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Afsluiting 
Soestdijkseweg-Zuid 

De Soestdijkseweg-Zuid wordt van vrijdagavond 28 november 19.00 

uur tot en met maandagochtend 6.00 uur afgesloten voor autoverkeer. 

Het verkeer wordt omgeleid via de 1e Brandenburgerweg, Hertenlaan 

en Leyenseweg. De omleidingsroute wordt ter plaatse duidelijk aange-

geven met borden. Fietsers kunnen aan één kant van de Soestdijkse-

weg-Zuid het ietspad blijven gebruiken.

De afsluiting vindt plaats om de aanleg van de rotonde met de Antonie 

van Leeuwenhoeklaan mogelijk te maken. De werkzaamheden zullen 

enige hinder opleveren voor de omgeving. Getracht wordt dit tot een 

minimum te beperken.

Op maandagochtend 1 december is de weg vanaf 6.00 uur weer open 

voor autoverkeer. De rotonde wordt de komende weken verder afge-

bouwd. Als alles volgens planning verloopt is de rotonde voor het einde 

van dit jaar helemaal klaar.

Model voor WMO
Reinaerde 1 jaar in het lichtruim

door Floris Bijlsma

Een jaar geleden werd in Het Lichtruim nog druk getimmerd en geboord om de laatste hand te 

leggen aan de ruimte van Reinaerde. Nu is de dagbesteding voor mensen met een verstandelijke 

beperking volop in gebruik. De voorziening is direct verbonden aan andere gebruikers van het 

pand. Daarmee staat Reinaerde middenin de samenleving.

Carla Varkevisser van Reinaerde 

was er vanaf het begin bij in Het 

Lichtruim. ‘Het was best even 

zoeken om een geschikte vorm 

te vinden voor de cliënten van 

de dagbesteding. Maar iedereen 

heeft nu zijn plek goed gevon-

den.’ In Het Lichtruim is een ou-

derengroep met gemiddeld zeven 

deelnemers per dag. Deze mensen 

ondernemen ontspannende activi-

teiten, passend bij hun leeftijd, zo-

als oude liedjes zingen, bewegen 

en boodschappen doen. Daarnaast 

is er de servicewerkgroep met ge-

middeld 10 deelnemers per dag. 

Zij verlenen diensten aan andere 

gebruikers van Het Lichtruim. Zo 

scant Anand in de bibliotheek boe-

ken in, die terug worden gebracht 

door bezoekers en legt hij gereser-

veerde boeken klaar. Ook helpt hij 

soms bezoekers als zij iets zoeken 

in de bibliotheek. Wesley zorgt 

voor kofie en thee voor mensen 
die in het Kunsthuis cursussen vol-

gen. Hij krijgt veel complimenten 

voor de lekkere kofie die hij zet. 
Varkevisser: ‘Onze cliënten erva-

ren dit als werk. Zij doen het seri-

eus, nauwkeurig en met een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel. Het 

is mooi dat wij van Reinaerde en 

andere gebruikers van Het licht-

ruim elkaar steeds beter weten te 

vinden.’

WMO

Een mooi voorbeeld daarvan is de 

samenwerking met kinderopvang 

De Bilt binnen Het Lichtruim. 

Twee cliënten van Reinaerde, Ran-

di en Marion, werken daar. Randi 

vouwt schone was op en legt deze 

in bakjes op naam van de kinde-

ren. Marion ondersteunt de leid-

sters. Ze brengt kofie rond, maakt 
schoon en verschoont de bedjes. Zij 

doen dat met veel plezier. De kin-

deren kennen hen goed en ervaren 

in deze samenwerking dat mensen 

met een verstandelijke beperking 

een normale rol in de samenleving 

innemen. Voor Randi en Marion is 

het ijn dat zij een belangrijke rol 

kunnen vervullen bij de kinderop-

vang met werkzaamheden waar 

zij goed in zijn. Dat geeft hen een 

gevoel van eigenwaarde. De bege-

leiding houdt steeds contact met 

Randi en Marion en met Ria van 

der Zee, contactpersoon van de kin-

deropvang. Van der Zee: ‘Wij zijn 

enorm blij met het werk dat Randi 

en Marion voor ons doen. Daardoor 

kunnen wij meer aandacht aan de 

kinderen besteden’. 

Samenwerking

‘Daarnaast is de samenwerking 

binnen Het Lichtruim een prach-

tig voorbeeld van hoe je de WMO 

kunt vormgeven. Op het gebied van 

dagbesteding voor mensen met een 

verstandelijke beperking is hier al 

een stap in gemaakt. Dat komt door 

de goede samenwerking en natuur-

lijk ook omdat we boffen met zo’n 

mooi multifunctioneel pand als 

Het Lichtruim. Dat heeft niet elke 

gemeente.’ Reinaerde wil graag 

verder naar buiten treden, verder 

de samenleving in. Er zijn ook nog 

plekken vrij in diverse groepen met 

dagbesteding voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Een van 

de manieren om naar buiten te tre-

den is het uitdelen van een kleine 

attentie op vrijdag 28 november op 

de markt aan de Planetenbaan ter 

gelegenheid van het eenjarig be-

staan van Het Lichtruim. Nathalie 

vult de zakjes met strooigoed. Ze 

glundert terwijl zij daarmee bezig 

is. ‘Het is hartstikke leuk om te 

doen. En héél af en toe snoep ik zelf 

ook een pepernootje!’

Wanneer een bedrijf of instantie 

licht administratief of dienstverle-

nend werk wil laten uitvoeren door 

mensen van Reinaerde, kan men-

contact op nemen met Carla Varke-

visser. hetlichtruim@reinaerde.nl

Nathalie vult zakjes met strooigoed in de werkruimte van Reinaerde.

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Groenekan - 06 53347062

www.peterbrouwer.nl

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Kruispunt Westbroek 
tijdelijk dicht

De gemeente De Bilt gaat in de eerste week van december werkzaam-

heden uitvoeren op de kruising van de Dr. Welfferweg met de West-

broekse Molenweg. Op donderdag 4 december zal de kruising tijdelijk 

voor al het verkeer worden afgesloten (tussen circa 6.00 en 18.00 uur). 

Doorgaand verkeer tussen Westbroek en Maartensdijk wordt omgeleid 

via Utrecht Overvecht en Groenekan.

De werkzaamheden zijn erop gericht om de verkeersveiligheid te ver-

beteren. Op de kruising passeert veel schoolgaande jeugd. Uit een 

inventarisatie blijkt dat de voorrangssituatie op de kruising nu onvol-

doende duidelijk is. Door het aanleggen van een verkeersdrempel moet 

doorgaand verkeer op de Dr. Welfferweg meer afremmen en wordt de 

veiligheid verbeterd.

De voorbereidende werkzaamheden vinden op 2 en 3 december plaats. 

Dit brengt enige overlast met zich mee, maar het verkeer kan het kruis-

punt Dr. Welfferweg / Westbroekse Molenweg dan nog wel gebruiken. 

Als de kruising op 4 december overdag wordt afgesloten, kunnen be-

woners aan de Westbroekse Molenweg hun woning bereiken via de 

Pr. Christinastraat. Hiervoor wordt tijdelijk een paaltje in deze straat 

verwijderd. Doorgaand verkeer kan omrijden via Utrecht Overvecht en 

Groenekan. Deze route wordt aangegeven met omleidingsborden.

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

Over 4 weken
is het alweer kerst
De nieuwe kaartcollecties

zijn binnen. Bestel ze tijdig.

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

advertentie

enhuizen Groep
anseweg 246a

oenekan

ountants.nl
ountants.nl

Per 1 december gaan wij verhuizen en veranderen van naam!

www



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

30/11 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos 

Pr. Gem. Zuiderkapel

30/11 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
30/11 •  18.30u - Ds. A Beens

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

30/11 • 10.30u - Mw. L.C. Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

30/11 • 10.00u - Dhr. Wim Molenkamp

R.K. Kerk O.L. Vrouw

30/11 • 10.30u - Pastor G. Weersink

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom)

30/11 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
30/11 • 17.00u - Ds. M.H. Sliggers

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

30/11 • 10.00u - Ds. W.J. den Hartog
30/11 • 19.00u - Ds. G. de Feijter

Pr. Gem. Opstandingskerk

30/11 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam 
en ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk

30/11 • 10.30u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

30/11 • 10.00u - Dhr. Wouter Klop

Herv. gemeente Blauwkapel 

30/11 • 10.00u - Ds. P.J. Teeuw
30/11 • 18.30u - Ds. J.W. Hooydonk

Herst. Herv. Kerk

30/11 • 10.30u - Ds. den Hartog
30/11 • 18.00u - Dhr. Klok

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

30/11 • 11.00u - Ds. Rene Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

30/11 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
30/11 • 18.30u - Ds. M.K. de Wilde

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

30/11 • 10.00 en 18.30u - 
Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

30/11 • 9.30u - Ds. Rene Alkema

St. Maartenskerk

29/11 • 19.00u - 
Woord- en Communieviering

30/11 • 10.30u - 
Woord- en Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

30/11 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

30/11 • 10.00u - Ds. G. Lustig
30/11 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
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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

Bijbel in Gewone Taal

Onlangs is in Nederland de 
Bijbel in Gewone Taal (BGT) 
verschenen; een nieuwe ver-
taling van de Bijbel vanuit de 
grondteksten, gemaakt door het 
Nederlands Bijbel Genootschap 
(NBG). Deze uitgave is bestemd 
voor iedereen die behoefte heeft 
aan een duidelijke en toeganke-
lijke Bijbel. Bilthovenaar Hans 
Bouma, plaatselijk vertegen-
woordiger van het NBG, zal over 
de BGT een lezing houden op 
woensdag 3 dec. in de Koperzaal 
van Verzorgingshuis “De Koper-
wiek” , Koperwieklaan 3 in Bilt-
hoven. Om half acht wordt u 
ontvangen met koffie en/of thee.

Geboren

8 oktober 2014

Sanne

Dochter van William
en Ankie van Voorst
Tolakkerweg 209g

Maartensdijk › Soestdijkseweg-Zuid 265 • 3721 AE  Bilthoven • (030) 228 37 41 • www.tap-uitvaart.nl

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

dingswerk. Zondag 30 november 
bij de VEG-De Bilt om 10.00 
uur, Nieuwstraat 47. Meer info: 
www.operatiemobilisatie.nl/afri-
catour

Middagdienst in Maartensdijk

Op zondag 30 november orga-
niseert de PKN gemeente Maar-
tensdijk en Hollandsche Rading 
weer een middagdienst in de 
Ontmoetingskerk Koningin Juli-
analaan 26 in Maartensdijk. In 
deze dienst zal RKK-presentator, 
Nederlands Historicus en jour-
nalist Leo Fijen uit Maartensdijk 
voorgaan. Ook zal er aandacht 
zijn voor ‘The Church of Bangla-
desh’, waar een aantal jongeren 
uit Maartensdijk in oktober jl. 
voor een ambassadeursreis naar 
toe is geweest. Voor de muzi-
kale omlijsting zorgt dit keer 
de Praiseband en Praisekoor uit 
Loosdrecht onder leiding van 
Kees Grobecker. Na afloop van 
de dienst is er soep en broodjes 
tegen een geringe vergoeding. De 
dienst begint om 17.00 uur.

Lezing over De Drie Koningen

Kunst en Religie Bilthoven orga-
niseert op maandag 1 december 

Amnesty in de bibliotheek

Zaterdag  29 november a.s. staat 
Amnesty International van 11.00 
tot 12.30 uur met een stand in de  
openbare bibliotheek van Bilt-
hoven. Daar kan men een hand-
tekening zetten onder petities, 
waarmee Amnesty bij regeringen 
aandacht vraagt voor gevange-
nen  waarvan de mensenrechten 
geschonden worden. Ook is er 
informatie over Amnesty zelf en 
haar acties.

Collecteweek Leger des Heils

Vrijwilligers van het Leger des 
Heils collecteren tussen 24 tot 
en met 29 november in Biltho-
ven, De Bilt & Maartensdijk. De 
opbrengst is bestemd voor het 
buurtwerk, waarmee het Leger 
op een bijzondere wijze maan-
delijks 1.500 mensen in buurten 
bijeen brengt tijdens inloopoch-
tenden of -middagen. 

Filmgroep Centrum

Op 2 dec. zal bij Filmgroep Cen-
trum één van de leden enkele van 
zijn films laten zien en daarbij 
vertellen hoe deze zijn gemaakt. 
Speciaal zal aandacht worden 
besteed aan het gebruik van de 
camera. Begrippen als scherp-
tediepte, macro en belichting 
zullen ongetwijfeld aan de orde 
komen. De Filmgroep Centrum 
is een vereniging van amateur 
video-filmers. De bijeenkomst 
wordt gehouden in De Schakel, 
Soestdijkseweg Zuid 49A in De 
Bilt en begint om 20.00 uur. 
Belangstellenden zijn welkom. 
Meer info: filmgroepcentrum.nl

Interactief en muzikaal 

programma

Rond het thema ‘Please don’t 
send me to Africa’ wordt er 
nagedacht over Gods roeping en 
opdracht, maar ook over beschik-
baarheid en verantwoordelijk-
heid. Er wordt gekeken naar de 
nood in de wereld en de ontwik-
kelingen in het wereldwijde zen-

een lezing over ‘ De Drie Konin-
gen verbeeld in de vroegchris-
telijke en middeleeuwse kunst’. 
Drs. Paul Bröker (van het kunst-
instituut Helikon in Utrecht) 
verzorgt de lezing in de Bech-
steinzaal van de Schutsmantel, 
Gregoriuslaan 35, Bilthoven om 
20.00 uur. Kaarten zijn aan de 
zaal verkrijgbaar. Info: gnjvan-
nieuwstadt@hetnet.nl 

Westbroek ontmoet

Steeds meer ouderen vinden hun 
weg op het internet. Homayun 
Sharifi, bij velen bekend van 
Computerhulp Midden-Neder-
land, maakt makkelijk wat 
moeilijk lijkt. Extra leuk als 
u een ‘i-pad’ of ‘tablet’ mee-
neemt. Westbroek Ontmoet u 
graag op dinsdag 2 december 
van 14.30 – 16.30 uur in het 
Dorpshuis van Westbroek. De 
kosten zijn 3 euro, inclusief een 
kop koffie of thee. Wanneer u 
wél wilt komen, maar niet weet 
hoe, kunt u vervoer regelen via 
de familie Kalisvaart, tel: 0346-
281181. Ook wanneer u niet in 
Westbroek woont, bent u van 
harte welkom.

De Hervormde Gemeente te Westbroek en de Hervormde 

Gemeente te Maartensdijk geven er bij deze namens het breed 

moderamen van de classicale vergadering Utrecht van de Protes-

tantse Kerk in Nederland kennis van dat genoemd breed moderamen 

van de classicale vergadering voornemens is genoemde gemeen-

ten samen te voegen, waarbij ook haar diaconieën zullen worden 

samengevoegd. Door deze samenvoeging ontstaat de Hervormde 

Gemeente te Westbroek e.o. en haar diaconie.

Het voorgenomen besluit tot samenvoeging alsmede de laatste 

vastgestelde jaarrekeningen van de gemeenten en haar diaconieën 

liggen ter inzage op het adres Dr. Welfferweg 63, 3615 AL West-

broek en kunnen aldaar na telefonische afspraak (0346-281782) 

worden ingezien.

Een eventuele schuldeiser van de gemeenten en/of van haar dia-

conieën kan tot een maand na deze publicatie bezwaren tegen het 

voorgenomen besluit inbrengen bij het breed moderamen van de 

classis, per adres Kievitlaan 2, 3738 ES Maartensdijk, waarbij moet 

worden aangegeven waarom naar zijn inzicht door de samenvoe-

ging zijn verhaalspositie wordt benadeeld. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de preses van de 

kerkenraad Westbroek, de heer M. Westeneng (06-20309864) of bij 

de preses van de kerkenraad Maartensdijk, de heer A.C. Kronenburg 

(030-2204043).

Apotheek Maertensplein verzorgt 

medicijnen in Groenekan
Met de komst van dr. Boersma wordt de medicijn-

verstrekking in Groenekan voortaan door een externe 

apotheek verricht. Apotheek Maertensplein bezorgt de 

medicijnen gratis in haar gehele verzorgingsgebied. 

Tel. 0346-210605.

Oud papier
zaterdag 29 november

Westbroek

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

Hollandsche Rading

Muziekvereniging Kunst & Ge-
noegen haalt oud papier in Hol-
landsche Rading op. De wagen 
vertrekt om 9.00 uur vanaf ‘Het 
Rondje’. U wordt vriendelijk ver-
zocht de papiercontainers en/of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten
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Servicecentrum Maartensdijk opent 
op 1 december haar deuren

door Marijke Drieenhuizen

Op maandag 1 december gaan de deuren van het geheel verbouwde Servicecentrum Maartensdijk 

weer open. Waarschijnlijk is nog niet alles helemaal perfect maar mensen zijn weer welkom. 

De huisartsen en apotheek hebben meer tijd nodig: zij verhuizen begin volgend jaar.

Het Servicecentrum Maartensdijk 

is onderdeel van Mens De Bilt en 

moet nog meer dan voorheen de 

centrale plek in het dorp worden 

waar mensen van alle leeftijden met 

al hun vragen en ideeën terecht kun

nen op het gebied van wonen, zorg 

en welzijn. Er worden daarnaast 

ook diensten en activiteiten voor 

laagdrempelige ontmoeting aange

boden. Mens De Bilt richt zich in 

opdracht van de gemeente De Bilt 

op maatschappelijke ondersteuning. 

Het doel van deze organisatie is om 

mensen bij elkaar te brengen zodat 

iedereen die dat wil mee kan doen. 

Andere manier

Ernst Grevink is manager Service

centra bij Mens De Bilt. In Maar

tensdijk zal gestart worden met zo 

veel mogelijk dezelfde diensten 

en activiteiten als voor de verbou

wing: ‘We werken wel op een ande

re manier. Activiteiten zullen door 

inwoners zelf georganiseerd moe

ten worden en zij zullen ook zelf 

voor de benodigde vrijwilligers en 

inanciën moeten zorgen. Wij faci
literen en ondersteunen ze met alles 

wat we hebben. Zelf zetten wij geen 

activiteiten meer op, het moet echt 

uit de gemeenschap zelf komen en 

dan kan er dus heel veel bij ons’. 

Mens op Maat 

Een belangrijke taak die uitgevoerd 

gaat worden in het servicecentrum 

wordt ingevuld door het Mens op 

Maat team. Mensen die ondersteu

ning nodig hebben komen wellicht 

in aanmerking om gebruik te ma

ken van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (Wmo). In het Ser

vicecentrum is vaak het bekende 

gezicht van Coby Merkens aan

wezig. Mensen die vragen hebben 

over deze vorm van ondersteuning 

kunnen zich, vijf ochtenden per 

week, bij haar melden. Als zij er 

niet is zal er iemand vanuit het Ser

vicecentrum De Bilt aanwezig zijn. 

Lijkt men in aanmerking te komen 

voor deze vorm van ondersteuning 

dan zal een afspraak geregeld wor

den met het Mens op Maat team. 

Zij nemen de aanvraag dan over en 

samen wordt gekeken wat de mo

gelijkheden zijn. Mocht het niet iets 

van de Wmo betreffen dan kunnen 

zij de aanvrager doorsturen naar de 

instantie die wel verder kan helpen.

Diensten Maartensdijk

In Maartensdijk blijven de Bood

schappenPlusBus, Tafeltje Dekje, 

Steunpunt Mantelzorg en het Wijk

zorgteam van Cordaan gehand

haafd. Maar ook zal er gedurende 

de week iemand aanwezig zijn van 

Buurtbemiddeling, eenmaal per 

maand het spreekuur van wethou

der Madeleine Bakker en eenmaal 

per week de wijkcontactambtenaar 

Lianne Oosterlee. Daarnaast is het 

mogelijk om afspraken te maken 

met de Wijkcoach of iemand van de 

Regionale Sociale Dienst. Ook zal 

de vrijwilligerscentrale VIA, een

maal per week een middag aanwe

zig zijn voor allerlei vragen op het 

gebied van vrijwilligerswerk.

Activiteiten

Door de verbouwing zijn sommige 

activiteiten uitgeweken naar het 

Sojosgebouw aan de Dorpsweg. 

Deze ruimte zal naast het nieuwe 

servicecentrum gebruikt blijven 

worden. Hoe dat precies ingevuld 

gaat worden is nog niet duidelijk. 

De volgende activiteiten blijven in 

het servicecentrum: koersbal, een 

deel van de bewegingslessen voor 

ouderen, de computercursussen, 

Quiz en Zo, bridge, klaverjassen 

en waarschijnlijk het schilderen. 

Voor een proefperiode gaat ge

start worden met de mogelijkheid 

om driemaal per week gezamen

lijk te eten. Daarnaast is er zoals 

vertrouwd het kofiedrinken in de 
morgen en middag gedurende de 

maandag tot en met vrijdag. Ernst 

Grevink: ‘Maar er kan meer, wij 

gaan graag in gesprek met mensen 

die ideeën hebben’.

Coby Merkens en Bea Alma (o.a. van de BoodschappenPlusBus) achter de 

bar in de algemene ruimte van het nieuwe Servicecentrum Maartensdijk.

‘Een sfeervolle avond in De Bilt met 
Algemeen Zangkoor Maartensdijk...’

Afgelopen zaterdag gaf het
45-jarige Algemeen Zang-
koor Maartensdijk een klas-
siek concert in de 
H. Michaëlskerk in De Bilt. 
Met medewerking van het 
Nederlands Begeleidingsor-
kest en Quinck Vocaal En-
semble werden stukken van 
Haydn, Mozart en Beethoven 
ten gehore gebracht.

Er was sfeer in de kerk, grote 
belangstelling voor het con-
cert en de akoestiek van de 
H. Michaëlskerk is prima. Ik 
dacht tijdens het concert te-
rug aan de tijd dat mijn vader 
als vrijwilliger bij de zieken-
omroep in Zwolle werkzaam 
was en me meenam naar 
een opname van een concert 
in een kerk. Ik mocht dan de 
kabels helpen uitrollen, mi-
crofoons plaatsen en tijdens 
het concert meeluisteren 
in de kleine ruimte waar de 
bandrecorder en het meng-

Ik ben opgegroeid met muziek. Mijn ouders hadden altijd de radio aan en mijn vader liep 

dan fluitend door het huis. Op jonge leeftijd “draaide ik al plaatjes” en op zondag in de kerk 

kon ik wegdromen bij het orgelspel. Nog regelmatig heb ik een brok in mijn keel bij muziek.

paneel waren opgesteld. Ik 
vond het magisch en leerde 
op die manier kennis maken 
met klassieke werken. Mijn 
moeder zong toen in het 
koor “Gloria Patri” en ik heb 
haar vaak in een uitvoering 
gezien. En hoewel ik zelf 
vooral van popmuziek hield, 
ben ik toch ook van klassieke 
muziek gaan houden, zeker 
toen ik de verbinding zag 
tussen muziek van nu en 
klassieke muziek.

Jaren later werkte ik voor de 
afdeling Radio bij de AVRO 
als samensteller van muziek-
programma’s. Mijn vader was 
zo trots op me! Ik heb sinds 
die tijd ook vele klassieke 
concerten bezocht en heb ik 
de passie van de muzikanten 
van dichtbij beleefd. 

Zaterdagavond kwamen 
deze herinneringen weer 
boven tijdens het program-

ma “AZM Zingt Klassiek” en ik 
moest vooral aan mijn vader 
denken. Hij overleed ruim 
twee jaar geleden. Door zijn 
muzikaliteit ben ik gevormd. 
En soms hoor ik hem nog 
fluiten...

Koop Geersing, uitvaartverzorger
dag en nacht bereikbaar: 06 - 51 24 77 43

Koop Geersing, uitvaartverzorger
dag en nacht bereikbaar: 06 - 51 24 77 43

Mens met elkaar
Mens met Elkaar legt verbindingen tussen mensen met een hulpvraag 

in de thuissituatie en een vrijwilliger. Hierbij gaat het om één op één 

contact tussen elkaar. Twee mensen die plezier in elkaars contact heb

ben; elkaars maatje zijn. De vraag kan breed zijn en variëren van prak

tisch van aard of een combinatie. Zoals een wandeling, een museum

bezoek, samen boodschappen doen, een praatje maken of een ander 

verzoek. Aanmelden kan bij mensmetelkaar@mensdebilt.nl of via tel. 

06 19059758. 

Voorlichting WMO 
We lezen er vrijwel dagelijks over: de WMO per 1 januari 2015 en de 

uitvoering daarvan. De landelijke overheid heeft de uitvoering op de 

schouders gelegd van de Gemeenten en tegelijk het budget met onge

veer een kwart ingekrompen. Logisch dat er dan een zekere onrust ont

staat bij de burgers en komen vragen boven als ‘Is er nog wel genoeg 

geld bij de gemeente wanneer wij zelf een beroep moeten doen op deze 

voorziening’? 

De gezamenlijke ouderenbonden (ANBO, KBO, PCOB) houden een 

voorlichtingsmiddag op dinsdag 2 december a.s. over deze problemen. 

Eerst vertelt een voorlichter van de ouderenbonden over hoe het zo geko

men is en na de pauze zal Tolinda de Vries van het gemeentelijke Zorg

loket uitleggen hoe de gemeente De Bilt dit gaat aanpakken en hoe het 

staat met de voorbereidingen. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen.

Het is een actueel onderwerp voor alle ouderen in De Bilt en ook daar

om toegankelijk voor nietleden van ouderenbonden. Er wordt geen 

toegangsgeld gevraagd. De bijeenkomst is in gebouw De Schakel, 

Soestdijkseweg Zuid 49 De Bilt (achter Immanuëlkerk) op dinsdag  

2 december. Aanvang 14.00 uur. 

Meldpunt keuken-
tafelgesprek WMO

Op dit moment kunnen mensen die denken gemeentelijke hulp in de 

huishouding of een andere vorm van zorg nodig te hebben, zich bij de 

gemeente melden voor een zogenaamd keukentafelgesprek. Tijdens dit 

gesprek wordt bepaald of en welke vorm van hulp van toepassing is. 

Om te kunnen volgen hoe dit in de praktijk gaat, opent de PvdA De Bilt 

het ‘Meldpunt Keukentafelgesprek’. 

De PvdA De Bilt wil weten wat de ervaringen zijn van mensen met dit 

keukentafelgesprek. Mensen die iets kwijt willen over hun ervaringen 

met het keukentafelgesprek kunnen een mail sturen naar keukentafel

gesprekdebilt@hotmail.com. Fractievoorzitter Krischan Hagedoorn: 

‘Wij willen de reacties gebruiken om het WMObeleid van het college 

te verbeteren. Daar hoort vanaf 

nu een goed keukentafelgesprek 

bij, maar ook goede en toegan

kelijke voorzieningen. We roe

pen iedereen die iets kwijt wil 

op, ons dit zo snel mogelijk te 

laten weten. Eind november 

spreekt de gemeenteraad op

nieuw over de WMO en begin 

2015 worden de nieuwe regelin

gen al ingevoerd’. 

PVDA Ombudsteam 
ook voor de WMO

Loopt u vast in de wirwar van wet
en regelgeving? Voelt u zich
onrechtvaardig behandeld?
Schakel dan het PvdA Ombudsteam 
in. Nu ook voor WMO problemen.

Kijk op www.debilt.pvda.nl
Bel: 06 57857819 of mail:
debilt@PvdAombudsteam.nl

advertentie
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

100
gram 2.49

Livar speklapjes 500
gram 4.98

Magere 
runderlappen

Malse 
kogelbiefstuk

6.-

500
gram 6.50

6 tartaartjes of 
duitse biefstuk

Sellerysalade 
Filet americain
Grillworstsalade 3x 100

gram 4.49

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Zeeuwsspek

Boeren achterham

Gegrilde kipfilet 3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 27 november
t/m woensdag 3 december

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

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
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

WINTER NOTEN 
MELANGE

1.98100
gram

CAMEMBERT 
RUSTIQUE

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

2 GEHAKTBROODJES 

2 KIPTORTILLIA'S

2.25100
gram

6.25500
gram

3 biefstukjes

4 schnitzels

6 hamburgers
6.-
6.-

6.-

TIP VAN DE SINT!
ZEER GEVARIEERDE SNACK-PLANK! 
INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN.

HEERLIJKE SAUCIJZENSTAVEN EN LETTERS! 
LETTERS GEVULD MET NOTEN NAAR KEUZE!

Lekker en makkelijk! 

3.50

5.50

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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
Prei-schotel
MET HAM-KAAS GEHAKT

_________________________100 GRAM 0,99
Italiaanse gehaktschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Japanse kip
MET NOEDELS OF RIJST

________________________ 100 GRAM 1,25
Zaterdag verse Sushi!!!

Roerbakgroente

Suprieur
400 GRAM

Mooi

Courgettes
2 VOOR

Hollandse

Prei
HÉÉL KILO

Vers gesneden

Boerenkool
____________________250 GRAM 0,99

Hollandse 

Goudreinetten
______________________ 1,5 KG 0,99

Alle Lasagnes
____________________100 GRAM 0,99

ALLEEN MAANDAG 1, DINSDAG 2
EN WOENSDAG 3 DECEMBER

1,98 0,990,79

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot
___________________________ 100 GRAM  0,70

De lekkerste Clementines

Aanstaande zaterdag:
Kom van 11:00 tot 15:00 uur
kijken en proeven van onze 

gerechten voor kerst!
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Schrijfactie mensenrechten
Op 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, organiseert Amnesty 

International het  wereldwijde evenement van de schrijfmarathon. Ook in Nederland verenigen 

duizenden mensen zich op vele, uiteenlopende plekken om brieven te schrijven voor mensen 

van wie de mensenrechten ernstig zijn geschonden. 

In de gemeente De Bilt is er die 

dag een schrijfactie tussen 16.00 en 

20.00 uur bij de bibliotheek in het 

Lichtruim, Planetenplein 2, Biltho-

ven. Leden van Groep Amnesty  De 

Bilt zitten klaar met pennen, papier 

en voorbeeldbrieven. U kunt het 

eenvoudig houden door een brief 

over te schrijven. U kunt het ook 

persoonlijk maken met een zelfbe-

dachte tekst. 

Helpen

Brieven schrijven is een van de 

meest effectieve middelen om men-

sen die onrecht is aangedaan te hel-

pen, weet Amnesty uit meer dan 

vijftig jaar ervaring. Ondanks in-

ternet, sms en social media blijft de 

kracht van de handgeschreven brief 

bestaan. Vorig jaar werden in Neder-

land tijdens de 10 decemberactie in 

totaal 22.943 brieven geschreven. U 

bent van harte welkom om mee te 

helpen het doel van 100.000 brieven 

te bereiken op 10 december tussen 

16.00 en 20.00 uur in het Lichtruim. 

Opening 
Centrum de Linde

Centrum de Linde is een Centrum waar meerdere zelfstandige prak-

tijken in één gebouw zijn gevestigd. De therapeuten, coaches en do-

centen, die werkzaam zijn in Centrum de Linde werken vanuit een ho-

listische visie op welzijn, gezondheid en persoonlijke groei en bieden 

ondersteuning op maat door middel van professionele behandelingen 

en therapieën.

Loco burgemeester Madeleine Bakker wees bij de opening op het be-

lang in deze tijd van eigen kracht van individuen, samenwerking en 

durf om te ondernemen. De Linde beoogt de eigen kracht van mensen 

te ontwikkelen en is een goed voorbeeld van samenwerking van veel 

deskundigen en van ondernemingsinitiatief. [HvdB] 

Locoburgemeester Madeleine Bakker werkte enthousiast mee aan het 

openen van De Linde op de Jachtlaan 15 in Bilthoven. 

[foto Reijn Schuurman]

Alweer tijd voor sfeervolle deeldagen
door Henk van de Bunt

Voor de achtste keer worden de winterdeeldagen gehouden op de sfeervolle oude boerderij van 

Gert Jan en Irene Westeneng aan de Groenekanseweg 51 in Groenekan. De deeldagen zijn op 

vrijdag 28 november van 14.00 tot 20.00 uur en zaterdag 29 november van 11.00 tot 16.00 uur.

Op deze dagen zijn er diversen 

hobbyisten die een zeer gevari-

eerd aanbod van hun hobby tonen. 

Zo is er voor ieder die een leuk 

cadeautje zoekt een aanbod van 

cadeauartikelen, vogelvoer voor 

onze gevleugelde vrienden, er zijn 

verschillende jams-chutneys en 

over heerlijke taarten, bonbons, 

houtdraai-artikelen van origineel 

inlands hout .

Parkeren

Er zijn allerlei lekkere producten te 

proeven en te koop; tevens is het 

een oer gezellige ontmoetings plek 

met koffi e ,thee ,chocolademelk 
met versnapering. Ook is heerlijke 

zelf gemaakte erwten en biologi-

sche pompoenen soep. Dit word 

geserveerd in een bijzonder gezel-

lige hoekje op de aloude deel van 

de boerderij. Er is volop parkeer-

gelegenheid op het erf. 

V.l.n.r. Irene Westeneng, Coen 

de Waal en Marian van Voorst 

organiseren de Winter-deeldagen.

Miras bezoekt 
jubilaris

Wijkwethouder Hans Mieras was op maandag 17 november  een van 

de gasten bij de zilveren jubileumviering van Huurdersvereniging 

Spreeuw- Kramsvogellaan (HVSK) in de Koperzaal van woon- en zorg-

centrum De Koperwiek. Hij noemt bewonersverenigingen het cement 

van de samenleving en het goed functioneren daarvan een cadeautje 

voor de gemeente. Mieras beantwoordde vragen over De Kwinkelier, 

het parkeren op de Julianalaan en de groenvoorziening. [GG]

Dat Bilthoven Centrum blijft bouwen

dat kunnen we allen aanschouwen

De Kwinkelier, het postkantoor

en straks fi etsend onder het spoor
de handen gaan fl ink uit de mouwen

Guus Geebel Limerick

Talentenklas in 
Schutsmantel

Op zaterdag 29 november geven de leerlingen van de talentklas van 

het Kunstenhuis een concert in de Schutsmantel. Het concert begint 

om 15.00 uur en wordt voorafgegaan door een wandeling langs de 

foto-expositie van Bea Blauwendraat in de tuin. Dit seizoen wordt 

er aandacht gegeven aan presentatie. Op het programma staan o.a. 

prachtige stukken door harp en pianoleerlingen. Daarnaast spelen er 

ook koperblazers vrolijke stukken.

Biltse Bridgekampioenen
door Henk van de Bunt

Het was al bijna middernacht toen 

de uitslag bekend werd gemaakt 

van de 16e Open Biltse Bridge-

drive in het H.F. Witte Centrum 

in De Bilt. Naast het hoogst ge-

eindigde paar vader Ad met doch-

ter Nienke Franzen, was het paar 

Annie Croughs -Wilma Sleurink 

het beste paar uit de gemeente De 

Bilt. BC Dombridge was de sterkst 

vertegenwoordigde club uit de ge-

meente De Bilt, hieruit kwamen bij 

de bovenste 15 paren de meeste le-

den voor. Een certifi caat werd aan 
Mariëtte Vogelaar uitgereikt.

Wedstrijdleider Bert Nijdam (rechts) kijkt toe bij de uitreiking van de 

wisselbeker door organisatievoorzitter George van Dam uit aan Annie 

Croughs + Wilma Sleurink. Organisatiesecretaris Mariëtte Vogelaar 

houdt de wijn voor de winnaars gereed.

Ouderenraad 
De Bilt 

vergadert
De Ouderenraad van De Bilt ver-

gadert woensdag 3 december om 

14.00 uur in de Coesfeldzaal in 

het gemeentehuis (Soestdijkse-

weg Zuid 173 te Bilthoven). De 

Ouderenraad behartigt de belan-

gen van oudere bewoners in de 

gemeente en adviseert daarover 

het College van Burgemeester en 

Wethouders en de Gemeenteraad. 

Defi nitieve agenda op de website 
van de Ouderenraad: www.oude-

renraad-debilt.nl. De vergaderin-

gen zijn openbaar.

Vanaf 1 juni nieuw in het Dorpshuis Hollandsche Rading  
www.fysiohollandscherading.nl  035-2400299 

advertentie
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OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 

3732 HH De Bilt, 030-2202012

sinds 1931 www.raaijeninterieurs.nl

Opruiming voorraad fauteuils
10-50% korting- Vanaf 495,00

www.relaxfauteuil-raaijen.nl

Raaijen Interieurs is gespecialiseerd in 

persoonlijk zitcomfort op maat. Relax-

fauteuils, Sta-op-stoelen, Fauteuils en

banken. Kom proberen wat goed zit-

comfort voor u kan betekenen. Bezoek de 

winkel en showroom met ± 100 fauteuils.

Proefstol een klein stolletje om te 
proberen van € 5,25 nu € 4,25
RB Amandelstaven van € 4,95 

nu € 3,95

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

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 53351430

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

VUURWERK

Gratis
vuurwerkbon 

bij aankoop 

van een

December

Kalender 

Kraslot

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

28 NOVEMBER T/M 11 DECEMBER

ZATERDAG 29-11
BALLONNENSPEKTAKEL
 

PRIK UW EIGEN KORTING*
ALTIJD PRIJS
 
*TOT WEL 50%

Parel Promotie

KIJK op onze 

vernieuwde 

 website
www.parelpromotie.nlwww.parelpromotie.nl

Zaterdag heeft 

Judokan weer 

zijn jaarlijkse 

pepernotentoer-

nooi, Kapper 

Hans voert de 

regie dus wordt 

er niet geknipt.

Info 212455
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d’Amandelboom 
jubelt de hele week

door Henk van de Bunt

De begon maandag 24 november met een gezellig samenzijn met kofie en feestelijk gebak, 
geschonken door De Vrienden van d’Amandelboom. ’s Middags werd de 

jubileumweek oficieel geopend in de grote zaal in aanwezigheid van 
wethouder Anne Brommersma van de gemeente De Bilt.

De oficiële opening werd ver-
richt door bewoonster mevrouw 
de Blécourt, die met een dankbare 
blik en betrokken uitstraling terug 
keek op 50 jaar d’Amandelboom. 
Wethouder Anne Brommersma 
blikte ter gelegenheid van het ju-

bileum terug op ‘50 jaar een bij-
zondere plek’ in deze gemeente. 
Brommersma ging terug in de tijd 
en vertelde over haar eerste Sin-

terklaas, de eerste tv (bij de buren) 
en haar eerste auto; een Kever met 
kattenbak. Ook in de zorg is veel 
veranderd: ‘Er is duidelijk sprake 
van een verschuiving van ouderen 
verwennen c.q. betuttelen naar 
opkomen vanuit eigen kracht’. 

Weerman

Dinsdag werd er teruggekeken 
naar de afgelopen 50 jaar d.m.v. 
een quiz over d’Amandelboom en 

Bilthoven. Ook was Reinier van 
den Berg te gast, die een mooie en 
inhoudelijke presentatie verzorg-

de over het weer, waarbij hij veel 
mooie foto’s had meegebracht. 
Naast alle bewoners, waren ook 
de vrijwilligers hiervoor uitge-

nodigd. Woensdag werd er een 
feestmaaltijd georganiseerd waar 
ook de buurtbewoners voor uit-
genodigd waren en op donderdag 
een reünie. Er zijn diverse work-

shops georganiseerd zoals fak-

kels bewerken, haken, bonbons 
maken, houten kerstbomen ma-

ken etc. Verder is er een foto ex-

positie over de geschiedenis van 
d’Amandelboom en er is volop 
gelegenheid om elkaar te ontmoe-

ten en (oude) verhalen op te halen. 

Vrijdag 

De laatste dag van de jubileum-

week begint met ’s ochtends 
samenzang en een korte over-
denking, verzorgd door de huis-

predikant Ds. Geelhoed. En als 
laatste activiteit start op 16.00 
uur de winterfair. Tot 20.00 uur 
zijn er ongeveer 45 marktkra-

men te vinden op het terrein van 
d’Amandelboom, waarbij ieder 
van harte welkom is. Er zijn al-
lerlei leuke spullen te koop en 
lekkere dingen verkrijgbaar. At-
tracties zijn er ook volop, zoals 
ambachten, hoornblazers, een 
glasblazer, een kaarsenworkshop 
etc. Kinderen kunnen hun energie 
bijvoorbeeld kwijt op het spring-

kussen, zich laten schminken 
maar ook je eigen marshmallows 
roosteren boven een vuurtje. En... 
als klap op de vuurpijl is er om 
20.00 uur als afsluiting een vuur-
spuwer te gast. 

V.r.n.l. Mevr. F. de Blécourt, wethouder Anne Brommersma en de heer Oving (Raad van Bestuur).

Expositie Art Traverse
De nieuwe expositie van Art Traverse in het Biltse gemeentehuis toont 
werk van twee kunstenaars met ogenschijnlijk veel overeenkomsten. 
Bij nadere beschouwing zijn er essentiële verschillen. Het werk van 
Dorry van Haersolte geeft haar fascinatie weer voor natuurlijke proces-

sen en de kracht waarmee die zich voltrekken. Bij Inger Kolff gaat het 
om de mens in al zijn kwetsbaarheid. De expositie in de Art Traverse 
loopt van 16 november 2014 tot 13 januari 2015 en is te bezichtigen tij-
dens kantooruren maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 
tot 17.00 uur, dinsdag van 8.30 tot 19.00 uur.

De expositie van Dorry van Haersolte (rechts) en Inger Kolff (links) 

werd zondagmiddag 16 november geopend door psychotherapeut en 

publicist Iki Freud (midden).[Foto Henk van de Bunt]

AZM zingt klassiek

Zaterdagavond 22 november gaf het Algemeen Zangkoor Maartensdijk 
een jubileumconcert in de Michaëlkerk in De Bilt. Op het programma 
stonden het Stabat Mater van J. Haydn, de Krönungsmesse van W.A. 
Mozart en de Chorfantasie Opus 80 van L. van Beethoven.

Het koor en de vier zangsolisten van het QUINK Vocaal Ensemble wer-
den prachtig begeleid door het Nederlands Begeleidingsorkest. Arthur 
Bouma, de eigen pianist van het AZM soleerde in het stuk van Beetho-

ven. Het AZM zong, onder leiding van de altijd enthousiaste Mariëlle 
Hintzen, op een indrukwekkende wijze haar partijen.

Programma

De start met het Stabat Mater was veelbelovend voor de rest van de 
avond. De versie van J. Haydn werden door koor, orkest en solisten 
prachtig vertolkt. Het moederver-
driet dat dit Middeleeuwse stuk 
moet verbeelden, was in de kerk 
goed voelbaar. Daarentegen is de 
sfeer van de Krönungsmesse to-

taal anders. De muziek is eerder 
dansant en onstuimig, maar ook 
statig. Ook hier liet het koor zich 
prachtig horen. Het slot met de 
Chorfantasie van Beethoven was 
zeer verrassend. Dit stuk is veel 
minder bekend dan de voorgaan-

de werken. Het was een waardige 
uitsmijter van een avond waarop 
het AZM haar buitengewone 
kwaliteiten liet horen. Koor, or-
kest en solisten waren opvallend 
goed op elkaar afgestemd. Het 
was niet te horen dat deze com-

binatie slechts 1 maal met elkaar 
gerepeteerd had. 

(Frans Poot)

Oproep Gluren bij de Buren 2015
 

Volgend jaar zal de Stichting Kunst en Cultuur ( SKC) weer een weekend Gluren bij de Buren 
organiseren, inmiddels een bekend evenement in De Bilt/Bilthoven. Het zal voor de zevende keer zijn 
dat ca. 25 particulieren hun huis openstellen voor bezoekers en natuurlijk voor artiesten/kunstenaars.

Gluren biedt een podium aan 
amateurkunstenaars en semi-
professionals. Er zijn optredens 
van zangers, bands, dichters, the-

aterkunst etc. Ook zal er hier en 
daar weer beeldende kunst te zien 
zijn. Het festival wordt gehouden 
in het derde weekend van maart 
2015. Er zullen op zaterdag 21 
maart en zondag 22 maart telkens 
3 optredens per huis zijn: om 
13.00, 14.30 en 16.00 uur.

Aanmelden

Kunstenaars en huizen kunnen 
zich vanaf nu weer aanmelden tot 
uiterlijk 10 december 2014. Ner-
gens staat een vergoeding tegen-

over. De kosten van organisatie 
en publiciteit komen voor reke-

ning van SKC. De organisatie zal 
van tevoren beoordelen of loca-

ties en optredens geschikt zijn en 
streeft naar een goede match tus-

sen gasthuis en optreden.

Belangstellenden kunnen zich 
(aan-)melden via glurenbijdebu-

rendebilt@gmail.com

Organisatie van gluren bij de buren v.l.n.r. Titia Brouwer, Els Bonten, 

Caroline Willemse, Andrea Juriaanse, Margaret Steur en Inge Fuijkschot

AZM vierde een gedenkwaardig 45-jarig jubileum.

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie
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LAMSBOUTSCHIJVEN
Met een klein beentje en met een kruidenboter olie melange 

gemarineerd. Kort bakken, ca 4 -6 minuten  500 gram 8,75

BIEFSTUK PANNETJE
Malse gemarineerde biefstuk reepjes met champignons, 

bosuitjes…… Ca 10 - 12 min. op 170°C in de oven  100 gram 1,95

PROCUREURLAPJES
Lekker om te bakken, zachtjes stoven ook super voor de 

erwtensoep!! Super voordelig deze week  500 gram 4,98

WILDWORSTJES
Diverse soorten wild met speci� eke wildkruiden, lekker anders, 

lekker wild. Zachtjes braden als een worstje 100 gram 1,75

SCHWEINE HAKS Met goud bekroond! 

Gepekeld, gemarineerd en langzaam gegaard en krokant 

afgebakken. Alleen even opwarmen per stuk 5,50

FAZANTENPOOTJES 
Om kort te stoven, topper voor bij de zuurkool, en echt puur 

uit de natuur!! Ca 45 min zachtjes stoven  1 kilo 9,98

TIP: Van maandag 1 t/m woensdag 3 december

GEHAKTCORDONBLEU’S

In ruim boter braden 3 stuks voor 3,75

SINTERKLAAS GEHAKT

Gekruid en met groente erin  500 gram 4,95

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 24 t/m zaterdag 29 november 2014. Zetfouten voorbehouden.

Blessed by
Comfort

        Outits               Boots          Accessories

Deze week zijn we aanwezig!

Aktie: 20% korting 
op alle winterjassen

BOTABOOTS COMPANY
Showroom: Industrieweg 24 a Maartensdijk

do-vr 13-19u. & za 12-17u.
Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Kerstdiner 2014
1e Kerstdag geopend

Amuse proeverij:

Bitterbal van wild, krabcake en mousse van gerookte paling

of

Geitenkaas kroketje, terrine van asperges en

broodje gevuld met crème van Stilton kaas en port 

~~~~~

Salade van witlof, gegrilde coquilles en basilicum vinaigrette

of

Salade van spinazie, gegratineerde portobello

en vlierbessenstroop

~~~~~

Bisque van langoustines en wilde gerookte zalm

of

Pompoensoepje met crouton van blauwschimmel kaas

~~~~~

Wild trio van konijn, hert en zwijn, truffelpuree,

stoofpeer en jachtsaus met een vleugje chocolade

of

Op de huid gebakken heilbot � let, gamba en saffraan saus

of

Tandoori van bospaddenstoelen,

risotto afgesmaakt met citroengras en kokos

~~~~~

Omelet Siberiënne, mango-ijs en warme bramen

Prijs € 49,50 p.p.
Bijpassend wijnarrangement € 19,50 p.p.

U bent vanaf 18.30 uur van harte welkom.
Reserveren kunt u heel gemakkelijk via onze website 

of per telefoon: 0346-218821/06-12368755

Weekspecial

Gezellig terras 
Mooie wijnen & lekkere biertjes
Mediterrane hapjes
Plat du jour 
Houtskool BBQ

Van de houtskoolgrill:
Ossenhaas saté met atjar, kroepoek en satésaus voor € 17,50

Dorpsstraat 81-83 | 3732 HH De Bilt | 030 221 31 81 | www.restaurant-amis.nl

Herfstspecial

Herten stoofpotje 
met rode kool en puree € 17,50 

Gebakken zeetong (250 gram)  

met friet, salade en groenten € 19,50

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

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

Herfstmenu

Proef de smaken van de herfst... 

Hertenrugilet 
met spruitjesstamppot  

€ 19,50

De Witte Zwaan

Dorpsstraat 8
3732 HJ De Bilt

(030) 221 01 25
info@witte-zwaan.nl
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Zelfscan bij Jumbo in Maartensdijk
Vlotter winkelen en tijdens het boodschappen doen precies bijhouden hoeveel je uitgeeft. Dit is 

vanaf woensdag 26 november mogelijk bij Jumbo Jelle Farenhorst aan het Maertensplein.

‘Dit scheelt onze klanten tijd én het 

is gemakkelijk, omdat ze tijdens het 

winkelen al boodschappen kunnen 

inpakken in een krat of tas. Bo-

vendien toont de handscanner een 

overzicht van het totaalbedrag van 

de aankopen’, legt Jelle uit. Het bij-

zondere van het zelfscan-systeem 

bij Jumbo is volgens hem dat in 

tegenstelling tot andere supermark-

ten, de klant met de zelfscan toch 

afrekent bij een caissière. ‘Zo blijft 

de persoonlijke service, die wij zo 

belangrijk vinden, behouden’. 

Extra

Al vanaf de opening van de winkel 

begin september ontvangt de Jumbo 

aan het Maertensplein dagelijks 

veel klanten. ‘Dat is natuurlijk erg 

prettig en we zijn dan ook blij dat 

de inwoners van Maartensdijk ons 

goed weten te vinden. Hierdoor was 

het soms echter wel druk bij de kas-

sa. Door de toevoeging van zelfscan 

zal de doorstroom bij de kassa een 

stuk vlotter verlopen’, legt Jelle 

Farenhorst uit. ‘We zijn blij dat 

we onze klanten deze extra service 

kunnen bieden’. Het systeem van 

Jumbo onderscheidt zich ook omdat 

een klantenpas niet nodig is. Bij ge-

bruik van zelfscan kan de klant zo-

wel met contant geld of met pin bij 

de caissière afrekenen. Hier komen 

twee extra kassa’s voor.

Service

Jelle Farenhorst benadrukt overi-

gens dat het gebruik van zelfscan 

een keuze van de klant is. ‘Wie 

gewoon op de traditionele manier 

bij de kassa wil afrekenen, kan 

vanzelfsprekend op die manier 

boodschappen blijven doen. Maar 

we vinden het wel leuk als klan-

ten het een keer proberen. Onze 

medewerkers staan altijd klaar om 

klanten te helpen met de uitleg van 

het nieuwe systeem’. De scanner is 

snel en eenvoudig te bedienen. De 

klant pakt hem mee bij de ingang 

van de winkel. Met één druk op de 

knop kan het apparaat worden be-

diend, de gescande artikelen kun-

nen direct in de boodschappentas 

worden gestopt. Om af te rekenen 

geeft de klant de handscanner af 

bij de caissière. Die leest de scan-

ner uit en rekent af met de klant. 

Het afgelopen jaar is het zelfscan-

systeem in diverse Jumbo winkels 

getest en de gebruikers zijn zeer 

enthousiast. Farenhorst: ‘Wij ho-

pen met deze twee extra kassa’s en 

het zelfscansysteem de klant nog 

beter van dienst te kunnen zijn.’

Decemberkriebels 
op het Maertensplein

door Marijke Drieenhuizen

Met het oog op de komende feestmaand pakken de 

winkeliers van het Maertensplein in Maartensdijk groot 

uit. Graag laten zij op zaterdag 29 november zien en 

proeven wat er gegeten en gedronken zou kunnen worden 

maar ook het uiterlijk en de ontspanning tellen mee.

De leden van de winkeliersvereniging werken er hard aan om het plein 

aantrekkelijk en uitnodigend te houden. De gezellige december maand 

is bij uitstek geschikt om hieraan duidelijk invulling te geven. Ieder op 

zijn eigen specialiteit en naar beste vermogen.

Gezelligheid

Zaterdag 29 nov. kan er bij Kwaliteitsslagerij Zweistra geproefd wor-

den. Zij richten zich in december op de gevulde rollade, speciale braad-

stukken en wild. Nieuw is de snackplank: een plank samen te stellen 

door de klant met lekkere hapjes voor bij de borrel. Aan de overkant 

bij Landwaart staat alles in het teken van het kerstkeuze diner. Alle 

kerstgerechten worden smakelijk gepresenteerd, er kan volop geproefd 

worden. Bij Drogisterij - Parfumerie van Rossum komt een specialiste 

van Sally Hansen laten zien wat de mogelijkheden zijn van gelnagels, 

zullen de schoonheidsspecialiste en de visagiste gratis feestelijke make 

up aanbrengen en is er een demonstratie van body producten. Bij de 

Primera is groot ingekocht voor de feestdagen. Alles staat mooi uitge-

stald en verdient een bezoek. Nagel Fashion heeft deze dag een spe-

ciale actie: elke kopende klant kan een ballon prikken met daarbij de 

mogelijkheid tot korting en een cadeautje. Bakker Bos bakt zijn alom 

gewaardeerde oliebollen. Bij de Jumbo kan elke dag wel wat geproefd 

worden maar op de 29ste pakken ze extra uit. Dan loopt er ook een 

‘speciale Piet’ rond. 

Zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur: culinaire verrassingen en een ruim 

keus aan december-ideeën.

Tot en met dinsdag 2 december gaat het zelfscannen bij het eerste gebruik 

vergezeld van een big shopper.

Weihnachtsoratorium 
Het Cantatekoor Bilthoven zingt op zondag 14 december het openings-

koor en de delen 4, 5 en 6 van het Weihnachtsoratorium van J.S.Bach. 

De uitvoering vindt plaats in de Opstandingskerk aan de Eerste Bran-

denburgerweg te Bilthoven en begint om 15.30 uur. Kaartjes zijn in de 

voorverkoop van 24 november tot 12 december verkrijgbaar bij Thuis-

kantoor Dapper op de Julianalaan, Tobacco-Gemakshop Henk Hillen, 

winkelcentrum Planetenbaan en Optiek Van Eijken op de Hessenweg. 

Op de foto met de Sint!
Woensdag 3 december is Sinterklaas en Pietenbaas 

in Winkelcentrum Planetenbaan

Alle kinderen kunnen met Sinterklaas op de foto!
Iedereen is van harte welkom 

tussen 14.00 en 15.45 uur.
Uiteraard neemt Sinterklaas voor iedereen 

wat lekkers mee!

Vanaf woensdag 10 december 
kunt u de foto GRATIS 

ophalen in het Winkelcentrum bij: 
Planetenbaan Kleding Reparatie en Stomerij.

advertentie

Kerstster

Poinsettia ‘Tapestry Red of 

‘Ice Punch’. Diverse 

kleuren. Potmaat 14 cm. 

Per stuk

van 5,99Dvoor 

3,99
GroenRĳ k Hollandsche Rading • Tolakkerweg 138 

035-5771425 • groenrĳ k.nl wk 48. Geldig van 26-11 t/m 02-12. OP=OP
A.S. ZONDAG OPEN

advertentie

10%
KORTING

Kadocheque
Bij inlevering van deze cheque ontvangt u van 
26 nov. tot en met 31 dec. 2014

op tassen en portemonnees. Uitknippen en inleveren dus!
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Nog vlotter winkelen:

Scannen, inpakken,
afrekenen!

Kom ook zelfscannen en krijg deze 
handige shopper GRATIS!

Kom zelfscannen en lever bij het afrekenen deze waardebon in. U ontvangt 

dan GRATIS een handige Jumbo boodschappentas*. Zo kunt u tijdens het 
boodschappen doen alles meteen inpakken! Zelfscannen wordt zo wel 

heel plezierig!

*Geldig t/m 6 december bij onderstaande Jumbo.
  Kijk voor de spelregels op jumbosupermarkten.nl/spelregels

Scan zelf uw  
boodschappen!  

• Lekker snel winkelen

•  Tijdens het winkelen  

al inpakken

• Betalen met pin én contant

• Géén klantenpas nodig

• Ervaar zelf het gemak en de

   snelheid van Jumbo Zelfscan!

Jelle Farenhorst
Maartensdijk:  Maertensplein 31                
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Actie kinderrechten in 
Het Nieuwe Lyceum

door Floris Bijlsma

Twee leerlingen van Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven, Anouk den Hartog en Charley Smit, 

hebben op donderdag 20 november in de twee schoolpauzes aandacht gevraagd voor de 

rechten van kinderen. Voor hun proielwerkstuk, een onderdeel van het 
eindexamenjaar HAVO, hebben zij zich verdiept in dat onderwerp. 

Dit jaar bestaat het Kinderrechten-

verdrag namelijk 25 jaar. Anouk: 

“Ik heb veel interesse voor recht 

in het algemeen. Ik hoop na mijn 

HAVO aan het HBO rechten te 

gaan studeren. En omdat ik zelf een 

jongere ben, voel ik me ook betrok-

ken bij dit onderwerp.” 

Kraam

Anouk en Charley stonden bij een 

kraam van Amnesty International 

in de centrale hal van de school. 

Daar deelden zij met hulp van en-

kele leden van Amnesty-groep in 

De Bilt lesjes water uit aan hun 
medescholieren. Recht op schoon 

drinkwater is namelijk een van de 

kinderrechten in het verdrag. Ook 

gaven zij informatie aan scholie-

ren over wat het Kinderrechten-

verdrag inhoudt. Verder was er 

voor de scholieren een prijsvraag. 

Zij konden raden hoeveel woor-

den het Kinderrechtenverdrag telt. 

Degene die het dichtst bij het aan-

tal woorden zit, wint een Amnes-

ty t-shirt. Door de sterke inhoud 

en de aansprekende presentatie 

maakten Anouk en Charley van 

hun schoolopdracht een groot suc-

ces. Charley: “Het was erg leuk 

om te merken dat de scholieren 

niet alleen een lesje water kwam 
halen, maar ook echt geïnteres-

seerd waren in de inhoud van de 

kinderrechten.”

Wecycle actie Sinterklaas
Gemeente De Bilt wil samen met Wecycle inwoners bewust maken dat ook na Sinterklaas oud 

elektrisch speelgoed en andere elektrische apparaten ingeleverd moeten worden. Groene Piet 

zamelt elektrisch speelgoed en kleine elektrische apparaten in voor recycling. 

Op pakjesavond krijgen veel kinde-

ren nieuw elektrisch speelgoed van 

Sinterklaas. Deze cadeautjes ver-

vangen vaak oud elektrisch speel-

goed. Dat verdwijnt vaak helaas in 

de vuilnisbak. Jammer, want dan 

kan het niet gerecycled worden. 

Van al het elektrisch speelgoed dat 

wordt afgedankt, wordt ongeveer 

een kwart (400.000 kilo) ingele-

verd. Driekwart, ruim 1,3 miljoen 

kilo, komt bij het gewone afval 

terecht. Wecycle zorgt ervoor dat 

alle elektrisch speelgoed en andere 

elektrische apparaten die ingele-

verd worden op de Milieustraat De 

Bilt optimaal worden gerecycled. 

Elektrische apparaten worden via 

Wecycle voor 80 tot 90 procent 

gerecycled. Dat is belangrijk, want 

door recycling worden grondstof-

fen behouden en komen schadelijke 

stoffen niet in het milieu terecht. 

Stem Groene Piet

Groene Piet is verantwoordelijk 

voor de inzameling en recycling 

van al het oude elektrische speel-

goed. Hij bezoekt op 3 december 

in elke provincie één milieustraat 

om oud elektrisch speelgoed en 

andere elektrische apparaten in 

te zamelen. Iedereen kan Groene 

Piet uitnodigen om op de mili-

eustraat langs te komen. Stem 

daarom op onze milieustraat op 

www.wecycle.nl/sint. Je maakt 

ook kans op een uitje naar Attrac-

tiepark Toverland. 

Beroving telefoon
Twee jongens van 14 jaar uit Hollandsche Rading zijn zaterdagavond 

aan de Klaphekweg in Bilthoven beroofd van hun telefoon. Ze werden 

hierbij geslagen en raakten licht gewond. 

De jongens stonden rond 20.00 uur met hun iets op de Klaphekweg, 
toen zij plotseling werden geconfronteerd met twee jongens met don-

kere kleding aan die hun gezicht hadden bedekt. De jongens kregen 

diverse klappen en trappen en een van de 14-jarige jongens moest zijn 

telefoon afgeven. Hierna liepen de verdachten weg door het tunneltje 

richting de Paltzerweg. Agenten zochten de omgeving af, maar de twee 

overvallers werden niet meer gevonden.

Vervolgonderzoek zwembad
Eerder informeerde het College van B en W de gemeenteraad over het 

plan van aanpak om te komen tot een beslissing over een nieuw zwem-

bad ter vervanging van het huidige zwembad Brandenburg. 

De daarbij aangekondigde gesprekken met de gebruikers en omwonen-

den hebben intussen plaatsgevonden. Met de vaste gebruikers is ge-

sproken over de inrichting van een nieuw zwembad. In het overleg met 

de bewonersgroepen in het gebied Brandenburg waren de inpasbaar-

heid van een nieuw zwembad in de omgeving en de mogelijke invul-

ling van de huidige zwembadlocatie aan de orde. 

Verder heeft het College intussen een tweetal onderzoeksopdrachten 

verleend: één onderzoek betreft het ruimtelijk en inancieel uitwerken 
van meerdere varianten voor de nieuwbouw van het zwembad. Het 

andere onderzoek betreft  het opstellen van een eerste opzet van een 

grondexploitatie voor de huidige locatie, uitgaande van woningbouw. 

De onderzoeksuitkomsten zullen leiden tot een haalbaarheidsrapport 

dat het College naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015 zal 

voorleggen aan de gemeenteraad.

Prijswinnaars bij 
Bouwman Boeken

Zaterdag, nadat Sint Nicolaas de Biltse Hessenweg weer achter zich 

had gelaten, vond bij Bouwman Boeken de uitreiking plaats van de 

gewonnen prijzen t.g.v. de Kinderboekenweek.

De Naam van Beer uit de Kinderhoek (Barend) werd bedacht door 

Fleur Werner (7 jaar). Het aantal snoepjes in de snoeppot was 215: 

Joseien de Kogel zat er het dichtste bij met 220.
De Kinderboekenleggerontwerpwedstrijd 6+ kende Nicola van Leeu-

wen (7 jaar) als winnaar en bij de Kinderboekenleggerontwerpwedstrijd 

10+ vond de jury die van Hannah Kluytenaar (10 jaar) de mooiste. De 

best moeilijke Kinderboekenquiz, leeftijd 6+ kende in Yara Luna Peek 

(5 jaar) een jonge winnaar. Sylvie van den Elzen (11 jaar) won tenslotte 

de Kinderboekenquiz, leeftijd 10+.  (Monique Stoel)

Alle prijswinnaars waren, vergezeld door hun ouders, aanwezig voor 

de prijsuitreiking. [foto Henk van de Bunt]

advertentie

Anouk (rechts) en Charley achter de Amnesty-kraam in HNL.

Penningmeester gezocht 
bij scouting AMG

Elke zaterdagochtend, rond negen uur, komen er zo’n 30 kinderen naar het clubhuis van 

scoutinggroep AMG aan de Dierenriem in Maartensdijk. De leiding is er dan al minstens een 

half uur om alles voor te bereiden en klaar te zetten voor een leuke opkomst. 

Om dit en andere dingen te kunnen 

doen zijn er veel vrijwilligers no-

dig. Vóór de schermen de leiding, 

die elke week weer een opkomst 

moet bedenken en uitvoeren, maar 

ook achter de schermen; het be-

stuur. Op het moment dat een be-

stuurslid stopt met zijn functie is 

dat ook de eerste plek waar je gaat 

zoeken voor vervanging: bij je ei-

gen leden. Maar soms lukt dat niet. 

Omdat de bestaande leden niet over 

de juiste vaardigheden beschikken, 

of omdat ze al druk zijn met andere 

functies.

Op dit moment is scouting AMG op 

zoek naar iemand die een hele be-

langrijke functie kan vervullen bin-

nen de groep: een penningmeester. 

De huidige penningmeester stopt 

met zijn functie in januari 2015 en 

binnen de groep is er niemand die 

dit kan overnemen. Daarom zoekt 

de AMG nu een penningmeester 

buiten de deur.

Lijkt het je wat om vrijwilliger 

te worden bij scouting AMG en 

zo’n tien uur per maand bezig te 

zijn met de inanciële zaken van 
de groep? Neem dan contact op 

met Thomas van Rossum (mail@

thomasvanrossum.nl) of kijk op 

de website voor meer informatie 

(www.aggermartini.nl). 

Om scouting AMG goed draaiende 

te houden zijn voor en achter de 

schermen vrijwilligers nodig.

V E R H U I S B E R I C H T
Per 1 december 2014 aan de Julianalaan 135, 3722 GH Bilthoven:

• Fysiotherapie Goudberg  
• Podotherapie Gips & Van Ojen
• Arts en medische keuringen,
 drs J.J. Fouché
• Saltro Diagnosi sch Centrum

www.praki jkgoudberg.nl | tel.: 030 – 225 00 22



12

Kerstshow Kerstspiratie

draait op volle toeren

Dorresteinweg 72b Soest Tel. 035 - 6012883
www.warmewittewinterweken.nl•www.vaarderhoogt.nl

Openingstijden Warme Witte Winter Weken: Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur, vrijdags van 10.00 tot 21.00 uur

Openingstijden ‘t Vaarderhoogt tuincentrum en Kerstshow: ma t/m do 09.00 tot 18.00 uur, vrijdag tot 21.00 uur, zat. en zon. 10.00 tot 17.00 uur

WARME WITTE WINTER 

WEKEN AANBIEDING
We hebben ze weer, die super Nordmann 

kerstbomen. Ze hebben geen 

rendieren nodig om de deur 

uit te vliegen. Dat heb je met 

zo veel kwaliteit voor 

zo’n lage prijs:

Van 150 tot 180 cm

van € 27,95 voor 

.... € 17,95
Van 180 tot 220 cm

van € 39,95 voor 

.... € 29,95

Nog véél meer aanbiedingen vindt u op 

www.warmewittewinterweken.nl

De startweek van ons grote familie 

winterfeest is uitgemond in een fantas-

tische happening voor jong en oud.

Overal een gezellige drukte van jewel-

ste. Allemaal dank voor uw enthousiaste 

reacties en spontane complimenten.

We gaan door tot en met dinsdag 23 

december, élke dag, óók alle zondagen 

in deze periode. U bent/blijft welkom!!

Ontelbaar veel kerstartikelen en 

decoraties in een sfeervol 

decor. Alles wat u nodig heeft 

om uw kerst thuis nog mooier 

te maken.

Totenmetdinsdag23decemberELKEdagopen

Tapijt

Vinyl

Marmoleum

Gordijnen

Vitrage

Lamellen

Jaloezieën

Zonwering

Horren

Laminaat

Plankenvloer

PVC

Kapelweg 5, 3732 GS De Bilt, geopend op afspraak

T: 030 - 22 01 959

E: vaessen.stoffering@gmail.com

Voor uw complete woningstoffering

Oude Brandenburgerweg 4a
06-25172955 • 0346-830927

Ambachtelijke meubelstoffeerderij 

Kwarten
Al jaren een begrip in Bilthoven, De Bilt e.o.

•	 Gespecialiseerd 

in rieten- en 

biezenmatten 

maken.

•	 Gratis halen en 

brengen.

•	 Grote collectie 

klassieke en 

moderne meubel-

stoffen en leer.

www.meubelstoffeerderijkwarten.nl

Kom langs in onze winkel 
of bel voor een vrijblijven-
de afspraak bij u thuis.
U bent van harte welkom, 
De kofie staat klaar
in Bilthoven!

Kijk voor meer info op www.mensdebilt.nl

Meedoen en Samen 

MENS met Elkaar
MENS met elkaar zoekt enthousiaste vrijwilligers die zich graag willen inzetten 
voor hun medemens. Wilt u eens een kopje koie met iemand drinken. Een 
wandeling maken, een kort klusje of wat boodschappen doen of de hond
uitlaten? Er zijn diverse opties waar u zich voor kunt aanmelden: 06-19059758
mensmetelkaar@mensdebilt.nl 

Heeft u vragen? Loop binnen bij Servicecentrum De Bilt,
Prof. Dr. PJW Debijeweg 1 De Bilt, 030-7440595

MENS is ook….

Activiteiten tijdens 
de feestdagen

Tijdens de feestdagen 
kunt u ook bij MENS 
terecht. Zoals op 5 dec: 
menu en muziek in Bij 
De Tijd, 7 dec: High 
Tea in Bij de Tijd, 10 
december ochtend ker-
stoptreden gospelkoor, 
21 dec intercultureel 
eetcafé met Eindejaars 
maaltijd, 23 dec Ker-
stdiner. Meer inform-
atie staat op onze 
website.

Kom snel langs!

Tassen, portemonnee’s en nog 
veel meer! Trendy, sjiek of 
stoer... Er is voor iedereen 

iets bij!

Parkeren voor de deur

Praktische kado-ideeën voor de decembermaand

Een geschenk van niveau!

van € 84,50

van € 84,50

voor

voor

€ 84,50

€ 84,50

Wij zijn geopend op maandag vanaf 13.00-18.00, 
dinsdag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur  

zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur
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Repair Café

Zaterdag 29 november is er van 

10.00 tot 14.00 uur Repair Café 

in het Dorpshuis aan de Dennen-

laan 57 van Hollandsche Rading. 

Duurzaamheid is een belangrijk 

begrip geworden. Door din-

gen te repareren in plaats van 

weg te gooien, werk je mee aan 

duurzaamheid. Bovendien is het 

gezellig en leerzaam. Bij het 

Repair Café kun je kapotte spul-

len komen repareren met hulp 

van lokale reparatiedeskundigen. 

Zij helpen bij het repareren van 

kleding, elektrische apparaten, 

computers, fietsen, houtwerk en 

speelgoed.  Heb je niets te repa-

reren? Ook dan ben je van harte 

welkom, voor de gezelligheid, 

uit nieuwsgierigheid of je helpt 

een handje.

Parkinson-café Bilthoven

Maandag 1 december om 14.30 

uur zijn patiënten, naasten/fami-

lie en belangstellenden van harte 

welkom in De Koperzaal van 

Zorgcentrum De Koperwiek, 

Koperwieklaan 3 in Bilthoven 

in het Parkinson-café Bilthoven.

Het thema die dag is ‘Bewegen is 

een noodzaak voor mensen met 

de ziekte van Parkinson’. 

Oefentherapeut Mensendieck 

Carin de Moet uit Bilthoven, 

die zich o.a. heeft toegelegd op 

de ziekte van Parkinson, zal de 

aanwezigen actief bekend maken 

met de Ronnie Gardiner Metho-

de. Het is een oefenmethode die 

de zintuigen en daarmee verschil-

lende hersendelen stimuleert. Op 

een speelse manier wordt gebruik 

gemaakt van ritme, muziek, 

beweging, spraak, gehoor en 

gevoel. De toegang is gratis; een 

vrijwillige bijdrage wordt op 

prijs gesteld. Info bij Ankie van 

Dam, tel. 0346 211814 of e-mail: 

b.van.dam@hetnet.nl

BENG! café  

met RTL-weerman

Ma. 8 december is er weer een 

BENG! café, ditmaal opgeluis-

terd door RTL-weerman Reinier 

van den Berg. Hij maakt zich al 

heel lang zorgen over de opwar-

ming van de aarde als gevolg 

van de verbranding van steen-

kool, olie en aardgas. Reinier 

organiseert regelmatig expedities 

naar Groenland en zal de effecten 

van de klimaatverandering onder 

meer laten zien aan de hand van 

spectaculaire beelden van de 

smeltende ijskap. Daarnaast is hij 

nauw betrokken bij de ontwik-

keling van Ecoland.tv, een digi-

taal themakanaal dat vanaf 2015 

programma’s wil brengen over 

duurzaamheid. Het BENG! café 

vindt plaats in dorpshuis Groene 

Daan, Grothelaan 3 in Groenekan 

om 20.00 uur. Aanmelden kan 

via  www.beng2030.nl. 

Weerman Reinier.

Laatste week sparen voor The Sound of Music!

Altijd de laagste prijs!
Met meer dan 80 scherpe Prijskrakers per week!

Bij de Hoogvliet websuper doet u boodschappen wanneer het u uitkomt. Kijk snel op www.hoogvliet.com.
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Acties zijn geldig van woensdag 26 november t/m dinsdag 2 december 2014

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig in onze winkel aan de Leyenseweg 127 in Bilthoven

...daarom

Slijterij

Chocomel 
Alle pakken van 1 liter
3 pakken
van: 3.57

voor: 2.38

2+1
GRATIS

Per liter 0.79

SPECTACULAIR!

Glen Talloch
Fles 1.5 liter
23.99

 Mandarijnen 
Jute zak 1.5 kilo
van: 2.99

voor: 1.79

Hertog ijs   
Stracciatella, vanille, 

karamel of 
slagroomijs light

Bak 900 ml
van: 2.29 - 2.85

voor: 1.14 - 1.42

50%
korting

 Artikelen vindt u in de diepvries

40%
korting

Per kilo 1.19

18.991899

1.5 liter

Per liter 12.66

Laatste week sparen voor 



Nootjes
Te koop aangeboden

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

Stihl KINDERSPEELGOED 
te koop. Ook kettingzagen, 
bladblazers, etc. te koop 
bij LMB van Ginkel BV, 
Dorpsweg 47a, 3738 CA 
in Maartensdijk. Tel. 0346-
212602

Gratis 1 paar Nike buiten-
voetbalschoenen, maat 38. 
Wit met zwart en oranje bin-
nenkant. Gebruikt, echter in 
goede staat. Maartensdijk, 
Dorpsweg. Tel. 0346- 214011

Fietszitje, achter met hoge rug 
tot 20 kg, zwart. € 10,-. Tel. 
030-2284394. 

Stevig beuken kinderstoel. 
€ 5,-. Tel. 0346-831299

Kinder schooltafeltje met in 
het blad een schuifje voor een 
inktpotje + stoeltje. € 19,50. 
Tel. 0346-214084

Beerkinder/ poppen zit in ee 
picknick mandje. Mandje is 
neiuwe. € 8,50. Tel. 0346- 
214084

Elektrische naaimachine 
Singer-Merritt met lamp en 
voetpedaal. Prijs € 20,-. Tel. 
030-2290245

Logeerbed, opklapbaar. Prijs 
€ 10,-. Tel. 030-2290245

Populair wetenschappelijk 
Tijdschrift “Licht” uit de 
jaren 20 van de vorige eeuw. 
Ingebonden 2 delen; ruim 800 
pagina’s per deel. Prijs € 5,- 
per deel. Tel. 030- 2290245

Koffiezetapparaat LOBE 
(Duits) Voor 10-12 kopjes 
koffie Z.g.a.n. (1x gebruikt). 
Prijs € 10,-. Tel. 030-2290245

Opvouwbare kunststof hang-
kast incl. gebruiksaanwijzing 
voor het in elkaar zetten, 
Blauw/witte streep, hoog 150 
cm, breed 75 cm en diep 50 
cm. De voorkant sluit met een 
ritssluiting. €10,-. Tel. 030-
2292791

Vlakke lattenbodem 
`Monoflex`voor eenpersoons-
bed in goede staat. Maat 
90x200 cm. € 20,-. Tel. 030-
2292791

Retro barkruk, chroom onder-
stel, ronde bruine skai zit-
ting van 12 cm dik, Hoogte 
kruk 70 cm. € 10,-. Tel. 030-
2292791

Aktie Adullam gehandi-
captenzorg: Rookworsten 
Varkens grof of fijn 3 voor 
€7,-.Runder 3 voor € 7,50. 
Bestellen via 0346- 211597 
voor 29 november

Nieuw in doos Moulinex 
Mastermix Blender 2 Liter 
850 watt. Tripl Áx technolo-
gie. € 50,-. Tel. 06 44732069

Meisjeskleding voor de win-
ter, maat 140 t/m 158. Div. 
broeken, vesten, truien, merk-
kleding. 45 st. In een koop 
€ 25,-. Tel. 030-2205673

Verzameling panorama’s, 

ongeveer 35 jaar oud, in 
goede staat, per stuk € 0,50. 
Tel. 030-2205540

Kunstkerstboom hoog 1.50 
cm., nog in de verpakking, 
met losse standaard. € 25,-. 
Tel. 030-2205540

Wie knutselt en maakt leuke 
dingen van oude fietsbinnen-
banden? Kan 2 zakken vol 
ophalen. Tel. 0346-212069

Wie heeft er interesse in een 
Historische Atlas Utrecht ? 
€ 40,-. Tel. 0346-212069

KOFFERS en nog eens kof-
fers bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Skischoenen maat 43, sneeuw-
laarzen maat 43. Samen 
€ 50,-. Tel. 06-39858223

Ski jack maat L, skibroek 
maat L. Samen € 50,-. Tel. 
06-39858223

Ovale spiegel met noten-
houten rand. € 25,-. Tel. 
06-39858223 

Handgemaakte luxe wens/ 
kerstkaarten. Ook voor markt 
of braderie. 25 voor € 10,-. 
Tel. 030-2202996

Europebox landen 5x1000pcs 
in doos. € 12,50. Tel. 030-
2202996

5 gebreide kindertruitjes o.a. 
nijntje, beer, konijntjes, poes 
in alle kleuren. € 10,- per 
stuk. Tel. 30-2202996

2 nieuwe 1-pers. gekleurde 
dekbedovertrekken van goede 
kwaliteit. € 10,- per stuk. Tel. 
030-2202996

Zwart/wit bureau van Ikea, in 
goede staat. € 30,-. Te;/ 030-
6373561

Houten trapje om plantjes op 
te zetten. € 5,-. IJzeren rekje 
voor plantjes. € 5,-. Buggy. 
€ 10,-. Tel. 0346-281871

Maxi Cosi kinderstoel voor 
in de auto, 9-18kg met relax-
stand en verstelbaar. € 35,-. 
Tel. 06-27192146

Toegangskaarten voor 
4 personen Ouwehands 
Dierenpark. Waarde € 84,- 
nu € 20,-. Geldig t/m 04-01-
2014. Tel. 06-19929961 Arie

Diaprojector + scherm + snij-
app.+ dozen voor diaraampjes 
+ viewer + lichtbak. € 50,-. 
Tel. 030-2287086

Philips comfort beige droog-
kap op standaard. € 15,-. Tel. 
030-2204887

Fitnessapparaat energieboard 
(trilplaat) met gebruiksaan-
wijzing. € 15,-. Tel. 030- 
2204887

Eiken kinderledikantje met 
hemeltje, matras en wollen 
dekentje. 120x60cm. € 35,-. 
Tel. 030-2290923

Kinderledikantje (blauw) met 
matras en dekbedje met hoes 
(blauw), 120x60cm. € 25,-. 
Tel. 030-220923

Proline` dvd/cd speler + 
afstandbediening en boxen, 
met diverse aansluitin-
gen mogelijk. € 45,-. Tel. 
06-14526682

Technisch modem voor scho-
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Analoog kanaal 45 

digitaal kanaal 43 

www.regiotvdebilt.nl

tel + enkele kop. € 35,-. Tel. 
06-14526682

Leuke gebreide poppenpak-
jes (broek/trui/muts) in alle 
maten voor alle poppen. € 5,- 
per stuk en 10 voor € 40,-. 
Tel. 030-2202996

Wandelingen door Nederland 
Tjeenk Willink 1888 o.a. 
`Lage Vuursche de offersteen 
Drakenstein` en `De kapel 
Drakenstein`. € 15,-. tel. 
06-44420668

Fotoalbums van het 
Koninklijke Huis. € 10,-. Tel. 
06-44420668

Vraagbaak en handleiding 
Nederlandsche bond van 
Horlogemakers, opgericht te 
Utrecht 24 mei 1916. € 15,-. 
Tel. 06-44420668

Huurkwitantiekaart uit jaren 
40-45. € 10,-. Oude notenkra-
ker. € 5,-. Schenktuitjes uit 
jaren '30. € 3,-. Portemonnee 
uit jaren '50. € 5,-. Munt 
Willibrord Utrecht. € 3,-. Tel. 
06-44420668

Philips alarm clockradio. 
€ 7,50. Tel. 06-22391519

Rode poppenwagen uit jaren 
'70. € 12,50. Tel. 030-6373561

PONCHO'S en sjaals nu bij 
Kok Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Personeel aangeboden

HUISHOUDELIJKE hulp 
voor al uw schoonmaak-
klusjes in huis € 15.- per 
uur. Omgeving Bilthoven 
Maartensdijk. Ben zeer netjes 
betrouwbaar en zorgvuldig. 
referenties mogelijk. Carola 
tel. 06-10666002 

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 28 nov. kunt u weer 
klaverjassen bij SVM. In de kantine 
aan de Dierenriem in Maartensdijk 
bent u van harte welkom. Het kla-
verjassen begint om 20.00 uur en 
meedoen kost 3 euro. Er is ook een 
loterij, loten a € 0,25 .

Taizéviering 

Zondag 30 nov. om 19.30 uur is 
er in de Immanuëlkerk in De Bilt, 
Soestdijkseweg-Zuid nr. 49 een Tai-
zéviering met koor en instrumentalis-
ten onder leiding van Els Firet. Een 
viering in de sfeer van het Franse 
klooster in Taizé. Er wordt gezongen 
in verschillende talen en er is gele-
genheid om stil te zijn. Iedereen, jong 
of oud, van harte welkom.

Soefi-bijeenkomst

Zondag 30 nov. verzorgt het Soefi 
Centrum Utrecht/Bilthoven een uni-
versele eredienst in Huize het Oosten, 
ingang Jan Steenlaan 25, Bilthoven. 
Aanvang 11.00 uur. Het thema is: 
‘Het gebed, een stiltemoment’. Het 

Soefisme is een religieuze levensbe-
nadering, gebaseerd op geestelijke 
vrijheid, respect voor alle religies en 
het bewust ervaren van het dagelijks 
leven als bron van spirituele groei. 
(www.soefi.nl)

Vergadering CCLV

De contactcommissie Lage Vuur-
sche (CCLV) houdt op 27 nov. om 
20.30 uur een openbare vergadering 
in Dorpshuis De Furs. De agenda ver-
meldt punten als ‘gasleidingen, ont-
werp vlag en informatie over het con-
tact met de burgemeester van Baarn 
en de gemeentelijke ambtenaren. 

Interactief en muzikaal

Rond het thema ‘Please don’t send 
me to Africa’ wordt er nagedacht 
over Gods roeping en opdracht en 
over beschikbaarheid en verantwoor-
delijkheid. Er wordt gekeken naar de 
nood in de wereld en de ontwikke-
lingen in het wereldwijde zendings-
werk. Zondag 30 november bij de 
VEG-De Bilt om 10.00 uur, Nieuw-
straat 47. Info: www.operatiemobili-
satie.nl/africatour

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Tel. 06- 50897262

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

•	 Stomen	en	reinigen	van	kleding	en	goederen.
•	 Groot	assortiment	lederwaren
•	 Schoenreparatie.
•	 Schoenonderhoud	artikelen.
•	 Horlogebandjes	incl.	aanzetten.
•	 Horloge	batterijtjes	incl.	inzetten.

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

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

06-54967985

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

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

Tuinservice van Vliet tel. 06-54751296 Nw. Weteringseweg 

34 in Groenekan. Voor al uw tuinplanten en bomen. 
•	Taxus	40/60	à	€	3,75-	60/80	à	€	5,50
•	Coniferen	150/175	à	€	8,-
•	Hedera	60/80	à	€	1,50
•	Laurier	120/140	à	€	7,50
•	Haagbeuk	60/80	à	€	0,90-	80/100	à	€	1,20-	125/150	à	€	2,25
Jonge en oudere fruitbomen, lei-lindes, dakplantanen etc. 
Verder voor al uw tuinwerkzaamheden oa. inplanten, ver-
planten, bomen weghalen, bladruimen, snoeien en straat werk

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie
van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 
06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Cursussen/ trainingen

Opleiding Mindful Coachen. Vanaf jan. 2015 start in 
Utrecht de opleiding Mindful Coachen, waarin je mensen 
leert begeleiden vanuit mindfulness en boeddhistische psy-
chologie én toepassen in je eigen vakgebied. Deze opleiding 
wordt verzorgd door 2 seniordocenten van de Academie voor 
Open Bewustzijn. Infobijeenkomst (gratis) 7 dec. van 11-13 
in Groenekan. Aanmelding e/o meer informatie: info@garu-
datrainingen.nl, 06-28058094 of www.openbewustzijn.nl

Zie pag. 12 voor Mens De Bilt cursussen

Fietsen/ brommers

Gazelle damesfiets met vers. 
in goede staat € 50,-. Tel. 
0346-212069

Diversen

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

Te Huur OPSLAGRUIMTE 
100 m2 in Westbroek. Tel. 
06-10658013

Te huur KANTOORRUIMTE 
in Groenekan op kleinscha-
lig industrie terrein voor 
kleine zelfstandig ZZP, ook 
te gebruiken als showroom. 
Afgesloten met elektrisch 
hek. Tel. 0346-769081

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

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

Auto ACCU'S v.a. € 54,95 
montage € 7,50 Draaiweg 
52 Utrecht tel. 030-2734157 
www.accushop.nl

Raaijen Interieurs

Uw adres voor het 
vakkundig stofferen van 
uw kwaliteitsmeubelen

Meubelmakerij & Stoffeerderij
Sinds 1931

Gratis prijsopgave

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45, De Bilt 

030-2202012

Bericht van 
Sint en zijn Pieten!!

Lieve mensen uit de buurt van Groenekan,
Jaja, ook dit jaar staat jullie weer een bezoek te wachten,
Waarschijnlijk staat de datum nog wel in jullie gedachten!
Net als ieder jaar, verschijnen we het laatste weekend in november,
Maar ter herinnering hierbij nog een “remember”.
Hierbij zelfs een Engels woordje tussendoor,
Dat is weer eens wat anders dan het Spaans in koor!

Nu ik over een koor spreek,
We hopen weer veel mensen te zien deze week!
Niet alleen kinderen en ouders, maar iedereen is welkom,
Want ook voor ouderen, jongeren en anderen draaien we ons om.

De eerste keer is vrijdagavond 28 november, start om half zeven,
Ja, samen met de Verhaaltjespiet, zul je wat beleven!
In Groenekan is het namelijk altijd weer raak,
Want naast ons Pieten is er ook wat vermaak…..
Want in de Groene Daan  zet je je schoen met gemak,
Doe wel je naam en leeftijd erin, alles bij elkaar scheelt ons klimmen op het 
dak!

Daarnaast liggen er grote taaipoppen klaar voor een nieuw “jasje”,
Hopelijk zijn jullie er allen en is het geen klein kinderklasje!
We hopen op versieringen met lekkers in mooie kleuren,
In de zaal hangen dan snel, vele zoete geuren!
Om half 8 nemen we weer afscheid,
Om	de	volgende	dag	it	te	zijn,	is	het	dan	wel	bedtijd!

Zaterdag 29 november start om 13.45 uur. De optocht op de Oranjelaan in 
Groenekan, Na een heerlijke wandeling, maken we er in de Groene Daan op-
nieuw een feestje van! We hopen dat veel van jullie met ons mee willen lopen,
Want veel gezelligheid en veel mensen is waar we op hopen!

In de Groene Daan aangekomen, stapt Sint op zijn stoel,
En ja, daar vertelt hij iedereen weer een heleboel!
Via de Luisterpiet kregen we al veel nieuws te horen vanuit Nederland,
Maar wat was er met al die pakjes aan de hand???
Alles bezorgen lukt niet met zo weinig Pieten,
Gelukkig dat jullie ons niet zitten lieten!
Wie komt er dit jaar als Hulppiet naar de Groene Daan??
Piet zijn is namelijk écht een toffe baan! 

Groetjes Sint en zijn Pieten!
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SVM verovert de koppositie
SVM deed afgelopen zaterdagmiddag goede zaken in de thuiswedstrijd tegen het Utrechtse 

Hercules. De geelblauwen wonnen overtuigend met fris en soms zeer goed combinatiespel.

SVM startte direct met goed aan-

vallend voetbal. Goed positiespel 

in combinatie met snelle balroula-

tie zorgde al in de eerste minuten 

voor veel gevaar voor het Hercu-

les doel. Zo schoot middenvelder 

Djoey Engel de bal te zacht. Maar 

in de 4e minuut een wel zeer fraaie 

SVM aanval. Dankzij goed storend 

werk van Mark de Brauw verzorg-

de doelpuntenjager Mike de Kok 

de 1-0 voorsprong. Diezelfde Mike 

de Kok, gretig als altijd, had ook in 

de 14e minuut de 2-0 op de pantof-

fel, maar scoorde niet. Even later 

schoot Tom Jansen hard op de lat. 

SVM wilde af en toe iets te snel 

het 2e doelpunt hierdoor slopen er 

soms wat slordigheden in het spel. 

Pas in de 30e minuut zorgde Hercu-

les voor wat gevaar.SVM wilde en 

kreeg de 2-0 voorsprong vlak voor 

de rust.Tom Jansen troefde alles en 

iedereen af 2-0.

Een ongewijzigd SVM ging op 

jacht naar de bevrijdende 3-0 voor-

sprong, maar het snelle en goede 

combinatiespel was nu minder. 

Hercules kwam beter in de wed-

strijd. SVM speelde nu met minder 

overzicht, maar pakte het initiatief 

weer op en had al in de 62 minuut 

de 3-0 moeten scoren. Mark de 

Brauw scoorde wel, maar in bui-

tenspelpositie. Twee minuten later 

was het 3-0 door een aanval uit het 

boekje door Mike de Kok. Het werd 

nog even spannend doordat Hercu-

les op 3-1 terug kwam, maar verder 

lieten de gastheren het niet komen. 

SVM staat nu eerste in de vierde 

klasse. 

SVM 2 heeft de smaak te pakken en 

won met 3-1.

SVM 1 gaat a.s. zaterdag op bezoek 

in Zeist bij FZO.

FC De Bilt geeft partij
Na een week rust stond op zaterdag 22 november de lastige uitwedstrijd tegen Veensche Boys 

uit Nijkerkerveen op het programma. In Nijkerkerveen kijken ze met enig weemoed terug op 

de tien jaren in de eerste klasse en daar hopen ze volgend jaar weer in te spelen. 

De wedstrijd was nog maar net 

begonnen toen Dennis Adelaar de 

0-1 op het scorebord liet verschij-

nen. In de periode daarna waren 

het de Veensche Boys die er vol 

voor gingen om FC De Bilt onder 

druk te zetten. En dat resulteerde 

in de zevende minuut al in de ge-

lijkmaker: 1-1. Er was gevaar voor 

beide doelen, maar de goede kee-

pers hielden hun doelen na de 1-1 

keurig schoon. In de laatste minuut 

voor rust kreeg VB een corner die 

werd afgeslagen, maar uit de af-

vallende bal ging de bal hard in en 

stond bij rust de 2-1 stand op het 

scorebord.

Na rust een uitstekend FC De Bilt! 

Een groot deel van de bezoekers 

stroomde nog uit de kantine, toen 

Dennis Adelaar goed doorzette en 

de bal met gevaar voor eigen leven 

hoog over de keeper richting het doel 

schoot. Tom Karst was heel alert en 

liep goed mee, zodat hij de hoge bal 

van Dennis netjes in het doel kopte: 

2-2. Daarna konden de meegereisde 

supporters uit De Bilt echt genieten 

van een goed spelend en hard wer-

kend FC De Bilt. De Biltse mannen 

bleven strijden voor de overwinning. 

Vijf minuten voor tijd belandde een 

mooi schot van FC De Bilt op de 

paal en werd een doelpunt voor FC 

De Bilt afgekeurd. Verder dan ge-

lijkspel kwam het dus niet. 

Het tweede won vorige week in 

de beker van Breukelen 2 (reserve 

hoofdklasse), maar zaterdag werd 

slechts gelijkgespeeld in de com-

petitie. Ondanks dat staat het team 

nog ier aan kop. Op 29 november 
speelt FC De Bilt 1 thuis om 14.00 

uur tegen Zevenhoven. 

Tweemaal Zes declasseert bezoekers
‘Kampioen worden doe je tegen de kleintjes’, luidt een uitspraak van een bekende 

voetbalcoach. Dat is wellicht wat te kort door de bocht, feit is wel dat kampioenschappen 

vaak verspeeld worden door onnodig puntverlies tegen staartploegen. Tweemaal Zes maakte 

zaterdag geen fout en speelde het bezoekende Dindoa van de mat.

De Ermelose korfbalploeg debu-

teert dit seizoen in de overgangs-

klasse. Dindoa heeft een jong acht-

tal en zal ongetwijfeld slechts één 

doel hebben: lijfsbehoud. Toch her-

bergt de ploeg ook enkele groeibril-

jantjes, zoals de jonge maar toch al 

ervaren Lindsey Verheul. TZ-speel-

ster Lianne Meijers had aanvanke-

lijk de handen vol aan haar. 

Stroopstart

De 30-15 uitslag doet vermoeden 

dat het tweemaal dertig minuten 

eenrichtingsverkeer was. Dat gold 

wel voor de laatste drie kwartier, 

maar het openingskwartier was 

verre van vlekkeloos. TZ leek op 70 

procent te starten. Het was vaak ‘net 

even niet’; onverzorgd en te weinig 

passie en inzet in het spel. Vooral 

aanvallend was het een stroopstart, 

verdedigend ging het wel okee met 

een aantal mooie onderscheppingen 

van Randy Bruijntjes en Bart Drost. 

Maar met 4-2 na vijftien minuten 

spelen, maakte TZ snel een einde 

aan de aspiraties van de Veluwe-

bezoekers. Keuzeheer Eric Geij-

tenbeek zag zijn octet gaandeweg 

steeds beter in het spel komen. De 

13-8 stand bij rust verbloemde het 

niveauverschil. Overigens viel de 

achtste treffer van Dindoa letterlijk 

in de laatste speelseconde, een buz-

zerbeater.

Eenrichtingsverkeer

Na rust kwam Dindoa niet meer in 

het verhaal voor, eenrichtingsver-

keer troef. Een kwartier voor tijd 

stond er 21-11 op het scorebord, ver-

volgens liep TZ uit naar een mooie 

30-15. Topscoorders waren Randy 

Bruijntjes met 11 scores, Luke van 

Kouterik kwam tot 9 doelpunten. 
Qua spel was het een declassering, 

maar toch had er meer in gezeten. 

Om die reden nam Geijtenbeek met 

minder dan tien minuten nog een 

time out, om zijn ploeg weer op 

scherp te krijgen en te gaan voor 

minimaal dertig treffers. Dat lukte 

dankzij een mooie van korfheerser 

Joep Gerritsen, maar als TZ de vol-

le speeltijd zo had gespeeld zou de 

veertig in het vizier gekomen zijn. 

Randy Bruijntjes - topscoorder met 

elf doelpunten.

Nova wint in Tiel
Nova speelde zaterdag haar derde wedstrijd in de zaalcompetitie uit 

tegen Tiel’72. Toeschouwers die rekenden op een meeslepend duel tus-

sen de twee koplopers kwamen echter bedrogen uit; het werd een matte 

wedstrijd, waarin Nova, ondanks matig spel, de wedstrijd in de tweede 

helft naar zich toe wist te trekken.

De stand ging in de eerste helft zeer gelijk op, Tiel’72 opende de score 

en Nova maakte snel weer gelijk. Dit scenario herhaalde zich een aantal 

keer tot de 6-6. Op slag van rust bracht Iwan Verhaaf zijn ploeg voor 

het eerst op voorsprong: 6-7. Ondanks de voorsprong, was het spel van 

Nova niet erg goed. De spelers waren teveel bezig met randzaken zoals 

de arbitrage en mistten daardoor de focus in het eigen aanvalsspel.

Na de onderbreking was het wederom de thuisploeg die de score open-

de, waarmee er voor de achtste keer een gelijke stand op het scorebord 

stond. Vanaf dat moment kreeg de ploeg uit De Bilt echter meer grip op 

de wedstrijd. Al snel werd er een voorsprong van twee punten gepakt 

en dit leek de spelers wat meer rust te geven. De aanvallen werden beter 

opgezet en goede rebounds zorgden ervoor dat er meerdere keren per 

aanval kon worden geschoten. Verdedigend had de ploeg de wedstrijd 

goed onder controle. Bij Tiel bleven de heren volharden in schoten van 

grote afstand, zonder succes, terwijl het scorend vermogen vooral bij 

de dames bleek te liggen. Bij een stand van 9-12 in het voordeel van 
Nova, loot de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd.

Aanstaande zaterdag ontvangt Nova het Viaanse VIKO en het zal zich 

dan willen revancheren voor een matig gelijkspel eerder dit jaar. De 

wedstrijd zal aanvangen om 18.00 in het oude vertrouwde H.F. Witte 

Centrum. Voorafgaand aan dit duel zal Nova 2 willen vechten voor de 

eerste overwinning.

advertentie

Tom Jansen troefde alles en iedereen af.

DOS verliest koppositie
DOS reisde zaterdag vol vertrouwen af naar Wijk bij 

Duurstede voor een rechtstreeks duel om de koppositie. 

Groot was dan ook de teleurstelling na de nipte nederlaag.

Een van de kenmerken van het team van DOS is de betrouwbare ver-

dediging. In de eerste helft was hier zaterdag niets van terug te vin-

den. Viking, dat een opportunistisch spel op de mat legde overtroefde 

de Westbroekers die geen raad wisten hoe hier effectief mee om te 

gaan. Overal was DOS net een stapje te laat en liep zo steeds achter 

de feiten aan. Bij rust keek de ploeg tegen een onwerkelijke achter-

stand van 14-7 aan.

In de rust was er een donderspeech van coach Steven Brink voor no-

dig om zijn team wakker te schudden. A-junior Bas de Jong werd 

ingebracht en de 2e helft tapte DOS uit een ander vaatje. Tot verba-

zing van iedereen in de sporthal stond er binnen tien minuten 14-14 

op het scorebord. DOS nam vervolgens iets gas terug waardoor Vi-

king ook weer kon ademhalen. Door opnieuw een strafworp voor de 

thuisploeg was het ritme bij DOS gebroken. Viking pakte weer een 

voorsprong van drie punten. In de slotminuten kwam DOS nog terug 

tot 20-19 maar de gelijkmaker wilde niet meer vallen. Op basis van 
de tweede helft was een punt zeker verdiend, maar de ploeg had voor 

rust zichzelf te kort gedaan. Teleurstelling overheerste achteraf bij de 

spelers, dat zij vooral voor rust ver onder hun normale niveau hadden 

gepresteerd. Een gebrek aan concentratie kwam het team uiteindelijk 

duur te staan.

Aanstaande zaterdagavond is er een moment van revanche. Om 19.45 
uur komt De Vinken naar sporthal De Vierstee. DOS 2 won eerder op 

de dag wel. Met 15-16 werd in Tiel de thuisploeg verslagen waardoor 

het 2e team nog ongeslagen is in de zaalcompetitie.

FC

DE BILT

SPORTPARK WELTEVREDEN

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

AGTERBERG BV

FC DE BILT

ZEVENHOVEN

zaterdag

29 november

aanvang: 14.
00

uur
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Sinterklaas probeert zoveel mogelijk kinderen persoonlijk de hand te 

schudden.

Sint in Maartensdijk
Sint Nicolaas deed met een leger Pieten zaterdag 22 november ook 

Maartensdijk aan. De goedheiligman bezocht, voor hij op het Maer-

tensplein de Maartensdijkse jeugd ontmoette, de verzorgingshuizen 

Toutenburg en Dijckstate.                                                          [HvdB]

Pieten in alle kleuren waren er volop.

Applaus van de goedheiligman 

en de locoburgemeester voor 

de 103-jarige mevrouw Rachel 

Polak in de wintertuin van 

Dijckstate.

Pietenzoektocht in Westbroek
door Martijn Nekkers

Zoals ieder jaar verzamelden de kinderen van Westbroek zich zaterdag met hun ouders 

weer op het terrein van Transportbedrijf van Keulen. Allemaal waren ze 

in afwachting van de goede Sint en zijn Pieten. 

Er werden Sinterklaasliedjes ge-

zongen onder leiding van Henri-

ette van Barneveld met muzikale 

ondersteuning van Vriendenkring. 

En ja, daar verscheen de Sint in het 

bekende antieke autootje, compleet 

met schorre stem. Voor alle duide-

lijkheid: we hebben het hier over 

de claxon van het oude wagentje 

met Opa Piet aan het stuur. Met zijn 

grijze haren wapperend in de wind 

bracht hij Sint bij de wachtende 

kinderen. Verder was er geen en-

kele Piet te zien. Sint vertelde dat 

alle Pieten nog sliepen, moe als ze 

waren van het pepernoten bakken. 

Er waren er nog lang niet genoeg 

gebakken maar ze waren nu over-

vermoeid. De Sint wist ook niet 

waar zijn Pieten zich nu ophielden. 

Hij stelde voor om met de kinde-

ren onderweg te kijken waar zijn 

knechten aan het slapen waren. En 

zo vertrok Sint met Opa Piet in het 

oude autootje. De muziek voorop 

en de kinderen met hun ouders als 

een lange sliert er achter aan. En ja, 

onderweg kwamen ze de Pieten te-

gen. In een weiland, in een schom-

mel, hoog in een boom. Ze waren 

allemaal in diepe slaap. Maar ook 

werd er een Piet aangetroffen in 

een rubberbootje in een sloot, op 

een kinderspeelplaats en op een 

bankje in de tuin van wat vroeger 

‘Onder een hoedje’ heette. Steeds 

werden de Pieten door de kinde-

ren op krachtdadige wijze uit hun 

slaap gewekt. De Pieten sloten zich 

dan snel aan bij de stoet die daarop 

verder trok richting dorpshuis. De 

kinderen hadden allemaal zakjes bij 

zich van het ‘Sinterklaas Journaal’ 

om pepernoten in te verzamelen. In 

het Dorpshuis van Westbroek ging 

het feest door. De kinderen beleef-

den er een leuke middag en met die 

pepernoten kwam het uiteindelijk 

ook nog goed. 

Bedankt

Henriëtte van Barneveld, Mies So-

dar, Miranda Schouten en Hilda 

Verhoef hebben er weer een mooie 

intocht van gemaakt. Met dank 

ook aan de vele verkeersregelaars 

die de optocht zonder problemen 

door het dorp loodsten. Sint be-

dankte hen er nog eens extra voor 

toen hij veilig bij het dorpshuis 

was aangekomen.

Een Piet aangetroffen in een rubberboot in de sloot.

Sinterklaas krijgt warm onthaal 
op Jagtlust

Met stralend herfstweer beleefden honderden enthousiaste kinderen zaterdag 22 november de 

intocht van sinterklaas bij het gemeentehuis in Bilthoven. Sint kwam stijlvol aan in een oude 

brandweerauto en werd vergezeld door een legertje muzikale pieten. Locoburgemeester Hans 

Mieras ontving de goedheiligman allerhartelijkst op het bordes van Jagtlust.

Sint kwam iets later dan gepland 

bij het gemeentehuis aan, maar 

dat had volgens de hoofdpiet te 

maken met wegopbrekingen in de 

gemeente. Als sinterklaas met de 

locoburgemeester op het balkon 

verschijnt wordt hij uitbundig toe-

gejuicht en toegezongen. Sint ge-

niet zichtbaar van de sinterklaas-

liedjes die door iedereen worden 

meegezongen. De bijna jarige sint 

krijgt van de locoburgemeester 

een les bisschopswijn om in het 
warme Spanje op te drinken. Sin-

terkaas dankt de kinderen voor de 

enthousiaste ontvangst en heeft 

ook voor de locoburgemeester een 

cadeautje. [GG]

Al weer een Piet gevonden!

Kidsdisco bij WVT
Zaterdag 29 november organiseert WVT 

de laatste kidsdisco van 2014 voor ieder-

een van 8 t/m 12 jaar. 

Het thema is ‘Sinterklaas’. 

Entree is 2 euro. De disco is geopend tus-

sen 19.00 en 21.30 uur. 

Meer informatie: www.vvsowvt.nl of 

030 2284973

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

5 december: Gratis “Verrassingsdessert"

Woe.
26-11

Speenvarken ham v.d. grill
met mosterdsaus

of
“Zarzuela”

(Spaanse visschotel)

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
27-11
Vrij.

28-11
Woe.
03-12

Spare ribs, frietjes en sla
(Normaal € 11,00 - Groot € 15,00)

of
Roodbaars filet met saus

van limoengras en pepertje

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
04-12
Vrij.

05-12

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

5 DECEMBER

Als u vrijdag 5 december

komt dineren (aanschuiven

of a la carte) serveren wij een

GRATIS SINTERKLAAS 

VERRASSINGS-DESSERT

0346-218821/06-12368755

Avondje van Sinterklaas

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380
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Openingstijden 
Maandag 11.30 - 20.00 uur
Di t/m Do 11.30 - 20.30 uur
Vrijdag 11.30 - 21.30 uur
Zaterdag 11.30 - 21.00 uur
Zondag 11.30 - 20.30 uur

DECEMBER
MAAND

Alle meeneem
menu’s of 
plateservice 7,25

Friet kapsalon of 

Friet döner 6,95
Hamburger of 
kipburger 
speciaal 

3,00

advertentie

3 en 4 december
 vanaf 17.00 uur 
  reserveren gewenst 

Voor meer informatie of uw reservering:

Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Elke maand 2 à la carte
avonden bij Floyds! 


