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Over 3 weken
is het alweer kerst

De nieuwe kaartcollecties
zijn binnen. Bestel ze tijdig

Geen boeken op donderdag
Bibliotheek in Bilthoven is vanaf 1 januari 2016 door bezuinigingen genoodzaakt op  

donderdag haar deuren te sluiten. Bibliotheek Idea heeft vele mogelijkheden 
bekeken maar deze sluiting, heeft de minste gevolgen.

Sinds de verhuizing naar het Licht-
ruim, moet er noodgedwongen 
meer geld aan huisvesting wor-
den betaald en kan er minder aan 
personeelskosten worden uitge-
geven. Inmiddels is er met de ge-
meente overeenstemming bereikt 
om de vestiging in De Vierstee in 
Maartensdijk (na de renovatie) te 
verkleinen en de collectie daarop 
aan te passen. Hiermee wordt een 

klein deel van de bezuinigingen 
ingevuld. Met de gemeente zal 
ook voor het Lichtruim een over-
eenkomst worden gesloten. Ook 
zal daar een deel van de ruimte te 
huur worden aangeboden, zodat de 
bibliotheek minder aan huur hoeft 
te betalen. Daarmee wordt Biblio-
theek Idea in het Lichtruim in de 
toekomst kleiner en ook hier zal de 
collectie worden aangepast.

Functie 
Door op donderdag te sluiten, 
kan de bibliotheek haar belang-
rijke functie behouden om de 
leesvaardigheid voor kinderen en 
jongeren te vergroten, leesbevor-
deringsactiviteiten voor kinderen 
en jongeren te organiseren en lees-
bevorderingsprogramma’s voor 
het onderwijs te verzorgen. Voor 
volwassenen kan de bibliotheek 
haar belangrijke functie voortzet-

ten om activiteiten te blijven orga-
niseren. Daardoor kunnen burgers 
volwaardig mee blijven doen in de 
moderne kennis- en informatiesa-
menleving. Voor laaggeletterden 
blijft passende taalhulp geboden. 

Donderdag
Sinds de bibliotheek is geves-
tigd in het Lichtruim is het aan-
tal bezoekers met 31% gestegen. 
In totaal ontvangt de bibliotheek 
160.000 bezoekers per jaar. Ook 
het aantal jeugdleden is sinds de 
verhuizing naar het Lichtruim met 
6,4% toegenomen en het aantal 
uitleningen met 9,9%. Uit bezoe-
kerscijfers blijkt dat donderdag de 
rustigste dag is bij de bibliotheek 
in Het Lichtruim. Klanten kunnen 
op donderdag in Bilthoven wel 
hun materialen blijven inleveren in 
de inleverbus aan de voorkant van 
Het Lichtruim. 

De fraaie trap naar de bibliotheek in Het Lichtruim heeft vanaf januari 
2016 op donderdag geen functie meer. [foto Henk van de Bunt]

Starter van het jaar

Erwin Wever van Gilde personeel had na het winnen van de 
ondernemersprijs voor Starters direct een feestje georganiseerd. Al 
zijn relaties en BCB vrienden waren uitgenodigd om de overwinning 
samen met hem te vieren. Het was een drukte van belang op de brug in 
Larenstein. (foto Hans Lebbe, HLPimages.nl)

Bilts vrijwilligersbeleid 
toe aan herziening

door Walter Eijndhoven

Vrijwilligers: ‘meer dan de olie voor onze samenleving’, een veelgehoorde kreet.  
Toch, door allerlei hoge eisen die aan de hedendaagse vrijwilliger worden gesteld, wordt 

het steeds moeilijker mensen te vinden. Daarom vond woensdag 25 november in H.F. Witte 
Centrum in De Bilt hierover een gedachtenwisseling plaats tussen het bestuur van de  

Partij van de Arbeid en vrijwilligers en hun organisaties. 

Vrijwilligers doen veel voor en 
binnen onze samenleving: hulp 
verlenen aan ouderen, zorgen 
dat gehandicapten mee kunnen 
doen binnen de maatschappij of 
het draaiende houden van sport-
clubs. ‘Het wordt voor onze vrij-
willigers steeds moeilijker om 
aan allerlei eisen te voldoen die 
de maatschappij aan hen oplegt’, 
aldus Erik van Esterik, gemeente-
raadslid. Hij vervolgt: ‘Neem nou 
de sportclubs. Veel vrijwilligers 
draaien gewoon hun uren achter 
de bar, maar vanaf volgend jaar 
wordt door de veranderde Drank- 
en Horecawet vereist dat er altijd 
een barvrijwilliger aanwezig is 
die een korte ‘Instructie Verant-
woord Alcoholgebruik’ gevolgd 
heeft. De vereniging moet zelfs 
een register bijhouden van deze 
geïnstrueerde barvrijwilligers’. 

Druk
Natuurlijk zijn niet alleen de hoge 
eisen debet aan het dalende aan-
tal vrijwilligers. Velen leiden een 
druk leven, alhoewel zíj meestal 
wel een gaatje vinden om iets ex-
tra’s te doen voor bijvoorbeeld hun 
sportclub. Vanuit vrijwilligersorga-
nisaties hoopt men ook een appèl te 
kunnen doen op de velen, die het 
nooit druk hebben, alhoewel zij het 
niet voor niets ‘nooit druk’ hebben. 
Van Esterik: ‘Ook jeugd wil zich 
af en toe best inspannen, maar niet 
duurzaam. Kortom: veel organi-
saties en verenigingen hebben een 
probleem’. 

Verdeeld
Over het vrijwilligersbeleid van de 
gemeente De Bilt zijn de meningen 
binnen de diverse organisaties ver-
deeld. Enkele meningen vanuit de 

zaal: Jan Versteeg van Thuiszorg 
De Bilt (met 20 vrijwilligers) vindt 
het jammer dat twee jaar geleden de 
subsidie voor zijn organisatie is ge-
stopt, maar Steunpunt Vluchtelin-
gen De Bilt is erg tevreden over de 
rol van de gemeente De Bilt. 

Ook over Mens De Bilt is het Steun-
punt zeer tevreden. Vooral wat de 
vrijwilligers van Mens voor elkaar 
hebben gekregen tijdens de opvang 
van vluchtelingen in De Vierstee in 
Maartensdijk is geweldig. Suzanne 
Maas, PvdA-lid vertelt: ‘Veel vrij-
willigers nemen taken over van de 
gemeente, dus ga naar de gemeente 
en vraag om die subsidie’. 

Vragen
Erik van Esterik constateert dat de 
diverse organisaties zowel positie-
ve als negatieve ervaringen hebben 

met het gemeentelijk beleid. Vol-
gens hem heeft De Bilt soms geen 
antwoord op bepaalde vragen. Van 
Esterik: ‘De vraag is nu hoe je om-
gaat met beleid voor vrijwilligers, 
waarvoor geen professionals meer 
worden betaald. Daarnaast zijn er 
natuurlijk diverse soorten vrijwilli-
gers, zo zijn er vrijwilligers op een 
sportclub, maar ook mantelzorgers. 

Hier wordt geen verschil tussen ge-
maakt’. Van Esterik concludeert dan 
ook: ‘Vanuit de gemeente ontbreekt 
een visie op vrijwilligerswerk en 
soms treedt spanning op tussen 
betaalde arbeidskrachten en niet-
betaalde vrijwilligers. De gemeente 
zal haar subsidiebeleid dus anders 
moeten inrichten. De gemeenteraad 
zal dat moeten vormgeven’. 

Over het vrijwilligersbeleid van de gemeente zijn de meningen verdeeld.

Autobedrijf van der Plaats
Een goed adres voor:

Verkoop en Onderhoud van auto’s.

Wij kopen ook auto’s in!
Nebraskadreef 1 3565 AE  Utrecht
030-2613612         www.vdplaats.nl
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0346 213736 • info@kikaccountants.nl
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

6/12 • 10.30u - Mevr. H. Allewijn

De Biltse Hof
6/12 • 10.30u - Ds. L.J. Blok

Pr. Gem. Zuiderkapel
6/12 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer

6/12 • 18.30u - Prof. dr. G. van den Brink

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
6/12 • 10.30u - Ds. A. Ochtman-de Boer

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

6/12 • 10.00u - Dhr. P. Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
6/12 • 10.30u - Mevr. J. Noten en

Mevr. A. Veldhuis

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

6/12 • 10.15u - Ds. M.J.C. Blok
6/12 • 17.00u - P. van de Velde

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

6/12 • 10.00u - Ds. F. Wijnhorst
6/12 • 19.00u - Ds. J. Hoek

Pr. Gem. Immanuelkerk
6/12 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
6/12 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
6/12 • 10.30u - Pastoor J. Skiba

Volle Evangelie Gemeente
6/12 • 10.00u - Dhr. A. van der Mast

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

6/12 • 10.30u - Dr. J. van Amersfoort

Herv. gemeente Blauwkapel 
6/12 • 10.00u - Ds. M. Goudriaan 
6/12 • 18.30u - Ds. J. ter Maten

Herst. Herv. Kerk
6/12 • 10.30 en 18.00u - Dhr. J. de Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
6/12 • geen dienst

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

6/12 • 19.00u - Drs. J. Bouma

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

6/12 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
6/12 • 18.30u - Ds. G.H. Vlijm

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

6/12 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
6/12 • 09.30u - Drs. J. Bouma

St. Maartenskerk
5/9 • Geen dienst

6/12 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

6/12 • 10.00u - Ds. Steenwijk
6/12 • 18.30u - Ds. P.G. Vellekoop

PKN - Herv. Kerk
6/12 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

6/12 • 18.30u - Ds. A.D. Goijert
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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

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

Adv2.2 Vierklank-2014 KLEUR..indd   1 3-3-2014   9:25:36

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

“Like Autumn winds that will blow right through me
And someday in the mist of time

When they ask you if you knew me
Remember that you were a friend of mine”

Daar waar hij het liefst was, is in alle rust onze broer, zwager en 
oom overleden.

Gerrit Kok
Nijmegen,  Hollandsche Rading,
29 februari 1936  26 november 2015

Familie Kok

Correspondentieadres:
K.B. Kok, Kort Nijland 15, 9497 PD Donderen

We nemen samen afscheid van Gerrit op donderdag 3 december 
om 16.30 uur in crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27  
in Bilthoven.
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren en informeel 
samenzijn in de koffiekamer van het crematorium.

Wij willen iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt dat 
Gerrit tot het laatst thuis kon blijven.

Agendapunten digitaal

Op www.vierklank.nl kunt u 
agendapunten direct online 
invoeren waarna het bericht 
tevens de weg naar de papie-
ren versie van de krant vindt. 
Op de homepage van de krant 
treft u onder het blok agenda de 
vetgedrukte tekst ‘klik hier om 
een activiteit te melden!’ aan. 
Nadat u zich een eerste keer op 
eenvoudige wijze heeft geregis-
treerd kunt u direct uw activiteit 
melden. Deze berichten vallen 
onder eindredactie van de krant 
en kunnen, zonder opgaaf van 
reden, geweigerd worden voor 
publicatie. De gepubliceerde 
berichten worden overzichte-
lijk op datum getoond. Zo ziet 
u in één oogopslag waar er de 
aankomende tijd iets te beleven 
valt.

Zaterdag 28 november jl. verloren wij, veel te jong, onze collega

Linda Roozenbeek-van den Dungen
Linda was vanaf 15 september 1998 in dienst bij De Bilthuysen. 
Wij blijven Linda herinneren als een collega met een goed hart voor 
haar cliënten en haar collega’s. 

Wij zullen haar missen.

Wij wensen haar man en dochter en verdere familie veel sterkte toe 
om dit verlies samen te verwerken.

Directie en medewerkers Stichting De Bilthuysen
Bilthoven

U wilt iets ‘effe’ kwijt

Dat kan! Deze rubriek staat 
open voor lezers van De Vier-
klank en kan ingezet worden 
om opmerkelijke zaken onder 
brede aandacht te brengen. Er 
wordt niet gescholden, persoon-
lijke zaken zijn niet welkom en 
het is ook niet de bedoeling dat 
er oeverloze discussies in de 
krant ontstaan. Stukken dienen 
in Word per mail ingezonden te 
worden naar info@vierklank.
nl en mogen niet meer dan 250 
woorden bevatten. De redactie 
behoudt zich - zonder opgave 
van reden - het recht voor om 
niet tot plaatsing over te gaan.

Zaterdagochtend jl. kregen wij het schokkende bericht dat
op 16 jarige leeftijd is overleden onze A2 speelster

Dascha Graafsma
Dascha was al vele jaren lid en zal
een gat achter laten binnen de vereniging.
 
Wij wensen Rene, Anja, broers, zussen en 
de verdere familie heel veel sterkte in deze zware en moeilijke tijd.

c.k.v. Tweemaal Zes

De Vierklank
rond de feestdagen

Met het einde van het jaar in 
het vizier kunt u rekenen op 
een dubbeldik kerstnummer en 
een vrolijk nieuwjaarsnummer. 
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar 
gaan we er even tussenuit. Dat 
houdt in dat de bezorging er als 
volgt uit ziet.

• 23 december - 
dubbeldik kerstnummer

• 30 december - 
geen krant

• 6 januari - 
eerste nummer van 2016
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Uit de gemeenteraad 
van 26 november

door Guus Geebel

De raad besluit het initiatiefvoorstel van de PvdA over het aanstellen 
van een kinderombudsman in de gemeente De Bilt in de raadscommis-
sie en raadsvergadering van december te behandelen.

Afvalinzameling
Unaniem wordt besloten met belanghebbenden, inwoners en bewo-
nersgroepen een participatietraject te starten rond de afvalinzame-
ling. Daarvoor wordt de Notitie scenario’s afvalbeleid 2015 met be-
woners besproken met inachtname van het huidige kostendekkende 
tarief. PvdA en SGP stellen in een motie dat inwoners best willen 
meewerken aan een intensievere manier van afval inzamelen, maar 
dat het lonend moet zijn. In de motie is daarom een fi nanciële prik-
kel opgenomen. De motie wordt verworpen.  

Hamerslag
De raad geeft toestemming voor het wijzigen van de gemeenschap-
pelijke regeling ICT-samenwerking en Belastingsamenwerking. Ook 
wordt ingestemd met de ruimtelijke randvoorwaarden voor het isla-
mitisch centrum Noorderkroon. De fractie van Bilts Belang stemt 
tegen. Het bestemmingsplan Buys Ballotweg e.o. krijgt instemming 
met een tegenstem van de SP-fractie.

BRU
Bij schriftelijke stemming wordt burgemeester Arjen Gerritsen be-
noemd als lid van het Algemeen Bestuur van het BRU in liquidatie. 
Wethouder Hans Mieras wordt benoemd als plaatsvervanger. 

Vragenuur
Connie Brouwer (Beter De Bilt) vraagt wat de betrokkenheid van 
B en W is bij het besluit van Cordaan om hun werkzaamheden voor 
thuiszorg en dagbesteding voor ouderen in Dijckstate te beëindigen. 
Wethouder Anne Brommersma antwoordt dat de betrokkenheid van 
de gemeente formeel nul is. ‘We zijn wel in gesprek met een aantal 
andere partijen om te kijken of er een andere vorm van dagopvang 
gerealiseerd kan worden. Er is geen achterstand in de indicatiestel-
lingen.’ Erik van Esterik (PvdA) heeft vernomen dat het college heeft 
besloten de bestaande indicaties voor AWBZ en Jeugdzorg te ver-
lengen. Hij vraagt wat de overwegingen en argumenten hierbij zijn 
en hoe dit budgettair uitpakt in 2016. Wethouder Anne Brommersma 
zegt hiervoor de ruimte van de Staatssecretaris te hebben gekregen. 
Over fi nanciële gevolgen valt op dit moment niets te zeggen. Er 
wordt nu bij her-indicaties gebruik gemaakt van eigen indicatieor-

ganen. Peter Schlamilch 
(Beter De Bilt) stelt 
een groot aantal vragen 
over het tijdelijke ver-
keerscirculatieplan in 
De Leijen. Wethouder 
Jolanda van Hulst con-
stateert dat de afslui-
ting pas drie dagen een 
feit is en dat de situatie 
nauwlettend wordt ge-
volgd. 

Jacqueline van 
Haperen werd voor de 
SP geïnstalleerd als 
commissielid niet zijnde 
raadslid.

Plannen voor nieuwbouw 
’t Mereltje toegelicht

door Guus Geebel

Bewoners konden dinsdag 24 november in de Centrumkerk kennisnemen van plannen voor het 
perceel Julianalaan 50 Bilthoven. De gemeente heeft concrete stappen en afspraken voor een 

nieuw gebouw op die plek gemaakt met initiatiefneemster Jacqueline Teunissen 
van Kinderopvang ’t Mereltje. 

Gemeentelijk projectleider Wilco 
de Rooij licht het concept ruimtelij-
ke randvoorwaarden voor de plan-
nen toe aan de hand van een beeld-
presentie. Hij begint de presentatie 
met een terugblik. In november 
2007 stemde de gemeenteraad una-
niem in met het stedenbouwkundig 
ontwerp als ruimtelijk kader voor 
de herontwikkeling van de betref-
fende locatie. Er werd in 2008 een 
plan uitgewerkt voor het realiseren 
van een tuinmarkt, een fysiothera-

piepraktijk en een twintigtal appar-
tementen. Die plannen gingen niet 
door. Ook een plan B leidde niet tot 
overeenstemming en er vond geen 
besluitvorming plaats. Daarna stel-
den de fysiotherapeut, kinderop-
vang en school een volumestudie 
op om te onderzoeken of hun wen-
sen inpasbaar zijn. De gemeente 
geeft enkele randvoorwaarden mee 
en in december 2013 vindt overleg 
plaats met bewonersverenigingen 

over eerste resultaten. Tijdens de 
verdere uitwerking in 2014 vond 
de fysiotherapeut een andere loca-
tie en ontstond een nieuwe situatie.

Randvoorwaarden
Wilco de Rooij gaat voor het nieu-
we plan in op de ruimtelijke rand-
voorwaarden, die later ter vaststel-
ling aan de gemeenteraad worden 
voorgelegd. Het gaat om een ge-
bouw voor kinderopvang over twee 
verdiepingen met in de kap maxi-
maal vier appartementen. Tussen 
de school en het nieuwe gebouw 
is op de eerste verdieping een tra-
verse gepland. Er komen voor-
zieningen voor auto’s, fi etsers en 
voetgangers en een fi etsenstalling 
met 270 plekken. Ook is gedacht 
aan groen en speelplekken. Ont-
sluiting voor fi etsers loopt vanaf de 
Julianalaan en de Koperwieklaan. 
Kinderopvang ‘t Mereltje heeft vijf 
vestigingen voor dagopvang, cen-
traal gelegen in De Bilt, Bilthoven 
en in Zeist. Jacqueline Teunissen 
begon in 1996 met kinderopvang in 
haar achtertuin met vijf kinderen. 
De bedoeling is in de nieuwe loca-
tie iets meer kinderen op te vangen 
dan nu het geval is. ‘In de Juliana-
school vangen we op dit moment 
120 kinderen per dag op.’ 

Procedure
Op een vraag wat de stand van za-
ken voor het plan op dit moment is, 
vertelt Wilco de Rooij dat eerst tot 
en met 6 december opmerkingen 
kunnen worden ingediend. ‘Daarna 
gaan we aan de slag. Uiteindelijk 
zal dat leiden tot een raadsbehan-
deling begin 2016, waarbij de 
randvoorwaarden worden vastge-
steld. De verdere procedure neemt 
ongeveer een jaar in beslag. Als het 
bouwplan akkoord is en het nieuwe 
bestemmingsplan is vastgesteld, 
zal het gebouw in 2018 geopend 
kunnen worden. Wethouder Hans 
Mieras benadrukt dat we aan het 
begin van het proces staan en we 
de randvoorwaarden nog in de ge-
meenteraad moeten vaststellen. 
‘Als de randvoorwaarden begin 
2016 zijn vastgesteld en de bestem-
mingsplanprocedure aan de orde 
komt, is er de gelegenheid daar iets 
van te vinden.’ De wethouder ad-
viseert daar gebruik van te maken.

Jacqueline Teunissen wil graag de nieuwe locatie in gebruik te nemen.

Bewoners bestuderen de 
opgehangen kaarten.

 de mens mag gerust verdriet hebben
 maar verdriet mag de mens niet hebben

Ons “Allessie” is overleden

Linda Roozenbeek-van den  Dungen

* 26 mei 1968                                              † 28 november 2015

Wim 
Noa

 Adrie van den Dungen - Goedee
  Mandy en Rick
   Chantal en Alex
    Jazz-Lynn
   Sharon en Dave
    Ricky
    Dhana
 
 Riet Roozenbeek - Stolk
  Herme en Els
   Ivan en Anne
   Rosemarie en Barry
  Marian 
   Jari
Correspondentieadres:
AdCura Uitvaartzorg
t.a.v. familie Roozenbeek
Dorpsweg 20
3738 CE  Maartensdijk

Henk van Drie (rechts) woont als Gast van de Raad de vergadering 
bij. Hij is door gemeenteraadslid Frans Poot (D66) uitgenodigd.

Familieberichten

Op zaterdagavond jl. ontvingen wij het droevige bericht
dat op 47 jarige leeftijd is overleden

Linda Roozenbeek
Wij wensen Wim, Noa en alle verdere familie
heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

c.k.v. Tweemaal zes
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Sellerysalade
Ei-bieslook salade
Filet american 3 x 100

gram 4.49

Gebakken biefstuk
Slagersham
Fricandeau 3 x 100

gram 4.98

VOORDEEL HELE WEEK

Lamsracks
naturel of gemarineerd

Runder 
braadrollade

Kip in braadzak

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

9.99Nu 
1 kg

KLEINE
VARKENSHAASJES 

Extra donderdag voordeel

Crunchy rosbief
met mosterd en pistache

500
gram 5.50

100
gram 3.75

per 
stuk 5.98

per 
stuk 0.99

500
gram 9.98

Slavink, rundervink, gehaktspeciaaltje, runderretto,  
runder verse worst, varkens verse worst, gehaktbal, 
gehakt cordon bleu, gehaktschnitzels, 
boomstam, etc

500
gram 6.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 3 december
t/m woensdag 9 december

Heerlijk gevuld

4.98250 
gram

3.98250
gram

STOMPETOREN
ROMIG JONG GEBRANDE HUISMIX

SINTERKLAAS MIXDIVERSE SOORTEN 
ROOMBRIE

500
gram 4.98

100
gram 1.25

Verse
1.69

Grieksbraadstuk

Kant en klaar voor de oven

Tip van Sint voor het weekend : 
DEENSE BRODEN  2 VOOR 7.-
KIP WRAPS   2 VOOR 6.-
SMULBOLLEN   2 VOOR 5.-

3 FRANSE WORSTJES VOOR MAAR 10.-
(DIVERSE SMAKEN)

KASTANJE  HAZELNOOT PATÉ!
Heerlijke

100
gram 1.49

VLEESWAREN TRIO

SAUCIJZENLETTERS, SAUCIJZENSTAVEN, SAUCIJNENBROODJES, GRILLFRITES, DIVERSE BLADERDEEGHAPJES, KIPPELING, SALAMIPAKKETJES, KIPRONDO'S (NIEUW)

Voor het gezellig avondje!

VOORDEEL HELE WEEK

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

Vers van de Traiteur
Varkenshaas
IN CHAMP. ROOMSAUS + GEB. AARDAPPELS

________________________ 100 GRAM 0,99
Witlof-hamkaas schotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Hertengoulash
MET RODE KOOL EN PUREE

________________________ 100 GRAM 1,49
Zaterdag verse Sushi!!!

De lekkerste

Clementines
MANDARIJNEN

Vers gesneden 

Ananas
VOLLE BAK 

Vers gesneden

Snijboontjes
400 GRAM

ALLEEN MAANDAG 7, DINSDAG 8
EN WOENSDAG 9 DECEMBER

3,99 1,251,79

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

VERS GESNEDEN

Boerenkool
____________________250 GRAM 0,99
NIEUWE OOGST

Navel sinaasappels
____________________HÉÉL KILO 1,25

Alle Lasagnes
____________________100 GRAM 0,99

Proef hoe lekker!
Uit eigen keuken..

• Huzarensalade
• Eiersalade

100 gram voor 0,99

kistje
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Ambtenaren en wethouders serveren
Feestelijke start opleiding en arbeidspool Mise en Place

Het is woensdagmiddag 18 november in restaurant Fleuri op landgoed Zonheuvel in Doorn. 
Aan tafel vinden geanimeerde gesprekken plaats tussen werkgevers uit de regionale horeca- en 

hospitality branche en mogelijke kandidaten voor Mise en Place, een vernieuwende aanpak
om werkgevers te helpen aan goed opgeleide medewerkers en flexibel in te zetten personeel.

Voor werkzoekenden, die om wel-
ke reden dan ook niet gemakkelijk 
een baan vinden, is Mise en Place 
een kans om aan de slag te gaan in 
de horeca en hospitality branche. 
Het diner is de feestelijke start van 
dit project. In de keuken gaat het 
er al net zo geanimeerd aan toe als 

aan tafel. Daar staan ambtenaren 
en wethouders van de gemeenten 
Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heu-
velrug en Wijk bij Duurstede met 
opgerolde mouwen. Zij helpen 
met het bereiden van de maaltijd, 
serveren en ruimen af. Daarbij 
krijgen ze hulp van de directeur 

van de Regionale Dienst Werk en 
Inkomen (RDWI) en de voorzitter 
van het College van Bestuur van 
het MBO Amersfoort.

Mise en Place
Het project Mise en Place biedt 
werkzoekenden een opleidings-

traject op maat en de mogelijk-
heid om doorstromen naar vaste 
een baan. Via een gezamenlijke 
aanpak tussen lokale werkgevers, 
onderwijs en overheid worden 
mensen die om uiteenlopende re-
denen een afstand tot de arbeids-
markt hebben, voorbereid op het 
werken in de horeca- en hospitali-
ty branche. De deelnemers krijgen 
een maatwerkopleiding passend 
bij hun competenties en de eisen 
die werkgevers stellen. De prak-
tijkopleiding wordt verzorgd door 
het MBO Amersfoort. De eerste 4 
maanden doen kandidaten op basis 
van hun ontwikkelmogelijkheden 
werkervaring op bij Landgoed 
Zonheuvel in Doorn. In de laatste 
twee maanden lopen de kandidaten 
stage bij de deelnemende werkge-
vers, zodat beide partijen vast aan 
elkaar kunnen wennen.

Maatwerk 
Uniek aan Mise en Place is dat 
iedereen die moeite heeft om een 
plek op de arbeidsmarkt te be-
machtigen mee kan doen. Hoog 
of laag opgeleid, oud of jong, met 
een arbeidsbeperking, met of zon-
der ervaring. Kandidaten worden 

geselecteerd op geschiktheid voor 
werken in de horeca- en hospitality 
branche. Na afronding van het op-
leidingstraject vormen deelnemers 
een pool van goed opgeleide me-
dewerkers. De aangesloten werk-
gevers hebben toegezegd flexibel 
of vast gebruik te maken van de 
pool medewerkers die door het 
project ontstaat. Het Werkgever-
servicepunt van de RDWI draagt 
zorg voor de regie zodat de kan-
didaten bij de juiste werkgever te-
recht komen 

Werkafspraken
Acht grote regionale werkgevers 
hebben hun medewerking al toe-
gezegd. RDWI directeur David 
van Maanen prees de deelnemende 
werkgevers voor hun betrokken-
heid en de kansen die ze hiermee 
creëren voor talentvolle potentiële 
medewerkers. Al tijdens het kick 
off diner zijn de eerste werkafspra-
ken tussen werkgevers en kandida-
ten gemaakt. De komende maan-
den worden alle deelnemers voor 
de eerste opleidingsronde geselec-
teerd. Zij starten hun opleiding in 
januari en zijn vanaf juli inzetbaar 
bij de deelnemende werkgevers.

V.l.n.r. Ina van den Berge (gem. De Bilt), Gerda Eerdmans (MBO Amersfoort) wethouder Jorrit-Jan Eijbersen 
(gem. Bunnik), wethouder Jan Burger, David van Maanen (RDWI), wethouder Hans Nijhof (gem. Utrechtse 
Heuvelrug). (foto Colijn van Noort)

Leden BCB bakken pannenkoeken 
Leden van businessclub Business Contact De Bilt hebben op vrijdag 27 november 

pannenkoeken gebakken voor bewoners van verpleeghuis De Biltse Hof. 

De ondernemers, 10 in totaal, ver-
spreidden zich in kleinere groepjes 
over de diverse afdelingen van het 
huis en bakten daar pannenkoeken. 
Als volleerde bakkers gooiden de 
business club leden de pannenkoe-
ken de lucht in om ze te draaien, 
waarna ze op de borden werden 
gelegd en behulpzaam in stukjes 

werden gesneden. De bewoners van 
verpleeghuis De Biltse Hof hebben 
heerlijk gegeten.

Beursvloer
De afspraak tussen de BCB en De 
Biltse Hof werd gemaakt tijdens de 
beursvloer 2015. Mens De Bilt en 
Samen voor De Bilt organiseren dit 

evenement samen, een keer per 1,5 
jaar. Het doel van de beursvloer is 
de Biltse samenleving versterken 
door concrete matches te sluiten 
tussen bedrijven en maatschappe-
lijke organisaties. Dit gebeurt zon-
der inzet van geld, maar door het 
inzetten van kennis, middelen en/of 
mensen. (Judith Boezewinkel)

BCB leden Michelle Hubert (Gebloemd) en Frans van Beek (Houwing Van Beek) als keukenprins en prinses. 
(foto: Hans Lebbe)

Decemberactie 
Kunstenhuis 

door Walter Eijndhoven

In december houdt het Kunstenhuis een verkooptentoonstelling 
van zelfgemaakte kunstwerken, variërend van keramiek, 

schilderijen en beeldjes tot sieraden. 

‘Woensdag 25 november zijn wij begonnen met het plaatsen en ophan-
gen van allerlei beeldjes, vazen en schilderijen’; aan het woord is Mar-
jan Nagtegaal, beeldend kunstenaar. Elk jaar houdt het Kunstenhuis een 
actie voor het goede doel. Vorig jaar werd 1000 euro opgehaald voor 
de strijd tegen ebola en deze maand hoopt het Kunstenhuis een flink 
bedrag op te halen voor Vluchtelingenwerk Midden-Nederland. Nag-
tegaal: ‘Dit jaar is meer nodig dan ooit en daarom hebben wij, behalve 
aan onze eigen cursisten, ook leden van BeekK, een kunstenaarskring 
binnen gemeente De Bilt, gevraagd om werk in te leveren en eigen 
werk te doneren voor het goede doel. Wij hopen dat alle ruimten van 
het Kunstenhuis komen vol te hangen met schilderijen en natuurlijk ook 
met beeldjes, keramiek, schalen, potten en sieraden’. De cadeaus kun-
nen na betaling direct worden meegenomen. 

Marieke Thoomes en Marjan Nagtegaal druk bezig met de 
voorbereidingen voor de verkooptentoonstelling.

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

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189
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KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 
schuifwand- en inloopkasten, keukens, vloeren, tafels, 

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

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

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

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 
ook op implantaten, vervaardigd naar 
uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 
huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 
snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

HEERLIJK ETEN 
MET WIJN VAN 
Q-VIGNES!
Q-Vignes helpt u graag met 
het kiezen van de juiste wijn 
voor elk gerecht. Met onze 
jarenlange ervaring weten wij 
precies welke wijn uw gerecht 
het beste laat smaken. Neem 
gerust uw menusuggesties mee!

Ook helpen wij graag bij het
uitkiezen van bijzondere relatie- 
en eindejaargeschenken!

Q-Vignes Wijnimport
Looydijk 113 De Bilt
T. 06 27 22 96 97

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   
F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

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

Chef’s special

Amuse 

Boerenlandbrood met kruidenaioli, boter en olijfolie
Huisgerookte zalm met verse mierikswortelsaus 

Hertenbiefstuk 
(verse friet, zelfgemaakte mayonaise en verse appelcompote)

Mandarino; huisgemaakt mandarijnenijs  
met Grand Manier en prosecco

€ 32,50 p.p.

Voor de lekkerste 
amandelletters,

speculaas, marsepein en chocolade koopt Sint ook dit jaar weer bij Bakkerij Bos

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

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

NIEUWE COLLECTIE

ESPRIT

5 december tip:
2 heren boxers

voor maar € 14,95

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

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

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Readshop

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • Karel Hendriksen

• Landwinkel de Groenekan • De Vierklank  • Primera Maartensdijk 

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
Drogisterij * Parfumerie

Nu weer nieuwe accessoires 
binnen van

Riviera Maison! 
Super leuk, dus kom

snel kijken!!

Drogisterij * ParfumerieDrogisterij * Parfumerie

snel kijken!!snel kijken!!

Drogisterij * ParfumerieDrogisterij * Parfumerie

snel kijken!!

Drogisterij * Parfumerie

snel kijken!!
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www.arttraverse.nl

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

Josephine Sloet
Schilderijen, tekeningen en 
ruimtelijk werk

Moties in de raad  
van 26 november

door Guus Geebel

Werner de Groot (CDA) vraagt in een motie om twee weken na de 
afsluiting van de spoorwegovergang in de Leijenseweg het tijdelijke 
verkeerscirculatieplan te evalueren. Als uit deze evaluatie blijkt dat het 
verkeer ernstige hinder ondervindt moeten passende maatregelen wor-
den genomen, waarbij ook andere ontsluitingsmogelijkheden betrok-
ken moeten worden. Wethouder Jolanda van Hulst wil de motie niet 
steunen. Een evaluatie na veertien dagen vindt zij te kort. De evaluatie 
is gepland op 21 december en die datum wil zij aanhouden. De motie 
krijgt geen steun van de raad.

Bladruimen
Johan Slootweg (SGP) dient een motie in waarin hij B en W oproept het 
bladruimen in de gemeente eerder dan het geplande tijdstip af te ron-
den. Hij voorziet geen financiële consequenties. Slootweg krijgt steun 
van Bilts Belang en de ChristenUnie. Wethouder Jolanda van Hulst zegt 
vorig jaar twee veegrondes te hebben moeten doen. Om dat te voor-
komen is besloten wat later te starten om alles in één veegronde af te 
kunnen ronden. ‘We zijn twee weken later gestart dus eindigen we ook 
twee weken later. Voor dit jaar is dat zonder heel veel meerkosten niet 
te veranderen. De manier van ophalen wordt geëvalueerd.’ De motie is 
verworpen.

Kwinkelier
Ebbe Rost van Tonningen (Beter De Bilt) vraagt het college in een sterk 
gewijzigde motie in kaart te brengen welke grond- en vastgoedposi-
ties de eigenaar van de Kwinkelier in onze gemeente heeft. Wethouder 
Hans Mieras zegt de motie uit te kunnen voeren, maar blij te zijn met 
elke euro die in het centrum geïnvesteerd wordt. De motie is met 14 
tegen 13 stemmen aangenomen. 

Mengvormen VNG
In een motie ingediend door Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) 
vraagt hij het college zich aan te sluiten bij de proef van de VNG om 
mengvormen van horeca en winkels voor een periode van een jaar toe 
te staan. Hij geeft een aantal voorbeelden van activiteiten die nu niet 
toegestaan zijn, zoals een kaashandelaar die wijn verkoopt en af en toe 
een glas wijn schenkt. Wethouder Jolanda van Hulst zegt voor deze 
proef niet de middelen en capaciteit te hebben, en dat er bovendien 
gewerkt wordt aan de detailhandelsnota. Van Nispen heeft van de VNG 
vernomen dat de ingangsdatum uitgesteld kan worden tot 1 maart. De 
wethouder doet een handreiking en wil de consequenties van de motie 
onderzoeken. De motie wordt aangehouden en komt in december op-
nieuw in de raad. 

Klimaatcoalitie
Anne de Boer (GroenLinks) dient een motie in waarin het college wordt 
opgeroepen de gemeente De Bilt aan te melden als deelnemer aan de 
Nederlandse klimaatcoalitie en bedrijven en instellingen te stimuleren 
om zich ook aan te sluiten. Na een hoofdelijke stemming staken de 
stemmen. Dit betekent dat de motie in de vergadering van december 
terugkomt. 

De omleidingsroute naar De Leijen zorgde voor een langdurige 
discussie. 

Gluren bij de Buren start 
voorbereidingen

Op 19 en 20 maart 2016 vindt de achtste editie van Gluren bij de Buren plaats. Het is een 
initiatief van de Stichting Kunst en Cultuur De Bilt. Tijdens dit evenement stellen particulieren 
hun huiskamer belangeloos beschikbaar voor een optreden door een artiest. De organisatie is op 

zoek naar nieuwe particuliere woningbezitters die amateurkunstenaars in hun huiskamer een 
podium willen geven.

Bij de optredens wordt gedacht aan 
verhalenvertellers, klein theater en 
muziek in allerlei vormen. 
De organisatie bekijkt of er in en-
kele van de aangemelde woningen 
ook plaats en gelegenheid is om 
beeldende kunstenaars te laten ex-
poseren. Voor de optredens kun-
nen artiesten zich inschrijven op de 
website www.stichtingkunstencul-

tuur-debilt.nl. Hier staan ook foto’s 
en filmpjes van vorige edities. Ook 
per e-mail glurenbijdeburende-
bilt@gmail.com is aanmelden mo-
gelijk. 

De organisatie neemt contact op 
met de aanmelders en overlegt welk 
optreden waar geplaatst kan wor-
den. Alle matches tussen woningen 

en artiesten vinden plaats in goed 
overleg. Dit jaar is het streven om 
ook een podium te geven aan enke-
le vluchtelingen die in de gemeente 
De Bilt wonen. ‘Wij hebben al een 
paar vrolijke en ontroerende optre-
dens gehoord en denken dat het een 
waardevolle aanvulling is.’ Mensen 
die in het verleden meededen kun-
nen zich ook inschrijven. [GG]

Een optreden tijdens de laatste Gluren bij de Buren in maart dit jaar.

KBH speelt in Het Lichtruim

Zaterdagavond speelden het Klari-
netorkest en het Accordeonensem-
ble van de KBH voor het eerst in de 
theaterzaal van het Lichtruim. 

Het Klarinetorkest bestond uit 20 
blazers, aangevuld met een accor-
deonspeler. Er waren es-, bes-, alt-, 
bas- en contrabasklarinetten. Deze 
zorgden tezamen voor een mooie 

klankkleur, die varieerde van me-
lancholisch tot vrolijk en alles daar-
tussen. 
Er werden stukken gespeeld van 
componisten, als Bartók, onze 
zuiderbuur Jan van der Roost en 
Piazolla. Zijn Adiós noninio is be-
roemd geworden door de traan van 
Maxima. Maar ook op deze avond 
was de emotie voelbaar.

Na de pauze speelde het Accor-
deonensemble meerdere stukken, 
waaronder een Hongaarse suite, 
een Joodse dans, Jamaicaanse reg-
gae en van Yann Tiersen de muziek 
van de film Amélie. Dit ensemble 
speelt pas kort met elkaar. Het is 
dan ook bijzonder knap hoe van-
zelfsprekend het samenspel verliep.
Frans Poot

Het Klarinetensemble, aangevuld met een accordeonspeler.

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461
 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

advertentie
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Bij Slim Figure Clinics werk je aan een goede, gezonde leef-
stijl. Samen met je persoonlijke coach die je helpt met een 
verstandig voedings patroon, bewegingsadvies en natuur-
lijke supplementen. Zonder hongergevoel en met meer 
energie! Bijvoorbeeld met onze Vetremmers, waardoor je 
dat heerlijke etentje niet hoeft te laten schieten. Lees het 
succesverhaal van een van onze tevreden klanten Cockie!

* Geldig t/m 31/12/2015 en niet i.c.m. andere acties.

Cockie: 
‘Ik ben op mijn streefgewicht gekomen zonder honger, 
met gewoon gezond eten. Geen enge drankjes of rare 
voorschriften. Heb in jaren niet zo regelmatig gegeten 
en ik voelde me elke week fitter worden. 

De wekelijkse weegmomenten hielden me goed bij de 
les en niet te vergeten de peptalk van Karin Kuhlemeier, 
als ik het een keer niet zo zag zitten. Zij bleef vertrouwen 
in me houden en dat had ik net nodig. Ik weet dat ik deze 
levensstijl vol ga houden en als ik tijdens de feestdagen 
een keer ga zondigen, gebruik ik gewoon de vetremmers 
van Slim Figure Clinics!’

‘90% van onze clienten haalt zijn 
of haar streefgewicht’

Karin,  persoonlijke coach

Vetremmers zijn natuurlijke extracten die vetten en suikers binden zodat 
deze niet worden opgenomen door het lichaam.

HESSENWEG 2 | 3731 JK DE BILT | 06 24 251 006 OF 030 820 11 45 | DEBILT@SLIMFIGURECLINICS.NL | SLIMFIGURECLINICS.NL

Maak een afspraak
 voor een gratis intake en krijg bij de start van het programma een pot 

Vetremmers t.w.v. 
€ 19,95 cadeau!*

Kijk op slimfigureclinics.nl of kom gezellig langs.

Cocky, voor & na!

Apotheek Maertensplein
organiseert in samenwerking met 

de gratis huidscandag op
donderdag 17 december

9.00 – 15.00 uur
Op deze dag geldt
10% korting op alle

Vichy en LRP producten
Reserveren noodzakelijk,

bel 0346 210605

Wij van de

Vierklank

wensen u
een fijne 

sinterklaas 

avond

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

the art of haircoloring

High of Low lights!

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

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Special effects!
€ 18,95 of € 24,95

Tip:
maak tijdig uw 

afspraak voor de 
feestdagen!!
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De Stille Helden van Groenekan
door Guus Geebel

Half december verschijnt in beperkte oplage het boek ‘Groenekan en de Tweede Wereldoorlog’. 
‘Het boek is het resultaat van archief- en literatuuronderzoek en verhalen van mensen die nog 
weten hoe het er hier in de oorlog aan toe is gegaan’, vertelt Frank Klok. Hij stelde het boek 

met Wim Hoebink en Wim van Schaik samen. 

In 2005 verhuisde Frank Klok van 
de in aanbouw zijnde Utrechtse 
wijk Leidsche Rijn naar Groene-
kan. ‘Ik kwam vanuit de woestijn 
terecht in een ontzettend mooi dorp 
met een rijk sociaal leven. Dat wist 
ik niet toen ik hier kwam wonen. Ik 
dacht eerst alleen het is mooi, maar 
ik merkte al gauw dat de mensen 
hier ook veel met elkaar doen. Dat 
maakte me nieuwsgierig naar de ge-
schiedenis van het dorp en de omge-
ving en ik werd daarom lid van de 
Historische Vereniging Maartens-
dijk.’

Monument
De aanleiding om een boek over 
Groenekan en de Tweede We-
reldoorlog samen te stellen was 
de totstandkoming van het B17-
monument. Dat werd onder grote 
belangstelling op 28 mei 2014 in 
Groenekan onthuld. Frank Klok 
en Wim Hoebink waren daar ac-
tief bij betrokken en het maakte 
hen nieuwsgierig naar het leven in 
Groenekan tijdens de Tweede We-
reldoorlog. Frank Klok: ‘Ik was 

al geïnteresseerd in de geschiede-
nis van het dorp en sprak allerlei 
Groenekanners, maar de oorlogstijd 
werd daarbij meestal overgeslagen.’ 

NSB
De auteurs gingen aan de slag en dat 
leidde tot de nodige verrassingen. 
Uit de archieven bleek dat Groene-
kan voor de Tweede Wereldoorlog 
veel NSB’ers telde. Bij de Provinci-
ale Statenverkiezingen van 1935 had 
de NSB in Groenekan ruim twintig 
procent van de stemmen. ‘Bij het 
NIOD vond ik een doctoraalscriptie 
van iemand die in de zestiger jaren 
mensen heeft geïnterviewd die toen 
in Maartensdijk en Groenekan op de 
NSB hebben gestemd. De toenmali-
ge burgemeester van Maartensdijk, 
Van der Voort van Zijp, was een 
van de oprichters van de NSB. Hij 
woonde in de burgemeesterswoning 
in Groenekan en was zeer geliefd in 
het dorp. Toen in 1934 het lidmaat-
schap van de NSB voor ambtenaren 
werd verboden, koos hij voor het 
burgemeesterschap. Hij overleed in 
september 1935 en werd in Hilver-

sum begraven. Er is toen alles aan 
gedaan om de uitvaart geen NSB 
demonstratie te laten worden, maar 
na de officiële plechtigheid bewe-
zen honderden NSB’ers uit het hele 
land hem de laatste eer.’ 

Verzet
‘Toen ik begon met het onderzoek 
dacht ik dat er met zoveel NSB’ers 
in de buurt niet veel onderduikers en 
verzetsmensen in Groenekan zou-
den zijn, want wie gaat er in zo’n 
broeinest zitten. Ik kwam echter 
toch heel wat adressen op het spoor 
waar onderduikers en verzetsmen-
sen hebben gezeten. Het was voor 
mij een prettige verrassing dat hier 
toch zoveel mensen bezig waren 
met het opvangen van mensen in 
nood. Vijf echtparen uit Groenekan 
zijn door Yad Vashem geëerd als 
Rechtvaardigen onder de Volkeren, 
de hoogste Israëlische onderschei-
ding voor niet-Joden. 
Met de realisatie van Tuindorp was 
de gemeente Maartensdijk groot ge-
noeg voor een eigen politiekorps. 
Hermannus Rakers werd in 1935 
gemeentepolitieman. Hij werd in de 
oorlog een van de belangrijkste ver-
zetsmensen. Rakers waarschuwde 
mensen als er razzia’s kwamen en 
deed mee aan de overval op het dis-
tributiekantoor in Maartensdijk. Hij 
voorzag veel onderduikers van dis-
tributiebonnen en voedsel. Op het 
eind van de oorlog werd hij com-
mandant van de BS in Groenekan 
en omgeving. Hij heeft ook zeven 
maanden een bemanningslid van 
een neergestorte Canadese Lancas-
ter bommenwerper in zijn huis ver-
borgen.’

Helden
Op landgoed Beukenburg woonde 

jhr Twiss Quarles van Ufford. Hij 
was medeoprichter van de Orde-
dienst (OD) Utrecht, een verzets-
groep die uit oud-officieren bestond. 
Hij wilde, in tegenstelling tot andere 
OD’s in het land, ook verbindingen 
aangaan met burgerverzetsorgani-
saties. Eind augustus 1941 werd 
hij door de Duitsers gearresteerd 
en een jaar later in Sachsenhausen 
gefusilleerd. Op Vijverlaan 6 woon-
den Siem en Rietje Buddingh met 
hun gezin. Siem groef direct na het 
uitbreken van de oorlog een schuil-
kelder in de tuin, want hij was ervan 
overtuigd dat hier rottigheid van 
zou komen. Hij werkte bij de wa-
terleiding en kon zich daarom vrij 
bewegen door de provincie Utrecht. 
De eerste Joden die hij hielp zaten 
onder erbarmelijke omstandigheden 
ondergedoken in een kippenhok in 
Lage Vuursche. Hij liet ze naar zijn 
huis in Groenekan komen, waar ze 
gastvrij werden opgevangen. Siem 
Buddingh werd met Utrechtse ver-
zetslieden heel actief in een club 
vervalsers. De Joden die bij hem 
ondergedoken zaten of die verder 
werden geholpen naar andere on-
derduikadressen hadden dan ook 
perfecte papieren. Ze waren daar-
door behoorlijk mobiel en sommi-
gen gingen zelfs mee op voedsel-
tochten. Naar we nu weten zaten op 

ruim twintig adressen in Groenekan 
Joden, geallieerden en verzetsmen-
sen. Ook waren in Groenekan veel 
mannen en jongens ondergedoken 
om te ontkomen aan de Arbeitsein-
satz in Duitsland. 

Plaquette
Voor het boek zijn ruim dertig men-
sen geïnterviewd. Er staan verhalen 
in over de mobilisatie, de evacuatie 
van mensen en vee bij het uitbreken 
van de oorlog, omdat er mogelijk 
een inundatie zou komen, de crash 
van de Amerikaanse B-17, de el-
lende op de Ruigenhoeksedijk aan 
begin en einde van de oorlog, raz-
zia’s en voedseltochten, onderduik 
en verzet, en tenslotte de bevrij-
ding. Het B17-monument is sinds 
dit jaar het herdenkingsmonument 
van Groenekan. Frank Klok: ‘Het 
zou mooi zijn als we daar ook een 
plaquette zouden kunnen aanbren-
gen voor de Stille Helden uit Groe-
nekan, de mensen die toen hier hun 
hand hebben uitgestoken naar men-
sen in doodsnood.’

‘Groenekan en de Tweede Wereld-
oorlog’ telt 200 pagina’s en is rijk 
geïllustreerd. Het is binnenkort in 
beperkte oplage te koop bij Bouw-
man Boeken en de firma van der 
Neut in Groenekan.

Frank Klok was blij verrast dat Groenekan veel Stille Helden had.

Het B17 monument in Groenekan was aanleiding voor het schrijven van 
een boek over de stille helden van Groenekan.

Oud worden in de praktijk
Hoe kunnen we zorgen dat we gezond blijven, ook wanneer we ouder worden? Veel 
gezondheidsklachten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en versleten knieën, lijken 

onvermijdelijk maar ze komen voort uit onze leefstijl. 

In ‘Oud worden in de praktijk’, het 
praktische vervolg op ‘Oud wor-
den zonder het te zijn’, geven Rudi 
Westendorp en David van Bode-
gom nieuwe tips voor een langer 
gezond leven. Prof. dr. Rudi G.J. 
Westendorp (1959) studeerde ge-
neeskunde aan de Universiteit Lei-
den, waar hij ook werd opgeleid tot 
internist. Sedert zijn benoeming tot 
hoogleraar Interne geneeskunde, 
in het bijzonder verouderingson-
derzoek (2000) focust hij zich op 
verouderingsgeneeskunde en com-
bineert hij beide expertisegebieden 
in de zoektocht naar begrip van 
leeftijd gerelateerde aandoeningen 
en gezond oud worden.

Historicus
David van Bodegom is arts, his-
toricus en schrijver. Hij is als ver-
ouderings-wetenschapper verbon-
den aan de Leyden Academy, een 
kennisinstituut op het gebied van 
vitaliteit en veroudering. Hij doet 

onderzoek naar de rol van de omge-
ving bij gezonde veroudering. Voor 
zijn promotieonderzoek woonde en 
werkte hij jarenlang in Ghana, waar 
hij ontdekte, dat mensen in een oor-
spronkelijke omgeving gezonder 
oud worden en hoe de omgeving 
hierbij een belangrijke rol speelt.

Over dit onderwerp is op 8 decem-
ber om 20.00 uur een lezing in de 
Bilthovense Boekhandel. Aanmel-
den (zeer gewenst) kan bij de Bilt-
hovense Boekhandel, Julianalaan 1 
in Bilthoven (tel. 030 2281014) ook 
evt. e-mail info@bilthovenseboek-
handel.nl

Westendorp en Bodegom stellen dat onze leefstijl gedicteerd wordt door 
de omgeving.

Eerste winnaars  
bij feestdagenactie 

Klanten, die iets kopen ter waarde van minimaal 
10 euro bij de deelnemende winkels van de 

Maartensdijkse MiddenstandsVereniging kunnen een 
boodschappenpakket of cadeaubon winnen. 

De winkels die meedoen zijn te herkennen aan het inleverpunt of een 
pakket van de week wat in de winkel opvalt. Ze kunnen hun aankoop-
bon met vermelding van hun naam en telefoonnummer inleveren en dan 
worden er per week 2 boodschappenpakketten of een cadeaubon uitge-
deeld. De actieperiode loopt tot en met 19 dec. Voor de trekking van a.s. 
weekeinde moet de bon uiterlijk 5 december worden ingeleverd.  

V.l.n.r. mevr. de Jong uit Westbroek (pakket Bakker Bos), mevr. Seldenrijk 
uit Maartensdijk (pakket Primera) en mevr. de Gier uit Maartensdijk 
(pakket Jumbo).
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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.

069

249 598

069

Geldig van donderdag 3 t/m zaterdag 5 december 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Appeltaart

vers uit eigen oven
van

€3,99

Gourmet-
schotel
voor 4 personen
van

€6,98

Jumbo 
vleessauzen
o.a. kno� ook
per � esje

Witlof 

500 gram

Wij wensen u een � jne sinterklaasavond

VoordeelVoordeelVoordeelVoordeel
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Zusters terug op Berg en Bosch
door Walter Eijnhoven

Na veertig jaar waren de zusters Dominicanessen weer even terug op ‘hun’ Berg en Bosch in Bilthoven. 
Op hun verzoek kregen zij een rondleiding over het terrein en vooral de rondleiding door het voormalig 

klooster, waar nu de Bergman Kliniek is gevestigd, maakte veel herinneringen bij hen los. 

‘Het begon allemaal met een vi-
sie van professor Bronkhorst’, aan 
het woord is Jos Visser, voormalig 
medewerker bij Berg en Bosch. 
Hij vervolgt zijn verhaal: ‘Bronk-
horst, longarts van beroep, wilde 
voor zieke arbeiders een omgeving 
scheppen, waarin zij niet alleen 
lichamelijk, maar ook geestelijk 
verkwikt konden worden’. Na een 
lange tijd van zoeken viel het oog 
van Bronkhorst uiteindelijk op het 
48 hectare grote terrein van Berg en 
Bosch, in Bilthoven. Na dagen van 
alleen maar zitten in het bos, dacht 
Bronkhorst bij zichzelf, ‘hier straalt 
heling vanuit’. Na deze profetische 
woorden werd op 18 juli 1933 dan 
ook sanatorium ‘Berg en Bosch’ 
geopend door Mgr. Jansen, toenma-
lig bisschop van Utrecht. In die tijd 
werd voor de aankoop van de grond 
en de bouw van het sanatorium een 
immens bedrag neergelegd van 1,7 
miljoen gulden, in centen, bij elkaar 
gespaard door katholieke arbeiders 

van het R.K. Werkliedenverbond. 
Visser: ‘Aan het eind van elke 
maand werd bij alle huishoudens 
de pot met centen geleegd, ten bate 
van het sanatorium’. Zo werd het 
hele bedrag door de leden bij elkaar 
gespaard, cent voor cent.

Verkwikking
Visser: ‘In het sanatorium ston-
den 566 bedden. Bronkhorst ging 
uit van het principe ‘buitenlucht is 
goed voor de gezondheid’, en daar-
om lagen alle tbc-patiënten buiten, 
in bed, onder een open overkap-
ping. De zusters Dominicanessen 
verpleegden de zieken en als deze 
uiteindelijk bijna hersteld waren, 
dankzij onder andere de frisse 
lucht, assisteerden de vrouwelijke 
patiënten in de keuken en op de 
administratie en leerden zij weven. 
Een vorm van arbeidstherapie’. 
Voor de bijna-genezen mannen was 
er arbeidstherapie in de werkplaat-
sen. Daar konden zij weer wennen 

aan het werkritme in de maatschap-
pij of een nieuw vak leren, zoals 
boekbinden, voor schoenmaker le-
ren of klerenmaker worden. Visser: 
‘Een belangrijke plaats werd bij 
de werkplaatsen ingenomen door 
de ADO-fabriek (Arbeid door On-
volwaardigen). Door de patiënten 
werd houten speelgoed vervaardigd 
naar ontwerpen van de directeur 
van de fabriek. Dit speelgoed ge-
niet nog steeds grote bekendheid in 
binnen- en buitenland’. 
Het sanatorium diende nog een 
tweede doel, namelijk ‘geestelijke 
verkwikking’. Gestreefd werd om 
kunst en architectuur tot een har-
monische éénheid te vormen. Veel 
werken van erkende kunstenaars 
werden samengebracht in Berg en 
Bosch. Veel van de oorspronkelijke 
kunst is in de loop der jaren ver-
dwenen en nieuwe kunstobjecten 
werden weer toegevoegd. 

Onderwijs
De zusters Dominicanessen gaven 
tot 1952 onderwijs aan kinderen, 
die soms jarenlang patiënt waren. 
Daarna werd een school voor bui-
tengewoon onderwijs opgericht. 
Vaak werd door de vijf leerkrach-
ten buiten lesgegeven, als het weer 
het maar even toeliet. Uiteindelijk 
zijn de zusters in 1975 vertrok-
ken uit Berg en Bosch en vestig-
den zij zich in Voorschoten. Vis-
ser: ‘Vanwege hun leeftijd is op 
verzoek van de zusters nog een, 
waarschijnlijk laatste rondleiding 
gevraagd, verzorgd door Theo 
Wiersma en mijzelf. De zusters 
luisterden aandachtig naar onze 
verhalen over het faillissement in 
de jaren ‘90, de ontwikkelingen op 
het terrein en het hergebruik van 

de gebouwen. Met het oog op hun 
hoge leeftijd hebben wij nog een 
klein rondje over het terrein ge-
maakt en zijn wij daarna nog naar 

het voormalige klooster geweest. 
Dit maakte veel herinneringen los 
bij hen’. Misschien wel voor de 
laatste keer.

Jos Visser (l) en Theo Wiersma voor de (oude) ingang van Berg en Bosch.

In het sanatorium Berg en Bosch vormde de buitenlucht belangrijk 
onderdeel van het herstelproces.

Waardering voor werk 
en mantelzorg

Diner voor werkende mantelzorgers 
Werkende mantelzorgers in deze gemeente zijn van harte welkom bij 
het diner dat Steunpunt Mantelzorg voor hen organiseert op dinsdag 15 
december in wijkrestaurant Bij de Tijd in De Bilt. Een voucher voor 
deelname aan dit diner, geldig voor twee personen is verkrijgbaar via 
mantelzorg@mensdebilt.nl.

Het diner is onderdeel van de lokale campagne Werk en Mantelzorg. 
Deze campagne is gericht op werkende mantelzorgers en werkgevers. 
Steeds meer mensen zorgen voor een ander en de groep werkende man-
telzorgers zal de komende jaren alleen maar groter worden.

Overbelast
‘Een werkende mantelzorger combineert betaald werk met langdurige 
onbetaalde zorg voor een hulpbehoevende ouder, partner, kind, vriend 
of familielid’, aldus Marianne Houkamp van het Steunpunt Mantelzorg 
de Bilt. ‘De combinatie werk en mantelzorg is niet altijd even gemak-
kelijk. 40% van de werknemers met mantelzorgtaken voelt zich regel-
matig overbelast. Daarom biedt het Steunpunt Mantelzorg de werkende 
mantelzorger het diner aan, een moment om elkaar in ontspannen sfeer 
te ontmoeten en te genieten van welverdiende aandacht’.

Campagne 
Centraal in de campagne staat het bespreekbaar maken van mantel-
zorg op de werkvloer. Langdurige zorg voor een naaste kost tijd en 
vraagt energie. Zeker wanneer iemand daarnaast ook een baan heeft. 
Een goede balans is daarom belangrijk. Het Steunpunt Mantelzorg on-
dersteunt, adviseert en informeert zowel mantelzorgers als hun werk-
gevers. Aandacht, begrip en ruimte voor (maatwerk) oplossingen van 
de werkgever, dragen bij aan de werk- privé balans van de werkende 
mantelzorger. Zo blijven mantelzorgers gezond, vitaal en productief en 
gaan zij met plezier naar hun werk. Een win-win dus voor iedereen.

Meer informatie? 
Voor meer informatie over het diner of het aanvragen van het voucher 
kan contact worden opgenomen met Steunpunt Mantelzorg De Bilt: 
mantelzorg@mensdebilt.nl. Ook bedrijven die geïnteresseerd zijn in de 
campagne, kunnen contact opnemen met het Steunpunt. In overleg kan 
worden bezien op welke wijze een bedrijf passend aandacht aan de 
campagne kan besteden. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt …
Wat een gezeur over bladeren

Bladeren zijn het ‘Goud der aarde’, bladeren zijn het voedsel van de 
bomen! Bladeren zorgen voor de kringloop; wanneer zij kunnen verte-
ren worden ze weer opgenomen in de aarde en kunnen de bomen met 
hun wortels de voedingsstoffen uit de aarde opnemen. Bladaarde is de 
mooiste grondstof die je maar kunt bedenken. In de gemeente De Bilt 
kennen wij de luxe van veel tuinen, maak van de bladeren een compost-
hoop waar ze kunnen verteren en u prachtige bladaarde geven! En laat 
ze liggen tussen de heesters en vaste planten daar zorgen zij voor een 
warme deken bij vorst. Kijk ook hoe mooi en veelvormig de bladeren 
zijn! Alleen op stoepen moet er geveegd worden.
Jörn en Lia Copijn, Groenekan

Goed buurtoverleg gewenst
Thijs Janmaat (19) studeert sportmanagement aan de CALO in Zwolle. Dit semester loopt hij 
stage bij MENS De Bilt. Gecoacht door de drie buurtsportcoaches in de gemeente De Bilt is hij 

hard bezig met een onderzoek, waar uiteindelijk een adviesrapport uitkomt. 
 

Dit adviesrapport gaat over het 
Cruyff Court en de omgeving er-
van, gelegen naast basisschool De 
Regenboog in De Bilt. Janmaat: ‘Er 
is in deze omgeving heel veel mo-
gelijk, zoals nieuwe en uitdagender 
hardware (klimtoestellen, hockey-
balken op het Court), maar ook een 
mooi en aantrekkelijk parkje en er 
valt van alles te organiseren.’
 
Informatie
Samen met de drie buurtsportcoa-
ches, waaronder Sebastiaan Klok, 
organiseerr Mens De Bilt op dins-
dag 8 december van 14.00 tot 16.00 
uur een informatiemiddag voor alle 
wijkbewoners. Dit om zo de wijk 
goed bij de plannen te betrekken en 
niet alleen vanaf kantoor en papier 
dingen te beslissen. Alle geïnteres-
seerde (wijk-)bewoners zijn van 
harte welkom. Voor de kinderen 
is er een programma en de ouders 
en andere volwassenen zullen ken-
nismaken met de plannen en met 
elkaar daarover in gesprek gaan. 
Bij minder goede weersomstandig-
heden wordt uitgeweken naar de 

basisschool de Regenboog. 
 
Enquêtes
Voor het onderzoek is Thijs al bezig 
geweest met enquêtes op de basis-
school de Regenboog: er zijn een-
voudige enquêtes afgenomen bij de 
kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 
8. Daarnaast is ook een veertigtal 
ouders gevraagd het een en ander 

in te vullen. Nu alleen wil men nog 
de buurt goed bij het onderzoek be-
trekken zodat iets heel moois kan 
ontstaan op het Cruyff Court en de 
directe omgeving. [HvdB] 

Het Cruyffcourt is regelmatig 
het decor bij tal van sportieve 
activiteiten [foto 2013 deelnemers 
Cruyff Courts Kampioenschap)
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T/m woensdag 23 december ELKE dag open

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

www.vaarderhoogt.nl

De beste boom onder de kerstbomen. 

1,50 m tot 1,80 m hoog 
            19,95
1,80 m tot 2,20 m hoog 
            29,95

Duizenden enthousiaste bezoekers hebben wij mogen ontvangen tijdens de eerste 
twee weken van de Warme Witte Winter Weken, hét grootste winter-familie-evenement 
van Midden Nederland. Kom ook genieten in het Anton Pieckdorp, de levende Kerststal, 
de mega Kerstshow, de vele activiteiten en natuurlijk het Smulplein.

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

ELKE

VRIJDAGAVOND

LICHTJESAVOND

tot 21.00 uur,

met stamppottenbuffet

17.00 - 19.00 uur

(reserveren en 

informatie op de site)

SPECIALE

WWWW AANBIEDING

Nog véél meer aanbiedingen op onze site:

www.warmewittewinterweken.nl

•	Anton	Pieck	winkeldorp	
•	Optredens	koren	en	artiesten
•	Henk	de	houthakker	•	Smulkramen
•	Levende	Kerststal •	Grote	Kerstshow
	 EXTRA	KINDERACTIVITEITEN	
•	Fair	Trade	huis	Wereldrecord kralen rijgen

•	Zelf	kaarsen	maken (in de weekeinden)

•	Simone’s	knutselpret	
	 (Woensdag- en vrijdagmiddagen en in het weekeinde)

Alle info kunt u vinden op www.warmewittewinterweken.nl

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

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

Cadeaushoppen bij 
BotaBoots

Aan Zwarte Piet: 5 december, zijn we er niet!

15% korting
op alle accessoires

20% korting 
op de winterjassen

25% korting 
op truien en vesten

Blessed by
Comfort

BotaBootsCadeaubon

Out� ts Boots Accessories

ERWTENSOEP
Vol gevuld en met goud bekroond dus succes verzekerd, alléén
even opwarmen. Pakjesavond aanbieding. 2 rollen voor maar 7,50

SINTERKLAASSTEAKS
Heerlijke gemarineerde malse biefstukjes, helemaal klaar voor
uw sinterklaasfeestje. Kort om en om bakken. 4 stuks 7,00

GOURMET EXCLUSIEF
Met kogelbiefstuk, varkenshaas, kip� let, biefstuktartaar, kalfsbief-
stuk,reepjes biefstuk, cordon bleu. Ca. 280 gram (portie).  p.p. ± 6,25

GOURMET POPULAIR
Met kogelbiefstuk, varkenshaas, kip� let, biefstuktartaar, runder-
hamburger, worstje, slavinkje. Ca. 280 gram (portie)  p.p. ± 5,75

SATÉVLEES
Malse varkensfricandeau met ketjap-benting-manis, kruiden,
sambal en kno� ook. Zachtjes roerbakken ca. 12 min. 500 gram 6,25

TIP:
SINT NICOLAAS PATÉ

Lekkere grove paté met honing en Parmaham. 100 gram 1,85
PARMA MISTO

Biefstukschnitzel met spinazie, oude kaas en Parmaham. 100 gram 1,95

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 30 nov t/m zaterdag 5 december 2015. Zetfouten voorbehouden.

FAZANTENPOOTJES
Topper bij o.a. zuurkool, om lekker te kon� jten in ganzenvet of
te stoven in boter. Ca. 60 min. Stoven in de pan. 1 kilo 9,98

Lokale bedrijven vindt u op 
www.vierklank.nl

U vindt ons in de online bedrijvengids

Dierenkliniek De Bilt BV
Alfred Nobellaan 441 DE BILT 030-2205588 info@dierenkliniekdebilt.nl
Ons doel is uw huisdier een zo lang en gelukkig mogelijk leven te geven en 
dat doen we graag samen met u.  [lees meer]

Hubo Bilthoven
Koperwieklaan 1 Bilthoven 030-6628480 info@hubobilthoven.nl
Nu de renovatie voltooid is, kunt u in de winkel van ruim 700m² terecht 
voor een gevarieerd en uitgebreid assortiment van materialen en doe-het-
zelf artikelen. [lees meer]

W. Landwaart Groenten & Fruit
Maertensplein 21A MAARTENSDIJK 0346-211330 info@agf-landwaart.nl
Ons visitekaartje is onze modern ingerichte winkel in Maartensdijk. Hier 
presenteren wij ons ruime assortiment op een overzichtelijke en klant-
vriendelijke manier.  [lees meer]

Yarden & Geersing Uitvaartzorg
Bereklauw 1 Maartensdijk 06 51 24 77 43 koop.geersing@yarden.nl
Uw betrokken hulp bij overlijden. Alle details en de uitvoering worden u uit 
handen genomen, voor zover u dat wenst. [lees meer]

Aannemersbedrijf Peter Brouwer
Kon. Wilhelminaweg 293 GROENEKAN 06 53347062 info@peterbrouwer.nl
De aannemer die alles in en rond jouw huis onder handen neemt. Mee-
denken en praktisch adviseren zijn een tweede natuur. [lees meer]

Gebloemd
Atelier Voordorpsedijk 45 Groenekan 06 10392836 info.gebloemd@gmail.com
Wij laten bloemen spreken op een manier die perfect aansluit bij iedere 
gelegenheid. [lees meer]

 NieUWs AGeNDA ArcHieF ADVertereN BeDrijVeN reAGereN Niet oNtVANGeN coNtAct

Op www.vierklank.nl wordt hard gewerkt. Na introductie van de nieuwe 
site medio dit jaar vindt momenteel het vullen van de online  bedrijven-
gids plaats. Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren 
aan de inwoners. Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Hessen Apotheek
Henrica van Erpweg 2A De Bilt 030-2200383 hessen.apotheek@ezorg.nl
Per 30 oktober verhuist de Hessen Apotheek naar het nieuwe gezond-
heidscentrum aan de Henrica van Erpweg 2 in De Bilt. [lees meer]

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij
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Drie ondernemers in het zonnetje gezet
door Guus Geebel

Juryvoorzitter wethouder Jolanda van Hulst maakte woensdag 25 november in de Mathildezaal 
van het gemeentehuis de winnende ondernemers uit drie categorieën voor de titel Biltse 
Ondernemer van het Jaar 2015 bekend. Het tweejaarlijkse evenement dat voor de vijfde 

keer werd gehouden wordt georganiseerd door de Lions Club De Bilt-Bilthoven,
de Biltsche Ondernemers Federatie (BOF) en de gemeente De Bilt. 

Gasten worden bij aankomst op 
het gemeentehuis muzikaal ont-
vangen door de Koninklijke Bitse 
Harmonie. In de zaal ontmoeten 
ondernemers, politici en belang-

stellenden elkaar in ongedwon-
gen sfeer met hapjes en drankjes. 
Het ondernemersfeest begint met 
een voordracht van Tim Legierse, 
hoofd nationaal onderzoek van de 

Rabobank onder de titel ‘De econo-
mische groei is terug, maar merkt 
u daar iets van?’ Er zijn verder toe-
spraken van burgemeester Arjen 
Gerritsen, Lionsvoorzitter Reinoud 

van Dommelen, Rabo directievoor-
zitter Migchel Dirksen en Evert ten 
Kate van de Biltse Ondernemers 
Federatie (BOF). Na het vermelden 
van de goede doelen die aan het 
evenement zijn verbonden worden 
de winnaars uit de negen genomi-
neerden bekend gemaakt.

Winnaars
In de categorie Starters is Gilde Per-
soneel B.V. de winnaar. Landwinkel 
De Hooierij / Nieuw Bureveld heeft 
gewonnen in de categorie Winkels 
en Greenlink Nederland is de titel-
houder in de categorie Bedrijven. 
De komende twee jaar mogen zij 
zich De Biltse Ondernemer van het 
Jaar noemen. Alle genomineerden 
krijgen bloemen. De winnaars ont-
vangen naast het juryrapport en een 
oorkonde, een beeldje van de kun-
stenaar Luigi Amati. Restaurant De 
Biltsche Hoek verzorgde na de uit-
reiking een uitgebreid winterbuffet 
en Tswing zorgde voor de muzikale 
omlijsting.

Starters
De jury koos van de drie genomi-
neerde starters Gilde Personeel als 
winnaar. Het is een uitzendbedrijf 
voor vakmensen in de metaal, in-
stallatie, bouw, infra en groenmarkt. 
Het bedrijf heeft zich in maart van 
dit jaar op Larenstein gevestigd. 
‘Eigenaar Erwin Wever laat met 
veel denk- en daadkracht en en-
thousiasme een snelle en gedegen 
groei zien. Na acht maanden heeft 
Gilde Personeel al 25 mensen aan 
het werk. Erwin is een enthousiaste, 
bevlogen ondernemer, die zich ook 

door middel van sponsoring van 
de Voedselbank en betrokkenheid 
bij lokale activiteiten dienstbaar 
maakt.’

Winkels
Uit de genomineerden in de cate-
gorie Winkels koos de jury voor 
Landwinkel De Hooierij / Nieuw 
Bureveld. ‘Martine Wismeijer heeft 
samen met haar partner Dirk Jan op 
zeer enthousiasmerende en bevlo-
gen wijze van de nood een deugd 
gemaakt. Met elkaar zetten zij het 
ontbrekend perspectief voor het 
landbouwbedrijf om in een winkel 
voor oorspronkelijke, traceerbare, 
eerlijke levensmiddelen en lek-
kernijen. Een hooiberg is sfeervol 
verbouwd en De Hooierij biedt 
seizoengroenten en zelf opgefokt 
vlees van eigen erf. Martine werkt 
samen met omringende bedrijven 
om het gehele jaar door een breed 
scala van eerlijke producten aan te 
kunnen bieden.’ 

Bedrijven
‘Door een gedegen kennis van za-
ken en gedreven ondernemerschap 
heeft Maarten Strengers van Green-
link Nederland als ingenieursbu-
reau en projectontwikkelaar een on-
derscheidende positie opgebouwd 
in de wereld van groene stroom en 
energiebesparing. Meten is weten  
en  wars van ongefundeerde stel-
lingnames en onafhankelijk van 
vaste leveranciers, komt Greenlink 
Nederland met op maat gesneden 
duurzaam werkende oplossingen 
voor zonnestroomvoorziening en 
energiebesparingsystemen.’

En de winnaars zijn…. Greenlink Nederland, Gilde Personeel en 
Landwinkel De Hooierij.

Reinoud van Dommelen overhandigt Bohla Balgobind van Fight for Sight onder toeziend oog van dagvoorzitter 
Suzanne van Dommelen een cheque van 9.600 euro waarmee veel blinden weer zicht krijgen.

Het was een drukbezochte bijeenkomst.

Drukte voor het proeven

Bij Landwaart aan het Maertensplein te Maartensdijk kon afgelopen zaterdag al volop geproefd worden van 
het Kerst 2015-keuze diner. Alle kerstgerechten werden smakelijk gepresenteerd en iedereen kon het lekkers 
bekijken en proeven. 

Deze week van 2 Dec t/m 8 Dec

Prachtige azalea’s
rechtstreeks van de kweker 2, 99

tolakkerweg 138   
Hollandsche Rading 

per pot

doorsnee 30 cm

volg ons op:www.kaRelHenDRiksen.nl
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Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 4 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.

Ontmoetingsdienst
 
Vrijdag 4 december wordt er in 
de in de zaal naast de (nieuwe) 
ontmoetingsruimte van Dijckstate 
aan het Maertensplein in Maar-
tensdijk weer een ontmoetings-
dienst gehouden met Jan Groot-
endorst als voorganger. In de 
ontmoetingsdiensten staat - zoals 
de naam al zegt - de ontmoeting 
centraal: de ontmoeting met God 
en met elkaar. Deze ontmoetings-
dienst wordt met de piano bege-
leid door Mw. J. van Voorst. Na 
afloop is er nog gelegenheid om 
met elkaar koffie te drinken. De 
dienst begint om 19.30 uur.  Voor 
vervoersvragen kan contact wor-
den opgenomen met Jan Grooten-
dorst (0346 212904).

Muziek in huis 

Op zondag 6 december geeft het 
ensemble Christian van Es & 
Gerard van der Zijden een concert 
in zorgcentrum Schutsmantel. Het 
ensemble brengt een gevarieerd 
klassiek programma met werken 
van o.a. Mozart, Bach, Brahms, 
Fauré en Elgar. Het programma 
duurt één uur, zonder pauze. Het 
concert begint om 15.00 uur in 
Schutsmantel aan de Gregorius-
laan 35 te Bilthoven. 

In Between Café De Bilt

Het netwerkcafé voor werk en 
opdracht zoekenden verzorgt op 
maandag 7 december van 9.30 tot 
11.30 uur weer een bijeenkomst in 
Wijkrestaurant Bij de Tijd, Prof. 
Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 14, 
De Bilt.

Alzheimer Café

Op dinsdag 8 december vindt er 
weer een Alzheimer Café plaats 
in De Bilt. Een Alzheimer Café is 
de benaming voor een laagdrem-
pelige ontmoetingsplaats voor 
mensen met (beginnende) demen-
tie, hun familieleden, vrienden 
en andere belangstellenden. De 
locatie is het restaurant in woon- 
en zorgcentrum De Koperwiek, 
Koperwieklaan 3 in Bilthoven. 
Het thema van deze avond is 
‘Effecten van de kanteling AWBZ 
naar WMO’. Gemeenten zijn 
sinds 1 januari 2015 verantwoor-
delijk voor ondersteuning en 
begeleiding van hun burgers. Wat 
zijn de effecten hiervan tot nu toe? 
Wat gaat er goed en wat nog niet. 

Het programma begint om 20.00 
uur en eindigt om 21.30 uur. 
Daarna is er nog gelegenheid om 
een drankje te nemen en even 
na te praten. De toegang is altijd 
gratis. Voor meer informatie over 
het Alzheimer Café kunt u contact 
opnemen met Alida Melkert, tel.
nr. 030-6562977 of met Bea van 
Doeland, 030-2219022.

Geldig van woensdag 2 t/m dinsdag 8 december 2015

GRATIS 
set keukendoeken 

(3 stuks) t.w.v. € 9.99 
bij aankoop van 4 stuks 

Unox soep 
in zak of pak

Unox soep in zak of pak 
Alle zakken van 570 ml of pakken van 1 liter
4 stuks
6.76 - 11.36

GRATISGRATIS

korting
50%Pepsi, SiSi, 7-UP, 

Rivella of Holy Soda 
Alle fl essen van 1.5 liter of pakken 
met 4 fl essen van 1.5 liter, per stuk
van: 1.25 - 5.80
voor: 0.62 - 2.90

 Kippenvleugeltjes
Naturel, Piri-Piri, ketjap of saté
500 gram
3.49

4 stuks

Bij Hoogvliet 

Lekker kant & klaar 
vers voor u 

gegrild!

2.992.992.992.
500 gram

Per kilo 5.98

Hoogvliet Bilthoven: Leyenseweg 127 - Bilthoven
Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden.  Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Max. 4 keer de aanbieding per klant.
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Apotheek Maertensplein en 
zorgverzekering 2016

door Marijke Drieenhuizen

Er is nog steeds weinig berichtgeving door de zorgverzekeraars over eventuele wijzigingen 
in de zorgpolissen met ingang van 1 januari 2016. De grote spelers hebben nog steeds niet 
alle contracten afgesloten met zorgverleners. Els Coyajee van Apotheek Maertensplein in 

Maartensdijk heeft al wel wat antwoorden op mogelijke vragen en is altijd bereid mensen te 
helpen in hun zoektocht naar de juiste zorgverzekering.

Iedereen (vanaf 18 jaar) die in Ne-
derland woont of werkt is verplicht 
om een zorgverzekering af te slui-
ten. De overheid bepaalt wat er in 
een verzekering geregeld wordt. In 
de basisverzekering zitten soms za-
ken waar men, in een bepaalde le-
vensfase, geen behoefte aan heeft. 
Samen betalen alle verzekerden de 
kosten van de basiszorg. De zorg-
premie wordt berekend door de 
zorgverzekeraars. Het lijkt alsof 
de premie elk jaar stijgt, toch is dat 
niet waar. Wel zijn lonen en prij-
zen gestegen en zijn andere en ook 

duurdere behandelingen en medi-
cijnen in het basispakket opgeno-
men. Er is door goede onderhande-
lingen tijdens het inkoopproces en 
het gevoerde beleid volgens cijfers 
van de Rijksoverheid ongeveer 12 
miljard minder aan zorg uitgege-
ven over de afgelopen 5 jaren. De 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 
houdt toezicht.

Kijk en vergelijk
Mensen die willen overstappen 
van zorgverzekering moeten voor 
1 januari 2016 hun huidige verze-

kering opzeggen en moeten dan 
voor 1 februari 2016 een nieuwe 
zorgverzekeraar kiezen. Met te-
rugwerkende kracht tot 1 januari 
2016 is men dan verzekerd bij de 
nieuwe zorgverzekering. Met de 
computer kan al gekeken worden 
welke verzekering het beste aan-
sluit bij de wensen. Via de site 
van de Service Apotheken www.
zorgverzekeringsanalyse.nl Men-
sen die niet handig zijn met de 
computer kunnen aankloppen bij 
Apotheek Maertensplein: zij hel-
pen de mensen graag. Els Coya-

jee: ‘Belangrijk is om te bedenken 
welke zorg, welke medicijnen en 
hulpmiddelen in ieder geval nodig 
zijn het komende jaar. Zo is het 
belangrijk om bijvoorbeeld te zor-
gen dat incontinentiemateriaal ver-
goed wordt. Er zijn al verzekeraars 
waarvoor wij het niet meer mogen 
leveren. Dat gaat dan bij hen via 
postorderbedrijven. Dus zonder 
informatie en ondersteuning van-
uit de apotheek. Dat vinden wij 
jammer. Een persoonlijk gesprek 
kan heel waardevol zijn En er is 
ook een verzekeraar die diabetes-
meetapparatuur ingekocht heeft bij 
een Chinees bedrijf. Voor klachten 
en vragen komen de mensen wel 
bij ons aan de balie. Dus we mo-
gen niet leveren maar worden wel 
geacht service te leveren, dat is in 

mijn ogen een vreemde gang van 
zaken’. 

Vier sterren
Tijdens ons gesprek vertelt Els 
Coyajee dat de apotheek voor het 
vierde jaar op rij het maximaal aan-
tal sterren ontvangen heeft. Daarmee 
wordt aangetoond dat ze bovenge-
middeld scoren. ‘Wij zijn daar toch 
trots op. Vroeger waren apothekers 
onvriendelijk gezegd, doosjesschui-
vers. Nu gaat het vooral om service 
en kwaliteit. Daar werken wij hard 
aan en het is goed dat de energie die 
wij in cliënten stoppen ook gezien 
wordt. Daarnaast hebben wij ook 
veelvuldig contact met artsen, wij 
nemen niet zomaar dingen aan maar 
willen samen met de artsen staan 
voor goede zorg’. 

Mensen die hulp nodig hebben bij het zoeken naar een passende ziektekostenverzekering kunnen langskomen 
bij Apotheek Maertensplein.

Kerstactie Lions-clubs  
voor voedselbank

door Rob Klaassen

Lionsclubs zamelen komende kersttijd Douwe Egberts waardepunten in. Met de ingezamelde 
punten is Douwe Egberts vervolgens bereid om deze om te zetten in pakken koffie. Die koffie 

wordt daarna aan de voedselbank in De Bilt verstrekt.

Groenekanner Marius van den 
Bosch, coördineert deze actie van-
uit de Lionsclubs. Op de vraag naar 
het ontstaan van het idee voor de 
actie antwoordt Marius: ‘In 2012 
is de Lionsclub in Voorburg begon-
nen met deze actie. De ingezamelde 
waardepunten konden toen al niet 
meer bij Douwe Egberts worden 
ingeleverd. Het idee was dat er wel 
eens veel waardepunten bij mensen 
thuis konden liggen, waarmee al 
jaren niets werd gedaan. Aan de an-
dere kant zien we dat helaas steeds 
meer mensen gedwongen zijn om 
een beroep te doen op de voedsel-
bank. Wekelijks wordt aan hen een 
voedselpakket verstrekt. Koffie zit 
vrijwel nooit in het pakket, omdat 
koffie een lang houdbaar product 
is dat daarom zelden of nooit aan 
een voedselbank wordt gedoneerd. 
Doordat de Lions met Douwe Eg-
berts een deal kon sluiten is dat nu 
wel mogelijk geworden. De deal 

houdt in dat Douwe Egberts kof-
fie levert op de ingeleverde waar-
depunten, waar zij nog 15% aan 
waarde bovenop leggen. Op deze 
manier zijn de punten van Douwe  
Egberts meer waard geworden’.
 
Succes 
‘De actie in Voorburg in 2012 was 
heel succesvol. Deze actie kreeg 
vanaf het begin veel landelijke pu-
bliciteit. Uiteindelijk werden er 2,6 
miljoen punten ingezameld, waar 
5600 pakken koffie tegenover kon-
den worden gezet. In 2014 deden 
er ruim 90 Lionsclubs aan de actie 
mee, die 120.000 pakken koffie op-
leverden. Dit jaar is deze actie nog 
verder over het land uitgerold. Nu 
dus ook in De Bilt’. 

Gemeente De Bilt
Marius: ‘Wat we vragen aan de 
mensen in de gehele gemeente De 
Bilt is of ze bereid zijn om hun 

waardepunten van Douwe Egberts 
bij ons in te leveren. De waarde-
punten kunnen weliswaar nog altijd 
bij Blokker worden benut, maar de 
verworven extra bonus van 15% 
geeft dat de bij ons ingeleverde 
waardepunten veel meer opleve-
ren. Bovendien wordt hiermee een 
goed doel gesteund. De koffie komt 
direct terecht bij die mensen, die 
dat het hardst nodig hebben. Door 
de sociale dienst worden gezin-
nen, alleenstaanden, daklozen e.d. 
geselecteerd. Het Voorburgse suc-
cesverhaal heeft er voor gezorgd 
dat de actie landelijke navolging 
kreeg en enorm is aangeslagen. In 
onze gemeente zullen we op een 
aantal plekken inzameldozen plaat-
sen, waar de waardebonnen kunnen 
worden ingeleverd. In Maartens-
dijk JUMBO Jelle Fahrenhorst, in 
Groenekan Dorpshuis Groene Daan 
en de firma Van der Neut, in Bilho-
ven Albert Heijn en Plus en in De 

Bilt Albert Heijn. De inzameldozen 
staan er tot 31 december. We vra-
gen iedereen om thuis eens in kas-
ten, laden e.d. te zoeken naar nooit 
gebruikte waardepunten. We ho-
pen, dat die dan vervolgens aan ons 
worden gedoneerd t.b.v. het goede 
doel’. 

Aflevering koffie.
‘Eind januari worden alle in het 
land ingezamelde waardepunten 
bij elkaar gelegd en met Douwe 

Egberts verrekend. Douwe Eg-
berts levert de koffie vervolgens 
bij acht landelijke distributiecen-
tra af, waarna de Lionsclubs ze in 
februari naar de diverse voedsel-
banken brengen. Ook kan iedereen 
zich aanbieden om zelf een doos in 
zijn of haar omgeving te plaatsen. 
Mocht iemand nog persoonlijk iets 
meer willen weten dan kan iedereen 
mij altijd bellen’. Telefoon Marius: 
06 51326520.

 Provincie en gemeente 
trekken samen op 

 
De Provincie Utrecht en de gemeente De Bilt hebben met elkaar afge-
sproken hoe zij de komende jaren omgaan met ruimtelijke ontwikke-
lingen. Woensdag 25 november ondertekenden Pim van den Berg, ge-
deputeerde voor ruimtelijke ontwikkeling en Hans Mieras, wethouder 
voor ruimtelijke ordening en landschapsbeleid de Ruimtelijke Agenda.

De ondertekening vond plaats in de Werkschuur van Landgoed 
Sandwijck aan de Utrechtseweg 301. [foto Reyn Schuurman]

Marius van den Bosch levert een inzameldoos af bij de Groene Daan.
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WESTBROEK - Het Zweedse witgoedmerk ASKO is 30 jaar in 
Nederland vertegenwoordigd. Ook Vink Witgoed in Westbroek is 
sinds 1985 dealer van het witgoedmerk ASKO. In de showroom 
aan de Pr. Christinastraat staan vaatwassers, wasmachines, 
wasdrogers en inbouwapparaten van ASKO opgesteld. 
Het 30 jarig jubileum wordt bij Vink Witgoed gevierd met een   
speciaal actiemodel: de ASKO Eco-wasmachine.

...de beste... van nederland 
De reden van het succes van ASKO is het streven naar perfectie, 
met het oog op duurzaamheid en milieu in de breedste zin van het 
woord. Dit heeft geresulteerd in machines die qua  bedienings-

gemak, technische mogelijkheden, verbruik, design en duurzaam-
heid met glans elke vergelijking doorstaan. 
“Top klasse dus en misschien wel de beste machine van Neder-
land”, aldus Ruth Nagel, die al weer 14 jaar eigenaar is van Vink 
Witgoed in Westbroek.
Vink Witgoed heeft kwaliteit, degelijkheid, duurzaamheid en ser-
vice hoog in het vaandel staan. Een merk als ASKO past dan ook 
precies in ons pakket: een degelijk product, goede service, maar 
daarnaast een uitgebreide garantie!

eXtreeM ZUInIG Wassen
De ASKO Eco-wasmachine gaat op het gebied van duurzaam-
heid nog een stap verder. Deze uiterst duurzame wasmachine is 
geschikt voor een warmwaterbron en behaalt daarmee extreem 
zuinig topprestaties. De Eco-wasmachine doet bovendien super-
snel zijn werk.
Met de machine speelt ASKO in op de opkomst van zonnecol-
lectoren. Steeds meer huishoudens kiezen voor zo’n energiebron 
op het dak. Met de aanschaf van een ASKO Eco-wasmachine ha-
len ze meer rendement uit deze energie-investering. Dankzij de 
aansluiting op een warmwaterbron werkt deze sneller en effec-
tiever en dat leidt tot extra besparingen op de energierekening.
Het voordeel is aanzienlijk. Uitvoerige testen wijzen uit dat de 
machine op 60 graden met 60 procent minder energie toe kan. 
Tegelijkertijd is de was ook nog 25 minuten eerder klaar. En bij 
wasbeurten op 40 graden zijn nog hogere besparingen mogelijk. 
Kortom, de ECO-wasmachine past bij milieubewuste gezinnen, 
maar ook bij huishoudens die nog nadenken over de aanschaf 
van zonnecollectoren. Tot die op het dak liggen, functioneert deze 
ASKO namelijk ook op traditionele wijze uitstekend. 

Deze machine laat zien dat zuinigheid en gemak heel goed sa-
men kunnen gaan. Daarom is de ASKO-Eco wasmachine uitge-
roepen tot jublieummodel bij Vink Witgoed en nu extra voordelig 
in aanschaf.

tevreden Klanten
Als u met een defect apparaat in uw woning staat, wilt u snel 
vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst de nieuwe aankoop 
meestal binnen een week en eventueel ook ‘s avonds. 
Kom eens langs bij Vink Witgoed en laat u vakkundig voorlichten, 
onder het genot van een kopje koffie, over de aanschaf van uw 
witgoedapparatuur. De showroom van Vink Witgoed kenmerkt 
zich door een uitgebreid assortiment. Wie niet in de gelegenheid 
is om naar de showroom te komen, kan alvast een kijkje nemen 
op onze website. 

VINK WITGOED VIERT 30 JARIG ASKO JUBILEUM MET ASKO-ECO

Alleen zondags de gehele dag en 
woensdag na 12.00 uur gesloten.

M
y-
Li
fe
Sl
im

Verantwoord afvallen met
uw personal coach!

Gezocht!
25 personen m/v

die 5 kilo of meer willen afvallen.
Met een medische verantwoorde

voedingsmethode 1-2 kilo
per week afvallen!

Voor aanmeldingen of informatie:

Bel 06 -10 06 88 95
 of mail:

evavans@mylifeslim.com

Adri Piecklaan 33
3739 LG  Hollandsche Rading

mylifeslim.com

Beautycenter         Etoile
Bij Beautycenter Etoile kunt u kiezen uit één 
van de gezichtsbehandelingen van Alcina of 
een luxe behandeling op basis van aroma-
therapie met de producten van Decléor.

U kunt bij ons onder meer terecht voor:

Gezichtsbehandelingen  
(wij werken met Decléor en Alcina)

Lichtflitsontharing en huidverbetering

Microdermabrasie

Lichaamsmassages

Botox en fillers

Spraytan

Tanden bleken

Afslankbegeleiding

En nog veel meer..

Adri Piecklaan 33
3739 LG Hollandsche Rading
telefoon: 035 - 577 12 28

www.beautycenteretoile.nl
info@beautycenteretoile.nl

Gratis parkeergelegenheid.

Mail naar info@vierklank.nl of  bel 0346-211992

Ook Vierklank bezorger worden?
Voor deze wijken zoeken wij bezorgers

PER DIRECT
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 119:  Dr. Julius Rontgenlaan, Evert Cornelislaan, Gregoriuslaan, Palestrinalaan
Wijk 120:  Heidepark, Rembrandtlaan, Ruysdaellaan, van Dijcklaan, van Ostadelaan
Wijk 181:  Emmalaan, Kloosterlaan, Oude Bunnikseweg, Prinsenlaan,

Universiteitsweg, Wilhelminalaan 
Wijk 185:  Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan, De Hooghlaan, Albert Cuyplaan, 

Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan
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Kerstzang in Groenekan
Woensdag 16 december hangt de grote lichtster opnieuw boven de deur van de Dorpskerk aan de 
Groenekanseweg in Groenekan. Deze ster is het teken, dat op die avond een ieder welkom is om 
met plezier en overgave de bekende kerstliederen te zingen als begin van de kerstviering 2015.

Het thema is dit jaar ‘Licht in het 
Duister’, de geboorte van Jezus 
(Het Licht) in een wereld van ge-
weld en onrecht. Klaas van Bog-
gelen (orgel) en Jan-Gerrit Vrieling 
(trompet) zullen de gemeentezang 
begeleiden. Verder zullen Jan Hil-
bert (solozang), het (ad-hoc) Muze-
Koor onder leiding van Imre Ploeg 
en 22 kinderen van de Nijepoort-

school onder leiding van Frank 
Smit bijdragen aan een gevarieerd 
programma. 

Gijsbert Zwart heeft toegezegd om 
de ritmische begeleiding van het 
zingen van de kinderen op zich te 
nemen. Het kerstevangelie zal wor-
den gelezen door Frank Klok en het 
kerstverhaal door Arne Rozendaal.

Collecte
De toegang is vrij; wel zal er gecol-
lecteerd worden voor de opvang 
van daklozen in de Catharijnesteeg 
te Utrecht. 

Opvang is een toenemende nood-
zaak gezien o.a. de vele uitgeproce-
deerde vluchtelingen in Nederland. 
De zangavond begint om 19.30 uur.

Leerlingen van Basisschool De Nijepoort oefenen voor de volkskerstzang 2016. (foto Jacobien Flier)

Sint in Groenekan
Sint Nicolaas kwam zaterdag 28 november ook naar Groenekan. Voor-
af hadden de kinderen op vrijdag hun schoen gezet in Dorpshuis De 
Groene Daan, waar ook grote taaipoppen klaar lagen om te versieren.  
De optocht startte op de Oranjelaan in Groenekan en na een heerlijke 
wandeling werd er opnieuw feest gevierd in de Groene Daan. 

Sint stelt ook de kleintjes op hun gemak. [foto Henk van de Bunt]

Sint heeft aandacht voor kinderen; zijn paard kijkt aandachtig toe. [foto 
Henk van de Bunt]

Sint in Lage Vuursche
Zaterdag 28 november kwamen Sinterklaas en zijn Pieten naar Lage 
Vuursche. Het feest begon met een bijeenkomt in het dorpshuis ‘De 
Furs’. Daarna ging het in optocht naar o.a. verpleeghuis St. Elisabeth 
aan de Koudelaan. Na terugkomst was er (opnieuw in De Furs) een 
bezoek van de Goedheiligman zelf. 

Het Pieten-orkest begeleidt de optocht op weg naar Sint Elisabeth. 
[foto Reyn Schuurman]

Sint slaapt heerlijk bij  
Karel Hendriksen

 Het was een druk nachtje voor Sinterklaas. Na zijn tocht door de gemeente had hij afgelopen 
vrijdag in het tuincentrum van Karel Hendriksen in Hollandsche Rading nog de taak schoentjes te 

vullen, inkopen te doen en zijn post door te nemen. Maar toen hij daar klaar mee was kon hij genieten 
van een heerlijke maar korte nachtrust in het comfortabele bed dat speciaal voor hem was neergezet.

Karel Hendriksen zegt zich ver-
eerd te voelen dat Sinterklaas zijn 
tuincentrum heeft uitgekozen als 
overnachtinglocatie. In al die jaren 
dat hij het tuincentrum heeft was 
dit hem nog niet eerder ten deel ge-
vallen. De recente ontwikkelingen, 
de nieuwe naam en metamorfose 
waren naar hij begreep voor Sinter-
klaas aanleiding expliciet voor deze 
locatie te kiezen. En gezien de te-
vreden reacties op het onderkomen 
verwacht hij de komende jaren ze-
ker een herhaling.

Het winkelend publiek kwam zater-
dag nieuwsgierig een kijkje nemen 
in de hoop nog een blik van Sinter-
klaas te kunnen opvangen. Maar 
helaas. Hij was alweer door naar 
een volgende locatie. Gelukkig 
bood de workshop pepernootkrans 
maken en de gezellige winkel een 
prima alternatief en goede tijdsbe-
steding. 

Het tuincentrum is inmiddels in 
kerststijl gebracht. De sfeervolle 
opstellingen, diverse stylinghoek-
jes en het ruime aanbod groen en 
sfeer- en decoratieartikelen nodi-
gen uit om heerlijk te komen slente-
ren en inspiratie te komen opdoen.

Workshop pepernootkrans maken.
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Kerstbrodenactie

Dit jaar houdt ‘Woord en Daad 
een kerstbrodenactie voor het 
goede doel. Door een bestelling 
te plaatsen draagt men een steen-
tje bij aan het vakonderwijs voor 
de jongeren in Burkina Faso. 
Bakkerij Bos in Maartensdijk 
bakt voor dit goede doel weer 
rozijnenbrood (met en zonder 
spijs), grote en kleine kerstol-
len en kerststaven met spijs. 
Voor een overzicht incl. prijzen 
zie www.woordendaadsoest.nl 
Bestellingen kunnen tot en met 
zaterdag 12 december worden 
doorgeven via e-mail grethavan-
voorst@gmail.com (of tel. 0346 
213440) of miekniek@planet.
nl (tel. 06 52589191). Bestel-
lingen kunnen worden afgehaald 
op zaterdag 19 december van 
10.00 tot 12.00 uur bij mevr. 
G. van Voorst, Versteeglaan 138, 
Groenekan of bij mevr. M. Wes-
teneng, R. v.d. Weydenlaan 29 te 
Bilthoven.

Lezing

Op maandag 14 december zal 
prof. dr. Hans Achterhuis spreken 
voor de Bilthovense kring voor 
Wijsbegeerte en Psychologie in 
het kader van het jaarthema ‘Over 
Kwaad gesproken’. Filosoof 
en theoloog Hans Achterhuis is 
emeritus hoogleraar van de uni-
versiteiten van Amsterdam (soci-
ale filosofie), van Wageningen 
(milieufilosofie) en van Twente 
(Wijsbegeerte). In zijn lezing 
‘Kwaad in het groot’ onder-
zoekt Achterhuis de gedachte-
gang van filosofe Hanna Arendt. 
Zij typeerde na het proces van 
Adolf Eichmann in Jeruzalem het 
grote kwaad als ‘banaal’. Deze 
visie was van meet af aan hevig 
omstreden. Achterhuis onder-
zoekt wat Arendt met ‘het banale 
kwaad’ bedoelde, afgezet tegen 
notie van ‘het radicale kwaad’ 
van Kant. De lezing is in ‘Huize 
Het Oosten, Rubenslaan 1, Bilt-
hoven om 20.00 uur.

Film in Bilthovense 
Centrumkerk

Op vrijdag 11 december om 
19.30 uur wordt door de Com-
missie Leren van de Protestant-
se Gemeente Bilthoven in de 
Centrumkerk aan de Julianalaan 
in Bilthoven een film vertoond, 
gevolgd door een nabespreking. 
De film heet De Voorlezer. Hij 
gaat over een jongeman die een 
relatie aanknoopt met een tram-
conductrice, die analfabeet is. Hij 
leest haar van alles voor. De 
relatie houdt na enige tijd op. 
Jaren later komt de jongeman 
zijn vroegere geliefde opnieuw 
tegen, maar nu onder onthutsende 
omstandigheden. Het verhaal als 
geheel concentreert zich op de 
veroordeling van de daders van 
de holocaust en de ethische vra-
gen daaromheen en de omgang 
daarmee in het Duitsland van de 
jaren zestig.De filmvertoning is 
vrij toegankelijk; alleen wordt 
van de toeschouwers een bij-
drage verwacht voor de frisdrank 
en de wijn, die bij de nabespre-
king wordt geschonken. Nadere 
informatie bij Hans Bouma (tel. 
030 2204496).
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Brandweer

Zwembad
Brandenburg

Acties zijn geldig van woensdag 2 t/m dinsdag 8 december 2015

Hoogvliet Bilthoven: Leyenseweg 127 - Bilthoven

Hoogvliet blijft goed bereikbaar!
Leyenseweg 127 Bilthoven

Naast 
zwembad 

Brandenburg 
en Action

Ook tijdens werkzaamheden:

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

Kipfi let 
Kilo

Wicky 
Alle pakken met 10 pakjes 
van 0.2 liter
Per pak
1.59 - 1.65

4.994.994.994.
kilo

SPECTACULAIR!

0.990.990.990.
pak 

10 pakjes

Per liter 0.50
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Grandioze openingsdag 
fondswerving Vierstee

door Rob Klaassen

In het 38-jarige bestaan van De Vierstee in Maartensdijk, zal er zelden een dag zijn geweest die 
zoveel enthousiasme en spirit uitstraalde als die van de open dag op zaterdag 28 november. 

Op deze dag vond de aftrap plaats 
van de diverse acties die de komen-
de maanden zullen worden gehou-
den om te proberen een bedrag van 
200.000 euro bij elkaar te krijgen. 
Met dit bedrag kunnen naast al de 
bestaande renovatieplannen nog 
een aantal extra wensen van gebrui-
kers voor verbeteringen in en om de 
Vierstee worden gerealiseerd. Maar 
liefst zo’n duizend mensen wisten 
zaterdag de weg naar de Vierstee te 
vinden. 

Klokke half elf vond de spectacu-
laire opening plaats. Kunst en Ge-
noegen - als Pieten verkleed - ver-
zorgde voor een bomvolle Vierstee 
een speciale openingsshow. Edwin 

Plug, voorzitter van de Stichting 
Vierstee 2.0, zei dat de acties om 
extra gelden bijeen te krijgen zullen 
lopen tot 9 april 2016. De opbrengst 
ervan is bedoeld om te trachten de 
wensen die er door de gebruikers 
zijn ingebracht te realiseren. Dit be-
treft bijvoorbeeld verbetering van 
de centrale ontmoetingsruimte, een 
vaste licht- en geluidsinstallatie, 
verbetering van de keuken, nieuwe 
stoelen en gordijnen, verplaatsing 
van de bibliotheek naar een andere 
plek e.d. Tevens is er een geldbaro-
meter in gebruik genomen waarop 
het einddoel van 200.000 euro in de 
top staat vermeld. Vrijwel alle ge-
bruikers waren zaterdag in De Vier-
stee aanwezig. Daarnaast werd er 

door een vertegenwoordiging van 
‘de eettafel in oprichting’ door mid-
del van een vragenformulier een 
peiling gehouden of er belangstel-
ling bestaat om in de vernieuwde 
Vierstee een eettafel te organiseren.

Enthousiasme
In haar openingswoord benadrukte 
een zeer enthousiaste wethouder 
Madeleine Bakker nog eens hoe 
zeer zij, almede het hele college, 
onder de indruk is van het enthousi-
asme vanuit Maartensdijk om vol-
uit voor een vernieuwde Vierstee 
te gaan. De gemeenteraad van De 
Bilt heeft een bedrag van 1,5 mil-
joen euro beschikbaar gesteld voor 
onderhoud en renovatie. Van dit 
bedrag is 879.000 euro nodig om 
achterstallig onderhoud en renova-
tie uit te voeren. De rest van de 1,5 
miljoen is bestemd voor het realise-
ren van bouwkundige wensen van-
uit de gebruikers. De invulling van 
deze middelen gaat plaatsvinden in 
volledige afstemming met de ge-
bruikers. Voor de gewenste extra’s 
heeft de gemeente helaas geen geld 
beschikbaar. 

De wethouder benadrukte hoe be-
langrijk het is dat die extra’s er wel 
gaan komen: ‘Het is grandioos dat 
de bevolking dit nu zelf bij elkaar 
gaat brengen. Het is hartverwar-
mend om het enthousiasme hier 
zelf aan den lijve te ervaren’. Het 
bleef bij de wethouder bepaald niet 
alleen bij woorden. Zo nam zij de 
hele dag actief deel aan de diverse 
activiteiten en straalde zij naar alle 
aanwezigen een aanstekelijk en-
thousiasme uit voor De Vierstee. 

Gebruikers
Alle aanwezige gebruikers gaan 
er voor en hebben zo hun speci-
fieke wensen. Henk van Gend van 
Bridgeclub Maartensdijk (BCM): 
‘Het is voor ons van groot belang 
om een goede geluidsafscherming 
te hebben, goede stoelen en een 
fijn klimaat om in te vertoeven’. De 
bridgeclub heeft een aparte com-
missie in het leven geroepen om 
haar acties te coördineren. Zo zijn 
er bij de BCM unieke postzegels 
verkrijgbaar voor 10 euro per vel 
en op 6 februari organiseert BCM 
een speciale bridgedrive waarvan 
de opbrengst naar De Vierstee gaat.

Vele acties 
Het gaat in de komende maanden 
in het Maartensdijkse bruisen van 
acties voor De Vierstee. Zo orga-
niseert de School met de Bijbel op 
vrijdag 4 december een grote spon-
sorloop, gaat SVM Futsal een groot 
zaalvoetbaltoernooi organiseren, 
blijven ‘Vrouwen van Nu’ door-
gaan met hun taartenactie, biedt 
Jool Entertainment aan de hoogste 
bieder een uniek huiskamerconcert 

aan, staat tafeltennis- en badmin-
tonvereniging Reflex de helft af van 
de abonnementsgelden van nieuwe 
leden etc. etc. Er staan daarnaast 
nog veel meer acties voor de ko-
mende tijd in de steigers. 

Eerste geld al binnen
Zaterdag om 16.00u maakte een 
verheugde voorzitter namens Stich-
ting Vierstee 2.0 de stand van za-
ken bekend na de eerste actiedag. 
Er bleek reeds een bedrag binnen 
te zijn van 27.500 euro. Dit was 
mede mogelijk dank zij de gulle 
giften van de diverse aanwezigen, 
maar daarnaast was dit mogelijk 
dank zij een aantal sponsoren zo-
als Happy Nurse en DUO Visie uit 
Maartensdijk, Maatman advies uit 
De Bilt en toezeggingen van het 
Rabobank Stimuleringsfonds en de 
Stichting Mens en zijn Natuur. De 
laatste donatie is gekoppeld aan de 
verplichting dat dit geld gebruikt 
gaat worden voor verbeteringen in 
de keuken. Hierdoor kan een soci-
aal restaurant binnen handbereik 
komen. Edwin Plug: ‘De kop is er 
af, op naar de 200.000 euro’. 

Fittest voor 60-plussers 
door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt, Mens De Bilt en Gymnastiekvereniging Fraternitas organiseerden op 
zaterdag 28 november een Fittest voor mensen van 60 tot 70 jaar. Zij konden in sporthal HF 

Witte Centrum hun fitheid laten meten. Na de test krijgen deelnemers een sportadvies.

Buursportcoach Sebastiaan Klok 
vertelde: ‘De eerste deelnemers 
zijn al om 9.30 uur begonnen. Er 
hebben zich uiteindelijk 87 inwo-
ners aangemeld. Deze kwamen 
hoofdzakelijk uit de omgeving van 
het HF Witte Centrum. Al met al 
een mooi project met verhoudings-
gewijs veel inschrijvingen’. 

Het totaal aantal ‘genodigden’ via 
de gemeente was 1300; allemaal 
inwoners in de leeftijdsgroep 60-70 
jaar en wonend in wijk Weltevre-
den. Daarnaast was er ook nog een 
algemeen bericht via de lokale pers 
rondgegaan

Galm staat voor Gewoon sportief 
en in beweging, Actief in sport, spel 
en oefening, met een leeftijd vanaf 
55 jaar en Met elkaar. Galm kent al 
groepen, die een uurtje onder vak-
kundige leiding sporten in het H.F. 
Witte Centrum in De Bilt, in het 
Lichtruim in Bilthoven en in De 

Vierstee in Maartensdijk. Sebasti-
aan Klok: ‘Met het klimmen van de 
jaren wordt het op peil houden van 
fitheid en gezondheid steeds be-
langrijker. Bewegen is gezond voor 
lichaam en geest, maar vooral erg 

leuk. De beweegnorm is een half-
uur matig bewegen per dag. Door 
voldoende beweging wordt men 
niet alleen fitter, maar het is ook 
goed voor (nieuwe) sociale contac-
ten’.

Wethouder Anne Brommersma doet actief mee en test hier haar 
bewegingsruimte. [foto Reyn Schuurman]

Comité eettafel Vierstee peilt de belangstelling voor gezamenlijk eten.

Een enthousiaste wethouder Madeleine Bakker en een even bevlogen Sint 
verzorgden de opening. 4e overwinning op  

rij voor Nova
De doelstelling is duidelijk dit zaalseizoen; kampioen 
worden met aantrekkelijk en snel korfbal. Coach Van 
Brenk schuift het niet onder stoelen of banken, Nova  

moet zo snel mogelijk terug naar de 2e klasse.

Na drie gespeelde wedstrijden was de trend gezet, drie keer winnen 
en telkens over de twintig goals. Meest opvallende; het plezier straalt 
ervan af en er wordt over veel schijven gescoord. Tegenstander van af-
gelopen zaterdag, Reehorst ’45 uit Ede, was een onbekende en kon daar 
twee overwinningen en één verliespartij tegenover zetten. 
Nova begon goed aan de wedstrijd. In een hoog tempo werd de verdedi-
ging van Reehorst onder druk gezet met de ene na de andere grote kans 
als resultaat. De afronding bleef echter wat achter met een 4-4 tussen-
stand als gevolg. Een tussensprint met goals van Inge van Eck, een one-
hander van Richard van der Pas en een van afstand scherp schietende 
Jaco Schippers betekende een 10-7 voorsprong bij rust. Het gevoel in 
de kleedkamer bij spelers en trainer was eenduidig, ‘erop en erover’ in 
de tweede helft. Van Brenk haalde nog even het verdedigende aspect 
aan door zijn spelers te wijzen op de beperkte kansen die Reehorst no-
dig had om tegengoals te maakten. 
De tweede helft werden de verdedigende duimschroeven nog even ex-
tra aangedraaid en Reehorst zag menig bal zonder doelpoging onder-
schept worden of over de zijlijn verdwijnen. Helaas bleef het vizier bij 
Nova onscherp en werd een aantal mooie kansen om zeep geholpen. 
Het tempoverschil tussen de twee teams maakte echter dat Reehorst 
geen echte vuist kon maken en Nova liep langzamerhand uit naar een 
voorsprong van zes doelpunten.
De wedstrijd eindigde in een duidelijke 20-14 overwinning en Nova 
onderstreept daarmee maar weer eens haar ambities.
Komende week is er ivm Sinterklaas geen wedstrijd, maar daarna vol-
gen voor de kerst nog twee belangrijke wedstrijden tegen achtervol-
gende teams. 



Bijeenkomst Samen voor 
Hollandsche Rading 

25 november was er in het Dorpshuis van Hollandsche Rading een zeer druk bezochte 
bijeenkomst voor en over Hollandsche Rading in aanwezigheid van 

vertegenwoordigers van gemeente en gemeentelijke organisaties.

In aanwezigheid van wijkcontact-
ambtenaar Lianne Oosterlee ver-
telt Erik Verhulp kort de geschie-
denis van het wijk- en dorpsgericht 
werken in Holl. Rading waarbij 
de samenwerking tussen de ge-
meente en de bewonersgroepen 
nu is verstevigd. Bewoners wil-
len meer inspraak en zeggenschap 
over zaken die het dorp betreffen 
en de overheid moet bezuinigen 
en trekt zich enigszins terug. Het 
is voor beide zoeken hoe hier mee 
zo slim mogelijk om te gaan. In-
middels hebben Samen voor Hol-

landsche Rading en de Community 
Hollandsche Rading besloten met 
elkaar samen verder te gaan onder 
de naam ‘Samen voor Hollandsche 
Rading (SvHR)’. En met behulp 
van veel vrijwilligers is al het een 
en ander tot stand gebracht.
MENS De Bilt
De directeur van MENS De Bilt, 
Evelien Ribbens, lichtte de werk-
zaamheden op welzijnsgebied 
van MENS kort toe. MENS orga-
niseert geen activiteiten voor de 
bewoners, maar maakt activiteiten 
mogelijk. Het uitgangspunt is dat 

iedereen kan en mag meedoen; 
samen met elkaar. MENS beant-
woordt vragen op de gebieden wo-
nen, welzijn en zorg telefonisch en 
in de wijkservicecentra en verwijst 
waar nodig door naar meer inten-
sieve hulp of zorg.

Verbreding A27:
De aanwezigen worden bijgepraat 
door Oot Verharen, die vertelt, dat 
na een definitief besluit van de 
Raad van State het tracé-besluit 
in werking treedt en de uitvoe-
ring van de verbreding zal worden 

voorbereid. In juni 2016 wordt er 
een aannemer uitgekozen en in 
2017 worden de werkzaamheden 
aan de A27 gestart. 

Vervolg Gebiedsgericht
werken in Holl. Rading:
Kees van Rossenberg vertelt dat 
SvHR de vervolgfase wil ingaan 
door uit te bouwen  wat inmiddels 
gerealiseerd is en nieuwe zaken op 
te pakken waarvoor belangstelling 
is: ‘Wij zoeken op al deze gebieden 
contactpersonen/ambassadeurs, die 
als trekker willen functioneren voor 
de (verdere) ontwikkeling die we 
op dat gebied in gang willen zetten. 
Op die gebieden zoeken we ook 
contact met de gemeente. En even-
zeer draagt de gemeente punten aan 
waarover zij contact wil met de be-
woners. Als het goed is gaat er een 

goede samenwerking ontstaan, be-
ter dan die er nu is, maar het is van 
beide kanten wel een leerproces’.

Terugkoppeling
De terugkoppeling van het uiteen-
gaan in groepjes tijdens de verga-
dering levert al snel ideeën op. Per 
kwartaal zal er een bijeenkomst in 
het Dorpshuis zijn met een terug-
koppeling over de voortgang van 
de projecten; een volgende bijeen-
komst volgt dus in 2016, in maart 
of april, nog nader te bepalen. De 
aanwezigen worden opgeroepen, 
indien er vragen of opmerkingen 
zijn of iemand wil mee gaan doen 
op welk gebied dan ook dit te mel-
den info@samenvoorhollandscher-
ading.nl. Men is blij met elke reac-
tie en elke bijdrage.    

(Willem Pols)
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Erik Verhulp vertelt in een volgepakt Dorpshuis in Hollandsche Rading 
over het Wijk- en Dorpsgericht Werken anno 2015. [Foto Henk van de 
Bunt]

Geslaagden 
Eerste Hulp aan kinderen

Maandag 30 november deden leden van de EHBO vereniging De Bilt-Bilthoven in de Kees 
Boeke-sporthal in Bilthoven examen ‘Eerste hulp aan kinderen’. 

De cursus bestond uit verschillende 
lesavonden en bevatte diverse ele-
menten, zoals het veilig stellen van 
het Bewustzijn, de Ademhaling en 
Circulatie. Ook werd de cursisten 
geleerd om te reanimeren en om 
gebruik te maken van de A.E.D. 
(Automatische Externe Defibril-
lator) voor de doelgroep kinderen. 
In de cursus kregen zij inzicht in de 
verschillen tussen kinderen (vanaf 
1 jaar tot in de puberteit) en volwas-
senen, die van belang zijn voor de 
eerstehulpverlening. De cursisten 
leerden hulp te verlenen aan zuige-
lingen en kinderen bij stoornissen 

in de vitale functies en bij letsels, 
die bij kinderen veel voorkomen. 
Tevens werd aandacht besteed aan 
het voorkomen van ongevallen bij 
zuigelingen en kinderen. Extra aan-
dacht werd besteed aan het herken-
nen van mogelijke kindermishande-
ling. Een gecommitteerde van het 
Oranje Kruis nam het examen af. 
Alle cursisten, die op deze avond 
examen deden, slaagden voor het 
certificaat Eerste Hulp aan kinde-
ren. De cursus werd gegeven door 
de docent van de EHBO-vereniging 
Jan Broers. 

[HvdB]

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

T.w.v.
€ 4.99

Uw boodschappen 
gratis thuisbezorgd 

in Bilthoven!*
Ga naar www.hoogvliet.com/aanhuis en vul bij uw online 

bestelling deze kortingscode in: BH49911.

advertentieDe gemeente heeft er weer een fors aantal mensen bij die eerste hulp 
kunnen verlenen.

Winterfair Thomashuis
Het Thomashuis in Maartensdijk houdt op zaterdag 12 december van 
11.00 tot 16.00 uur een Winterfair. Er is glühwein, warme chocolade-
melk en andere (warme) versnaperingen. Voor de jongeren is er kinder-
spel, ponyrijden, een luchtkussen en nog veel meer. Er staat een grote 
diversiteit aan kraampjes en er zijn kerstbomen te koop. Het Thomas-
huis is gelegen aan de Dorpsweg 102 te Maartensdijk. Parkeeradvies: 
De Vierstee is slechts drie minuten (lopen) verwijderd.

Bijeenkomst Cliëntenraad 
De leden van Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt nodigen iedereen van 
harte uit voor een informele bijeenkomst in wijkrestaurant Bij De Tijd, 
Prof. Dr. P.J.W. Debeyeweg 1, De Bilt op vrijdag 18 december 2015 
van 14.00 tot 16.00 uur. De bijeenkomst is bedoeld voor cliënten uit 
de gemeente De Bilt, die via de RSD een WWB-(bijstandsuitkering) 
ontvangen. Voor vragen over een bijstandsuitkering of voorzieningen 
kan ook telefonisch een afspraak worden gemaakt of een bericht per 
e-mail gestuurd. Het spreekuur is iedere 1e dinsdag van de maand van 
9.00 tot 11.00 uur in wijkrestaurant Bij de Tijd. Voor het bijwonen van 
de informele bijeenkomst op 18 december kan men zich aanmelden: per 
e-mail: clientenraaddebilt@yahoo.com of telefoon: 06 27820782
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Westbroek verenigt wielerliefhebbers
door Henk van de Bunt

Volgens de Westbroekers Martin Westeneng en Jan Hennipman zijn er in Westbroek en 
omstreken voldoende wielerliefhebbers om in georganiseerd verband te gaan rijden.

Jan Hennipman, ook al jaren be-
trokken bij de echte Westbroekse 
Wielerronde die jaarlijks in augus-
tus de fietskalender siert: ‘Martin 
en ik zijn bezig om de Wielerver-

eniging van Westbroek op te zetten. 
Er zijn zeer veel wielerliefhebbers 
in Westbroek met tal van fietsmo-
menten. Wij willen dit graag onder-
brengen in een vereniging, zodat 

we het gezamenlijk fietsen kun-
nen structureren en de aansluiting 
voor een ieder gemakkelijk kunnen 
maken voor een passend groepje. 
Daarnaast is het natuurlijk leuk als 

mensen met dezelfde hobby zich 
verenigen zodat er bijvoorbeeld 
ook gerelateerde activiteiten onder-
nomen kunnen worden, zoals deel-
name aan tochten, clinics, informa-
tieavonden, enz’.

Geregeld
Medeoprichter Martin Westeneng 
is zelf ook een actieve wielrenner 
en vindt het hoog tijd dat een derge-
lijke vereniging er komt: ‘Natuur-
lijk moeten er veel zaken geregeld 
en uitgewerkt worden. Denk aan 
het samenstellen van een bestuur, 
het ontwerpen van fietskleding, het 
vinden van een (hoofd-)sponsor, 
enz. Maar natuurlijk niet voordat 
we gepeild hebben of er voldoende 
draagvlak is onder de fietsers uit 
Westbroek en omgeving. Daarom 
willen we graag op woensdag-
avond 16 december een informa-
tieavond organiseren om 20.00 uur 
in het Dorpshuis van Westbroek en 
roepen we alle wielerliefhebbers 
uit Westbroek en omgeving op om 
aanwezig te zijn. Dan kunnen we 
de plannen presenteren en kan een 
ieder meedenken, zodat bij de ver-
dere invulling hier rekening mee 
gehouden kan worden. Het meest 
praktisch is het als geïnteresseerden 

zich aanmelden via info@wieler-
rondewestbroek.nl. Dit mailadres 
kan ook gebruikt worden om aan te 
geven dat je op de hoogte gehouden 
wilt worden, wanneer je nu verhin-
derd bent.’

Gehele jaar
Wielerjournalist en columnist 
Thijs Zonneveld schreef in een 
AD-column: ‘Maandenlang waren 
we ondergedoken, hielden we ons 
verborgen. We keken met een half 
oog naar andere sporten en we luis-
terden braaf als onze collega’s tij-
dens de koffiepauze discussieerden 
over of het nu een penalty was of 
niet. En ondertussen streepten we 
de dagen af, wachtend op ons mo-
ment’. Zonneveld doelde hier dui-
delijk op de seizoengebondenheid 
van de wielrensport. Gaat de op te 
richten vereniging dan ook gedu-
rende de periode november –maart 
in winterslaap? Hennipman en We-
steneng: ‘Dat is niet de bedoeling, 
aangezien er ook diverse wielren-
ners zijn die gewoon doorfietsen als 
het wat kouder wordt. Sommigen 
gaan ook met een mountainbike/
crossfiets het bos in, maar natuur-
lijk wordt er minder gefietst als het 
weer daar minder geschikt voor is’.

Jan Hennipman (l) en Martin Westeneng voor het Dorpshuis in Westbroek.

Dansen tegen kanker
Leerlingen van de Middelbare school De Werkplaats (WP) in Bilthoven vroegen op vrijdag 27 

november op ludieke wijze aandacht voor het Helen Dowling Instituut (HDI). 

Dit instituut helpt mensen met kan-
ker en hun naasten, met het emotio-
neel verwerken van de ziekte. 
De leerlingen voerden een flashmob 
(dans op muziek) uit, midden op het 
Vredenburgplein in Utrecht. Daarna 
gingen zij het gesprek aan met om-
standers over de impact van kanker 

en collecteerden zij voor het HDI. 

Het verlies van een 19-jarige vwo-
leerlinge in 2013 maakte diepe in-
druk op de leerlingen en de school. 
Hierom en omdat iedereen wel ie-
mand kent met de ziekte kanker, zet 
een grote groep ‘werkers’ zich dit 

schooljaar in als ambassadeur van 
het HDI. Gedurende het schooljaar 
worden meerdere benefietacties op-
gezet om geld in te zamelen. 

De acties worden gepromoot via de 
Facebookpagina ‘WPHDI’. 

[HvdB]

Op het Vredenburg in Utrecht voeren leerlingen van de Werkplaats een flashmob uit ten bate van het Helen 
Dowling Instituut Bilthoven (HDI). [foto Reyn Schuurman]

Winst voor Irenedames
Het leek zaterdag 28 november een 
gemakkelijke wedstrijd te worden 
voor Irene dames 1. Jupiter kreeg 
in het begin van de eerste set geen 
vat op de opslag van Fuerra Ever-
aert, waardoor Irene snel voor 
kwam met 5-0. Jupiter liet echter 
zien, dat ook zij over een moeilijke 
opslag beschikken en het wordt 10 
-10. Tot halverwege gaat de stand 
gelijk op. Daarna ging de eerste set 
toch nog gemakkelijk naar Irene 
(18-25). De tweede set werd een 
ware thriller, waarin Jupiter steeds 
voor staat. Als Irene 24-21 achter 
komt lijkt de set verloren. Mid-

dels een knappe eindsprint en een 
paar onhoudbare smashes van El-
len Geraats weet Irene de tweede 
set alsnog naar zich toe te trekken 
(24-26). 

In de derde set is het alles Irene wat 
de klok slaat. Mede door een goe-
de invalbeurt van Svenne Bastian 
wordt het 25-14. In de vierde en 
laatste set is Irene minder scherp 
en verliest met 25-18. Routinier 
Laura Klomparends is zeer tevre-
den over de strijdlust van het team: 
‘Als we de 2e set hadden verloren, 
weet ik niet hoe de wedstrijd ver-

der was gegaan, maar ondanks de 
grote achterstand bleven we gelo-
ven dat we konden winnen. Na de 
winst in de 2e set was de wedstrijd 
beslist. Mooi dat we ons aan de 
kop van de ranglijst handhaven’. 
Maandag, 30 november stonden 
de dames van Irene nog een keer 
tegenover Jupiter DS 1, maar nu 
voor de volgende bekerronde. 
Deze wedstrijd werd ook weer in 
Oudewater gespeeld. De volgende 
competitiewedstrijd speelt Irene 
dames 1 tegen Zovoc dames 2 in 
de Kees Boekehal op zaterdag 12 
december om 14.45 uur.

Salvodames winnen nipt
Na twee zware verliespartijen zijn de Salvodames er in geslaagd om 
hun wedstrijd tegen Keizer Otto met 3-2 winnend af te sluiten. Er moest 
een beslissende set aan te pas komen die door Salvo met 16-14 werd 
gewonnen. Door dit resultaat blijft de 5e positie in takt.

Op papier leek het een wedstrijd met mogelijkheden. Het als een na 
onderste team van Keizer Otto kwam op bezoek. Maar die dames wa-
ren niet van plan om het Salvo makkelijk te maken. Wederom was het 
improviseren voor Salvo en moesten invalsters uit andere teams het 
team completeren. Salvo ging voortreffelijk van start. De tegenstander 
werd overrompeld met goed spel en harde services. Resultaat 25-13 
winst. De 2e set herpakte de tegenstander zich en bleek het  blokkeren 
aan de buitenkanten te slap om het de hoofdaanvalster van Keizer Otto 
moeilijk te maken. Zij kon alles raak slaan. Gevolg setverlies met 20-
25. De 3e set opende Salvo slapjes. Na 10 punten bracht coach Carine 
de Ridder vers bloed in de ploeg. Tessa Groot viel prima in en scoorde 
vele punten. De set werd mede hierdoor gewonnen met 25-18. De 4e 
set liet Salvo het er lelijk bij liggen. Aanvallend kwam er niets meer uit 
set ups en service gingen veel fout. Daarmee ging de set verloren met 
12-25. In de 5e set ging het gelijk op tot aan het einde. Salvo wist door 
te drukken en mede door goede middenbloks van Nienke van de Burg 
de set nipt met 16-14 te winnen. Op 1 decemb er spelen de dames in 
De Vierstee tegen Servia en op 11 december om 21.00 uur in sporthal 
Kerkelanden in Hilversum tegen Gemini. 

Tentoonstelling PV De Bilt
Op 11 en 12 december vindt de jaarlijkse postduivententoonstelling 
plaats in het clubgebouw, Jan Steenlaan 34A te Bilthoven. De ten-
toonstelling omvat zowel 4-tallen als losse duiven in de categorieën 
oude doffer, oude duivin, jonge doffer en jonge duivin en late jonge 
doffers en duivinnen. Belangstellenden zijn op zaterdag 12 decem-
ber a.s. vanaf 14.00 uur welkom. De koffie staat klaar en de toegang 
is gratis. De prijsuitreiking door wethouder Madeleine Bakker (De 
Bilt) is om 17.00 uur. 

Beginnerscursus bridge
Bridgevereniging Hollandsche Rading start op 11 januari weer met 
een beginnerscursus bridge op 11 maandagavonden van 19.30 tot 
22.30 uur. In de kantine van Tennisvereniging Tautenburg aan de 
Dierenriem in Maartensdijk 
brengt Henk van de Bunt de be-
ginselen van het spel aan geïn-
teresseerden bij. 

Aanmeldingen en meer info: 
bridgehollrading@casema.nl.

SPEELGOED
Uitdagend & Duurzaam

Boeken & Spellen
www.prikmeteenrietje.nl

advertentie



Nootjes
Te koop aangeboden

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

Zwaar gietijzeren OPEN-
H A A R D / a l l e s b r a n d e r . 
Deurtjes open of dicht € 275,- 
Tel. 06-30012648 na 13.00 
uur

S L A N G V E R L I C H T I N G 
24m € 10,-. Buitenverlichting 
5m €5,-. Netverlichting 
100 lampen € 10,-. 
Vlamverlichting 20 lampen 
€ 20,-. IJspegelverlichting 5m 
€ 15,-. Tel. 0346-213076

Elektrische typemachine plus 
cursus Scheidegger: Blind 
typen € 25,-. Tel. 0346-
211738

Projectiescherm i.g.st. 
130x130 cm € 15,-. Tel. 030-
2746773

Sony KTV LCD Digital E50 
diagonaal 67cm € 50,-. Tel. 
0346-212463

Gerba handgemaakt veilig-
heidsschoenen z.g.a.n. maat 
9½ (44) € 10,-. Tel. 030-
2290923

± 200 LP's in diverse genres 
in 1 koop € 50,-. Tel. 030-
2290923

Mosselpan 24cm zwart. 
Nieuw nog in verpakking 
€ 5,-. Tel. 030-2290923

Doos vol barbiespullen + 
barbies € 12,50. Tel. 0346-
214668

Poppenwagen rood/blauw 
met eendjes i.g.st. € 12,50. 
Tel. 06-27627407

Gratis Linguaphone: cursus 
Portugees. Tel. 0346-212249

2 bruine kippen € 10,- per 
stuk. Tel. 0346-214668

Impala werkschoenen z.g.a.n. 
maat 9 (43) met antislipzool 
+ verstevigde neus € 10,-. Tel. 
030-2290923

Complete hengeluitrusting 
i.z.g.st. met o.a. werphengel 
€ 25,-. Alleen af te halen. Tel. 
0346-214559

Leuk tweezitbankje € 12,50 
of een paar flessen wijn rood/
wit. Tel. 06-25476354

Gratis oud broeikasje ca. 
1,5x3,5 meter. Moet opge-
knapt worden. Zelf afbreken 
en ophalen. Tel. 0346-282302
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerstkrans met 20 Led-
lampjes werkend op 2 bat-
terijen, Ø45 cm € 12,50. Tel. 
06-25042518

2 pers. zit- slaapbankje van 
Ikea, groen geruit € 35,-. Tel. 
0346-281082

2 zwarte paardrijbroeken 
maat 164 en maat 38 € 5,- per 
stuk. Tel. 0346-281082

Glanzend grijs rokje met stro-
ken, riem en mooie gesp maat 
S € 5,-. Tel. 0346-281082

4 flinke dozen met Didl spul-
len € 5,- per doos. Knuffels, 
boekjes, pet, handdoek, 
blaadjes, boekjes etc. Tel. 
0346-281082

Casio Keyboard (niet digi-
taal) met  speciale stekker 
incl. standaard en lesboek 
€ 40,-. Tel. 0346-281082

Brabantia pedaalemmer met 
uitneembare binnenbak, nooit 
gebruikt € 20,-. Tel. 030-
2205540

Moderne nieuwe hanglamp, 
zilverkleurig € 15,-. Tel. 030-
2205540

Z.g.a.n. Perzische gang- 
of traploper, mooi motief 
325x55 cm € 35,-. Tel. 030-
2205540

Tinnen schaal op pootjes, oud 
€ 25,-. Tel. 06-53441095

Kristallen bowlpot, oud 
€ 49,50. Tel. 06-53441095

Mini stepper, weinig gebruikt 
€ 15,-. Kettlebell 5 kg, nieuw 
€ 7,50. Tel. 06-53441095

Lage stalen noren, wei-
nig gebruikt € 25,-. Tel. 
06-53441095

35 kindercadeautjes voor 1 
t/m 7 jr. 2 dozen vol met, die-
ren- knutsel- en vertelboekjes, 
natuurlijk ook Nijntje, speel-
goed en speeltjes. Nieuw en 
z.g.a.n. In 1 koop € 35,-. Tel. 
035-8200359 of 06-16641083

Personeel aangeboden
Jonge vrouw met ervaring 
zoekt HUISHOUDELIJK 
werk, referentie op aanvraag. 
Tel. 06-84974713

SAXOFOON en klarinet 
prive les voor beg. en. gev. 
door gedipl. conservatorium 
docent. Moderne methode. 
Alle informatie op www.
sax-klarinetles.nl of tel. 
06-55891237

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

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

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

kiezen. Aanbieding "knik-
arm" zonnescherm tot 5m - 
3m uitval € 875,-. Levering: 
maart 2016. Tel. 06-26604779

Mooie MARKIES-
ZONWERING. Aluminium 
frame 3,80m, 1e keus doek 
groen/wit € 290,- per stuk. 
Tel. 06-26604779

Te huur/ te koop 
BEDRIJFSRUIMTES 100m2 
- 400m2 aan de Industrieweg 
in Maartensdijk. Tel. 
06-54623282

Stal Ruigenhoek Groenekan 
is op zoek naar jongen/meis-
je die ons tegen betaling op 
zaterdagochtend van half 9 tot 
half 12 wil komen helpen met 
PAARDEN verzorgen. Tel. 
06-20415198

DROOG (open)haardhout: 
€ 55,- per m3. Ongezaagde 
stammen: € 20,- per m3. 
Nw. Weteringseweg 34. Tel. 
06-54751296

fashion. Tel. 06-50839418

Goed geknipt bij BETTY’S 
CORNER! En gezellig! 
Elke woensdag en vrij-
dag bij “ Kapper Hans” in 
Maartensdijk. Maak nog snel 
afspraak voor de feestda-
gen! Bel voor een afspraak: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

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

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

Voor al uw binnen- 
BUITENSCHILDERWERK. 
Redelijk op leeftijd, heel veel 
ervaring. Tel. 030-2540327 of 
06-20605881

LUXAFLEXREPARATIE 
-reiniging. Reparatie zonne-
schermen, rolluiken en mar-

HORLOGE-batterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. 
HORLOGE-bandjes incl. 
aanzetten. Bij Kok Stomerij 
& Lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

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

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

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

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-
ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 
van kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl

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

Tuinservice van Vliet voor al uw snoei- zaag- blad- straat- 
en tuinwerkzaamheden! Het is weer tijd voor het planten van 
bomen en alle andere soorten tuinplanten o.a. Beuken vanaf 
70cm à € 0,65  tot 2.50m à € 8,50. Taxus vanaf 50/60cm à 
€ 4,50 tot 2.50m à € 45,-. Coniferen vanaf 100/120cm à € 
5,- tot +/- 4m à € 65,-. Laurier vanaf 80cm à € 5,- tot 2.5m 
à € 25,-. Vele soorten grote en kleine fruitbomen. U kunt bij 
ons terecht voor al uw tuinplanten! Nw. Weteringseweg 34, 
tel. 06-54751296

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

Amnesty schrijfmarathon 10 december, Internationale dag 
van de rechten van de mens. Evenals vorig jaar organiseert 
de afdeling De Bilt een schrijfactie in de bibliotheek Het 
Lichtruim, Planetenplein 2. Kom tussen 4 en 8 uur en schrijf 
ook een brief of groetenkaart. Heeft u neutrale ansichtkaarten 
om aan gevangenen te sturen? Neem ze mee!

Cursussen/ trainingen 
Kerstworkshops Groenekan: Gebloemd en Flower 
Moment verzorgen bij Kwekerij van Vulpen op 9, 10, 14, 
16, 18 en 21 dec. kerstworkshops. Duur van 19.30 tot 22.00 
uur. Kosten € 40,- p.p. incl. hapje, drankje, materiaal en 20% 
korting op een Groenekanse kerstboom van de kwekerij! 
Liever met een groep op een andere datum workshoppen? 
Laat het ons weten! Aanmelden kan via Info@gebloemd.com 
en 06-10392836 of Info@flowermoment.nl en 06-41866940

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Dassen

Ik kan me bijna niets voorstellen bij vragen als ‘heeft u ervaring met de 
das (of zijn sporen) binnen de bebouwde kom?’ Mijn ervaring in Groene-
kan is, dat de das ‘s nachts rustig door het dorp trekt, gazons achterlaat met 
veel gaten en bovendien grote gaten graaft. 

In de laatste vier jaar is mijn gazon regelmatig het bezoekgebied geweest 
van de das en in de voorzomer van dit jaar heeft het dier een groot gat 
gegraven mogelijk in een poging om er een burcht te graven. Zover heb ik 
het niet laten komen en heb het gat gevuld met grote stenen. Een paar jaar 
geleden werd zo’n poging ook onder de tennisvelden van tennisvereniging 
Voordaan ondernomen en ook daar hebben we de onverlaat gestopt door 
de gaten met betonstukken te vullen.

Er is nog een veel groter probleem, namelijk dat door de opkomst van de 
das de egel in Groenekan is verdwenen. Jarenlang heeft een egelpaar hun 
jongen grootgebracht onder de beukenhaag naast mijn huis. De laatste 5 
jaar is er helaas geen egel meer te bekennen. Op een bijeenkomst deze 
zomer waarin een medewerker van Utrechts Landschap vertelde over de 
voorgang van de gedeeltelijk demping van de Hooge Kampplas (het voor-
malige stinkmeertje) en ook over de toename van het aantal dassen in de 
omgeving, werd de vraag gesteld: ‘en de egels dan?’ De spreker moest be-
kennen dat de das de egel opruimt en geen concurrentie in zijn omgeving 
toelaat.

Plezier
Het plezier van veel mensen over de groei van het aantal dassen staat 
regelrecht tegenover het verdwijnen van de egel uit ons dorp en mogelijk 
uit onze gemeente. Ik wil niet stellen ‘doe de das de das om’, maar het 
groeiend aantal begint een overlast te worden. Beheersing van het aantal 
dassen wordt hiermee wel een noodzaak.

Cor van Doesburg, 
Groenekan.

Oud papier 
Bilthoven Noord
Op zaterdag 5 december haalt de Maartensdijkse 
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 verzocht de papierkliko vóór 8.00 uur aan 
de weg te zetten.
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Hoevelaken verliest van SVM
Na de nuttige bekerwedstrijd van dinsdag 24 november thuis tegen Spakenburg (1-6)  

was SVM zaterdag gastheer van het nog ongeslagen Hoevelaken.

Niets wees er de eerste helft op dat 
SVM zou gaan winnen. In een zeer 
matige eerste helft mocht de Maar-

tensdijkse trots heel erg blij zijn 
dat het bij de rust nog 0-0 stond. 
Hoevelaken had gelukkig voor 

SVM het vizier niet op scherp, an-
ders had de ruststand wel 0-4 kun-
nen zijn. SV M startte ongeïnspi-

reerd en liet nog al wat gaten in de 
verdediging vallen voor de snelle 
balvaardige voorhoede van Hoe-
vaken. SVM kwam sporadisch tot 
een gevaarlijke counter. 

Na de rust een heel ander SVM, 
dat streed voor elke meter. Met 
de goed spelende Mark de Brauw 
trok de geelblauwe formatie steeds 
meer het initiatief naar zich toe. 
Toch kwam Hoevelaken op de 0-1 
voorsprong. Binnen de minuut 
maakte Roy Wijman de gelijkma-
kende 1-1. SVM voelde heel goed 
aan dat er meer te halen viel en 

Maxime de Brauw scoorde fraai de 
2-1. Mike de Kok (hard werkend 
als altijd) had de 3-1 op de slof 
maar schoot naast. Hoevelaken 
krijgt een strafschop toegekend, 
welke door doelman Robin ten Bo-
den schitterend wordt gestopt. Na 
een schitterende pass van aanvoer-
der Marcel Melissen scoorde Mike 
de Kok de 3-1.

Tot aan de winterstop staan nog 
twee wedstrijdenronden gepro-
grammeerd. Aanstaande zaterdag 
spelen de Maartensdijkers uit te-
gen het Amersfoortse VOP.

(foto Nanne de Vries)

Ruime thuiszege DOS
Ook de vierde wedstrijd in de zaalcompetitie eindigde voor DOS in een overwinning.

DÓS begon zoals elke wedstrijd 
zeer scherp aan het treffen. Gecon-
centreerd en in een hoog tempo liet 
het de bezoekers naar adem happen. 

Halverwege de eerste helft was 
al een 10-3 voorsprong bereikt. 
Hierna stokte het richting het rust-
signaal. Niet qua spel, maar wel 
wat de score betreft. DOS kreeg 
nog voldoende kansen maar wat 
de thuisploeg ook probeerde de bal 
wilde niet door de korf. Zelfs vanaf 
de strafworpstip werd tot tweemaal 
toe gemist. De 11-5 ruststand was 

een flauwe afspiegeling van het 
krachtsverschil.

Na rust was DOS weer zuiver in 
de afronding. Hierdoor, maar ook 
doordat Tiel bleef korfballen en met 
veel energie tot het einde doorging, 
bleef de tweede helft aantrekkelijk. 
Tegenvaller was het uitvallen van 
Shanna Versteeg kort na rust met 
een enkelblessure. Haar vervang-
ster Marjolein van Zijtveld was ook 
al op dreef in haar eigen team en 
trok deze lijn door bij haar inval-
beurt.

DOS speelde een prima tweede 
helft waarin ze ook verdedigend 
bij de les bleef. Aanvallend werden 
nog zestien doelpunten gemaakt 
waardoor een mooie 27-11 over-
winning werd behaald. Ook de bei-
de achtervolgers DKOD en EKVA 
wonnen hun wedstrijd en blijven 
DOS op twee punten volgen.

Aanstaande zaterdag 5 december is 
er geen competitiewedstrijd. Op 12 
december ontvangt DOS om 20.30 
uur in De Vierstee DWS uit Koot-
wijkerbroek.

Clinic bij Salvo
Dinsdag 8 december komt oud-
international en oud-bondscoach 
van het Nederlands Heren volley-
balteam Edwin Benne als gasttrai-
ner een clinic geven bij Salvo. Hij 
gaat met drie teams aan de slag: het 
oudste meisjesteam (Meisjes A), 
het jongste damesteam (Dames 3) 
en het eerste herenteam. De teams 
hebben zelf thema’s aangedragen 
waarmee Edwin Benne aan de slag 
gaat. Van 19.00 tot 20.00 uur Meis-
jes A en Dames 3 en van 20.00 tot 
21.00 uur Heren 1.

Salvo nodigt iedereen uit om te 
komen kijken en aan te moedigen. 
Het is heel interessant om te zien 
hoe een gelouterd ex-international 
en bondscoach te werk gaat met de 
diverse teams. Edwin Benne deed 
mee aan de Olympische Spelen in 
1988 en 1992. In Barcelona (’92) 
eindigde hij met Oranje als tweede, 
achter Brazilië.

Oud-international en oud-
bondscoach Edwin Benne geeft een 
clinic bij Salvo.

FC De Bilt deelt 
punten met Aalsmeer

Vijf wedstrijden op rij presteerde FC Aalsmeer in 
de zaterdag tweede klasse B foutloos, zonder tegen 

doelpunten, maar FC De Bilt maakte een eind aan die 
reeks. De ploegen hielden elkaar in evenwicht (1-1), een 

eindstand waar ze allebei mee konden leven.

De openingsfase was duidelijk voor de thuisploeg. Al in de eerste mi-
nuten waren er twee goede kansen om de score te openen. Ook De Bilt 
liet zich zien in de buurt van het doel. Een vrije trap van Jelle Vliek 
eindigde aan de verkeerde kant van de paal en Mike Versloot stuitte 
op doelman Mike Eman. Aalsmeer zakte wat terug en in een mindere 
periode van de wedstrijd nam De Bilt het overwicht. Het voetbal was 
vooral slordig, maar gescoord werd er nu wel. Spits Versloot ontsnapte 
aan de buitenspelval, ging op Eman af en gunde de treffer aan de mee-
gelopen Maties van Heesbeen. Zo keek FC Aalsmeer halverwege op 
eigen veld tegen een 0-1 achterstand aan. In de tweede helft werd vanaf 
het begin druk op de gelijkmaker geaasd. Die liet toch nog ruim een 
half uur om zich wachten. Een kwartier voor tijd werd een kopbal van 
de Aalsmeerse aanvoerder Burak Sitil eerst nog door de hand van Pouw 
uit het doel gehouden, maar in de rebound was Sitil er op tijd bij om de 
1-1 in de touwen te schieten. En daar bleef het bij. 

Heren Salvo verliezen 
Zaterdag 28 november speelden de Heren 1 van Salvo 67 
een thuiswedstrijd tegen Nederhorst. In een spannende 

wedstrijd trok de ploeg uit Maartensdijk net aan het kortste 
eind uitslag: 2-3 (15-25, 16-25, 25-14, 26-24 en 6-15).

De ploeg uit Maartensdijk liet wel zien te beschikken over een enorme 
veerkracht door terug te komen tot 2-2 in sets, nadat het met 0-2 achter 
had gestaan. Door ziekte was spelverdeler Daan Duijvenstein afwezig 
en werd zijn plek ingenomen door Tara van Honschoten. 

Door de vele rake smashes van buitenspelers Peter Hegeman en Antal 
Aalbers werd er vooral in de 3e en 4e set een stevige druk op de schou-
ders van de spelers van Nederhorst neergelegd. Beide spelers lieten 
zien te beschikken over een gave om veel punten te scoren maar ook 
verdedigend in de passing stonden zij hun mannetje. Helaas werd in de 
5e set het goede spel niet voortgezet, maar moet ook gezegd worden dat 
Nederweert het geluk vaak aan haar zijde had. Ook in volleybal moet 
een team af en toe geluk hebben om net wat meer punten te scoren dan 
de tegenstander. Op dinsdag 1 december speelt Salvo Heren 1 een be-
langrijke bekerwedstrijd tegen Atalante uit Vinkeveen.

Brandenburg aan kop
De heren van Brandenburg hebben 
de koppositie in de 1e klasse weer 
overgenomen na een mooie over-
winning tegen Katwijk met 19-9. 
Brandenburg speelde vooral de eer-
ste twee perioden een uitstekende 
wedstrijd in Katwijk, een tegen-
stander die laag staat op de ranglijst 
maar wel gewonnen had van De 
Ham, de koploper 2 weken geleden. 

Op het snelle aanvalsspel van de 
Biltse ploeg hadden de gastheren 

geen antwoord. Via 3-6 na de eerste 
periode, stond halverwege een 3-11 
voorsprong op het bord. De ver-
dediging onder leiding van keeper 
George Panis zat op slot en mede 
door het goede uitgooien van Geor-
ge konden de snelle aanvallers van 
Brandenburg veel kansen creëren 
en afmaken. 
In de derde periode stond het vizier 
wat minder scherp maar toch kon 
de voorsprong uitgebouwd worden 
naar 15-5. In deze periode maakte 

ook de lang geblesseerde linkshan-
dige Kees de Jong weer zijn rentree 
en scoorde jeugdspeler Jorren Han-
selaar tweemaal.
In de laatste periode speelden de 
bezoekers wat slordig, genoeg kan-
sen maar die werden gemist waar-
door Katwijk ook nog 4 maal kon 
scoren. Al met al een mooie over-
winning. Over twee weken maken 
de mannen zich op voor de streek-
derby tegen de nummer drie VCZ 
uit Veenendaal.

FC

DE BILT

SPORTPARK WELTEVREDEN

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

AGTERBERG BV

FC DE BILT
SCHERPENZEEL

zaterdag
5 december

aanvang: 14.00 uur
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Dat willen wij ‘effe’ kwijt…..
Baarns College luistert niet naar bewoners Lage Vuursche 

Het Baarns College wil met de 
aanbieding van het ontwerpbe-
stemmingsplan, Landelijke Ge-
bied, Landgoed Pijnenburg een 
restaurant met parkeerterrein nabij 
Lage Vuursche ‘doordrukken’ on-
danks dat veel bewoners van Lage 
Vuursche gegronde bezwaren heb-
ben aangegeven.

De gemeente Baarn heeft met 
landgoed Pijnenburg en de Provin-
cie Utrecht in 2012 een convenant 
gesloten over ruimtelijke ontwik-
kelingen op landgoed Pijnenburg. 
Een van deze ontwikkelingen be-
treft de realisatie van een restau-
rant met groot parkeerterrein bij 
de hoek van de Vuurse Steeg en 
Embranchementsweg, op een stuk 
grond dat Pijnenburg eind 2011 

heeft aangekocht voor dit doel. 
De afspraken zijn tot stand geko-
men zonder enige raadpleging van 
direct belanghebbenden en bewo-
ners van Lage Vuursche.

Opmerkelijk
Dit is opmerkelijk voor een gemeen-
te die volgens haar eigen website als 
doel heeft inwoners van de gemeen-
te op een efficiënte, flexibele en 
transparante manier te bedienen, zo 
dicht mogelijk bij de inwoners. Te 
meer aangezien het College denkt 
het dorp te helpen met een parkeer-
plaats om zodoende de parkeerdruk 
in het dorp te verminderen.
Zodra de plannen van het conve-
nant bekend werden, hebben om-
wonenden en inwoners van het 
met natuur omgeven dorp brieven 

aan het college gericht en ge-
sprekken met de opeenvolgende 
wethouders gevoerd in de hoop 
het college op andere gedachten te 
brengen over het restaurant en het 
parkeerterrein. 
Zelfs een inspraakreactie op het 
voorontwerpbestemmingsplan on-
dertekend door 111 mensen en een 
enquête aangeboden aan het col-
lege waaruit bleek dat 80% van de 
ondervraagden geen theehuis met 
restaurant wil, heeft het College 
niet overtuigd.

Luisteren
Het feit dat er geen draagvlak is 
voor het restaurant en het par-
keerterrein, behalve bij landgoed 
Pijnenburg zelf, is voor het Col-
lege schijnbaar niet belangrijk. Op 

het argument dat de parkeerplaats 
niets als het beoogde toeristisch 
overstappunt zal gaan functioneren 
omdat er geen fietspad naar Lage 
Vuursche is of komt en het betref-
fende perceel ligt tussen percelen 
van andere grondeigenaren, wordt 
door het College niet eens inhou-
delijk ingegaan. Het College laat 
het aan de raad om wel naar de 
bewoners te luisteren en een ver-
standige beslissing te nemen. Op 

2 december zal de wethouder het 
ontwerpbestemmingsplan aan de 
raad presenteren en op 9 december 
zal de raad er formeel over debatte-
ren. Het ontwerpbestemmingsplan 
is openbaar gemaakt op de website 
van de gemeente Baarn.

P. Bosch van Drakestein, G. Muijs-
son, M. Guensberg en M. Huntelaar 
(inwoners en omwonenden van 
Lage Vuursche)

De toekomstige locatie op de hoek Embrachementsweg en Vuursche Steeg. (foto Henk van de Bunt)

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Wij zijn 1e en 2e kerstdag geopend

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
02-12
Do.

03-12
Vr.

04-12

Spare-ribs, frietjes
en sla 
of

Visschotel op
Bretonse wijze

of
Pastinaak, ananas, romanesco en 
blauwschimmelkaas in korstdeeg

€ 14,50

€ 9,50

€ 9,50

Woe.
09-12
Do.

10-12
Vr.

11-12

Smokey sirloin-steak
met Texas-sauce

of
Zacht gegaarde kabeljauwfilet

met saus antiboise
of

Ragout van “vergeten groenten” 
met geroosterd naan-brood

€ 9,50

In de gemeente, dat zal velen verrassen
vertoeven in tuinen soms dassen
en diep in de nacht
gaan die dieren op jacht
het is zaak op je kippen te passen

Guus Geebel Limerick

Waar was Dascha 
De familie Graafsma uit Hollandsche Rading blijft met vragen achter 
nadat hun 16-jarige Dascha vrijdagnacht stierf door een aanrijding met 
een trein. De politie gaat er vanuit dat zij zelfmoord heeft gepleegd, maar 
de familie gelooft dat niet. Tussen de melding van vermissing en de aan-
rijding ligt een tijdsbestek van bijna 4 uur en een afstand van ca. 1 kilo-
meter. Dascha was vrijdag uit met vriendinnen in de bar Let’s Get Down 
in Hilversum aan de Emmastraat. Over de periode tussen 2 uur ‘s nachts 
en 5.45 uur is geen duidelijkheid. Zij is vaak gebeld en zijn er berichten 
verzonden waar zij niet op reageerde, haar telefoon is onvindbaar. Da-
scha was slechts gekleed in een wit t-shirt, witte gympen en een zwarte 
broek. Een ieder die informatie kan verschaffen wordt verzocht contact 
op te nemen met René Graafsma via mail@renegraafsma.nl.

advertentie

Vierstee film op YouTube
Het verleden komt tot leven dankzij oud beeldmateriaal van de heer van 
de Kant. De originele film uit 1978 van de start, bouw en opening van 
De Vierstee staat op Youtube. Ook in 1978 zette de Maartensdijkse be-
volking de schouders eronder om De Vierstee te realiseren. Anno 2015 
wordt er weer een beroep op de inwoners gedaan om De Vierstee van 
alle gebruiksgemakken te voorzien. Wellicht vormt de video een inspi-
ratiebron voor nieuwe initiatieven van inwoners of het bestuur van Vier-
stee 2.0. Grappig detail in de film is dat de huidige voorzitter van het 
actiecomité Edwin Plug op 2.47 min. als jong jochie in beeld is. De link 
naar de video is https://www.youtube.com/watch?v=M86eaX2X9nI

De voice -over is verzorgd door 
Kees Pijpers, hier in gesprek 
met Koningin Beatrix tijdens 
de opening van De Vierstee.

Zaterdag 
5 december

www.naastdeburen.nl   Groenekanseweg 168   Groenekan

5 december5 december

www.naastdeburen.nl   Groenekanseweg 168   Groenekan

GRATIS

SINTERKLAAS VERRASSINGSDESSERT
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