakker en Anja Vos-
dingh Bessem. De leden van de 
ArtTraverse werkgroep zijn ook 
aanwezig vertellen graag over 
deze bijzondere kunstwerken. 
Ignace de Jong zal van achter de 
vleugel de muzikale omlijsting 
van deze avond voor zijn reke-
ning nemen. In dit kader is het 
gemeentehuis donderdagavond 2 
januari van 19.30 uur tot 21.00 
uur geopend.

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,

Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

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

Om een duurzame Kerst te creëren
kun je nu een boom adopteren
is het feest achter de rug
gaat de boom weer terug
om zijn bosleven te continueren

Guus Geebel Limerick



Maandag, 25 november bleek, tij-

dens een consultatie van het bewo-

nersoverleg bij de Provincie, dat 

er vooraf, in ambtelijk overleg en 

voorrondes door enkele partijen, al 

een claim was gelegd op 8.000.000 

euro voor verbetering van o.a. de 

ietsinfrastructuur, met name een 
noord zuid verbinding (zie rode lij-

nen op kaartje). 

Voor de aanwezige bewoners was 

dit een regelrechte overval. Zij 

hadden zelf met veel bloed zweet 

en tranen deze ‘extra 15 mjn. Bo-

venwettelijk’ in Den haag binnen-

gehaald, expliciet voor verbetering 

van de leefbaarheid in de wijken 

Lunetten, Blauwkapel, Rijnsweerd, 

Voordorp en Groenekan. 

In de commotie over dit ambtelijk 

gesteggel rond de verdeling van dit 

geld vielen woorden als: een over-

val, diefstal, bedrog en ‘detourne-

ment des pouvoirs’ (‘machtsver-

draaiing’). Tijdens de consultatie 

bleken de wensen van de bewóners 

over de invulling van de gebied-

suitwerking prima met elkaar te 

sporen en niet voor tweeërlei uitleg 

vatbaar. 

De ambtenaren van de Provincie 

kregen dan ook de opdracht die 

wensen, via Gedeputeerde van 

Lunteren aan Minister Schultz van 

Haegen kenbaar te maken.

Betrokkenheid bewoners

De bewoners spraken verder teleur-

stelling uit over hun late betrokken-

heid. Zij worden immers als direct 

betrokkenen het meest getroffen 

door de verminderde leefbaarheid 

in hun wijken (geluidsoverlast, 

verminderde luchtkwaliteit, risico 

op gezondheidsschade  van de ver-

brede A27). 

Zij verwachten daarom dat hun par-

ticipatie in de verdere uitwerking 

verbeterd zal worden. De Provincie 

moet een belangrijke partij als de 

bewoners in het vervolg beter en 

eerder bij het proces betrekken en 

een belangrijker rol toekennen; bij 

voorkeur tenminste gelijkwaardig 

aan die van de regiopartners.

Ivoren toren

Hopelijk zal inbreng van de bewo-

ners leiden tot aanpassing van het 

advies over het gebied en zal er 

binnen het budget veel meer ge-

wicht aan de geluidsmaatregelen 

wordt gegeven. Als dát het uitein-

delijke resultaat is dan is men in het  

Provinciehuis daadwerkelijk uit de 

Ivoren Toren gekomen.

 De Vierklank 3 18 december 2013
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Forse greep
in A27-kas voorkomen

door Frank Klok

Bij de besteding van 15.000.000 euro aan bovenwettelijke maatregelen tegen geluidsoverlast

en inpassing van de verbreding van de A27 is een forse greep in de kas hopelijk voorkomen. 

Fietspaden i.p.v. geluidswering

VVD De Bilt kiest 
nieuw bestuur

De VVD-afdeling De Bilt hield op 11 december in 

het H.F. Witte Centrum in De Bilt een buitengewone 

ledenvergadering waarbij een nieuw bestuur werd gekozen. 

De bestuursverkiezing vond plaats omdat het vorige bestuur 

op 30 oktober was afgetreden. De leden van de afdeling waren 

het niet eens met de kandidatenlijst voor de gemeenteraad die 

het bestuur had voorgedragen. Daaruit trok het bestuur de 

conclusie dat het zijn werk niet goed had gedaan en trad af. 

Dick de Jong (51) is de nieuwe voorzitter van de afdeling. De Jong 

is ondernemer en sinds 2006 lid van de VVD. Voor de VVD-afdeling 

was hij lid van de pr- en communicatiecommissie en het campagne-

team voor de raadsverkiezingen. Martijn Julius werd gekozen tot vi-

cevoorzitter, Jacqueline Schepens secretaris en Eelco Dalmeijer pen-

ningmeester. 

Jolanda van Hulst werd op 20 april gekozen als lijsttrekker van de 

VVD-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. De volgorde van de 

overige kandidaten is eveneens vastgesteld. Tot en met nummer 7 zijn 

dat: Arie-Jan Ditewig, Kees Lelivelt, Natasja Steen, Hans Los, Chris-

tiaan van Nispen tot Sevenaer en 

Henk van der Kammen. Het ver-

kiezingsprogramma van de VVD 

heeft als titel Werk in uitvoering. 

‘Daar kun je heel veel onder han-

gen’, aldus Jolanda van Hulst. Ze 

noemt als zichtbaar voorbeeld de 

tunnels die in aanbouw zijn, maar 

de partij wil ook nieuw werk bin-

nenhalen. 

‘Hoofdspeerpunt is daarom het 

bevorderen van de lokale econo-

mie. Zorgen voor werk voor onze 

inwoners, bedrijven aantrekken 

die daar voor kunnen zorgen en 

werken aan de omgeving. Ook 

veiligheid blijft een speerpunt.’ 

[GG] 

Jolanda van Hulst, lijsttrekker van 

de VVD.

De hoek van de Melchiorlaan en 

het Vinkenplein (tot de Vinkenlaan) 

wordt in de toekomstige situatie één 

van de grootste blikvangers in het 

centrum van Bilthoven. Wat nu nog 

grotendeels een parkeervoorziening 

is, wordt straks de ontmoetingsplek 

van het centrum. Auto’s maken 

hier ruimte voor winkels, horeca 

met terrassen, open ruimtes en veel 

groen. De drie verdiepingen boven 

de commerciële ruimtes bieden 

plaats aan zo’n 29 woningen. De 

toekomstige bewoners kunnen hun 

auto kwijt in de nieuw te bouwen 

ondergrondse parkeergarage. Met 

de  komst van nieuwe woningen en 

commerciële ruimtes wordt de aan-

trekkingskracht op commerciële 

partijen en bezoekers verder ver-

groot, zo verwacht wethouder Di-

tewig: ’Bovendien laten we met dit 

initiatief zien dat we écht doorpak-

ken in het centrum van Bilthoven. 

Met een vastgesteld Bestemmings-

plan, een uitgebreid Masterplan 

en een Beeldkwaliteitplan zijn alle 

ingrediënten aanwezig om tot een 

mooie ontwikkeling te komen’. 

Volgende stap in herontwikkeling 
Bilthoven Centrum

De gemeente De Bilt gaat in de komende periode met marktpartijen in gesprek

over de verschillende mogelijkheden voor vastgoedontwikkeling aan de noordkant

van het Vinkenplein. Na deze gespreksronde wordt er mogelijk overgegaan tot een 

marktselectie. Wethouder Arie-Jan Ditewig juicht het betrekken van marktpartijen toe:

‘De partijen helpen ons bij de ontwikkeling van deze locatie en leveren op die manier

een belangrijke bijdrage aan een sterk en levendig centrumgebied’. 

 

Wat nu nog grotendeels een 

parkeervoorziening is, moet straks 

de ontmoetingsplek van het centrum 

worden.

Wensen en standpunten

De belangrijkste wensen en 

standpunten van het bewoners-

overleg zijn:

-  inzet van de middelen in de di-

recte nabijheid van de A27

-  budget vooral gebruiken voor 

bovenwettelijke maatregelen 

voor geluid

-  budget niet opdelen, maar be-

steden vanuit prioriteit en wat 

het meest noodzakelijk is (hoe 

nuttig en noodzakelijk ietspa-

den ook mogen zijn, ze horen 

nu niet bij de prioriteiten van de 

bewoners).

-  deinitieve vaststelling budget-
besteding in overleg met om-

wonenden A27 uitvoeren ná 

vaststelling van het deinitief 
tracé en de wettelijke maatrege-

len voor de A27
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SALADE-TRIO

ITALIAANS-DUO

VLEESWAREN-TRIO

DONDERDAG (19-12-2013)

VOORDEEL HELE WEEK

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

Filet Americain

Sellerysalade

Ei-bieslooksalade

Italiaanse salami

Parmaham

3x 100
gram 4.49

Rosbief

Beenham

Fricandeau 3x 100
gram 4.98

2x 100
gram 3.98

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 19 december 
t/m dinsdag 24 december

VLEESWAREN-TRIO

Voor uw bedrijfs- en privé-kerstpakketten/eindejaars-geschenken bent u bij ons aan het goede adres. 
Talloze mogelijkheden!

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

Wilt u onze extra  

aanbiedingen online 

ontvangen? Download 

dan nu de xxiyo
u app. 

Kies ons als winkel en u 

profiteert direc
t van 

onze aanbiedin
gen!

100
gram 1.25

100
gram 1.98

100
gram 1.25

Filetrollade

Runderrollade Rosé

Kiprollade

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

VERS GEBRANDE 
CRANBERRY MIX

VERS GEBRANDE 
JAKARTA MIX 100

gram 1.25

100
gram 1.25

STOMPETOREN 

BELEGEN

VERS GESNEDEN ROOMBRIE

VERSE FRANSE 

GEITENKAASJES
per

stuk 4.25

500
gram 4.98

100
gram 1.25

Aanstaande 
zaterdag, 

maandag en 
dinsdag zijn wij 
vanaf 7:00 uur 

geopend!

Kom voor alle heerlijke 
specialiteiten gezellig 
langs in onze winkel!

Wij wensen u fijne 
kerstdagen toe!

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70

Vers van de Traiteur
Volop wildgerechten
O.A. WILDGOULASH, HAZENPEPER,

PARELHOEN, HERTENBIEFSTUK

SPECIAAL VOOR DE KERST

Vergeten groentebrood
EN Feestbrood

UNIEK LEKKER!

Vrijdag en zaterdag verse sushi!!!

Nieuwe oogst

Lychees
500 GRAM

VOLOP

Mandarijnen
DE LEKKERSTE VAN HET JAAR!!!

Hollandse

Prei
HÉÉL KILO

Dagelijks verse aanvoer

Exoten, zachtfruit en paddestoelen
 

Groot assortiment

Voor- en hoofdgerechten
 

Groot assortiment

Desserts, desserttaarten en bavarois
 

Volop verse soepen uit eigen keuken

MAANDAG 23 
EN DINSDAG 24 DECEMBERBestel tijdig uw 

kerstgerechten!
Inleveren tot 19 december,
voorkom teleurstellingen!

1,980,79
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Uit een overzicht van lokale om-

roepen in de Nederlandse provin-

cies, onderverdeeld per provincie, 

blijkt dat de jubilerende gemeente 

De Bilt redelijk uniek is met deze 

goed georganiseerde lokale om-

roep. Alleen Amersfoort, Leus-

den, Nieuwegein, Stichtse Vecht 

en Zeist beschikken ook over een 

lokale regionale publieke omroep. 

De beperkte hoeveelheid middelen 

die de Nederlandse lokale publieke 

omroepen momenteel tot hun be-

schikking hebben, staat in de weg 

dat ze die rol in de regio ten volle 

kunnen waarmaken. En wat ze nog 

wel kunnen doen is alleen mogelijk 

dankzij vrijwilligers.

 

Informatie

Televisie is niet meer weg te den-

ken uit de Nederlandse huiskamers. 

Als de lokale publieke omroep er 

niet zou zijn, dan wordt er geen ge-

hoor gegeven aan de publieke op-

dracht: het evenwichtig informeren 

van de kijker. Bij Regio TV De Bilt 

wil men graag maximaal gehoor 

geven aan deze publieke taak. Dat 

kan bijvoorbeeld met de uitbreiding 

van het aantal vrijwilligers, waar-

door meer items kunnen worden 

opgepakt. 

Twee van die 25 vrijwilligers 

Oreanthie Armeni (productie) en 

Erik Jan Trip (cameraman) vertel-

len iets over de organisatie: ‘Bij 

Regio TV De Bilt werken alle-

maal vrijwilligers, betrokken bur-

gers, die het belangrijk vinden om 

nieuws, wetenswaardigheden, maar 

ook cultuur, historie en andere za-

ken onder de aandacht te brengen 

en zo bij te dragen aan een lokale 

samenleving, waar men elkaar kent 

en elkaar ook wil leren kennen. In 

verband met uitbreiding en aanvul-

ling van de programma’s zijn we 

op zoek naar enthousiaste vrijwil-

ligers: redacteurs, die nieuws ver-

zamelen, buurtreporters en mensen 

die ervaring hebben met het maken 

van fi lmpjes en het monteren ervan. 
Als redacteur (m/v) houd je je be-

zig met het nieuws uit de regio en 

vertaal je het nieuws naar artikelen 

voor de website en het televisieka-

naal. Globaal een inspanning, van 

een paar uur per week’. 

Buurt

Een buurtreporter krijgt van Regio 

TV De Bilt een handzame camera 

ter beschikking gesteld en maakt 

daar een paar maal per maand een 

korte videoreportage mee. Die re-

portages gaan over het nieuws dat 

de mensen uit de buurt, wijk, kern 

of dorp bezighoudt. De gemaakte 

videofragmenten worden dan door 

een editor bewerkt en uitgezonden 

op Regio TV De Bilt. Daarnaast is 

men ook op zoek naar mensen die 

ervaring hebben met het maken 

van uitgebreidere reportages of er-

varing hebben met het maken van 

fi lms en het monteren ervan. Regio 
TV De Bilt beschikt over professi-

onele camera’s en werkplekken met 

AVID om te monteren. 

Opdrachten

De items verzamelen de mensen 

van de lokale tv zelf: ‘Persberich-

ten, websites, inbreng van verslag-

gevers naast het lezen van vooral 

lokale bladen’. De mogelijkheden 

van een ‘tiplijn’ of het instellen er-

van is een serieuze optie: ‘De keuze 

van de items moet natuurlijk geen 

hobby van de programmamaker 

zijn, maar het moet een uitwerking 

geven van onze wettelijke taak: het 

informeren van de kijker en dan 

vooral de nadruk op die voorwaar-

de van evenwichtigheid. Dat kun je 

het best bewaken door inwoners te 

vragen ons te willen ‘tippen’. Mo-

gelijk betekent dat een toename 

van het aantal items, waardoor we 

bijvoorbeeld weer niet alles kunnen 

honoreren, maar het geeft wel meer 

mogelijkheden tot keuze. 

En misschien hebben zich dan ook 

wat meer vrijwilligers aangemeld? 

Dat kan overigens door te mailen 

naar info@regiotvdebilt.nl. Pers-

berichten kunnen gestuurd worden 

naar redactie@regiotvdebilt.nl.

Regio TV De Bilt belangrijk
voor informatievoorziening

door Henk van de Bunt

Regio TV De Bilt is een ambitieuze club van mensen die wil laten zien wat er allemaal gebeurt 

in de gemeente De Bilt en die daar kijkwaardige (televisie-)programma’s over maken.

Regio TV De Bilt is opgenomen in het digitale pakket. De uitzendingen zijn te zien op het 

kanaal van de Biltse kabelkrant, Ziggo digitaal op kanaal 43 en analoog op kanaal 45.

Oreanthie Armeni en Erik Jan Trip aan het werk voor Regio TV De Bilt.

‘Tijdens deze presentatie reageer-

den de omwonenden niet enthou-

siast, de eerste versie van dit plan 

bevatte een grote uitbreiding van 

het pand aan de achterzijde van de 

smederij. Ook een aantal onderne-

mers toonden zich niet gelukkig 

met het plan. Architect van Asbeck 

heeft daarop contact gezocht met 

wethouder Laseur. Vervolgens is 

een gesprek met de architect van 

Van Asbeck, eigenaar Gerrits (na-

mens de stichting ‘Ter behoud Mo-

numenten Lage Vuursche’) en de 

contactcommissie ten kantore van 

de wethouder georganiseerd. 

Tijdens dit gesprek presenteerde 

architect Freek de Koning een aan-

gepast plan waarbij het volume van 

de uitbouw achter veel kleiner was, 

waartegen de wethouder zeker geen 

bezwaar had. Het aangepaste plan 

werd gepresenteerd aan de bevol-

king van Lage Vuursche op een 

hoorzitting van 24 oktober 2013’.

 

Ingetrokken

De heer Gerrits heeft geen behoefte 

aan een langdurige gerechtelijke 

procedure en heeft daarom zijn 

voornemen om dit plan in te dienen 

bij de gemeente Baarn ingetrokken. 

De gemeente Baarn betreurt het dat 

de ontwikkelingen in deze zaak er 

toe hebben geleid, dat er voorlopig 

geen sprake zal zijn van het indie-

nen van een formeel plan. 

De status op dit moment is dat er 

op de korte termijn geen verzoek 

tot afgifte van een (ver-)bouw-

vergunning bij de gemeente Baarn 

zal worden ingediend. De heer

Gerrits is zich op dit moment aan 

het beraden wat de mogelijkheden 

voor dit pand zijn. 

Nogmaals over De Smidse
in Lage Vuursche

door Henk van de Bunt

De Contactcommissie Lage Vuursche heeft er behoefte aan nog wat nadere en aanvullende 

informatie te geven over de (voormalige) smederij in Lage Vuursche te geven. Woordvoerder 

Jeroen van den Berg: ‘Er is recent door architecten bureau Van Asbeck een voorontwerp 

gemaakt om de smederij te renoveren. Dit voorontwerp is gepresenteerd aan geïnteresseerden 

in het dorp tijdens een openbare vergadering van de Contactcommissie op 12 september 2013’. 

De voormalige smederij in Lage Vuursche.

Nieuwe uitgave St. Maerten
Deze maand is er weer een nieuwe uitgave van St. Maerten, het tijd-

schrift van de Historische Vereniging Maartensdijk, verschenen. Dit 

nummer bevat twee los van elkaar staande bijdragen plus een afl evering 
van de rubriek Klein Nieuws.

In het eerste artikel, verdeeld in drie afzonderlijke hoofdstukken, be-

handelt Geert Boorsma een periode van negenhonderd jaar ontginning 

en organisatie, waterbeheer en waterschappen, turfwinning en de tech-

nische ontwikkelingen hiervan in deze streek.

Kist

Het tweede artikel: ‘De kist van 

de baron’ is door Lex van Boet-

zelaer geschreven. Hij beschrijft 

de zoektocht naar de herkomst 

en inhoud van een geheimzinnige 

kist met oude documenten en ei-

gendomspapieren van de landhui-

zen Eyckenstein en Rustenhoven, 

gevonden bij een buitenlandse 

verhuisorganisatie. In de rubriek 

Klein Nieuws twee onbekende 

foto’s, waarschijnlijk begin vo-

rige eeuw gemaakt, van een groep 

mensen in Achttienhoven, die de 

Historische Vereniging onlangs 

kreeg van iemand uit België.

Losse nummers zijn verkrijgbaar 

bij kapper Hans Stevens aan het 

Maertensplein in Maartensdijk, in 

de winkel van Van der Neut aan 

de Groenekanseweg 5 te Groene-

kan en bij boekhandel Bouwman aan de Hessenweg 118, De Bilt.

Het decembernummer van St. 

Maerten met op de omslag een 

afbeelding van ‘De Trouwe 

Waghter’ bij Tienhoven.

De verhalenbundel 
van Floris Bijlsma

Om zieke mensen in de geestelijke gezondheidszorg lach je niet. Dat 

klinkt logisch en respectvol. Maar waarom niet? 

Sommige situaties zijn gewoon komisch. Pati-

enten in de psychiatrie lachen zelf ook veel: om 

zichzelf, elkaar en behandelaars. Humor en zelf-

relativering zijn krachtige middelen van mensen 

om zich staande te houden in moeilijke tijden. 

Daar kan geen therapie tegenop. Uit ellende komt 

de beste humor voort. Lachen in die narigheid is 

een manier om haar te overwinnen. En lachen om 

komische situaties in de GGz – zonder mensen 

belachelijk te maken – is misschien wel de beste manier om ziektes te 

accepteren.

Floris Bijlsma (1973) is meer 

dan vijftien jaar werkzaam ge-

weest als verpleegkundige en 

ook als teamleider in de psychi-

atrie. Daarnaast is hij freelance 

journalist. In de psychiatrische 

kliniek - Anekdotes uit de GGz is 

zijn vierde publicatie. Eerder ver-

schenen Hub’dulü, verwarring en 

verwondering in Azië (2003), Ie-

dereen heeft wel wat, columns en 

artikelen over mensen en psychia-

trie (2010) en Impact van suïcide 

op GGz-medewerkers (2012). www.arttraverse.nl

Extra openstelling 
zondag 15 december van
14.00-17.00 uur 

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

17 nov. 2013 | 7 jan. 2014

Anja Vosdingh Bessem
BEELDEN EN TEKENINGEN

YvonneMaya Bakker
GESCHILDERDE BOEKOBJECTEN, 
SCHILDERIJEN, (DIGITALE)COLLAGES

advertentie
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HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

Wij helpen u graag om uw klus tot 
een perfect einde te brengen.  

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

maat gemaakte schuifwandkasten, inloopkasten, 
keukenkasten, radiatorbekleding, tafels en banken. 

 

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

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

 

Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

In week 52 verschijnt er 

geen Vierklank! 

Het kantoor is gesloten en alleen 

via de mail bereikbaar!

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

In december 
20% korting 

op cadeaus die u 
laat inpakken.

De spaarkaarten van C1000 gelden 
niet in combinatie met andere 
aanbiedingen, cadeaubonnen of 

onze spaarkortingsbonnen!!! 

Kaiserbroodjes 4 + 1 gratis
·         Nieuw !  Appel-abriko-
zen kruimeltaartje € 5,95

Alles voor het
 lekkerste 
 kerstontbijt 
tot een heerlijk zoet dessert.

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

Voorzichtig met vuurwerk! 
Eén gelukkig 2014 gewenst 

door: Judokan, Kapper Hans, 

Betty en Bianca (van de nagels)

• Lunch
• Diner
• Terras
• Recepties
• Feesten

& Partijen

Graaf Floris V-weg 32
Hollandsche Rading
035-8873394

Brasserie de Egel

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Niets gewonnen? 
Maak kans op gratis 

staatsloten op www.primera.nl

30 miljoen
Koop nu je oudejaarsloten 

bij Primera

Ook zin in een

(h)eerlijke kerst?

Nu 30% korting op het
hier getoonde servies,

alleen in de winkel

Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers
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Wij wensen u  

fijne kerstdagen  

en een  

voorspoedig  

2014!

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Goede 
Kerstdagen 

en een 
vernieuwend 

en 
daadkrachtig 

2014 

ChristenUnie de Bilt

wenst U ijne
feestdagen en een

gezegend 2014

Wereldwinkel

De Bilt 

wenst iedereen 

faire kerstdagen.

wenst iedereen uit 

gemeente De Bilt

fijne kerstdagen toe.

Het bestuur van 

Tennisvereniging Tautenburg

wenst al haar leden 

en toekomstige leden 

prettige kerstdagen en een

gezond en sportief 2014!

Tennis, iets voor u? 

Bel Tosca Veen 0346-213421

Marloes Uiterwaal 

wenst u 

ijne kerstdagen 
en een mooi 2014

Kerkdijk 118

3615 BJ  Westbroek

tel: 0346-281479

De opening ervan vindt plaats op 

woensdag 18 december om 20.00 

uur en wordt verricht door cultuur-

wethouder Bert Kamminga. Van de 

deelnemers komen er 11 uit Biltho-

ven, 9 uit De Bilt en 1 uit Maartens-

dijk. De overige 23 kunstenaars ko-

men uit 15 verschillende plaatsen.

Mandala

Uit Bilthoven komen Anna Benda 

en Catharina Spiertz, die gezamen-

lijk exposeren. Anna en Catharina 

brachten hun kinderen naar dezelf-

de kleuterschool. Jaren later ont-

moetten zij elkaar weer en namen 

de draad letterlijk en iguurlijk weer 
op. Anna raakte enthousiast over 

een geborduurde mandala gemaakt 

door Catharina. Vanaf dat moment 

tonen ze elkaar hun mandala’s in de 

verschillende fases van het proces. 

Zo inspireren zij elkaar en dit is een 

van de redenen waarom ze samen 

willen exposeren. Ook om te la-

ten zien hoe ieder mens en iedere 

mandala uniek is. Anna Benda: 

‘De magische cirkel, die mandala 

genoemd wordt, is als het ware 

een spiegel van het onbewuste en 

komt overal in de wereld voor. Vele 

jaren van schilderen leerden mij 

de vreugde van de kleur kennen. 

Doordat ik handwerkles gaf in een 

verzorgingshuis begon ik mij weer 

te interesseren voor het borduren. 

Mijn vriendin en mede-exposante 

Catharina wijdde mij in de techniek 

van het mandala borduren in. Het is 

heerlijk om mee bezig te zijn, om-

dat je binnen de cirkel volkomen 

vrij bent en zonder patroon werkt. 

Ook de kleuren kies je zuiver op 

gevoel.

Limburg

Catharina Spiertz: ‘Als kind ben ik 

opgegroeid in een groot gezin in 

de jaren vijftig op het Limburgse 

platteland. Voor ons meisjes was 

het heel gewoon om vanaf jonge 

leeftijd te handwerken. Breien, 

haken, naaien, borduren, ik leerde 

het al vanaf mijn vijfde jaar. Ik heb 

vooral goede herinneringen aan 

de lange winteravonden dat ik sa-

men met mijn moeder tafellakens 

borduurde. Met deze basis heb ik 

mij als volwassene helemaal kun-

nen uitleven op het creatieve vlak. 

Naast schilderen, poppen maken, 

beeldhouwen, schrijven, en dan-

sen, ben ik altijd blijven borduren. 

Intuïtief mandala’s borduren geeft 

mij rust en ik geniet van de kleuren. 

Voor mij is het borduren van man-

dalas dansen met naald en draad en 

zoals bij Biodanza is de cirkel de 

verbindende kracht. 

Hout

Arnold Rosier uit De Bilt werkt als 

woonbegeleider met verstandelijk 

gehandicapten. Binnen dit werkveld 

ontdekte hij de primaire en authen-

tieke expressie van enkele cliënten. 

Samen met Luuk van de Bult (Den 

Dolder, 1964) zijn de verhalende 

olieverftekeningen ontstaan. Werk 

waarin het detail bepalend is. Ar-

nold: ‘De overstap naar driedimen-

sionale objecten is gemaakt tijdens 

een verblijf op Texel. De overgang 

van verf naar hout. Hout geeft andere 

mogelijkheden, meer driedimensio-

naal - ruimte voor constructie. Hout 

is overal. Kunst dient voor zichzelf 

te spreken. Het werk zelf geeft be-

tekenis. Zonder pretenties. Het is 

zoals het is. Hout is meegevend en 

hout is hard. Het ordenen, bundelen 

en stapelen bepaalt de vorm uitein-

delijk. Er is geen plan of concept 

vooraf. Ik beleef veel plezier aan het 

maken van treinen en voertuigen, to-

ren en molens, bouwsels en objecten 

van hout. Hout van de straat, hout uit 

het bos, hout van het strand’. 

‘Het is heerlijk om bezig te zijn’
door Henk van de Bunt

Van 18 december tot en met 2 januari wordt bij WVT aan de Talinglaan in Bilthoven de expositie 

‘Kunst uit eigen provincie’ georganiseerd. Al meer dan 40 jaar stoppen de ‘reguliere’ 

WVT-activiteiten een paar weken om tijdens de decemberfeestdagen ruimte te maken voor kunst. 

Arnold Rosier beleeft veel plezier aan het werken met hout.

Lijn 78 rijdt nu vanaf station Bilt-

hoven een rondje door De Leijen, 

keert terug naar het station en rijdt 

vervolgens een rondje door de  

Centrumwijk. Op 8 december 2013 

wijzigde de opzet van de dienst-

regeling van lijn 78. 

Voortaan werd de ringvormige rou-

te vanaf het station gereden i.p.v. 

vanuit de Centrumwijk. In een 

Lijn-folder lijn 78 U-OV (in pdf.) 

staat overduidelijk het verloop van 

de lijn m.i.v. 8 december (Station 

Bilthoven, Rubenslaan, Jan Pro-

vostlaan, Eikenlaan, Elzenlaan 

enz.) alsmede alle daaraan gerela-

teerde vertrektijden (van 7.04u tot 

en met 18.56u) van maandag tot en 

met vrijdag en zaterdags van 8.34u  

tot 17.55u. De ritten op lijn 78  

worden uitgevoerd met een  

8-persoonsbus.

Informatie

Het stoorde mevr. Els de Bouter, dat 

in alle verschenen publicaties op 

geen enkele wijze deze servicelijn 

78 werd genoemd. Klantenservice 

van de vervoersmaatschappijen en 

communicatie van de gemeente 

heeft de verstrekte en gepubliceer-

de info nog eens nagelezen en was 

zelf ook verbaasd dat het bestaan 

van lijn 78 niet was genoemd. 

Blijft natuurlijk wel, dat door het 

achterwege blijven van deze info 

ook het ervan gebruik maken tot 

een minimum blijft beperkt. Ik 

ben vaak de enige passagier en 

dat komt door te weinig reclame.  

Dus ik wil een oproep doen er meer 

gebruik van te maken en daardoor 

de kans op behoud te verzekeren’. 

Hulde aan buslijn 78
door Henk van de Bunt

U-OV is de nieuwe naam voor het openbaar vervoer in de regio Utrecht. Vanaf 8 december 

verzorgt Qbuzz onder de naam U-OV ook in De Bilt het openbaar vervoer. Met de komst van 

U-OV is ook een aantal zaken veranderd. Ook de reisinformatie is er anders uit gaan zien. 

Enkele trouwe gebruikers, waaronder mevr. Els de Bouter valt het op dat in alle berichtgeving 

het bestaan van buslijn 78 volledig onderbelicht is gebleven.

Het stoorde Els de Bouter dat er over lijn 78 niets gepubliceerd werd.

Anna Benda en Catharina Spiertz poseren gezamenlijk.
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Geen Vierklank in week 52! De eerste Vierklank verschijnt op donderdag    

2 januari 2014. Het kantoor is gesloten en alleen via e-mail bereikbaar!

Alle mede-

werkers van 

de Vierklank 

wensen u 

ijne 
feestdagen!

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

www.brasserie-vink.nl

_ Gerecht van de week _

In de roomboter 

 gebakken zeetong 

250 gr   € 17,50

- Week Specials -
Cocktail 
van Hollandse garnalen  € 10,00

Fazantenilet met zuurkool, puree, 
rookworst en spek € 12,50

Gebakken zeetong 300 gram 
met remouladesaus, 
frietjes en salade € 15,00

Zelfbediening in de oranje tent

Bij Johan & Esther groente & fruit

Dat scheelt een linke duit!

Iedere vrijdag op de markt in Bilthoven.

Stoofperen 1 kilo € 0,99
(Gieser Wildeman)

Goudreinetten 1 kilo € 0,99

Wij wensen u 
ijne feestdagen!

Aanbiedingen alleen geldig op vrijdag 20 december

  Wij adviseren u graag. Bezoek onze winkel en 

showroom met vele ergonomische fauteuils

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012

www.raaijeninterieurs.nl sinds 1931



Raaijen Interieurs
Specialist in zitcomfort

Farstrup – Najaars Actie  

Deense Comfort fauteuil model

Applaus voor heerlijk zitten en 

ontspannen. 10 jaar garantie

Van € 995,00 voor € 695,00

i.c.m. bijpassend voetenbankje 

€ 895,00. Keuze uit 10 hout-

kleuren en 5 slijtvaste stoffen

Atlas Sports | Tolakkerweg 217 | 3738 JM Maartensdijk
0346-210592 | info@atlasfysio.nl - www.atlasfysio.nl

NIEUWE 

GROEPSLESSEN 

VANAF

NOVEMBER

2013

Pilates Cross-itBoks-it
YogaKettlebel Bodyattack

BootcampFitness

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

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

Betaalbare cadeau’s 
voor gezellige dagen

• Poncho’s • Shawls • Tassen • Riemen • Stropdassen • Portemonnees

Castelijn & Beerens Giftbox
van 81,95 voor 59,95

EIGEN ONTWERP
Oude sieraden die u niet meer draagt, kunnen wij 
voor u recyclen en omvormen naar nieuwe siera-

den, naar uw eigen idee of ontwerp.

Hessenweg 173-175
3731 JH De Bilt
030-2201879
info@robvaneck.nl

   

ATELIER

& AMBACHT
Edelsmid Rob van Eck ontwerpt en maakt 

in zijn eigen atelier, op echt ambachtelijke 
manier, sieraden in goud, zilver en eventu-
eel andere materialen. Dit gebeurt vaak in 

opdracht van een klant.

REPARATIES
Ook voor reparaties en verandering van 

uw sieraad kunt u hier terecht.

Extra koopdagen: zondag 22 dec. van 12.00 uur tot 16.00 uur en maandag 23 dec. van 12.00 uur tot 18.00 uur
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“Ik ben er voor u. 
Ook tijdens

de kerstdagen.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43

Computerhulp

Midden-Nederland

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

Wij zijn ook tussen kerst  

en oud en nieuw bereikbaar.

Fijne feestdagen toegewenst

Alessie’s wenst u ijne feestdagen
en een gelukkig en gezond 2014 toe.

Graag tot ziens voor uw
gezichtsbehandeling of wimperextensions!

Koningin Julianalaan 45, Maartensdijk
0346 820 897 – www.alessies.nl

schoonheidssalon

't Beautyhuisje  

wenst u een ijne 

kerst en een  

Beautyful 2014

Bouwman's 
Loonbedrijf BV

wenst iedereen 

fijne kerstdagen

en een

voorspoedig 2014

• Agrarische werkzaamheden
• Verhuur grondverzetmachines

Kerkdijk 70
3615 BH Westbroek
Tel : 0346-281369
Fax : 0346-282629
E-mail : info@bouwmansloonbedrijf .nl
Website : www.bouwmansloonbedrijf.nl

Wij wensen u prettige 

kerstdagen en een 

gezond en gelukkig 

2014

Bouwbedrijf

D. de Graaff B.V.

Wenst u 

ijne kerstdagen
Industrieweg 5  

3738 JW  Maartensdijk

Tel: 0346-213003

Mob: 06-20500049

www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Hobby: Binnentuin Dijckstate
door Marijke Drieenhuizen

Sommige hobby’s leveren behalve aan de persoon zelf ook aan anderen plezier. Johan 

Leyendekkers heeft zo’n hobby: hij is elke ochtend om acht uur aanwezig in de binnentuin 

van Dijckstate in Maartensdijk. Hij begint dan met het voederen van ‘zijn’ vogels en daarna 

stapt hij over op het verzorgen van de bloemen en planten. Tussendoor wil hij ook nog wel eens 

klusjes opknappen die voorheen door de huismeester werden gedaan.

Johan Leyendekker voelt zich een 

echte Maartensdijker ook al is hij 

in Utrecht geboren. Op 14 jarige 

leeftijd is hij verhuisd naar Maar-

tensdijk. Op 75-jarige leeftijd is hij 

nog steeds blij om in Maartensdijk 

te wonen. Negen jaar geleden is hij 

met zijn echtegenote verhuisd naar 

Dijckstate. Een appartemente aan 

de donkere kant, na één jaar konden 

ze intern verhuizen naar de zonnige 

kant. Dat bevalt goed. Als de zon 

schijnt geniet het echtpaar hiervan 

het liefst op hun terras.

Goeie kant

Johan Leyendekkers vertelt voor-

namelijk over de ‘goeie kant’ van 

het leven. Natuurlijk hij mankeert 

wel het één en ander en dingen gaan 

wat moeilijker, maar hij kan het al-

lemaal nog. Slaap heeft hij niet veel 

nodig. ‘Wij zijn altijd al weer vroeg 

op, dat zit er gewoon in. Daarom 

ben ik altijd al om acht uur in de 

binnentuin bezig. Ik doe dat graag, 

heb er plezier in en veel mensen 

waarderen wat ik doe. Natuurlijk 

niet allemaal, maar dat zal ook wel 

niet kunnen. Hoeft ook niet’. Veel 

planten heeft hij in de loop der tijd 

vervangen. ‘Ze hadden hier planten 

ingezet die veel te groot werden. 

Dat was niet meer mooi’. Van be-

woners krijgt hij met regelmaat 

mooie planten toegeschoven. Die 

koestert hij. Hier en daar wijst hij 

een plant aan die voor hem bijzon-

der is. ‘Kijk deze bloeit weer en 

deze is al mintens een halve meter 

gegroeid’. Het ziet er mooi uit.

Toekomst onzeker

Hij praat natuurlijk ook met de 

andere bewoners en de onzeker-

heid ook over de toekomst van 

Dijckstate vindt hij een lastig punt. 

‘Natuurlijk in de wandelegangen 

wordt veel gepraat, maar oficieel 
weten we nog niets. Dat schept 

onrust, dat zou niet moeten’. Hij 

vertelt dat het jammer is dat bij-

voorbeeld de logeermogelijkheid 

destijds is gestopt en dat er geen 

huismeester meer is,’s nachts geen 

verpleegkundige meer en over de 

onzekerheid over het voortbestaan 

van het restaurant. ’Het brokkelt 

langzaam af. Dat zou niet moeten’. 

Gelijk weer relativerend: ‘Maar we 

blijven positief, dat is het beste. Ik 

zelf ben nog steeds tevreden hier 

en mijn vrouw ook. Dus gaat het 

goed’. Gelukkig hebben ze inmid-

dels wel een uitnodiging ontvangen 

van de regiodirecteur van Cordaan 

die op 19 december in grote lijnen 

zal vertellen wat de mogelijke plan-

nen zijn voor de locatie Dijckstate. 

Kerstsfeer

Met twaalf andere bewoners heeft 

hij de binnentuin in kerstsferen 

gebracht. Mooie kerstbomen op-

getuigd, een openhaard met zitje 

gecreëerd en versieringen aan de 

balustraden opgehangen. Hij krijgt 

steeds meer kerstspullen. ‘Mensen 

komen soms met zakken tegelijk 

aan. Hij heeft een groot netwerk, 

ook buiten Dijckstate. ’Wat kapot 

is repareer ik eerst en daarna ge-

bruiken we het’. Daarna laat hij zijn 

parkieten zien. ‘Wij houden vol en 

alles heeft een goeie kant. Dat is ge-

woon zo’.Johan Leyendekkers verzorgt nog steeds met plezier de binnentuin van Dijckstate in Maartensdijk.

Kievitkinderen zingen
Vrijdag 13 december hebben de 

kinderen van de Kievit voor het 

4e achtereenvolgende jaar kerst-

stukjes aangeboden aan de bewo-

ners van Dijckstate, Toutenburg 

en (voor het eerst) de senioren-

woningen aan de Kievitlaan. 

Groepjes van zo’n 10 kinderen 

boden de stukjes aan en zongen 

bij de deur een kort liedje. Aan-

sluitend zongen alle kinderen 

kerstliedjes in de binnentuin van 

Dijckstate. De bewoners stellen 

dit ieder jaar weer erg op prijs en 

er kwamen heel veel naar de lied-

jes luisteren. 

(Wim van den Hemel)
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LAATSTE 2 WEKEN OPHEFFINGS UITVERKOOP
SHOWROOMMODELLEN 
MET HOGE KORTING!

OP = OP!

FORMAAT 180X200 CM

ELEKTRISCH VERSTELBAAR

BIJVOORBEELD
SUPER POCKET

(90X200CM)

RESTANTEN HANDDOEKEN, SPREIEN, 
DEKBEDOVERTREKKEN, HOESLAKENS,

KUSSENS
 HALVE PRIJZEN
(UITGEZONDERD BELLA DONNA)

RESTANTEN 
MATRASSEN
SUPER VOORDELIG
(POCKET, KOUDSCHUIM)
AL VANAF

DE LAATSTE 2 WEKEN 
PROFITEREN VAN 
EXTRA KORTING OP...

DECORATIE ARTIKELEN
(O.A. LAMPEN) ALLES MOET WEG!

DONZEN DEKBEDDEN 
VOOR BODEMPRIJZEN!
SYNTHETISCHE DEK-
BEDDEN VANAF 

E 15,-
E 39,-

229,-
399,- VOOR

OOK GROTE MATEN OP VOORRAAD!

RADING 46A - LOOSDRECHT - TEL/FAX: 035 - 582 3668  |  GRATIS PARKEREN OP EIGEN TERREIN  |  DAGELIJKS 10.00 TOT 18.00 UUR  (MAANDAG GESLOTEN)

NOG GEOPEND: 19, 20, 21, 23, 24 EN 

2E KERSTDAG, 27, 28 EN LAATSTE 

VERKOOPDAG ZONDAG 29 DECEMBER!

wij wensen iedereen 
prettige Kerstdagen 
en een geluKKig 2014! 

graag willen wij u bedanKen voor het 
jarenlange vertrouwen in ons!

tevens wensen wij onze opvolgers
rilana & geert vennema

veel succes!

T/m a.s. zondag 22 december ELKE dag open

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

www.vaarderhoogt.nl

Nog slechts een paar dagen.  

A.s. zondag slotdag met een  

oergezellig “(a)meezing” concert  

van het Soester Knollenkoor!!

En ... een bezoek van de Kerstman 

zelf, die zijn gulle lach én zakken vol 

presentjes voor de allerkleinsten bij 

zich heeft!!

Tot en met zondag a.s. kunt u nog volop genieten. Winkelen in het Anton Pieck dorp, bezoek 

aan de levende Kerststal, optreden “Voice” tijdens de lichtjesavond op vrijdag, optreden Njoy-

koor op zaterdag, Soester Knollenkoor op zondag, broodjes bakken bij Henk de houthakker, 

kaarsen maken, kinderactiviteiten in het DoeHuis, winkelen in de Kerstspiratie, likkebaarden 

op het Smulplein, of binnen bij 

herberg de Kastelein en 

met volle teugen die 

ongeëvenaard gezellige 

sfeer opsnuiven. 

De poorten staan 

gastvrij voor u 

open!!

10.00 - 18.00 uur, zaterdags en zondags 10.00 - 17.00 uur, vrijdags tot 21.00 uur

VRIJDAGAVOND

LICHTJESAVOND

19.00 - 21.00 uur

Omdat u hem zo mooi 

vindt nu nogmaals tegen 

de laagst mogelijke 

prijs. Zolang de 

voorraad strekt.

voor

5,95

Van 11,95

Phalaenopsis
Koningin der orchideeën

30 x 30 cm, van 4,50 voor  2,95

20 x 30 cm, van 3,95 voor  2,50

25 x 40 cm, van 4,95 voor  2,95

30 x 40 cm, van 10,50 voor  6,50

50 x 50 cm, van 8,95 voor  5,50

Licht
schilderijen

MÉÉR AANBIEDINGEN

BIJ ONZE KERSTSHOW

“DE KERSTSPIRATIE”

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

Bijzonder
Kerst-
cadeau

Ter gelegenheid van het

900-jarig bestaan van

de gemeente De Bilt is

een bijzonder kookboek

samengesteld met

persoonlijke verhalen 

en recepten van inwoners

uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bouwman Boeken

• Bilthovense Boekhandel

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt

• Primera Maartensdijk • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk
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Patrijslaan 16 • 3738 GD  Maartensdijk • 0346 - 21 21 85

Wenst u 

ijne kerstdagen 

en een gezond

en gelukkig nieuwjaar

Wij wensen u goede kerstdagen
en een voorspoedig 2014.

Dorpsweg 156 Tel. 0346 211338

3738 CK Maartensdijk Fax 0346 213189

Carin de Moet, oefentherapeut Mensendieck

en

Joan Cooke, logopedist

Parkinsontherapeuten in De Bilt-Bilthoven

wensen u ijne kerstdagen en een gezond,

spraakmakend en goed bewogen 2014

wenst iedereen
prettige kerstdagen

en een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen 
u prettige 
feestdagen  

en een voorspoedig 
2014!

De brandweer 

Groenekan 

wenst iedereen 

fijne feestdagen 

en een 

brandveilig 2014.

Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Bakkerij Bos

en alle medewerkers 

wensen u

prettige kerstdagen toe

Boeiend debat over toekomst 
gemeenteraad

door Guus Geebel

‘De gemeenteraad heeft toekomst’, stelt Ebbe Rost van Tonningen in zijn inleiding tijdens een 

debatavond op 11 december in het H.F. Wittecentrum in De Bilt. De goedbezochte avond was 

georganiseerd door Beter De Bilt en werd geleid door Peter Schlamilch.

Naast inleider Rost van Tonnin-

gen hielden cultuurhistoricus en 

publicist Thomas von der Dunk en 

auteur, historicus en raadskenner 

Jasper Loots inleidingen. Daarna 

ontstond een levendig debat waarin 

het functioneren van de gemeente-

raad vanuit diverse gezichtspunten 

werd belicht. Het onlangs uitgeko-

men boek ‘De gemeenteraad heeft 

geen toekomst’, dat mede onder 

redactie van Jasper Loots tot stand 

kwam, vormde de aanleiding voor 

deze debatavond. In het boek staan 

interviews met vijf raadsleden, 

waaronder Rost van Tonningen, uit 

verschillende gemeenten.

Professionals

Jasper Loots heeft de afgelopen 

vier jaar door Nederland gereisd 

en zat dan ergens bij een gemeen-

teraad of bij een aantal raadsleden. 

‘Als ik dan naar huis reed dacht ik 

af en toe, heeft het eigenlijk wel 

zin die gemeenteraad.’ Dat werd 

de aanleiding voor het boek. Hij 

merkte dat decentralisatie depoliti-

seren betekent. Raadsleden moeten 

bij de ontwikkeling van projecten 

vaak op de professionals wachten. 

‘Die delen het project op in allerlei 

kleine detailkwesties die betekenis-

vol blijken, maar dan heeft de raad 

buiten spel gestaan. Het wordt een 

technocratisch proces.’ Omdat het 

zo ingewikkeld is ziet hij dat sa-

menwerking wordt gezocht met an-

dere gemeenten of private partijen. 

‘Die voeren van alles uit wat eigen-

lijk gewoon beleid maken is.’ Loots 

noemt het een sluipend proces van 

marginalisering en als dat doorgaat 

blijft er voor de raadsleden maar 

weinig over. Zijn stelling is: Het be-

tekent tekortschieten, wanneer bij 

decentralisaties de raad niet in staat 

is een betekenisvolle rol te spelen. 

Lokale democratie

Thomas von der Dunk stelt in een 

meeslepend betoog dat gesugge-

reerd wordt dat de raad het met de 

decentralisaties gaat maken. ‘Te-

gelijkertijd moeten de gemeenten 

het met de helft van het geld doen.’ 

Hij noemt het een ordinaire bezui-

nigingsmaatregel. Von der Dunk 

vindt dat wethouders in de gemeen-

te waar ze werken moeten wonen. 

‘Ze moeten hun beleid aan den lijve 

ondervinden.’ Hij mist continuïteit 

bij volksvertegenwoordigers. Ver-

der ziet hij dat door privatisering de 

macht van de overheid is afgeno-

men. ‘Daardoor kan een wethouder 

over bepaalde zaken zeggen, daar 

gaan wij niet meer over. Schaal-

vergroting zorgt ook voor minder 

invloed van de raad. ‘De raad is 

steeds afhankelijker van experts, 

waar je als raadslid niet tegenop 

kunt. Bovenlokale samenwerking 

zorgt ook voor minder invloed. We 

hebben de mond vol over lokale 

democratie, de gemeente moet het 

doen.’ Zijn stelling is dat echte lo-

kale democratie betekent dat we 

moeten accepteren dat gemeenten 

fundamenteel van elkaar gaan ver-

schillen. ‘De vraag is of de burger 

dat accepteert, want die vindt dat 

hij in het hele land hetzelfde recht 

heeft.’

Toezicht

Ebbe Rost van Tonningen consta-

teert dat het college sterke dingen 

uitvergroot en wat niet goed gaat 

ontkent. ‘Daardoor komt het niet 

tot verbetering.’ De hoofdtaak van 

de raad, toezicht houden op B en 

W, vindt hij uitermate belangrijk. 

Grootschaligheid leidt tot minder 

invloed. Zijn stelling is dat de ge-

meenteraad meer toezichthouder 

moet worden. ‘Dat betekent een 

aantal veranderingen in het sys-

teem. Ik vind dat een gemeenteraad 

die zichzelf respecteert die toe-

zichttaak moet invullen.’ Bij de dis-

cussie met de zaal komen nog aller-

lei onderwerpen aan de orde. Jasper 

Loots stelt dat het bij de raad niet 

alleen om kennis gaat, maar vooral 

ook om moed. ‘Je kunt als raad best 

een en ander voor elkaar krijgen.’ 

Thomas von der Dunk ziet bij de 

kleiner wordende overheid steeds 

meer afhankelijkheid van deskun-

digen ontstaan. ‘Vroeger hadden 

grotere gemeenten die deskundig-

heid in huis.’

De Lions Club hakt wekelijks op 

zaterdag hout voor het Utrechts 

Landschap en ook deze al meer 

dan 30 jaar bestaande activiteit 

verdient extra publiciteit; daarom 

werd de houtplaats op de hoek 

van de Gezichtslaan en N 234 als 

overhandigingsplek aangewezen. 

[HvdB]

Omringd door een 10-tal hakkende 

en zagende Lions en verder nog een 

20-tal aanwezigen, verwisselden de 

cheques, respectievelijk € 4.800 en 

€ 10.200, van eigenaar. De Lions 

Club en de sponsors gaven hiermee 

een aansprekende afronding van 

zeer geslaagde activiteiten.  

V.l.n.r. Thomas von der Dunk, Jasper Loots en Ebbe Rost van Tonningen.

Afronding activiteiten Lions Club
Stichting Leergeld De Bilt en de Lions actie Fight for Sight, met een 55% bijdrage door Wilde Ganzen ontvingen de netto 

opbrengst van de Landgoederenietstocht en van de Verkiezing van de Biltse Ondernemer van het Jaar 2013. De president van de 
Lions Club De Bilt-Bilthoven Lars Rikze overhandigde de cheques.  
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Siching Delta De Bilt voor primair onderwijs
wenst u ijne kerstdagen

en een heel goed 2014 toe.
MEvision wenst u een mooi 2014 

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

- Super 8, VHS, DV, Hi8 -

06-51447828, Eline Bekius, de Bilt

mevision@live.com | www.mevision.info

“Ik ben er voor u. 
Ook tijdens

de kerstdagen.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43

G&CC De Biltse Duinen 
en 

Golfpark De Biltse Duinen

wensen u prettige feestdagen 
en een prachtig golfjaar

Fijne Kerstdagen

en de beste wensen 

voor 2014

Wijnhandel Op De terp

Fijne 
kerstdagen!

George In der Maur

orthopedische schoentechniek

832_BC_George_adv__Suffertje_def(outl).indd   1 03-10-13   16:33

Geschiedenis in steen te boek
door Henk van de Bunt

Bij de presentatie van zijn boek ‘Bilts Hoogkruis, geschiedenis in steen’ vertelde auteur Gert 

Landman iets over de voorgeschiedenis ervan en lichtte hij toe waarom het eerste exemplaar 

aan Baron van Boetzelaer uit Maartensdijk werd overhandigd. 

Landman: ‘Een gedicht van Ed 

Moolenaar voor in het boek begint 

met ‘Betwiste historie’. Een ken-

merk van historisch onderzoek is, 

dat het (altijd) te betwisten valt. 

In de boeken die ik de laatste ja-

ren over dit onderwerp heb gezien, 

vond ik steeds een mix van feiten 

en interpretatie van die feiten. De 

bronnen zelf zijn al omstreden. 

Daarom was het niet genoeg, dat 

Anne Doedens iets gevonden had 

bij een historicus uit de 18e eeuw, 

die weer iets gevonden had in een 

middeleeuwse kroniek, over een 

ridder die Oostbroek stichtte, na-

dat hij als pelgrim naar Ierland 

was geweest’.

Yes

‘Als Oostbroek en Westbroek daar 

hun Ierse stempel aan te danken 

hadden, dan moest die kroniek zelf 

gevonden worden. Ook onze Ierse 

adviseur, de historicus Michael Ha-

ren, drong hierop aan. Onze jacht 

naar die kroniek bracht ons (mijn 

vrouw Truus en ik) op de Univer-

siteitsbibliotheek van Groningen. 

Spannend was dat. Bladeren, blade-

ren, een beetje diagonaal lezen maar 

toch niets willen missen; stel je voor 

dat je na uren bladeren er overheen 

leest. Je weet van die 18e-eeuwse 

historicus wel ongeveer de tekst, 

maar zul je die herkennen? Geluk-

kig: de tekst bevatte het woord 

Oostbroek en dat stond toevallig 

precies bovenaan een bladzij. In de 

heilige stilte van de afdeling Oude 

Handschriften klonken opeens kre-

ten van opwinding: Yes, gevonden! 

Dr. Haren achtte hiermee het bewijs 

geleverd. Hij moest nu zijn lijst van 

pelgrimridders aanpassen, met onze 

pelgrim bovenaan, als de vroegste!’ 

Kippenvelmoment

De Ierse sfeer op Oostbroek, daar 

vonden we gaandeweg nog meer 

aanwijzingen voor o.a. in de kerk 

van Westbroek, waar zes heiligen 

op de muur geschilderd staan. Bij 

die stichters staan de ridders Her-

man en Theoderik, van wie er één 

naar Ierland was geweest, naar de 

louteringsgrot van St. Patrick, het 

pelgrimsoord waar dr. Harens studie 

over gaat. Daar zijn we zelf geweest: 

in 2011 met onze beeldhouwer Jelle 

en dit jaar met een hele reisgroep uit 

deze gemeente. We zagen het voet-

pad dat uitkwam bij Lough Derg, 

waar 900 jaar geleden onze Biltse 

ridder moet hebben staan wachten 

om over te mogen. Een kippenvel-

moment en niet het enige de laatste 

jaren. Je gaat met die mensen van 

vroeger leven; soms voelt het zelfs 

alsof ze je op de schouders tikken’. 

Mathilde

Van het historische deel I is het 

kortste hoofdstuk het recentst vol-

gens Landman: ‘Informatie die ik 

zelf pas heb sinds mei. Toen deelde 

dr. Haren de reisgroep zijn laatste 

vondst mee. Wie bracht onze ridder 

op het idee om naar Ierland te gaan? 

Alweer een Ier, David van Würz-

burg. Die had zijn boekje over St. 

Patrick’s louteringsgrot zo aanspre-

kend geschreven, dat hij tot kroniek-

schrijver aan het keizerlijk hof was 

benoemd. Bij de verloving van Hen-

drik V met de jonge Mathilde, in de 

Domkerk van Utrecht in 1110, was 

David zeer waarschijnlijk ook aan-

wezig. Vanaf toen moet het verhaal 

van die bedevaartplek in Noordwest 

Ierland hier rondgegaan zijn. Totdat 

een ridder besloot daarheen te gaan, 

zo rond 1113. 

Steendam

En nu, 900 jaar later, presenteren wij 

hier een boek over deze hele lokale 

geschiedenis - die door Jelle Steen-

dam zo prachtig in steen is gevat. 

Met schutspatronen en heiligen, zo-

als Ed Mooienaar al zei, in zijn ge-

dicht waarmee dit boek opent. Het 

hoogkruis staat op een mooie plek in 

het Van Boetzelaerpark en daarom is 

baron Van Boetzelaer van Eycken-

stein hier aanwezig. De Van Boetze-

laers bezaten meer dan Sandwijck; 

ze hebben in 1876 ook Eyckenstein 

gekocht. Daar is Willem Carel gaan 

wonen en werd Otto Maximiliaan 

geboren, als volle neef van de baron 

die tachtig jaar terug het park liet 

aanleggen’. 

Twee jaar geleden hoorde de inmid-

dels 95-jarige Rutger Wessel baron 

van Boetzelaer Landman in een zaal 

bij de Biltse Dorpskerk een verhaal 

houden over Ierse hoogkruizen en 

wat die allemaal vertellen en dat er 

ook zo’n hoogkruis zou gaan ko-

men in het park dat de familienaam 

draagt. Hij was toen gelijk enthousi-

ast en voelde zich zeer vereerd het 

eerste exemplaar van dit boek in 

ontvangst te mogen nemen.  

Vrijdag 13 december werd het 

kantoor van ABN AMRO aan de 

Vinkenlaan in Bilthoven opnieuw 

geopend na een ingrijpende ver-

bouwing. De opening werd ver-

richt door de voorzitter van de 

Raad van Bestuur, de heer Gerrit 

Zalm. De opening had een fees-

telijk karakter; er waren plm. 

200 klanten om op het mooi ver-

nieuwde kantoor te proosten. 

Het karakter van de bijeenkomst 

was informeel en kinderen waren 

ook welkom. ABN AMRO vindt 

het als bank belangrijk om hun 

maatschappelijke betrokkenheid 

te tonen; dit gebeurde door een 

cheque van 2000 euro aan te bie-

den aan de lokale Voedselbank. De 

Voedselbank is een initiatief dat de 

bank een warm hart toedraagt en de 

bank vindt het vooral in de kerst-

periode een mooi gebaar om juist 

aan dit goede doel een bedrag te 

doneren. Daarnaast werd met grote 

groep medewerkers afgesproken 

dat een deel van het kerstpakket 

2013 aan de Voedselbank geschon-

ken zal worden. [HvdB] 

Kerstpakket en 2000 euro voor de 

Voedselbank.

Gert Landman overhandigt het eerste exemplaar aan Rutger Wessel 

baron van Boetzelaer.

ABN AMRO doneert aan de Voedselbank
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Let op!

Acties zijn geldig van woensdag 18 t/m DONDERDAG 26 december 2013

Scan deze code om 
te zien hoe eenvoudig 
het werkt!

Bij de Hoogvliet websuper doet u boodschappen 
wanneer het u uitkomt. Kijk snel op www.hoogvliet.com
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Filetrollade 
40 min. op 160°C
600 gram

Varkenscordon-
bleu-rollade 
60 min. op 180°C
650 gram

Kalkoen met
honing-mosterdsaus 
40 min. op 175°C
650 gram

Gevulde kalkoenhaas 
met brie en spek
30 min. op 160°C
510 gram

Varkenshaas 
in bladerdeeg 
met brie 
35 min. op 180°C 
500 gram 7.98

Palm of 
Hertog Jan 
Krat met 24 fl esjes 
van 0.25 of 0.30 liter
Per krat
13.19 - 13.79

Rode 
puntpaprika 
Zak 2 stuks

SPECTACULAIR!

EXTRA AANBIEDING!

8.49

Op dinsdag 
24 december 

gaat uw 
Hoogvliet supermarkt 

een uur eerder open 
en bent u tussen 

7.00 en 8.00 uur van 
harte welkom om met ons 

een gratis kerstontbijt 
te nuttigen!

0.990.990.990.

2 stuks

Meer dan 20 van onze winkels zijn geopend op 

tweede kerstdag: www.hoogvliet.com/openingstijden

Ook op tweede kerstdag hebben wij 

heerlijk versgebakken brood voor u!

Tweede kerstdag 
geopend!

Al onze winkels en hun actuele openingstijden tijdens de feestdagen 
vindt u op de posters in de winkel en op www.hoogvliet.com/openingstijden
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Loonbedrijf

R. van Amerongen

Dorpsweg 91, 3738 CB  Maartensdijk, Tel.: 0346 26 14 52

wenst u Goede Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen u fijne kerstdagen 
en een goed en gezond 2014.

* C.V. Installatie *  Gas en Water * Sanitair * Riolering 
* dakwerk * Lood- en Zinkwerk * 0346-214248 www.bouwenmetdehaan.nl

Wij wensen iedereen

Goede Kerstdagen en

een voorspoedig 2014

T 0347 34 53 74

Wenst u 
fi jne 

kerstdagen

Industrieweg 5 
3738 JW  Maartensdijk

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

wenst u
prettige

feestdagen

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 2014 toe.

WWW.AUTORIJSCHOOLDOORNENBAL.NL

De eerste de beste
sinds 1963

BIODANZA
de dans

van het leven.

Catharina wenst
alle dansers

fijne feestdagen
en een

liefdevol 2014 toe

Ik herinner me nog wel waar ik 

stond toen de foto werd genomen. 

Het was een perceel ten noordwes-

ten van de Burgemeester Huydeco-

perweg, ongeveer ter hoogte van 

de aansluiting met de Kooijdijk. 

Een blik op de kaart zou dus vol-

doende moeten zijn om de naam 

van de polder te weten te komen. 

Zo’n kaartje is bijvoorbeeld te 

vinden in het onlangs uitgekomen 

boek Noorderpark. Als standplaats 

van de fotograaf komen we dan 

uit op: Molenpolder. Toch pakken 

we er voor de zekerheid nog een 

topograische atlas bij met schaal 
1:50.000 uit 1987; we komen dan 

tot dezelfde conclusie. Op de beide 

bronnen zien we aan de overzijde 

van de Burgemeester Huydecoper-

weg ten noorden van de Kooijdijk 

de aanduiding Het Zek. 

Meer detail is misschien te vinden 

in de in 1989 verschenen Grote Pro-

vincie Atlas van Utrecht met schaal 

1:25.000. Volgens deze bron zou de 

fotograaf zich bevonden hebben in 

de Polder Binnenweg. Recentere 

uitgaven van Topograische Atlas-

sen uit 2004 (1:25.000) en 2005 

(1:50.000) zijn het daarmee eens. 

In deze drie atlassen ontbreekt ove-

rigens de vermelding Het Zek; in 

plaats daarvan lezen we Polder de 

Kooi.

Verwarring

De verwarring neemt verder toe 

als we in oudere versies van topo-

graische kaarten nieuwe aankno-

pingspunten proberen te vinden. 

Zo stond de fotograaf volgens een 

uitgave van 1901 (1:25.000) in Het 

Zek. Ook een nog weer oudere ver-

sie van rond 1850 situeert de foto-

graaf in Het Zek, dat zich volgens 

die bron uitstrekte van de Burge-

meester Huydecoperweg (destijds 

Kerkeindse Dijk) tot het Tienho-

vensch Kanaal (destijds Tienhoven-

sche Vaart). Kortom: verwarring 

alom. Vandaar mijn vraag aan De 

Vierklank lezers: hoe noemt u deze 

polder? 

Reacties graag naar de redactie van 

De Vierklank: info@vierklank.nl 

t.a.v. Foto Kees Floor?

Welke polder is dit?
Kees Floor uit De Bilt stelde de redactie de volgende vraag: ‘Wellicht herinnert u 

zich nog bijgaande foto van mais hakselen in Westbroek. Hij staat al een aantal jaren

op de voorkant van de Wegwijzer van de gemeente De Bilt. Mijn vraag is: in welke polder

is deze foto gemaakt: Molenpolder, Polder Binnenweg of Het Zek? 

Misschien kunnen de lezers van De Vierklank mij helpen het antwoord te vinden.

Traditionele kerstlunch 
Anbo De Bilt

De Anbo-afdeling De Bilt hield op maandag 16 december in Restau-

rant De Biltsche Hoek de traditionele kerstlunch. Ongeveer 150 per-

sonen namen aan de uitgebreide lunch deel. Voorzitter Henk van der 

Loo kondigde aan dat het gehele bestuur van de afdeling per 1 januari 

aftreedt. Binnenkort komt er duidelijkheid over de wijze waarop de 

Anbo De Bilt wordt voortgezet. Na de lunch verzorgde voormalig mu-

ziekdocente Dores Lignac een muzikale presentatie. Zij had voor deze 

bijeenkomst een speciaal programma samengesteld met bekende en on-

bekende kerstmuziek uit binnen- en buitenland. Ook vertelde zij anek-

dotes en een en ander over de achtergronden van het kerstfeest. [GG]

Een goed gevulde zaal bij de kerstlunch van Anbo De Bilt. 

Afscheid Jo Buitenhuis
Na 15 jaar stopte mevrouw Jo Buitenhuis met het organiseren van 

de muziekavonden in Dijckstate in Maartensdijk. Dit gebeurde jl. 

zondagmiddag met een ‘speciale’ kerstmiddag, georganiseerd door 

Coby Merkens en Joke Peek. Sopraan Helene Kalisvaart luisterde deze 

middag muzikaal op met begeleiding van haar pianist Sjoerd Brouwer. 

Anne Doedens vertelde o.a. een kerstverhaal en na aloop was er een 
moment van ontmoeting met een hapje en een drankje. [HvdB]

V.l.n.r. Anne Doedens, Joke Peek, Jo Buitenhuis, Coby Merkens, Sjoerd 

Brouwer en Helene Kalisvaart.

Country Christmas Line Dance Bal
Zaterdag 21 december houdt Born 

Country uit Maartensdijk weer 

haar jaarlijkse Country Christmas 

Line Dance Bal. 

In een sfeervolle zaal dansen zij 

het jaar 2013 uit. Kaarten voor 

dit evenement zijn te reserveren 

via Born.country@casema.nl 

Aanvang om 20.00 uur in De 

Vierstee, Nachtegaallaan 30 te 

Maartensdijk.
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Autobedrijf

Van Woudenberg B.V.
Dorpsweg 134, 3738 CJ  Maartensdijk. Telefoon 0346 - 21 31 44.

powered by Ford EcoBoost

Alle prijzen in euro's. Prijzen zijn excl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven.  
Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspeciicaties. Ford Lease 
prijzen gebaseerd op 20.000 km/72 mnd. en op full operational lease, excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer.

De nieuwe Transit Connect International Van of the Year

Een reeks geavanceerde en intelligente technologieën maken uw werkdag eenvoudiger, produc

tiever en minder stressvol. En door de combinatie met moderne vormgeving is de Transit Connect 

zowel een eiciënte bedrijfswagen als een praktisch, comfortabel kantoor op wielen. Boven

dien is de nieuwe Transit Connect leverbaar in twee lengtes en diverse uitvoeringen zodat er 

altijd een Transit Connect model beantwoordt aan uw bedrijfsactiviteiten en budget.

Vanaf

 11.590,-

“Vormgeving 

en technologie 

met een doel”

Via Ford Lease vanaf 299, per maand  

Financial Lease met 4,9%

First Edition

Speciaal ter gelegenheid van de 

 intro ductie zijn er speciale First 

Edition modellen met een extra 

rijke uitrusting op het gebied 

van veiligheid en comfort.

1.075,-Maximaal
voordeel

Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96
3738 GR Maartensdijk
Tel: 0346-214161

info@mensdebilt.nl                  www.mensdebilt.nl

Android cursus voor Samsung tablets 
En soortgelijke tablets, mits Android operating systeem.
U leert de tablet te bedienen, werken met internet, email 
ontvangen en versturen + werken met Skype.
Breng uw eigen Samsung mee met een werkend account. 
Geen voorkennis vereist.
Uw tablet dient geïnstalleerd te zijn met e-mail en Skype.
Start: donderdagmorgen 22 januari 2014. 4 lessen € 75,00 
(incl. cursusboek)

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323
Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs

Geen zin om te koken of wilt u niet alleen eten, 
bij ons kunt u dagelijks aanschuiven. 

Alleen, of samen met vrienden of familie. 
Ook voor een kopje koffi e of voor de lunch.

openingstijden:
ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 16.30 uur
zondag gesloten
feestjes  op afspraak

Kerstdiner zat. 21 dec. aanvang 17.00 uur 
inschrijven via tel. 217323 kosten € 23.00

vol
=

vol

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 53351430

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

Herhalingen op 

Regio TV De Bilt

Regio-TV De Bilt zendt van 24 december tot en 

met 1 januari herhalingen uit van programma's die 

eerder dit jaar te zien waren. Er zal aandacht be-

steed worden aan 900 jaar De Bilt maar ook andere 

programma's komen aan bod. De herhalingen wor-

den overdag en 's avonds uitgezonden. Regio-TV 

De Bilt is te vinden bij Ziggo via de digitale kabel 

op kanaal 43 en de analoge kabel op kanaal 45.

TOEN EN NU
‘Toen en Nu’ was de naam van de tentoonstelling van de Historische Kring 

D’ Oude School, welke in 2012 te zien was bij WVT aan de Talinglaan 

in Bilthoven. Het was een expositie van beelden op oude foto’s en 

ansichtkaarten en de actuele beelden op dezelfde locatie. De Historische 

Kring D’ Oude School wil alsnog iedereen in een serie artikelen van hun 

hand graag laten meegenieten van dit interessante beeldmateriaal.

Volkskerstzang Maartensdijk

De Amersfoortseweg is nu een belangrijke verkeersader met twee dubbele 

rijbanen en met aparte ietspaden. 

Amersfoortseweg nabij Vollenhoven in1908 toen er nog maar weinig autoverkeer 

was. De ietser had nog de ruimte..

Een volle kerk, veel afwisseling met koorzang, muziek en samenzang maakte het tot een mooie Maartensdijkse 

Volkskerstzang. Het enthousiaste zingen van de 29 kinderen van het koor van de Openbare Basisschool De 
Kievit maakte het helemaal compleet.
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advertentie

Alle verenigingen waren uiteraard 

zeer verheugd met de opgehaalde 

bedragen, die door middel van de 

verkoop van Grote Clubactie-loten 

tot stand is gekomen. De opbrengst 

is zeer welkom in de clubkas van 

de verenigingen; de extra inkom-

sten worden veelal gebruikt voor de 

vervanging van materialen, tenues 

of bijvoorbeeld het onderhoud van 

het clubhuis. FC De Bilt behoorde 

met de verkoop van 2669 loten  

(opbrengst van € 6.367,89) tot de 

top 3 van de deelnemende clubs.

Namens Opel-dealer Stam, Jan van 

der Pouw Kraan: ‘We zijn trots op 

alle bedragen die door leden van 

de clubs opgehaald zijn met de 

Grote Clubactie. Ook in deze eco-

nomisch moeilijke tijden hebben 

mensen geld over voor het vereni-

gingsleven. En dat is voor de ver-

enigingen van groot belang. Met 

de opbrengsten kunnen de vereni-

gingen blijven doen waar ze goed 

in zijn, namelijk sport en recreatie 

bieden in onze regio, voor jong en 

oud. Vanuit Opel stimuleren we dit 

graag en kan de Grote Clubactie 

nog grootser uitpakken. En het ver-

enigingsleven hier in de regio krijgt 

daarmee de steun die het verdient.’

Stam Bilthoven 
maakt regionale clubs blij

Alleen maar blijde gezichten tijdens de Grote Clubavond bij Stam op dinsdagavond  

10 december. De aanwezige clubs kregen uit handen van deze Opel-dealer uit Bilthoven 

hun cheques met de opbrengst van de Grote Clubactie 2013 overhandigd.

De totale opbrengst van alle deelnemende clubs in deze regio bedraagt € 61.320,-.

Tijdens de Grote Clubavond bij Opel-dealer Stam in Bilthoven waren ook 

vertegenwoordigers van een aantal lokale clubs aanwezig.

Jan Klok (72) is de tweede zoon 

van L. Klok die in 1934 een schil-

dersbedrijf aan de Hessenweg in 

De Bilt begon. In 1954 verhuisden 

het gezin en het bedrijf naar de 

Nieuwstraat 96-98. Schilders- en 

Behangbedrijf L. Klok werd daar 

de eerste verfspeciaalzaak in Ne-

derland. ‘De winkel werd geleid 

door mijn oudste zus Harmke. Zij 

trouwde in 1980 met een Portu-

gees en vertrok naar Portugal’, ver-

telt Jan Klok. ‘In 1959 gingen we 

naar een nieuwbouwpand aan de 

Hessenweg en werden de grootste 

speciaalzaak van Nederland.’ Hij 

kwam zelf op 1 januari 1964 in de 

zaak. ‘Na de Mulo heb ik tot mijn 

achttiende bij mijn vader gewerkt. 

Toen kon ik naar de Christelijke 

Nationale Schildersschool (CNS) 

in Zwolle voor een schildersoplei-

ding van drie jaar. Daarna ging ik in 

militaire dienst bij de commando’s, 

waar ik eind 1963 afzwaaide. Op 18 

december 1963 ben ik getrouwd en 

1 januari 1964 werd ik compagnon 

in het schildersbedrijf.’ 

Ontwikkelingen

De vader van Jan Klok overleed in 

1980. ‘Ik was toen directeur van 

de woninginrichting, de doe-het-

zelfzaak, het schildersbedrijf en het 

glas- en isolatiebedrijf. Mijn jong-

ste broer Fester deed de opleiding 

voor woninginrichting. Hij werd 

in 1989 eigenaar van de woningin-

richtingszaak, die we in 1972 wa-

ren begonnen. Paul Jochem is ge-

trouwd met mijn jongste zus Corry 

en werkte na zijn militaire dienst-

tijd in de doe-het-zelfzaak, die hij 

in 1989 overnam. De zaak heeft nu 

de naam Deco Home Jochem. Ik 

ben doorgegaan met een speciaal-

zaak in glas, spiegels en dubbele 

beglazing. De huidige winkel aan 

de Herenstraat 11 werd in 1992 ge-

opend. In de negentiger jaren begon 

ik met glas spiegelen.’ 

Gestopt

‘In de jaren zeventig hadden we 

zo’n vijftig man personeel. Er was 

veel werk met dubbele beglazing en 

spouwmuurisolatie. Ik heb nu geen 

eigen personeel meer. In 2009 ben 

ik gestopt. Ik had tien man perso-

neel dat ik een jaar van tevoren had 

aangezegd dat ik zou stoppen. Het 

is moeilijk het bedrijf over te doen 

en een deel van de werkplaats heb 

ik verhuurd. Ik neem nog wel werk 

aan, maar de uitvoering besteed ik 

uit. Ik heb vrede met wat ik nu doe. 

Ik voorzie in een behoorlijke vraag 

en mensen uit de hele gemeente 

weten dat ze hier moeten zijn als 

ze een ruitje of een stukje glas no-

dig hebben.’ Jan Klok is gespecia-

liseerd in glas in lood. In de zaak 

hangt een door hem vervaardigd 

glas in loodwerkstuk van popzan-

ger Herman Brood. ‘Herman Brood 

heeft hier in de zaak zelf de kleuren 

aangegeven.’ 

Bijzondere dingen

Natuurlijk gaat er ook wel eens wat 

mis. Jan Klok vertelt dat er eens een 

vrouw in de zaak kwam met een uit 

een glas in loodpaneel afkomstige 

afbeelding van haar ouderlijk huis. 

Ze wilde er graag nog een hebben 

voor haar broer. Er werd afgespro-

ken dat het precies hetzelfde moest 

zijn. Toen ze wegging legde ze het 

origineel in een plastic zak op een 

stoel. ‘Pal daarna komt er een me-

neer die even met me wilde praten 

en die gaat uitgerekend op die stoel 

zitten. Het paneel dus helemaal aan 

stukken. Ik heb een schilderes ge-

vraagd twee dezelfde paneeltjes na 

te maken. Ik heb ze in glas in lood 

gezet en afgeleverd. Je kon het ver-

schil met het origineel niet zien. 

Daarmee wil ik aangeven dat het 

vakmanschap er nog steeds is. We  

repareerden in de Julianakerk ook 

regelmatig glas in loodramen, want 

er werd nog wel eens wat stukge-

gooid.’ Jan Klok laat trots een aan-

tal werkstukken die hij heeft ge-

maakt zien. 

Kleuren

Corry  Jochem-Klok helpt sinds 

1989 regelmatig in de zaak Deco 

Home Jochem van haar man Paul. 

‘In het begin verkochten we al-

leen verf, behang en hout. Ik ben 

pas vanaf dit jaar fulltime in de 

winkel. Daarvoor was ik er als het 

nodig was, of als mensen mij nodig 

hadden voor advies’, vertelt Corry. 

Voor 1989 werkte ze als laborant 

bij het RIVM en deed ze een oplei-

ding voor bloemist. Daarna volgde 

zij een etaleuropleiding in Amster-

dam en sindsdien verzorgt ze de in-

richting van de zaak. Ook geeft ze 

kleuradviezen aan klanten. ‘Kleu-

ren hebben we van huis uit meege-

kregen dus kan ik prima adviseren. 

We hebben allemaal wat kunstzin-

nigs.’ Jan maakt van vellen op de 

verf soms een kleurenpallet. Corry 

noemt het kneien. ‘Dat is het ook, 

maar dat deed Herman Brood ook’, 

zegt Jan Klok lachend. Hij maakte 

van verfvellen op elkaar een kleu-

renproiel. ‘Als je daar plakken van 
snijdt krijg je iets moois waar ik de-

coraties van maak.’ Je zou het schil-

der-kunstwerken kunnen noemen.

Maatschappelijk actief

Klok heeft ook eens op inventieve 

wijze de wanden en het plafond van 

de Dorpskerk geschilderd. ‘Meer-

dere bedrijven hadden daarop in-

geschreven. Ik kreeg de opdracht 

omdat ik bijna de helft goedkoper 

was dan de andere inschrijvers. De 

kerk is hoog en anderen hadden als 

voorwaarde gesteld dat de banken 

weg moesten, want ze wilden met 

een hoogwerker aan de gang. Ik ge-

bruikte dikke platen die ik op de bo-

venkant van de banken legde. Daar 

zette ik de steiger op en zo kon ik 

schilderen. Het steigermateriaal 

had ik zelf al en daarom kwam ik op 

een lagere prijs uit. Ook op maat-

schappelijk terrein was Jan Klok 

actief. Hij was vier jaar diaken in 

de Immanuelkerk en daarna ouder-

ling. Verder zingt hij in de cantorij 

van de Opstandingskerk en was 

hij 26 jaar bestuurslid en voorzit-

ter van de middenstandsvereniging 

Hessenweg. Ook was hij voorzitter 

van de Schildersorganisatie Fosag 

Midden-Nederland. Jan Klok was 

ruim tien jaar evenementleider van 

de Amerikaanse Automobielclub. 

Kleurrijk Bilts bedrijf
bestaat bijna tachtig jaar

door Guus Geebel

‘In 1972 hadden we de grootste verfwinkel van Nederland. We zijn toen ook gestart met 

woninginrichting en hadden als motto: Voor Plafond Vloer en Wand alles in EEN Hand’, 

vertelt de eigenaar van Jan Klok Schilderwerken in De Bilt. In de vijftiger jaren was het motto: 

Wat Klok doet is goed.

Corry Jochem-Klok en Jan Klok. Op de achtergrond het glas in loodpaneel 

van Herman Brood.

www.groenrijkhollandscherading.nlading.nl

Vuurwerk in de 

voorverkoop
OOP OOP OOP OOP

NU MET 

GRATIS
EXTRA VUURWERK!

BIJ GROENRIJK 

HOLLANDSCHE RADING

BESTEL ONLINE OF 

AAN DE KASSA.

PRESENTATIE VUURWERK 

IS AL AANWEZIG!
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TEGEN INLEVERING VAN DEZE COUPON 

10% EXTRA KORTING

OP VOORVERKOOP

GELDIG TOT 25 DECEMBER

KIJK OP ONZE SITE VOOR ONZE COLLECTIE
MET SCHERPE PRIJZEN VOOR KWALITEITSVUURWERK

WWW.PROFILERENE.NL

BIJ BESTEDING VANAF € 30,-
GRATIS OLIEBOLLEN VAN VAN INGEN EN EEN GRATIS POT. 

HOE GROTER DE BESTELLING HOE GROTER DE POT!

Pro� le Rene

Hessenweg 131

3731 JG De Bilt 

Tel: 030-2200782

VERKOOP VUURWERK

28-30-31 DECEMBER
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Winkelcentrum
Planetenbaan
wenst iedereen 
hele ijne kerstdagen
en een voorspoedig 2014

Wenst u 
gezegende kerstdagen

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek

Centraal tel: 0346 281 711

 Zowel het “Oude” Linnerie Annelies als het 

“Nieuwe” Linnerie Annelies wensen u een hele 

fi jne en warme deken voor het nieuwe jaar!

Rading 46a - Loosdrecht

tel/fax: 035 - 582 3668

Koeriersdiensten

national

Wenst u 
fijne

kerstdagen
☎ 0346-213549

✉ hfnational@gmail.com

Samen sterker

www.rabobank.nl/uhr

en de beste
wensen voor
2014!

Fijne
feestdagen

Samen sterker

www.rabobank.nl/uhr

en de beste
wensen voor
2014!

Fijne
feestdagen

Samen sterker

www.rabobank.nl/uhr

en de beste
wensen voor
2014!

Fijne
feestdagen

De CDA fractie

wenst u

een gezegende

Kerst en een

gelukkig

nieuwjaar!

Restaurant

De Witte Zwaan

Wenst u
prettige kerstdagen

en een gelukkig 2014

Dorpsstraat 8, 3732 HJ De Bilt
(030) 221 01 25

info@witte-zwaan.nl

Afsteken van vuurwerk
Vuurwerk afsteken mag alleen tijdens de jaarwisseling van 31 decem-

ber 10.00 uur ‘s ochtends tot 1 januari 02.00 uur ‘s ochtends. Afsteken 

of voorhanden hebben buiten deze tijden kan worden bestraft met een 

geldboete. Het afsteken van vuurwerk bij bijzondere gebeurtenissen 

(uitgezonderd de jaarwisseling) is verboden. Van dit verbod kan ont-

hefing worden aangevraagd bij de gemeente. Wanneer de onthefing 
wordt verleend, moet het vuurwerk worden afgestoken door een erkend 

bedrijf.

Vuurwerk is te koop vanaf 3 dagen voor de jaarwisseling. Omdat 29 

december dit jaar op een zondag valt vindt er dit jaar ook vuurwerkver-

koop plaats op 28 december.

Minimumleeftijd

Op de verpakking van legaal vuurwerk staat vanaf welke leeftijd het 

mag worden gekocht. De minimumleeftijd is 12 jaar, 16 jaar of 18 jaar. 

Dit is afhankelijk van het soort vuurwerk en de hoeveelheid kruit die 

erin zit. De verkoper mag naar een identiteitsbewijs vragen.

Verkoopvergunning

Koop uw vuurwerk in een winkel die een verkoopvergunning heeft. Dit 

is te herkennen aan een biljet met daarop ‘‘Verkoop vuurwerk, roken 

en open vuur verboden’’ in de etalage. Dan mag u ervan uitgaan dat het 

gaat om consumentenvuurwerk.

Twijfelt u of een bepaald type vuurwerk is toegestaan? Doe dan de 

vuurwerktest. Daarmee test u het vuurwerk op de eisen hieronder.

Eisen

Er zijn verschillende eisen aan de manier van verpakken en etiketteren 

van consumentenvuurwerk. Vuurwerk dat niet voldoet aan deze eisen is 

illegaal. Op het etiket van consumentenvuurwerk moet staan:

-  De tekst: ‘geschikt voor particulier gebruik’.

-  Een tekst of afbeelding die het effect duidelijk maakt, zoals een knal 

of fontein.

-  De naam, de handelsnaam (of handelsmerk), de fabrikant en de 

importeur (of handelaar) met hun vestigingsplaats.

-  Een artikelnummer.

-  Een gebruiksaanwijzing.

-  Een overzicht van alle eisen staat in de Regeling aanwijzing 

consumenten- en theatervuurwerk.

Kindervuurwerk

Er is een aparte groep met licht consumentenvuurwerk: bijvoorbeeld 

sterretjes, trektouwtjes, Bengaalse lucifers en knalerwten. Dit soort 

licht vuurwerk mag het hele jaar worden verkocht en afgestoken. Maar 

het is verboden om dit soort licht vuurwerk te verkopen aan kinderen 

onder de 12.

Vuurwerkafval opruimen

Iedereen is verantwoordelijk voor het opruimen van zijn eigen vuur-

werkafval. Doe dit zo snel mogelijk, want vuurwerkafval kan gevaarlijk 

zijn. Als vuurwerk niet is afgegaan, maak het dan onschadelijk voordat 

u het weggooit. Dit kunt u doen door het in water onder te dompelen. 

Vuurwerkresten kunt u het beste verpakken in een gewone vuilniszak 

en buiten bewaren.

Geslaagden
bij Van der Neut

Alle 9 medewerkers van Van der Neut uit Groenekan volgden een  

EHBO-opleiding, verzorgd door de EHBO-vereniging Bilthoven. Woens-

dagavond werden de diploma’s uitgereikt aan (achter) Kristine, Martijn, 

Hanneke, Dirk-Jan, Rianne, Cobie, Sanny, Albert en Jan en (voor) Erik, 

Dieneke, Monique en Sari. Dirk-Jan en Albert volgden als leden van de 

Maartensdijkse brandweer de cursus, Jan Broers was de docent en Sari 

‘speelde’ voor slachtoffer bij de examens. [HvdB]

Van der Neut levert dan wel 9 kersverse EHBO-ers af, maar blijft als 

vuurwerk verkooppunt toch hameren op veiligheid tijdens oud en nieuw.

Kerstboom geplaatst
Wijk Vogelzang in Bilthoven heeft ook dit jaar weer een kerstboom ge-

plaatst. De wijk vroeg tunnelbouwer Heijmans om hulp bij een stevige 

constructie om de boom te plaatsen. Ze groeven een in beton gegoten pijp 

in bij het begin van het ietspad over de spoortunnel van de Soestdijkse-

weg, mooi afgesloten met een putdeksel.  Nu kan de wijk moeiteloos elk 

jaar op dat mooie punt een kerstboom plaatsen.  (Gerrit Bloothooft)

Op de foto plaatsen medewerkers van Heijmans de boom met hulp van een 

kraan. Wijkbewoners - jong en oud -  hebben de boom zaterdag versierd 

en van lichtjes voorzien.
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De Stichting ‘Vrijwilligers Palliatieve terminale Zorg Thuis de Biltse kernen’ (VPTZ de Biltse 
kernen) wil het mogelijk maken dat mensen in hun laatste levensfase thuis kunnen blijven 
om in hun eigen persoonlijke omgeving te sterven.  VPTZ vrijwilligers bieden tijd, aandacht 
en ondersteuning aan de patiënt en diens naasten. De hulp van de vrijwilligers is aanvul-
lend op die van familie en overige mantelzorgers en wordt afgestemd met de professionele 
hulpverlening zoals huisarts, wijkverpleging en thuiszorg.

De dagelijkse leiding van de VPTZ werkzaamheden is in handen van een coördinator die 
een hechte groep gemotiveerde vrijwilligers begeleidt en aanstuurt.
In verband met het vertrek van onze huidige coördinator zoeken wij op korte termijn een

COÖRDINATOR (M/V) (12 uur per week)

Tot de belangrijkste taken behoren:
•	 Eerste	contact	leggen	voor	hulpaanvraag	(intake);	
•	 Organiseren	en	coördineren	van	het	vrijwilligersteam	(inzet);
•	 Actief	participeren	in	het	Cirkelteam	voor	palliatieve	zorg	(1	à	2	uur/2	weken);
•	 Afstemmen	en	samenwerken	met	de	diverse	palliatieve	zorgorganisaties	in			 

de	gemeente	zoals	Hospice	Demeter;
•	 Werving,	scholing,	ondersteuning	en	begeleiding	van	de	vrijwilligers;
•	 Voorbereiden	en	organiseren	van	maandelijkse	thema	bijeenkomsten;

Voor	deze	veelzijdige	functie	zoeken	wij	een	collega	met	
•	 Ervaring	in	het	welzijnswerk	of	de	gezondheidszorg;
•	 Bij	voorkeur	met	relevante	verpleegkundige	achtergrond;
•	 Afiniteit	met	het	werken	met	vrijwilligers;
•	 Onafhankelijk/zelfstandig,	tactisch	en	besluitvaardig	optreden;
•	 Sociale	en	communicatieve	vaardigheden;
•	 Het	vermogen	in	teamverband	samen	te	werken.
•	 Flexibiliteit	in	werktijden;
•	 HBO	werk-	en	denkniveau;

Wij bieden
•	 Een	uitdagende,	veelomvattende	en	zelfstandige	functie;
•	 Een	arbeidsovereenkomst	voor	onbepaalde	tijd	na	gebleken	geschiktheid;
•	 Ondersteuning	van	en	inwerken	door	de	vertrekkende	coördinator;	
•	 Een	betrokken	en	op	afstand	acterend	bestuur;	
•	 Een	salaris	met	arbeidsvoorwaarden	volgens	de	CAO	Verpleeg-,	Verzorgingshuizen	en	

Thuiszorg	(salarisschaal	VWG	45,	afhankelijk	van	leeftijd	en	ervaring).

Voor	nadere	informatie	kunt	u	contact	opnemen	met	Natasja	Konter,	bestuurslid	(	06-261	
581	95).Informatie	kunt	U	ook	vinden	op	onze	website:	www.vptzdbk.nl

Schriftelijke	sollicitatie	uiterlijk	10	januari	2014	gericht	aan	het	Bestuur	VPTZ	de	Biltse	
kernen	p/a	Waterweg153,	3731	HG	De	Bilt	of		per	mail	:	secretaris@vptzdbk.nl

Lichtruim in kerstsfeer
Zaterdag 14 en zondag 15 december is het theater van het Lichtruim door de 

kinderen van de Theaterkoffer omgetoverd tot een waar kerstsprookje. Het 

stuk ‘Ballen in de boom’ was speciaal voor deze groep van 4 tot 16 jarigen 

geschreven door Dick van den Heuvel, scenarioschrijver en regisseur onder 

andere bekend van de musical Dik Trom. Onder bezielende leiding van Pe-

tra van der Steeg hebben de kinderen in slechts drie maanden deze musical 

op de bühne gebracht. Het publiek werd verrast met niet alleen schitterende 

kerstballen en pratende kerstbomen, maar ook met de strijd tussen een goede 

en een slechte, de verhalen van De verteller en de komieke postbodes die de 

kerst moesten redden. De vaak humoristische dialoog bracht zowel jong als 

oud aan het lachen. De nieuwe theaterzaal van het Lichtruim was twee dagen 

op rij uitverkocht.

Aan het einde zegevierde Het Goede en werd er met een ware sneeuwbui 

afgesloten.

2e ARTIKEL VOOR 
SLECHTS 

2e ARTIKEL VOOR 
SLECHTS 

GELDT VOOR DE HELE DAMES-, 
HEREN- en BABYCOLLECTIE
GELDT VOOR DE HELE DAMES-, 
HEREN- en BABYCOLLECTIE

Maertensplein 16   |   3738 GK  Maartensdijk   |   Tel. 0346-211711 

 
* LET OP: geldt voor het goedkoopste artikel

  M.U.V. basis artikelen en nieuwe collectie

23 en 30 december de hele dag geopend 
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Paardenpraktijk Equiflexion wenst u fijne kerstdagen 

en een voorspoedig 2014. In het nieuwe jaar gaan wij 

verder onder Dierenkliniek Midden Nederland

en met een vaste locatie in Maartensdijk

voorzien wij uw huisdieren graag van deskundige zorg!

*

De Stichting Razem Polencomité 

wenst u allen 

prettige feestdagen 

en een 

gelukkig nieuwjaar

*

HUBO ‘MAARTENSDIJK’

Dorpsweg 170 

3738 CL MAARTENSDIJK 

Tel.: 0346-211579

E-mail: maartensdijk@hubo.nl

voorspoedig klusjaar!

Wij wensen u prettige 
feestdagen en een 

Talinglaan 10

3721 EA Bilthoven

030 2284973

www.vvsowvt.nl

wenst u prettige 
feestdagen en 

welzijn in 2014

wenst u
ijne

feestdagen!
Julianalaan 6

3722 GP  Bilthoven

030 228 77 26

naast Top’s Edelgebak

Wij wensen iedereen
hele ijne kerstdagen

en een
voorspoedig 2014

Slàinte mhath!

Happy Xmas in Azië
door Floris Bijlsma

Kerstavond, een grote stad in Azië. De eigenaar van het hotel waar mijn liefde en ik verblijven, 

organiseert een feestje voor zijn buitenlandse gasten. Een aardigheidje, want inwoners 

van dit boeddhistische land vieren geen Kerstmis. Aardig bedoeld of niet, 

het pakt anders uit dan verwacht. 

Om een uur of zeven geeft de eige-

naar zijn medewerker de opdracht 

het gezellig te maken in de lobby. 

Verlichting uit, kaarsjes aan. Dat 

doet de medewerker in die volg-

orde, waardoor het even stikdonker 

is in de lobby. Bij kaarslicht zet hij 

wat hapjes klaar en bouwt hij een 

enorme muur van blikjes bier. Bij 

elke hotelgast die komt kijken naar 

de biermuur-in-aanbouw, staakt hij 

zijn werk, staat op, knipschaart zo-

als zijn baas hem dat heeft geleerd 

en glimlacht verlegen. De eigenaar 

heeft een muziekinstallatie met 

grote boxen neergezet, waarvan het 

geluid niet alleen de lobby maar 

– helaas - ook alle hotelkamers 

bereikt. Toch is dat het ergste nog 

niet. Nog erger is namelijk dat de 

muziek die hele avond bestaat uit 

precies één nummer dat non-stop 

herhaald wordt: het zo vreedzaam 

en liefdevol bedoelde Happy Xmas 

van John Lennon dat in de loop van 

de avond steeds meer agressie op-

roept bij de hotelgasten.

Razernij

Elke hotelgast doorloopt in deze 

monotone herhaling van het idea-

listische liedje verschillende sta-

dia van emoties, in verschillende 

volgorde en combinaties en soms 

met een terugval naar een emotie 

die hij eerder op de avond al heeft 

gehad. Verwondering (waarom 

steeds datzelfde nummer?), hoop 

(zal het volgende nummer anders 

zijn?), teleurstelling (als dat weer 

niet het geval blijkt), angst (zo zal 

het toch niet de hele avond door-

gaan?), woede (als dat toch het 

geval blijkt), onderhandeling (het 

had ook een nóg beroerder num-

mer kunnen zijn), razernij (als ik 

de eigenaar zie dan doe ik hem wat 

aan). Iemand heeft opeens een in-

zicht gekregen en weet waarom dat 

ene nummer steeds wordt herhaald: 

volgens Aziatische tradities zit de 

kracht van een boodschap in de 

herhaling ervan en na deze avond 

moet onze Kerstmis wel héél happy 

zijn. Iemand anders oppert dat Len-

non vermoord had moeten worden 

vóórdat hij dit nummer schreef en 

niet pas erna.

Geluk

De avond vordert. De herhaling van 

Lennon’s Happy Xmas breekt de 

hardste verzetshaarden in de hoof-

den van de hotelgasten. Sommigen 

hebben zich erbij neergelegd, ge-

inspireerd door een boeddhistische 

wijsheid: dit is wat het is. Anderen 

zijn het nummer na aanvankelijke 

haat zelfs mooi gaan vinden, mo-

gelijk uit zelfbescherming. Weer 

anderen hebben zich in korte tijd 

aangeleerd om hun gehoor uit te 

schakelen en zich puur te concen-

treren op gesprekken. Een vierde, 

steeds grotere groep mensen heeft 

inmiddels zoveel alcohol op dat zij 

nauwelijks nog iets waarnemen. 

Van de muur bierblikjes die de ho-

telmedewerker heeft opgebouwd – 

ook hij is intussen zwaar beschon-

ken, kan niet goed meer lopen en 

het beleefde knipscharen heeft 

plaatsgemaakt voor onverstaan-

bare monologen en schaterlachen 

– is nauwelijks nog iets over. In 

alle vier deze vormen van omgaan 

met de herhaling van de muziek is 

er in alle diversiteit beslist sprake 

van een zeker geluk. Zou herhaling 

van het nummer inderdaad kracht 

bijzetten aan de boodschap van een 

Happy Xmas?

Aftellen

De ontknoping nadert, bijna twaalf 

uur. Her en der liggen gasten in 

stoelen en zelfs op de grond te sla-

pen. Niemand heeft de moeite ge-

nomen naar zijn kamer te gaan om-

dat de muziek daar even hard klinkt 

als in de hotellobby. De nog wak-

kere gasten hebben besloten met 

elkaar af te tellen naar twaalf uur 

om gezamenlijk nog één keer het 

Happy Xmas van Lennon te zingen 

en zo de Kerstnacht in te rollen. Het 

aftellen begint. 10. In slaap geval-

len mensen worden wakker gepord. 

Ook de ronkende hotelmedewer-

ker wordt wakker geschud. 9. Zij 

vragen zich af waar zij zijn, maar 

weten het meteen weer: de muziek! 

8. Iedereen begint zich op te laden. 

7. Mensen schenken zich nog eens 

bij voor een echte kersttoast. 6. De 

eigenaar loopt de lobby in, sereen 

als altijd, nog zo fris als een hoen-

tje, geen druppel alcohol op. 5. 

Hij overziet zijn gasten. 4. En zijn 

personeel. 3. Hij loopt naar de ge-

luidsinstallatie. 2. Hij kijkt op zijn 

horloge. 1. KLIK!! 

Stilte

Juist op het moment waarop ieder-

een juichend wil opspringen om 

elkaar een Happy Xmas te wensen, 

schakelt de eigenaar middenin het 

nummer van Lennon de muziekin-

stallatie uit en de verlichting aan. 

” Ja, sorry mensen, orders van de 

politie. Na twaalf uur mag er geen 

horeca meer open en geen open-

bare feesten meer bezig zijn. Ze 

controleren streng. Ik hoop dat jul-

lie een ijne avond hebben gehad. 
Welterusten!” Er valt een wezen-

loze stilte over de hotelgasten in 

de lobby. Mensen wisselen blikken 

uit. Dan, luisterend, maar nooit 
eerder zo krachtig en oprecht: 

Happy Xmas!

Volgens Aziatische tradities zit de kracht van een boodschap in de 

herhaling ervan.
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Een wagenmaker maakte en repa-

reerde vroeger (houten) karren, wa-

gens en onderdelen daarvoor zoals 

wielen en askasten. Hoewel er wa-

genmakers waren die comfortabele 

koetsen maakten, waren de meesten 

van hen voornamelijk werkzaam 

voor boerenbedrijven. De grootste 

vraag was naar meerwielige karren 

en wagens, maar hun assortiment 

omvatte ook kruiwagens, eggen, 

ploegen en allerlei onderdelen van 

molens. 

Op bestelling werden speciale kar-

ren of wagens gemaakt voor am-

bachtslui: een bakkerswagen met 

soms de mogelijkheid een hond in 

te spannen, de zogenaamde hon-

denkar, een stootwagen voor tim-

merman of metselaar, een bier-

wagen speciaal ingericht voor het 

vervoer van biervaten of een malle-

jan. De wagenmaker kocht meestal 

zelf zijn bomen, veelal bij publieke 

houtverkopingen die vroeger vaak 

plaatsvonden. De bomen werden 

gezaagd met een ongeveer drie me-

ter lange boomzaag. Daarna wer-

den de planken geruime tijd te dro-

gen gelegd in een open overdekte 

loods. Van de planken werden later 

de balken en planken gezaagd die 

nodig waren om de laadbak en het 

lamoen van de kar of de wagen te 

maken.

Verschuur

Zoon Jan Bakker (81) vertelt: ‘Car-

rosserie en Wagenbouw W. Bakker 

was in De Bilt de enige in zijn soort. 

In het pand waar tegenwoordig een 

kinderdagverblijf is gevestigd aan 

de Hessenweg werkte de uit Scher-

penzeel afkomstige Bakker met (in 

hoogtijdagen) 3 tot 4 medewerkers. 

In het er naastgelegen huis woonde 

hij er met zijn vrouw, vijf dochters 

en twee zoons. Eén van zijn mede-

werkers Jaap Verschuur begon later 

een carrosseriebedrijf aan de Ko-

ningin Wilhelminaweg in Groene-

kan; een bedrijf, dat nu nog door de 

zoons van Verschuur wordt voort-

gezet’. De zonen van Bakker voel-

den niet veel voor de opvolging; het 

vak is ook nagenoeg voorbij. Rond 

1970 werd het bedrijf ‘gesaneerd’. 

Bakker overleed in 1973 op 65-ja-

rige leeftijd. Zijn vrouw, die jaren-

lang de administratie had gevoerd 

en voor de kinderen had gezorgd 

heeft tot op hoge leeftijd (90 jaar) 

naast het oude huis gewoond’. 

Oorlog

In de Tweede Wereldoorlog was 

Bakker ook actief bij de ‘onder-

grondse’. Jan Bakker: ‘In de hout-

krullen achter de machines werden 

wapens weggestopt en in de werk-

plaats was een houten kistje, waarin 

een radio-ontvanger zat, waarmee 

naar de Engelse Radio kon worden 

geluisterd’. Bakker was ook vrij-

williger bij de brandweer; daardoor 

bleef hij vrij om niet naar Duitsland 

gestuurd te hoeven worden. 

Klimop

Diny Bakker (76) woont nog in 

huis, naast het ouderlijk huis: 

‘Naast de irma Bakker stond vroe-

ger op nummer 12 een prachtig oud 

gebouw; het Klimophofje. Daar 

woonde gepensioneerd vrouwelijk 

personeel van de families van Boet-

zelaer (zowel van Houdringe als 

ook van Sandwijck). Dit oud stukje 

De Bilt is destijds gesloopt voor 

garage De Rooij’. Diny vertelt: ’s 

Ochtends werd er in de handen ge-

klapt en dan mochten de kinderen 

Bakker ‘opdraven’ voor het doen 

van boodschappen: wij mochten 

voor de dames Steur, Verhagen, 

de Rooij, Hoedeman enz. naar het 

postkantoor en de apotheek. Het 

leidde echt niet tot frustraties; het 

was echt een leuke tijd’. 

Wagenbouwer Bakker
was in De Bilt uniek

door Henk van de Bunt

De rondweg rond het zuidelijk deel van Bedrijvenpark Larenstein - de C. de Haasweg - is vernoemd 

naar Cornelis de Haas, een wagenmaker die rond 1931 was gevestigd in Maartensdijk. Het had ook 

maar zo de W. Bakkerweg kunnen heten, naar de wagenmaker van de Biltse Hessenweg waar van 

1932 tot plm. 1970 Carrosserie en Wagenbouw W. Bakker was gevestigd. 

Dochter Wilhelmina Juliana Beatrix Irene Bakker kijkt naar vader Bakker, 

die bezig is aan ‘Koninklijke opdracht’: ‘Het Koninklijk huis wilde een 

ponywagen voor prinses Marijke (Christina) en het Biltse bedrijf mocht 

delen van het ‘onderstel’ maken.

In de gevel van Hessenweg 16 herinnert een wagenwiel nog aan de 

wagenbouwer Bakker. Zoon Evert, die het langst vader in het bedrijf had 

geassisteerd, restaureerde het wiel en bracht het op verzoek van Diny aan 

op de voorgevel van het ouderlijk huis.

Op deze foto uit 1963 het ‘Klimophofje’. (foto uit de verzameling van 

Rienk Miedema)

Reconstructie kruising 

Utrechtseweg/Universiteitsweg

op handen

Het kruispunt van de provinciale Universiteitsweg (N412 en 

Utrechtseweg (N237) en de gemeentelijke Soestdijkseweg Zuid 

heeft onvoldoende capaciteit om het huidige en toekomstige 

verkeersaanbod goed te verwerken. 

Capaciteit verhogende maatregelen moeten bijdragen aan het verbete-

ren van de doorstroming van het verkeer op de kruising, het verbeteren 

van het leefklimaat in de omgeving en het ondersteunen van de beoog-

de ruimtelijke economische ontwikkeling, waaronder de Life science as 

en het gebied Antonie van Leeuwenhoeklaan. 

De betreffende ruimtelijke economische ontwikkeling is een van de 

hoofddoelstellingen volgens de vastgestelde Structuurvisie Gemeente 

De Bilt 2013 en het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan. Als weg-

beheerder, is de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

herinrichting van de kruising Utrechtseweg/Universiteitsweg. 

Samen met de provincie heeft de Gemeente De Bilt de afgelopen jaren 

gewerkt aan een reconstructieplan voor het kruispunt, waarbij de ge-

meentelijke belangen nadrukkelijk zijn ingebracht. De met de provincie 

over de wegreconstructie gemaakte afspraken zijn neergelegd in een 

overeenkomst met de provincie. Het reconstructieplan is gezamenlijk 

gepresenteerd tijdens een bewonersavond op 26 september 2013. De 

provincie betrekt de ontvangen reacties op het reconstructieplan bij de 

verdere detaillering en de uitvoering van het plan. 

Uitvoering

De daadwerkelijke reconstructie is gepland voor het voorjaar 2014. 

Omdat de beschikbare middelen in 2014 moeten worden aangewend, 

is het noodzakelijk om de benodigde werkzaamheden op korte termijn 

te starten.

Naam van boerderij
in ere hersteld

door Koos Kolenbrander

De oorspronkelijke naam Eben-Haëzer van de in 1913 

gebouwde boerderij aan de Dorpsweg 45 in Maartensdijk 

staat weer op de voorgevel. De huidige bewoner, Jan 

Doornenbal, heeft inmiddels een nieuw bord met de naam 

er op geschilderd aan de muur bevestigd.

In De Vierklank van 21 juli 2004 beschreven we hoe de fam. Van 

Vliet in 1920 vanuit Kockengen op de boerderij Eben-Haëzer aan de 

Dorpsweg 45 in Maartensdijk is komen wonen. De naam Eben-Haëzer 

is ontleend aan de Bijbel en betekent: ‘Tot hiertoe heeft de Heer ons 

geholpen’.

De boerderij uit het oude archief en voor het schilderwerk. (foto Rienk 

Miedema)

In 2004 is tijdens de laatste 

verbouwing het oude bord, 

waarop met plakletters Eben-

Haëzer stond, verdwenen. Jan 

Doornenbal heeft een nieuw 

grenenhouten bord gemaakt 

waarop de Biltse huisschilder 

Ekdom de naam van de dit jaar 

een eeuw oude boerderij heeft 

geschilderd.
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Vario Pers

en Parel Promotie

wensen u ijne kerstdagen

en een voorspoedig 2014

Kon. Wilhelinaweg 461 • 3737 BE  Groenekan
info@variopers.nl • info@parelpromotie.nl

Historische Kring
D’Oude School 

wenst u

Fijne Kerstdagen 
en 

een Gelukkig Nieuwjaar

www.historischekringdebilt.nl

Dicht u al uw hele leven?

‘Als kleuter verzon ik al verhaal-

tjes voor mijn zeven poppen. Ik 

was een echt poppenmoedertje. Op 

mijn zevende schreef ik mijn eerste 

verhaaltje over ‘Annie en Jannie’. 

Jannie was net als ik gereformeerd 

en met haar hoorde ik volgens mijn 

ouders te spelen. Maar Annie, een 

arbeiderskind met het verkeerde 

geloof, vond ik veel leuker. Het was 

de tijd van de verzuiling. Op school 

blonk ik uit in dichten, verhalen 

schrijven, toneel, tekenen en mu-

ziek. Uiteindelijk ben ik journalist 

geworden, eerst bij de Twentsche 

Courant en later bij het Dagblad 

voor het Oosten.’

Over welke onderwerpen  

schreef u?

‘Ik ben lange tijd rechtbankverslag-

gever geweest. Ik respecteerde voor-

al Meester Nuis, een oficier van jus-

titie bij de rechtbank in Almelo. Hij 

ging zo evenwichtig met recht om. 

Hij zei tegen mij: ‘U schrijft anders.’ 

Ik schreef artikelen met een mense-

lijk gezicht en boorde nooit verdach-

ten de grond in. Per slot van reke-

ning worden dieven vaak gevangen 

door dieven. De lijn tussen goed en 

kwaad is vaak maar heel smal.’

Hoe bent u in  

Hollandsche Rading beland?

‘Ik ben een Sallandse en mijn man 

komt uit Zuid-Holland. We stre-

ken hier 34 jaar geleden neer, min 

of meer toevallig. Onze tweede 

zoon bleef als baby lang huile-

rig en we trokken voor een ex-

tra vakantie in een huisje in de  

Egelshoek aan de Graaf Floris  

V-weg. Mijn man rijdt geen auto, 

dus we zijn afhankelijk van het 

spoor. We zagen toen dit gekke, 

oude huis aan de Tolakkerweg te 

koop staan. Het is gebouwd in 1927 

door de oudkatholieke kerk als va-

kantiehuis voor weeskinderen. We 

waren meteen verkocht. Er zit een 

hele lange lap grond bij. Ik tuinier 

graag en heb de tuin voor een groot 

deel zelf ontworpen.’

Bevalt het wonen

in Hollandsche Rading?

‘Het huis en de omgeving zijn 

prachtig en ik geniet volop 

van de bossen en de vogels.  

Maar de drukte en het lawaai vind 

ik verschrikkelijk. Ons huis ligt in-

geklemd tussen de Tolakkerweg en 

de A27. Je hoort hier constant ver-

keersgedruis. Vroeger zat mijn man 

nog wel eens op het voorbalkon; 

dat is nu niet meer te doen. Ik hoop 

van harte dat de herrie straks met de 

nieuwe geluidswal bij de A27 voor-

bij is. Daar hebben we lang voor 

gevochten.’

Schrijft u vaak gedichten?

‘Niet zo vaak als ik zou willen. 

Het leven denderde wel over ons 

heen. Onze tweede zoon bleek op 

zijn 23ste schizofrenie te hebben. 

Dat is altijd een grote zorg geweest 

en ik heb me als moeder enorm 

voor hem ingezet. Mijn man is  

Parkinsonpatiënt. Ik kan het crea-

tieve dus niet het volle pond geven. 

Het laat zich niet gemakkelijk com-

bineren met het geven van mantel-

zorg.’

Wat zou u graag willen doen als 

u de mogelijkheid had?

‘Dan zou ik graag optreden als 

voordrachtkunstenares. Ik stel 

een avondvullend programma 

samen rond een thema, bijvoor-

beeld ‘lente’. Ik lees gedichten 

voor, bespeel de citer en zing 

voorjaarsliederen. Ik ben sopraan 

en ik houd heel erg van zingen.  

Dichten is eigenlijk ook een vorm 

van zingen. Ook wil ik een pro-

gramma maken rond het boek Job 

uit de bijbel.’

Over welke thema’s dicht 

u meestal?

‘Over het leven zoals dat aan 

mij voorbij trekt. Het is een 

uitingsvorm van mijn gevoel. Ik 

heb tien jaar lang met de dichteres 

Nel Benschop gecorrespondeerd en 

haar gedichten over lijden, dood 

en christelijke troost spreken mij 

zeer aan. Ze kon ze ook zo mooi 

declameren. Ik heb mijn dichtbundel  

‘De weg van het graan’ aan 

haar opgedragen. En de 

dichteres Ida Gerhardt, die staat 

voor mij op eenzame hoogte. 

Buitengewoon goede poëzie.  

Zo wezenlijk en krachtig, dat 

beneemt me soms de adem.’

Ode aan Hollandsche Rading

Het was om het station met de ronde bogen,

het historische huis, de lange tuin,

de kleine kapel, de Bosbergschool

Dat wij kwamen.

Vier kinderen gingen in en uit.

Op en neer ging het leven

op de grens van Holland 

met vele berken.

Drie winkels verdwenen,

de post sloot het loket,

ook de bank, zelfs de ietsenmaker,
ze gingen weg.

Op de grens van de Randstad,

op de grens van het Gooi,

je lieve station met je prachtige bogen

je bossen rondom: we vinden je mooi.

Gertrude van der Waals-Seinen

‘Station met je prachtige bogen’
door Rascha Ravestein

Gertrude van der Waals-Seinen: ‘Ik dicht over het leven zoals 

dat aan mij voorbij trekt’.

In het jaar dat de gemeente De Bilt 

haar 900 jarig bestaan viert viel 

het op dat Doedens opende met de 

vermelding van een tekst uit 1085: 

‘In mijn Canon van Utrecht komt 

grensland Hollandsche Rading een 

aantal malen voor. Het begint al 

met een tekst uit 1085 die het ont-

ginningsproces dat in het Sticht ze-

ker al in de elfde eeuw begon, mo-

gelijk maakte’. 

Dit roept de vraag op: ‘Zijn we dan 

niet te laat ons verjaardagsfeest aan 

het vieren’? Doedens: ‘Negen eeu-

wen betekent, dat tussen 1085, 1113 

en 1122 duidelijk een begin werd 

gemaakt met de ontginning van ons 

gebied. Er was een proces dat in het 

ene deel van onze gemeente eerder 

begon dan in het andere. Maar dat 

dat proces in 1085 begon, in 1113 

onderweg  was en in 1122 door de 

keizerin werd bevestigd staat vast’.

Trenschoten

In de genoemde oorkonde wordt 

verwezen naar ‘proosdijgronden 

in de oude bocht van de Vecht, ten 

zuidwesten van de Hoofddijk, op-

strekkend tot Drinschoten en de 

Vuurse’. Doedens: ‘en bij Drin-

schoten komen we in de buurt van 

van Hollandsche Rading. Drinscho-

ten is afgeleid van Trenschoten. Het 

woord betekent: drie stukken hoger 

gelegen land. Het gaat om drie 

hoger gelegen stukken land op de 

zuidelijke stuwwal bij Hilversum 

die vanaf de Vecht te zien moeten 

zijn geweest: de Bosberg, de Hoor-

neboeg en de Zwarte Berg. Met de 

Vuurse wordt de Hoge Vuursche 

bedoeld. Drenschot wordt ook wel 

omschreven als het uiterste van het 

Gooierbos, liggend tegenover De 

Vuursche en Drakenstein. Later, 

vanaf de veertiende eeuw, komt 

die grens ook bij de behandeling 

van de grenzen en grenspalen van 

het Sticht aan de orde. Hierbij ko-

men ook de veel meer bekendere 

Hollands-Utrechtse grensoorlogen 

in de middeleeuwen aan bod’. 

Drijnscote

De Maartensdijkse dorpshistoricus 

Koos Kolenbrander noemt ‘Tren-

schoten’ ook in een van zijn bij-

dragen aan ‘De Bilt Schrijft’, ‘...

Hollandsche Rading betekent de 

grens tussen de provincies Noord 

Holland en Utrecht. Voor 1581 

heette dit gebied Trenschoten of 

Drijnscote, hetgeen verwijst naar 

een bos aan de rand van een moe-

ras...’. Ook Kolenbrander vervolgt 

daarna met de verhalen over de 

grenspalenkwestie, die jarenlang 

de ‘gesprekken’ tussen ’t Gooi en 

Sticht bepaalden. Doedens verhaalt 

ook over ‘geograische begrippen 
als Laapersveld en Laapers Hoek in 

de gemeente Hilversum. Vanaf de 

oostgrens van dat dorp in vroeger 

tijd strekte zich bij het Lapersveld, 

in de richting van de noordelijkste 

punt van de huidige gemeente De 

Bilt bij Hollandsche Rading een 

uitgestrekte heidevlakte uit. Het 

noordelijkste deel van Maartens-

dijk/Hollandsche Rading - (de om-

geving van) de (huidige) golfbaan 

- ligt precies op de kruislijnen van 

het Lapersveld en de lijn Eemnes-

Utrecht. Vanuit deze plaatsen trok-

ken de legers op elkaar af over het 

genoemde open veld. Nauw met de 

geschiedenis van Hollandsche Ra-

ding verwant is die van de streek 

erom heen, het bosgebied van De 

Vuursche, het “Nonnenland” (ge-

noemd naar de nonnen van het Bilt-

se Vrouwenklooster, sedert 1307/8 

in bezit van dit gebied) en de dicht 

bij Hollandsche Rading liggende al 

genoemde “Warners Hoeve”. Hoe 

dan ook, er loopt een merkwaar-

dige grens bij wat nu Hollandsche 

Rading heet. 

Begin november vertelden de plaatselijke historici Doedens en 

Kolenbrander bij grenspaal 16 aan de Vuursche Dreef verhalen over de 

grenspalenkwestie, die jarenlang de ‘gesprekken’ tussen ’t Gooi en Sticht 

bepaalden aan geïnteresseerde wandelaars.

Merkwaardige grens bij wat nu 
Hollandsche Rading heet

door Henk van de Bunt

Vorige maand was er weer een druk bezochte bijeenkomst van de Community 

Hollandsche Rading: een platform voor betrokken inwoners. Op de drukke agenda was ook 

ruimte beschikbaar voor de Maartensdijkse historicus Anne Doedens, die op zijn eigen wijze 

uitbundig en enthousiast over de geschiedenis van Hollandsche Rading vertelde.
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Dit moet het einde betekenen, dacht ze. Geen melk voor de kleine, geen 
brood, geen hout om de kachel te stoken. Geen geld. Niets. Alleen maar 
schulden. En waar kon ze nog naar toe? Hoe kwam ze ooit nog weg uit 
dit bergdorp, diep bedolven onder de sneeuw, op meer dan een dag lopen 
van de bewoonde wereld? Ze had niet eens meer behoorlijke schoenen 
om op te lopen. En dan, hoe moest de kleine Marija dit overleven? 
Er was niemand die haar wilde helpen. Overal was ze langs geweest: 
ik ben jong, ik doe alles wat u me opdraagt, geeft u me werk. Maar de 
dorpsbewoners hielden niet van zo’n vreemdelinge zonder man maar 
met een klein kind. En elke boerin dacht: zo’n jonge meid in huis, dat is 
vragen om moeilijkheden, de kat op het spek binden daar beginnen we 
niet aan. Was het haar schuld, dat haar vriend haar hier achtergelaten had 
met het kind, in de week voor Kerst nog wel.

Ze had het eerst niet willen geloven, ze waren gelukkig, dacht ze. In de 
vroege zomer waren ze hier beland, Jean-Luc en zij. In de zomer had 
hij werk gevonden bij de boeren, er was genoeg te doen geweest. Maar 
toen de winter kwam, en die kwam hier vroeg, was hij er even snel weer 
uitgeschopt. In oktober was het kind geboren. Toen raakte het geld al 
op. En kort voor Kerst had hij de benen genomen, haar en het kind laten 
barsten. Ze had gewacht, tegen beter weten in zich zelfwijs gemaakt dat 
hij wel spijt moest krijgen van zijn impulsieve besluit om hen in de steek 
te laten. Maar hij was weg en bleef weg. Ik red het alleen ook wel, had ze 
toen gedacht. Maar ze redde het niet in deze vijandige, gesloten wereld.
 
Peter Miro stapte in de bindingen van zijn ski’s en klikte ze vast. Even 
bleef hij staan om te genieten van de stilte en de kristalheldere berglucht. 
Toen schoot hij naar beneden. De afdaling was altijd makkelijk, naar 
boven, naar zijn cabane, kostte het meer moeite. Zijn berghuisje lag ‘s 
zomers op een kwartiertje loopafstand buiten het dorp. In de winter was 
dat anders, dan had je een 4-wheeldrive nodig of natuurlijk de ski’s. Hij 
ging regelmatig naar het dorp. In zijn cabane had hij weliswaar genoeg 
proviand om een belegering te doorstaan, maar voor verse groente en 
fruit en voor brood ging hij elke week een paar keer naar beneden. Maar 
dit keer had hij wat anders voor. Gisteravond had hij met de oude dorps-
dokter gegeten in de herberg van Caussols. Hij woonde hier al jaren, 
kende iedere dorpsgenoot, maar alleen de oude dorpsdokter rekende hij 
tot zijn vrienden. Met hem dronk hij regelmatig een glaasje, legde een 
kaartje en praatte over wat hen bezighield. Soms, zoals gisteravond, gin-
gen ze ergens een hapje eten, meestal in Caussols. 
‘s Zomers kwamen er nog wel wat toeristen daar, maar ‘s winters kwam 
er geen sterveling. En in de oude gelagkamer bij het knapperend haard-
vuur onder de balken waar het roet van eeuwen op zat vastgekit, hing een 
sfeer die zich moeilijk liet beschrijven. Een schuilplaats, misschien is dat 
het juiste woord, dacht hij. Wanneer de wereld verging moest je hier nog 
veilig zijn. Bovendien was het eten er goed, zelfgemaakte paté, zelfge-
bakken brood en wijn van een nabij landgoed. Nadat Miro gisteravond 
thuis was gekomen had hij nog lang nagedacht over wat zijn oude vriend 
hem verteld had. En na zorgvuldig wikken en wegen had hij een besluit 
genomen dat hij nu uit ging voeren. 

In het dorpscafe hing een sfeer die elke kroegbezoeker onmiddellijk 
zou herkennen; die van landerigheid. Een klok tikt de minuten weg, een 
biljartbal kaatst tegen een andere en op het hoekje van de bar rekt de 
poes zich behaaglijk uit en slaapt verder. ‘ Goedemiddag samen’, groette 
Miro. De paar aanwezige bezoekers keken verbaasd op en mompelden 
een antwoord. ‘Wat wilt u drinken?’ , vroeg de man achter de bar. ‘ Van 
hetzelfde’, antwoordde Miro en wees naar de kelkjes op de bar. Hij nipte 
aan zijn glas. ‘ Ik heb sporen van wolven gezien hiernaartoe, ze krijgen 
honger en komen naar beneden.’ Wolven’ waren een geliefkoosd onder-

werp waar ieder over mee kon praten. Het gesprek vlamde op en doofde 
weer uit. Opnieuw was het stil. ‘À propos’ , zei Miro, ‘ hoe gaat het met 
die jonge vrouw uit Montenegro, ik hoorde van iemand dat het niet goed 
af zal lopen met haar.’ Een van de mannen haalde zijn schouders op, ‘die 
gaat het hier niet redden.’ ‘Een kind, alleen maar schulden, wie wil die 
hebben?’ , voegde de ander er aan toe, ‘daar brandt hier niemand zijn 
vingers aan. Ze woont hier vlak naast, in dat kleine huisje van de bak-
ker. Die heeft er ook al lang spijt van, kan naar zijn centen luiten. Wat 
doen die mensen hier, laten ze in hun eigen land blijven.’ De mannen 
keken onwillig voor zich uit. Wat hen betrof was dit geen onderwerp 
van gesprek. Miro dronk zijn glas leeg. Met een ‘ ik ga maar weer eens 
verder’ verliet hij het café. Buiten waren de dorpslantaarns al aan en 
verspreidden in de besneeuwde straten een diffuus geel licht. Hij keek 
om zich heen en liep toen naar het huisje waar de mannen in het café het 
over gehad hadden. 

De vrouw in de schemering van de kamer zag er afgetobd uit. In een 
hoek stond een kleine wieg. Erin lag een heel klein kindje, bijna een pop, 
met grote, stralende ogen. Hij nam het in zich op. Hier heerst armoede, 
dacht Miro, het deed hem denken aan doeken van Nederlandse schilders 
die hij vroeger weleens gezien had. Hij wendde zich tot de vrouw: ‘ Wat 
een leuke baby heeft u. Maar laat ik mij eerst voorstellen en vertellen 
waarom ik kom. Ik heet Peter Miro. Ik woon aan de rand van het dorp in 
een klein huis. Het huis is weliswaar klein maar te groot voor mij om zelf 
te onderhouden. Ik heb mijn eigen werk te doen en soms ben ik weken 
op reis. Ik hoorde van de dokter van het dorp, die een vriend van mij is, 
dat u werk zoekt. Ik zoek iemand die mij kan helpen.’
De vrouw, die was opgestaan toen Miro zo onverwachts binnenkwam, 
wankelde, hield zich vast aan haar stoel en begon onbedaarlijk te huilen. 
Miro zei niets, boog zich over de wieg en kietelde de baby onder haar 
kinnetje. ‘Kijk ze lacht, ze is nu al aan me gewend. Maar zou u bij mij 
willen werken?’
De vrouw hervond haar evenwicht. ‘Als Marija al aan u gewend is, zal 
het mij ook wel lukken’, voegde ze er met een verlegen lachje aan toe. 
‘U heeft natuurlijk van de dokter gehoord hoe het met mij gesteld is. 
Natuurlijk wil ik graag bij u werken. Maar gaat u zitten, kan ik u een kop 
thee aanbieden?
‘Prachtig’, zei Miro. ‘Dan zal ik u wat meer over mijn huis vertellen’. 
De vrouw was ook gaan zitten en veegde de tranen van haar gezicht. 
En Miro vertelde. Dat het huis, ook al was het klein, eigenlijk uit twee 
delen bestond. In het ene woonde hij, in het andere kwam vroeger vaak 
zijn dochter logeren. Maar die was nu getrouwd en woonde ver weg. Het 
stond nu meestal leeg. ‘Eigenlijk zijn het twee kleine appartementjes, 
die beide bestaan uit een grote en een kleinere kamer. Er tussen loopt 
de gang en ligt de keuken. De logeerkamer heeft een eigen veranda. 
Het huis wordt met hout verwarmd. En 0 ja, ik heb geen auto, het is dus 
lopen, ietsen of in de winter skiën. Ik loop het binnen het kwartier. Dat 
wat betreft het huis. En nu mijn tweede vraag: als u het aandurft, kunt u 
met uw baby het logeergedeelte van het huis bewonen. Ik betaal u met 
kost en inwoning en voldoende om kleren en dergelijke van te kopen, en 
schulden als u die heeft mee af te betalen. Dat is mijn verhaal. Als u ‘ja’ 
zegt, regel ik een auto, die u morgen ophaalt; als u ‘nee’ zegt gaat het 
over, maar u kunt natuurlijk er over nadenken dan hoor ik het binnenkort 
wel.’
De vrouw had aandachtig geluisterd. ‘Wat wilt u’, zei ze; ze was op-
nieuw in tranen, dit is een geschenk van de hemel. Natuurlijk zeg ik ‘ja’. 
Ik heet Godza, ik kom uit Montenegro, en ik ben 21 jaar, mijn dochtertje 
heet Marija. En ik kan goed werken, u zult er geen spijt van hebben’ 
Miro stond op, ‘ morgenochtend kom ik jullie ophalen, en met de bakker 
zal ik de huur regelen, tot morgen dan.’ Oef, dacht hij, toen hij weer bui-

Het Kerstgeschenk 
Op sommige plaatsen lag de sneeuw metershoog. Een waterig zonnetje gleed 

door het kleine raampje van de kamer naar binnen en verlichtte even de wieg 

waarin haar kind lag te slapen. Je hoorde wat dorpsgeluiden - een stem, 

het rinkelen van de deurbel van de winkel van de bakker » maar ver weg, 

verder was het stil. Zo stil als het in een klein bergdorp kan zijn. 
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ten stond, die heeft het moeilijk gehad. Ik hoop wel dat het goed al oopt, 
voor mij maar ook voor haar. 

Ze had de hele nacht niet geslapen. En ver voor 10 uur stond alles klaar. 
Dat was ook niet moeilijk, die paar koffers waren snel gepakt en verder 
had ze niet veel meer. Wat van waarde was geweest, had ze verkocht of 
als onderpand gegeven aan de bakker om niet op straat gezet te worden. 
Nou ja, die paar sieraden zou ze ook niet missen. Ze was zenuwachtig. 
Hoe zou dit avontuur al open? Maar een andere keus had ze niet, en de 
man leek heel aardig. Kon dat nog hier in dit vijandige dorp, iemand die 
aardig was? 

De winter wist dat jaar van geen wijken. Er woedden sneeuwstormen, 
het dorp was soms dagenlang niet te bereiken. Maar in het huisje was het 
behaaglijk. Godza genoot van haar nieuwe bestaan en ook Miro merkte 
dat hij het prettig vond om iemand in huis te hebben die hem hielp met 
het huishouden en vooral iemand die altijd opgewekt was. Het was een 
goede keus geweest vond hij. Aanvankelijk had Godza zich ‘s avonds 
bescheiden teruggetrokken op haar kamer maar al snel had Miro haar 
uitgenodigd om ‘ s avonds bij hem te komen zitten. Hij zette dan een 
plaat op en werkte ongestoord verder aan het boek dat hij schreef. De ka-
mer van Miro was eigenlijk één grote boekenkast met uitzondering van 
de plek voor het raam waar zijn schrijftafel stond. En er hing een groot 
olieverfschilderij met vrolijke kleuren, zonder dat ‘het veel uitbeeldde, 
vond ze. Hij leefde heel sober. In het zijkamertje stond een bed met een 
paar kleurige indianendekens erop, meer had hij niet nodig. 

Miro stond plotseling op en zette de muziek zacht. ‘ Luister. De wolven.’ 
In de vlakte om het huis klonk het gehuil van wolven. Eerst van een, toen 
van de hele troep. ‘ Indrukwekkend, vind je niet? Een van de mooiste 
natuurgeluiden die ik ken. Ze zoeken naar voedsel natuurlijk. Morgen 
zal je hun sporen wel zien.’ Het geluid stierf weg. Hij zette de muziek 
weer harder. ‘Dit is ook mooi om naar te luisteren. Het is een vioolcon-
cert van Mendelssohn, een Duitse jood uit de negentiende eeuw. Toen 
er nog veel joden in Duitsland woonden. Eigenlijk moet ik zeggen, toen 
er nog plaats was voor joden in Duitsland, en in Nederland en in Oost 
Europa. In de laatste wereldoorlog zijn de meesten gedeporteerd naar 
concentratiekampen en daar om het leven gekomen. De mens is voor de 
mens een wolf. Ik denk wel eens dat mensen erger zijn dan wolven. Mijn 
moeder was een Nederlandse jodin, mijn vader een Spanjaard, ik ben dus 
eigenlijk een ‘Mischling’, vandaar mijn naam: Peter Miro. Maar laat ik 
stoppen met mijn sombere gedachten, meestal schrijf ik ze alleen maar 
op.’ ‘In Montenegro zijn joden nog steeds niet geliefd trouwens’, zei 
Godza, ‘evenmin als mohammedanen. Mensen haten alles wat vreemd 
is.’ ‘Daar kan jij over meepraten’, zei Miro. 

Het werd zomer. Op een warme zomerdag lagen Godza en Miro in de 
wei achter het huisje. Miro had een van zijn indianendekens uitgespreid 
in het gras. De zon scheen uitbundig. Marija speelde aan hun voeten. 
Godza steunde op een elleboog en boog zich naar hem toe: ‘weet je, ik 
wil hier nooit meer weg.’ ‘Dat hoeft ook niet’, zei Miro, ‘Je bent welkom 
zolang als je wilt, tot je iets anders vindt, ben je welkom.’ ‘Dat bedoel 
ik niet’, zei ze. Peter Miro keek haar aan. ‘Luister’, zei hij, ‘ik ben een 
man van in de vijftig en jij een jonge vrouw van net twintig, er komt een 
moment, eerder of later, dat je weg wilt. Begrijp je dat’?’ Hij stond op, 
kneep Marija in haar wangetje en slofte naar binnen. Dit moment had hij 
verwacht en hij was er bang voor geweest. 

Een paar weken later vertelde Peter Godza dat hij op reis moest. Hij 
wist niet voor hoe lang, maar zijn vriend de dokter stond altijd tot haar 
beschikking met raad en daad. Hij hoopte dat ze nog zou blijven zorgen 
voor het huis en er nog zou zijn als hij terugkwam, maar het stond haar 
natuurlijk vrij om voordat hij er weer was te vertrekken. Voor zijn boek 
was het absoluut nodig om de reis te maken. Zolang hij er niet was, kon 
ze over het huis beschikken alsof het haar eigen huis was. 

Godza bleef. Ze zorgde voor het huis en haar kind, de hele zomer door. 
Het was een heerlijke zomer. ‘s Avonds zat ze op haar veranda achter het 
huisje en las een van de ontelbare boeken uit de bibliotheek van Miro. 
Ze had ook het plankje met zijn eigen boeken ontdekt. En zo verdiepte 
ze zich in die wonderlijke man die zich over haar ontfermd had, afwe-
zig en tegelijkertijd zo aanwezig. Ze wist nu ook dat het schilderij op 
zijn kamer van zijn vader was, een nog steeds beroemde schilder. Maar 
belangrijker, ze begreep waarom hij een geïsoleerd bestaan leidde, zich 
niet wilde binden. En ze verlangde ernaar om hem terug te zien. 
Het werd november en het dorp bevond zich weer in de greep van de 
winter. Voor Godza betekende dat een probleem. Ze kon Marija niet al-
leen laten om boodschappen in het dorp te doen. Ze had een geit gekocht 
en hield kippen. Maar voor vers brood en groente en fruit was ze afhan-
kelijk van de postbode die dat voor haar mee wilde brengen wanneer hij 

toch in de buurt moest zijn. ‘s Nachts hoorde ze de geit onrustig worden 
in zijn hok in de schuur wanneer de wolven om het huis zwierven. En in 
maanverlichte nachten lag ze te luisteren naar hun eenzame gehuil. Moet 
ik de hele winter hier alleen doorbrengen, vroeg ze zich af. Ze hoopte dat 
Miro terugkeerde van zijn nu maandenlang durende reis. Drie ansicht-
kaarten had ze in die tijd gekregen. Een uit het zuiden van Venezuela, 
een uit Gallup, Nieuw Mexico, waar de jaarlijkse ‘intertribal’ indianen-
feesten gehouden werden, en een van het museum op Victoria Island in 
Canada. Daarna moest hij ergens in het noorden rondzwerven, bij de 
Inuit, de Eskimo’s. Indianen, daar ging het bij hem om, daar schreef hij 
zijn boeken over, had ze inmiddels begrepen. Culturele Antropologie. 
Wat haar betrof hadden het ook Montenegrijnen mogen zijn. 

Slot
De nacht van 23 op 24 december sliep Godza onrustig. Ze begreep dat ze 
de kerstdagen alleen door zou moeten brengen, net als een jaar geleden, 
alleen met haar baby in dit eenzame berghuisje omringd door het be-
sneeuwde landschap. En hoezeer ze ook genoten had van de rust tijdens 
de zomermaanden, het vooruitzicht van een eenzaam verblijf gedurende 
de lange wintermaanden maakte haar onzeker, verontrustte haar in zeker 
opzicht. 

Het werd 24 december. De dag van kerstavond. En Godza bereidde een 
kerstmaal, voor haarzelf en voor Marija, haar baby. Kerstavond was im-
mers de belangrijkste avond van het jaar. Toen ze in de stilte van de 
avond het Angelusklokje hoorde, stak ze kaarsen aan, zette de pan met 
de traditionele soep op het vuur en schonk voor zich zelf een glas wijn in. 
Op dat moment hoorde ze gebons op de voordeur. Ze schrok, maar liep 
naar de deur en opende deze. Voor haar, in het licht dat vanuit de gang 
naar buiten scheen, stond een lange, magere gestalte met een woeste 
grijze baard, een rugzak aan zijn voeten. En toen herkende Godza hem. 
Zonder dat ze het zelf besefte, vloog ze hem om de hals en zoende hem 
op beide wangen. ‘Wat ben ik blij dat je teruggekomen bent.’ Huilde ze? 
Ze wist het niet. Wat deed het er ook toe, hij was teruggekomen. Een 
mooier kerstgeschenk kon ze zich niet voorstellen. 

In dit prachtige

maar eenzame gebied

worstelt een alleenstaande 

moeder om te overleven in een bergdorp.
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Kinderkerstnachtdienst 

Op dinsdag 24 december is er om 

19.00 uur een KinderKerstNacht-

dienst in de Opstandingskerk 1e 

Brandenburgerweg 34 Bilthoven. 

Het Koninklijk Zeister Harmonie 

Muziekgezelschap begeleidt het 

zingen. De dienst wordt geza-

menlijk georganiseerd met de 

Immanuelkerk. De collecte is 

voor ‘Stichting Jarige Job.’ 

Kerstfeest in De Bilt

De Kerstavonddienst in de Evan-

geliekapel wordt op dinsdag 24 

december van half 8 tot half 9 

gehouden met veel mooie kerst-

liederen. Vanaf 7 uur bent u wel-

kom voor een lekker kopje koffie 

of thee op de Nieuwstraat 47.

Op kerstmorgen, woensdag 25 

december, is er een rijk gevul-

de kerstdienst, met veel zang, 

optredens en een korte kerst-

boodschap, de dienst staat onder 

leiding van  Adri van der Mast. 

Het thema van deze kerstochtend 

is ‘Licht in de duisternis’.  Na 

afloop bent u ook hartelijk wel-

kom bij de speciale kerstlunch. 

De ochtend begint om 10.00 uur. 

Aansluitend de kerstdienst is er 

gelegenheid voor een gesprek en 

een heerlijk kopje koffie of thee. 

De kerstlunch is gratis. Voor 

meer informatie kunt u bellen 

naar 030 6960667 of ga naar 

www.vegdebilt.net

Kinderkerstdienst 

in de Noorderkerk

Op dinsdag 24 december organi-

seert de Protestantse Gemeente 

Bilthoven een kerstdienst voor 

kinderen. Het kerstspel ‘Op zoek 

naar de herders’ zal door kinde-

ren tijdens deze viering worden 

uitgevoerd en er zullen bekende 

kerstliederen worden gezongen. 

De viering begint om 19.00 uur 

in de Noorderkerk aan de Lauril-

lardlaan 6 in Bilthoven. 

Festival of Carols

Op zondag 22 december a.s. 

van 15.30 tot 16.30 uur brengt 

Vrouwenkoor Ludi Cantare in 

de Noorderkerk, Laurillardlaan 

6 te Bilthoven een kerstconcert, 

een zgn. ‘Festival of Carols’. 

Dit is een deels gezongen deels 

gesproken optreden waarin het 

kerstverhaal wordt verteld afge-

wisseld door 9 liederen die bij 

de tekst aansluiten. Deze vorm 

van de kerstviering, ‘Festival 

of Nine Lessons and Carols’ 

genaamd, werd in 1880 in Corn-

wall geïntroduceerd en is door 

vele genootschappen ter wereld 

overgenomen, met name door de 

Britse scholen. In dit kader zullen 

ook kinderen aan het programma 

meewerken.

Ludi Cantare geeft een iets geva-

rieerder invulling aan het geheel. 

Oud-leden zijn uitgenodigd om 

op projectbasis mee te komen 

zingen. De internationale kerst-

liederen worden in uitgebreide 

bezetting ten gehore gebracht, 

afgewisseld door optreden van 

een deelkoor, kinderkoor en ver-

teller. Sommige kerstliederen 

klinken bekend in de oren, ande-

re helemaal niet. De muzikale 

leiding is in handen van Frank 

Hilberink en Caroline Kuijpers 

staat weer borg voor professio-

nele pianobegeleiding.

Kerst en jaarwisseling 

in de kerk

Op kerstavond, 24 december, om 

19.00 uur is de jaarlijkse Kinder-

kerstnachtdienst in de Opstan-

dingskerk (1e Brandenburgerweg 

34, Bilthoven). Het kerstver-

haal wordt verteld en bekende 

kerstliederen worden gezongen. 

Later op de avond, om 22.00 

uur, zijn er Kerstnachtdiensten in 

de Immanuelkerk (Soestdijkse-

weg Zuid 49, 3732 HD De Bilt) 

en in de Opstandingskerk. In de 

Immanuelkerk worden Christmas 

Carols van John Rutter ten geho-

re gebracht door een projectkoor 

onder leiding van Joke Firet-Ste-

geman. Na afloop is er Glühwein. 

Vooral Nederlandse kerstliederen 

worden er gezongen in de dienst 

op kerstavond om 22.00 uur in 

de Opstandingskerk met extra 

muzikale ondersteuning.

Op Kerstochtend, 25 december, 

zijn er in beide kerken diensten, 

om 10.00 uur. In de Opstandings-

kerk verleent de cantorij haar 

medewerking en in de Immanu-

elkerk zingt het gemeentekoor. 

Op 31 december om 19.30 wordt 

het jaar afgesloten in de Imma-

nuelkerk, waar op 1 januari om 

10.30 uur ook een nieuw jaar 

wordt begonnen met oliebollen.

Jeugdkerstviering

In de Dorpskerk in De Bilt 

(Dorpsstraat 70, De Bilt) is er op 

zondag 22 december om 17.00 

uur een kerstviering speciaal 

voor de jeugd met als afsluiting 

warme chocolademelk en kren-

tenbollen.

Warmte op het Maertensplein

 

Op zaterdag 21 december en 

maandag 23 december is er voor 

iedereen, die tussen 11.00 en 

15.00 uur het Maertensplein in 

Maartensdijk bezoekt iets lek-

kers en warms; aangeboden door 

de Maartensdijkse Middenstand 

Vereniging. Zaterdag 21 decem-

ber zijn er daarnaast vanaf 11.30 

uur ook nog meerdere optredens 

van ‘Sterk Spul’. Een optreden 

van ‘Sterk Spul’ is een lach en 

een traan. Zij zingen smartlappen 

en levensliederen van vroeger 

en nu. 

Volkskerstzang

Op maandag 23 december zal 

er in de Grote Kerk van West-

broek de volkskerstzangdienst 

worden gehouden. Tijdens deze 

jubileumdienst kan men meezin-

gen met de bekende kerstliederen 

en luisteren naar declamaties en 

het kerstevangelie. Medewer-

king wordt verleend door o.a. 

het gospelkoor ‘Sparks of Joy’ 

en muziekvereniging ‘Vrienden-

kring’. Voorafgaand speelt Mw. 

Lam op het orgel kerstmelodieën. 

De avond begint om 19.30 uur 

en de kerk is om 19.00 uur open. 

Aan de uitgang wordt er een 

collecte gehouden ter bestrijding 

van de onkosten. 

Winterwandeling  

Woord en Daad

Op 28 december is er een mooie 

route in de bossen van Lage 

Vuursche uitgezet met diverse, 

verwarmende en verrassende 

stops. Gewoontegetrouw is de 

laatste helft van de route met 

kaarsjes verlicht. Na afloop van 

de wandeling staan de vuurkor-

ven te branden en kan genoten 

worden van een warme kom erw-

tensoep. Voor kinderen van 4 t/m 

10 jaar is er een activiteit in de 

tent: knutselen en een pannen-

koek eten.

Het recreatiegebied is gelegen 

nabij de Hoge Vuurscheweg in 

‘de kuil van Drakensteijn’. De 

start is om 16.00 uur. Aanmel-

den kan via tel. 035 5313382, 

035 6468266 of email: marijke-

dejongste@solcon.nl. De netto 

opbrengst is bestemd voor het 

project ‘Onderwijs, met alle 

geweld’. Zie www.woordendaad-

soest.nl

Gratis Oliebollen

Op dinsdag 31 december Kunt 

u in Servicecentrum ’t Hoekie 

genieten van een gratis, zelfge-

maakte oliebol. Tussen 13.00 uur 

en 17.00 uur is iedereen van 

buurtbewoner tot vrijwilliger of 

medewerker van Stichting Mens 

van harte welkom. De 2e oliebol 

kost € 0,50. In Servicecentrum ’t 

Hoekie, prof. dr. T.M.C. Asser-

weg 2, De Bilt.

Kerstborrel  

Dorpshuis Westbroek

In het dorpshuis van Westbroek 

wordt zaterdag 21 december 

weer de traditionele kerstbor-

rel gehouden. Iedereen is vanaf 

20.00 uur welkom. Het belooft 

weer een sfeervolle bijeenkomst 

te worden. Ad en Hilda Ver-

hoef zorgen voor glühwein en 

ook voor warme chocolade-

melk. Er wordt een mooie kerst-

film gedraaid  maar er zijn ook 

prachtige winterse dia’s te zien. 

Muzikaal wordt de bijeenkomst 

omlijst door het gospelkoor 

‘Sparks of Joy’ en de muziekver-

eniging ’Vriendenkring’. 

VBW-wintervakantiedag

Vrijdag 3 januari 2014 wordt 

er een VBW-winterdag in West-

broek georganiseerd. Alle kinde-

ren van de basisschoolgroepen 

1 tot en met (brug-)klas 1 zijn 

om 10.00 uur van harte welkom 

in het Dorpshuis in Westbroek.  

Het belooft ‘Té gek’ te worden. 

Van 10.00 tot 15.00 uur zal er 

een programma voor de kinde-

ren zijn. Er wordt gezamenlijk 

geknutseld, gezongen, geluisterd 

naar een Bijbelverhaal, er wor-

den spelletjes gespeeld en nog 

veel meer. Info en/of aanmelden: 

vbwwestbroek@gmail.com

Kerst (G)ala Gospel

Voor alle jongeren vanaf onge-

veer 12 jaar is er een bruisende 

afsluiting van het voorseizoen 

jeugdwerk in de Julianakerk te 

Bilthoven. Welkom vanaf 18.00 

uur, zo mogelijk in gala of je 

mooiste kleren. Vervolgens om 

20.00 uur een kerstconcert, a la 

Gospel met band en koor ‘Toge-

ther’ uit Houten als mix tus-

sen kerstconcert en jeugddienst. 

Hierbij zijn ook (alle) anderen 

welkom. Na afloop voor de jon-

geren een chill met in de jeugd-

ruimte een disco. Voor twaalf uur 

kan iedereen weer thuis zijn.

Kerstavond in Westbroek

Handschoenen aan, mutsen op, 

ga naar buiten en trotseer de kou. 

Raak alvast in kerststemming 

en luister naar muzikanten die  

kerstliedjes spelen op dinsdag-

avond 24 december. Het speel-

schema is van 21.30- 21.50 uur: 

Dr Welfferweg 74, 22.00- 22.20 

uur: Kerkdijk 98, 22.25 uur: 

pleintje Wolkammerweg/ Schut-

meesterweg.

Kerstvieringen  

in de Michaelkerk

Op kerstavond 24 december om 

17.30 uur is er een gezinsviering 

voor jong en oud in de Michael-

kerk, Kerklaan 31 te De Bilt. Het 

kerstverhaal wordt gelezen en 

tussendoor zingt het familiekoor 

bekende kerstliedjes. Kinderen 

mogen verkleed als herder, engel, 

koning, Jozef of Maria naar de 

kerk komen. Om 22.30 uur zal 

de kerstnachtdienst met mede-

werking van het Ecclesiakoor in 

de Michaelkerk plaats vinden. 

Diaken Joost Baneke zal voor-

gaan in deze Communieviering. 

1e Kerstdag om 10.30 uur zal 

Pastoor T. Huitink in de Eucha-

ristieviering voorgaan. Na de vie-

ring is er gelegenheid voor ont-

moeting tijdens de koffie. Ook 

de kerststal in de kerk is na de 

viering te bewonderen, de kerk 

is daarvoor tot 13.00 uur open. 

2e kerstdag is er een viering om 

10.30 uur. 

Kindje wiegen  

op tweede Kerstdag

Op tweede Kerstdag tussen 14.00 

en 16.00 uur staan de deuren 

van de Sint Maartenskerk aan de 

Nachtegaallaan in Maartensdijk 

speciaal open voor kinderen en 

hun ouders, opa’s en oma’s. Maar 

ook andere belangstellenden zijn 

van harte welkom. Kinderen kun-

nen zich verkleden als herder, 

koning of engeltje. Er is een 

knutseltafel, er kunnen kerstlied-

jes worden gezongen en natuur-

lijk is er (onder meer) chocomel, 

limonade en wat lekkers. Gezel-

lig en ontspannen samenzijn 

rond de kerststal staat voorop. 

De schapen ontbreken natuurlijk 

niet. En wie weet ligt er ook wel 

een kindje Jezus in de kribbe. Ga 

gerust even kijken.

The Dreams 

The Dreams bestaat uit de  

Maartensdijkse zusjes Joyce en 

Marie Louise Geurtsen en de 

Haarlemse Sara Bergen. Deze 

vrouwen brengen een vrolijk 

en gevarieerd programma voor 

jong en oud op 22 december in 

Theater De Kom te Nieuwegein, 

met als thema ‘Zoals een vrouw 

kan zijn’ .Voor info kijk op  

www.the-dreams.nl 

Kerst op landgoed Beerschoten
Ook dit jaar bent u op 1e en 2e kerstdag weer van harte welkom op land-

goed Beerschoten. In en om het informatiecentrum is alles in kerstsfeer. 

Er is een levende kerststal vanaf 11.00 uur en er zijn diverse activiteiten 

vanaf 12.00 uur. Beide dagen is er een speurtocht, de groenkoets rijdt 

en je kunt pony rijden. Bij de vuurkorf kan je genieten van een glas 

glühwein of chocolademelk. 1e Kerstdag is er een verhalenverteller en 

kan je poffertjes eten. 2e Kerstdag kan je broodjes bakken, treedt een 

koor op, is er een wandelexcursie om 14.00 uur (zie de website van 

Utrechts Landschap) en de kinderen kunnen knutselen vanaf 14.00 uur. 

Het infocentrum is tot 16.30 uur open.

De levende kerststal op Landgoed Beerschoten is wederom te 

bewonderen.

Kerstagenda
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Stichting het
Groenekans Landschap
wenst u prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar.

Prettige Feestdagen 
en een gezond en succesvol 2014

Hol & Molenbeek
Woningmakelaars

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS

Uw adres voor: 

lichtinstallaties • krachtinstallaties • computernetwerken

Fijne kerstdagen 
en een goed 2014!

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

Joop en Jannie 

van Rossum 

en hun 

medewerksters 

wensen u 

Prettige 

Kerstdagen toe.

Wij wensen u een 
fijne kerst en een 
sprankelend en 

gezond 2014 toe!
 

Het team van Hairdesque
Christa, Miranda, 
Annelinde, Linda, 

Kimberly, Angela en Jara

THE ART OF HAIRCOLORING

Achterweteringseweg 70

3738 MA  Maartensdijk

tel.  0346 210007

mob. 06 51923220 

De Twaalf Gaarden
Grond- en straatwerk, tuinaanleg

Gecertiiceerd Inspecteur Veiligheid van Speelgelegenheden

De Speel Gaarden
Webshop - Particulier en zakelijk

Fijne Kerstdagen 
en een 

Gelukkig Nieuwjaar

Wij zien u in 2014 graag op 

onze open dagen:

vrijdagavond 24 januari

18.30 - 21.00 uur

en zaterdag 25 januari

10.00 - 14.00 uur

www.maartensdijkvmbo.groenhorst.nl

Elk jaar sterven er 800.000 kinde-

ren aan diarree. In Nederland is dit 

bijna niet voor te stellen maar in 

derdewereldlanden is dit een veel-

voorkomend en groot probleem. 

Daarom komt 3FM in samenwer-

king met het Rode Kruis voor de 

10de keer op rij in actie tegen deze 

stille ramp. (www.kominactie.nl) 

Met de opbrengst van deze actie 

kan het Rode Kruis de strijd tegen 

deze kindersterfte als gevolg van 

diarree aangaan. Ook de jeugdafde-

ling van het Rode Kruis Maartens-

dijk/De Bilt draagt hier graag een 

steentje aan bij. 

Rollen

Jongeren van deze afdeling van het 

Rode Kruis hebben contact gezocht 

met de plaatselijke C1000 met de 

vraag of ze wc rollen kunnen inko-

pen en doorverkopen voor dit doel. 

Op zaterdag 21 december vanaf 

09.00 uur start de groep daarom een 

toiletrollenverkoop tegen de diarree 

op of rond het Maertensplein of el-

ders in Maartensdijk. De opbrengst 

van deze actie gaat naar Serious Re-

quest. Elk beetje helpt, 1 euro is al 

genoeg om een kind zeep te geven 

om een maand zijn of haar handen 

te kunnen wassen. Met hulp van het 

Maartensdijkse publiek kan de actie 

slagen. De groep draagt er zorg voor 

dat het geld in Leeuwarden komt.

Toiletrollen tegen diarree

door Henk van de Bunt

Aankomende week staat het welbekende ‘Glazen Huis’ in 

Leeuwarden en sluiten de DJ’s zich weer voor een aantal 

dagen in het huis op voor de actie van 3FM Serious Request 

in samenwerking met het Rode Kruis. De actie dit jaar is: 

Let’s clean this shit up. Een actie tegen diarree en voor een 

goede hygiëne. Ook in Maartensdijk wordt actie gevoerd.

Antal Aalberts, Bertwin van Voorst, Femke Lodder (C1000), Jelle van 

Renswoude en Willem du Mortier zijn er helemaal klaar voor.

Het Nieuwe Lyceum doet 
een Serious Request

Traditiegetrouw is er op Het Nieuwe Lyceum Bilthoven als afsluiting 

van het kalenderjaar een gezamenlijke kerstviering. Personeelsleden 

schenken kopjes soep en chocolademelk in voor alle leerlingen en ser-

veren een broodje worst. Dit jaar wil men echter ook geld inzamelen 

voor serious request, dat dit jaar aandacht vraagt voor de 800.000 kin-

deren per jaar die (onnodig) sterven aan diarree.

Deze inzamelingsactie vindt plaats op vrijdag 20 december van 12.30 

tot 14.00 uur. Er zullen allerlei activiteiten zijn, en verschillende stands 

waar een hapje en een drankje te koop zijn. Allemaal georganiseerd 

door leerlingen natuurlijk.

Een greep uit de activiteiten:

- gooi een spons in het gezicht van een docent!

- op de foto met …….

- koop een bijles! 

- eet een cakeje / pannenkoek / tosti / suikerspin 

- geniet van warme chocolademelk

- gooi een dartpijltje op je favoriete docent

- geniet van de muzikale talenten van leerlingen

- game je klasgenoot eruit

- en nog veel meer!!!

 

Iedereen is van harte uitgenodigd, om een steentje (of meer)  bij te dra-

gen aan serious request. Neem dus lekker veel (klein-)geld mee, zodat 

al gooiend, etend en genietend een goede bijdrage kan worden geleverd 

aan het goede doel. Het Nieuwe Lyceum Bilthoven hoopt de mensen in 

grote getalen te mogen verwelkomen.

Er wordt in aanloop naar de actie al druk geknutseld op het  

Nieuwe Lyceum.

Laurentiusgroep Winterinstuif

Zaterdag 14 december hield de Laurentiusgroep een Winterinstuif. Aan 

de uitnodiging aan alle leden, vaders, moeders, opa’s, oma’s, broertjes, 

zusjes, vriendjes en vriendinnetjes was ruim gehoor gegeven. Wethou-

der Herman Mittendorff was speciale gast: De Laurentiusgroep won 

onlangs een aantal uur vrijwilligerswerk door de wethouder. Zijn eerste 

bijdrage was van ceremoniële aard: het hijsen van de vlag. [HvdB] 

Na het hijsen van de vlag wordt er gesalueerd.

Wim Oosterhuis, interim-directeur 

Het Zonnewiel (tot oktober bekend 

als de Rudolf Steinerschool): ‘De 

afgelopen jaren is het leerlingaantal 

gedaald. De vorige schoolleiding 

heeft onvoldoende bezuinigd op de 

personeelslasten.’ 

Het personeelsbestand is inmiddels 

met 1,25 fte teruggebracht. Eind 

2011 bedroeg het eigen vermogen 

van Het Zonnewiel nog slechts 

tienduizend euro. Het exploitatie-

verlies over 2012 bedroeg volgens 

Oosterhuis 50.000 euro. 

Dat betekent dat de school op 

dit moment een negatief eigen  

vermogen heeft. ‘We hebben in 

een meerjarenplan aan de inspectie 

laten zien hoe we de komende 

vier jaar weer voldoende buffer 

kunnen opbouwen.’

Het Zonnewiel
onder toezicht

Het aantal basisschoolbesturen dat door de Onderwijsinspectie 

extra in de gaten wordt gehouden vanwege inanciële
problemen is met twee opgelopen naar twintig. 

De afgelopen maanden heeft de inspectie ook Het Zonnewiel

in De Bilt onder geïntensiveerd toezicht geplaatst.
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Denk maar niet dat dit een pretreis 

is voor lanterfanters en vakantie-

vierders. Het heet niet voor niks 

‘School at Sea’. De lessen gaan 

gewoon door aan boord. Tara: ‘ 

Je hebt om de dag wachtdagen en 

schooldagen. Op een wachtdag hijs 

je de zeilen, kook je en schrob je het 

dek en de toiletten. Op schooldagen 

krijgen we les van 8.00 uur ’s-mor-

gens tot 18.00 uur ’s-avonds.’ Ook 

leren we Spaans en sterrenkunde.’ 

Ze moet dus al haar schoolboeken 

meenemen en die - samen met haar 

kleding, toiletspullen en laptop - 

onder haar bed zien te proppen. De 

hut is maar klein. En die deelt ze 

met drie andere meisjes.

Logeren bij de indianen

Tara hoorde voor het eerst over 

‘School at Sea’ op het Jeugdjour-

naal.’ ‘Dat leek me zó gaaf. Ik houd 

erg van zeilen en je leert nieuwe 

culturen kennen. In Panama loge-

ren we een week bij de Kuna Indi-

anen. Op Tenerife beklimmen we 

een vulkaan en op Cuba ervaren 

we hoe het is om met weinig geld 

in een communistische maatschap-

pij te leven.’ Tegelijk vindt ze het 

doodeng en spannend. ‘Ik ga voor 

het eerst een half jaar van huis. En 

ik mag maar één keer per week een 

mail sturen naar mijn ouders en 

vriendinnen.’

Zelfstandig worden

De formule van ‘School at Sea’ 

komt overwaaien uit Engeland en 

Duitsland. In Nederland bestaat het 

nu drie jaar. De organisatie noemt 

het een ‘talentonwikkelingspro-

gramma’, speciaal voor leerlingen 

van 4- of 5-VWO. Tara zit in de 

vierde klas van het gymnasium van 

De Werkplaats in Bilthoven. ‘Ik 

vind het moeilijk om beslissingen 

te nemen en ik hoop dat de reis mij 

doortastender en zelfstandiger zal 

maken. Je leert discipline. En ik 

moet me natuurlijk aanpassen aan 

de groep.’ In een selectieweekend 

is Tara - samen met 29 andere scho-

lieren uit het hele land - uitverkoren 

om de reis te maken.

Zoendek

De helft bestaat uit jongens en de 

helft uit meisjes. Wat als ze verliefd 

wordt op zo’n leuke avontuurlijke 

jongen? Tara: ‘We worden gewaar-

schuwd om geen verkering te be-

ginnen. Want als het uit gaat, zit je 

wel de rest van de tijd met die jon-

gen opgescheept. Maar op de laatste 

reis kwamen er toch drie koppeltjes 

van boord.’ Er gelden strenge regels 

op het schip: geen drugs, geen alco-

hol en geen jongens op de kamer. 

‘Maar er is wel een zoendek,’ vol-

gens Tara. 

Stormen en heimwee

Het 48 meter lange zeilschip ‘Re-

gina Maris vertrekt in oktober 2014 

vanuit Amsterdam. De eerste stop 

is Santa Cruz de Tenerife. Vandaar 

varen ze naar de eilanden Domini-

ca, Aruba, Bonaire, Curaçao, Cuba 

en de Azoren. Ook Panama doen 

ze aan. Na zes maanden komt Tara 

- wijzer en met meer levenserva-

ring?- weer terug in Nederland. Is 

ze niet bang voor stormen en orka-

nen onderweg?  En dat ze af en toe 

kotsend over de reling hangt? ‘Nee 

hoor,’ zegt Tara. ‘Het is dan geen 

orkaanseizoen. De wind en de gol-

ven stuwen het zeilschip zonder ge-

varen naar de Caraïben.’ Heimwee 

zal ze vast wel hebben. ‘Ik hoop dat 

de groep een soort tweede familie 

voor me gaat worden.’

Sponsoracties

Er is één ding wat Tara nog niet 

voor elkaar heeft: het geld voor 

de zeereis. De reis kost maar liefst 

20.000 euro. De komende maanden 

zet ze sponsoracties op touw om 

dit fortuin bij elkaar te schrapen. 

Zo organiseert ze een sponsorloop, 

waar vrienden en kennissen haar 

per kilometer kunnen spekken. Ze 

verkoopt wijn en lootjes voor een 

loterij. Ook gaat ze Biltse bedrijven 

langs. Ze heeft een training gehad 

in fondsenwerving. Tara: ‘Ik moet 

niet zeggen: Wilt u mij geld geven? 

Maar: wilt u mij helpen om mijn 

droom waar te maken?’

Zie voor meer informatie over  

Tara’s zeereis en haar sponsoracties 

www.Taraatsea.webnode.nl

15-jarige Tara zeilt de wereld rond
door Rascha Ravestein

Tara is vijftien  jaar en staat voor een groot avontuur: met dertig leeftijdsgenoten, vijf leraren 

en vijf bemanningsleden gaat ze een half jaar zeilen over de Atlantische Oceaan. Ze volgen de 

route van ontdekkingsreiziger Columbus. Tara: ‘Ik vind het supergaaf, maar ook doodeng.’

Tara en haar broer Aiken aan boord van de Regina Maris. Aiken vaart dit 

seizoen mee; Tara vertrekt in oktober 2014.

Tara: ‘Soms moet je de taken van 

de kapitein, de matroos of de kok 

overnemen.’

Van 75 naar 700 bezoekers 

Nieuwjaarsfeest Maartensdijk

door Sharon van der Werf

Het nieuwjaarsfeest in Maartensdijk is al 25 jaar lang een 

traditie en dit jaar wordt het groter dan ooit. Kapper Hans 

Stevens, één van de vertrouwde gezichten van het evenement, 

vertelt over de geschiedenis van het nieuwjaarsfeest.

‘25 jaar geleden waren er in het winkelcentrum op de plek waar nu 

Dijckstate staat relletjes rondom Oud en Nieuw. Na een tijdje werd 

er zelfs gepraat over de ME. Samen met een groep vrienden had ik 

het idee om mensen niet te verbieden naar het dorp te komen, maar 

ze juist een gelegenheid te geven om ze te laten feesten. En met suc-

ces, 75 mensen kwamen naar het feest. Het was een geweldige avond. 

Toen ik de volgende ochtend met een jetlag de zaal opruimde, kwamen 

we erachter dat de vloer zeven centimeter naar beneden was gezakt. 

Daar hadden de 75 dansende en stampende mensen voor gezorgd, het 

oude SojoS-gebouw was dit natuurlijk niet gewend.’ Vorig jaar waren 

er geen 75 bezoekers, maar gingen er maar liefst 700 jongeren en iets-

minder-jongeren los in de tent op de velden van SVM.

Groot succes

In 25 jaar is het aantal feestvierders bijna vertienvoudigd. Geen van 

tevoren bedachte groei en ook geen uitgestippelde succesformule. Kap-

per Hans: ‘Ik ben er best wel trots op dat ook heel Westbroek hier feest 

komt vieren. Ik heb zelfs gehoord dat dit jaar ook mensen uit De Bilt 

naar Maartensdijk komen. Je kunt je aanmelden voor het evenement op 

Facebook. Het zal geen feest worden zoals in Haren, omdat je kaartjes 

moet kopen. Aan de deur kaartjes kopen kan ook, maar de kaartverkoop 

zal hier beperkt zijn’. 

Fijn feest

Het nieuwjaarsfeest zonder kapper Hans kunnen we ons niet voorstel-

len. Gelukkig blijft Hans de komende tijd nog gewoon betrokken bij 

het feest. ‘Ik wil me niet opdringen. Als ik er alleen maar als een oud 

mannetje bij sta en in de weg ga lopen, dan wil ik ook dat ze dat tegen 

me zeggen. Maar voor nu doe ik nog gewoon de muntverkoop. Ik vind 

het een prachtig feest en ik vind het ook hartstikke ijn om daarbij be-

trokken te zijn.’

Het nieuwjaarsfeest in Maartensdijk is 1 januari van 01.00 tot 06.00 

uur op de velden bij SVM. De kaarten kunnen gekocht worden bij De 

Vierstee op dinsdag 17 en donderdag 19 december van 19.00 tot 20.30 

uur. Donderdagavond 19 december is de laatste mogelijkheid kaarten 

in de voorverkoop aan te schaffen. Kaarten bij de deur zullen beperkt 

verkrijgbaar zijn.

Kapper Hans Stevens over ‘zijn kindje’: ‘De vloer was zeven centimeter 

naar beneden gezakt’.

Op ’t bankje
De donkere sombere dagen zijn niet erg uitno-

digend om op het bankje te gaan zitten, maar 

de hele dag thuis is ook niks. Met warme trui 

en dikke sjaal beweeg ik me er toch maar toe 

erop uit te gaan. Vanaf het bankje kijk ik naar 

de uitbundige kerstverlichting die in de huizen en 

tuinen is aangebracht. Dat maakt het allemaal toch 

wel weer feestelijk. Mensen die voorbij schuifelen 

zien er in de donkerte uit als schimmen. De meesten 

slepen volle boodschappenkarren achter zich aan. Van 

crisis merk je op deze plaats niet veel. Ik denk aan een 

bericht in de krant over tekorten bij de voedselbank 

en dat de armoede in Nederland zo is toegenomen. 

Daar steekt de situatie die ik hier gadesla schril bij 

af. Twee vrouwen van middelbare leeftijd met ieder 

zo’n volle kar besluiten even te gaan zitten. Een van 

de vrouwen, die wel wat kilootjes kan afvallen, ploft 

met een diepe zucht naast me neer. ‘Nou maar hopen 

dat we niets vergeten hebben, want ik heb geen zin 

weer die volle supermarkt in te gaan.’ De andere 

vrouw kijkt haar lachend aan. Zij is een stuk slanker 

en heeft zo te zien geen last van het sjouwen. Als ze 

ziet dat ik naar de tot de rand toe gevulde tassen kijk 

voelt ze dat ze iets moet uitleggen. ‘We gaan met onze 

mannen een kerstdiner verzorgen voor buurtbewoners 

waarvan we weten dat ze met Kerst alleen zijn. Par-

ticipatiemaatschappij hè’, zegt ze lachend. ‘Wij doen 

de boodschappen, maar onze mannen gaan koken. Het 

zal niet meevallen om ons er niet mee te bemoeien, 

maar ze hebben de keuken tot verboden terrein ver-

klaard.’ Haar vriendin zucht nog een paar keer diep 

en is duidelijk nog aan het bijkomen van het bood-

schappen doen. ‘We organiseren wel vaker wat in de 

buurt, zoals met Burendag, maar 

toen we met dit idee kwamen 

viel het nog tegen om mensen te 

vinden die willen aanschuiven’, 

vertelt ze. ‘Sommigen zeggen dat 

ze het helemaal niet erg vinden 

om alleen te zijn. Ze kunnen ook 

wel bij familie terecht, maar dat vinden ze vaak te 

druk. Mijn schoonmoeder trouwens ook. Die zei laat 

mij nou maar lekker thuis zijn, ik vermaak me uitste-

kend. Maar ze nodigt wel haar alleenstaande buurman 

uit om te komen eten. Het zijn toch altijd dagen dat 

mensen het gevoel hebben iets voor anderen te moeten 

doen.’ De vrouw lijkt even te schrikken en graait wat 

nerveus tussen de boodschappen in de tas. ‘Wat zoek 

je?’, vraagt de andere vrouw, maar al gauw kijkt ze 

weer opgelucht. ‘Oh, gelukkig, ik dacht dat ik de slag-

room was vergeten, maar toch niet.’ Ze vertelt dat het 

een verrassingsdiner voor wordt twaalf personen op 

Tweede Kerstdag. ‘Eerste Kerstdag gaan we met z’n 

vieren uit eten en oud en nieuw doen we ook samen 

maar gewoon thuis.’ De vrouw vertelt dat haar dochter 

in Australië woont. ‘Vorig jaar hebben mijn man en 

ik daar de Kerst gevierd. Het is er dan hartje zomer 

en dat voelt allemaal toch wel raar. Ze vieren het heel 

uitbundig, maar dan met een barbecue of een picknick. 

Op stranden kun je de Kerstman op een surfplank 

zien. Mijn dochter is daar al helemaal aan gewend en 

heeft geen behoefte om met de Kerst naar Nederland 

te komen. Als ze komen doen ze dat in de zomer.’ Het 

wordt intussen niet alleen drukker, maar ook kouder. 

Als de dames hun weg willen gaan vervolgen is het 

voor mij eveneens genoeg geweest en stap ik ook op. 

Ik wens ze veel succes met hun initiatief.

Maerten
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Wij wensen u

Prettige Kerstdagen

en een Gelukkig Nieuwjaar

Gruttolaan 32

Maartensdijk

T 0346 211838

www.mokveldhoveniersbedrijf.nl

Looydijk 78  |  3732 VG  De Bilt  |  030-2210002

sfeervol 2014

Fonville wenst u
gezellige feestdagen

en een

 

 
P.C. Staalweg 90 te Bilthoven 

www.huussenelektro.nl  
030 – 220 04 04 

  

Wij wensen u

plezierige Kerstdagen

en een gezond en

gelukkig 2014.

In januari geen 

inschrijfgeld!

Atlas Maartensdijk | Tolakkerweg 217
3738 JM Maartensdijk

Wij wensen u een gezond  
en sportief 2014

BESPAAR 

€ 20,-

Irene A1 kampioen
Rond een uurtje of half 3 op zaterdag 7 december, betraden de jongens A1 van 

volleybalvereniging Irene het veld voor de lang verwachte kampioenschapswedstrijd. Aan de 

andere kant van het net waren de jongens van het Amersfoortse Keistad te vinden. 

Irene staat eerste op de ranglijst van 

de 1e klasse en Keistad tweede. Het 

doel van Irene was om minimaal 

twee sets te behalen want dat be-

tekende een ongeslagen kampioen-

schap. Na een hevige pot met niet 

alleen het gezweet van de spelers, 

maar ook van de coaches en het 

vrolijke publiek kwam er een 2-2 

in setstand op het scorebord. Dit 

zorgde ervoor, dat Irene-jongens 

A1 kampioen van de 1e klasse zijn. 

Na de winterstop zullen ze in de 

Hoofdklasse uitkomen. Ook gaan 

de jongens meedoen aan het Open 

Nederlands Kampioenschap begin 

januari. Genoeg mooie momenten 

voor dit talentvolle team om zich te 

blijven ontwikkelen.

Het A1 kampioensteam van 

de eerste klasse moet zich nu 

voorbereiden op hun debuut in de 

Hoofdklasse.

Nederlaag voor kleinste 
talenten Brandenburg

Na de 9-6 overwinning tegen De 

Duinkikkers vorige week wa-

ren de kleinste talenten van Bzc 

Brandenburg zaterdag klaar voor 

de wedstrijd tegen de koploper 

VZC&E&P uit Veenendaal. Aan 

de stand te zien een zware wed-

strijd. Zaterdag werd ruim op tijd 

verzameld in het zwembad voor 

een optimale voorbereiding. Bij 

het zien van de grote tegenstan-

ders sloeg de schrik wel even 

toe, maar eenmaal in het wa-

ter gingen ze er link tegenaan. 
Na de eerste periode stond er 

‘slechts’ een 2-0 achterstand op 

het bord. De tegenstander zette in 

de tweede periode een tandje bij. 

Waar Brandenburg alles naast en 

over schoot, wist de tegenstan-

der het doel goed te vinden. Al 

gauw stond het 5-0. Ook in de 

derde periode werden er weinig 

kansen gecreëerd en ook mooie 

zwemacties van Sanne en Kyla 

mochten niet baten. Bij de tegen-

stander ging het echter wel goed 

en al snel stond het 9-0. De laat-

ste periode bracht wat hoop met 

een mooi uitgespeelde man-meer 

door Sanne. Echter was dit te laat 

en stond er uiteindelijk een 13-1 

nederlaag op het scorebord.

Salvodames winnen nipt 
van concurrent

De dames hebben nagelaten om concurrent  Atalante te passeren op de ranglijst. Er werd 

wel gewonnen met 3-2 maar dat was te weinig. De heren hebben hun wedstrijd 

tegen Wilhelmina ruim verloren met 0-4.

Salvo heeft een kans laten liggen om 

te stijgen op de ranglijst. Er werd 

een set teveel verloren. De eerste set 

was Salvo nog niet echt scherp. Er 

werden mooie momenten afgewis-

seld met slordig spel waar Atelante 

dankbaar gebruik van maakte en de 

set won met 22-25. Het was duide-

lijk dat er meer in zat voor Salvo. 

Dat kwam er in de 2e en 3e set uit. 

In de 2e set was Anique Diepeveen 

twaalf punten aan service. Salvo 

was in deze en de 3e set veel ster-

ker en won resp. met 25-13 en 25-

17. Het leek een mooie eindstand 

te kunnen worden. Atelante dacht 

daar anders over en knokte zich 

terug in de wedstrijd. Door twee 

wissels was Salvo minder effectief 

en knokte de tegenstander net even 

harder. Dat werd beloond met een 

20-25 setwinst. De beslissende 5e 

set speelde Salvo gesteund door het 

talrijke publiek het spel zoals de da-

mes dat kunnen en wonnen met 15-

11. Door dit resultaat blijft Salvo in 

de middenmoot geklasseerd. Op 19 

december spelen de dames in Bilt-

hoven tegen Irene.

Heren

Het jeugdige Salvo heeft nog steeds 

moeite met oudere teams die veel 

geroutineerder zijn. Zij kunnen het 

surplus aan snelheid, lexibiliteit en 
kracht nog niet omzetten in effec-

tief spel. Het team is wel op de goe-

de weg en de resultaten zullen in de 

tweede seizoenshelft zeker komen. 

Er wordt hard getraind en daar is 

zichtbaar dat het niveau groeiende 

is en dat de mannen gewoon zo 

door moeten gaan en dan komen de 

resultaten vanzelf.

Nu was tegenstander Wilhelmina 

uit Amersfoort nog te sterk voor 

de jeugdige Salvo’ers. Deze tegen-

stander kon het spel van Salvo goed 

lezen waardoor het scoren alleen 

lukt als de actie voor 100% slaagt. 

Dat lukt in deze fase nog niet. Ook 

zaterdag niet. Wilhelmina won af-

getekend met 0-4. De uitdaging 

voor de tweede seizoenshelft is om 

de onderste plek te verruilen voor 

een plaats in de middenmoot van de 

3e klasse. 

DOS blijft 
winnen

Ook al was het 

aanvangstijdstip 21.30 uur, 

toch bevolkten nog veel 

Westbroekers sporthal De 

Vierstee. Zij zagen DOS vooral 

voor rust veel scoren waarmee 

zij de basis legde voor de 

vierde overwinning op rij.

DOS kende zaterdagavond 

een quick start tegen Hel-

las uit Nunspeet. Binnen vijf 

minuten stond de thuisploeg 

met 4-0 voor. Cindy van Et-

tekoven speelde in de basis-

acht van coach Berry van den 

Broek voor de geblesseerde 

Linda Nap en had eerder op 

de dag ook al met haar eigen 

team gespeeld. Na enkele uren 

rust speelde zij ook nu weer 

een goede wedstrijd, wat ech-

ter niet met een doelpunt kon 

worden bekroond.

DOS speelde te onrustig om de 

snel opgebouwde voorsprong 

verder uit te breiden. In de 

aanval werden er teveel één-

schotsaanvallen geproduceerd. 

Dit kwam voornamelijk omdat 

DOS niet de rust bewaarde 

om eerst een goede rebound 

neer te zetten. Dit gaf Hellas 

de gelegenheid aan te haken 

bij de thuisploeg. Hellas heeft 

een goed korfballende ploeg 

die ook in een hoog tempo wil 

spelen, waardoor er wel een 

leuk schouwspel voor de toe-

schouwers ontstond. Halver-

wege was de voorsprong nog 

drie punten in het voordeel van 

de Westbroekers bij 14-11.

De tweede helft was van een 

minder hoog niveau. Beide 

teams deden er alles aan en 

werkten hard, maar dit mocht 

helaas niet leiden tot veel doel-

punten. Dat in dit sportieve 

duel zowel een speler van Hel-

las als van DOS een gele kaart 

ontvingen was jammer en niet 

in de sfeer van de wedstrijd. 

De overwinning van DOS 

kwam niet meer in gevaar en 

het verschil van drie doelpun-

ten halverwege is ook in de 

eindstand van 19-16 terug te 

vinden.

Volgende week speelt DOS de 

laatste wedstrijd van 2013. In 

Bodegraven is Vriendenschaar 

de gastheer. De wedstrijd be-

gint om 19.20 uur. Inzet is de 

tweede plek, want beide teams 

staan nu daar met 9 punten.



Nootjes
Te koop aangeboden

KOK STOMERIJ EN 

LEDERWAREN, Dorpsweg 

46, Maartensdijk is oudjaars-

dag om 16.00 uur gesloten. 

Vanaf vrijdag 3 januari staan 

wij weer vanaf 7.00 uur voor 

u klaar.

MUTSEN, handschoenen en 

sjaals voor jong en oud bij 

Kok Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672

HP 22 origineel inktpatroon 

3 kleuren (C9352AE). € 10,-. 

Tel. 0346-213204

30 kaarsjesverlichting z.g.a.n. 

voor binnen/buiten. € 17,50.

Tel. 06- 53441095

Grote ronde krans, door-

snee 75cm en 10cm dikte, 

met guirlande omwikkeld. € 

32,50. Tel. 06- 53441095

SOLDATEN, speelgoed en 

kleding bij Kok Stomerij & 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

212672

1 paar lage noren mt 39 met 

overschoenen. € 30,-. Tel.06-

53441095

Ouderwetse kooltjesstrijkijzer 

€ 7,50. Grijs bewolkte 2-pits 

petroleumstel € 12,50. Tel. 

0346-211738

Stevige donkerrode inklapba-

re rollator, in prima staat, incl. 

afneembaar dienblad. €25,00. 

Tel.030-2292791

Mooie kunstkerstboom op 

zeer stevige voet, hoogte 

1.85 mtr. € 15.00..Cees 

Brekelmans. Tel. 0346-

282238

Gevonden een grote zwarte 

gras opvangbak van gras-

maaier. Is van aanhanger 

gevallen tijdens rijden. Tel. 

0346-211470

Broodtrommel, crème kleur, 

jaren 50. € 25,-. Kopergravure 

boerderij met kippen en gan-

zen 15x11,5cm. € 10,-. Tel. 

06-44420668

Kerstspullen voor de kerst-

boom, jaren 60, ong. 30 stuks. 

€ 25,-. Tel. 06-44420668

Adia borduurstof, 5 draads 

50x50cm + diverse borduur-

patronen. € 5,-. Tel. 0346-

214084

Mooie lederen 2- zitsbank. € 

20,-. Tel. 030-2200437

Vraagbaak van golf volkswa-

gen diesel modellen 1977 tot 

1980. € 8,-. Tel. 0346-214084

Grote witte jerrycans. Voor 

vele doeleinden geschikt. € 

5,- per stuk. Tel. 0346-214084

Complete doos lego technic 

van een vliegtuig nr. 9394. € 

12,50. Tel. 0346- 214084

Boek over hoe dieren te 

maken van papiermaché met 

kleurfoto’s. € 15,-. Tel. 0346-

214084

Zwarte kinderschaatsen 

(schoen)maat 21. Zien er net-

jes uit. € 7,50. Tel. 0346-

214084

Afdekplastic, ideaal voor het 

afdekken van o.a. meubels. 

Afm. 4x5m. € 1,50. Tel. 0346-

214084

Nieuwe Philips kerstver-

lichting voor binnen met 15 

kaarslampjes met knijpers. € 

7,50. Tel. 030-2202996

Blauwe “Carlton”beautycase 

met cijferslot. € 10,-. Tel. 

030-2202996

Luxe witte hang lampenkap, 

hoog 46 cm. € 15,-. Tel. 030-

2202996

Handgemaakte kerstkaarten + 

envelop, vierkant en langwer-

pig, in foliezakje. 20 voor € 

10,-. Tel. 030-2202996

2 nieuwe roze babydekentjes 

100x85cm. € 6,-. Tel. 030-

2202996

Nieuwe vierkante bad/dou-

che mat (Blokker), crème 

52x52cm. € 5,-. Tel. 030-

2202996

Nieuwe donker bruine leren 

dameslaarzen maat 39. Van 

€ 125,- voor € 45,-. Tel. 030-

2202996

Personeel gevraagd

VPTZ de Biltse kernen zoekt 

een coördinator. Zie pag. 20

Diversen 

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672

PERCEEL gezocht 0,5-1ha in 

Groenekan e.o. voor verplaat-

sing tuinderij, Janneke en 

Greg. info@tuinderijdegroe-

nesteen.nl. Tel. 06-53878163

BETTY'S CORNER wenst al 

haar klanten fijne feestdagen 

en een gezond 2014!

Tussen kerst en oud en 

nieuw gesloten. Bel voor een 

afspraak: 06-33722022. Zorg 

voor uw haar!

Zaterdag 14 dec. 

KERSTVERKOOP bij 

Blooming Business, 

van 10.00- 13.00 uur. 

Beukenburgerlaan 62 (voor-

malig boswachtershuis in bos 

de Leyen); alleen bereikbaar 

via woonwijk de Leyen. Meer 

info tel. 06-20199194

Ervaren vrijwillige groom/

menner die een paar keer per 

week met mij op pad wil met 

enkelspan. Tel. 06-15617168
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes kunt u per 
mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

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

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

Computerspecialist. Voor al uw computer- en laptop-

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

weekend. Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel. 0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan 

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

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

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

06-54967985

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

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

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 

coaching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter onder-

steuning van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350, www.

MPGcoaching.nl

Nummer 21, 2e Hands (merk) kledingwinkel aan de 

Molenweg 21 in Maartensdijk. Openingstijden: woensdag 

t/m zaterdag 10.00- 14.00. Alle schoolvakanties gesloten. Tel. 

0346-21885, nr21.marjolein@hotmail.com

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp- Aanleg- Onderhoud- Gladbestrijding.

Door inzet van onze gladheidbestrijding minimaliseren wij

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

bezorging van strooizout. Voor meer informatie kunt u bellen

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

Personeel aangeboden

Ervaren gastouder te Westbroek heeft plaats voor 4 kind-

jes, 3 werkdagen in de week. Leeftijd 0-4 jaar en/of BSO 

voor kinderen die in Westbroek naar school gaan. Voor meer 

informatie: 06-53510824

Cursussen / Trainingen

Zie pag. 16 voor Mens De Bilt cursussen.

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

SVM niet bij de les
Na de goede wedstrijd tegen Kockengen ging de geelblauwe trots (van Maar-

tensdijk) op bezoek bij DHSC in Utrecht. De gastheren hadden de vorige 

week met grote cijfers van medekoploper FC De Bilt verloren en wilden de 3 

punten graag thuishouden. SVM kon bij winst op gelijke hoogte komen.

Het eerste kwartier was duidelijk voor de gastheren. SVM weer met Erik Rö-

ling centraal in de verdediging en Sjoerd Burgers als back voor de geschorste 

Rick Lith kreeg weinig grip op het snelle aanvalsspel van DHSC. Dit resul-

teerde al na 10 minuten in een 1-0 voorsprong. Keeper Dominic Jansen (ver-

vanger voor de geblesseerde Richard de Groot) kreeg de bal niet klemvast en 

de linkerspits tikte de voorsprong binnen. SVM zette meer druk naar voren en 

de kleine kansen kwamen er ook. De hard werkende topscoorder Mike de Kok 

kreeg veel te weinig goede ballen aangespeeld.

Het werd een open spannende pot. SVM op jacht naar de gelijkmaker en 

DHSC loerde op de counter. De gastheren kwamen met een fraai afstands-

schot op 2-0. Slecht verdedigen bij SVM leverde vlak voor de rust de 3-0 rust-

stand op. SVM begon met 2 wissels (Jorn Brefeld voor Bas Temme en Djoey 

Engel voor Kelvin van de Bunt) aan een sterke 2e helft. Diverse kansen op de 

1-3 werden niet benut. SVM had ook geen geluk en de keeper van DHSC had 

een engeltje op de lat. Zelf niet scoren levert dan vaak een doelpunt aan de 

andere kant op. In de 60 minuut werd de ruimte achterin bij SVM goed benut 

door de gevaarlijke spitsen van DHSC.4-0. Dat het vlak voor tijd nog 5-0 

werd is meer voor de statistiek.

SVM had als team een totale offday en liet volkomen onnodig de drie punten 

in Utrecht. Inplaats van aansluiting bij de middenmoot zakken de geelblau-

wen naar de 10e plaats. De competitie wordt op zaterdag 18 januari hervat met 

een uitwedstrijd tegen NiTA.

Gratis Badminton-Clinic
Voor alle kinderen van de groepen 4, 5 en 6 van de basisschool organiseert 

SV-Irene een badmintonclinic. Onder leiding van professionele trainers is deze 

middag een uitgelezen kans om kennis te maken met deze leuke sport. Op vrij-

dag 3 januari 2014 zijn de kinderen van harte welkom in Sporthal De Bilt (Henri 

Dunantplein 4) van 14.30 tot 16.30 uur.

Voorzien van sportkleren en sportschoenen kan je lekker meedoen. Een racket 

kun je in de zaal lenen. Meld je wel aan voor 20 december via jeugd@sv-irene.nl.

Nova begint te 
laat aan comeback

Afgelopen zaterdag moest Nova aantreden tegen 

de nummer twee in de poule 2D, MIA. Na de af-

gelopen twee wedstijden was het mogelijk om, 

na winst, mee de draaien in de top 3. Nova bood 

stand de tot aan de eerste 15 minuten. Daarna was 

het Mia die de wedstrijd deed keren en op grote 

voorsprong kwam. In de laatste vijf minuten was 

het Nova wat tot scoren kwam, maar het gat was 

te groot.

Toen het luitsignaal klonk was het Mia die de bal 
uitnam en in de eerste aanval meteen scoorde. Nu 

was het aan Nova om daar een antwoord op te ge-

ven, maar dit bleef uit. Al snel maakte Mia de 2-0 

door middel van een afstandsschot uit de hoek van 

het veld. Kort daarop was het Nova die vanuit een 

goed verzorgd afstandsschot de 2-1 verzegelde. 

In de daarop volgende tien minuten was het noch 

Nova, noch Mia die wist te scoren. Toch was het 

Nova die de 2-2 op het scorebord zette. Na de ma-

tige 20 minuten van beide ploegen was het Mia 

die op stoom kwam. Zij wisten voor de rust nog 

zes goals te maken, wat de ruststand 8-2 maakte.

In de tweede helft moest Nova er een tandje bij 

doen om met de punten naar huis te gaan. In het be-

gin lukte dit aardig. Door een schot van Lisa Rade-

makers en een doorloopbal van Sigrid Ruigendijk 

kwam de ploeg op een werkbare stand van 9-4 te 

staan. Maar Mia bleef scoren en de doelpunten van 

Nova bleven uit. Nova kon door de druk op de bal-

lijnen moeizaam aanvallen neerzetten waardoor ze 

moeilijk tot scoren kwam. Mia werkte de stand uit 

tot 14-4. In de laatste vijf minuten kwam Nova tot 

scoren. Het gat wat Mia had geslagen in de tweede 

helft was te groot om tegenop te scoren. Daardoor 

loot de scheidsrechter af met een stand van 17-10 
in het voordeel van Mia.

Door deze uitslag bevindt Nova zich op een ge-

deelde 6e plaats met Triaz 1. 

Volgende week neemt de selectie het op tegen Per-

nix uit Leiden. De wedstrijd zal plaatsvinden in 

het HF Witte Centrum om 16.40 uur. Supporters 

en belangstellenden zijn uiteraard welkom.
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FC De Bilt winterkampioen
De laatste tegenstander van FC De Bilt in de eerste seizoenshelft was NiTA uit Nieuwer ter 

Aar. Dit jaar verloopt het voor NiTA erg moeizaam , want de leuke dorpsclub pakte tot nu toe 

te weinig punten. Dat betekende niet dat het voor FC De Bilt een makkie zou worden, want in 

bijna alle verloren wedstrijden van NiTA was het eigenlijk gelatteerd. Voor FC De Bilt was het 
zaak om minimaal gelijk te spelen om zodoende in de top drie de winterstop in te gaan. 

De weersomstandigheden waren 

redelijk en dat was maar goed ook, 

want als het wat meer had gere-

gend dan was het in Nieuwer ter 

Aar waarschijnlijk wel afgelast; 

het echte gras zag er misschien nog 

wel mooi uit, maar was voor mooi 

voetbal niet geschikt. Ondanks dat 

wist FC De Bilt in de eerste helft 

toch nog aardig wat mooie aanval-

len te produceren. De belangrijkste 

sta-in-de-weg was de keeper van 

NiTA. Hij keepte voortreffelijk en 

wist met mooie reddingen tot de 

rust zijn doel schoon te houden. 

Ook Imco van Elk, de Biltse kee-

per, deed waarvoor hij in het doel 

stond; hij kreeg niet veel te doen, 

maar wat hij deed was prima. De 

tijd verstreek en de 0-0 bleef op het 

scorebord en de Biltse supporters 

werden hierdoor toch wat ongerust. 

Het enige vermeldenswaardige uit 

het laatste gedeelte van de eerste 

helft was de onnodige gele kaart 

voor de nummer 4 van NiTA. 

Gezien het spelbeeld van de eer-

ste helft  moest FC De Bilt deze 

wedstrijd gaan winnen en in de 

rust kon Gerrit Plomp nog wat aan-

wijzingen geven om in de tweede 

helft de wedstrijd te beslissen. De 

trainer van NiTA, de voor FC De 

Bilt bekende Herman Scheurs, 

moest het van achter de hekken 

doen; hij mocht zich vandaag niet 

met zijn team bemoeien, vanwege 

een rode kaart tegen Jonathan. De 

tweede helft begon en FC De Bilt 

had goede bedoelingen, maar de 

oude voetbalwet was vandaag van 

kracht: als je zelf niet scoort, dan 

doet de tegenstander dat wel. Een 

aanvaller van NiTA nam een hoge 

bal goed mee en creëerde hierdoor 

een mooie kans die hij vervolgens 

uitstekend afrondde: 1-0. En dan te 

weten dat de twee concurrenten in 

de top drie op dat moment beide op 

een ruime overwinning afsteven-

den… Na de bittere pil herpakte 

De Bilt zich heel goed. Het raakte 

zeker niet in paniek en bleef gedul-

dig, prima combineren en al heel 

snel scoorde Mike Versloot de ge-

lijkmaker. Even later zette Lennart 

van Dijk vanaf de middellijn een 

snelle aanval op en trok zelf ook 

mee naar voren en gaf een mooie 

assist op invaller Koen Musters 

die heel beheerst de 1-2 inschoot. 

Kort daarna kreeg de nummer 4 

van NiTA zijn tweede gele kaart en 

moest dus het veld verlaten en kon 

het sterk combinerende FC De Bilt 

de man-meer-situatie heel eenvou-

dig benutten.  Vervolgens scoorde 

Mike na goed doorzetten zijn 26e  

en nam Michael The na een schit-

terende solo de 1-4 voor zijn reke-

ning. De wedstrijd leek gespeeld, 

maar in de laatste minuut struikelde 

de keeper van NiTA en maakte hier-

door een onhandige overtreding, 

waardoor een Biltse aanvaller een 

scoringskans werd ontnomen. Een 

terechte penalty, maar ook een on-

nodige rode kaart voor de goede 

keeper uit Nieuwer ter Aar. Mike 

schoot dit buitenkansje onberispe-

lijk binnen 1-5.

Na aloop konden we constateren 
dat FC De Bilt gewoon gedaan 

heeft wat het vandaag moest doen 

om zich vervolgens Winterkampi-

oen te mogen noemen. Ach, voor 

wat dat waard is, want de competi-

tie is precies op de helft en niet na 

13, maar na 26 wedstrijden worden 

de prijzen verdeeld. Op de ranglijst 

staan nu drie ploegen een beetje los 

van de rest en het ziet er zo lang-

zamerhand wel naar uit dat deze 

drie ploegen het gaan uitmaken. 

Jonathan is al jaren een kandidaat 

om te promoveren naar de tweede 

klasse, Kockengen en FC De Bilt 

zijn gepromoveerd uit de vierde 

klasse en hadden dit jaar een mid-

denmootpositie al  mooi gevonden 

en hoopten op een periodetitel. In 

dat opzicht heeft FC De Bilt het be-

oogde doel bereikt, want de eerste 

periode is inmiddels behaald. Maar 

een winterkampioen kan maar een 

doel voor ogen hebben…

Geniet allen van een welverdiende 

winterstop met mooie feestdagen 

en op 18 januari start de tweede 

seizoenshelft met de uitwedstrijd 

tegen DESTO.

Belangrijke winst voor 
Tweemaal Zes

Het zijn twee cruciale weken voor Tweemaal Zes. In de strijd om de 

titel reisden de Maartensdijkse korfballers zaterdag naar concurrent 

Drachten, volgend weekend komt de koploper op bezoek. 

Drachten is vooral thuis een lastig te bestrijden ploeg, de Friezen ver-

loren januari van dit jaar voor het laatst in eigen hal. Tweemaal Zes 

wil een gooi doen naar de titel, maar wist tot nu toe nog niet de abso-

lute topvorm te vinden. Een cruciaal duel dus, zaterdag in Drachten. 

Drachten speelt werkkorfbal en is onder leiding van trainer Jan Tuttel 

– zelf ooit in Oranje gespeeld – niet te beroerd om fysiek de grenzen 

op te zoeken. Dat bleek ook zaterdag, de thuisploeg probeerde met alle 

middelen om TZ uit de wedstrijd te houden. Het werd ploeteren voor 

Tweemaal Zes. Gelukkig bleven de TZ-spelers en staf rustig, waardoor 

de gekleurde kartonnetjes in de borstzak van de arbiter bleven. 

Na de rust, die met een 11-9 voorsprong voor de acht van Eric Geijten-

beek inging, loot de scheidsrechter veel strakker. Dat gaf TZ de kans 
om te laten zien dat het korfballend meer in huis heeft dan de Drachten-

formatie. De 26-16 einduitslag was dik verdiend. Er was naast de twee 

punten nog meer positief nieuws. Zo werden de treffers keurig over bei-

de vakken verdeeld en waren de dames goed op dreef. Lianne Meijers 

maakte er zaterdag zes. De vier invallers die Geijtenbeek in het laatste 

kwartier inbracht lieten zien dat het in de breedte ook wel goed zit. 

Komende zaterdag komt koploper Sporting Delta naar de Vierstee. De 

Dordtse debutant doet het onverwacht goed op overgangsklasseniveau, 

zaterdag werd het arme Sporting Trigon met 37-20 van het veld ge-

veegd. Toch is Tweemaal Zes niet kansloos. De steun van het thuispu-

bliek zou weleens een belangrijke rol kunnen spelen. Aanvangstijd van 

deze kraker is 20.20 uur. 

ZVVS - Brandenburg
De heren van Brandenburg verloren zaterdag met 15-11 van de 

ongeslagen Koploper in de 1e klasse ZVVS uit Vlaardingen.

Na 3 overwinningen en vooral na de goede wedstrijd van vorige week 

ging Brandenburg met goed moed naar Vlaardingen om de koploper de 

1e punten te ontfutselen. De start van de Bilthovenaren was goed, de 

1e aanval leidde meteen tot de 1-0 voorsprong via midvoor Arjan de 

Haas. De ploeg uit Vlaardingen was hier niet echt van onder de indruk 

en bracht in de 1e periode al een gat van 3 doelpunten tot stand (5-2) 

waarbij wel een 2 tal dubieuze goals bij zaten (vrije ballen binnen de 5 

meter die direct ingeschoten werden). 

In de 2e periode bleef het verschil van 3 gehandhaafd (9-6). De 3e peri-

ode was spannend. Brandenburg kwam snel op 9-7 en deze stand bleef 

lang gehandhaafd, beide ploegen kregen kansen maar Brandenburg 

slaagde er niet in de aansluitingstreffer te maken en ZVVS scoorde laat 

in de 3e periode nog 2 keer waarmee het 11-7 werd en de strijd gestre-

den leek. In de laatste periode kwam Brandenburg niet meer dichterbij 

en werd de voorsprong door de koploper nog iets uitgebreid. Al met 

een al een verdiende overwinning voor de koploper maar waarin het 

verschil zat in het benutten van de mogelijkheden. Speltechnisch was 

er toch weinig verschil tussen beide ploegen.

De competitie ligt nu stil tot 19 januari en vangt dan aan met de uitwed-

strijd tegen de hekkensluiter Livo uit Aalten. Na 9 wedstrijden hebben 

de heren van Brandenburg 16 punten en staan op de 5e plaats van boven 

maar het gat met de top is groot.

Billen knijpen voor FC De Bilt D4
De gehele competitie ongeslagen bovenaan gestaan, de meeste goals voor (57) , de minste 

goals tegen (13)? En toch geen kampioen; dat was het doemscenario voor FC de Bilt D4 

Want ondanks de ongeslagen status met 2 gelijke spelen was de ploeg afhankelijk van de 

inhaalwedstrijd tussen Achterveld D2 en Valleivogel D2 uit Scherpenzeel.

Dus was het voor de D4 van FC 

De Bilt zaterdag 14 december bil-

len knijpen en afwachten. Want bij 

puntverlies van Achterveld en zon-

der zelf nog te hoeven spelen kon 

de D4 alsnog tot kampioen worden 

gekroond. Om kwart over tien was 

daar dan eindelijk het verlossende 

telefoontje. Achterveld was niet op-

gewassen tegen de fysiek veel ster-

kere Valleivogels uit Scherpenzeel 

en dus kon in De Bilt de vlag uit.

V.l.n.r. bovenste rij: Stan van Harselaar, Thom van Ettikhoven, Stijn van Heijningen, Coen Sluijter, Rick Ursem, 

Jeffrey de Ruijter, Lars Sjollema, Vince van Leusden en Caspar Mooijman. Onderste rij: Daniel Smits, Federico 

Cucinotta, Robin Swinkels, Jochem Zwambag, Nick van Hugten en Leonardo Cucinotta.

30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt
030-2746772 • www.curves.nl

Berry van den Broek vertrekt 
Hoofdtrainer Berry van den Broek en DOS (W) gaan na twee jaar uit 

elkaar. De technische commissie van DOS heeft dit deze week aan de 

spelersgroep bekend gemaakt.

De technische commissie en Van den Broek hebben in goed overleg 

geconcludeerd dat het voor beide partijen na twee seizoenen tijd is voor 

iets nieuws. Voorzitter van de TC Wilco de Rooij licht toe: ‘Berry heeft 

het in de afgelopen periode erg goed heeft gedaan met vorig seizoen 

het behalen van een dubbel kampioenschap. Hierdoor speelt DOS dit 

seizoen zowel op het veld als in de zaal op 2e klasse niveau’

De komende seizoenen wil DOS graag een volgende stap maken. De 

Rooij vindt, dat hiervoor vol-

doende potentie in het jonge 

team aanwezig is. Het is daar-

naast de verwachting dat er vol-

gend seizoen enkele talentvolle 

spelers uit de A1 doorkomen. 

Het doorgroeien naar een hoger 

niveau wil DOS nu met een nieu-

we trainer gaan bewerkstelligen.
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Het obstakel in Hollandsche Rading
door Henk van de Bunt

Begin november berichtte deze krant over een obstakel op het Vuursche Pad in Hollandsche 

Rading. Anne Anema uit Maartensdijk had dit ‘ingebracht’ en namens de gemeente De Bilt 

‘lichtte’ landschapcoördinator Dick van Beek er het nodige bij toe. Op het artikel kwamen 

weer twee reacties, waarvoor eerder in deze krant geen plaats was. De situatie ter plaatse is nog 

ongewijzigd; wij geven de reacties verkort weer:  

Hugo Mutsaers, Hollandsche Ra-

ding: ‘Sinds een paar weken zie ik, 

ietsend vanaf Maartensdijk naar 
Hollandsche Rading relecterende 
borden, die mij waarschuwen voor 
een obstakel. Dat obstakel is er ge-

lukkig niet. Er is wel een nieuw hek, 

maar dat staat open en is geborgd 

met een slot. Er staat een lantaarn-

paal die het hek moet aanlichten. Er 

is een bord met een voetgangers-

oversteekplaats. Dit alles ademt de 

daadkracht van een wegbeheerder, 
die paal en perk (obstakel en bord) 

wil stellen aan de massaliteit van 
auto’s en landbouwvoertuigen, die 
het dorp in en uit zouden scheuren. 

Het ietspad als onneembare horde 

voor arme voetgangers die blijk-

baar slechts aan de noordkant van 
deze verkeersader mogen lopen. 
Voetgangers die, eenmaal aange-

komen op de Dennenlaan, geheel 

voor eigen risico en zonder borden 
ineens weer zelfdenkende verkeers-

deelnemers moeten zijn. Holland-

sche Rading als behekte gemeen-

schap’. 

Anders

‘Als we het nu eens anders doen: 

het hek laten staan (het is een mooi 

hek), de chicane voor de ietserssla-

lom verkleinen/versmallen (komt 
nu tot aan de wegrand en dat is niet 

veilig), het hek ixeren in de open 
positie, alle borden weghalen (dat 

zijn er een stuk of vijf), vooral geen 
relecterende strepen op het hek en 
de chicane plakken, hek nooit meer 

sluiten, verlichting uit, lantaarnpaal 
weg, het betegelde ommetje van de 
chicane uit de grond halen’. 

 

Peter Leermakers uit Bilthoven: 
‘Ook ik kom dagelijks over het 
ietspad. Met mij honderden ietsers 
meer. Het ietspad is dan ook een 
prachtige verbinding van Utrecht 
en Bilthoven naar Hilversum. Het 
heeft prima asfalt en wordt goed 

onderhouden. Voor dit soort iets-

verbindingen geven rijk en provin-

cie tonnen uit, om het ietsverkeer 
verder te stimuleren. En daar is die 
dan ineens, uit het niets: een land-

hek dwars over het pad. Met vol-
gens de gemeente een ‘ruime’ iets-

sluis. Is er ook geluisterd naar al 

die ietsers? Is de Fietsersbond om 
advies gevraagd? Ik denk het niet. 
Want iedereen die ietst, zeker over 
doorgaande trajecten, zal beamen 
dat zo’n hek over het pad vragen 
om ongelukken is. 

Forenzen

Na zonsondergang mag je er niet 
ietsen? Dat kan een regel van het 
recreatieschap zijn, maar dat kun 
je op dit type ietspad, dat voor het 
overgrote deel door forenzen wordt 
gebruikt, niet staande houden. Ik 

vind het hek een oliedomme in-

greep, die meer gevaar en irritatie 
oplevert dan dat het problemen 
oplost. Wat mij betreft is geen hek 
de beste optie. En als er een com-

promis nodig is (zo gaat het vaak) 
dat een wit hek en de ietssluis ver-
wijderen. Een slinger maken; als 
ietser remt dat ook af en het geeft 
meer uitwijkruimte als ietser en 
wandelaar dreigen te botsen. 

‘Doe wel en zie niet om’ betekent: ‘doe wel zonder op de gevolgen van uwe daden te letten, zonder lof of dank 

daarvoor af te wachten’.

Ontdek Fort Ruigenhoek 

in de vakantie
Erop uit in de kerstvakantie? Dat kan. Maak een unieke excursie op Fort 
Ruigenhoek. Uniek, omdat veel forten in de winter gesloten zijn. Echter, 
Staatsbosbeheer maakt het mogelijk om ook in de winter een rondleiding 
te maken op het Fort op de Ruigenhoeksedijk. 
Het fort, dat deel uit maakt van de Hollandse Waterlinie, is gebouwd in 
de 19e eeuw. Wat was de aanleiding van de bouw? Waarom deze plek? 
Welke functies had het fort? Welke dieren en plantensoorten leven er? 
Vragen die tijdens de rondleiding zeker beantwoord zullen worden. De 
gids van Staatsbosbeheer neemt u graag mee op pad.
De eerstvolgende rondleiding is op zondag 29 december. Starttijd is 
13.30 uur en de rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur. Kijk voor meer info 
en aanmelden op www.groenehartcentrum.nl, klik op ‘buiten activitei-
ten’. Bent u met een groep? Maak dan een afspraak.

Ieder jaargetijde heeft zijn charmes op Fort Ruigenhoek.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Wij zien u weer op woensdag 8 januari 2014

Woe.
18-12 "Kliekjesdagen"

Div. vlees, vis en 
vegetarische gerechten.

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
19-12
Vrij.

20-12

van 26 december 2013 

t/m 7 januari 2014 

gesloten.

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

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

Landschapsbeheer zoekt 
vrijwilligers

Landschap Erfgoed Utrecht zoekt enthousiaste vrijwilligers voor een nieuw op te richten 

vrijwilligersgroep om het waardevolle cultuurlandschap van het Noorderparkgebied

 te kunnen behouden. 

De nieuwe vrijwilligers hoeven 
geen ervaring met landschapsbe-

heerwerk te hebben. In 2014 wor-

den de nieuwe deelnemers opgeleid 

om de werkzaamheden in het land-

schap op zelfstandige en professi-
onele wijze aan te pakken. Al wer-
kende leert men door het seizoen 

heen van alles over het beheer van 
verschillende landschapselemen-

ten. Van snoei- en zaagwerkzaam-

heden aan (knot-)bomen en gerief-
hout, het werken met de bosmaaier 

of zeis op waardevolle hooilandjes 
tot het beheer van poelen. Land-

schap Erfgoed Utrecht organiseert 
de praktijkdagen en cursussen in 

samenwerking met de vereniging 
Hart voor Groen uit Maartensdijk/
Hollandsche Rading. Na 2014 kan 

de vrijwilligersgroep zelfstandig 
verder werken met ondersteuning 
van Landschap Erfgoed Utrecht.

Informatiebijeenkomst

Op zaterdag 25 januari is er een 
informatiebijeenkomst voor geïn-

teresseerden, waarop men meer te 

weten komt over de verschillende 
aspecten van het landschapsbeheer 
in het Noorderpark. Bovendien 
wordt het vervolgtraject gepre-

senteerd naast de locaties waar in 

2014 gewerkt kan gaan worden. 

Aanmelden voor de informatie-

bijeenkomst kan via www.land-

schaperfgoedutrecht.nl/agenda. 
Neem voor meer informatie con-

tact op met Landschap Erfgoed 
Utrecht, vrijwilligerswerk@land-

schaperfgoedutrecht.nl of tel 030 
2205534.

Het opzetten van de nieuwe vrij-
willigersgroep in het Noorderpark 

wordt mogelijk gemaakt met inan-

ciële steun vanuit Groen en Doen. 
Groen en Doen is een programma 
van het ministerie van Economi-
sche Zaken, Landbouw en Innova-

tie, www.groenendoen.nu.

Landschap Erfgoed Utrecht organiseert de praktijkdagen en cursussen in samenwerking met de vereniging 

Hart voor Groen uit Maartensdijk/Hollandsche Rading.


