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Uit de gemeenteraad 
van 24 november

door Guus Geebel

Bij de behandeling van het voorstel om Peter Schlamilch te benoemen 
tot lid van de vertrouwenscommissie voor een nieuwe burgemeester 
constateert Krischan Hagedoorn (PvdA) dat er weinig is vastgelegd 
over het toetreden tot de commissie van een raadslid dat zich afsplitst 
van een fractie. ‘In onze beleving wordt de voordracht voorbereid door 
de fracties die het mandaat van de kiezer hebben gekregen.’ Hij vindt 
het niet juist dat Schlamilch zitting neemt in de commissie omdat de 
kiezer zijn fractie dat mandaat niet heeft gegeven. ‘Dat was anders ge-
weest wanneer hij met voorkeursstemmen was gekozen. De PvdA zal 
daarom tegen de benoeming stemmen.’ D66 neemt geen fractiestand-
punt in maar laat de fractieleden zelf beslissen. Na schriftelijke stem-
ming besluit de raad met 7 tegen 18 stemmen Peter Schlamilch niet te 
benoemen in de vertrouwenscommissie. De raad gaat akkoord met de 
eerste wijziging van de verordening op de vertrouwenscommissie, die 
inhoudt dat een fractie die vanuit een bestaande fractie wordt gevormd, 
niet tot de vertrouwenscommissie wordt toegelaten. 

Strategische agenda
Met de Strategische agenda wil de raad vanaf 2017 periodiek met el-
kaar van gedachten wisselen over grote en strategische maatschappe-
lijke opgaven die van belang zijn voor de toekomst van de gemeente De 
Bilt. De opstellers van het stuk krijgen veel waardering. Anne de Boer 
(GroenLinks) en Werner de Groot (CDA) zien het als een bijzonder nut-
tige leidraad om met elkaar in debat te gaan. Erik van Esterik (PvdA) 
was een van de opstellers. Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) vindt 
het van belang ook externe partijen erbij te betrekken. Dolf Smolenaers 
(D66) en Nico Jansen (CU) hebben veel waardering voor het stuk en zij 
danken de opstellers.       Lees verder op pagina 3

Nieuwe 
burgemeester De Bilt

20 kandidaten hebben gereageerd op de 
burgemeestersvacature in de gemeente De Bilt. Onder de 

sollicitanten bevinden zich 13 mannen en 7 vrouwen. 
Van alle kandidaten hebben 17 bestuurlijke ervaring, van hen 

8 als burgemeester.

Het aantal reflectanten naar po-
litieke kleur is VVD (6), D66 
(5), CDA (4), GroenLinks (3) en 
PvdA (1). Eén kandidaat is geen 
lid van een politieke partij. De 
komende tijd spreekt de commis-
saris van de Koning met een aan-
tal kandidaten en maakt hij een 
selectie. 

Die selectie bespreekt hij met de 
vertrouwenscommissie van de ge-
meenteraad van De Bilt. De ver-
trouwenscommissie voert daarna 
gesprekken met kandidaten.

Binnenlandse zaken
Vervolgens stelt de gemeenteraad 
een aanbeveling vast met daarop 
twee namen en stuurt die naar de 
minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties (BZK). De 
naam van de hoogstgeplaatste 
kandidaat is openbaar. Tegelij-
kertijd zendt de commissaris een 
rapportage aan de minister met 
daarin zijn oordeel over de pro-
cedure en over de kandidaten. De 
benoeming van de nieuwe burge-
meester kan, naar verwachting in 
maart of april 2017 plaatsvinden.

Maatschappelijk diner
Samen voor De Bilt organiseerde donderdag 17 november samen met Mens De Bilt het eerste 

maatschappelijke diner bij Restaurant Hotel van der Valk - de Biltsche Hoek.

Samen voor de Bilt had voor dit 
diner Biltse bedrijven en Biltse 
maatschappelijke organisaties uit-
genodigd. Zij gingen met elkaar 
in gesprek over wat ze voor elkaar 
kunnen betekenen. Wat de een 
over heeft is voor de ander wel-
licht waardevol. Het kan gaan om 
het inzetten van specifieke kennis. 
Of om gebruik maken van elkaars 
faciliteiten zoals een ruimte of ma-
terialen. Tijdens het diner was geld 
vragen taboe.

Matches
Er waren op dit maatschappelijk di-
ner 21 bedrijven en 21 maatschap-
pelijke organisaties aanwezig. Het 
was een bijzondere samenstelling. 
Grote bedrijven zoals het KNMI, 
RIVM, Bilthoven Biologicals en 
Sweco (voorheen Grontmij) waren 
aanwezig naast ZZP-ers met hun 
specifieke kennis. En bedrijven 
die qua grootte daar tussenin za-
ten. Veel waren geen partner van 
Samen voor De Bilt maar bleken 

gedurende de avond absoluut maat-
schappelijk betrokken. Uiteindelijk 
zijn er namelijk tussen bedrijven en 
maatschappelijke organisaties 81 
matches gemaakt.

Voorbeelden
Morgana Nederland en Gilde Per-
soneel timmeren een konijnenhok 
voor de Schutsmantel. Coachgroep 
De Bilt gaat bij het RIVM een 
workshop verzorgen. Parel Pro-
motie (Groenekan) zet zich in voor 

een nieuwe logo voor Platform 
Respectvol Samenleven. Greenlink 
en KNMI gaan lessen verzorgen 
op het Groenhorst College en de 
Oranje Nassau School. Het Groen-
horst College op zijn beurt ‘levert’ 
leerlingen aan de Voedselbank om 
voedsel in te zamelen. En de Ro-
tary gaat bij de Bremhorst de tuin 
in het voorjaar opknappen. Doordat 
Samen voor De Bilt bedrijven aan 
elkaar koppelt wordt uiteindelijk de 
Biltse samenleving er beter van.

Belangeloos 
Samen voor de Bilt en MENS De 
Bilt konden dit diner organiseren 
door de belangeloze medewerking 

van diverse bedrijven en maat-
schappelijke organisaties. Aange-
naam ontwerp maakte de uitnodi-
ging. Het diner was in restaurant 
hotel van der Valk De Biltse Hoek. 
LFE wijnen uit Maartensdijk en de 
wijnbar ‘Een goed idee’ dat bin-
nenkort geopend wordt in Biltho-
ven, boden wijnen aan. Mensen van 
steunpunt Vluchtelingen de Bilt 
maakten het dessert. De werkgroep 
Fairtrade leverde de Fairtrade sap-
pen. Accon AVM hielden als ac-
countants alle matches bij. Good 
Connection leidde de avond. Rei-
naerde had een bijzondere presentie 
voor de gasten gemaakt. 
 (Joanne Penning)

Bedrijven en maatschappelijke 
organisaties vinden elkaar 
aan tafel bij het eerste 
maatschappelijke diner.

(foto Hans Lebbe / HLP Images)

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

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

Wij verzorgen uw drukwerk en álle 

aanverwante zaken van A tot Z. U bepaalt 

het instapmoment én het uitstapmoment

in het traject: Alleen ontwerp? Dat kan.

Kant-en-klaar aanleveren? Dat kan ook.

Uw lokale
drukwerkspecialist

van  ontwerp 

 dr
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

04/12 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
04/12 • 09.30u - Prop. Joh. v. Eijsden 
04/12 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
04/12 • 10.30u - ds. P. Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

04/12 • 10.00u - De heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
04/12 • 10.30u - Voorgangers:

Astrid Veldhuis en Joke Mourits.
M.m.v. het Onze Lieve Vrouwekoor 
o.l.v. Arie Perk. Orgel/piano: Irina 

Boronjenkova. Er is kinderwoorddienst 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
04/12 • 10.15u - Ds. H. Sj. Wiersma

04/12 • 16.30u - Ds. H. de Wolf

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

04/12 • 10.00u - Ds. H.A. Post
04/12 • 19.00u - Ds. A.D. v. d. Bos

Pr. Gem. Immanuelkerk
04/11 • 10.00u - Samendienst in en met 

Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
04/12 • 10.00u - Mevr. ds. E. H.W. Stam 

Samendienst met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
04/12 • 10.30 uur - Communieviering, 

pastoraal werker J. Houben

Volle Evangelie Gemeente
04/12 • 10.00u - Spreker dhr. Adri van der 

Mast, tevens viering Avondmaal 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

04/12 • 10.30u - Drs. P.W. van der Steeg 

Herv. gemeente Blauwkapel 
04/12 • 15.30u - Proponent drs.

G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk
04/12 • 10.30u + 18.00u - dhr. J. de Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
04/12 • 10.30u - Adventsmuziek:

Ingrid Wage en Leo de Visser, zang;
Fred Abbingh, piano, accordeon en orgel; 
Hilje Doekes, dwarsfl uit. Liturg/spreker 

prof. dr. M. Brinkman.

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

04/12 • 11.00u - dhr. J. Grootendorst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

04/12 • 10.00u - ds. G.H. Kruijmer
04/12 • 18.30u - ds. E. Mijnheer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

04/12 • Ds. A.J. Britstra 10.00u Viering 
Heilig Avondmaal + 18.30u Nabetrachting 

Heilig Avondmaal 

PKN - Ontmoetingskerk
04/12 • 09.30u - dhr. J. Grootendorst 

St. Maartenskerk
04/12 • 10.30u - Eucharistieviering Pastor 

G. de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

04/12 • 10.00u - dhr. C. Veldhuizen 
04/12 • 18.30u - ds. P.G. Vellekoop 

PKN - Herv. Kerk
04/12 • 10.00u - ds. M. van der Zwan 

Viering + Dankzegging Heilig Avondmaal
04/12 • 18.30u - ds. M. van der Zwan 

Nabetrachting Heilig Avondmaal

Oud papier 
Bilthoven Noord
Zaterdag 3 dec. haalt de Maar-
tensdijkse volleybalvereniging 
Salvo ‘67 weer oud papier op 
in een gedeelte van Bilthoven 
Noord, in het gebied links en 
rechts van de Gezichtslaan en 
begrensd door de Soestdijkseweg 
en de Jan Steenlaan. U wordt ver-
zocht de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Lezing in Centrumkerk

In het kader van de reeks lezingen 
‘De werken van barmhartigheid’ 
organiseert de Commissie Inspi-
ratie van de PKN Bilthoven don-
derdag 1 december de voordracht 
‘De gevangenen bezoeken’. De 
lezing wordt gegeven in de Cen-
trumkerk aan de Julianalaan in 
Bilthoven. Het verhaal wordt ver-
teld door ds. Joop Bos, die zelf 
enkele jaren gevangenispredikant 
is geweest. Er is gelegenheid tot 
vragen stellen en tot nabespreken. 
De toegang is vrij; er wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd voor 
de consumpties.
Inlichtingen: Hans Bouma, tel. 
030 2204496.

Klaverjassers gezocht 

Een enthousiast groepje klaver-
jassers zoekt versterking op de 
vrijdagmiddag (om 14.00 uur). 
Locatie: restaurant Bij de Tijd, 
Prof. Dr. H. Kamerlingh Onne-
sweg 14, De Bilt. Aanmelden: 
Bureaudienst Mens De Bilt ser-
vicecentrumdebilt@mensdebilt.nl 
tel. 030 7440595. 

Westbroek ontmoet

Met samenzang en een ‘Vrolijke 
Noot’ brengen Lia Verheul en 
haar dochter Annelies de sfeer van 
kerstfeest naar het Dorpshuis van 
Westbroek. Westbroek Ontmoet u 
daar graag op dinsdag 6 december 
van 14.30 -16.30 uur. De kosten 
zijn 3 euro, inclusief een kop kof-

fie of thee. Wanneer u wél wilt 
komen, maar niet weet hoe, kunt 
u vervoer regelen via de fami-
lie Kalisvaart, tel: 0346-281181. 
Ook wanneer u niet in Westbroek 
woont, bent u van harte welkom.

Collecteweek in De Bilt

Vrijwilligers van het Leger des 
Heils gaan van 28 november 
tot en met 3 december langs de 
deuren met de collectebus. De 
opbrengst van de jaarlijkse deur-
tot-deurcollecte is bestemd voor 
het sociaal maatschappelijk werk 
van het Leger des Heils.

Ontmoetingsdienst

Vrijdag 2 december wordt er in 
de in de zaal naast de ontmoe-
tingsruimte van Dijckstate weer 
een ontmoetingsdienst gehouden. 
J. Grootendorst is de voorganger 
Mw. J. van Voorst begeleidt op 
piano. Na afloop is er gelegenheid 
voor ontmoeting + koffie. Aan-
vang 19.30 uur. Voor (vervoers-)
vragen kan contact worden opge-
nomen met Jan Grootendorst (tel. 
0346 212904).

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 2 december kunt u 
weer klaverjassen bij SVM. In de 
kantine van deze sportvereniging 
aan de Dierenriem in Maartens-
dijk bent u van harte welkom. Het 
klaverjassen begint om 20.00 uur 
en meedoen kost 3 euro. Er is ook 
een loterij, voor € 0,25 kunt u een 
lot kopen. Voor aanmelden: 0346 
212366 of 06 51832063.

In Between Café 

Het netwerkcafé voor werk- en 
opdrachtzoekenden verzorgt op 
maandag 5 december van 9.30 tot 
11.30 uur weer een bijeenkomst in 
Wijkrestaurant Bij de Tijd, Prof. 
Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 14, 
De Bilt. Voor meer informatie: 
inbetweencafedb@gmail.com.

Concert in Woudkapel

Kees Hulsman en Marian Bolt 
concerteren op zaterdag 3 decem-
ber om 20.15 uur in De Woud-
kapel te Bilthoven. Het betreft 
een concert n.a.v. een onlangs 
uitgebracht cd album van het label 
Challenge Classics met werken 
van de Oostenrijkse componist 
Fritz Kreisler. Violist Kees Huls-
mann en pianist Marian Bolt 
namen een album op met muziek 
van de Oostenrijkse vioolgroot-
meester en componist Fritz Kreis-

ler, die in 1962 in New York 
overleed. Kreisler componeerde 
veel stukken voor viool, waarvan 
sommige in de stijl van collega-
componisten. Veel van deze wer-
ken werden aanvankelijk dan ook 
toegeschreven aan anderen totdat 
Kreisler in 1935 bekendmaakte 
dat hij ze zelf gecomponeerd had. 

Muziek in Schutsmantel

Op zondag 4 december geeft het 
ensemble Vivezza Trio een con-
cert in zorgcentrum Schutsmantel. 
Het concert begint om 15.00 uur. 
Adres: Gregoriuslaan 35, Bilt-
hoven. Toegang is gratis. Vanaf 
14.30 uur wordt koffie en thee 
geschonken. 

Wandelen over Houdringe

Utrechts Landschap organiseert 
op zondag 4 december een wan-
delexcursie over Landgoed Houd-
ringe. Houdringe bestaat voorna-
melijk uit bos en open grasland. 
Er staan dikke eiken en beuken 
met een doorsnede van meer dan 

een meter. Deze bomen zijn ruim 
225 haar oud. Huize Houdringe 
is in 1779 gebouwd. Rondom 
het huis is de tuin deels in de 
Engelse landschapstijl en deels 
in de Franse barokstijl aangelegd. 
Start vanuit Paviljoen Beerscho-
ten, gelegen aan de Holle Bilt 6 in 
De Bilt; voorbij de parkeerplaats 
van de Biltsche Hoek linksaf. De 
wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. 
Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf aan-
melden is niet nodig en deelname 
is gratis.

Koppel-Klaverjassen 

Er is (Koppel-)klaverjassen in 
het Dorpshuis van Westbroek 
op vrijdag 9 december om 20.00 
uur. Welk koppel is in staat de 
winnaars van 2015 te verslaan? 
Inzet is een prachtige wisseltrofee 
waarin de namen van het beste 
koppel voor eeuwig zichtbaar zul-
len zijn. Aanmelden kan tot uiter-
lijk 2 december per e-mail naar 
info@hetdorpshuiswestbroek.nl 
met daarbij de namen, adressen en 
telefoonnummers van het koppel.

 En alle kastijding, als die tegenwoordig is,
 schijnt geen zaak van vreugde,
 maar van droefheid te zijn;
 doch daarna geeft zij van zich een vreedzame
 vrucht der gerechtigheid dengenen,
 die door dezelve geoefend zijn.

Hebreeën 12 vers 11

Verdrietig om het verlies, maar dankbaar voor de fijne en goede 
jaren die wij samen mochten hebben, geven wij u met diepe
droefheid en grote verslagenheid kennis dat de Heere in Zijn
ondoorgrondelijke wijsheid uit ons midden heeft weggenomen

Aalbert Cornelis Wijnen
~ Bep ~

Geboren te Maartensdijk Overleden te Utrecht
op 18 april 1937 op 21 november 2016

 Uit aller naam:
 M.M. van Mackelenbergh

Correspondentieadres:
Begrafenisonderneming Treur
t.a.v. Mw. M.M. van Mackelenbergh
Kroostweg 22
3704 ED Zeist

De begrafenis heeft, maandag 28 november jl. plaatsgevonden op 
de Hervormde Begraaf-plaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.
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“Zal ik mijn kinderen meenemen naar de uitvaart?”

Toen ik zelf zes jaar was - in 1963 
- overleed een tante. Ik voelde het 
verdriet van mijn ouders, maar 
ik werd nergens bij betrokken. Ze 
wilden mij het verdriet bespa-
ren en als ik er een vraag over 
stelde kreeg ik als antwoord: “Dit 
is iets voor grote mensen, niet 
voor kinderen” en daar moest 
ik het dan mee doen. Ik werd in 
de dagen na het overlijden een 
aantal keren ondergebracht bij 
een buurvrouw en tijdens de 
begrafenis logeerde ik bij vrien-
den van mijn ouders. Ik zag mijn 
moeder huilen en mijn vader keek 
strak voor zich uit. Daar werd 
ik angstig en onzeker van. Hoe 
graag mijn ouders het ook zouden 
willen, ze konden mij op die 
manier niet behoeden voor pijn en 
verdriet. 

Als uitvaartverzorger vind ik 
dat je kinderen beter niet kunt 
weghouden van verdriet, want 
je houdt ze dan eigenlijk weg 
van wat er om hen heen gebeurt. 
Kinderen voelen het verdriet wel, 
maar kunnen het niet invullen. 
Met Sylvia bespreek ik hoe ze 
Marije en Bas kan helpen om het 
verlies te verwerken. Ik geef haar 
een boekje over afscheid nemen 
dat door haar kinderen zelf kan 

Na het overlijden van Max word ik uitgenodigd om met zijn echtgenote, dochter en schoonzoon 
de details voor de uitvaart te bespreken. Max is in het ziekenhuis overleden en de familie heeft me 
gevraagd hem over te laten brengen naar een uitvaartcentrum. Daar willen ze afscheid van hem nemen. 
Ook maken we een afspraak voor een condoleanceavond. Max heeft twee kleinkinderen, Marije is zes 
en Bas is acht jaar. Moeder Sylvia worstelt met hun verdriet. “Zal ik mijn kinderen meenemen naar de 
uitvaart?”. “Ja”, zeg ik direct, “betrek ze er maar bij”.

worden ingevuld met woorden, 
tekeningen en plakwerk. Door 
vanaf het begin duidelijkheid 
te scheppen, in grote lijnen te 
vertellen wat er is gebeurd en hoe 
de komende dagen er uit gaan 
zien helpt ze Marije en Bas. Ze 
betrekt ze, doet het vooral samen 
met hen. Sylvia is open, laat haar 
kinderen vragen stellen waar 
ze eerlijk antwoord op geeft. Ze 
maakt het niet mooier dan het is 
en ze houdt ze niet voor de gek. 

Tijdens de dagen die volgen 
neemt ze Marije en Bas mee naar 
het uitvaartcentrum, waar opa 
opgebaard is. Ze ziet hoe de twee 
bij het voor het eerst zien van hun 
opa schrikken en huilen. Maar 
ze accepteren de situatie snel en 
bij het volgende bezoek rennen 
ze vooruit om als eerste bij opa te 
zijn. Ze maken tekeningen die bij 
opa gelegd worden en ze schrijven 
met een stift hun naam op de kist.

Kinderen reageren doorgaans 
anders op een overlijden dan 
volwassenen. Als je ze bij zaken 
betrekt en het tastbaar maakt help 
je ze. Sylvia, haar partner en haar 
moeder doen dat goed. Op de dag 
van de uitvaart mogen Marije 
en Bas helpen met het dragen 

van opa Max naar de rouwauto. 
Tijdens de afscheidsplechtigheid 
steken ze kaarsen voor hem aan 
en Marije staat naast Bas als 
hij een zelf geschreven gedichtje 
voorleest. De plechtigheid duurt 
voor hen best lang en van tijd tot 
tijd moeten ze even iets zeggen 
en opstaan. Maar dat hoort bij 
afscheid nemen, vind ik. Iedereen 
mag dat op z’n eigen manier doen. 
Het verdriet om het overlijden van 
Max wordt samen gedeeld.

Na de uitvaart neem ik afscheid. 
Ik kijk langs de familie en zie 
hoe Marije en Bas lachend  naar 
de auto rennen, alsof ze van een 
feestje naar huis gaan. Zo werkt 
dat bij kinderen.

Koop Geersing, uitvaartverzorger.

06 - 51 24 77 43

advertorial

Kerstconcert in Oude Kerk Zeist
door Walter Eijndhoven

Dinsdag 13 december brengt het Christelijk Mannenkoor Con Forza uit Woerden kerstliederen 
ten gehore in de Oude Kerk in Zeist. Een aantal leden van het 100-koppige koor komt 

uit Maartensdijk, Groenekan en Zeist. Naast koorzang is in het programma ruimte voor 
samenzang. Ook Jong Forza zal van zich laten horen. 

Het koor staat garant voor een 
sfeervolle avond waar de advents- 
en kerstliederen in alle toonaarden 
worden bezongen. Jur Rijksen uit 
Maartensdijk en koorlid beaamt 
dit ten volste: ‘Dat klopt. Maar dat 
gaat natuurlijk niet vanzelf. Elke 

dinsdag gaan wij met 6 mannen uit 
Maartensdijk en Groenekan naar 
Woerden, om met het koor te repe-
teren. Eén keer in de maand is het 
dan feest en geven wij, meestal in 
Woerden, een concert. In de maand 
december geven wij zelfs driemaal 

een concert’. Op dinsdag 13 decem-
ber wordt ook Zeist aangedaan voor 
een kerstconcert. Wijnand Kok, 
ook uit Maartensdijk: ‘Helaas kon-
den wij geen goede locatie vinden 
in Maartensdijk of Groenekan. Dus 
hebben wij iets verder gezocht. En 

zo kwamen wij dus in Zeist terecht. 
De Oude Kerk aan de 1e Dorps-
straat had wel plek voor een koor 
van honderd man. Leuk, om einde-
lijk eens een concert te geven voor 
eigen publiek. Wij hopen natuurlijk 
dat velen uit gemeente De Bilt naar 
ons komen luisteren’. 

Divers programma
Voor het concert in Zeist heeft het 
koor, dat onder leiding staat van 
dirigent Bert Moll (bekend van het 
Urker Mannenkoor), een divers 
programma ingestudeerd. Tussen 
het zingen door wordt nog een me-
ditatie verzorgd door ds. Geert Lus-
tig, predikant van de Hervormde 
gemeente Zeist, met als titel: ‘De 
hemel op aarde’. Begeleiding van 
het koor vindt plaats door Wim de 
Penning, orgel en sopraan Wille-
mijn de Munnik. De jongerengroep 
van het koor geeft tussendoor ook 
acte de présence met een aantal 
liederen. Rijksen: ‘Het orgel in 
de kerk van Zeist is van dezelfde 
bouwer als die van de Domkerk in 
Utrecht. Dit orgel staat dus altijd 

garant voor een goed geluid’. Aan 
het eind van het concert is een col-
lecte voor Stichting ZOA, voor de 
slachtoffers in Haïti. Op woensdag 
21 december wordt nog een concert 
gegeven door drie koren, bestaande 
uit 400 mannen, in Tivoli aan het 
Vredenburg in Utrecht. 
Het concert vindt plaats in de Oude 
kerk, 1e Dorpsstraat 1, 3703 HE 
Zeist. De avond begint om 20.00 
uur. Meer informatie is te vinden 
via www.koorconcerten.nl 

v.l.n.r. Albert Loedeman, Wijnand Kok, Rijk van Vorst, Chris van Hasselt en Jur Rijksen maken deel uit van het 
100-koppige koor Con Forza. 

Het zesde plaatselijke lid Giel van 
der Vlies ontbreekt op de grote foto.

Uit de gemeenteraad van 24 november
Vervolg van pagina 1

Johan Slootweg (SGP) vindt dat er voor een aantal onderwerpen zoals 
woningbouw meer moet zijn dan van gedachten wisselen en dat het tot 
iets moet leiden. Han IJssennagger (Bilts Belang) sluit zich daarbij aan. 
Wat betreft participatie van inwoners wijst hij op de representativiteit 
hiervan. Kees Lelivelt (VVD) heeft complimenten voor de opstellers. 
Hij hoopt dat het regelmatig in de raad terugkomt. Burgemeester Bas 
Verkerk zegt dat hij zich samen met de griffier ervoor zal inspannen dat 
het stuk regelmatig onder de aandacht komt. Hij constateert dat het een 
voldragen unaniem stuk is en feliciteert de raad daarmee.

Dorpsweg 266
De raad stelt de verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergun-
ning Dorpsweg 266 Maartensdijk vast. Een amendement ingediend 
door Johan Slootweg wordt aangenomen. Het amendement houdt in dat 
de raad kennis kan nemen van de ingediende zienswijzen, voordat de 
verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven. 

Maatschappelijke ondersteuning
De raad geeft unaniem steun aan de wijziging van de Verordening maat-
schappelijke ondersteuning De Bilt 2015. Erik van Esterik (PvdA) stelt 
dat er een groep is die zorg mijdt vanwege de eigen bijdrage. ‘Het ka-
binet heeft besloten een inkomensgrens te stellen waaronder mensen 
geen eigen bijdrage meer betalen. Het College stelt voor die norm voor 
alle groepen van toepassing te verklaren.’ Van Esterik denkt dat het 
verstandig is ook het marginaal tarief te verlagen en dient daartoe een 
motie in. Wethouder Anne Brommersma ontraadt de motie en zegt toe 
alle creativiteit in te zetten om iets voor mensen met een stapeling van 
zorgkosten te kunnen doen. De motie is verworpen. 

Hamerstuk
Bij hamerslag stelt de raad het advies over de zendtijdtoewijzing aan de 
publieke lokale omroep vast.

Na schriftelijke stemming benoemt de raad Connie Brouwer (Beter De 
Bilt) tot lid van de auditcommissie. 
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

    VOORDEEL HELE WEEK

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

Magere runderlappen

Filetrollade
Lekker gekruid

Hertenbiefstuk

500
GRAM 6.98

100
GRAM 3.25

500
GRAM 5.50

Reclame geldig vanaf 
donderdag 1 december 
t/m woensdag 7 december

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

500
GRAM 5.98Kipfilet

Gemarineerd of naturel

Erwtensoep

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Gerookte forelsalade
Sellerie salade
Filet americain

Rosbief 
Boerenham
Fricandeau 3 x 100

GRAM 4.49

3 x 100
GRAM 4.49

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 6.25

1.25ROOMBRIE 100
GRAM

SINTERKLAAS MIX 400
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98

Noten & pinda's

HUISMIX

Extra vrijdag-zaterdag voordeel!

2
VOOR 7.-

Rundervinken, 
slavinken of 
gehaktstaven

6 HALEN=
5 BETALEN

OMA’S DRAADJESVLEES

2
KILO 20.-1

KILO 10.99

Super lekker! 3
VOOR 5.-

XXL LOEMPIA'S

VLEESWAREN TRIO

WE HEBBEN VOLOP LEKKERE SINTERKLAASHAPJES ZOALS SAUCIJZENBROODJES, STAVEN EN LETTERS!

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

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

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

HOLLANDSE - LUXE

Pluksla
150 GRAM 

1.69

MOOIE HOLLANDSE

Prei
HEEL KILO 

0.99

VERS GESNEDEN

Ananas
VOLLE BAK 

0.99

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op maandag 5/12, dinsdag 6/12 en woensdag 7/12

VERS GESNEDEN

Bietjes
500 GRAM

0.99

Doyenne 
du Comice
Handperen

HÉÉL KILO 

0.99

Spaghetti
Bolognese

100 GRAM 

0.99

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Nog één keer
Roomboter-amandel
gevulde speculaas

NU

4.95

Alléén donderdag

Pasta met kip
POMPOEN EN PADDESTOELEN

100 GRAM

1.25

Hertengoulash 
MET RODE KOOL EN PUREE 

100 GRAM 

1.49

Witlof-ham-kaas 
SCHOTEL

100 GRAM 

0.99

Zaterdag verse Sushi!!!
en div. leuke hapjes en terrines

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur
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Vragen uit de raad van 24 november
door Guus Geebel

Han IJssennagger (Bilts Belang) 
stelt vragen over een gerechtelijke 
uitspraak. ‘De rechtbank Midden-
Nederland heeft bij uitspraak op 1 
november 2016 geconcludeerd dat 
de verleende omgevingsvergun-
ning aan Ranzijn Tuin en Dier niet 
in stand kan blijven. De rechtbank 
heeft besloten die in te trekken. Er 
zal opnieuw moeten worden be-
sloten over een aan Ranzijn ver-
leende ontheffingsvergunning van 
9 augustus 2014.’ Mede namens 
de SGP vraagt IJssennagger of het 
college van plan is in beroep te 
gaan tegen de uitspraak en of het 
college handhavend gaat optreden 
tegen de illegale activiteiten van 
Ranzijn. Hij vraagt verder of het 
college inmiddels een nieuwe aan-
vraag voor de omgevingsvergun-
ning heeft ontvangen en hoe het 
die gaat behandelen.

Wethouder Hans Mieras antwoordt 
dat het college zich beraadt om 
al dan niet in beroep te gaan. ‘De 
rechter heeft ons opgedragen de 
procedure opnieuw te doen. Met de 
opdracht van de rechter om de aan-
vraag opnieuw in behandeling te 
nemen is er per definitie nog zicht 
op legalisatie en zolang dat er is 
kan niet handhavend worden opge-
treden. Er is nog geen nieuwe aan-
vraag ontvangen. De rechter heeft 
gezegd dat je het inhoudelijk oprek-
ken van het bestemmingsplan en de 
fysieke uitbreiding van het pand als 
één moet geheel zien.’

Antennemast
Pim van de Veerdonk (Beter De 
Bilt) stelt vragen over metingen die 
verricht zijn bij sportveldjes in De 
Leijen. Hij wil weten of die gedaan 
zijn voor het plaatsen van een an-
tennemast en of daarvoor een om-
gevingsvergunning is aangevraagd. 
Ook wil hij weten of is nagedacht 
over alternatieven in de Ridder-
oordse Bossen waar al een mast 
staat. Hij vraagt de portefeuille-
houder of hij bereid is met de initi-
atiefnemer daarover te overleggen. 
‘Er is inderdaad op 14 september 
een aanvraag door ons ontvangen’, 
antwoordt wethouder Mieras. ‘We 
mogen die alleen afwijzen op wet-
telijke gronden. Ik ben wel bereid 

met de initiatiefnemer in gesprek te 
gaan. Ook  de mensen in De Leijen 
hebben belang bij een goede dek-
kingsgraad. Formeel zijn onze mo-
gelijkheden beperkt.’

Kostendelersnorm
Menno Boer (SP) stelt een aan-
tal vragen over ongewenste ef-
fecten van de kostendelersnorm. 
Wethouder Ebbe Rost van Ton-
ningen stelt voor in december bij 
de behandeling van het armoede-
beleid in de raad dit onderwerp 
mee te nemen. Hij zegt dat meer 
maatwerk mogelijk is. ‘Als er re-
kenfouten zijn gemaakt zoals in 
Amsterdam dan moet dat ook hier 
worden onderzocht.’ 

De rechter heeft op 1 november de gemeente teruggefloten om de 
verleende omgevingsvergunning aan Ranzijn.

Liever geen antennemast voor telecommunicatie op een speelveldje zegt 
Beter De Bilt.

Tentoonstelling Utrechtseweg
nu in Het Lichtruim

door Henk van de Bunt

Er blijkt ook na ruim meer dan een jaar nog steeds belangstelling te bestaan voor de 
tentoonstelling over de Geschiedenis van de Utrechtseweg; na een aantal exposities op diverse 
plaatsen in deze regio zijn er nu gedurende een maand (vanaf 3 december t/m 7 januari 2017) 

opnieuw mogelijkheden voor iedereen bij de Bibliotheek Bilthoven
in Het Lichtruim, Planetenbaan 2 te Bilthoven. 

De fototentoonstelling ‘De geschie-
denis van de Utrechtseweg’ toont 
aan de hand van foto’s de ontwik-
keling en verschillende aspecten 
van de Utrechtseweg (de N237). De 
Utrechtseweg bestaat al sinds 1139, 
toen ‘de wech die doer ’t veene gaet’ 
werd aangelegd tussen Utrecht en 
het latere De Bilt. In 1290 is het deel 
van de weg dat toen al bestond be-
straat. Sindsdien is er van alles ge-
beurd en veranderd aan de weg. 

Vehikels
De tentoonstelling geeft niet al-
leen een overzicht van de veran-
deringen aan de weg, maar ook 
een beeld van vehikels die over 
de weg hebben gereden, zoals 
koetsen en de diligence. Ook zijn 
er afbeeldingen van gebouwen en 
bedrijven te zien die langs de weg 
zijn en waren gevestigd en komen 
de oude dorpen langs de weg in 
gereproduceerde archieffoto’s 

aan bod. Ook in deze tijd werd en 
wordt (nog) aan de Utrechtseweg 
gewerkt. Zo was de provincie on-
der andere bezig met het verbe-
teren van kruispunt Vollenhoven 
in De Bilt om het verkeer tussen 
Utrecht en Amersfoort nu en in de 
toekomst beter te kunnen verwer-
ken. 
De nieuwe fietstunnel zorgt er-
voor dat fietsers veilig onder de 
Amersfoortseweg (N237) door 

kunnen rijden en draagt bij aan de 
verbetering van het fietsnetwerk 
tussen Utrecht en Zeist.

Samen 
De tentoonstelling is een unieke 
samenwerking van de Historische 
verenigingen van De Bilt en Maar-
tensdijk, het Geheugen van Zeist 
en het RHC Vecht en Venen en is 
te zien tijdens openingstijden van 
de bibliotheek: maandag (13.00 - 
17.30u), dinsdag (8.30 - 17.30u), 
woensdag (8.30 - 17.30u), don-
derdag gesloten, vrijdag (8.30 - 
20.00u), zaterdag (10.00 -16.00u) 
en zondag geslotenDe tentoonstelling was o.a. al eerder te zien bij WVT aan de Talinglaan te Bilthoven.

Brandweerman neemt 
afscheid

Afgelopen zaterdag was het een behoorlijk tumult in de Lindelaan 
in Groenekan. Met veel kabaal werd Dick van Dijk ‘overvallen’ 

door zijn collega’s en met een ‘old timer’ van de Hilversumse 
brandweer meegenomen voor een afscheidsetentje in Loosdrecht.

Dick van Dijk bereikte afgelopen week zijn 65ste verjaardag en vond 
dat een mooie aanleiding om na ruim 28 jaar vrijwillige brandweer te 
stoppen met de actieve brandweerdienst. Dick werd op 1 september 
1988 als Aspirant Brandwacht aangesteld en doorliep vlot de opleidin-
gen tot Brandwacht, Brandwacht 1ste klasse en in 1991 werd hij aan-
gesteld als Hoofdbrandwacht. Daarnaast is Dick ook nog opgeleid tot 
brandweerchauffeur / pompbediende.

Oefenavonden
Dick heeft in die 28 jaar ca. 1100 oefenavonden bezocht om zijn kennis 
en vaardigheden op peil te houden door het volgen van de reguliere oe-
feningen en speciale gerichte herhalingsoefeningen. In die 28 jaar heeft 
hij ongeveer 300 incidenten bestreden, van kleine bosbrandjes tot wo-
ning- en boerderijbranden en hulpverlening bij verkeersongevallen. En 
al die ervaring gebruikt hij nu nog bij de studie begeleiding van nieuwe 
brandweerchauffeurs. Dick heeft ook nog met veel enthousiasme mee-
gedaan met de brandweerwedstrijden. Hoogtepunt daarbij was het be-
reiken van de landelijke finale in de 112 klassen met de (Groenekanse) 
van Asseltploeg. Dick was ook 25 jaar voorzitter van de personeels-
vereniging van de Vrijwillige Brandweer Groenekan. De Groenekanse 
Brandweer zal deze vrolijke, veelzijdige en altijd klaarstaande brand-
weerman gaan missen. (Jaap van Es)

Dick van Dijk wordt ‘opgebracht’.
(foto Aneo Koning). advertentie
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Onze wasmachine 
is weer keurig 
gerepareerd

Die Vink!
Wat goed!!

Nee, Vink
WITGOED

Als uw wasmachine 
gerepareerd moet worden, is

dat vaak een probleem

Wie 
gaat uw

wasmachine
repareren?

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correcte 

afl evering en installatie. 
Als het nodig mocht zijn,

repareren ze ’m ook nog!

elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

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

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)
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GEBOORTEKAARTJES

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan •
T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

2+1 GRATIS*
Geldig op alle Sloggi’s

* De goedkoopste is gratis
* Geldig van 01.12.16 t/m 18.12.16
* Zolang de voorraad strekt
* Uitsluitend geldig voor individuele
   verpakkingen

VOOR DE LEKKERSTE 
SPECULAAS EN
BOTERLETTERS
KOMT SINT
NATUURLIJK NAAR

Het is er weer!

DADEL/VIJGENBROOD

€ 4,50

BOTERLETTERS

NATUURLIJK NAAR

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Discussie over jaarthema bij 
Platform Respectvol Samenleven

door Rob Klaassen

De halfjaarlijkse vergadering van het al ruim 10 jaar bestaande ‘Platform Respectvol Samenleven’ 
vond donderdag 23 november jl. in de sportkantine van SV Irene plaats. Het was jammer, dat van 

de 50 aan het Platform deelnemende maatschappelijke organisaties er slechts zo’n 10 aanwezig 
waren. Interim-burgemeester Bas Verkerk woonde een deel van de bijeenkomst bij. 

Ondanks dit geringe aantal had de 
kwaliteit en intensiteit waarmee 
werd gediscussieerd hier weinig 
onder te lijden. Een discussie, die 
voornamelijk ging over hoe het 
jaarthema ‘Zorgzame wijken’ in 
de breedste zin van het woord kan 
worden vorm gegeven. 

Oprichting
Het Platform Respectvol Samen-
leven is opgericht na de moord op 
Theo van Gogh. Een van de oprich-
ters Frans Poot: ‘We waren toen 
bang dat deze moord wel eens ont-
wrichtend zou kunnen uitwerken 
op de Biltse samenleving. In het 
slechtste geval zouden verschillen-
de bevolkingsgroepen met elkaar 
in conflict kunnen raken. Om dit te 
voorkomen is toen in sneltreinvaart 
het ‘Platform Respectvol Samenle-
ven’ opgericht. In het Platform zijn 
vrijwel alle Biltse maatschappelijke 
organisaties vertegenwoordigd. De 
bedoeling is dat iedere inwoner 
van De Bilt zich vertegenwoordigd 
voelt door dit Platform. Er is toen 
gelukkig niets gebeurd. Wellicht 
heeft het Platform daar toen een 
bijdrage aan geleverd’. 

Themadag
De voorzitter van het Platform 
Gert Landman gaf aan, dat op 10 
november ‘de dag van Respect’ in 
De Bilt zeer succesvol is verlopen. 
Er zijn die dag door veel mensen 
gastlessen op scholen gegeven. Er 
bestond veel belangstelling voor 
deze lessen bij de leerlingen en 
er werd veel gediscussieerd. Ook 

interim-burgemeester Bas Verkerk 
onderschrijft dit. Hij heeft een les 
verzorgd in een groep 8, die hij als 
uiterst positief heeft ervaren. Ieder 
jaar wordt bij het Platform gewerkt 
vanuit een jaarthema. Dat thema 
was vorig jaar ‘Vluchteling onder 
dak’. Voor 2017 stelt het bestuur 
voor het thema ‘Zorgzame wijken’ 
te kiezen. Een aantal daarbij te for-
muleren vragen zijn: ‘Wat maakt 
een wijk je buurt?’, Wat maakt een 
wijk zorgzaam?’ en ‘Wat gaat jouw 
organisatie hieraan bijdragen?’

Groeten
De aanwezigen gingen vervol-
gens in groepen uit elkaar om het 
jaarthema nader uit te werken om 
zo te komen tot een meer concrete 
invulling en uitwerking ervan. In 
welke concrete vorm moet dit wor-
den gegoten, waar moet je begin-
nen, hoe moet je het gaan aanpak-
ken, e.d. Vraagt bijvoorbeeld niet 
elke wijk om een andere aanpak? 
En niet onbelangrijk: wie wordt de 
trekker van het jaarthema?
Na een lange en diepgaande discus-
sie was eigenlijk de belangrijkste 
conclusie dat de kern van het pro-
bleem met zorgzame wijken is: hoe 
krijgen we een ‘wij- gevoel’ in een 
wijk? Pas als dat er is, kun je van 
start gaan. Al het andere komt erna. 
Vanuit dat ‘wij-gevoel” kan iets als 
trots op je wijk ontstaan. Ook was 
de conclusie dat het qua architec-
tuur nu eenmaal zo is dat de ene 
wijk zich meer leent voor onder-
linge ontmoetingen dan de andere. 
Bijvoorbeeld doordat er een plein-

tje is, een kinderspeelplaats, een 
heemtuin, een school e.d. Iedereen 
onderschreef echter de stelling dat 
alles eigenlijk begint met het elkaar 
groeten. Dat is het ultieme begin 
van respect voor elkaar. Van daar-
uit kunnen er dan verdere contacten 
worden uitgebouwd b.v. via een 
buurtapp.

Sexy
Ook is gesuggereerd om de naam 
van het jaarthema ‘Zorgzame wij-
ken’ te veranderen en het een wat 
meer ‘sexy’-uitstraling te geven. 
Bijvoorbeeld: ‘de wijk dat ben je 
zelf’ of ‘hallo buurvrouw/buur-
man’. Ook worden suggesties ge-
daan voor buurtbarbecues, buurt-
zorg e.d. Maar steeds weer: ‘het 
staat of valt met het aanwezig zijn 
een ‘wij-gevoel’. De rol van het 
Platform zal er een zijn om initi-
atieven te signaleren en ook om 
vanuit het netwerk van het Platform 
wijken in contact te brengen met 
bepaalde mensen of organisaties 
om hen zo verder te helpen in het 
bevorderen van de sociale cohesie. 
Concreet zullen twee mensen van-
uit het Platform zich de komende 
tijd gaan bezig houden om het 
jaarthema meer handen en voeten te 
geven; Masha Cazemier en Annet 
Meeuws. Daarnaast zullen de afwe-
zige organisaties worden benaderd 
om hen alsnog te interesseren en 
te betrekken bij het jaarthema. 28 
juni is de volgende bijeenkomst ge-
pland. Gehoopt wordt dat het tegen 
die tijd in de wijken zal bruisen van 
activiteiten. 

Zang Veredelt in swingend concert
Afgelopen zaterdag gaven de Koninklijke Biltse zangvereniging Zang Veredelt en de Utrechtse 
Afrikaanse zanggroep Kaxexe een concert in de Opstandingskerk in Bilthoven. Een avond vol 
contrasten, maar de mooie, ingetogen klank van de oudste vereniging van De Bilt (130 jaar) en 

de uitbundige liederen van Kaxexe verdroegen elkaar uitstekend.

Zo werd een prachtig klassiek pro-
gramma, met werken van Händel 
tot Elgar speels afgewisseld met 
Zuid-Afrikaanse traditionele ge-
zangen, de laatste a capella en ge-
leid door een vurige Afrikaanse di-
rigent die met krachtige en besliste 
bewegingen zelfs de zaal wist mee 
te laten zingen in een inheemse 
Congolese taal. 

Jitte Roosendaal, voorzitter van 
Zang Veredelt, praatte het pro-
gramma op humoristische en vlot-
te manier aan elkaar en mag trots 
zijn op een koor dat na het aantre-
den van de nieuwe dirigent Paul 
Krijnen volgens velen in kwaliteit 
is vooruitgegaan. Sommige tempi 
konden nog wat vloeiender zijn en 
de klank af en toe nog wat inten-

ser, maar al met al bewijst Zang 
Veredelt dat het koor, ondanks dat 
nieuwe leden in alle stemgroepen 
welkom zijn, nog steeds springle-
vend is. 

(Peter Schlamilch) 

De gezamenlijke bijdragen vorm-
den een afwisselend en contrastrijk 
concert. (foto Henk Zandvliet)

Voorstellen uit de raad
door Guus Geebel

Peter Schlamilch dient een voorstel in om boa’s ook te voet of op de 
fiets in te zetten. Erik van Esterik (PvdA) wil liever over de effectiviteit 
van het handhavingsprogramma debatteren en daar de zichtbaarheid 
aan de orde laten komen. Hij vindt het definiëren van handhaving in 
termen van zichtbaarheid een ouderwetse vorm van denken over hand-
having. ‘Ondermijning is het meest effectief.’ Nico Jansen deelt een 
compliment uit aan de boa’s. Hij constateert dat ze uitstekend werk 
doen. Burgemeester Verkerk antwoordt dat op 2 februari tijdens een 
raadsinformatieavond over veiligheid en effectiviteit gesproken gaat 
worden, waarbij dit onderwerp wordt meegenomen. Schlamilch trekt 
daarop het voorstel in. 

Bestemmingsplan Larenstein
Een voorstel ingediend door Jette Muijsson (Beter De Bilt) over flexi-
bilisering van het bestemmingsplan Larenstein wordt op verzoek van 
burgemeester Verkerk ingetrokken. ‘Ik vraag het voorstel in te trekken 
omdat er een toezegging komt. Het college hanteert een strikt hand-
havend beleid waar het aan vasthoudt. In dit specifieke geval van de 
boksschool hebben we geconstateerd dat het in strijd met de regels is 
dat zo’n soort bedrijf zich daar heeft gevestigd. Het college heeft zich 
ingespannen om een verhuizing mogelijk te maken waar al enige tijd 
aan gewerkt wordt. We zijn er bijna en dan is het probleem opgelost.’ 
Wethouder Ebbe Rost van Tonningen zegt toe binnen een half jaar 
met een notitie over Larenstein te komen, waarop Jette Muijsson het 
voorstel intrekt.  

Beeldentuin Beerschoten
Er liggen twee voorstellen. Een ingediend door Peter Schlamilch en 
een door Vanetta Smit (D66). Schlamilch constateert dat Het Utrechts 
Landschap naar aanleiding van een motie in de raad op 21 april jl. en 
een handtekeningenactie de beelden wil behouden, maar dat de pro-
vincie ze om financiële redenen wil afstoten. Hij stelt de portefeuil-
lehouder een aantal vragen die moeten leiden tot behoud van de beel-
dentuin. Vanetta Smit licht het door haar namens meerdere partijen 
ingediende voorstel toe. Wethouder Hans Mieras vindt dat de moties 
erg op elkaar lijken. ‘Het Utrechts Landschap wil na de petitie en wat 
er in de raad over gezegd is de beelden behouden. De tweede horde is 
de provincie Utrecht, die eigenaar van de beelden is, te bewegen de 
beelden hier te laten. Daar hebben provinciale statenleden op aange-
drongen en de portefeuillehouder opgeroepen met partijen in gesprek 
te gaan. De brede overeenstemming die ik zowel bij het college als de 
raad proef wil ik graag aangrijpen om met de partijen om tafel te gaan. 
Erik van Esterik constateert dat beide moties gesteund worden door 
het college en hij zou het chic vinden als beide moties worden inge-
trokken. ‘Er is een duidelijke toezegging van het college.’ D66 trekt 
het daarop voorstel in, Peter Schlamilch wil, ondanks een dringend 
verzoek van Han IJssennagger dit niet te doen, zijn motie in stemming 
brengen. Hans Mieras zegt dat ongeacht het aannemen of afwijzen van 
de moties de toezegging die hij heeft gedaan staat. Het voorstel van 
Schlamilch wordt met de grootst mogelijke meerderheid verworpen. 

Een voorstel van de fractie Schlamilch om bij het reconstrueren van 
het Dr. Letteplein snelheidremmers te plaatsen krijgt geen steun van de 
andere fracties. 

Drie groepen discussiëren over het jaarthema ‘Zorgzame wijken’. 

De Winterfair dat zal ieder beamen
heeft altijd fantastische kramen
De Schaapskooi biedt plek
er is aan keus geen gebrek 
en het brengt veel mensen weer samen

Guus Geebel Limerick
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Voordeel

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

200

695 349

079

Alle vlees
gourmet mini’s
per bakje

Geldig van donderdag 1 t/m zaterdag 3 december 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Stokbrood
vers uit
eigen oven
per stuk

speculaas-
taartje
per stuk
van

€ 9,95
Mandarijnen
Kistje van 2,3 kilo

van Bakkerij 
Hendricksen

uit Baarn
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Opening expositie 
door Henk van de Bunt

Vrijdag 25 november opende wethouder Hans Mieras een expositie van werk van 
Jefke Dijkstra, Jessica Magnin, Roos Drieenhuizen  en Luuk van der Bult.

Alle vier de kunstenaars wonen 
in de gemeente De Bilt: Jefke en 
Roos in het Thomashuis in Maar-
tensdijk, Jessica bij Zideris aan de 
Massijslaan in Bilthoven en Luuk 
bij Zideris in de Koperwiek in Bilt-
hoven. De tentoonstelling is tijdens 
openingstijden van Bij de Tijd te 
bezoeken. Deze zijn: maandag tot 
en met vrijdag van 10.00 tot 19.30 
uur. De ingang van het restaurant 
bevindt zich op de hoek van de 
Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 
en Alfred Nobellaan.

Stoeptegel
Jefke en Luuk maken grafiek. Zij 
tekenen en schilderen. Jessica en 
Roos werken zowel op de gra-
fiekafdeling als op de keramiekaf-
deling. Daarnaast maakt Jessica 
gedichten. Zij heeft daarvoor al 
eens een prijs in ontvangst mogen 
nemen in Amersfoort. Later is ook 
nog een stoeptegel met haar gedicht 
bij boekhandel Bouwman aan de 
Hessenweg in De Bilt gelegd.
Alle vier de kunstenaars maken 
kunst dat valt onder de noemer 
Outsider Art. Ze maken kunst maar 
hebben geen kunstacademie door-
lopen. Dat is ook wat deze kunst 
bijzonder maakt, het is niet te van-
gen in een hokje. Ze maken wat 
hen bezighoudt en vanuit hun eigen 
waarnemingen.

Uitingen
Achter Outsider Art gaat een we-
reld aan kunstuitingen schuil: in-
tuïtieve kunst, visionaire kunst, 

hedendaagse volkskunst en kunst 
van zogenoemde mediums. Ook de 
beoefenaren van Outsider Art heb-
ben een zeer diverse achtergrond. 
Van psychiatrische patiënten en 
mensen met een verstandelijke 
beperking, tot mensen die tegen-
draadse kunst maken. Op de web-
site van Ateliers De Wijde Doelen 
kan men lezen: ‘Outsider Art wordt 
vaak als authentieker en spontaner 
beschouwd dan de kunst in musea 
en galeries. Door de ongeremdheid 
of eigenzinnigheid van de kunste-
naars en hun afstand tot de artis-
tieke cultuur produceren zij vaak 
beelden van bijzondere originaliteit 
die qua inhoud en vorm iets zeggen 
over de psychische gesteldheid van 
de maker. De werken zijn sprekend 
door bijvoorbeeld het gebruik van 

vrolijke kleuren. Het kinderlijke en 
speelse is meestal behouden geble-
ven. Outsider Art is niet op zichzelf 
gericht, waardoor deze kunst veel 
mensen aanspreekt. De kunstenaars 
zijn zeer open in hun werkwijze en 
hun motivatie en hun werk is vaak 
toegankelijk. Het publiek waar-
deert dit en dat komt tot uiting in 
de snel toenemende belangstelling 
voor Outsider Art’. 

(De) Kroeg
Alle vier zijn enthousiaste bezoe-
kers van De Kroeg, die eens per 
maand wordt georganiseerd in res-
taurant Bij de Tijd. Zo’n veertig 
mensen ontmoeten elkaar daar in 
een ongedwongen sfeer en genieten 
van het samenzijn. Daarom (ook) is 
gekozen voor deze locatie.

Weer Opera in Bilthoven
En alweer had Het Lichtruim een heuse operavoorstelling in huis: na de voorstelling van 

Smetana’s Verkaufte Braut in 2015 was dit jaar een heuse Puccini-opera aan de beurt. 

Met veel succes werd afgelopen 
zondag de komische eenakter Gi-
anni Schicchi opgevoerd, welis-
waar met piano in plaats van orkest, 
maar pianist Thijn Vermeulen wist 
een waar palet aan orkestklanken 
tevoorschijn te toveren.

Een cast van jonge, beginnende 
operazangers, de een met meer er-
varing dan de ander, was in slechts 
luttele dagen onder de kundige en 
gepassioneerde leiding van de er-
varen Bilthovense operadirigent 
Peter Schlamilch samengesmeed 
tot een hecht muzikaal ensemble, 

dat de zeer gecompliceerde parti-
tuur van Puccini met bijna jeugdige 
overmoed verdedigde in de lastige 
akoestiek van het Lichtruim.

Koopman
Sterren van de middag was zon-
der meer de hoofdrolspeler, Bruno 
Resende, de bariton die, verkleed 
als de zojuist overleden steenrijke 
koopman Buoso Donati, de volko-
men uit de hand lopende familie-
ruzie over diens erfenis alleen nog 
maar verergert door een nieuw tes-
tament op te laten stellen, waarbij 
hij zichzelf allerminst vergeet.

Regie
De stem van sopraan Rosemary 
Carlton-Willis straalde in de be-
roemde aria O, mio babbino caro 
en haalde daarmee een opendoekje 
van het publiek. De aanstekelijke 
regie van Nelly Vogler completeer-
de het geheel en deed de enthousi-
aste toehoorders alweer uitkijken 
naar het volgende operaproject van 
deze bezielde groep jonge zangers. 

De komische eenakter Gianni 
Schicchi in theater Het Lichtruim te 
Bilthoven.

Landelijke aftrap 
Nationaal ZorgFonds 

Zaterdag 26 november was De Bilt vertegenwoordigd onder de 
ruim 3000 mensen op het Spui in den Haag voor de landelijke af-
trap Nationaal ZorgFonds. 

Binnen de gemeente 
De Bilt is er afgelopen 
maanden veel aandacht 
besteed aan het Nati-
onaal ZorgFonds. Op 
diverse marktdagen op 
Dorpsstraat en Plane-
tenbaan was een kraam 
ingericht, die in het te-
ken stond van de zorg-
verzekeringen. Op 28 
oktober vond er in café 
Miltenburg een infor-
matieavond plaats, ge-
presenteerd door Lieke 
Smits van het landelij-
ke studiecentrum van 
de SP. Deskundigen 
vanuit de zorg, burgers 
en politici discussieer-
den over de stand van 
zaken binnen de zorg 
en over het Nationaal 
ZorgFonds. 

(Frans de Ruiter)

Mischa van der Heijden, campagneleider van het Nationaal Zorg-
Fonds binnen gemeente De Bilt: ‘Al meer dan 200.000 mensen steunen 
deze actie actief en we groeien nog steeds. Er waren eveneens verte-
genwoordigers van Partij van de Dieren, 50-plus, VVD, CDA, D66 en 
PvdA aanwezig’. 

Vrijwilligersavond bij 
Beth Shamar

Beth Shamar, Alzheimer Centrum te Groenekan, heeft de afgelo-
pen week weer een avond voor al hun vrijwilligers georganiseerd. 
Zoals elk jaar was de avond weer drukbezocht en was er sprake van 
een warme sfeer waarbij iedereen zich betrokken voelde. 

Leidinggevende Jan Moggré kijkt op een bijzonder geslaagde avond te-
rug. ‘Het was ook speciaal; acht vrijwilligers vierden hun jubileum van 
vijf jaar betrokkenheid. Iedereen kreeg aan het eind een presentje en 
de jubilarissen een beetje meer. Want, ook al zeggen de meesten dat ze 
niet speciaal ‘in het zonnetje gezet’ willen worden, toch is het voor de 
directie belangrijk om haar waardering uit te spreken omdat, zoals een 
regel uit het gedicht van Huub Oosterhuis luidt: ‘Jij maakt het verschil!’

Betrokken
Betrokkenheid is waar het om draait bij Beth Shamar. Dat geldt niet 
alleen voor de medewerkers en de vrijwilligers, maar ook voor de ou-
deren die het centrum bezoeken. Moggré: Wellicht komt dit door de 
kleinschaligheid of door de intieme sfeer, maar ook door het feit dat er 
mét elkaar de zorg, begeleiding en aandacht wordt gegeven aan de cli-
enten. Op elke bijeenkomst voor de vrijwilligers benadruk ik dat we het 
sámen doen. Vrijwilligers zijn net zo belangrijk, zonder hen kunnen we 
het niet, we zijn dankbaar voor hun inzet’.             (Lia Hoogendoorn)

Vrijwilligers zijn zeer betrokken binnen Beth Shamar.

V.l.n.r. Jessica Magnin, wethouder Hans Mieras, Roos Drieenhuizen, 
Luuk van der Bult en vooraan Jefke Dijkstra. 
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Kerstdiner 2016
1e en 2e kerstdag geopend

(vanaf 18.30 uur)

Kerstproeverij:
Hollands garnalenkroketje,

gerookte filet americain en romige eendenrilette
of

Zoete aardappelfriet met huisgemaakte truffelmayonaise,
champignon bitterbal en perenklauw

met gedroogde mango en roquefortsaus
~~~~~

Romige soep van pastinaak met appel brunoise
of

Krachtige ossenstaartbouillon met tomberry tomaatjes
~~~~~

Cava (Spaanse mousserende wijn) met sinaasappelsorbetijs
~~~~~

Gebakken tarbotfilet met champagnesaus en romige prei
of

Gebakken reerugfilet met rode wijnsaus en gebakken peertjes
of

Empanada van bospaddestoelen, aardappelgratin
en een saus van morilles

~~~~~
Limoenparfait, aardbeienmousse en crème van pistache

Prijs € 52,50 p.p.
Bijpassend wijnarrangement € 21,50 p.p.

Reserveren kunt u heel gemakkelijk via onze website 
of per telefoon: 0346-218821/06-12368755

Naast de Buren kerstdiner poster 2016.indd   1 21-10-16   15:33

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

GOURMET EXCLUSIEF

Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet, tartaar, 

cordonbleu, kalfsbiefstuk en runder frites.
±280gr.p.p 6,25

GOURMET POPULAIR

Met o.a kogelbiefstuk. varkenshaas, mini vinkjes, 

Engelse worstjes, hamburgertjes & kipfilet.
±280gr.p.p 5,75

FAZANTEN POOTJES

Voor de liefhebbers. Heerlijk bij de zuurkool; ca. 50 

min. stoven; heerlijk met bijv. witte wijn
100 gram 1,25

SATEVLEES

Van malse fricandeau gesneden; met ketjap, ietsje 

sambal, knoflook.... Om zelf te rijgen
500 gram 6,25

LAMSRIB KOTELETJES

Wie kent ze niet? Lekker gemarineerd; zeer smaakvol, 

makkelijk uit de oven ca. 15 min. op 150°C
100 gram 2,25

ERWTENSOEP

Volgens ouderwetse traditie. Met veel vlees, groente 

en worst gevuld. Alleen even warm maken
2 liter nu 7,50
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 28 november t/m zaterdag 3 december. Zetfouten voorbehouden.

Christa Spaan, 
eigenaresse Hairdesque:

“Gewoon fijn
om iets extra’s

voor je medemens
te kunnen doen!”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hairdesque.

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

www.hairdesque.nl      Hairdesque

Hairdesque uit Maartensdijk zet zich in voor LINDA.foundation. Kappers houden niet alleen 
van hun vak, maar ook van mensen. Hairdesque laat dat komende feestdagen meer dan 
ooit zien door gezinnen die door LINDA.foundation zijn geselecteerd gratis te knippen. Op 
deze manier geeft de salon gezinnen die het financieel zwaar hebben een prachtig cadeau 
voor de feestdagen.

Steeds meer gezinnen in Nederland kunnen de maandelijkse rekeningen niet meer voldoen. 
Een op de negen kinderen groeit op in armoede. De financiële nood is zo hoog dat zij 
aangewezen zijn op de Voedselbank en bijzondere bijstand. Voor cadeautjes, een nieuwe 
fiets of winterjas is simpelweg geen geld, laat staan voor een bezoek aan de kapper.

LINDA.foundation helpt gezinnen die in armoede leven. Linda de Mol draagt alle kosten van 
de organisatie. Zo’n 3000 gezinnen krijgen jaarlijks rond de feestdagen een bonnenpakket. 
Hierin zitten bonnen van Hema, Albert Heijn, Intertoys en C&A.

Hairdesque
knipt voor de
LINDA.foundation

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

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

Out� ts Boots Accessories

Herfstactie

Trui
van 119,95

voor
€ 75,-

in beige,
zwart grijs,
en off-white

Blessed by
Comfort
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Miniatuurkermis op Hessenweg
door Walter Eijndhoven

De Winkeliersvereniging Hessenweg/Looydijk organiseert van maandag 12 december tot en 
met zaterdag 24 december een unieke miniatuurkermis. Jan-Hendrik de Graaf, uit Zutphen, 

was zo gek van de jaarlijkse kermis, dat hij besloot deze na te maken. Zelfs de huizen, die 
achter de kermisattracties stonden, maakte De Graaf na. Met engelengeduld.

Steeds minder mensen kennen de 
échte kermis, zoals ie ooit was in 
1960, compleet met draaimolens, 
een spookhuis, schiettenten en 
tentjes waar je suikerspinnen en 
kaneelstokken kon kopen. Hans 
Visser, winkelier aan de Hessen-
weg vindt het geweldig dat de 
winkeliersvereniging deze kermis 
naar De Bilt haalt. Visser vertelt: 
‘Denk je eens in, veertig jaar ben 
je bezig met je hobby, twee uur per 
dag, naast je gewone dagelijkse 
werk natuurlijk. Dat is toch onge-

looflijk. Zoveel geduld dat die man 
had en nog steeds heeft natuurlijk. 
Ik vind het zo super dat deze mini-
atuurkermis naar De Bilt komt en 
ook nog in winterse kerstsferen’. 
Het geheel is een zoveel moge-
lijk natuurgetrouwe weergave van 
de kermis in 1960, in Zutphen. 
Veel attracties van toen zijn ver-
dwenen, daarom is het een feest 
van herkenning voor de ouderen 
onder ons en voor jongeren is het 
leuk om te zien hoe hun ouders of 
grootouders kermis vierden. 

Tot in detail
Visser: ‘De kermis in Zutphen stond 
in die tijd op drie markten, met at-
tracties als een draaimolen, de dik-
ke dame, swing-mill, een spookhuis 
en nog veel meer. In totaal zo’n 24 
attracties. De Graaf heeft alles tot 
in detail nagemaakt en ook op de 
juiste schaal. De draaimolen is 25 
centimeter hoog en de huizen daar-
achter reiken tot zestig centimeter. 
De kermis is versierd met 1.200 
lampjes en 600 poppetjes, het pu-
bliek, met kleding uit die tijd. Som-
mige poppetjes houden een kaneel-
stok in hun hand, gemaakt van een 
luciferhoutje. En wat dacht je van 
die speciale kleuren van de attrac-
ties. Veel mensen uit die tijd kon-
den zich die preciese kleuren niet 
meer exact voor de geest halen. De 
Graaf heeft dat allemaal uitgezocht. 
Geweldig, toch?’ 
De miniatuurkermis, in speciale 
winterse kerstsferen, is twaalf me-
ter lang en van maandag 12 decem-
ber t/m zaterdag 24 december te 
bewonderen, tussen 11.00 uur en 
17.00 uur, in het pand aan de Hes-
senweg 110. Toegang is gratis. 

Hans Visser, winkelier aan de Hes-
senweg is blij met de komst van de 
miniatuurkermis.

Kerstshow bij Landwaart 
druk bezocht

door Henk van de Bunt

Traditiegetrouw werd afgelopen weekend bij Landwaart in Maartensdijk weer de kerstproeverij 
gehouden. Dit jaar was er ook de mogelijkheid om ‘een kijkje in de keuken te nemen’ en de nieuwe 

ruimten te bezichtigen die dankzij uitbreiding met het ernaast gelegen pand zijn ontstaan.

Landwaart Culinair in Maartens-
dijk pakte dus weer uit met de 
kerstshow; drukker dan ooit be-
zocht. Naast alle prachtige, verse en 
verrassende producten die het team 
van Wim Landwaart in zijn winkel 
tentoon spreidde demonstreerde 
Landwaart ook zijn Kerst-Keuze 
Diner waarbinnen het diner geheel 
naar eigen wens samengesteld kan 
worden. Ieder jaar groeit het aantal 
mensen, dat de volledige verzor-
ging van het kerstdiner uit handen 
geeft aan Landwaart Culinair.

Ontwikkelingen
Alle collega’s, branchegenoten en 
overige klanten waren dit week-
einde volop in de gelegenheid een 
kijkje in de keuken te nemen bij 
Landwaart; deels om er culinaire 
ideeën op te doen en ook om de 
nieuwe ontwikkelingen wat betreft 
de huisvesting te zien. De nieuwe 
(achter-) ruimten van de voormali-
ge Marskramer waren volop in be-
drijf en te bezichtigen en menigeen 
keek al reikhalzend uit naar het aan 
de westzijde gelegen voorgedeelte 

met de vraag, wanneer dat bij het 
winkelgedeelte zal worden betrok-
ken. Wim Landwaart: Achterover 
leunen is er voor ons voorlopig niet 
bij: ‘Achter (keukens en verwer-
kingsgedeelte) is grotendeels klaar; 
in de loop van 2017 wordt ook de 
winkel vernieuwd. Dan zal de win-
kel volledig nieuw en twee keer zo 
groot zijn. Het wordt echt een bele-
vingswinkel; wij willen graag, dat 
als de klant het wil deze mee kan 
kijken hoe zijn product tot stand 
komt’. Bestellingen kunnen tot en 
met maandag 19 december worden 
ingeleverd en kunnen 24 december 
vanaf 14.00 uur worden opgehaald.

Koffiedik
Tijdens de kerst-proeverij was 
er tevens speciale aandacht voor 
oesterzwammen die op koffiedik 
gekweekt worden. Nederland be-
hoort tot een van de landen waar de 
meeste koffie wordt gedronken. Je 
kunt er blindelings vanuit gaan dat 
Nederland daardoor ook veel kof-
fiedik, het restmateriaal van koffie, 
creëert. Niet erg duurzaam. Daarom 
kwam Jan Willem Bosman Jansen, 
oprichter van GRO, met een oplos-
sing; waarom geen oesterzwammen 
kweken op koffiedik? Dit prachtige 
idee is 6 jaar geleden ontstaan in het 
Afrikaanse Zimbabwe. Daar wor-

den paddenstoelen gekweekt op ba-
sis van maïs- en koffieplantenres-
ten. Eenmaal terug in Nederland is 
het idee zodanig uitgewerkt en ont-
wikkeld dat GRO nu koffiedik ver-

zameld bij horecagelegenheden en 
dit transporteert naar de kwekerij. 
Ongeveer zeven weken later zijn er 
duurzame, eerlijke maar vooral erg 
lekkere oesterzwammen gegroeid.

Bikeshop terug in 
Maartensdijk 

Nu er geen fietsenmaker meer op het Maertensplein zit grijpt Bike-
shop Loosdrecht direct in. Na jaren van afwezigheid is de Bikeshop 
weer terug. ‘Omdat wij toch best een grote klantenkring hebben in 
Maartensdijk zijn we ook heel erg blij, dat de gemeente ons deze 
kans biedt’, aldus eigenaar Co Verhoef. Vanaf 1 november staat de 
Bikeshop met een bus op het Maertensplein. Haast niet te missen die 
grote blauwe bus met een uitgebreide werkplaats achterin. Kleine re-
paraties kunnen hierin prima uitgevoerd worden. 

Met deze service komt de Bikeshop zijn bestaande, maar ook nieuwe, 
klanten goed tegemoet. Ook vertelt eigenaar Co: ‘Voor alle klusjes 
kan de klant terecht. Als de monteur het niet ter plaatse kan repareren 
dan neemt hij de fiets mee naar Loosdrecht en brengt hem vervolgens 
de volgende dag weer terug’. Gratis haal- en brengservice. Bent u 
onderweg met een lekke band, een gebroken ketting of is de accu 
leeg dan komen zij u halen en brengen u thuis. Natuurlijk ook voor 
een gewone reparatie of onderhoudsbeurt wordt u fiets kosteloos bij u 
thuis opgehaald en weer teruggebracht. 

Met de Bike-bus is een oude bekende terug op het Maertensplein.

In de nieuwe patisserie-afdeling vergaapt het publiek zich aan de 
prachtigste creaties.

Oesterzwammen gekweekt op koffiedik.

Dringen voor de toonbank met de kerstgerechten.
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AANTREKKELIJKE 

AANBIEDINGEN BIJ 
ONZE KERSTSHOW IN 

DE KASSEN

NORDMANN
De allerbeste boom onder  

de Kerstbomen.  
Kom kijken en kiezen:

U loopt zó van ons evenement, 
de Warme Witte Winter Weken 
onze Kerstshow “Kerstspiratie” 

binnen. Boordevol Kerst
decoraties en artikelen om uw 

Kerst thuis mooi en gezellig 
mee “aan te kleden”.

Kijk voor ál onze feestelijke 
voordeelaanbiedingen op:

warmewittewinterweken.nl
of op vaarderhoogt.nl

Van 150 
tot 180 cm ............

Van 180 
tot 220 cm ............

19,99

29,99

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

De derde week van de Warme Witte 
Winter Weken staat alweer voor de deur 
en de spirit en uw enthousiasme worden 
alleen maar méér. Elke donderdag en 
zondag weer nieuwe winkeliers in ons 
dorp. Dus weer een compleet nieuwe 
beleving voor een volgend bezoek.
Ook voor de kinderen volop vertier en 
bezigheden: broodjes bakken boven 
het vuur, kaarsen maken, knutselen bij 
Simone of bij de reus Henk, jonge dieren 
knuffelen in de levende Kerststal enz.  
En natuurlijk samen smikkelen bij een 
van de eettentjes op het Smulplein.
Er is volop sfeer en gezelligheid.  
Een echt, traditioneel familiewinter
feest, zoals het bedoeld is. 
Kom er bij, u bent welkom!!

• Anton Pieck winkeldorp 
• Optredens koren en artiesten
• Henk de houthakker
• Smulkramen
• Levende Kerststal
• Grote Kerstshow
• Diverse kinderactiviteiten 
• Goede doelen 

Echte Vaarderhoogt kwa-

liteit, kom de mooiste 

vast uitzoeken.

Elke vrijdagavond  

stamp pottenbuffet en live 

entertainment in het theater

17.00  19.00 uur

Prachtige opstellingen en 
decors in de kerstshow. 

Dé plek voor uw inkopen.

Elke vrijdagavond  sprookjesachtige 
lichtjesavond

19.00  21.00 uurT/m 23 december élke 

dag open, óók alle 

zondagen

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

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

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

de mogelijkheid om uw kerstgroet en nieuwjaarswensen via een extra 

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

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

Wilt u alvast reserveren?

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

De beschikbare maten voor de kerst- en Nieuwjaaradvertentie zijn:

liggend - 80 x 50 of staand - 50 x 80

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

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

De Vierklank komt dit jaar niet uit op 28 december 2016

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

Wijk 111: Soestdijkseweg Noord (vanaf nr. 303)
Wijk 113: Betje Wolffl aan, da Costalaan, de Genestetlaan,
 Laurillardlaan, ten Katelaan
Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan
Wijk 117: Beethovenlaan, Beetslaan, Nicolailaan,
 Sweelincklaan 1-60, Zweerslaan 
Wijk 120: Heidepark, Rembrandtlaan, Ruysdaellaan,
 van Dijcklaan, van Ostadelaan
Wijk 126: Geertgen tot St.Janslaan, Rembrandtlaan,
 Rogier van der Weydenln
Wijk 129: Appellaan, Bongerdlaan, Kersenlaan, Perenlaan,
 Walnootlaan, Perziklaan
Wijk 185: Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan, De Hooghlaan,
 Albert Cuyplaan, Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan 
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@Edelgebak
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030-228 28 94
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Julianaschool winnaar 
robotwedstrijd

door Guus Geebel

Zaterdag 26 november werd in Amersfoort de regiofinale gehouden van de First Lego League 
2016-2017. Teams van basis- en middelbare scholen in de leeftijd 9 tot 15 jaar uit de provincie 

Utrecht voerden opdrachten uit waarmee vier bekers gewonnen konden worden.
De Julianaschool in Bilthoven, die met 14 leerlingen van groep 8 meedeed,

veroverde er twee. 

De regiofinales worden tot 10 de-
cember in 26 plaatsen in Neder-
land gehouden. Op 4 februari is de 
Beneluxfinale waar ongeveer 30 
teams, waaronder het team van de 
Julianaschool, aan deelnemen. De 
winnaar daarvan gaat naar de we-
reldfinale op 26 april in Saint Lou-
is Verenigde Staten. ‘De groep van 
de Julianaschool heeft de ambitie 
die te gaan winnen’, vertelt Radu, 
een van de ouders die aan het pro-
ject meegeholpen.

Programmeren
‘Vorig jaar hebben we een eerste 
initiatief gehad met programme-
ren. We willen kinderen niet alleen 
leren programmeren, maar ook 
toepassingen met technisch lego 
uitvoeren’, vertelt Radu. ‘Toen de 
mogelijkheid zich aandeed om aan 
de Lego League mee te doen heeft 
de school zich ingeschreven. Ik 
werd gevraagd samen met Jeroen, 
een andere vader, de groep te be-
geleiden. Bertine Klinkenberg, een 
moeder, verzorgde het organisato-
rische deel, Erik-Jan Booij deed 
als leerkracht mee en we hadden 
een stagiaire. We wilden aanvan-
kelijk eigenlijk gewoon program-
meren en robotica doen.’

Eerste
‘Nadat de school was aangemeld 
dachten we voor de gezelligheid 
mee te doen, maar de leerlingen 
zijn best slim en komen met goede 

ideeën om de opdrachten die erbij 
horen op te lossen. Op een gege-
ven moment dachten we dat we 
ook wel konden winnen. Begin 
september kregen we al het ma-
teriaal dat we nodig hadden. Van 
helemaal geen ervaring werden we 
eerste’, zegt Radu trots. ‘De ideeën 
die kinderen hadden werden door 
anderen uitgewerkt. Sommigen 
hadden thuis weer dingen uitge-
werkt waarmee ze naar school 
kwamen. We hebben alles samen-
gevoegd en zo hebben we een ro-
bot gemaakt die de verschillende 
opdrachten van de wedstrijd moest 
uitvoeren.’

Bekers
Met de opdrachten waren punten 
te verdienen en degene met de 
meeste punten werd winnaar. ‘We 
hadden de opdrachten van tevoren 
gezien en dan ga je een strategie 
ontwikkelen om zoveel mogelijk 
punten te halen.’ De eerste ander-
halve maand was de tijdsbesteding 
twee uur per week. Daarna is het 
tempo opgeschroefd. Er waren 
vijftien opdrachten waarvan we er 
in Amersfoort vijf hebben kunnen 
uitvoeren. We werden er winnaar 
mee en kregen twee bekers van le-
gosteentjes uitgereikt. Een voor de 
beste prestatie op de tafel en een 
beker omdat we door mogen naar 
de volgende ronde en dan naar de 
wereldfinale’, zegt Radu met een 
glimlach.De opgetogen winnaars van de regionale Lego League 2016-2017.

Een vol dorpshuis voor
Sint in Groenekan

door Kees Diepeveen

Honderd kinderen waren getuige 
van de aankomst van Sinterklaas in 
Groenekan. Voorafgegaan door een 

geluidswagen die sinterklaasliedjes 
ten gehore bracht, maakte Sint een 
rijtoer door het dorp in een open 

rijtuig. Hij werd vergezeld door een 
groot aantal zwarte pieten. Gedu-
rende de tocht haakten vele ouders 
aan met hun kinderen. Het resultaat 
was een vol dorpshuis in een heer-
lijke sinterklaassfeer.

Het sinterklaasfeest in Groenekan 
bestond uit twee activiteiten. De 
vrijdagavond voorafgaand aan de 
intocht van Sinterklaas konden de 
kinderen in dorpshuis De Groene 
Daan hun schoen zetten met daarin 
een briefje met naam en leeftijd en 
mogelijk een speciale wens. Onder 
leiding van de Verhaaltjespiet en 
de Boekenpiet konden de kinde-
ren taaipoppen versieren met zoet 
en lekkers. Alle kinderen mochten 
hun versierde taaipop mee naar huis 
nemen.

Mini-Sint en Pietenpak
In dorpshuis De Groene Daan werd 
Sint zaterdag enthousiast ontvan-
gen door honderd kinderen met 
hun ouders en opa’s en oma’s. Veel 
kinderen hadden hun pietenpak aan 
of waren uitgedost als mini-sint. 
De pieten deelden aan alle kinde-
ren handjes pepernoten uit. Onder 
leiding van de Hoofdpiet werden 
sinterklaasliedjes gezongen. Sin-
terklaas kwam de zaal binnen en 

nam de tijd om vele kinderen een 
hand te geven en een klein praatje 
te maken. Toen Sint in zijn stoel zat 
en het grote boek kreeg aangereikt 
begon hij aan zijn werkelijke taak: 
het praten met de kinderen, die één 
voor één bij de Sint mochten ko-
men en die allemaal een cadeautje 
kregen. Aan het eind van de middag 
gingen de kinderen naar huis met 
hun cadeau en een gevulde schoen 
die de avond daarvoor gezet was. 

De kinderen wachten in spanning de komst van Sinterklaas af.

Grote drukte bij dorpshuis De Groene Daan.

De Sint leest uit zijn grote boek.

Sint in gesprek met enkele hulppietjes.
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Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 
Max. 4 keer de aanbieding per klant. Per combinatie kan de prijs verschillen. 
* U krijgt 50% korting op de totaalprijs.   Artikelen vindt u in de diepvries.

Acties zijn 
geldig t/m 

dinsdag 
6 december

2016

5.995.995.995.
500 gram

Per kilo 11.98

Ariel wasmiddel, Lenor 
wasverzachter of Dash of Dreft pods
2 fl essen van 550-1170 ml of pakken van 1125 gram 
of 13 - 16 stuks
van: 5.58 - 13.90
voor: 2.79 - 6.95

 Varkenshaas culinair
Naturel, met parmezaan of met spek 
500 gram

Wagner Big Pizza  
Alle soorten
2 stuks
van: 5.30
voor: 2.65

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS*

Expositie
Spero Invidiam

In het Gezondheidscentrum aan de Henrica van Erpweg 2 in 
De Bilt wordt op vrijdag 2 december een expositie geopend met 

schilderijen van Biltenaar Marie-Anne van Zonneveld.

In haar werk is het thema water veelvuldig vertegenwoordigd. De 
zee dient dikwijls als inspiratie. De opbrengst komt geheel ten goe-
de aan het Fonds Gezond Geboren dat wetenschappelijk onderzoek 
financiert om ziekte en sterfte vóór, tijdens en kort na de geboorte 
te voorkomen. Het fonds wordt gesteund door de Nederlandse be-
roepsverenigingen van gynaecologen, kinderartsen en verloskundi-
gen.

Opening
De heer Hans Melissen zal de opening verrichten. Hij is o.a. schrij-
ver van vele wijnboeken en samensteller van het boek Culibaby. 
Met de opbrengst van zijn boek ondersteunt ook hij het fonds. De 
expositie is op werkdagen in het Gezondheidscentrum te bezichti-
gen en duurt tot 1 juni 2017.

Echte verhalen
in het Lichtruim

Het Weeshuis van de Kunst organiseert ‘Echt gebeurde verhalen’ in het 
Lichtruim. Op vrijdag 2 december om 20.30 uur is er weer een verte-
lavond met Echt gebeurde verhalen, verteld door de mensen die het 
zelf hebben meegemaakt. Deze keer worden de verhalen verteld in het 
Lichtruim te Bilthoven.

In ‘Echt gebeurde’ vertellen mensen grappige, ontroerende en spannen-
de verhalen naar aanleiding van een thema. Thema’s die eerder aanbod 
kwamen zijn macht, familie, spijt en broers en zussen. Op deze avond 
is het thema muziek, verhalen over de erfenis, passie voor geld, op-
lichters, de eeuwige baan en andere verhalen. Een onderdeel bij ‘Echt 
gebeurd’ is het voorlezen uit een puberdagboek. De vertellers van deze 
avond zijn Frans Poot, Josien Rutten en Bas Bons. De avond wordt 
geleid door Petra Muns en Pauline Wijnen.

Blowing in the Wind 
in het Lichtruim

Vrijdag jl. was er weer een editie van Blowing in the Wind; een 
initiatief van Dolf Smolenaers en Bertus Voortman. Voor de pauze 
was de troubadour Freek Potman te horen met uit het leven gegre-
pen teksten, door hemzelf begeleid op gitaar. Zijn debuut LP is door 
het muziekblad OOR als een parel beoordeeld. Na de pauze klonken 
The Wild Raspberries met zgn. sixties-folk. Het was heerlijke, dro-
merige folk van het beste soort. Binnenkort verschijnt ook van deze 
band een debuutalbum. 

(Frans Poot)

The Wild Raspberries brengen heerlijke luistermuziek voor enthousiaste 
publiek.

Wilt U zelf ook vertellen?
Meld u aan via:

info@hetweeshuisvandekunst.nl;
ook voor meer informatie. 
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Opening Face to Face project 
op Werkplaats

door Walter Eijndhoven

Donderdag 1 december om 15.30 uur vindt op de Werkplaats in Bilthoven de officiële opening 
plaats van het Face to Face project, met als onderwerp ‘Migratie, vanuit heden en verleden’. 
Werkers uit Bilthoven en leerlingen van de New Utrecht High School uit New York tonen hier 

hun kunstwerken voor het publiek.

‘Afgelopen zomer zijn wij bena-
derd door Joosje Duindam en Mi-
caela Tettamanti van Face to Face. 
Of onze school wilde meedoen met 
het project ‘Migratie, in het he-
den en verleden’. Velen onder ons 
zijn eigenlijk migrant, kijk naar 
de huidige Amerikanen, of naar 
Zuid-Afrika’. Aan het woord is 
Sandra Zwaanenburg, begeleidster 
van het project op de Werkplaats. 
Zij vervolgt: ‘Natuurlijk wilde ik 
graag het voortouw nemen op onze 
school. Onze werkers van klas 2 en 
3 van VWO en Gymnasium werden 
opgetrommeld om mee te doen met 
het project en werden gekoppeld 
aan leerlingen van de New Utrecht 

High School. Dit vanwege de his-
torische banden tussen Nederland 
en New York. Buiten dat vind ik 
het belangrijk om leerlingen uit di-
verse landen met elkaar in contact 
te brengen om gezamenlijk aan een 
project te werken’. Face tot face is 
een nieuwe benadering om leerlin-
gen uit diverse landen met elkaar te 
laten kennismaken, onder andere 
door middel van kunst. Op deze 
manier hopen de grondleggers van 
deze Nederlands-Argentijnse orga-
nisatie meer begrip en respect voor 
elkaar te kweken. 

Workshops
Face to face verzorgt workshops 

voor de scholen die meedoen, met 
diverse onderwerpen zoals: Engels, 
Kunstzinnige Vorming, Aardrijks-
kunde, Maatschappijleer, Muziek en 
Geschiedenis. Verder bestaan deze 
workshops onder andere nog uit: het 
uitvoeren van een live radio show, 
een TV programma of een toneel-
stuk, creatief schrijven (verhalen, 
gedichten), muziek (het schrijven 
van een nummer en opvoeren voor 
beide landen), beeldende kunst, fo-
tografie en sociale debatten. Zwaa-
nenburg vult aan: ‘Naast al deze 
workshops ontwikkelen leerlingen 
belangrijke vaardigheden als samen-
werken, kritisch denken en commu-
nicatie, het stimuleert burgerschap 
en creativiteit en zij breiden hun 
mogelijkheden en kennis uit op het 
gebied van nieuwe technologieën en 
(sociale) media’. 

Skypen
Al snel nadat de werkers aangaven 
mee te willen doen met het project 
kregen zij een masterclass ‘Kunst 
uit de 17e eeuw’. Nadat zij ook nog 
een kijkje mochten nemen in het 
Rijksmuseum in Amsterdam en een 
rondleiding kregen in het Tolhuis, 
startten de werkers met het project. 
Zwaanenburg: ‘Via Skype werden 
de contacten met de leerlingen van 
de New Yorkse Highschool snel 
gelegd, zowel binnen- als buiten 
schooltijd en als Skypen niet lukte, 
dan konden zij met elkaar chat-

ten. Onze school moest natuurlijk 
wel zorgen voor alle benodigde 
faciliteiten. Gelukkig liep alles op 
rolletjes’. In 15 groepjes werkten 
alle leerlingen aan hun project, om 
uiteindelijk tot een eindproduct 
te komen. Via gelijktijdige online 
workshops, tijdens een wekelijkse 
sessie van twee uur, waren zowel 
de werkers van de Werkplaats als 
de leerlingen van de Highschool 
betrokken bij dezelfde activiteiten, 
wat hen de kans geeft om resulta-
ten online te delen, om samen een 
creatief proces te ervaren en een 
gemeenschappelijke uitkomst te 
behalen. 

Vriendschappen
Zwaanenburg: ‘Naast het bezig zijn 

met een gezamenlijk project, heeft 
dit nog meer voordelen voor onze 
werkers. Als zij hun Skypehistorie 
uitprinten, wordt ook nog een cij-
fer gegeven voor bijvoorbeeld hun 
Engels of een ander vak en als be-
loning krijgt iedere deelnemer een 
certificaat. Maar het belangrijkste 
is toch dat hieruit vriendschappen 
kunnen ontstaan, misschien wel 
voor het leven’. Jos Heuer, direc-
teur Bedrijfsvoering en Plaatsver-
vangend rector, vult nog aan: ‘Het 
project is zo bijzonder dat ook van-
uit de Onderwijsinspectie belang-
stelling wordt getoond’. 
Donderdag 1 december vindt de 
presentatie plaats, tussen 15.30 uur 
en 17.30 uur op De Werkplaats te 
Bilthoven.

HNL leerlingen schrijven musical
door Walter Eijndhoven

In één nacht een musical schrijven, dat doen veel schrijvers hen niet na. Kayleigh Metz en Eline 
van der Linden, leerlingen uit 5 VWO van Het Nieuwe Lyceum uit Bilthoven lukte het wel. Eén 

nacht samen flink doorhalen en alles stond op papier, compleet met muziek.

‘Ieder jaar wordt op onze school 
wel een musical uitgevoerd, maar 
het thema van dit jaar ‘Liefde, 
Hoop en Verdriet’, vonden wij zo 
belangrijk, dat wij besloten zelf 
een musical te schrijven’. Aan het 
woord is Kayleigh Metz. Zij ver-
volgt haar verhaal: ‘Elke week is 
het repeteren geblazen, want alles 
moet natuurlijk vlekkeloos verlo-
pen. Onze cast bestaat uit zo’n 25 
leerlingen, van diverse leerjaren’. 
Metz en Van der Linden willen met 
hun verhaal naar buiten, mensen 
de ogen openen voor de ellende 
van kinderen in derde wereldlan-
den. De musical gaat over Dawud 
en Aina, met als centraal thema: 
hoop, liefde en verdriet. Metz: 
‘Dat klopt. Dawud leeft in een ge-
zin met zijn moeder en een aantal 
broertjes en zusjes. Helaas lijdt 
zijn moeder aan longontsteking en 
is stervende. Binnenkort staat hij 
er dus alleen voor en heeft hij de 
zware taak zijn broertjes en zusjes 
alleen groot te brengen. Zijn ellen-
dige leven verandert echter radi-
caal, als hij bij toeval een wegge-
lopen meisje tegenkomt’. Dawud 
brengt het meisje in veiligheid en 
ontmoet haar zus, Aina. Het klikt 

zo tussen de twee, dat zij aan niets 
anders meer kunnen denken dan 
aan elkaar. Metz: ‘Beide denken 
nu het geluk te hebben gevonden, 
maar niets is minder waar’. Van 
der Linden vult aan: ‘Voor wie 
wil weten hoe het verder afloopt, 
moet maar naar de musical komen 
kijken’. Metz en Van der Linden 
zijn niet alleen erg creatief, maar 
houden ook erg van muziek. Voor 
de musical hebben zij dan ook alle 
muziek en teksten zelf geschreven.

Centraal thema
In de musical staan de begrippen 
hoop, liefde en verdriet centraal. 
Van der Linden: ‘Wij willen met 
deze musical laten zien hoe be-
langrijk deze drie begrippen zijn 
in het leven van ieder kind. En hoe 
belangrijk het is dat goede doelen, 
zoals Serious Request, worden 
gesteund. De opbrengst van onze 
musical gaat dan ook in zijn ge-
heel naar deze organisatie’. Metz 
en Van der Linden staan helemaal 
achter de acties en inzet van Seri-
ous Request en willen hen dit jaar 
graag ondersteunen. Van der Lin-
den: ‘Wij willen het verhaal van 
kinderen in derde wereldlanden 

graag naar buiten brengen. Daarom 
hebben wij deze musical geschre-
ven. Wij willen het verhaal vertel-
len van kinderen die echt hulp no-
dig hebben, slachtoffers van ‘stille 
rampen’, zoals dat heet’. 

Bewustwording
Het thema van Serious Request is 
dit jaar ‘Kindersterfte door long-
ontsteking’. Metz: ‘Weet je dat 
iedere 35 seconden een kind sterft 
door longontsteking? Dat is toch 
niet normaal? En niemand is zich 
bewust dat dit aan de gang is. Door 
deze musical hopen wij daarin 
verandering te brengen!’ Van der 
Veer: ‘Wij willen dat mensen zich 
bewust worden van dit probleem. 
Daar gaan wij voor zorgen’. 

De beide voorstellingen vinden 
plaats op maandag 12 en dinsdag 
13 december in het ZIMIHC thea-
ter Zuilen, Prinses Christinalaan 1, 
3554 JL Utrecht, van 20.00-21.00 
uur. Kaarten zijn nog verkrijg-
baar. Voor meer informatie: Mail: 
12129@hetnieuwelyceum.nl of 
ga naar de website: www.amat-
teroftimemusical of bel: Kayleigh 
Metz, 06-37253537

ONS houdt open 
lesmiddag

Leerlingen van basisscholen uit de omgeving van Bilthoven zijn af-
gelopen woensdag te gast geweest op de ONS mavo. Ze mochten 
proefdraaien bij verschillende lessen. Zo gingen ze een kerstster 
maken van aluminium voor in de kerstboom bij techniek en kleu-
ren mengen bij scheikunde. 

De leerlingen zijn vooral 
benieuwd naar de verhalen 
van de huidige leerlingen: 
‘Zijn ze hier aardig? Zijn 
er ook leuke activiteiten 
buiten de normale lessen? 
En bovenal ‘zijn er leuke 
lessen?’. Na afloop roepen 
de leerlingen uit basis-
schoolgroep 8 enthousiast 
dat ze het leuk vonden om 
echt wat te dóen. Ouders 
keren na een rondleiding 
terug in de aula: ‘Het voelt 
meteen bekend hier omdat 
het niet zo groot is, ik voel 
me al meteen thuis’, aldus 
één van de ouders. 

Als deze leerlingen naar de 
brugklas gaan is de ONS 
niet langer ONS mavo, 
maar wordt Aeres mavo 
Bilthoven. Dat betekent 
voor de nieuwe leerlingen 
dat ze extra mogelijkhe-
den krijgen. Zo kunnen de 
leerlingen straks kiezen 
voor topprogramma’s en is 
er extra aandacht voor taal. 

(Peter van Esschoten)

Eline van der Linden (l) en Kayleigh Metz (r) schreven de musical en 
muziek.

Sandra Zwaanenburg, de begeleidster van het project ‘Face to Face’.

Basistechniek aanleren.

Kleuren mengen in witte 
jassen.



16

Bekendmakingen
¾  w e e k  4 8 ,  w o e n s d a g  3 0  n o v e m b e r  2 0 1 6  ¾

Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan “Händellaan 12, Bilthoven”
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt geeft, op grond van 
artikel 1.2.1a van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht kennis van de terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan: 
‘Händellaan 12, Bilthoven’.

Het plangebied 
Het plangebied betreft het perceel Händel-
laan 12, kadastraal bekend gemeente De Bilt, 
sectie E nummer 4351. 

Aanleiding 
Aanleiding voor het opstellen van het wijzi-
gingsplan is het verzoek van initiatiefnemers 
om een nieuwe woning te realiseren op het 
perceel Händellaan 12 te Bilthoven.

Terinzagelegging 
Het ontwerpwijzigingsplan ligt gedurende zes 

weken ter inzage van donderdag 1 december 
2016  tot en met woensdag 11 januari 2016. U 
kunt de stukken online inzien op de landelijke 
website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.16015WP0007-ON01
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te 
Bilthoven. U hoeft geen afspraak te maken om 
de stukken in te zien. Dit is wel nodig als u vra-
gen wilt stellen over de stukken. 

Indienen zienswijzen 
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen 
belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
zienswijzen omtrent het ontwerpwijzigings-
plan indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u 
richten aan ‘College van burgemeester en 
wethouders van De Bilt’. Per post via: Postbus 
300, 3720 AH Bilthoven. Degenen die monde-
ling een zienswijze kenbaar willen maken kun-
nen binnen de bovengenoemde termijn con-
tact opnemen met de hierna genoemde 
contactpersoon. Het is niet mogelijk via e-
mail een zienswijze in te dienen. 

Vervolgtraject 
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door het college te nemen be-

sluit tot vaststelling van het wijzigingsplan. 
Ingediende zienswijzen kunnen aanleiding 
geven tot aanpassingen. Het ontwerpwijzi-
gingsplan wordt dan gewijzigd vastgesteld. 
De bekendmaking van de vaststelling zal in 
het elektronisch gemeenteblad, de Staatscou-
rant en op de gemeentelijke website worden 
gepubliceerd. Indieners van een zienswijze 
worden hiervan schriftelijk op de hoogte ge-
steld. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het ontwerpwijzigingsplan en de procedure 
kunt u contact opnemen met dhr. R.B.P. Ver-
kooijen van de afdeling Beleid & Strategie van 
de gemeente De Bilt via telefoonnummer 
(030) 228 94 11.

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

T: (030) 228 94 11 F: (030) 228 94 57
E: info@debilt.nl W: www.debilt.nl

Openingstijden Snelloket en informatiebalie 
ma, wo, do en vr 8.30 –17.00 uur, di 8.30 – 19.00 uur

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

Bedrijvenloket:
na telefonische afspraak

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

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

Burgerzaken: ma t/m vrij uitsluitend 
op afspraak

Zorgloket en Vergunningenloket:
uitsluitend op afspraak

Sint slaapt in Kwinkelier

Sinterklaas heeft van 27 op 28 november de nacht doorgebracht in het 
Pietenhuis in De Kwinkelier. Alle leerlingen van de Julianaschool kwamen 
daar de af en toe nog wat slaperige Sint een bezoek brengen. [GG]

Op ’t bankje
Ieder jaar rond deze tijd maakt een gezonde span-
ning zich van mij meester. Sinterklaas is in het land 
en wanneer komt hij mij bezoeken. Door de techni-
sche ontwikkelingen is de communicatie gelukkig 
erg verbeterd en ik hoef niet meer uren van tevo-
ren op het bankje te wachten op de goede Sint. Hij 
stuurt me de laatste jaren kort van tevoren een sms-
berichtje. Ik heb om verschillende redenen wel wat 
zorgen over de Sint gehad, zoals tijdens die zware 
storm die de goedheiligman moest trotseren. Stel 
je voor dat de mijter afwaait en hij blootshoofds 
over straat moet. Ik bedenk dat hij daar in al die 
eeuwen vast wel een oplossing voor bedacht zal 
hebben. Maar vandaag ga ik hem weer ontmoe-
ten en zal hem hartelijk begroeten. Ik merk dat ik 
zelfs in rijm begin te denken. Als ik een piepje op 
mijn smartphone hoor kijk ik direct en lees: ‘Beste 
Maerten ik ben naar je op weg, en zonder onver-
hoopt paardenpech, gaan wij elkander wederzien, 
ik ben er over een minuut of tien.’ Ik stond al in de 
startblokken en vlieg de deur uit. Wat nahijgend zit-
tend op het bankje doet ieder geluid mijn oren spit-
sen. Zijn het paardenhoeven of niet. Heel lang hoef 
ik niet te wachten. Ik raak helemaal in vervoering 
van het ritme van de paardenhoeven, dat als sinter-
klaasliedjes in mijn oren klinkt. Als Sint vlakbij is 
ga ik staan. Soepel komt hij van de schimmel en 
begroet mij zoals alleen Sint dat doet. ‘Wat ben ik 
gelukkig hier weer te zijn, want oh wat is het hier 
toch fijn. De crisis is gelukkig gaan minderen en 
ik heb weer mooie pakjes voor kinderen.’ Sint gaat 
behoedzaam op het bankje zitten en nodigt mij uit 
naast hem plaats te nemen. Ik word er een beetje 
verlegen van, maar Sinterklaas neemt direct het 
woord en net als altijd op rijm. ‘Door de ontvangst 
op het gemeentehuis, voelde ik me hier weer he-
lemaal thuis. Het weerzien met burgemeester Bas 
Verkerk, was voor mij het halve werk. Ik ken hem 
nog van de stad Delft en dat is dus de andere helft.’ 
Even moet ik nadenken over dit rijmpje, maar dan 
snap ik het. Het halve werk plus de andere helft 
maken het weer één geheel. Dat past helemaal bij 
Sint die voor verbroedering en verbinding zorgt. 
Maar hij gaat weer verder. ‘Alle dorpen hier doe 
ik aan, maar ik wilde ook weer naar Maerten gaan.’ 
Sinterklaas vertelt dat hij via De Vierklank goed op 

de hoogte is van het wel en wee van de gemeente. 
‘Ik verheug me nu al op volgend jaar, dan kan ik 
op mijn paard zowaar, door een nieuwe tunnel naar 
De Leijen en hoef ik niet meer om te rijen. In Al-
melo was ik ook en de burgemeester daar, zei doe 
ze allemaal de groeten maar. Dat doe ik nu dus met 
genoegen.’ De schimmel begint alweer onrustig te 
worden, want het dier weet dat er nog veel werk te 
verzetten is. Het paard begint met zijn hoeven te 
trappelen, voor Sint het teken dat er een eind aan 
het bezoek moet komen. Soepeltjes bestijgt hij het 
paard en na een hartelijke groet verdwijnt hij weer 
in de duisternis. Ik wacht tot geluid van de paar-
denhoeven helemaal is weggeëbd en zie dan op het 
bankje een pakje liggen. ‘Voor Maerten, openen op 
5 december’, staat erop. Ik ben heel nieuwsgierig 
wat Sint dit keer voor mij bedacht heeft, maar ik 
zal nog even moeten wachten. Behoedzaam stop ik 
het pakje in mijn jaszak en met een tevreden gevoel 
ga ik naar huis.

Maerten

Maak tijdig
uw afspraak
voor de feestdagen!

Leuk kado-idee
voor de decembermaand!
 
-  Kapperskadobon
-  Relaxing hoofdhuidmassage 
-  Miniföhn
-  Ministijltang
-  Krul/föhnborstel
-  Diffuser
-  Glitterspray/glittergel
-  Invisibobbles
-  Heerlijke Keune 

Men hair & bodyshampoo
-  100% natuurlijk Keune So Pure

verzorgingsprodukten

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11
www.hairdesque.nl      Hairdesque
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TZ wint ook derde wedstrijd
In de derde ronde van de zaalcompetitie stond TZ tegenover De Meeuwen uit Putten. 

Beide ploegen hadden de eerste twee wedstrijden gewonnen. Vorig jaar 
speelde beide ploegen ook tegen elkaar.

Waar in de eerste twee wedstrijden 
TZ, met name verdedigend, niet 
scherp was in de beginfase, startte 
men nu gretig aan de wedstrijd. Met 
prima aanvallend spel werd er al 
snel vijf keer gescoord en hoefde er 
maar één tegentreffer geïncasseerd 
te worden. Meeuwen kwam echter 
terug in de wedstrijd en kwam na 
16 minuten voor het eerst op voor-
sprong 8 - 9. Beide ploegen scoorde 
daarna om en om, maar na een 11 
- 11 tussenstand plaatste de gasten 
vlak voor rust een versnelling en 
kwamen op een 11 - 14 voorsprong. 
Waar De Meeuwen gewoon steady 
doorspeelde en goed bleven afron-
den, creëerde de thuisploeg te wei-
nig en werden er teveel onnodige 
aanvallende fouten gemaakt.

In de tweede helft hield De Meeu-
wen lang de voorsprong vast. TZ 
zette wel aan en werd sterker, maar 
De Meeuwen scoorde steeds op 
het juiste moment waardoor zij een 
voorsprong van twee of drie doel-
punten wisten te behouden. Met 
nog ruim tien minuten te spelen 
kantelde de wedstrijd. In de aanval 
werd er zorgvuldiger gespeeld en 

dit leidde tot betere kansen. In de 
verdediging werd er goed drukge-
zet en was de rebound voor TZ. TZ 
kwam op een 24 - 21 voorsprong 
met nog 4 minuten te spelen. Het 
werd nog even spannend maar uit-
eindelijk werd er gewonnen met 
24 - 23. 

Een mooi resultaat tegen een goede 
tegenstander. De thuisploeg bleef 
geloven in een goed resultaat on-
danks de achterstand. Uiteindelijk 
betaalde dat vertrouwen zich uit 

en leverde het weer twee punten 
op. Als de ploeg zich blijft ontwik-
kelen en in staat is om minder on-
nodige fouten te maken, kunnen 
ze mee gaan doen om de bovenste 
plaatsen. Daarvoor is er optimale 
afstemming op elkaar nodig. Vol-
gende week speelt TZ uit tegen KV 
Heerenveen. Deze ploeg won afge-
lopen zaterdag van KCR.

Randy Bruijntjes in actie tegen Bart 
Nieuwenweg van korfbalvereniging 
De Meeuwen.

Pepernotentoernooi Judokan geslaagd
Zaterdag 26 november werd in De Vierstee in Maartensdijk het jaarlijkse Pepernotentoernooi, door 
judovereniging Judokan georganiseerd. Vorig jaar kon het evenement niet worden gehouden, maar 

dit jaar werd er met een grotendeels nieuwe organisatie een zeer succesvol toernooi afgewerkt. 

Drijvende kracht achter de nieuwe 
organisatie is Jojanneke Rijksen. 
Zij is al ruim 15 jaar lid van Ju-
dokan en wilde het toernooi een 
facelift geven: ‘Doel was om een 
geoliede machine neer te zetten, 
waarbij de judoka’s niet zouden 
merken hoeveel werk het is om al-
les vloeiend te laten verlopen. Hier-
voor hebben ze met een team van 
rond de 20 vrijwilligers een goed 
doordacht draaiboek uitgevoerd, 
waardoor de dag een groot succes 
werd. Van verschillende bezoeken-
de verenigingen waren er compli-
menten voor het strak uitgevoerde 
tijdplan, de goede organisatie en 
prettige sfeer’.

Regio
Ruim 10 verenigingen uit de regio 
(Zeist, Odijk, Vianen, Maarssen-
broek, Hilversum en Bilthoven) 
hadden judoka’s ‘uitgezonden’ 
naar Maartensdijk. Het jeugdtoer-
nooi is een prima podium voor 
de judoka’s om zich te meten met 
leeftijdsgenoten. De jongste deel-
nemer was een meisje van 3 jaar, 
dat heerlijk stond te judoën, met 
haar knuffel langs de mat. Totaal 
kwamen er 140 kinderen op de mat 
om uit te maken wie met goud, 
zilver of brons naar huis ging. 
De verschillen waren in sommige 
wedstrijden groot, maar er waren 
ook genoeg wedstrijden waar het 
op het scherpst van de snede ging 
en het tot de laatste seconde span-
nend was. De wedstrijden werden 
geleid door scheidsrechters die 
waren afgevaardigd door de Ju-
dobond Nederland. Een van de 
scheidsrechters is oud-Judokan-lid 
Marije Hartman, die met haar team 
de reeks van wedstrijden in goede 

banen leidde, af en toe beslissin-
gen toelichtte en regels uitlegde 
aan beginnende judoka’s.

Ervaring 
Sportwethouder Madeleine Bak-
ker opende het evenement en 
wenste de kinderen een gezellig en 
sportief toernooi. In 4 groepen van 
verschillende leeftijdscategorieën 
werden de wedstrijden afgewerkt. 
Het verschil tussen ervaren wed-
strijdspelers en beginners was goed 
zichtbaar, maar voor iedereen was 
het weer een ervaring; ook voor de 
Judokan-leden en voor de leiding 
van Judokan een trigger om vaker 
mee te doen aan judotoernooien 
om de (jonge) kinderen meer wed-

strijdervaring te laten opdoen. Aan 
het eind van de dag ging ieder kind 
met een mooie medaille naar huis.

Kapper
Per leeftijdscategorie was er ook 
een kapper Hans stijlprijs te win-
nen voor de mooiste worp of ac-
tie. De scheidsrechters stonden 
soms verbaasd van zoveel klasse 
en schoonheid van de worpen die 
de kinderen demonstreerden. Jaya 
Müler van Judokan won naast zijn 
gouden medaille ook de kapper 
Hans stijlprijs in zijn leeftijdsca-
tegorie. Al met al was de dag een 
groot succes en voldoende om ook 
in volgende jaargangen het toer-
nooi opnieuw op te zetten. 

Afscheid 
Zwembadinstructeur
Na ruim 40 jaar in dienst bij de gemeente De Bilt nam Erik 

Kroes vorige week afscheid van zijn werk als zweminstructeur 
van Brandenburg in Bilthoven. Tijdens een goed bezochte 

bijeenkomst werden in aanwezigheid van velen mooie, leuke 
en gedenkwaardige herinneringen opgehaald. 

Collega Jan Vervat werkte het grootste gedeelte van het arbeidzame 
leven samen met Erik Kroes: ‘Onze eerste kennismaking met Erik was 
1 april 1973 in de Biltse Duinen waar we zand omhoog moesten kruien. 
Wanneer de kruiwagen vol was gooide Erik een muntje omhoog voor 
wie de kruiwagen omhoog moest duwen; ik vertrouw het muntje nog 
steeds niet, want ik was steeds de klos bij deze toss’. Erik Kroes zich 
meer dan 43 jaar ingezet voor Zwembad Brandenburg als ‘medewerker 
externe dienstverlening III B’. Jan Vervat legt in Jip- en Janneke taal 
nog even uit dat ‘medewerker externe dienstverlening III B’ in lekentaal 
inhoudt dat iemand zwemonderwijzer of zweminstructeur is. [HvdB]

Na ruim 40 jaar moet Jan Vervat nog steeds de kruiwagen duwen.

Ook de jongste Judoka’s vinden elkaar op de mat.

Uiteraard konden op dit Pepernotentoernooi de Pieten niet ontbreken en 
deze hebben de hele dag pepernoten uitgedeeld en medailles omgehangen.

Salvo’67 
viert 50 jarig jubileum 

Volgend jaar bestaat volleybalvereniging Salvo’67 uit Maartens-
dijk 50 jaar. Gedurende dit jubileumjaar zullen talrijke evenemen-
ten worden georganiseerd om dit feestjaar glans te geven.

Het jubileumjaar start op 4 februari 2017. Er wordt een openingsfeest 
georganiseerd in Maartensdijk met life-band Soulblender. In deze band 
is oud-Salvo-lid Maike Scholten een van de zangeressen. Op deze 
avond zal de organisatie ook graag oud-leden van harte welkom heten. 
De avond wordt zo ingedeeld dat muziek niet alles overheersend is en 
er volop gelegenheid bestaat om met elkaar te spreken.

Aanmelden
Alle oud-leden waarvan nog een adres bekend is bij het secretariaat 
zullen binnenkort een uitnodiging ontvangen voor dit jubileumfeest. 
Aanmeldingen c.q. informatieadressen kunnen ook al per email worden 
ingediend op: jubileumsalvo@gmail.com
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Buitenverlichting voor Kerst 
230 V,16 kaarsen €20,00,( 
Nieuw nog in verpakking.) 
Tel. 0346-212436

Kopieerapparaat, tafelmodel 
Lexmark 2350. €10,00. Tel. 
06 54375233

46 langspeelplaten in 2 
opbergdozen. €10,00. Tel. 06 
54375233

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

Gratis ophalen: allerlei hand-
werkspullen zoals kraaltjes, 
borduurzijde, kantklosmateri-
aal etc. Tel. 0346-282302

Z.g.a.n gobelin kussen, beige 
met 2 poezen erop. 40x45 cm 
€10,00. Tel 030 2284394

-2 nieuwe kinder-fietshelmen, 
prijs €12,50. Mooi my lit-
tle pony kasteel, met beesten 
en stal voor de pony's, prijs 
€20,00. Tel. 0619691119

Houten oventje met potten 
en pannen enz, prijs €20,00. 
Set stelten €10,00. Tel. 
0619691119

Fisher price fornuis €7,50. 
Nieuw d. bruin waxjasje, 
maat 134, merk Hunter, prijs 
€20,00. Tel. 0619691119

Te Koop: draadloze TV 
geluidversterker met hoofd-
beugel. Nieuw €30,00 euro 
voor TV luistergenot. Tel 
0302290428.

Hondenbench zilverkleurig 
metaal inklapbaar lengte 100 
breed en hoog 70 cm. zgan 
vr.pr. €45,00 Bilthoven. Tel. 
030-2200436

Gourmet/Raclette 8 pan-
netjes , gebruikt €5,00 euro 
Bilthoven. Tel. 030-2200436

Wokset gourmetset 6 pan-
netjes+6 kunststof spatels 
gebruikt €7,50 Bilthoven. Tel. 
030-2200436

Teppanyaki plaat met regel-
bare thermostaat 46 cm x 25 
cm gebruikt. €5,00 Bilthoven. 
Tel. 030-2200436

Buffetwarmer met 3 rvs 
warmhoudschalen van 32cm 
x 17 cm+kunststof deksels 
en ook te gebruiken als 
warmhoudplaat €20,00 1 
keer gebruikt Bilthoven. 030-
2200436

Nieuw in doos buffetwarmer 
rvs behuizing, vermogen 
200watt inhoud 3 schalen 
a 1,5 liter Tristar BP-2979 
€20,00 Bilthoven. Tel. 030-
2200436.

Nieuw in doosTristar BP-2630 
Teppanyaki/grill  bakplaat 1 
x gebr Tristar BP 2984maat 
XXL 90cm x 23 cm regelb.
therm. €10,00 Bilthoven. Tel. 
030-2200436

Koelkast Bosch lengte 195 x 
60 x 60 half koel/half diep-
vries beide gedeeltes goed 
werkend, koelkast is licht 
beschadigd (staat in schuur) 
lades zijn beschadigd vr.pr. 
€49,50 Bilthoven. Tel. 030-
2200436.

Tomado Oublie ijzer nieuw 
in doos €7,50 Bilthoven. Tel. 
030-2200436.

Schemerlamp van wagenas 
ook teede as beschikbaar. 
Samen €30,00. Tel. 035-
5771895

Lamp boven zithoek. Franse 
lelie met kleine schemerlamp. 
Samen €30,00. Tel. 035-
5771895

Grote gele parasol, hout. 
Gratis opte halen. Tel. 035-
5771895

Auto examentraining de ofen-
vragen. Het is wel een boek. 
€6,00. Tel. 0346-243758

Singletje Eorope uit de jaren 
'70 het is een hardrockgroep. 
€4,50. Tel. 0346-243758

Theorieboek voor bromfiets 
vol tips en handigheden. 
€5,00. Tel. 0346-243758

Technica inline skeelers maat 
44,5, bijna niet gebruikt. 80 
mm wieltjes incl. bescher-
mers. €20,00. Tel. 030-
2290923

4 oude puddingvormen 2 x 
bruin, 2 x wit. €6,00 per stuk 
of €20,00 in één koop. Tel. 
030-2290923

Gerba handgemaakte veilig-
heidsschoenen, maat 43/44 
zwart nieuw. Prijs €7,50. Tel. 
030-2290923

Bruine halfhoge werkschoe-
nen (nieuw) maat 44 met ver-

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

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

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

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

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

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

MUTSEN, handschoenen 
en sjaals. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

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

stevigde neus (superlabeur) 
€7,50. Tel. 030-2290923

Marionettenpop Interia 75 
cm in prima staat, Engelse 
golfspeler met bedienings-
bedrading,. hoof en handen 
porselein. €39,00. Tel. 030-
2290923

z.g.a.n. BK koekenpan 28 
cm. €10,00. Nw. gourmet-
stel rond. 6 per. incl. alles 
v. Prinsess €15,00. Tel. 030-
2202996

Gas comfort 4-pits propaan-
gas met deksel. €20,00. Tel. 
030-2281085

Elektrische kookplaat inbouw 
€25,00. Tel. 030-2281085
i.z.g.st. Prestige snelkook-
pan 6 liter. €20,00. Nw. puz-
zels 1000 st. van steden in 
Europa. 5 in 1. €10,00. Tel. 
030-2202996

Te koop gevraagd
AUTO'S te koop gevraagd! 
Neem contact op met Stephan 
de Vries 06-25046414. Directe 
betaling en vrijwaring.

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

HELP ONS!
Wie kan ons komen helpen 
op zaterdag in onze gezellige 
winkel aan de Hessenweg? Bel 
030-2203813 of kom gezellig 
langs bij Kwaliteitsslagerij 
van Loo!

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

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

ERVAREN docent geeft bijles 
en huiswerkbegeleiding aan 
huis 06 34892915

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

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

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

JUWELIER POOT
Gediplomeerd
uurwerkmaker

Reparatie
antieke klokken

Vrijblijvend
prijsopgave

Tel. 0346 21 21 20
Depot Groenekan - v.d. Top

Goed geknipt bij BETTY’S 
CORNER. Elke woensdag 
en vrijdag in Maartensdijk. 
Nog maar enkele plekken vrij 
voor de kerst! Bel voor een 
afspraak: 06-33722022. Zorg 
voor uw haar!

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

NOVEEN St. Clara. 
Belangrijk: vraag alleen posi-
tieve dingen. Bid 9 dagen het 
weesgegroet bij een branden-
de kaars, ook als U er geen 
zin in heeft. Vraag 2 dingen 
die vast onmogelijk lijken om 
te worden verhoord en iets dat 
U heel erg ter harte gaat. Laat 
de 9e dag de kaars geheel 
opbranden en publiceer dit 
bericht. U krijgt wat U vroeg. 
P&C

Raaijen
Interieurs

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

Sinds 1931

www.raaijeninterieurs.nl
Dorpsstraat 45De Bilt

030-2202012

Sinterklaasdisco bij WVT
Zaterdag 3 december staat de kidsdisco in het teken van Sinterklaas en 
Zwarte Piet. Als dat geen pepernoten betekent! Kinderen van 8-12 jaar zijn 
van harte welkom tussen 19.00-21.30 uur. Entree € 2,-. Meer informatie: 
www.vvsowvt.nl of 030 2284973

Weer veel prijswinnaars

Bij kwaliteitsslagerij Zweistra kregen tien winnaars van de Maartensdijkse 
Middenstand-vereniging de actieprijzen uitgereikt. De gelukkigen waren: 
mevr. Dekker (slagerij Zweistra), Lars Ehrencron (Cafetaria Maartensdijk), 
mevr. van Es (Optiek Maertensplein), mevr. de Gier (Kluswijs), mevr. Janssen 
(Bakker Bos), Renée van Ginkel (Drogisterij van Rossum), mevr. Moorhoff 
(Jumbo Maartensdijk), mevr. Post (Kluswijs), Margriet van der Vaart (Land-
waart) en mevr. van de Velde (Primera Maartensdijk). [foto HvdB] 
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NOVA verslaat 
HKC(U) weer

De eerste competitiewedstrijd van (veld-)seizoen opende Nova op 
de vernieuwde thuisaccommodatie tegen HKC met een overtuigende 
winst: 30-15. Dit betekende de eerste van vier ontmoetingen tegen de 
groen-zwarten uit de Utrechtse wijk Hoograven. In de derde speelronde 
van de zaalcompetitie stond het tweede duel op het programma. Nova 
was ook dit keer de bovenliggende partij en won verdiend: 20-14.

Met Coen van Eck in de basisacht op de plek van Jaco Schippers ging 
Nova op jacht naar de tiende achtereenvolgende winst. De bezoekers 
opende echter sterk. Aanvoerder Rutger van Dijk, nog altijd wekelijks 
verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de HKC-productie, schoot 
van grote afstand scherp en dus twee keer raak: 0-2. Lisa Rademakers 
vertoonde na de eerste vakwissel echter hetzelfde en counterde met 
twee rake afstandsschoten. Vakgenoot Michelle Reus begon ook raak te 
schieten, waarmee Nova uitliep naar 7-4 en vervolgens de voorsprong 
wist te consolideren. Ruststand: 11-7.

Slordig
Aanvankelijk startte Nova de tweede helft scherp met de scores op rij 
(13-7), maar daarna werden de aanvallen slordiger en vooral onge-
duldiger. Te snel werd een aantal keer het eerste schot genomen of de 
drang naar binnen geëtaleerd. Hierdoor werd HKC lichtelijk in de kaart 
gespeeld, waardoor de bezoekers ongemerkt wat dichterbij slopen: 13-
10. Op 13-11 was het zaak om orde op zake te stellen en dit gebeurde: 
strafworp van Maarten van Brenk, gevolgd door een afstandsschot van 
Inge van Eck (15-11). De aanvoerder van HKC kreeg inmiddels al een 
groot deel van de wedstrijd bijzonder weinig ruimte; na de twee ope-
ningstreffers kwam er geen enkel velddoelpunt meer uit zijn handen. 
Daarmee voerde zijn directe verdediger Coen van Eck, ondersteund 
door zijn drie vakgenoten, de opdracht prima uit. Nova liep uit naar 
20-13 en het slotwoord was voor HKC, dan middels een strafworp de 
eindstand op 20-14 bepaalde.
Zaterdag 3 december reist Nova af naar Nunspeet om aan te treden 
tegen Hellas ’63. Aanvang 11.55 uur. 

FC De Bilt continueert zegereeks
Op 26 november stond voor FC De Bilt voor het eerst in de geschiedenis een wedstrijd tegen SV 
Loosdrecht op het programma. Kon FC De Bilt de mooie reeks aan overwinningen voortzetten 

en kon Mike Versloot zijn 100e competitiedoelpunt in het eerste van FC De Bilt maken? 

De wedstrijd begon een kwartier la-
ter: voorafgaande aan de wedstrijd 
werd een minuut stilte in acht ge-
nomen voor het onverwachte over-
lijden van Norbert Sparnaay, voor-
malig keeper van FC De Bilt. Al na 
drie minuten had Loosdrecht uit een 
corner de boel wakker geschud door 

de 0-1 in te prikken. Het duurde tot 
de 24e minuut eer FC De Bilt de 
zaak weer had rechtgezet. Uit een 
schitterende aanval scoorde Vincent 
van Bueren na een assist van Mike 
Versloot de gelijkmaker. Voor rust 
was De Bilt duidelijk sterker en het 
was wachten op de 2-1, maar die 

bleef uit en de ploegen gingen met 
een gelijke stand aan de thee.

Plek
Na rust hadden de toeschouwers 
hun plek nog niet goed ingeno-
men of Mike Versloot omspeelde 
de keeper en tikte zijn 100e com-
petitiedoelpunt in het net. Daarna 
moest Loosdrecht alles op alles 
zetten en met behoorlijk spel lukte 
het hen om enkele keren aardig in 
de buurt van de Biltse keeper te ko-
men, maar die hield vrij eenvoudig 
zijn doel schoon. In de omscha-
keling was De Bilt diverse keren 
gevaarlijk, maar helaas gingen de 
aanvallers niet efficiënt genoeg 
om met de kansjes. Vlak voor tijd 
speelde Tom Karst zich goed vrij, 
maar zijn mooie schot vloog rake-
lings over het doel. De 90e minuut 
verscheen op het scorebord en de 
eindstand bleef 2-1. A.s. zaterdag 
staat de uitwedstrijd tegen de ge-
doodverfde kampioen DHSC op 
het programma. FC De Bilt won ook van SV Loosdrecht. (foto Henk Willemsen)

DOS verstevigt koppositie 
De derde wedstrijd in de zaalcompetitie bleef DOS ongeslagen. De uitwedstrijd van de koploper 

tegen Synergo werd ruim gewonnen.

De eerste twee wedstrijden vloog 
DOS uit de startblokken en besliste 
voor rust al de wedstrijd. Zaterdag in 
Utrecht tegen Synergo kende DOS 
een trage start en was het Synergo dat 
scherper begon. DOS liep in het be-
gin van de wedstrijd achter de feiten 
aan en ging teveel mee in het oppor-
tunistische spel van de thuisclub. Het 
werd daardoor een rommelige begin-
fase waarvan Synergo meer profiteer-
de dan de Westbroekers. Tot 5-5 ging 
het gelijk op, maar hierna pakte DOS 
beetje bij beetje het initiatief in de 
wedstrijd over. De ruststand van 9-11 
gaf de thuisclub nog steeds hoop om 
de eerste punten te kunnen pakken. 

Scherpte
Al snel in de tweede helft bleek 
dat de equipe van coach Steven 
Brink in de pauze tot meer scherpte 
was gemaand en was de wedstrijd 
snel gespeeld. De oranjehemden 
schroefden het tempo op in de aan-
val met veel meer beweging en 
dreiging in het spel. Met als resul-
taat veel mooie kansen en 17 doel-
punten na rust. 

Het was mooi dat alle spelers, in-
clusief de invallers, tot scoren kwa-
men. Verdedigend werd de druk op 
tegenstander Synergo opgevoerd, 
waardoor zij steeds moeizamer 

vrij kwamen. Het lukte helaas net 
niet om de eerste keer dit seizoen 
de grens van dertig doelpunten te 
halen, maar met een ruime 16-28 
overwinning werd tevreden huis-
waarts gekeerd.

Winst
Door het puntverlies van nummer 
twee Telstar heeft DOS, dat nog 
steeds de volle winst heeft, twee 
punten voorsprong op een groep 
achtervolgers. Een van deze ach-
tervolgers is VEO uit Voorburg dat 
aanstaande zaterdag de tegenstan-
der is van DOS. De wedstrijd be-
gint om 20.30 uur in De Vierstee.

Irene dames verliest
Zaterdag 26 november speelde Irene Dames 1 tegen USV Protos 
Dames 2. Het beloofde een spannende wedstijd te worden want 
Irene begon de wedstrijd als koploper en Protos stond tweede.

Irene begon sterk, er was een goede sfeer in het team. Irene werkte hard 
en men ging voor elk punt. Protos was net wat sterker en Irene verloor 
nipt met 23-25. In de tweede set had Irene het moeilijk. Protos serveerde 
sterk, waardoor Irene de bal moeilijk onder controle kreeg. Hierdoor ging 
de passing moeilijk en kon spelverdeelster, Sandra Jongerius de aanval-
lers lastig aanspelen. Irene verloor daardoor ook de tweede set.

Spanning
In de derde set speelde Irene goed. Sharon Koele sloeg de ballen er hard 
en goed in, zij scoorde alles. Ook het blok stond goed en Protos kwam 
er niet doorheen. Zo won Irene de derde set en was de spanning terug. 
De vierde set begon Irene goed. Halverwege de set ging Irene slordiger 
spelen en kwam de pass ook niet goed. Daardoor bleven goede aanval-
len uit. De dames van Protos maakten daar gretig gebruik van en konden 
hun eigen spel blijven spelen en wonnen daardoor ook de vierde set. Een 
nederlaag voor de Irene dames. Irene verloor de koppositie aan Protos, 
maar blijft keurig bovenin meedraaien. De volgende wedstrijd voor Irene 
Dames 1 is op zaterdag 3 december om 17.30 in Nieuwegein tegen NVC 
Dames 2. (Hanneke Groenendijk-Caldenhove)

Brandenburg verliest
De heren van Brandenburg verloren afgelopen zaterdag van De 

Zijl uit Leiden met 8-11. De Zijl is een fysiek sterke ploeg die vorig 
jaar meedraaide in de top van het vaderlandse waterpolo.

Dit seizoen lijkt het wat moeizamer te gaan.

Brandenburg startte uitstekend en nam via Steven Vervat en Jorrit Yper-
laan een 2-0 voorsprong. De Zijl schoot of tegen de uitstekende keeper 
van Brandenburg aan of tegen paal of lat. In de 2e periode gingen de 
gasten wat fysiek spelen en werd Brandenburg veel steviger uitgeperst 
waardoor de aanval moeizamer ging lopen en er meer slordigheden in 
de passing kwam en ook werden er 3 man meers gemist door de Biltse 
ploeg. De Zijl zette de achterstand om in een 3-4 voorsprong halver-
wege. In de 3e periode leek het even mis te gaan bij Brandenburg toen 
de Zijl uitliep naar 6-10 maar in de 4e periode herpakte Brandenburg 
zich toch nog en werd deze periode met 2-1 gewonnen wat resulteerde 
in een 8-11 nederlaag. Met een beetje meer ervaring en geluk had er 
toch wat meer ingezeten. Volgend weekend is er geen competitie polo 
en op dinsdag 6 december spelen de heren in Zeist tegen Jong Oranje.

SVM verspeelt kostbare punten
SVM liet in de belangrijke uitwedstrijd tegen Focus 07 (Culembog) twee gezichten zien. In een 

matig gespeelde eerste helft liet SVM het initiatief te vaak aan de thuisclub.

Focus had de vorige wedstrijd 
maar met liefst 5-0 gewonnen. Fo-
cus beschikt over snelle spitsen, 
die de niet altijd zeker ingrijpende 
SVM verdediging regelmatig op 
de proef stelde. SVM speelde te 
vaak de diepe pass in plaats van 
de bal rustig rond te spelen maar 
kwam zonder groots te spelen 
steeds beter in de wedstrijd. Uit 
een hoekschop scoorde Focus 07 
met een kopbal in de 30e minuut 
de 1-0 voorsprong. Focus toonde 
meer inzet en agressiviteit, SVM 
was tot de rust de weg kwijt.

Inzet
Na de rust speelde SVM met veel 
meer inzet. Marcel Melissen ging 
op het middenveld spelen en Sjoerd 
Burgers nam zijn taak in de ver-
dediging over. SVM ging op jacht 
naar de gelijkmaker, maar moest 
alert blijven op de snelle spitsen 
van het door Raymond Graanoogst 
getrainde Focus 07. Pas ver in de 

tweede helft kwam SVM uit een 
hoekschop door Derk de Brauw 
op gelijke hoogte. Vlak voor het 
laatste fluitsignaal omzeilde Fo-
cus 07 de buitenspelval en scoorde 
de winnende 2-1. Focus (12 pntn) 
stijgt en SVM (11 pntn) staat nu op 

een degradatieplek en zal de laatste 
2 wedstrijden voor de winterstop 
(resp. thuis tegen DOSC (17pntn) 
en uit tegen DEV Doorn (8 pntn) 
alles uit de kast moeten halen de 
degradatiezone nog voor de jaar-
wisseling te verlaten. 

Fortitudo-Culemborg-combinatie (Focus) focust zich op de 
Maartensdijkse goalie Stijn Orsel. (foto Nanne de Vries)



advertentie

 De Vierklank 20 30 november 2016

Onderscheiding voor
Betty Bausch-Polak

Na een gastles op het Ichthus College in Veenendaal heeft Betty Bausch-Polak (97 jaar) een 
Koninklijke Onderscheiding gekregen. In de herfst van 1944 was zij ondergedoken aan de 

Hercules Segherslaan in Bilthoven en werkte haar man als administrateur
op de school van Kees Boeke.

Na hun beider arrestatie werd haar 
echtgenoot gefusilleerd aan de rand 
van Veenendaal. Tijdens de herden-
king aldaar legde ook Jos Heuer 
bloemen namens de De Werkplaats 
Kindergemeenschap.

Aanslag
Op maandag 20 november 1944 
werden de Bilthovenaren Pieter ter 
Beek en Philip de Leeuw gefusil-
leerd aan de rand van Rhenen en 
Veenendaal. Het zogenaamde kruis 

op de berg, markeert nog altijd 
deze plek. De joodse verzetsman de 
Leeuw was niet afkomstig uit Bilt-
hoven, maar woonde daar tijdelijk. 
Door toedoen van Joep Huffener 
waren hij en zijn joodse echtgenote 
daar terechtgekomen. Samen met 
de Bilthovenaren Joep Huffener en 
Machiel Balk probeerde hij daar 
begin november 1944 een spoorlijn 
op te blazen. De aanslag mislukte 
en Balk raakte daarbij levensge-
vaarlijk gewond. Huffener kon zich 

verborgen houden, maar De Leeuw 
werd samen met zijn vrouw Betty 
gearresteerd. Later volgde ook an-
dere verzetsmensen uit Bilthoven 
als Pieter ter Beek en Zus Boerma. 
Ter Beek en De Leeuw werden tij-
dens hun verhoren gemarteld, maar 
noemden geen namen. 

Echtgenote Betty kwam vrij, maar 
zocht in wanhoop later contact met 
de SD om uit te vinden wat er met 
haar man gebeurd was. De onder-
grondse uit Bilthoven vond dat 
dusdanig verdacht dat ze haar als 
potentieel gevaarlijk aanmerkte. 
‘Ten onrechte’, bleek uit justitieel 
onderzoek net na de oorlog.

Hertrouwen
Lang na de oorlog hertrouwde Bet-
ty met de kunstenaar Dolf Bausch. 
Samen zetten zij zich onder meer in 
voor de Nierstichting. Na het over-
lijden van haar tweede echtgenoot, 
schreef Betty haar boek ‘Bewogen 
stilte’ en werd ze gevraagd om op 
scholen haar verhaal te vertellen. 
Ze sprak onder meer in de VS en nu 
nog regelmatig in Duitsland en in 
Nederland, waarbij ze waarschuwt 
voor de gevaren van groepsdenken 
en discriminatie. Vorig jaar kreeg ze 
in Duitsland het Bundes-verdienst-
kreuz en nu is ze benoemd tot Rid-
der in de orde van Oranje-Nassau. 

Werkplaats
Tijdens de gastles op het Ichthus 
College in Veenendaal was ook Jos 
Heuer van De Werkplaats Kinder-
gemeenschap aanwezig. Hij was 
uitgenodigd door Constant van den 
Heuvel, docent Geschiedenis op het 

Ichthus en schrijver van het boek 
‘Het kruis op de berg. De fusillade 
van 20 november 1944 tussen Rhe-
nen en Veenendaal’. Heuer heeft 
Betty Bausch-Polak uitgenodigd 
om naar De Werkplaats te komen en 

een ontmoeting te hebben met wer-
kers en medewerkers. Na de gastles 
bracht Heuer een bloemenhulde bij 
het kruis op de berg. Tijdens die 
bijeenkomst sprak onder meer oud-
premier Jan Peter Balkenende.

Jos Heuer van De Werkplaats Kindergemeenschap legt bloemen bij het 
kruis op de berg voor de gevallen medewerker Philip de Leeuw.

(foto Bert van Garderen)

Betty Bausch-Polak krijgt in Veenendaal de koninklijke onderscheiding 
van burgmeester mr. Wouter Kolff. (foto Bert van Garderen)

Opschoon-dag in 
Van Boetzelaerspark 

Vrienden van het Van 
Boetzelaerpark verslepen een 
gesnoeide boom, om daarna kort 
gezaagd te worden.
(foto Frans Poot)

Vrijwilligers genieten in de 
herfstzon van een kopje koffie na 
gedane noeste arbeid. 
(foto Frans Poot)

Kerstconcert in
OLV te Bilthoven

Vrijdag 16 december om 19.30 uur verzorgt de Brandweerharmonie sa-
men met het WP-vrouwenkoor een bruisend Kerstconcert voor jong en 
oud. De prachtige OLV kerk (Gregoriuslaan) te Bilthoven zal als toneel 
dienen voor deze muzikale avond. Er valt niet alleen te genieten van 
de sfeervolle klanken van de blaasinstrumenten, maar deze worden af-
gewisseld met liederen, gezongen door het koor. Samen met het orkest 
zullen ook verschillende Carols verzorgd worden, waarbij uiteraard 
meegezongen kan worden. Na afloop van het concert is er desgewenst 
koffie, thee of glühwein. De opbrengst van deze muzikale avond wordt 
geschonken aan de kerk.

De Brandweerharmonie verzorgt op 16 december een Kerstconcert in 
de OLV te Bilthoven.

Dorpsbistro  0346 - 218821

“Wat schaft de pot?”
Woe.
30-11
Do.

01-12
Vr.

02-12

Indische satéballetjes 
met mihoen

of
Thaise gambaschotel 

met jasmijnrijst
of

Pappardelle met bospaddestoelen 
en parmezaanse kaas

€ 10,-

Woe.
07-12
Do.

08-12
Vr.

09-12

Wildzwijnfilet, zuurkool en
saus van kruidkoek 

of
Rode poonfilet op een bedje

van spinazie en pijnboompitjes
of

Tomaten-courgette ratatouille 
met abrikoos

€ 12,50

€ 10,-

€ 10,-

Najaarsactie: Kijk op
www.naastdeburen.nl

Groenekanseweg 168, Groenekan
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