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advertentie

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Over 3 weken
is het alweer kerst
De nieuwe kaartcollecties

zijn binnen. Bestel ze tijdig.

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

030 – 228 70 85 | www.insightlegal.nl

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

Afsluiting jubileum 900 jaar De Bilt
door Henk van de Bunt

Vrijdag 29 november vond in het H.F. Witte Centrum aan het Henri Dunantplein in De Bilt de 

feestelijke afsluiting plaats van 900 Jaar De Bilt. Bedrijvenvereniging Business Contact De Bilt 

(BCB) en de Stichting 900 jaar De Bilt organiseerden de avond om de vele vrijwilligers die het 

jubileumjaar met allerlei activiteiten tot een succes hebben gemaakt in het zonnetje te zetten.

Het organisatiecomité bestond uit 

Peter van der Horst, Klaas van der 

Valk, Albert Agterberg en Hans 

Haaksman. Zij zijn leden van het 

BCB, waarvan Haaksman voorzit-

ter is. Hij is ook bestuurslid van de 

Stichting 900 jaar De Bilt. Peter 

van der Horst is penningmeester 

van de stichting. De Stichting 900 

jaar De Bilt had zelf een budget om 

de 380 vrijwilligers uit te nodigen. 

Door het samen te organiseren met 

de bedrijvenvereniging kon er meer 

worden gedaan. Deelnemers uit 

het bedrijfsleven, serviceclubs en 

andere belangstellenden betaalden 

900 dubbeltjes entree voor twee 

personen voor het feest. 

Verdiensten

Burgemeester Arjen Gerritsen reik-

te vrijdag 29 november Medailles 

van Verdienste uit aan het bestuur 

van de Stichting 900 jaar De Bilt. 

Gerritsen ‘onderscheidde’ hiermee 

alle leden van het bestuur: Voorzit-

ter Marius van den Bosch ontving 

een Medaille van Verdienste in Zil-

ver, de andere leden van het bestuur 

ontvingen een Medaille van Ver-

dienste in Brons. 

Het bestuur van de Stichting 900 

jaar De Bilt heeft in opdracht van 

het gemeentebestuur de organi-

satie op zich genomen voor het 

jubileumjaar 900 jaar De Bilt, zes 

kernen één toekomst. Doel van dit 

jubileumjaar was om de onderlinge 

samenwerking en verbondenheid 

tussen de zes kernen, die De Bilt 

telt te verbeteren. Het bestuur heeft 

volgens het gemeentebestuur aan 

deze opdracht met enthousiasme 

en grote inzet invulling gegeven. 

Zij hebben zich ten doel gesteld 

om tijdens dit jubileumjaar iedere 

inwoner van De Bilt minimaal 

een keer in of bij een activiteit te 

betrekken. Gerritsen: ‘En het re-

sultaat mag er zijn. Het is een jaar 

geworden vol van activiteiten en 

evenementen voor alle inwoners 

van De Bilt, jong en oud en waar 

mogelijk in alle kernen. De leden 

van het bestuur van de stichting 

900 jaar De Bilt hebben stuk voor 

stuk ambassadeurswerk verricht en 

daarmee De Bilt op de kaart gezet, 

het historisch besef en het onder-

ling respect verbeterd’. 

Recreatiegebied 
Ruigenhoek wint

Mirjam de Rijk en Arie-Jan Ditewig, wethouders van de 

gemeenten Utrecht en De Bilt, hebben vrijdag 

22 november De Groene Hart Kwaliteit Prijs 2013 in 

ontvangst genomen. Deze prijs werd toegekend aan 

Ruigenhoek, het recreatiegebied op de grens van de 

gemeenten Utrecht en De Bilt.

De prijs is een initiatief van Het Woerdens Beraad: de krachtenbunde-

ling van 49 Groene Hart-gemeenten die zich inzet voor samenwerking 

en kwaliteitsverbetering van het Groene Hart. 

Het Woerdens Beraad vindt de ontwikkeling van Ruigenhoek een 

voorbeeld van ontwikkelen met Groene Hart-kwaliteit. Het recreatie-

gebied is ingericht met behoud van de polderachtige open uitstraling 

en de natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Tevens zorgen de 

fi ets- en wandelpaden voor mooie verbindingsroutes naar Gagelbos, 
Maarsseveense Plassen en de Vecht. Dat het gebied recreatieve bete-

kenis heeft wordt geïllustreerd door de naar schatting nu al 100.000 

bezoekers per jaar, de verwachting is dat dit aantal de komende jaar 

nog zal toenemen. 

De Groene Hart Kwaliteit Prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een 

gemeente of regio die op opvallende, vernieuwende en constructieve 

manier bezig is met de verbetering van Het Groene Hart.

030-2252549, De Hooghlaan 2F

Begeleid itnessen 
na kanker!

                Hessenweg 154, 3731 JM  De Bilt

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

Voorverkoop Vuurwerk

Folder in de winkel

verf - behang - gordijnen - zonwering - elektra -

gereedschap - ijzerwaren - sanitair - vuurwerk

www.firmavanderneut.nl 

Uw vuurwerkspecialist 

Gratis vuurwerk Gratis vuurwerk Gratis vuurwerk  
Geldt alleen voor bestellingen tijdens de voorverkoop !Geldt alleen voor bestellingen tijdens de voorverkoop ! Geldt alleen voor bestellingen tijdens de voorverkoop !Geldt alleen voor bestellingen tijdens de voorverkoop !Geldt alleen voor bestellingen tijdens de voorverkoop !

Kijk voor de voorwaarden op de site

Geldt alleen voor bestellingen tijdens de voorverkoop !Geldt alleen voor bestellingen tijdens de voorverkoop !Geldt alleen voor bestellingen tijdens de voorverkoop !Geldt alleen voor bestellingen tijdens de voorverkoop !
 

 

 

De Medaille van Verdienste werd uitgereikt aan v.l.n.r. Anja Donker, Jan-Pieter Stam, Ella Prins, Peter van der 

Horst, Hans Haaksman, Nellie van der Geest, Loes Drieënhuizen en Marius van den Bosch. 



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

8/12 • 10.30u - Prof. dr. M.E. Brinkman

Pr. Gem. Zuiderkapel

8/12 •   9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
8/12 • 18.30u - Ds. W. Meijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

8/12 • 10.30u - Mw. A.B. Traas-Hageman

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

8/12 • 10.00u - Dhr. Gerrit de Wild

R.K. Kerk O.L. Vrouw

8/12 • 10.30u - Woord en 
Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

8/12 • 10.15u - Ds. C. van Breemen
8/12 • 17.00u - Ds. G. Riemer

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

8/12 • 10.00u - Ds. M. Aangeenbrug
8/12 • 19.00u - Ds. G. Kruijmer

Pr. Gem. Immanuelkerk

8/12 • 10.00u - Ds. G.M. Landman 

Pr. Gem. Opstandingskerk

8/12 • 10.00u - Ds. G. Morsink

R.K. St. Michaelkerk

8/12 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

8/12 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast, 
gezinsdienst

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel
8/12 • 10.30u - Dhr. Drs. J. Bouma

PKN - Herv. Kerk

8/12 • 10.00u – Proponent  G.A. van 
Ginkel

8/12 • 18.30u - Kand. J.P. de Man

Herst. Herv. Kerk

8/12 • 10.30u - Leesdienst
8/12 • 18.00u - Ds. J.D. Heikamp

Onderwegkerk, Blauwkapel

8/12 • 15.00u - Ds. K. ‘t Lam

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

8/12 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

8/12 • 10.00u - Ds. H. Markus
8/12 • 18.30u - Ds. G. Wassinkmaat

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

8/12 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

8/12 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk

7/12 • 19.00u - Eucharistieviering
8/12 • 10.30u - Gezinsviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

8/12 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer
8/12 • 18.30u - Dr. A. v.d. Mheen

PKN - Herv. Kerk

8/12 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
8/12 • 18.30u - Ds. A.D. Goijert
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Ontmoetingsdienst

 

Op vrijdag 6 december wordt 
er in de recreatieruimte van 
Dijckstate een ontmoetingsdienst 
gehouden, met ds. René Alkema 
als voorganger en met begelei-
ding op de piano. Na afloop is 
er gelegenheid voor ontmoeting 
met koffie. De dienst begint om 
19.30 uur. Voor (vervoers-)vra-
gen: Jan Grootendorst, tel 0346 
212904.

December in de Woudkapel

Tijdens de decembermaand biedt 
De Woudkapel bijzondere bij-
eenkomsten die bezoekers in de 
perfecte stemming brengen voor 
een sfeervolle kerstviering.
Op 10 december om 20.00 uur 
verzorgt Hans Stolp de laatste 
lezing is de serie over Engelen 
over de aartsengel Michael. Op 
12 december begeleidt Jan Wil-
link vanaf 19.30 uur een work-
shop over het omgaan met ethi-
sche dilemma’s als afsluiting van 
de serie Duurzame Samenleving. 
De Woudkapel bevindt zich op 
de hoek Beethovenlaan, Sweelin-
cklaan. Informatie: www.woud-
kapel.nl/programma

High Tea 

Op zondag 8 december van 14.30 
tot 16.30 uur is er weer een heer-
lijk high tea. Samen genieten van 
diverse soorten hartige en zoete 
hapjes, onbeperkt diverse soorten 
thee en veel gezelligheid. Meldt 
u met aan met uw buren en vrien-
den. Voor 4 euro p.p. kunt u van 
dit alles meegenieten. Kinderen 
tot 6 jaar halve prijs. Service-
centrum ’t Hoekie. Prof. Asser-
weg 2 in De Bilt, aanmelden via 
hoekie@mensdebilt.nl  of via tel. 
030 2201702.

Fotoclub

Maandag 9 december komt de 
fotoclub bijeen voor het ‘Han 
Baartmans drieluik’. Drie relatief 
nieuwe leden krijgen de gelegen-
heid om op deze avond hun werk 
te laten zien en te bespreken. De 
avond begint om 20.00 uur en 

wordt gehouden in het  H.F. Wit-
tecentrum, Henri Dunantplein 4, 
De Bilt. Voor meer inlichtingen 
www.fotoclubbilthoven.nl 

Dansen van Universele Vrede 

De ‘Dansen van Universele 
Vrede’ hebben hun wortels in 
het werk van Samuel L. Lewis, 
zen- en soefimeester uit San 
Francisco. Het zijn eenvoudige, 
meditatieve, vreugdevolle kring-
dansen en de teksten en bewe-
gingen worden bij elke dans 
opnieuw uitgelegd. Hierdoor 
kunnen nieuwkomers gemakke-
lijk instromen. Zondag 8 decem-
ber van 14.00 tot 17.00 uur in de 
Woudkapel in Bilthoven. Aan-
melden c.q. info: 06 15830720 of 
d.aulenkamp@online.nl 

Benefietconcert

Op vrijdag 13 december geeft a.s. 
hoopt het kinderkoor Jubilate een 
benefiet kinderkerstzangavond 
in de Ontmoetingskerk aan de 
Julianalaan te Maartensdijk. De 
opbrengst van deze avond is 
100% bestemd voor noodhulp 
aan de Filipijnen. De avond zal 
een afwisselend karakter hebben, 
waaronder koorzang, solozang, 
instrumentale intermezzo’s, 
samenzang en een kerstverhaal. 
De avond begint om 19.00 uur.

Advents/Kerstmiddag PCOB

De Advents/Kerstmiddag  voor 
leden en niet-leden wordt gehou-
den op dinsdag 10 december
in gebouw De Schakel gelegen 
achter de Immanuelkerk, Soest-
dijkseweg Zuid 49 a te De Bilt. 
De middag staat onder leiding 
van mevrouw Nellie Teekens-
Krijsman uit Maartensdijk.
Aanvang 14.30 uur. Voor inlich-
tingen en eventueel ophalen: 
Henny Ockhuijsen, tel.030-
2202458.

Aankondiging

De beheercommissie van Dorps-
huis De Groene Daan komt op 
maandag  9 december 2013 om 
20.00 uur in het dorpshuis in 
openbare vergadering bijeen.

“Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,

Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

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

Oud papier 

Bilthoven Noord
Op zaterdag 7 december haalt de 
Maartensdijkse volleybalvereni-
ging Salvo ‘67 weer oud papier 
op in een gedeelte van Biltho-
ven Noord, in het gebied links 
en rechts van de Gezichtslaan en 
begrensd door de Soestdijkseweg 
en de Jan Steenlaan. U wordt ver-
zocht de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Blijf niet staan huilen aan mijn graf,

ik ben daar niet en ik slaap ook niet.

Ik ben de wind, die blaast waarheen hij wil,

ik ben de diamanten glans op sneeuw,

ik ben het zonlicht op het rijpend graan,

ik ben de zachte regen in de herfst.

’s Morgens ben ik het snelle ruisen van vogels

in een cirkelende vlucht.

Ik ben het lonkerend irmament dat schittert in de nacht.
Blijf niet staan huilen aan mijn graf,

ik ben er niet, ik ben niet dood.

Omringd door de mensen die hem het meest nabij waren, is in alle 

rust overleden mijn liefhebbende man, onze vader, schoonvader,

opa onze grote vriend en mijn zoon

Bep Renes
in de leeftijd van 71 jaar.

Wij zullen je missen.

Lenie Renes-van Steeg

Saskia en Ton

Mark en Claudia

Robin en Michelle

Martin en Chantal

Wesley

Hendrik † en Helena Renes-van den Brink

26 november 2013

Pr. Margrietlaan 20, 3738 VL Maartensdijk

Geen bezoek aan huis.

Crematieplechtigheid heeft reeds plaatsgevonden op maandag 2 december om 12.30 uur 

in de aula van crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Gratis zorgverzekeringskeuze
Per 1 januari gaat er weer veel wijzigen in de zorgverzekeringen. Er zijn 
zoveel nieuwe polissen dat men wellicht door de bomen het bos niet ziet. 
Welke verzekering past het beste bij mij en geeft mij de beste vergoeding? 

Tot 1 januari 2014 kunt u overstappen van zorgverzekering. Voor de 
basisverzekering is dit geen probleem, echter voor de aanvullende 
verzekeringen moet u eerst goed kijken of de nieuwe verzekeraar de 
verzekering zomaar over neemt zonder medische waarborgen. Bij vier 
apotheken in de gemeente is er een mogelijk om gratis advies van een 
onafhankelijke adviseur te krijgen. Een afspraak maken is niet nodig, u 
kunt zo binnenlopen.
Adviesdagen zijn:

• Dinsdag 10 december van 9.30 tot 13.00 uur 
 bij apotheek Bilthoven, Julianalaan, Bilthoven.
• Woensdag 11 december van 9.30 tot 13.00 uur 
 bij Hessen-apotheek, Hessenweg, De Bilt
• Donderdag 12 december van 9.30 tot 13.00 uur 
 bij Apotheek Maertensplein, Maartensdijk
• Vrijdag 13 december van 9.30 tot 13.00 uur 
 bij de Noorder apotheek, Rubenslaan, Bilthoven
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Inspirerend en verbindend symposium 

Platform Respectvol Samenleven De Bilt
door Marijke Drieenhuizen

Het Platform Respectvol Samenleven heeft op woensdag 20 november in het kader van 900 

jaar De Bilt een symposium georganiseerd met als thema De verbindende gemeente. Binnen 

de gemeente zijn 450 organisaties actief die werken met vrijwilligers op veel verschillende 

gebieden zoals sport, buurtverenigingen en kerken. Het symposium heeft als doel om elkaar 

te leren kennen, vergeten groepen op te sporen en vernieuwing te stimuleren.

Zes kernorganisaties werden uitge-

nodigd om zich te presenteren en 

aan te geven wat zij doen om te ver-

binden. Burgemeester Arjen Gerrit-

sen was deze avond de verbindende 

factor, hij leidde elke spreker in, 

stelde mensen in de gelegenheid 

om vragen te stellen, deed dat ook 

zelf en praatte het geheel aan elkaar.

Het Platform Respectvol Samenle-

ven De Bilt bestaat sinds novem-

ber 2004. De aanleiding was de 

algemene verontwaardiging na de 

moord op Theo van Gogh. Er is 

toen een Manifest opgesteld gericht 

aan het bestuur en de inwoners van 

de gemeente De Bilt. Daar werd 

positief op gereageerd en daar-

mee was de start van het Platform 

een feit. Sindsdien organiseren ze 

jaarlijks op de Dag van Respect 

gastlessen op scholen. Daarnaast 

stimuleren ze projecten die respect 

in de samenleving beogen. Het nu 

georganiseerde symposium werd 

afgesloten met de overhandiging 

van een manifest bestemd voor alle 

inwoners van de gemeente De Bilt.

Inleiding

De inleiding werd verzorgd door 

plaatsgenoot Rob Bijl. Hij is ad-

junct directeur van het Sociaal Cul-

tureel Planbureau en hij verhaalde 

over feiten en icties betreffende de 
sociale samenhang in gemeenten 

in Nederland en Europa. ‘Sociale 

participatie moet nu we van een 

verzorgingsstaat naar een partici-

patiesamenleving gaan. Er moet 

ingezet worden op Burgerkracht. 

De overheid moet echter wel zijn 

vangnetfunctie behouden’. Vervol-

gens vertelt hij dat de verzorgings-

staat nog springlevend is. Dat laat 

de Miljoenennota 2013 zien omdat 

nog steeds 64% van alle uitgaven 

van het Rijk besteed worden aan 

zorg, onderwijs, sociale voorzie-

ningen en sociale uitkeringen. ‘De 

suggestie wordt gewekt dat het met 

de participatie niet goed gesteld is. 

Niets is minder waar. De keuzevrij-

heid is ernorm toegenomen: men-

sen kiezen zelf. Opvallend is wel 

dat zij vaak dezelfde keuzes ma-

ken. Heel veel mensen hebben bij-

voorbeeld een Billy boekenkast van 

IKEA in huis’. Verder liet hij zien 

dat Nederland wat betreft cohesie 

het best scoort in Europa. Neder-

landers ontmoeten gemiddeld min-

stens een keer per week vrienden, 

familie of collega’s en veel zijn lid 

van een vereniging’. Achtentwintig 

procent van de Nederlandse bevol-

king verricht vrijwilligerswerk. De 

grootste groep vrijwilligers heeft 

een leeftijd tussen de 35 en 64 jaar 

en kerken hebben de meeste vrij-

willigers. Het vrijwilligerswerk 

verschuift vanwege een toename 

van de vraag naar coaches, maatjes 

en ander 1-op-1 vrijwilligerswerk. 

Naast vrijwilligerswerk wordt er 

ook veel mantelzorg verricht. Een 

op de vijf Nederlanders verzorgt 

veelal ouders of schoonouders in-

tensief, de rest verzorgt de part-

ner of een kind. Er zijn inmiddels 

220.000 overbelaste mantelzorgers, 

dat is zorgelijk. Bijzonder is dat 

slechts 11% het vanzelfsprekend 

vindt om van familieleden persoon-

lijke verzorging te ontvangen en 

66% vindt dat de zorg voor hulpbe-

hoevende ouders vooral een taak is 

van de overheid. Algehele conclu-

sie: er is sociale cohesie of samen-

hang in de maatschappij maar het 

kan altijd beter.

Verbinden

Vervolgens kregen zes organisa-

ties het woord. Zij vertelde over 

hun activiteiten en de mate waarin 

zij verbindingen leggen. De Raad 

van Kerken, V.V.S.O. WVT, werk-

groep Fairtrade De Bilt en Stich-

ting Ontwikkelingsamenwerking. 

Anneke van Heertum en Okke 

Pol hielden een dialoog waarin 

zij er op aandrongen dat organi-

saties zich vooral bekend moeten 

maken en indien nodig contact 

zouden moeten zoeken met de 

gemeente. De burgemeester zou 

daarin, was hun voorstel, als ver-

bindende factor op kunnen treden. 

De burgemeester sluit dit deel af 

met de vaststelling dat het goed en 

inspirerend was maar dat wat hem 

betreft het ook opvallend was dat 

er van de 27 slechts vier raadsle-

den (Frans Poot, Bertus Voortman, 

Rens Kersten en Hans Los) aanwe-

zig waren. 

Buitengewoon waardevol

Piet Steegman kreeg als voorzit-

ter van het Platform Respectvol 

Samen leven De Bilt het laaste 

woord. ‘Zo te horen zijn wij al 

een ideale gemeente, wat wordt er 

veel aan vrijwilligerswerk gedaan. 

Deze bijeenkomst heb ik ervaren 

als buitengewoon waardevol. Als 

organisatie hebben wij een Mani-

fest opgesteld voor alle inwoners 

van de gemeente. Daarin roepen 

wij iedereen op om mee te werken 

aan het project Samen maken we 

De Bilt. Dit project krijgt vorm in 

een nog op te zetten website. Ieder-

een wordt opgeroepen om mee te 

denken of bij te dragen. Meer in-

formatie via het secretariaat van het 

Platform: Ada van Dis, Talinglaan 

10, 3721 EA in Bilthoven of via de 

mail a.vandis@vvsowvt.nl

De sprekers van het Symposium met v.l.n.r. burgemeester Arjen Gerritsen, 

Okke Pol, Margrit Idsinga en Ingrid Hovelynck, Magda Korteweg, Frank 

Diepstraten, Henk Zandvliet, Anneke van Heertum, Evelien Ribbens, Rob 

Bijl, Ingrid Verheij en Piet Steegman.

Raad stelt 
Najaarsnota 2013 vast

Na een soms heftig debat stemde de gemeenteraad op 28 november met 

algemene stemmen in met de Najaarsnota 2013. Gelet op de gevoerde 

discussie noemt burgemeester Gerritsen die unanimiteit wonderbaar-

lijk. Via de najaarsnota wordt de begroting voor het lopende jaar geac-

tualiseerd. Het college verwacht een negatief saldo van ruim 500.000 

euro, veroorzaakt door een lagere uitkering uit het gemeentefonds en 

minder inkomsten uit bouwleges.

De inanciële positie van de gemeente leidt af en toe tot emoties waar-
bij vaak wordt teruggekeken op jaren geleden. De burgemeester vraagt 

zich af, en hij weet dat hij daarmee op het randje zit, of het niet tijd is 

voor andere mensen met een nieuwe visie. Bij de behandeling van de 

Najaarsnota stelt Han IJssennagger (Bilts Belang) dat de nota veel te 

laat ter bespreking wordt aangeboden. ‘Er valt nauwelijks iets bij te 

sturen.’ Jaap Nieuwenhuize (GroenLinks&PvdA) merkt op dat goede 

voorzieningen vragen om investeringen. ‘Een nadelig saldo kan dan 

groter uitvallen dan verwacht.’ Bij een interruptie zegt Rost van Ton-

ningen dat Nieuwenhuize zich zou moeten schamen omdat hij het 

gevoerde inanciële beleid goed noemt. Nieuwenhuize antwoordt op 
waardige wijze dat tegenover alle verhalen over tekorten zichtbare re-

sultaten zoals gebouwen staan en verzucht: ‘Wij willen in de hele set-

ting van cynisme, verdachtmakingen en populisme gewoon vaststellen 

wat er is gebeurd. Voor wat voorligt krijgt het college van onze fractie 

een dikke voldoende.’ [GG]

Jaap Nieuwenhuize en Anne Doedens tijdens een schorsing van de raad.

Help mee, wees Waaks!
In de strijd tegen woninginbraak, ietsendiefstal, auto-inbraak en vernielingen kan de politie 

hulp van hondenbezitters goed gebruiken: door mee te doen aan Waaks! Om inwoners over dit 

project te kunnen informeren organiseerde de gemeente De Bilt twee speciale bijeenkomsten.

Onder leiding van een wijkagent 

zicht kreeg op verdachte situaties 

en leerde wanneer de politie moet 

worden gebeld. Daarnaast kreeg 

men tips om inbraak te voorkomen 

en kon men die avond vragen stel-

len over het project.

Steeds meer burgers zetten zich ac-

tief in voor veiligheid. En met resul-

taat. Dankzij de hulp van alerte en 

daadkrachtige inwoners wordt de 

gemeente steeds veiliger. Burgernet 

is wat dat betreft een aansprekend 

voorbeeld. En nu is er Waaks!: een 

project waarbij hondenbezitters de 

extra ogen en oren vormen voor de 

politie. Vorig jaar is er gestart met 

een pilot-project in de wijk Welte-

vreden. Na evaluatie is besloten om 

het project nu gemeentebreed uit te 

rollen. 

Waarom Waaks

Men is er zich misschien niet eens 

van bewust, maar de hondenbe-

zitter is een belangrijke bron van 

informatie voor de politie. Bij het 

uitlaten van de trouwe viervoeter 

op straat is de hondenbezitter gelijk 

(extra) ogen en oren van de politie. 

Bij het lopen van het vaste rondje 

is men zich sneller bewust van ver-

dachte situaties. Door mee te doen 

aan Waaks! helpt men de politie om 

in dergelijke gevallen snel en effec-

tief op te kunnen treden. 

Informatieavonden 

Wat verstaan we onder afwijkend 

gedrag? Wanneer bel ik de politie? 

En wat doet de politie met mijn 

telefoontje? Het zijn logische vra-

gen die waarschijnlijk opkomen 

wanneer men leest over het pro-

ject Waaks! Daarom organiseerde 

de gemeente voor inwoners van 

De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, 

Hollandsche Rading en Westbroek 

op donderdag 21 november en voor 

inwoners uit Bilthoven op dinsdag 

26 november 2013 een informatie-

avond. [HvdB]

Beide avonden werden gehouden in 

het gemeentehuis, Soestdijkseweg 

Zuid 173 in Bilthoven. Op de foto van 

links naar rechts : Roelof Benning, 

Linda van den Noort (Unit Openbare 

Orde en Veiligheid), Huib van Driel, 

Annet Hendriks (Unit Openbare 

Orde en Veiligheid) en Henri van 

Nijhuis. [foto Reyn Schuurman]
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIODONDERDAG VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL
WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Runder cordon bleu
Gehakt cordon bleu
Kip cordon bleu

6 halen / 
   5 betalen

Filet Americain
Najaarssalade
Eiersalade 3x 100

gram 3.98

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

Procureurrollade 
Kipfilet
Rosbief 3x 100

gram 4.50

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 5 december 
t/m woensdag 11 december

Abrikozenpaté

PATÉ VAN DE WEEK:

VLEESWAREN-TRIO

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

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

Wilt u onze extra  

aanbiedingen online 

ontvangen? Download 

dan nu de xxiyo
u app. 

Kies ons als winkel en u 

profiteert direc
t van 

onze aanbiedin
gen!

100
gram 1.49

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

VERS GEBRANDE 
CRANBERRYMIX

OOSTENRIJKSE 
BERGKAAS

VERS GEBRANDE 
HERFSTMIX 100

gram 1.25 

100
gram 1.25 

500
gram 5.25

500
gram 6.50

500
gram 4.98

500
gram 4.98

500
gram 4.98

500
gram 5.25

100
gram 2.98

Riblappen

Hacheevlees 

Eendenborstfilet

Varkensfiletrollade
naturel

Gevulde 
varkensfiletrollade

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

49

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70

Vers van de Traiteur
Beef Strogano� 
MET RIJST, PUREE OF GRATIN

________________________ 100 GRAM 1,49
Spaghetti met scampi
MET SCAMPI EN RUCOLA _ 100 GRAM 1,25
Nu volop wild 
o.a. Hazenpeper, parelhoen 
en nog veel meer!!!

Zaterdag verse sushi!!!

Vers gesneden

Snijboontjes
400 GRAM

TRIO - PACK

Paprika’s
ROOD - GEEL - GROEN

De lekkerste

Clementines
MANDARIJNEN HÉÉL KILO

Vers gesneden

Hutspot
___________________  500 GRAM 0,79
 
Sappige

Navel sinaasappels
____________________HÉÉL KILO 0,99
 
Prei gehaktschotel
___________________  100 GRAM 0,99

MAANDAG 9, DINSDAG 10 
EN WOENSDAG 11 DECEMBER

Kom a.s. zaterdag 
kijken en proeven 

van onze 
Kerstgerechten!!!

van 11.00 - 15.00 uur

1,49 0,991,49
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Tentoonstelling PV De Bilt

Op 13 en 14 december 2013 vindt 

de jaarlijkse postduiven-tentoon-

stelling plaats in het clubgebouw, 

Jan Steenlaan 34A te Bilthoven. 

De tentoonstelling omvat zowel 

4-tallen als losse duiven in de ca-

tegorie oude doffer, oude duivin, 

jonge doffer en jonge duivin en late 

jonge doffers en duivinnen. Bezoe-

kers zijn welkom op zaterdag 14 

december a.s. vanaf 14.00 uur  aan 

de Jan Steenlaan 34A  te Bilthoven. 

De koffie staat klaar en de toegang 
is gratis. De prijsuitreiking is om 

17.00 uur. 

Extra openstelling expositie

Op zondag 15 december van 14.00 

tot 17.00 uur is het gemeentehuis 

geopend vanwege de exposite 

‘Beeld en Ruimte’ met werk van 

Anja Vosdingh Bessem en Yvon-

neMaya Bakker. De kunstenaars 

vertellen over werkwijzen en het 

gebruik van materialen: bijvoor-

beeld keuze voor was of klei. 

Ook hoort en ziet u hoe een bron-

zen beeld wordt gegoten met een 

powerpoint-presentatie. U krijgt 

uitleg hoe een boekobject ontstaat 

en het waarom van landschappen 

zonder vormen. Er is een rondlei-

ding om 14.30 uur en bij voldoende 

belangstelling ook om 16.00 uur. 

Normale openingstijden: maandag 

t/m vrijdag 08.30 tot 17.00 uur, 

dinsdag 08.30 tot 19.00 uur. De ex-

positie ‘Beeld en Ruimte’ duurt t/m 

7 januari 2014. 

Humphrey Bennett in  

De Woudkapel

Van 3 december 2013 tot 28 janu-

ari 2014 exposeert de oorspronke-

lijk Engelse kunstenaar Humphrey 

Bennett in de Woudkapel. 

Bennett woont en werkt in Baarn. 

Zijn tekeningen in gemengde 

technieken kenmerken zich door 

prachtig vloeiende lijnen en rus-

tige kleuren. Als onderwerp kiest 

Bennett vaak het menselijk li-

chaam of de natuur. De laatste 

jaren wordt hij gefascineerd door 

dans, wat resulteert in bijzondere 

ballettekeningen, onder andere ge-

maakt in samenwerking met het 

Scapinoballet. Het werk is gratis 

te bekijken op zondagmorgen van 

10.00 uur tot 12.00 uur. Op zon-

dag 15 december is Humphrey 

Bennett zelf aanwezig van 12.00 

uur tot 16.00 uur om bezoekers te 

woord te staan en een toelichting 

op zijn werk te geven. De Woud-

kapel bevindt zich in Bilthoven, 

op de hoek van de Beethoven- en 

Sweelinck laan.

Concert in Schutsmantel

Op zondag 8 december om 

15.00 uur, vindt in Schutsman-

tel, Gregoriuslaan 35 te Biltho-

ven een concert plaats, dat in 

nauwe samenwerking met Stich-

ting Muziek In Huis wordt geor-

ganiseerd. Het ensemble Afke & 

Elsbeth, bestaande uit Elsbeth 

de Jong - altviool, Afke Wijma 

- piano, zal een gevarieerd klas-

siek programma brengen. Het 

programma duurt één uur, zon-

der pauze. Toegang is gratis. 
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Leyenseweg
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Brandweer

Hoogvliet
Leyenseweg 127

Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant.

Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 4 t/m dinsdag 10 december 2013

Hier vindt u ons!

Naast zwembad Brandenburg en Action

Acties zijn geldig in de Hoogvliet supermarkt aan de Leyenseweg 127 

(bij zwembad Brandenburg en Action in Bilthoven)

0.790.790.790.

kilo

Hollandse 
spruiten 

Kilo  O
o

k
 o

n
li

n
e

 t
e

 b
e

s
te

ll
e

n
 o

p
 o

n
z

e
 w

e
b

s
u

p
e

r 
w

w
w

.h
o

o
g

v
li

e
t.

c
o

m

Producten zijn verkrijgbaar van maandag 9 t/m dinsdag 31 december 2013

Zo maken
wij kerst

bijzonder lekker

magazine

Gratis

De heerlijkste ingrediënten voor ontbijt, lunch en diner | Handige recepten die u tot een topchef maken | Knutseltips voor de kids  Creatieve ideeën voor een feestelijke tafel | Lekkere dranken, mooie decoratie, cadeaus en nog veel meer… 
1

Coca Cola 
Pak met 4 fl essen van 1.5 liter
6.76

5.295.295.295.

pak

4 x 1.5 liter

Per liter 0.88

2e persoon              t.w.v. €35,- GRATIS*

 Hoogvliet 

koffi epads 
Alle zakken van 36 pads
Per zak
van: 2.89

voor: 1.44

 50%

 korting

EXTRA AANBIEDING

Binnenkort
in uw brievenbus!
Ons inspirerende kerst-

magazine boordevol 

bijzonder lekkere ideeën! 

Een prachtig magazine 

boordevol ideeën voor on-

vergetelijke feestdagen. 

De acties in het kerstmagazine zijn geldig van 

maandag 9 t/m dinsdag 31 december 2013. 

Maak uw kerst bijzonder met Hoogvliet!
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HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

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

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

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

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

 

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

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

 

Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

In december 
20% korting 

op cadeaus die u 
laat inpakken.

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

onze spaarkortingsbonnen!!! 

Volg Mieka op 

www.facebook/mieka.nl

Maertensplein 35

3738 GM Maartensdijk

Openingstijden:

woensdag 9.30 - 17.00 uur

donderdag 9.30 - 15.00 uur

vrijdag 9.30 - 17.00 uur

zaterdag 9.30 - 14.00 uur

Alle artikelen met 

ORANJE sticker

25% korting! 

Bij 4 stuks

50% korting!

Kinderkledin�, (kraa�)cadeau� e� accessoire�

C1000 Johan de Zeeuw • Maertensplein 31 • 3738 GM Maartensdijk • tel. 0346-211212

SPAAR VOOR

KEIHARDE
KORTING

OOK BIJ LOKALE
TOPWINKELS

UW VOLLE SPAARKAART LEVERT OOK KORTING OP BIJ

10 LOKALE TOPWINKELS
Apotheek Maertensplein
Atelier Wol & Zijde
Drogisterij Van Rossum
Hairdesque
Hubo
Kok Stomerij en Lederwaren
Karin van der Willigen
Las Flores
Nagel Fashion
Vink Witgoed

OOK BIJ LOKALEOOK BIJ LOKALEOOK BIJ LOKALE

Uw volle kaart is direct 5 euro waard bij alle 
deelnemende winkels. Zowel lokaal als landelijk.
Zie voor de landelijke actievoorwaarden de achterzijde 
van de spaarkaart en let op eventuele afwijkende 
voorwaarden van lokale deelnemers.

ÉN 19
LANDELIJKE
KETENS CORDAAN

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

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

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

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

Kerstdiner zat. 21 dec. aanvang 17.00 uur 
inschrijven tot 17 dec. kosten € 23.00

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

  Wij adviseren u graag. Bezoek onze winkel en 

showroom met vele ergonomische fauteuils

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012

www.raaijeninterieurs.nl sinds 1931



Raaijen Interieurs
Specialist in zitcomfort

Farstrup – Najaars Actie  

Deense Comfort fauteuil model

Applaus voor heerlijk zitten en 

ontspannen. 10 jaar garantie

Van € 995,00 voor € 695,00

i.c.m. bijpassend voetenbankje 

€ 895,00. Keuze uit 10 hout-

kleuren en 5 slijtvaste stoffen

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

De lekkerste 
  Boterletters, 
 Speculaas,    
  Roomborstplaat en Marsepein 
uit eigen bakkerij

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

Lady’s night (met speciale tarieven)
vrijdag 13 december vanaf 18.00 uur

* Betty’s Corner - knip metamorfose 

* Fenna - wimpers en wenkbrauwen verven en epileren

* Bianca nail’s fashion - manicure en gel polish

Modellen aanwezig!
Kom even gezellig binnenlopen en laat je onder het genot van 
een hapje en een drankje informeren of neem direct plaats!

(natuurlijk bij Kapper Hans)
voor meer info bel 212455 
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Project De Timpe van start

Met de ondertekening van een overeenkomst is dinsdag 26 november 

jl. het offi ciële startschot gegeven voor project De Timpe aan de Rem-
brandtlaan vlakbij station Bilthoven. Het gaat om de nieuwbouw van 

een complex waarin een hotel wordt gevestigd samen met meerdere 
appartementen, kantoren en winkels. Er komt ook een ondergrondse 
parkeergarage.

Op de plaats waar nu het kantoor van Difrax en andere kantoren staan, 
wordt een herontwikkeling voorbereid; ook de naastgelegen kavel van 

autobedrijf Bochane, dat binnenkort naar een nieuwe bedrijfsruimte 
op bedrijvenpark Larenstein verhuist wordt hierbij betrokken. Op de 
huidige kavel van Bochane zal een nieuw kantoorgebouw komen. Als 

dat klaar is, worden de bestaande kantoren en de villa De Timpe op de 
hoek van de Rembrandtlaan en de Jan Steenlaan afgebroken en wordt 
gestart met de realisatie van het hotel, de winkels en de appartementen. 
De zevenenveertig appartementen worden zo gebouwd dat bewoners 
zolang mogelijk in de vertrouwde thuissituatie kunnen blijven wonen. 

Zij kunnen dan net als de hotelgasten gebruik maken van alle aanwe-
zige zorg- en servicefaciliteiten van het hotel. De verwachting is dat De 
Timpe in 2018 klaar zal zijn.

Impressie van de project De Timpe op de Rembrandtlaan.

ZZP-bijeenkomst
Op 11 december is er weer een bijeenkomst van ZZP De Bilt bij 
Flexcentaal in Bilthoven 
(Jan Steenlaan 5), aanvang 
17.30 uur. 

Er is een korte inleiding over 
crowd funding door Hans 

Spaan, Michiel van der Pol 
vertelt over de in en outs van 

crowd funding in de praktijk. 
Jan George Bakker geeft aan 
hoe hij in contact is gekomen 

met Bart Griffi oen en deze 
presenteert zijn Flexiwalker 
en legt uit waar hij fi nancieel 
behoefte aan heeft. 

Aanmelden: via 

zzpdebilt@gmail.com

Sorry Menno, ik wil je vertellen
dat ik DE fout hiermee wil herstellen
Bij de SP komt aan het roer
gewoon Menno Boer

ik pas voortaan beter op mijn tellen

Guus Geebel Limerick

Uit de gemeenteraad van 28 november

door Guus Geebel 

De commissieleden zijnde niet raadslid van D66, Vanetta Smit en Hanneke de Zwart hebben 

hun ontslag ingediend. Zij waren sinds 27 juni jl. commissielid. De raad gaat akkoord met 

de benoeming van twee nieuwe commissieleden voor de fractie van D66. Anne Brommersma 

(GroenLinks&PvdA) heeft wel bedenkingen. Zij vindt een wisseling na enkele maanden geen 

goede zaak en noemt het commissiewerk een te serieuze aangelegenheid om het als training 

te gebruiken. Andere fracties sluiten zich daarbij aan. Michiel van Weele en Dolf Smolenaers 

worden vervolgens als commissielid geïnstalleerd.

Vragenuur

Hans Los (VVD) heeft zorgen over 
fi nanciële tekorten bij de Omge-
vingsdienst Regio Utrecht (ODRU). 
Hij vraagt of die tekorten eerder te 

voorzien waren of moeten worden 

gezien als aanloopkosten. Los wil 
weten wat dit voor de gemeente 

De Bilt betekent. Wethouder Kam-
minga antwoordt dat hierover in de 

komende vergadering van het Alge-
meen Bestuur van de ODRU voor-
stellen worden gedaan. Over de uit-
komsten daarvan zal hij de raad zo 

spoedig mogelijk informeren. Ebbe 
Rost van Tonningen (Beter De Bilt) 
stelt vragen over wateroverlast in 

de gemeente na hevige regenval. 

Hij noemt de achterkant van Het 

Lichtruim, waar dit onlangs heeft 
plaatsgevonden. Hij wil weten of er 
bij dit gebouw voldoende drainage 

is. Wethouder Kamminga kent het 

probleem op deze plek niet en gaat 
het onderzoeken.

Buitengebied Noord Oost

Het agendapunt Vaststellen bestem-
mingsplan Buitengebied Noord 
Oost wordt doorgeschoven naar de 

vergadering van 19 december. Wel 

werd door Johan Slootweg (SGP) 
een motie ingediend waarin het col-
lege wordt verzocht in overleg te 

gaan met belanghebbenden van re-
creatiewoningen, om een oplossing 
te vinden voor gesignaleerde knel-
punten in dit gebied. Wethouder 
Ditewig noemt de motie overbodig. 

Hij is bereid met de ondernemers 

te overleggen, maar heeft dan wel 
een handhaafbaar plan nodig. De 
motie wordt verworpen.  Voorstem-
mers zijn SGP, Bilts Belang, CDA, 
ChristenUnie en Beter De Bilt.

Dijckstate

In een door de volledige raad ge-
steunde motie worden B en W 

gevraagd zo spoedig mogelijk 
in overleg te treden met zowel 

Cordaan als SSW om behoud van 
de huidige functies van Dijckstate 

te bepleiten. De raad wil zo spoe-
dig worden geïnformeerd over 

de uitkomst van dit overleg en de 

mogelijkheden om Dijckstate met 

zijn huidige functies te behouden. 

Wethouder Herman Mittendorf zal 

de motie uitvoeren en zegt toe zijn 

uiterste best te doen. Een motie van 
Hans Brilleman (Bilts Belang) over 
de verkeersdruk die door de komst 

van Albert Heijn, Hema en Gall 
& Gall rond het Herenplein in De 
Bilt ontstaat wordt ingetrokken, na-
dat wethouder Ditewig het aanbod 

deed met de indiener van de motie 

nader te overleggen 

Schaliegas

In een motie van GroenLinks&PvdA 
spreekt de raad als haar mening uit 
dat boringen voor de winning van 

schalie- en steenkolengas in de 
gemeente onwenselijk zijn. In de 

motie wordt het college verzocht 

dit standpunt kenbaar te maken 
aan Provinciale Staten, de verant-
woordelijke minister en de Tweede 
Kamer. Verder vraagt de motie het 

voorkomen van boringen te borgen 

in beleid en uitvoering van de ge-
meente De Bilt. Na een uitvoerig 
debat stemt de raad in met de motie. 

Tegen de motie stemmen Rens Ker-
sten (D66) en de fracties van VVD, 
Bilts Belang en SGP.

Maaico Maarsen trad wegens ziekte van Etiënne van Buren op als 

fractievoorzitter van de SP.

De nieuwe commissieleden Michiel van Weele en Dolf Smolenaers 

(rechts).

www.arttraverse.nl

Extra openstelling 
zondag 15 december van
14.00-17.00 uur 

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

17 nov. 2013 | 7 jan. 2014

Anja Vosdingh Bessem
BEELDEN EN TEKENINGEN

YvonneMaya Bakker
GESCHILDERDE BOEKOBJECTEN, 
SCHILDERIJEN, (DIGITALE)COLLAGES

Handvatten voor succesvol 
ondernemerschap

Voorafgaand aan de bekendmaking 

van de Biltse Ondernemers van het 

Jaar 2013, gaven sportverslagge-
vers Mart Smeets en Maarten Du-
crot een masterclass van een uur 

over succesvol ondernemen. Daar-
bij stond de wielersport met alles 
wat daarbij hoort centraal. Smeets 
had wellicht vertegenwoordigers 

van de Rabobank aan de tand wil-
len voelen, maar die waren er niet 
in de zaal. Het ging vooral over de 

slim- en sluwheid van de Texaan 
Lance Armstrong, die nauwelijks 
iets aan het toeval overliet. Hoe het 

met hem afl iep is bekend. 

Dagvoorzitter Suzanne van Dom-
melen vatte de masterclass als volgt 

samen: ‘Als topsporter en dus ook 
als ondernemer, moet je soms op 
een eng hoog niveau presteren. 
Daarvoor moet je heel veel trainen. 

Maar je moet ook een hele goede 

voorbereiding hebben, zodat je 
kunt doortrappen in de bocht bij de 

afdaling. Je moet heel veel namen 
kennen en creatief zijn. Om goed 

te kunnen presteren bij wielren-
nen moet je ’s morgens biefstuk-
ken van zeven ons eten.’ Suzanne 
concludeert dat het bij wielrennen 

om heel veel geld gaat. ‘Je moet 

een ongeloofl ijke doorzetter zijn en 
pijn kunnen lijden.’ Haar eindcon-
clusie is: ‘De verleiding is groot, 
maar uiteindelijk duurt eerlijk het 

langst.’ [GG]

Mart Smeets en Maarten Ducrot. 
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Atlas Sports | Tolakkerweg 217 | 3738 JM Maartensdijk
0346-210592 | info@atlasfysio.nl - www.atlasfysio.nl

NIEUWE 

GROEPSLESSEN 

VANAF

NOVEMBER

2013

Pilates Cross-itBoks-it
YogaKettlebel Bodyattack

BootcampFitness

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

www.brasserie-vink.nl

_ Gerecht van de week _

In de roomboter 

 gebakken zeetong 

250 gr   € 17,50

- Week Specials -
Cocktail van Hollandse garnalen 
                             (100 gram)   € 10,00

Gestoofde hertenpeper met 
puree, rodekool en stoofpeer  € 12,50

In krokant spek gebakken 
kabeljauw met mosterdsaus, 
puree en worteltjes  € 12,50

Specialiteiten voor de sint en zijn zwarte pieten!

Feestelijk opgemaakte schalen voor de gourmet / fondue:

GOURMET POPULAIR  ........CA 280 GRAM PP € 5,75
Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet, biefstuktartaar, 

slavinkjes, hamburgers, worstjes

GOURMET EXCLUSIEF ........CA 280 GRAM PP € 6,25
Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet, biefstukreepjes, 

cordonbleu, kalfsoester en biefstuktartaar 

FONDUE ROYAAL ...................CA 300 GRAM PP € 5,75
Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, kalkoenfilet, 

kalfsgehaktballetjes, kipfilet, slavinkjes

Tevens ook Chinese bouillon fondue en de stoere wildgourmet!

Met o.a. varkenshaas, panchetta, kaassnippers & groente pesto. 

Ca. 15 min op 175°c in een voorverwarmde oven

PIETS OVENKUNST ...........................100 GRAM € 2,15

Wie kent ze niet? Alle pieten smullen ervan. Lekker gekruid

SPAANSE BRAADWORST ..............100 GRAM € 1,15

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. varkensreepjes, courgette, 

mozzarella, Parmezaanse kaas & pijnboompitjes

PANNETJE MADRILANO ...............100 GRAM € 1,25

Lekker gemarineerd & gekruid. In de pan of in de oven

SATEVLEES .............................................. 500 GRAM € 5,50

Uit onze snackhoek: lekker voor op pakjesavond

SNACKBALLETJES NATUREL ......100 GRAM € 1,35

TONIJNSALADE ....DUBBEL GEVULD, 100 GRAM € 1,95

FILET AMERICAN .. TRADITIONEEL, 100 GRAM € 1,50
Er zijn volop mini quiche, saucijzenbroodjes & worstenbroodjes voorradig!

Van ons bekende lamsvlees: ca. 5 kwartier in de oven; met een beentje

LAMSBOUT ............................................. 500 GRAM € 7,95

Uit onze traiteurhoek: met worst & vlees. Met goud bekroond!

ERWTENSOEP ........1 LITER VAN € 4,50 NU VOOR € 3,99

Lekker gekruid. Mals & mager. Kort & fel bakken

SHOARMAVLEES ................................. 500 GRAM € 4,95

Voor een pittige Spaanse boterham of bij de borrel: grof of fijn

CHORIZO ...................................................100 GRAM € 1,95

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 7 december. Zetfouten voorbehouden.

Zelfbediening in de oranje tent

Bij Johan & Esther groente & fruit

Dat scheelt een linke duit!

Iedere vrijdag op de markt in Bilthoven.

Bij inlevering van deze bon 

10% korting
op uw gehele aankoop

Alleen geldig op vrijdag 6 december

(bij inlevering van deze bon)

✃

Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Elke 3e zaterdag van de maand van 10.00 tot 15.00 uur

heeft Wereldwinkel Maartensdijk

een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

Ook zin in een

(h)eerlijke kerst?

Nu 30% korting op het

hier getoonde servies,

alleen in de winkel

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

L Nieuwjaar Actie
Quick Rijbewijs
Tel: 0629403075
quickrijbewijs@gmail.com
www.quickrijbewijs.nl

Betaling in termijnen mogelijk

Nieuwjaar Actie
20 rijlessen

+
2 praktijkexamen

+
cd-rom

voor € 950,-
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Drie ondernemers krijgen titel 
Biltse Ondernemer van het Jaar

door Guus Geebel

‘Ben ik het?’, vraagt Ike Bekking verbaasd wanneer haar Bilthovens Boekhandel tot winnaar 

in de categorie Winkeliers wordt uitgeroepen. ‘Ik vind het echt fantastisch.’ Woensdag 27 

november vond in de Mathildezaal van het gemeentehuis voor de vierde keer de verkiezing 

van Biltse Ondernemer van het Jaar plaats. In drie categorieën werden tijdens een feestelijke 

bijeenkomst met ondernemers, politici en belangstellenden de winnaars bekendgemaakt. 

Naast de Bilthovense Boekhandel 

werden in de categorie Startende 

ondernemers het Alexander Monro 

Ziekenhuis en de categorie Bestaan-

de bedrijven, Multi Pilot Simulati-

ons als winnaars gehuldigd. De jury, 

zonder vrouwen, onder voorzitter-

schap van wethouder Arie-Jan Dite-

wig koos de drie winnaars uit 120 

aangemelde bedrijven. Zij ontvin-

gen naast een oorkonde, een beeld 

van de kunstenaar Luigi Amati, een 

les wijs en een banner voor de web-

site. Het tweejaarlijkse evenement 

wordt georganiseerd door de Lions 

Club De Bilt-Bilthoven, de Biltsche 

Ondernemers Federatie (BOF) en 

de gemeente De Bilt. 

Goede doelen

‘Vandaag worden drie ondernemers 

in drie categorieën gehuldigd met 

een prijs’, aldus burgemeester Ger-

ritsen. ‘Ondernemer van het Jaar is 

in de eerste plaats een waardering 

voor hun inspanningen, maar het is 

ook een waardering voor het totale 

bedrijfsleven in de gemeente De 

Bilt. Dat is met elkaar goed voor 

17.000 arbeidsplaatsen in deze ge-

meente.’ 

BOF-voorzitter Theo van der Lugt 

noemt deze verkiezing een goede 

gelegenheid de lokale onderne-

mers in het zonnetje te zetten. ‘Er 

is in De Bilt meer dan het weer.’ 

Hij geeft een opsomming van on-

dernemers op velerlei gebied. ‘Zij 

vormen samen de kurk waarop de 

lokale economie drijft.’ Voor de or-

ganisatie van dit evenement heeft 

de Lions Club sponsors benaderd. 

Lions president Lars Rikze: ‘Deze 

bijeenkomst brengt niet alleen lo-

kale verbinding tot stand, maar le-

vert ook een bijdrage aan een aantal 

van onze goede doelen. We kiezen 

daarbij bewust voor een internatio-

naal en een lokaal doel. Het inter-

nationale doel is Fight voor Sight, 

het lokale doel Stichting Leergeld 

De Bilt.’

Juryrapport

De genomineerde bedrijven worden 

vervolgens per categorie in een vi-

deopresentatie voorgesteld. De jury 

noemt het Alexander Monro Zie-

kenhuis in Bilthoven de uitgespro-

ken winnaar in de categorie Star-

tende bedrijven. Uit het juryrapport: 

‘Jan van Bodegom is erin geslaagd 

een breed scala aan borstkanker 

expertise en professionele ervaring 

aan zich te binden. Zijn enthousi-

aste team wordt daarin gefaciliteerd 

door de modernste apparatuur. Het 

motto - van nummer naar sterke 

vrouw - vindt hier daadwerkelijk 

invulling.’

Over de Bilthovense Boekhandel 

zegt het juryrapport: ‘De wijze 

waarop Ike Bekking haar nieuwe 

winkel aan de Julianalaan heeft in-

gericht, heeft tot een absolute meer-

waarde geleid die ver uitstijgt boven 

de traditionele wijze van boekver-

kopen. Middels avondlezingen van 

de schrijvers van haar boeken cre-

eert zij een boekbeleving bij haar 

klanten waarmee zij zich positief 

onderscheidt van de boekverkoop 

via het internet. Ike Bekking en haar 

team brengen met veel toewijding, 

daadkracht, originaliteit en enthou-

siasme een bijzondere beleving bij 

hun klanten.’ 

MPS

De jury heeft Multi Pilot Simula-

tions (MPS), gevestigd in Groene-

kan, uitgeroepen tot winnaar in de 

categorie Bedrijven. ‘Dick Verburg 

zag vanuit de door hem opgezette 

vliegschool kans om luchtvaartvei-

ligheid te verbeteren door piloten in 

staat te stellen nog beter en goed-

koper vluchten te oefenen met spe-

ciale simulatoren. Hiertoe zijn de 

afgelopen jaren zogenaamde ixed 
base vliegsimulatoren in Groene-

kan ontwikkeld, geproduceerd en 

verkocht. De onderneming straalt 

innovatie en betrokkenheid bij pi-

loten uit. Zij wil een bijdrage le-

veren aan de verlaging van de op-

leidingskosten. De klanten zijn de 

luchtvaartmaatschappijen en pilo-

tenopleidingsinstituten. De onder-

neming heeft in een relatief korte 

tijd een mooie marktpositie weten 

te bemachtigen en met het uitont-

wikkelen van de Airbus-simulator 

naast de Boeing-simulator is de on-

derneming klaar voor verdere groei 

in de toekomst.’ 

Dick Verburg draagt de prijs op aan al zijn medewerkers. ‘We begonnen 

in 2010 met twee vrijwilligers en twee betaalde krachten. Inmiddels 

hebben we 23  mensen.’ 

Burgemeester Gerritsen, Jan van Bodegom, Ike Bekking, wethouder Arie-

Jan Ditewig, dagvoorzitter Suzanne van Dommelen en Dick Verburg.

Goud voor 

kwaliteitsslagerij Zweistra
In Arnhem wordt onder de naam ‘Arnhem Rookworststad’ een jaarlijkse 

slagersvakwedstrijd georganiseerd. Nederlandse slagers maken in een 

onderlinge strijd uit wie de beste Gelderse rookworst maakt. Een vak-

jury beoordeelt de rookworsten van de deelnemende slagers. Ook kwali-

teitsslagerij Zweistra uit Maartensdijk behoorde tot de deelnemers.

Dat deze wedstrijd in de Gelderse hoofdstad Arnhem wordt gehouden, 

houdt verband met de oorsprongsbenaming van de rookworst die vroeger 

het beste met Gelderse varkens zou kunnen worden gemaakt. Belangrijk 

bij de bereiding van rookworst is dat het vlees en het spek een vaste 

structuur hebben. Vroeger koos men daarom voor varkens uit het oosten 

van ons land, die dankzij hun voeding de gewenste vlees- en vetstructuur 

hadden. Deze voeding bestond uit rogge, keukenafval en eikels. 

Topssport

Rookworstproductie is echte topsport en net zoals in de echte sport-

wereld worden ook in de wereld van rookworstproducenten vakwed-

strijden gehouden. Meestal is de maximaal haalbare score 100 punten. 

Henk Zweistra vertelt: ‘Ook dit jaar hebben wij weer meegedaan aan 

deze nationale rookworstwedstrijd. In de jury van deze wedstrijd zit on-

der andere één van Nederlands bekendste worstmakers ‘Paul van Trigt’. 

Deze wedstrijd kenmerkt zich in tegenstelling tot andere wedstrijden 

door het hoge niveau wat er gevraagd wordt’. Broer Andries vult aan: 

‘Ook dit jaar mochten we hier een gouden oorkonde halen. Goud krijg 

je vanaf 98 tot 100 punten. Zeg maar vanaf een 9,8. We zijn hier best 

een beetje trots op. Het is een goede meting of je product daadwerkelijk 

kwalitatief van een hoog niveau is. Dit resultaat mochten we weer halen 

dankzij de vakbekwaamheid van onze worstmaker Henk’. [HvdB]

Henk (l) en Andries Zweistra bij alweer een nieuwe voorraad worsten. 

Tussen hen in de behaalde trofee. 

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Kerstboom

Picea Omorika.

Met kluit. 

Hoogte 125-150 cm

22,95 13,99

Hoogte 150-175 cm

29,95 16,50

vanaf 

13,99

wk 49. Geldig van 05-12 t/m 11-12. OP=OP

a.s. zondag open
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t/m Zondag 22 december ELKE dag open

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

www.vaarderhoogt.nl

De beste boom onder de kerstbomen. 

Kies een mooie uit in de maat 150 cm tot 

en met 180 cm. De prijs is sensationeel. 

Zolang de voorraad strekt

Van 29,95
 

     voor  17,95

• Elkedagweeranders
• AntonPieckwinkeldorp
• Optredenskorenenartiesten
• Smulkramen
• LevendeKerststal
• Kinderactiviteiten
• KerstkoophuisKerstspiratie
• BezoekvandeKerstman

Duizenden enthousiaste bezoekers hebben wij mogen ontvangen tijdens de openings-

week van de Warme Witte Winter Weken, hét grootste winter-familie-evenement van 

Midden Nederland. Kom ook genieten in het Anton Pieckdorp, de levende Kerststal, de 

mega Kerstshow, de vele activiteiten en natuurlijk het Smulplein.

Alle info kunt u vinden 

op www.warmewitte-

winterweken.nl

10.00 - 18.00 uur,  zaterdags en zondags 10.00 - 17.00 uur, 

vrijdags tot 21.00 uur

ELKE

VRIJDAGAVOND

LICHTJESAVOND

19.00 - 21.00 uur

SPECIALE

WWWW AANBIEDING

Looydijk 78  |  3732 VG  De Bilt  |  030-2210002

Weekend AANBIEDING

Op naar de kerst

Conica 90 cm 
van € 12,95 voor € 6,95

alleen geldig op vrijdag 6 en zaterdag 7 december

op=op max 2 per klant

13 en 14 dec 

klein kerstmarktje 

achter in onze tuin, 

kom gezellig kijken.

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

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

*  Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

*  Onderhoud, reparatie en APK voor alle merken

*  Schadeherstel voor alle merken

*  Zomerbanden/winterbanden wissel én opslag

*  Airco service

*  Gratis leenauto

Autobedrijf van Woudenberg 
Dorpsweg 134

3738 CJ   Maartensdijk

(T) 0346-213144

www.ford-vanwoudenberg.nl

ONDERHOUD EN REPARATIE

VAN ALLE MERKEN

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

Bijzonder Sintcadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de

gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek

samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95
Te koop bij:

• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk • Primera Maartensdijk 

THE ART OF HAIRCOLORING

Circle-Lights voor € 34,95*

Prachtige folietechniek met 
10 folies in 2 kleuren die het haar een 

sprankelend effect geven!
(*Lang haar meerprijs)

Donderdag en vrijdag ook ‘s avonds open
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl

Maak tijdig uw afspraak 
voor de feestdagen!
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Sinds juni van dit jaar is Rob van 

Gilpen de trotse eigenaar en heeft 

hij de voormalige kroeg omge-

bouwd tot een huizelijk aandoende 

brasserie. Hij is 20 jaar werkzaam 

geweest als licht en geluidsman in 

het theater. Ook heeft 10 jaar als 

kok het restaurant bij Vliegveld 

Hilversum gerund. 

Nu is hij ondernemer en beslist geen 

exploitant. Hij runt zijn brasserie, 

heeft een goede kok in dienst geno-

men en zoekt naar mogelijkheden. 

Hij gaat arrangementen samenstel-

len voor wandelaars, ietsers, in 
combinatie met het vliegveld of 

verhuur van kano’s en andere bo-

ten, paardrijmogelijkheden en hij 

gaat huifkar (20 personen) en ar-

resleetochten (4 personen) aanbie-

den. Particulieren kunnen er hun 

verjaardag vieren en bruiloftfees-

ten houden. Bedrijven zijn welkom 

voor trainingen, product introduc-

ties en vergaderingen. Veel kan, al-

les is bespreekbaar.

Winterfair en lekker eten

Rob van Gilpen is heel tevreden 

met de plek van zijn Brasserie. 

‘Midden in een prachtig en geva-

rieerd natuurgebied en vlak bij de 

Loosdrechtse Plassen. Ideaal’. Met 

de organisatie van de Winterfair wil 

hij aandacht vragen voor zijn Bras-

serie. Rob van Gilpen; ‘Je kunt hier 

heerlijk eten voor een plezierige 

prijs. Het dagmenu kost ter intro-

ductie 10 euro en op de kaart lopen 

de prijzen lopen op tot 20 euro. Op 

de kaart staat met regelmaat carpac-

cio van ossehaas, een combi van 

gerookte zalm en zalmtartaar, een 

salade met gerookte eendenborst, 

maar ook een runder rib-eye of een 

lamskotelet van de grill. De kok is 

creatief en werkt met uitsluitend 

verse producten’. Lekker eten in 

een huiselijkesfeer zonder kapso-

nes en met mooie muziek. ‘Ik hou 

van goede muziek en wil ook graag 

bluesavonden gaan organiseren. Ik 

wil graag anders zijn dan anderen. 

Als je hier je bruiloftsfeest houdt 

krijg je een trouwauto cadeau: een 

Amerikaanse oldtimer uit 1957’. 

Na de Winterfair kunnen bezoekers 

gezellig blijven eten. ‘Ik zorg voor 

een speciaal Winterfairmenu en 

vanaf 19.00 uur is er live muziek’. 

Meer informatie

Brasserie De Egel is geopend van 

dinsdag tot en met zondag van 

10.00 tot 22.00 uur. ‘In het week-

end kan het ook best wel eens wat 

later worden, dat is geen enkel pro-

bleem’. Overleggen met Rob van 

Gilpen kan. Hij is bereikbaar op 

telefoonnummer 035 88 73 394 of 

06 19 91 06 12.

Winterfair bij Brasserie De Egel
door Marijke Drieenhuizen

Zaterdag 7 december is iedereen van 10.00 tot 17.00 uur van harte welkom bij de Winterfair rond 

Brasserie De Egel. Deze Brasserie is te vinden voor Bungalowpark De Egelshoek aan de Graaf 

Floris V weg nummer 32 in Hollandsche Rading. Er zullen 20 kramen zijn met o.a. brocante, verse 

oliebollen en mooie kerstbomen. Eigenaar Rob van Gilpen loopt rond en promoot zijn brasserie. 

Landwaart heeft dit jaar weer haar 

jaarlijkse Kerstproeverij op vrijdag 

6 december en zaterdag 7 decem-

ber. Wim Landwaart vertelt dat ze 

het dit keer veel uitgebreider aan 

gaan pakken dan anders. ‘Op vrij-

dag komen er alleen genodigden, 

zoals vertegenwoordigers van alle 

vers branches’, geeft hij enthou-

siast aan. ‘We presenteren een vol-

ledig kerstmenu. Kom genieten 

van de heerlijkste ideeën voor de 

feestdagen. Met zorg samenge-

steld, aantrekkelijk gepresenteerd 

en boordevol creativiteit. Ik hoop 

op een grote opkomst, zowel op 

vrijdag voor genodigden als zater-

dag voor de overige klanten’, aldus 

Wim. ‘Alles mag geproefd worden.  

Ik vind het leuk om mensen een 

beetje te verrassen. Ook bijvoor-

beeld op het gebied van patisserie. 

In het blad Pâtisserie & Desserts 

staat deze maand een geweldige 

taart met groenten en fruit erin 

verwerkt. De opdracht was om 

een ultieme taart te maken en deze 

hebben wij ontworpen. De taart  

bevat honingtomaten en frambo-

zen, mango en vitapep. We hebben 

ook het lekkerste appeltaartje van 

Nederland.’

Proeven bij Landwaart
door Henk van de Bunt

Bij Landwaart aan het Maertensplein te Maartensdijk is men al volop bezig met het Kerst-

keuze diner. Zaterdag 7 december a.s. worden alle kerstgerechten smakelijk gepresenteerd en is 

iedereen van 11.00 tot 15.00 uur van harte welkom om het lekkers te bekijken en te proeven. 

Het culinaire team van Landwaart maakt zich op voor de kerstproeverij 

en zal, evenals andere jaren, uw vragen graag beantwoorden.

Rookworstenactie
In samenwerking met Kwaliteitsslagerij Zweistra 

(Maertensplein te Maartensdijk) organiseert Comité Adullam 

weer de jaarlijkse rookworstenactie voor de Stichting 

Adullam. Stichting Adullam is een stichting die landelijk 

werkzaam is voor de (meervoudig) gehandicapten.

Buiten wordt het kouder, de avon-

den langer, de winter voor de deur, 

stamppottentijd, dus ... weer de 

tijd voor rookworsten. De keus is 

uit 4 smaken en 5 soorten rook-

worsten: Varkensrookworst grof 

en ijn, kippenrookworst en paar-
denrookworst. Van deze 4 smaken 

geldt: 3 voor 7 euro en 2,50 euro 

per stuk. Voor de runder-rook-

worst geldt: 3 voor 7,50 euro en 3 

euro per stuk. De worsten kunnen 

ingevroren worden. 

Bestellingen kunnen worden 

doorgegeven voor zaterdag 7 

december 2013 bij Fam. van der 

Vlies, tel.nr. 0346-211597. Rond 

17 december a.s. worden de 

bestellingen thuis bezorgd.

Van kerstboom
tot kerstengel

GroenRijk Hollandsche Rading heeft weer een groot assortiment 

uitgestald om het in en om uw huis in de decembermaand warm 

en gezellig te maken. Van traditioneel rood, goud en zilver tot de 

wat moderne kleuren. Ook in kerstbomen is er ruime keus. In de 

decembermaand iedere zondag geopend. Op zaterdag 7 en 14 december 

en rond oud en nieuw bakken zijn er heerlijke oliebollen. 

Uit zorg voor haar man gaat Tilly 

op zoek naar een vervangster voor 

zichzelf. Ze zoekt iemand die straks 

haar plaats naast hem kan innemen, 

omdat ze ongeneeslijk ziek is. De 

vrouw die zij vindt past echter zo 

perfect bij haar man, dat hij haar 

zelf al had gevonden; het is zijn ex-

minnares.  Wanneer Tilly nietsver-

moedend de twee voormalige ge-

liefden bij elkaar brengt, verandert 

de dreigende tragedie in een klucht. 

Maar wie heeft daarvan eigenlijk de 

regie? Niets is wat het lijkt in deze 

wrange komedie. Maar gelukkig 

is er volop humor, troost, genoeg-

doening en herkenning voor ieder-

een die zich ooit door een geliefde 

bedrogen heeft gevoeld. De avond 

vindt plaats in Theaterzaal Kees 

Boekeschool, Kees Boekelaan 12, 

Bilthoven, aanvang: 20.00 uur. 

Kaarten: www.ideacultuur.nl, in 

de bibliotheek, bij de Bilthovense 

Boekhandel en Bouwman Boeken. 

Arthur Japin
Woensdag 11 december 2013 om 20.00 uur komt Arthur Japin vertellen over zijn

nieuwste boek ‘De man van je leven’. Met zijn achtergrond als acteur sleept de schrijver

zijn toehoorders op unieke wijze mee in het verhaal. 

Portret(je)
van je moederschap

Woensdag 11 december van 10.00 tot 11.30 uur organiseert Bibliotheek 

Bilthoven een Informatieochtend over een nieuwe cursus Autobiogra-

isch schrijven: ‘Portret(je) van je moederschap’. 

Biograisch consulent Arianne Collee houdt deze ochtend een korte in-

leiding, gevolgd door een paar schrijfoefeningen. Zo krijgt u een goed 

beeld van de cursus die in januari 2014 begint. De informatieochtend 

is gratis. Aanmelden kan via activiteiten@ideacultuur.nl of in de bibio-

theek, tel. 030 6986573.
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De tuin zelf valt langzaam in slaap, 

de planten zitten onder de blade-

ren, die bewust niet verwijderd 

worden. Ook alle planten worden 

niet afgesnoeid: de voedselstoffen 

blijven zoveel mogelijk in de tuin. 

Alleen het eikenblad wordt zoveel 

mogelijk weggehaald. Het nieuwe 

schelpenpad is nu bezaaid met al-

lerlei kleine gouden blaadjes van 

de schijnbeuk. Dat levert een fraaie 

aanblik. Er is hard gewerkt aan nog 

meer sfeerhoekjes, nieuwe en oude 

kerststallen, een tafel met de deco-

ratie, taarten van vogelvoer en leu-

ke kerstboompjes van vogelvoer. 

Er zijn weer jams, chutneys van 

fruit uit de eigen tuin. Op de 

kraampjes zijn allerlei leuke din-

gen om cadeau te geven, oude 

en nieuwe kerstspellen voor de-

coratie in en om het huis en nog  

andere hebbedingetjes zoals stoffen 

kerstversiering voor in de boom, 

kerstkransen en kerststukken etc. 

Onder de veranda wordt kofie en 

thee geschonken en er is eigen ge-

maakt gebak in kerstsfeer. Ook is 

er vegetarische bonensoep voor de 

hartige trek. [HvdB]

Kerstinloop
Theetuin Bilthoven aan de Spoorlaan 11 te Bilthoven organiseert zaterdag 7 december

een kerstinloop van 11.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis. Henny Groenewegen

organiseert in haar ecologische tuin al een paar jaar een kerstinloop(markt)

en brengt de tuin in kerstsfeer.

De ecologische tuin, waar al een paar jaar een kerstinloop(markt) wordt 

gehouden, wordt nog verder in kerstsfeer gebracht.

Ook in 2013 organiseert Lions Club 

Bilthoven 2000 weer een kerstbo-

menactie ten bate van o.a. de Voed-

selbank. De opgetuigde boompjes 

zijn circa 80 cm hoog en zitten, met 

kluit en al, in een grijze pot. Ideaal 

voor in huis, maar ook voor op kan-

toor en in de winkel. Kant en klaar; 

geen omkijken meer naar en geheel 

en al ten bate van het goede doel. 

Met de geliefde Lions kerstversie-

ring - de kaarsvetsterren - worden 

de komende weken de bomen opge-

tuigd en verkocht ten bate van het 

goede doel, waaronder ook dit jaar: 

de Voedselbank.

Voor 25 euro een unieke kerstboom 

die u zo kunt neerzetten: bestellen 

kan via lionskerstbomen@gmail.

com of bel 06 11867317. De leve-

ring van de bestelde bomen vindt 

plaats op zaterdag 7 december van-

uit een centrale locatie in De Bilt. 

Voor degenen die door omstan-

digheden niet in de gelegenheid 

zijn de boom zelf op te halen, kan 

de kerstboom die dag aan huis be-

zorgd worden binnen de gemeente 

De Bilt.

Kerstbomenactie voor Voedselbank

Sint op bezoek bij SV Irene

Afgelopen vrijdag tijdens het ouder-kind toernooi werden de 

badmintonspelers verrast met een bezoek van Sinterklaas en twee van 

zijn pieten. En wat niemand had verwacht was dat de goedheiligman, 

net als zijn pieten trouwens, zelf ook het racket ter hand nam. Het 

werden spannende partijtjes, maar bovenal was er plezier. Na aloop 
kreeg iedereen een zakje pepernoten. (Ingrid Peters)

Sint bij scouting

Sinterklaas was zaterdag te gast bij de scouting Agger Martini in Maartensdijk. De waterwelpen van scouting 

MKWJ uit Baarn vierden het sinterklaas feest gezellig in Maartensdijk mee. De Sint had voor elk kind aandacht 

en daarna kregen ze van Zwarte Piet pepernoten. Ook was er voor elk kind een presentje. (Jose Lam)

AZM kreeg, na het optreden van 

koren en orkesten tijdens het 

900-jarige bestaan van gemeente 

De Bilt, veel reacties en ook vra-

gen om eens mee te kunnen zingen. 

‘Zing en Swing’ zal een groot eve-

nement worden waar veel mensen 

voor worden uitgenodigd om in één 

dag een swingend concert in te stu-

deren. Het repertoire op 24 mei a.s. 

zal bestaan uit populaire meezings-

ongs uit de jaren ’70 ‘ 80 ‘ 90, zoals 

songs van  Blöf, Madonna en Whit-

ney Houston. Belangstellenden om 

mee te zingen of te komen luisteren 

en vieren: alleen of met een groep 

vrienden, leden van een sportteam, 

collega’s, buren, broers/zussen of 

familiedag zijn van harte welkom. 

Iedere belangstellende zanger/

zangeres, geoefend of niet, die wil 

inschrijven, vindt op de website 

www.azmweb.nl een inschrijffor-

mulier met de nodige informatie. 

Jubilerend koor zoekt talent voor megaconcert
Het Algemeen Zangkoor Maartensdijk is gestart met de voorinschrijving voor het 

Zing- en Swingevenement op zaterdag 24 mei 2014 in het cultureel centrum De Vierstee. 

Het Algemeen Zangkoor Maartensdijk  bestaat komend jaar 45 jaar. Dit jubileum wordt 

gevierd met twee grote activiteiten te weten: een ‘Zing en Swing’ evenement en een klassiek 

concert in november 2014 met o.a. de Krönungsmesse -van Mozart. 

Bezoek aan ouderen
De doelstelling van de Stichting 900 jaar De Bilt is om álle generaties 

iets te laten meebeleven van 900 jaar De Bilt. Al eerder werd daar-

bij ook de aandacht gericht op de allerjongsten en de ouderen. Peuters 

van verschillende peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gingen op  

bezoek bij zorgcentra. [HvdB]

De reeks werd vorige week afgesloten met een bezoek van kinderen van 

PSZ ’t Bruggetje in Maartensdijk aan ouderen die woonachtig zijn in 

Dijckstate Maartensdijk. (foto Betty van Wijhe, FotoTeam 900 Jaar De Bilt)

Weihnachtsoratorium 

door Cantatekoor

Op zondag 15 december voert het 

Cantatekoor Bilthoven de eerste 

drie delen van het Weihnachts-

oratorium van J.S.Bach uit. Deze 

muziek die hoort bij de kersttijd 

en is bij velen zeer geliefd. Een 

lang gekoesterde wens van de diri-

gent Herman Schimmel en veel 

koorzangers- en zangeressen gaat 

in vervulling. Bij eerdere uitvoe-

ringen zoals Mozarts’s Requiem 

vorig najaar, liet het Cantatekoor 

horen een voor amateurs hoog 

niveau te bereiken en deze keer 

is men van plan de bezoekers 

een aantrekkelijke vertolking van 

Bach’s bekende werk te bieden. 

Kaartjes zijn in de voorverkoop 

verkrijgbaar bij Thuiskantoor 

Dapper, Julianalaan, Tobacco-

Gemakshop Henk Hillen, Plane-

tenbaan en Optiek Van Eijken op 

de Hessenweg. Nog beschikbare 

kaarten worden nog op de dag 

zelf aangeboden. Aanvang 15.30 

uur in de Opstandingskerk aan 

de Eerste Brandenburgerweg te 

Bilthoven. 

Kerstmarkt in De Bremhorst

Op vrijdag 13 december a.s. tussen 

10.00 en 14.00 wordt in Woon- en 

zorgcentrum De Bremhorst weer 

de gezellige jaarlijkse Kerstmarkt 

georganiseerd.

Ook dit jaar kan men hier weer 

terecht voor een leuk presentje, 

een kop zelfgemaakte Erwten-

soep, koffie/chocolademelk met 

Apfelstrudel, 2de hans kleding, 

boeken enz. Er zal een kerst- 

rommelmarkt zijn, waar men 

goedkoop kan scoren.

De Bremhorst ontvangt graag nog 

kerstpullen. Deze kunnen worden 

afgegeven bij de servicebalie op 

de Jan van Eycklaan 31 in Biltho-

ven. Eventueel kunnen deze ook 

thuis worden opgehaald. Tel. con-

tact hierover kan met De Brem-

horst tel. 030 2747800.

Gezellige Kerstmarkt

In woon- en zorgcentrum Wel-

tevreden vindt op woensdag 11 

december van 10.00 tot 16.00 uur 

een gezellige kerstmarkt plaats. 

Wilma’s Bijouterie (sieraden en 

tassen), Rode Kruis De Bilt, Louis 

van Esch met glas gebrande ket-

tingen maken hun opwachting. 

Kerstmarkt bij WVT

Zaterdag 7 december organiseert 

WVT een gezellige kerstmarkt. 

Op deze markt kan men voor 

een zacht prijsje een keuze 

maken uit een uitgebreid aanbod 

van kerstartikelen. Natuurlijk 

ontbreken de Glühwein en 

kerstsnacks niet! Ook de Kerstman 

zelf zal niet ontbreken. De 

kerstmarkt is geopend van 11.00 

tot 15.00 uur. Toegang is gratis. 

Voor meer informatie kan contact 

opgenomen worden met WVT, 

Talinglaan 10, Bilthoven, tel. 030 

2284973, info@vvsowvt.nl
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Beter  
De Bilt:  

DENK MEE! 

Beter De Bilt gaat woensdag 2 oktober met belangstellende 
burgers een programma opstellen voor de gemeenteraads-

verkiezingen van maart 2014. Doe mee! Belangrijke onderwerpen 
zijn o.a.: invloed van de burgers op de gemeente, de lokale 

economie, de geldverkwisting van de gemeente, ouderenwerk, 
jongeren, huizen voor starters, zwembad, nieuwe energie en 

duurzame economie. Voorbereidend stuk vooraf toegestuurd. 
Geef je op voor uitnodiging: vantonningen@beterdebilt.nl 

 

 

 

 Thomas von der Dunk 
    Heeft de gemeenteraad 
        nog toekomst? 
 

           Wie is de regisseur van de lokale democratie? 
       Gemeenteraad of B&W? Staat de Raad buiten spel? 

                         Beter De Bilt heeft oplossingen! 
       wo 11 dec. 2013, 20.00, H.F. Wittecentrum, De Bilt 
 ebberostvantonningen 

@beterdebilt.nl 

 

11 december as.: 

 

Debatavond met 

Toegang gratis! 

advertentie

Om energie op de lange termijn 

ook betaalbaar te houden en tege-

lijkertijd duurzaam te maken staan 

er grote veranderingen op de rol. 

Jan Matthijsen van het Planbureau 

voor de Leefomgeving ging voor 

het project met de groep leerlingen 

uit 2 gym/vwo aan slag. De zeker-

heid dat er altijd stroom uit het 

stopcontact komt is erg belangrijk 

voor een goede bedrijfsvoering, zo 

bleek bij de bezichtiging op 26 no-

vember van de energievoorziening 

van het RIVM. Daarnaast zetten de 

kinderen hun tanden in lastige vra-

gen zoals: Hoe zorgen we ervoor 

dat er snel genoeg voldoende ener-

gie uit duurzame bronnen komt? 

Welke rol spelen burgers, bedrijven 

en bijvoorbeeld een gemeente hier-

bij? En wie is waarover de baas? 

Kortom een kijkje in de wereld van 

energie die aan het veranderen is.

(Jan Matthijssen)

Met nieuwe energie aan de slag
Negen kinderen van kindergemeenschap de Werkplaats te Bilthoven deden mee

aan een project van de stichting Basisuniversiteit over energie op 19, 21 en 26 november.

Zo leerden ze over veranderingen nu en in de toekomst van de energievoorziening in Nederland. 

De leerlingen brachten onder andere een bezoek aan een installatie voor 

‘groen’ gas in Mijdrecht waar uit rioolslib biogas wordt gemaakt.

Sint in Groenekan
en Hollandsche Rading

Zaterdag 30 november jl. startte rond 14.00 uur de Sinterklaasoptocht op 

de Oranjelaan in Groenekan. Na een heerlijke wandeling werd vervolgens 

De Groene Daan aangedaan en werd het feest voortgezet. [HvdB]

Rond 17.00 uur stond in het Dorpshuis in Hollandsche Rading de 

stoel van Sint klaar. Daar schrok eerst iedereen toen de goedheiligman 

aankondigde dat dit zijn laatste bezoek hier zou zijn. Gelukkig doelde 

hij op het tijdelijk Dorpshuis en zei hij ‘vol verwachting’ uit te zien naar 

een terugkomst in 2014 in het nieuwe Dorpshuis. [HvdB]

Sinterklaas heeft in de nacht van 

27 op 28 november geslapen in 

een speciaal ingericht pietenhuis 

in De Kwinkelier. Petra van de 

Theaterkoffer had gezorgd dat Sint 

er heerlijk kon slapen, zodat hij 

donderdag alle 18 groepen van de 

Julianaschool uitgerust kon ont-

vangen. Sint heeft in Bilthoven 

ook een logeeradres in het topap-

partement Nassaustaete aan de Ju-

lianalaan. Donderdagmiddag was 

de Sint daar en bij het uitgaan van 

de school stond hij vanaf het bal-

kon de kinderen uit te zwaaien. Sint 

heeft beloofd dat hij op 5 december 

op Americo naar de Julianaschool 

komt. Oma’s uit de Bremhorst zijn 

al druk bezig rode beenwarmers 

voor Americo te breien. [GG]

Drukke dagen voor de Sint

Sinterklaas in een ijn gesprek met de kinderen.

Armbandjes voor Filipijnen

Afgelopen week hebben enkele leerlingen uit groep 3 en 4 van 

de Van Dijckschool dagelijks armbandjes gevlochten om te 

verkopen ten behoeve van de slachtoffers van de orkaan op de 

Filipijnen. Dat bracht het mooie eindbedrag van € 325,90 bijeen.

 (Suzanne van Acker)

Op 28 november heeft Dalton-

school De Rietakker in De Bilt 

het verkeersveiligheidslabel van 

de ANWB behaald. Op deze dag 

heeft de hele school meegedaan 

aan het project Streetwise. In alle 

groepen hebben medewerkers van 

de ANWB les gegeven over het 

verkeer. Dit gebeurde in speelse 

situaties waardoor de kinderen op 

hun eigen niveau inzicht krijgen in 

diverse verkeerssituaties. 

Project Streetwise op De Rietakker

Praktijksituaties in het klein op De Rietakker.



Nootjes
Te koop aangeboden

MUTSEN, handschoenen en 

sjaals voor jong en oud bij 

Kok stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672

HP 22 origineel inktpatroon 

3 kleuren (C9352AE). € 10,-. 

Tel. 0346-213204

Mobieltje voor senioren, 

Emporia life incl. alarm-

knop, draagkoord, oplader 

en gebruiksaanwijzing, uit-

schuifmodel, zonder sim-

kaart i.z.g.s. € 15,-. Tel. 030-

2292791

Fietsendrager voor de ach-

terklep van de auto, dus geen 

trekhaak nodig. In goede staat 

incl. alle bevestigingsbanden. 

€ 20,-. Tel. 030-2292791

Accuboor van Black en 

Decker, KL 96c, 10mm. 

Boor en oplader als nieuw, 

geen accu. € 7,50. Tel. 030-

2292791

Dames winterjas, nieuw, niet 

gedragen rood, maat 42, zeer 

mooi van Milo. € 45,-. Tel. 

0346-212805

Nieuwe tassen, 1x zilvergrijs 

rugtasje met hartjes aan de 

ritssluitingen. € 5,-. 1x grijs/

roze sporttas, noppen onder-

zijde, 2 vakken en vakje voor 

fles. € 10,-. Tel. 06-16276013

Parelketting en armband van 

zoetwaterparels, van verschil-

lende grootte met goudkleuri-

ge slotjes. In rood doosje met 

echtheidscertificaat. € 20,-. 

Tel. 06-16276013.

SOLDATEN speelgoed en 

kleding bij Kok stomerij en 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

212672

Universele grote afstands-

bediening voor tv met grote 

druktoetsen. € 5,- Lampen 

voor aan plafond, Elro kabel-

spanset met 5x halogeen à 20 

watt. Nieuw in doos. € 12,-. 

Tel. 06-16276013 

4 stuks halogeen eco lam-

pen met GU10 fitting, 50 

watt. Nieuwprijs € 8,- p.s. 

Samen voor € 17,50,-. Tel. 

06-16276013

Winterjack/ski-jack buitenzij-

de grijs, binnenzijde rozerood 

met leuke print. Capuchon 

met nepbont. Mouwen iets 

versleten. Valt ruim mt xl. 

€ 10,-. Tel. 06-16276013

Wandel/gymschoenen merk 

Human Nature. kleur zwart, 

balansschoen door ronde zool. 

Goed voor stimulatie bloeds-

omloop in de benen. mt. 39. 

€ 30,- Tel. 06-16276013

IJsmachine met kookboek-

jes voor ijsrecepten. Koelen 

in de vriezer, volgende dag 

ijs! € 20,-. Schaatsen: zwarte 

lage Noren mt. 39, merkloos. 

€ 10,-. Tel. 06-16276013

Moneyclip, grote, zilverkleu-

rige, geldclip met goudkleu-

rige outline op clip. Nieuw 

in mooi doosje. € 10,-. Tel. 

06-16276013 

Nieuwe cd’s van Melissa 

Etheridge - 4th Street Feeling 

(gesealed), BB King - The 

Life of Riley, Amy Winehouse 

– Lioness, Hidden Treasures. 

€ 6,- p.s. Tel. 06-44947221 

(tussen 18.00-20.00u) 

Nieuwe cd’s van Arcade Fire-

Reflektor. € 12,50. Kaiser 

Chiefs- Future is Miedeval. 

€ 8,-. De Partysquad-Bazen 

van de Club. € 5,-. Tel. 

06-44947221 (tussen 18.00-

20.00u)

Nieuwe cd’s van Limp Bizkit-

Gold Cobra (special edition). 

€ 12,-. Abba 2-cd box The 

Visitors, nieuw. € 12,-. Tel. 

06-44947221 (tussen 18.00-

20.00u)

Sierwieldoppen 16 inch, 

kleur zilver. Geschikt voor 

winterbanden. Nieuw in doos. 

€ 12,50. Tel. 030-2202000

18 Kaarsjes lampen voor bui-

ten. € 7,50. Slangverlichting. 

€ 5,-. Tel. 035-5772022 na 

19.00u

1 paar lage noren, mt 39. met 

overschoenen, prijs € 30,-. 

Tel. 035-5772022 na 19.00u

2 lattenbodems 28-lats, 70 x 

200 cm Smargd met hard-

heidsinstelling. € 40,00. Tel 

06-29506849

2 witte nachtkastjes + losse 

achterwand met verlich-

ting z.g.a.n. € 40,00. Tel 

06-29506849

Gratis af te halen: Panasonic 

DVD-recorder DMR-EH67 . 

Deels defect: speelt wel af, 

neemt niet meer op. Dubbel 

cassettedeck Akai HX-RS / 

Panasonic VideorecorderNV-

FJ 620. Tel. 0346-212225 / 

06-52405643

Koffiezetmachine Nescafe 

Dolce Giusto KP 1000 NL. 

Nieuw, nog in doos, incl. 6 

cups, garantiebewijs aan-

wezig. € 25,00. Tel. 0346-

212225 / 06-52405643

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

stomerij en lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672

Mooie kunstkerstboom 

3-delig, 180cm hoog met 

verlichting. € 25,-. Tel. 030-

2284235

Accu luchtdrukpomp nog 

nieuw in verpakking. € 10,-. 

Nieuwe bandschuurmachine 

€ 10,-. Tel. 030-2283955

Grote bruine beer 1m 

groot. € 7,50. Bordspel De 

Davincicode nieuw. € 10,-. 

Tel 030-2283955

Buitenverlichting (kerst) 2 

sets 16 lampen 230V-3W. 

€ 17,50 per set. Tel. 0346-

212436

Grijs gewolkt dubbel pits 

petroleumstel. € 15,-. Emmer 

grijs gewolkt. € 7,50. Tel. 

0346-211738

HP Cartridges NW in verpak. 

2 st 56 zwart 1 st 57 tri-kleur 

€ 15,-. Tel. 06-28640139.

Mooie plafond ventilator met 

verlichting. 3 spotjes. Zijn 

onafhankelijk te richten. De 

fan heeft 5 bladen en kan 

zowel links als rechtsom 

draaien. Dus blazen of zui-

gen. De fan heeft 3 verschil-
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen 

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

Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, bestrating, grond- en 

graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

06-54967985

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto's en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 

van kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl 

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

Molenweg 21 te Maartensdijk. Openingstijden woensdag t/m 

zaterdag 10.00 - 14.00. Alle schoolvakanties gesloten. Tel. 

0346-218851 / nr21.marjolein@hotmail.com

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl 

(Diepte) reiniging, peeling, stomen, weghalen van oneffen-

heden, epileren, harsen, massage van gezicht, hals en decol-

leté, masker, serum en dagcrème voor € 49,50. Spoorlaan 66, 

Bilthoven. Tel: 06-10666673

De bladeren vallen of zijn gevallen. U kunt weer volop 

planten. Alle soorten fruit-, loof- en sierbomen. Rode en 

groene beuken en haagberk tot +/- 250 hoog. Vanaf 50cm á 

lende snelheden. €49,50. Tel. 

06-22175528

Aangeboden een nieuwe HP 

inkt cartridge. Aangeschaft 8 

okt 2013 dus ook niet uit-

gedroogd. Vervangt HP NR 

15 (zwart). Deze cartridge is 

voor verschillende type prin-

ters bruikbaar. (zie internet). 

€ 12,50. Tel. 06-22175528

satellietset met ontvanger en 

schotel voor de vrije kanalen 

en canaldigital. € 49,-. Tel. 

06-19963053

satelliet ontvanger nokia 9500 

voor vrije kanalen. € 20,-. Tel. 

06-19963053

30 x Netwerk kabel voor 

10,00 De kabels zijn 7,5m 

per stuk met aan 2 kanten 

rj45 connectoren. Allemaal 

nieuw en per stuk verpakt. 

Tel: 06-46434216

hoek bureau 210 cm x 193 

cm. Het is gemaakt van hele 

dikke triplex. € 25,-. Tel: 

06-46434216

Z.g.a.n. kunstkerstboom 

180cm hoog. € 25,-. Tel. 

0346-211521 na 18.00uur.

Judopak maat 140. Weinig 

gebruikt. € 20,-. Tel. 0346-

214171

Campingbedje in prima 

staat. € 15,-. Kinderstoel wit 

inklapbaar. € 10,-. Tel. 0346-

213590/ 06-53318940

Fietsen/Brommers

Jongensfiets Batavus 20inch. 

€ 30,-. Jongensfiets Union 

24inch. € 30,-. Tel. 030-

2283955

ZIP snorscooter bj. 2011 kleur 

rood. Zien is kopen. € 850,-. 

Tel. 06-22265426

Personeel gevraagd

Ik zoek een HULP voor licht 

huishoudelijk werk. Mag ook 

op zaterdag. Tel. 06-16840355

Personeel aangeboden

Huishoudelijke HULP met 

veel ervaring biedt zich aan. 

Bent u op zoek naar hulp in 

de huishouding. Neemt u dan 

contact met mij op telefoon-

nummer: 06-29119022 

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. 

De locatie voor een; ver-

gadering, workshop, fami-

liebijeenkomst of cursus! 

Voordorpsedijk 35, G’kan. 

Tel. 030-2710913.

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iede-

re gewenste hoeveelheid. 

We hebben er bergen van. 

Stal Arends, Eikensteeg 

11a, Maartensdijk. Tel. 

06-54753516

Welke hobbyist kan - tegen 

vergoeding - een paar 

videobanden overzetten op 

DVD? Tel. 0765-324966 

(Bilthoven).

Volkskerstzang Maartensdijk 

op maandag 16 decem-

ber 2013 aanvang 19.30 

uur (deur open 19.00 uur) 

in de Sint Maartenskerk 

aan de Nachtegaallaan in 

Maartensdijk.

Gevonden op de Prinsenlaan 

in Maartensdijk baby/peu-

terschoentje maat 21 merk 

Shoes Me. Tel. 0346-214747

Gevonden op 26 november 

2 sleutels op de Valklaan 

in Maartensdijk. Tel. 

06-51018158 € 0,60. 100cm à €1,50. Coniferen groot en klein 125-150cm à 

€ 6,50; 150-175cm á € 8,50; 175-200cm á € 12,-. Taxus vanaf 

40-50cm € 4,50. Buxus vanaf 20-30cm à € 1,50; laurier vanaf 

30-40cm à € 3,-. Verder voor al uw voorkomende werkzaam-

heden zoals snoeien, rooien van hagen en bomen, en straat-

werk. Vrijdag en zaterdag verkoop Nieuwe Weteringseweg 

34, Groenekan. Tel. 06-54751296 www.tuinservicevanvliet.nl

Te huur aangeboden: Parkeerplaats op eigen terrein. 

Omgeving Hessenweg - Looydijk De Bilt. Tel. 030-2283149.

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672. Stomen en reinigen van kleding en 

goederen,schoenreparatie, schoenonderhoud artikelen, kle-

dingreparatie, horlogebandjes incl. aanzetten, horloge bat-

terijtjes incl. inzetten.

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg - Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Door inzet van onze gladheidbestrijding minimaliseren wij

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

bezorging van strooizout. Voor meer informatie kunt u bellen

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

Cursussen/Trainingen

Cursus Pilates in Bilthoven. Pilates is een trainingsvorm die 

je wervelkolom versoepelt en de rug, buik- en bekkenbodem-

spieren traint. Les voor mannen en vrouwen op woensdag-

ochtend. Leeuweriklaan 3 in Bilthoven. Bel voor informatie 

of een gratis proefles Studio Pilates & Meer... 06-50632807. 

Privétraining mogelijk.

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 6 december kunt u weer 

klaverjassen bij SVM. In de kantine van deze 

sportvereniging aan de Dierenriem in Maartens-

dijk bent u van harte welkom. Het klaverjassen 

begint om 20.00 uur en meedoen kost 3 euro. Er is 

ook een loterij, voor € 0,25 kunt u een lot kopen.

Klaverjassen

Vrijdagavond 6 decem-

ber kunt u weer klaver-

jassen bij FC de Bilt. 

In de kantine van deze 

sportvereniging aan de 

Laan van Weltevreden 

in de Bilt bent u van 

harte welkom. Vanaf 

19.00 uur is de kantine 

geopend en het klaver-

jassen begint om 20.00 

uur. Inschrijfgeld be-

draagt € 3,-. Loten voor 

de loterij zijn € 0,50 

per stuk.

Sint op Regio 

TV De Bilt
De intocht van Sint Ni-

colaas 23 november jl. 

werd bij wijze van proef 

bijna een gehele dag 

‘vertraagd live’ uitge-

zonden. Daarop ontving 

Regio TV De Bilt heel 

veel leuke reacties. Op 

5 december wordt dit 

programma 's middags 

om 15.00 uur herhaald 

en kan men nogmaals 

genieten van de ont-

vangst van deze grote 

kindervriend in De Bilt 

en Bilthoven. De uit-

zendingen zijn te zien 

op het kanaal van de 

Biltse kabelkrant, Ziggo 

digitaal op kanaal 43 en 

analoog op kanaal 45. 



 De Vierklank 15 4 december 2013

Bjorn Engel schoot een vrije trap 

op de lat. Kleine kansen voor waren 

er voor SVM. Het tweede deel van 

de eerste helft werd een gelijk op-

gaande wedstrijd. SVM loerde op 

de counter. FC De Bilt trok steeds 

meer het initiatief naar zich toe. 

Kansen leverde dit niet op. En de 

ruststand 0 – 0 werd bereikt. 

Na de theepauze een heel ander 

wedstrijdbeeld. Speelde SVM de 

eerste helft goed;de tweede helft 

trok FC De Bilt de wedstrijd steeds 

meer naar zich toe. SVM wilde 

wel maar kreeg steeds minder grip 

op de wedstrijd. De hardwerkende 

spits Mike de Kok kreeg weinig 

steun van zijn medespelers. Bij 

een van de vele corners werd een 

speler van FC De Bilt binnen het 

strafschopgebied onderuit gehaald. 

De toegekende strafschop leverde 

de 0-1 tussenstand op in de 72 mi-

nuut. SVM toonde veel inzet en 

veerkracht maar liep in de 78e mi-

nuut tegen een 0-2 achterstand aan 

door te gemakkelijk balverlies op 

het middenveld. FC De Bilt gooide 

de wedstrijd op slot. SVM wilde 

wel maar geloofde er niet meer in. 

De moegestreden Jeroen Geurtsen 

en Björn Engel werden vervan-

gen door Bas Temme en Erik Rö-

ling. SVM goalie Richard de Groot 

speelde een foutloze wedstrijd.

Eindconclusie: De eerste helft een 

beter SVM; de tweede helft een be-

ter FC De Bilt. Een wat gelatteerde 
overwinning. SVM heeft de laatste 

5 wedstrijden met goed spel slechts 

2 punten gehaald en is nu een be-

scheiden middenmoter. FC De Bilt 

draait goed mee voor de bovenste 3 

plaatsen.

Trainer Wout van Dronkelaar heeft 

1 week de tijd om na te denken over 

het verbeteren van het scorend ver-

mogen. De volgende week is kop-

loper Kockengen te gast in Maar-

tensdijk.

advertentie

SVM verliest van FC De Bilt
De derby tussen de voetbaltrots van respectievelijk Maartensdijk en De Bilt werd voor het laatst in het 

seizoen 2004-2005 gespeeld. SVM won toen twee keer van FC De Bilt. Jl. zaterdag kreeg het talrijke 

publiek een spannende derby voorgeschoteld. SVM trok direct het initiatief naar zich toe. Gezien het 

goede veldspel van de geelblauwen de afgelopen weken mocht er wel wat verwacht worden.

Er was veel drukte voor en achter het SVM-doel. (foto Nanne de Vries)

De thuisploeg had vooraf drie uit 

drie waar Nova nog puntloos on-

deraan stond. Door de afwezigheid 

van Jan Hoekstra was er een basis-

plaats voor Wesley Spronk. Hoek-

stra kwam eerder deze week na het 

bezoek aan de huisarts erachter dat 

hij reeds twee wedstrijden met een 

gebroken vinger speelde.

Korbis opende het bal door binnen 

een halve minuut de 1-0 aan te te-

kenen. Het was gelegenheidsspits 

Spronk die Nova langszij bracht. 

Maar in de eerste helft waren het 

de korfballers uit Waddinxveen die 

voornamelijk aan de goede kant 

van de score stonden. De gretigheid 

en wilskracht van de bezoekers 

zorgden ervoor dat Korbis niet ver-

der uitliep. Kim Hoep zorgde met 

een knappe doorloopbal zelfs voor 

een 6-7 ruststand. Hierdoor liep ze 

wel een zwaar gekneusde schouder 

op, maar wist de wedstrijd nog te 

vervolgen.

Na de pauze ging de stand gelijk op 

met scores om en om. Nova speel-

de geduldig en wist door de goed 

verzorgde rebound van Sigrid Rui-

gendijk en Steven Bakker meerdere 

kansen te creëren. Ondertussen 

moest Sanne van Kouterik het veld 

verlaten door duizeligheid, zij werd 

vervangen door Inge van Eck. Vijf-

tien minuten voor tijd was het voor-

deel nog 10-9 voor Korbis. Maar 

daarna wist Nova het eindelijk voor 

elkaar te krijgen wat juist normaal 

stokt: de kansen afmaken. Achter-

een volgens waren het Sander Smit, 

Job Paauw, Wesley Spronk, Lisa 

Rademakers en andermaal eerst-

genoemde die de korf van afstand 

wisten te vinden. Het slotakkoord 

was Korbis nog gegund waarmee 

de eindstand op 11-14 werd be-

paald.

Door deze overwinning zijn de 

eerste punten van de zaalcompetitie 

binnen, een opsteker voor het 

team. De reserves redde het in 

het voorprogramma net niet tegen 

Korbis 2. Het werd 14-16. De beide 

Nova-teams ontvangen volgende 

week het Amsterdamse Oranje 

Nassau. Zowel Nova 1 als ON 

1 hebben twee punten. Er wordt 

‘afgetrapt’ om 16.40 uur in het H.F. 

Witte Centrum, het tweede speelt 

om 15.25 uur.

Laatste kwartier brengt Nova eerste winst

Met een knappe 11-14 overwinning pakte de equipe van Maikel Bouthoorn in Waddinxveen 

haar eerste winst na drie verloren zaalwedstrijden. In het laatste kwartier werd Korbis opzij 

gezet door vijf rake afstandsschoten op rij.

Binnen enkele minuten was het 

duidelijk dat DOS deze wedstrijd 

meer in huis had dan de tegen-

stander. Ondanks het missen van 

topschutter Robin de Rooij van-

wege een studiereis, namen de 

Westbroekers direct het initiatief. 

Vervanger Danny Lam speelde een 

goede wedstrijd in zijn rol als scha-

kelspeler in het eerste aanvalsvak. 

Mede door zijn inbreng kon er een 

hoog baltempo worden gespeeld 

met veel positiewisselingen en cre-

eerden de DOS-spelers veel mooie 

kansen binnen schotafstand. Na 0-4 

was het aan de thuisploeg om een 

doelpunt op het scorebord te laten 

noteren. DOS ging echter stug door 

in het hoge tempo en liep gemak-

kelijk uit naar een 2-9 voorsprong. 

Halverwege het duel was een 5-13 

tussenstand bereikt.

DOS kwam niet helemaal scherp 

uit de kleedkamers. De eerste tien 

minuten werd er te weinig druk 

op de tegenstander gegeven en 

hier en daar teveel ruimte weg-

gegeven. Woudenberg proiteerde 
hier enigszins van en verkleinde 

de achterstand iets. Maar de West-

broekers herpakten zich en gaven 

in het 2e deel de thuisploeg amper 

kansen meer. Aan het einde van de 

wedstrijd stond er een mooie 10-22 

stand op het scorebord. Een prima 

resultaat, al had de score met een 

iets betere afronding van de kansen 

nog veel hoger kunnen uitvallen. 

Door dit resultaat klimt DOS naar 

de derde plaats op de ranglijst.

Volgende week speelt DOS weer 

een uitwedstrijd. Dit keer is DKOD 

de tegenstander. De wedstrijd in 

Renkum begint om 19.30 uur. DOS 

2 won eveneens haar uitwedstrijd. 

De Corvers 2 werd met 11-19 ver-

slagen.

DOS klimt op ranglijst
DOS trad aan tegen rode lantaarndrager Woudenberg. Gelet op de stand op de ranglijst was 

het binnenhalen van de punten dan ook belangrijk om bovenin te kunnen blijven meedraaien.

Onverdiende remise
voor Tweemaal Zes

Het verloop van de wedstrijd zou het script kunnen 

zijn van een thriller. Met als absolute climax een 

gelijkmakende treffer in de slotseconde. Tweemaal Zes 

mazzelde zaterdag, het gelijke spel was een cadeautje.

DOS Kampen lijkt een angstgegner te worden voor de korfballers van 

Tweemaal Zes. In de veldcompetitie, waar TZ lijstaanvoerder is, werd 

onnodig verlies geleden. Zaterdag kwam de Overijsselse ploeg op 

bezoek in de Vierstee. Misschien was het nonchalance of de vorm van 

de dag, feit is dat de Maartensdijkse ploeg beneden kunnen speelde. 

Na een 5-5 tussenstand halverwege de eerste helft volgde een bijna 

desastreus kwartiertje. De bezoekers bouwden trefzeker aan een 

schijnbaar onoverbrugbare voorsprong: 6-14. Maarten van Brenk 

verzachtte het leed nog enigszins door in de zoemer van het rustsignaal 

te scoren, maar met 7-14 ging de thuisploeg allesbehalve positief de 

kleedkamer in.

Na de pauze herpakte Tweemaal Zes zich. Waar in het eerste bedrijf de 

tweede steun veel te gemakkelijk weggegeven werd, pakte TZ het na de 

korfwisseling verstandiger aan. Zo werd het gevaar van de vlijmscher-

pe DOS-dames geneutraliseerd. De inhaalrace was indrukwekkend, in 

amper een kwartier werd de achterstand teruggebracht tot 16-18. De 

laatste fase was ware suspense. Via 17-18 leek DOS alsnog aan het 

langste eind te trekken, bij 17-20 was er te weinig tijd om nog terug te 

komen. TZ naderde tot 19-20, maar de klok was onverbiddelijk. Letter-

lijk in de slotseconde – de klok stond al op nul – gaf de scheidsrechter 

nog een vrije bal aan Tweemaal Zes. Joep Gerritsen bleef ijzig kalm en 

verzilverde het buitenkansje: 20-20.

In de strijd om de eerste plaats een verliespunt, maar gezien het wed-

strijdbeeld mag TZ de handen dichtknijpen met dit ene punt. De ploeg 

van Eric Geijtenbeek staat op een gedeelde derde plaats, op twee wed-

strijdpunten van de gedeelde koplopers. Zaterdag opnieuw een thuis-

wedstrijd, dan komt het Leidse Sporting Trigon op bezoek. 

BZC Brandenburg

– De Rijn 
 

Zaterdagavond 30 november speelden de dames van 

Brandenburg, thuis tegen De Rijn uit Wageningen, de 

achtste inale van de Manmeer Cup. De wedstrijd ging 
gelijk op en pas in de tweede periode konden de dames uit 

Bilthoven hun voorsprong uitbouwen naar 6-3. 

Toch wist De Rijn zich in de derde periode terug te knokken en kwamen 

ze met 6-5 gevaarlijk dichtbij. Helemaal toen op dat moment de scheid-

rechter een zware overtreding zag bij Lisanne Havekotte. Zij werd er 

voor de duur van de wedstrijd uitgestuurd. Hierdoor moest Branden-

burg gedurende vier minuten met een man minder spelen. Gelukkig 

bleven de dames van Brandenburg met hun koppie spelen en wisten ze, 

door snelle uitbraken van Lianne Lolkema, zelfs twee maal te scoren.

De laatste periode ging Brandenburg, bij een stand van 9-5 dan ook vol 

vertrouwen tegemoet. En ondanks dat coach Ellis Aantjes met een rode 

kaart naar de tribune werd gestuurd, wegens commentaar op de arbitra-

ge, wisten de dames van Brandenburg de wedstrijd rustig uit te spelen. 

Susan Vervat kwam nog even op dreef en scoorde in deze periode maar 

liefst vier maal. Door de 16-6 overwinning plaatst Brandenburg zich bij 

de laatste acht van de Manmeer Cup.

FC

DE BILT

SPOrtPArK WeLtevreDeN

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

Agterberg bv

FC DE BILT

DHSC

zaterdag

7 december

aanvang: 14.
00

uur
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

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

Eleanor Roosevelt, echtgenote 

van de Amerikaanse president tij-

dens de Tweede Wereldoorlog, 

zei: ‘Waar beginnen de universele 

mensenrechten? Dicht bij huis. Die 

plekken zijn de wereld van indi-

viduele mensen. Als deze rechten 

daar geen betekenis hebben, heb-

ben ze nergens betekenis.’ Haar 

woorden zijn in 2013 nog altijd 

actueel. Dat is een van de redenen 

dat Groep Amnesty De Bilt op 10 

december, de Dag van de Rechten 

van de Mens, elk jaar een fakkel-

wake organiseert.

Vanwege het 65-jarig bestaan van 

de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens is het dit jaar 

een groter evenement dan anders 

met een afwisselend programma 

van muziek, dans, cabaret en een 

toespraak van burgemeester Arjen 

Gerritsen. De Biltse NOS-nieuws-

lezeres Astrid Kersseboom presen-

teert de bijeenkomst.

Groep De Bilt

Groep Amnesty De Bilt bestaat al 

sinds 1974. Er zijn rond de 200 

mensen op verschillende manieren 

actief: als collectant, als gastdocent 

op scholen, bij themabijeenkomsten 

in kerken en handtekeningenacties 

in de bibliotheek. Groep Amnesty 

De Bilt bestaat uit negen perso-

nen. Esther van Veelen en Ria Por-

ton zijn campagneleiders van deze 

fakkelwake en Floris van Mens is 

voorzitter van Amnesty De Bilt. 

Porton: ‘Als je je mening geeft, 

word je in sommige landen zo-

maar vastgezet. Kijk maar naar de 

zaak rond de rockband Pussy Riots 

in Rusland. Daar kan ik heel boos 

om worden. Dat motiveert me om 

deel te nemen aan schrijfacties van 

Amnesty International naar rege-

ringsleiders zodat zij weten dat de 

wereld meekijkt óf naar gevange-

nen om hen een hart onder riem te 

steken. En de praktijk wijst uit: het 

werkt! Gevangenen worden soms 

eerder vrijgelaten als Amnesty In-

ternational bliksemacties rondom 

hen organiseert. En ex-gevangenen 

laten weten dat zij zich gesteund 

hebben gevoeld door de acties.’

Gedenken of feest

Van Mens: ‘Vroeger richtte Amnes-

ty zich vooral op de zeer ernstige 

mensenrechtenschendingen zoals 

het martelen van gevangenen. Te-

genwoordig is het aandachtsgebied 

breder en gaat het ook om zaken 

dichter bij huis: pesten of juist een 

respectvolle omgang met elkaar. 

Hierdoor brengen we het onder-

werp mensenrechten dichter bij de 

inwoners van De Bilt.’ Hij ziet de 

bijeenkomst vooral als een feest: 

‘Natuurlijk maakt wat mensen el-

kaar aandoen je verdrietig. Maar 

uitgaande van de realiteit dat onder-

drukking en geweld er altijd is ge-

weest, zie ik de Universele Verkla-

ring van de Rechten van de Mens, 

die er is voor álle mensen, vooral 

als een kans om het samen anders 

te doen. En dat is een feest waard.’ 

Volgens Van Veelen is zowel het 

gedenken als het feestelijke karak-

ter waardevol. Daarom heeft het 

programma ook beide elementen 

in zich: de bezinning en het feest. 

Zij las eens een Chinese spreuk die 

voor haar de kern van Amnesty In-

ternational samenvat: ‘Eén kaars 

kan in zijn eentje duizend andere 

kaarsen ontsteken zonder zelf aan 

kracht te verliezen.’

Reserveren

‘Op 10 december om 17.15 uur ho-

pen wij met heel veel mensen voor 

het gemeentehuis in De Bilt een zee 

van licht te verspreiden zodat wij 

met z’n allen duidelijk maken dat 

de mensenrechten ertoe doen. Meld 

je aan via amnestydebilt@gmail.

com, dan reserveren we een fakkel 

voor je’.

Fakkelwake Amnesty International 
door Floris Bijlsma

Op dinsdag 10 december is er van 17.15 tot 18.00 uur op het gazon voor het gemeentehuis

een fakkelwake van ‘Groep Amnesty De Bilt’ ter gelegenheid van de 65e verjaardag

van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dat is reden voor bezinning én feest.

Esther van Veelen, Ria Porton en Floris van Mens: respectievelijk campagneleiders en voorzitter bij Groep 

Ambesty De Bilt.

Bilthoven station
64 maal overgeslagen
Station Bilthoven staat in de top vijftien van treinstations, 

die worden overgeslagen bij vertraging op het spoor. In 2013 

is dit tot half november al 64 maal gebeurd. Dit blijkt uit 

antwoorden van staatssecretaris Mansveld op vragen van 

onder meer de Tweede Kamerfractie van GroenLinks.

‘Per keer zijn tientallen reizigers hiervan de dupe. Over het hele jaar 

gaat het tot nu om honderden, zo niet enkele duizenden die hier last van 

hebben. Er worden aansluitingen gemist of men komt te laat op werk 

of school’  Raadslid Anne de Boer (GroenLinks&PvdA) kondigde aan 

vragen te stellen in de gemeenteraad en het Bestuur Regio Utrecht. 

Overgeslagen

‘Ik wil weten waarom juist station Bilthoven wordt overgeslagen. Het 

reizigersaantal van en naar dit station is in de afgelopen jaren sterk ge-

stegen. In allerlei beleidsstukken wordt benadrukt dat station Bilthoven 

een functie moet krijgen voor het geheel aan bedrijven van Berg en 

Bosch tot en met de Uithof. Ook als lid van het Bestuur Regio Utrecht 

(BRU) heb ik steeds gepleit voor goed en snel openbaar vervoer van 

en naar het station (zogenoemde HOV). Een snelle, directe verbinding 

komt eraan en zal door de nieuwe vervoerder Qbuzz worden uitge-

voerd. Als station Bilthoven nu zo behandeld wordt door de NS dan is 

dat zeker geen goed nieuws voor de toekomst, daarom wil ik er over in 

gesprek met het Biltse College en het BRU.’

Repaircafé

Afgelopen zondag werd er weer druk gerepareerd bij het repaircafe 

in Bilthoven. Naast ietsen werd er ook weer veel elektronica 
binnengebracht, en heel wat kleding versteld. Het Repair Café Bilthoven 

wordt georganiseerd door Transition Town de Bilt in samenwerking 

met wijkvereniging WVT. Zie ook www.repaircafe.nl. (Soie Bakker)

De creatieven van de AmbachtAte-

liers kijken terug op een uitermate 

geslaagde Open Dag op zaterdag 23 

november. 

Het was een echt gezellige dag en 

er waren veel workshops, waar 

goed gebruik van werd gemaakt. 

De bezoekers namen ruim de tijd 

om elke studio te bezoeken en het 

werk te bekijken.

Het schilderij met tulpen, waarvan 

de opbrengst (300 euro) door Dinie 

van Buuren ter beschikking wordt 

gesteld aan giro 555 voor de Filipij-

nen, komt te hangen in Het Verfhuis 

in Bilthoven. Daar krijgt het een 

mooie plek. [HvdB]

Deze foto van Betty van Wijhe 

(Studio K….eramiek) verwoordt het 
gevoel van de dag optimaal.

Geslaagde Open Dag

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan
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Woe.
4-12

Runderhaasfilet met 
truffeljus

of
Gebakken zalmfilet met 

saffraan saus

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
5-12
Vrij.
6-12
Woe.
11-12

Gegrilde rib-eye met 
kruidenboter

of
Visrolletje met 

Italiaanse ham en kruiden

€ 11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
12-12
Vrij.

13-12


