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Alles over afvalinzameling 2018
door Henk van de Bunt

Met ingang van 2018 stapt de gemeente De Bilt over op een intensievere manier van afval 
inzamelen. Doel hiervan is om in het jaar 2020 de hoeveelheid restafval te hebben gehalveerd, 
van 200 naar 100 kilo per persoon per jaar. Iedereen heeft inmiddels een kleinere kliko voor 

restafval gekregen en de grote grijze rest-afval-kliko kreeg een oranje deksel. Hierin kan 
voortaan plastic, metalen en drankenkartons (PMD). 

Voor wie in een appartement of flat 
woont, verandert er vooralsnog niet 
zoveel. Alleen zal de bovengrondse 
afvalcontainer vervangen worden 
door een ondergronds model en is 

er een extra ondergrondse container 
voor PMD. Naast de verzamelcontai-
ners wordt een groene kliko beves-
tigd voor groente-, fruit- en tuinafval 
(GFT) en stelt de gemeente aan elk 

huishouden een afsluitbaar keuken-
bakje voor etensresten en schillen 
beschikbaar. 

Kalender
Op de afvalkalender is te zien wan-
neer welke afvalsoort wordt op-
gehaald. Voor 2018 zijn er drie 
afvalkalenders beschikbaar voor ver-
schillende gebieden. De indeling van 
de gebieden van Bilthoven en De Bilt 
is gelijk aan de indeling zoals deze al 
jaren wordt gehanteerd voor de pa-
pierinzameling. De grijze restafval-
kliko wordt één keer in de drie weken 
op maandag geleegd; de PMD-kliko 
op donderdag in de oneven weken; 
de GFT-kliko op de donderdag in de 
even weken en het oud papier (kliko 
of in bundels) één keer per maand op 
de zaterdag. 

Digitaal
Nieuw is de digitale AfvalWijzer: 
een app, die op de smartphone geïn-
stalleerd kan worden. Hiermee kan 
men de eigen afvalkalender raadple-
gen en notificaties ontvangen. Meer 

hierover op www.mijnafvalwijzer.nl. 
Een download van de afvalkalender 
is ook op de gemeentelijke website 
onder Afval te vinden. Een papieren 
exemplaar voor een inzamelgebied 
kan worden afgehaald in Bilthoven 
bij de Receptie van het gemeentehuis, 
de Bibliotheek en Schutsmantel, in 
De Bilt bij de Milieustraat en het Ser-
vicecentrum Mens De Bilt, in Maar-
tensdijk in De Vierstee en Dijckstate, 
in Groenekan bij De Groene Daan en 
Firma Van der Neut, in Hollandsche 
Rading bij Perron Peet en het Dorps-
huis en in Westbroek in het Dorps-
huis.

Informatie
De wijzigingen van de afvalinzame-
ling zijn tot stand gekomen met het 
uitgangspunt dat de investeringen 
worden terugverdiend door betere 
afvalscheiding en lagere kosten aan 

verwerking. De wijzigingen hebben 
in principe dus geen gevolgen voor 
de afvalstoffenheffing. Op de pagina 
Terugnaar100 vindt u de meeste ant-
woorden op vragen over afvalschei-
ding, de nieuwe inzameling en het 
hergebruik van gescheiden afval. Is 
het antwoord op een vraag daar niet 
te vinden, stuur dan e-mail naar te-
rugnaar100@debilt.nl.

Grootverbruik
Bewoners met kinderen in de luiers 
hebben een grote kliko kunnen aan-
vragen of kunnen gebruik maken van 
een ondergrondse container. Tot 9 fe-
bruari kunnen zij hun kliko ook nog 
wisselen. Meer informatie hierover 
staat ook op de pagina Terugnaar100. 
Bij de groep met medische redenen 
gaat het om inwoners, die door ziekte 
of een handicap veel extra restafval 
hebben. Deze mensen kunnen een 
vrijstelling aanvragen voor de toe-
slag, die betaald moet worden voor 
het gebruik van een grotere rest-af-
val-kliko. Kinderen in de luiers val-
len niet onder medische redenen.

Op de Bilderdijklaan in Bilthoven werd zaterdag 6 januari zowel restafval als papier ingezameld.

In verband met Nieuwjaarsdag werd afval in gebied 3 op zaterdag 6 
januari opgehaald, dat was duidelijk niet bij iedereen bekend.

Plaatsing ondergrondse 
afvalcontainers van start

door Henk van de Bunt

In september 2016 besloot de gemeenteraad een 
investeringskrediet beschikbaar te stellen voor het aanpassen van 

de afvalinzameling volgens het voorkeurscenario ‘omgekeerd 
inzamelen’ met inbegrip van bijbehorende maatregelen. 

Ter uitvoering ervan is de gemeente overgegaan tot het plaatsen van on-
dergrondse afvalcontainers ten behoeve van hoogbouwwoningen. Voor 
het gebruik ervan hebben zich intussen ook circa 150 huishoudens van 
laagbouwwoningen aangemeld. De gemeente De Bilt gaat het meren-
deel van de bovengrondse containers bij hoogbouw vervangen door on-
dergrondse containers. Omdat inwoners gewend zijn aan de bestaande 
locaties van de containers heeft het de voorkeur van de gemeente om de 
ondergrondse containers op dezelfde locatie in te graven. Of dit moge-
lijk is, is afhankelijk van de belemmeringen boven de grond en onder de 
grond, zoals kabels, leidingen, riolen en andere ondergrondse infra. Met 
behulp van geografische informatie systemen is een analyse gemaakt 
van de potentiele plaatsingslocaties in de omgeving van de huidige bo-
vengrondse containers. Potentiele plaatsingslocaties zijn locaties langs 
de wegen zonder (bekende) boven- en ondergrondse belemmeringen 
voor ondergrondse containers die tevens voldoen aan de locatiecriteria, 
die zijn opgesteld door gemeente De Bilt. Vervolgens heeft de gemeente 
op kaarten met de potentiele plaatsingslocaties de eerste conceptversie 
van het locatieplan ingetekend. Dit concept locatieplan is vervolgens 
gedigitaliseerd en ondersteund met kaartmateriaal, in diverse rondes 
herzien en aangepast (interne afstemming, bewonersavonden en ver-
dere afstemming met bewoners). Dit heeft geleid tot een locatieplan dat 
in rapportvorm is gepresenteerd. 

Locatieplan
Dit locatieplan is vastgesteld en er is opdracht gegeven om de contai-
ners conform dat plan te plaatsen. Inmiddels is de feitelijke plaatsing 
gestart en het is de bedoeling dat de ondergrondse containers uiterlijk 
31 maart 2018 operationeel zijn. 

Op de locatie hoek Nachtegaallaan/Merellaan aan de noordzijde van 
Dijckstate (waar nu de rechter auto staat) komt een ondergrondse 
container voor restafval met een inzamelvoorziening voor GFT naast 
een container voor PMD-inzameling.

Snelfietsen met kunst langs de routen
zullen velen met vreugde begroeten
maar geapp op de fiets
is echt helemaal niets
en dat mogen ze flink gaan beboeten

Guus Geebel Limerick
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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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

14/01 • 10.30u - Mevr. ds. B. L. Bos 

Pr. Gem. Zuiderkapel
14/01 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 
14/01 • 18.30u - Ds. J. Veldhuijzen 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
14/01 • 10.30u - Bezinningsbijeenkomst

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

14/01 • 10.00u - de heer Jan Pindus 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
14/01 • 10.30u - Eucharistieviering; 

Voorganger Priester M. Meneses

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

14/01• 10.15u - Ds. J. Geelhoed
14/01• 16.30u - geen opgave ontvangen

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
14/01 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers
14/01 • 19.00u - Ds. M.A. Geluk 

(Chiclayo, Peru) 

Pr. Gem. Immanuelkerk
14/01 • 10.00u - Ds. E. van Leersum, 
Samendienst met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
14/01 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten: 
Samendienst in en met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
14/01 • 10.30u - Eucharistieviering; 

Celebrant pastor F. Zwarts 

V.E.G. De Bilt e.o.
14/01 • 10.00u - Spreker Fred Pathuis

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
14/01 • 10.30u - Drs. J. Bouma

Herv. gemeente Groenekan 
14/01 • 15.30u - Drs. J.P. de Man 

Herst. Herv. Kerk Groenekan
14/01 • 10.00u - Kandidaat G.J. Veldhuis 
14/01 • 18.30u - Kandidaat G.J. Veldhuis 

Onderwegkerk Blauwkapel
Tot Pasen 2018 zijn er geen kerkdiensten 

in Blauwkapel 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

14/01 • 11.00u - Mevr. ds. G. Morsink 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

14/01 • 10.00u - Ds. P.H. van Trigt
14/01 • 18.30u - Ds. J. H. de Vree 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
14/01 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
14/01 • 09.30u - Mevr. ds. G. Morsink  

St. Maartenskerk
14/01 • 10.30u - Open huis- c.q. 

familieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

14/01 • 10.00u - Ds. L. Kraak 
14/01 • 18.30u - De heer H. Bijl 

PKN - Herv. Kerk
14/01 • 10.00u - Ds. G.M. Bijkerk 

14/01 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan  
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Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal Zes’ 
haalt zaterdag 13 januari oud pa-
pier op in Maartensdijk. De papier-
wagens gaan zaterdagmorgen om 
9.00 uur rijden. U wordt verzocht 
uw papierkliko of het goed gebun-
delde papier tijdig aan de weg te 
zetten.

Groenekan
Op zaterdag 13 januari haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 
weer oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Vacatures vrijwilligerswerk 

Op de ver vernieuwde website 
van Mens De Bilt zijn ruim 150 
vacatures vrijwilligerswerk in 
alle 6 kernen van gemeente De 
Bilt te bekijken. Voor inspiratie 
kunt u het filmpje over de helden 
in onze gemeente bekijken of 
langskomen en in gesprek gaan 
met Janet, Floris, Leonie, Patricia 
of Jolijn. Woensdagmiddag ben 
je in Servicecentrum De Bilt wel-
kom tussen 14.00 en 16.00 uur 
(Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1, 
De Bilt). Vrijdagochtend in Het 
lichtruim tussen 10.00 en 12.00 
uur (Planetenbaan 2, Bilthoven). 
Mail naar de coördinator van de 
vrijwilligerscentrale, Jolijn Jur-
gens, j.jurgens@mensdebilt.nl of 
bel 06 17007462.

Spreekuur Cliëntenraad 
De Bilt

Op verzoek start De Cliëntenraad 
Sociale Zaken De Bilt opnieuw, 
vanaf medio januari 2018, met 
het houden van spreekuren bij 
Wijkcentrum ‘Bij de Tijd’ in 
zorgcentrum Weltevreden De 
Bilt. Het spreekuur wordt op de 
1e en op de 3e dinsdagochtend 
van de maand gehouden. Aan-
vang 10.00 uur. Behalve in de 
maand januari 2018, dan is het 
spreekuur alleen op dinsdag 16 
januari. Mevrouw Loeky Wein-
berg is aanwezig van 10.00 tot 
11.00 uur.

Klaverjassen bij SVM

Op vrijdag 12 januari kan men 
weer klaverjassen bij SVM. In de 
kantine van deze sportvereniging 
aan de Dierenriem in Maartens-
dijk is men van harte welkom. 
Het klaverjassen begint om 20.00 
uur en meedoen kost 3 euro. Er 

is ook een loterij, voor € 0,25 per 
stuk zijn er loten te koop. Voor 
aanmelden: 0346 212366 of 06 
51832063.

Bingo in WVT

Begin het nieuwe jaar goed met 
de bingo bij WVT. Op vrijdag 
12 januari vanaf 19.30 uur maak 
je weer kans op leuke prijzen. 
Deelname kost € 3,50.

Kidsdisco

Zaterdag 13 januari organiseert 
WVT de eerste kidsdisco van 
het nieuwe jaar. Het thema is 
‘ijsgala’. Kinderen van 8-12 jaar 
zijn welkom tussen 19.00-21.30 
uur. Entree is € 2,-. Meer infor-
matie is verkrijgbaar via info@
vvsowvt.nl en 030 2284973.

Ben Labre rommelmarkt 

Scoutinggroep Ben Labre houdt 
zaterdag 13 januari tussen 10.00 
en 12.00 uur een extra inzamel-
dag voor de jaarlijkse rommel-
markt zaterdag 7 april. Mensen 
die overtollige boeken, huisraad, 
speelgoed of kerstpakketprullaria 
hebben staan, kunnen dat dan 
brengen bij het Scoutinggebouw 
achter de Michaëlkerk aan de 
Kerklaan in De Bilt. De Scouting 
is blij met alle bijdragen, maar 
mag echter geen grote meubel-
stukken, witgoed en chemicaliën 
aannemen. De rommelmarkt is 
één van de belangrijkste bron-
nen van inkomsten voor Ben 
Labre om de vereniging draaiend 
te houden. Scouting wordt niet 
gesubsidieerd. Contact loopt via 
e-mail: rommelmarkt@benlabre.
nl 

PvdA De Bilt houdt 
nieuwjaarsreceptie

Fractie en bestuur van PvdA 
afdeling De Bilt, organiseren 
op zondagmiddag 14 januari de 
PvdA-nieuwjaarsreceptie in café 
van Miltenburg. Tijdens deze bij-
eenkomst wordt terug gekeken 
naar het politieke jaar 2017 en 
vanzelfsprekend is er ruim aan-
dacht voor 2018 inclusief de ver-
kiezingen van 21 maart 2018. De 
bijeenkomst is vrij toegankelijk 
en iedereen is vanaf 15.00 uur 
van harte welkom in café van 
Miltenburg, Oude Brandenbur-
gerweg 32 te Bilthoven. 

Annulering 
‘Buigen voor Oranje’

De voorstelling Buigen voor 
Oranje van Nel Kars in de Cen-
trumkerk in Bilthoven op 14 

januari gaat niet door. Nel Kars 
is tijdelijk uit de running vanwe-
ge heupproblemen. Hopelijk kan 
de voorstelling komend seizoen 
alsnog plaats vinden. Diegenen 
die al kaartjes hebben gekocht 
kunnen bij inlevering van hun 
entreebewijs hun geld terugkrij-
gen bij de Bilthovense Boekhan-
del/Bouwman Boeken, dan wel 
Peter Dapper aan de Julianalaan 
in Bilthoven.

Lezing bij Bilthovense Kring

Op maandag 15 januari geeft 
prof. dr. Jos de Mul een lezing 
voor de Bilthovense Kring onder 
de titel ‘Paniek in de polder’. 
De Mul is hoogleraar Wijsgerige 
Antropologie aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Kaarten 
voor deze lezing in Huize Het 
Oosten op maandag 15 januari 
om 20.00 uur zijn aan de zaal 
verkrijgbaar. Info: www.biltho-
vensekring.nl 

Muziekcursus 
met tekst en beeld

In WVT wordt vanaf 15 januari 
door Dores Lignac een muziek-
cursus gegeven die start met een 
presentatie over het boek van 
Nietzsche: Also sprach Zarathus-
tra, in combinatie met de muziek 
van Richard Straussen en beel-
den van onder andere Edvard 
Munch. Inbreng en/of vragen 
van de deelnemers zijn van harte 
welkom. Er is ook een tekstboek 
verkrijgbaar met de teksten die 
Strauss gebruikte. Belangstellen-
den kunnen zich aanmelden bij 
WVT tel. 030 -2284973 of email-
adres: info@vvsowvt.nl

Thema-avonden Maartensdijk

Op dinsdag 16 januari om 19.45 
uur belicht Ds. J. Belder tij-
dens de tweede thema-avond: 
Geloofsbeleving en Godsbeelden 
er eeuwen door. De locatie is de 
Ontmoetingskerk, Julianalaan 26 
te Maartensdijk. Naast de entree 
wordt een collecte gehouden voor 

het werk van stichting IRS. Meer 
info: www.irs.nu of bij drs. G.A. 
van Ginkel, tel. 0346 213445.

Informatieavond 
Zonnepanelen

Energiecoöperatie BENG! orga-
niseert op dinsdagavond 16 
januari een informatieavond 
over zonnepanelen voor inwo-
ners van gemeente De Bilt. De 
bijeenkomst wordt geleid door 
een onafhankelijk deskundige en 
vindt plaats in De Bilt bij één 
van de vrijwilligers thuis.  Zelf 
stroom opwekken wordt steeds 
aantrekkelijker: alle aspecten 
komen aan de orde tijdens deze 
avond. Belangstellenden kun-
nen zich aanmelden via jos@
beng2030.nl. U ontvangt bericht 
over tijd en plaats. Het is handig 
om uw energierekening mee te 
nemen.

Soefibijeenkomst

Op 17 januari om 20.00 uur 
staat in de Soefibijeenkomst in 
de Woudkapel (Beethovenlaan 
21 te Bilthoven) het onderwerp 
‘De geur van de roos - Sakya 
van Male’ centraal. Hoe kun-
nen wij ons openen voor het 
Leven, zoals een roos dat doet? 
Dans, beweging, rust en medi-
tatie zullen elkaar daarbij afwis-
selen. Danservaring is niet nodig. 
Het Soefisme is een religieuze 
levensbenadering, gebaseerd op 
geestelijke vrijheid, respect voor 
alle religies en het bewust erva-
ren van het dagelijks leven als 
bron van spirituele groei. (www.
soefi.nl) 

Nieuwjaarslezing

Maandag 15 januari om 20.00 
uur organiseert Vrijmetselaarslo-
ge De Ster in het Oosten haar vrij 
toegankelijke Nieuwjaarslezing. 
Dit jaar is de titel ‘Integriteit, de 
laatste strohalm?’ Plaats is het 
Logegebouw aan de Jan Steen-
laan 25 in Bilthoven. Meer info: 
www.logedester.nu 
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Alzheimer Dagcentrum

Ons adres: Grothelaan 1a, 3737 RK in Groenekan.

 

Veel verandert in de zorg maar bij onsverandert niets. 

Wij blijven kleinschalige en excellentezorg & begeleiding bieden aanmensen met dementie.

U kunt altijd op ons rekenen en zijn daaromook 6 dagen per week bereikbaar.

Kijk op www.bethshamar.nl of bel 0346 - 211755

Beth Shamar
 

Alzheimer Dagcentrum

Ons adres: Grothelaan 1a, 3737 RK in Groenekan.

 

Veel verandert in de zorg maar bij onsverandert niets. 

Wij blijven kleinschalige en excellentezorg & begeleiding bieden aanmensen met dementie.

U kunt altijd op ons rekenen en zijn daaromook 6 dagen per week bereikbaar.

Kijk op www.bethshamar.nl of bel 0346 - 211755

Alzheimer Dagcentrum
• Wij bieden kleinschalige
 en professionele dagbesteding

• Warm, huiselijk, veilig
 & verzorgd

• Ook op zaterdag geopend

Burgemeester wil bouwen aan een 
duurzamer regio

door Henk van de Bunt

Tijdens een goedbezochte Nieuwjaarsreceptie van de gemeente De Bilt riep burgemeester 
Sjoerd Potters donderdag 4 januari een ieder op om de lat (te) hoog te leggen en er met elkaar 
ervoor te zorgen dat we als regio niet achterop raken. De burgemeester ziet kansen om op het 

gebied van duurzaamheid de meest vooruitstrevende regio in het land te worden en ook op 
economisch gebied ‘moeten we niet stil blijven staan, nu het goed gaat’. 

Sjoerd Potters: ‘Als regio Utrecht 
moeten we gaan voor meer dan 100 
procent ambitie en moeten we de lat 
juist iets te hoog leggen. We weten 
immers dat we regelmatig een com-
promis moeten sluiten waardoor we 
minder of minder snel kunnen reali-
seren wat we willen. 
Zeker waar het gaat over duurzaam-
heid moeten we zo snel mogelijk 
nummer 1 van Nederland worden. 
Hier liggen voor ons grote kansen! 
Gelukkig zijn we op de goede weg. 
De gemeente kan een motor zijn 
voor innovatie en economische ont-
wikkeling. In mijn visie zijn we in 
2023 echt gegroeid en als regio ster-
ker geworden. 

2023
Sjoerd Potters opende zijn toespraak 
met een ‘mogelijke nieuwjaarstoe-
spraak van 2023’. ‘Wat ben ik blij, 
dat er zo veel mensen naar deze 
nieuwjaarsreceptie zijn gekomen! 
Ik maakte me enigszins zorgen 
over de bereikbaarheid van Jagtlust. 
Vandaag mogen zoals u weet alleen 
auto’s met een even nummerbord 
de weg op. Deze maatregel hebben 
we per 1 januari moeten nemen nu 
de hoeveelheid fijnstof in onze at-
mosfeer de leefbaarheid in De Bilt 
ernstig bedreigt. De verbreding van 
de A27 naar 10 banen was achteraf 
bezien toch een slecht idee. Dit be-
sluit was, zoals u weet, genomen 

omdat de regio Utrecht in tegenstel-
ling tot de andere stedelijke regio’s, 
nog steeds niet is aangesloten op het 
onlangs door de minister-president 
geopende hyperloop-randstadtra-
ject. Er zijn in de komende jaren 
echter veel meer maatregelen nodig 
om van De Bilt weer een groene en 
leefbare gemeente te maken’. 

Verhalen
‘Gelukkig is het ‘pas’ 2018. Ik ben 
meer van vooruit- dan van terugkij-
ken, maar laten we in het hier en nu 
beginnen! Dit jaar heb ik alle vetera-
nen en alle mensen met een Konink-
lijke onderscheiding, persoonlijk 
uitgenodigd voor deze nieuwjaarsre-

ceptie. Zij zijn de ambassadeurs van 
persoonlijke verhalen. Zij zijn zich 
bewust van de wederkerigheid in 
onze samenleving. Zij hebben offers 
gebracht en daarmee een wezenlijke 
bijdrage geleverd aan het welzijn 
van onze medeburgers. Persoon-
lijke verhalen vind ik belangrijk. 
Ik vertrouw in de kracht ervan. Een 
persoonlijk verhaal is gebaseerd op 
een persoonlijke ervaring en leidt tot 
zingeving. Alle mensen in De Bilt 
hebben een persoonlijk verhaal; ver-
halen, waarvan ik er in de afgelopen 
tijd (veel) heb willen horen. Geluk-
kig kreeg ik veel reacties op mijn 
vraag of ik een kop koffie mocht ko-
men drinken. In het afgelopen half 
jaar heb ik veel bezoeken afgelegd, 
zowel bij bedrijven als bij inwoners 
thuis. 

Zoals bij het familiebedrijf Georg in 
de Mauer dat al decennialang ortho-
pedische schoenen maakt. Ik ben ook 
bij vluchtelingenwerk op bezoek ge-
weest. Met de bevlogen vrijwilligers 
heb ik mooie gesprekken gevoerd 
over hun motivatie en drijfveren. En 
bij Perron Peet in Hollandse Rading 
zag ik hoe de eigenaren hun droom 
van een koffiezaak, op een unieke 
plek hebben gerealiseerd. Overigens 
heb ik in Hollande Rading ook nog 
een mooie fietstocht gemaakt samen 
met de inwoners. Eén van de leuk-
ste bezoeken was toch wel de rond-
leiding door het Oude dorp van De 
Bilt, die de tienjarige Ruben Godef-
roy voor mij had georganiseerd’. 

Verkiezingen
Burgemeester Potters kijkt ook 
vooruit naar de gemeenteraadsver-
kiezingen waarbij de verbinding 
tussen de gemeente en de inwoners 
centraal staat: ‘Wij kijken ook voor-
uit in een jaar waarin het politieke 
landschap in de gemeente waar-
schijnlijk gaat veranderen. In maart 
gaan we naar de stembus. De Bilt zie 
ik als Nederland in het klein al heb-
ben we een heel andere verhouding 
tussen land en water. Wat mij bezig-
houdt bij de komende verkiezingen, 
is waarop we kunnen vertrouwen in 
2018. Woorden als ‘nepnieuws’ en 
‘alternatieve feiten’ duiken steeds 

meer op in de media. Ook hierbij 
vertrouw ik op de kracht van het per-
soonlijke verhaal. Het maakt ons au-
thentiek én bovenal geloofwaardig. 
In elk geval zal er in het komende 
jaar een andere dynamiek ontstaan. 
Een nieuwe gemeenteraad. En er 
komt mogelijk een nieuw college. 

Hoffelijker
De gemeenteraad is het afgelopen 
jaar hoffelijker met elkaar omge-
gaan. Daarin hebben we een voor-
beeldfunctie. Daar ben ik oprecht 
blij mee. Zeker nu de verhouding 
tussen de lokale overheid en de bur-
ger aan het veranderen is. De lande-
lijke overheid trekt zich steeds meer 
terug. Dat vraagt dat we als gemeen-
te steeds meer in directe verbinding 
staan met onze inwoners. In De Bilt 
hebben we veel actieve burgers en 
binnen de gemeentelijke organisa-
tie blijven we in ontwikkeling om 
nog beter op de veranderingen in de 
samenleving in te kunnen spelen. 
Mijn medewerkers ken ik als functi-
onarissen die hun werk doen in ver-
binding met alle inwoners van deze 
gemeente. Ook voor het college en 
de gemeenteraad zal verbinding cru-
ciaal zijn. 

Wensen
Een belangrijk element vindt Potters 
‘ont-moeten’: ‘Ontmoeten, niet al-
leen in de betekenis van tegenkomen 
of kennismaken; met ont-moeten be-
doel ik ook willen in plaats van moe-
ten. Ik gun een ieder meer willen en 
minder moeten in het nieuwe jaar. Ik 
gun een ieder meer echte ervaringen 
en zingeving. Ik gun iedereen meer 
ruimte voor bewustwording. Wim 
Kan zei het ooit: ‘Voorspellen is 
moeilijk, zeker als het de toekomst 
betreft’. Ik wil daarom niet voor-
spellen. Ik wil daarom drie wensen 
uitspreken: Als eerste de wens dat 
de nieuwe gemeenteraad een goede 
afspiegeling vormt van de samenle-
ving in deze gemeente. Als tweede 
de wens dat het nieuwe college ver-
der bouwt aan een regio die econo-
misch groeit en steeds duurzamer 
wordt. En tenslotte de wens dat we 
blijven vertrouwen op de kracht van 
verbinding’. 

De vele gasten van de nieuwjaarsreceptie kregen een warm welkom van het koor Sparks of Joy uit Westbroek. 
(foto Hans Lebbe)

Voor burgemeester Sjoerd Potters was het zijn eerste nieuwjaarstoespraak 
in De Bilt; de belangstelling was er niet minder om. (foto Hans Lebbe)

CDA stelt kandidatenlijst vast
De leden van de CDA-afdeling De Bilt - Maartensdijk hebben tijdens hun ledenvergadering de 

kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. 

V.l.n.r.: Margriet van de Vooren (Bilthoven, 4), Arjan Muijs (Hollandsche Rading, 5), Cornel Boere (Westbroek, 
7), Madeleine Bakker (lijsttrekker), Martijn Koren (De Bilt, 3), Werner de Groot (Maartensdijk, 2) en Teus Spelt 
(Groenekan, 6).
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

Reclame geldig vanaf 
donderdag 11 januari
t/m woensdag 17 januari

    VOORDEEL HELE WEEK

Riblappen

Gehaktspeciaal

Kipschnitzels of kip 
cordonbleu's

500
GRAM 5.50

500
GRAM 6.50

Noten & pinda's

500
GRAM 5.50Speklappen

naturel of gemarineerd

100
GRAM 3.50Lamshaasjes of 

lamsfilet

250
GRAM 3.98PINDA ROZIJNENMIX

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kip-walnoot salade
Sellerie salade
Filet americain

Rosbief
Honingham
Fricandeau 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
GRAM 5.75

GEHEIME 
KRUIDENKAAS 500

GRAM 6.50 

CRANBERRY  MIX 250
GRAM 4.98

Heerlijk!

5
VOOR 5.-

Slavinken, rundervinken en 
gehaktstaven

5 HALEN= 4 BETALEN
1

KILO 7.98

KIPDIJFILET

Met een verrassende kruidenmix
2

STUKS 7.-

2
STUKS 5.-SMULBOLLEN

DEENSE BRODEN

Lekker makkelijk voor het weekend!

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
• Rauwkostsalades
• Stamppotten

per 100 gram € 0,80

Alleen donderdag

Van onze patissier
Van onze bakker

3 soorten Granola
• Naturel
• Roodfruit
• Kokos-

Meergranen-zaden

Nu 2 zakken € 9,95

• Vers Gesneden Hutspot € 0,99
500 gram

• Alle rauwkostsalades
bij aankoop van 1 bakje gratis

2e bakje

• Hete Bliksem, met worst en 
spek, zoete en zure appels € 5,95

per portieAanbiedingen met een * geldig op Donderdag-Vrijdag-Zaterdag.

Wit
Bus-brood
(op basis van Desem)

Nu 2 stuks € 2,99

Vers van de traiteur
• Lekker en Gezond

Visstoofpotje - 2 soorten € 1,98
 100 gram

• Jachtschotel € 1,49
 100 gram

• Kapucijnersschotel € 0,99
 100 gram

NIEUW!

Al onze
slow-juice sapjes
Dagelijks vers geperst 
4 verschillende smaken

2 flesjes € 6,95

Gezond snoepen..

Blauwe 
Bessen

Nu per bakje € 0,99

Ze zijn er weer...
TAROCCO
SINAASAPPELS 
UIT ITALIË
Zeldzaam mooi en lekker.
Vitamine-bommen!
Kom proeven!



Kritische kijk op 
afvalbeleid

De gemeente De Bilt wil de scheiding van afval verbeteren.
Het college heeft daartoe een extra container verplicht
gesteld en de ophaalfrequentie van restafval verlaagd.

Dit leidt tot veel kritische vragen van inwoners. 

In een open brief vraagt de lokale PvdA het college dringend om al-
lereerst in februari en maart in elke wijk bewonersbijeenkomsten over 
het nieuwe afval-inzamelbeleid te houden om elke inwoner de kans te 
geven zijn of haar ervaringen te delen. 

Men wil dat kritiek en suggesties serieus genomen kunnen worden en 
dat eventuele verbeteracties of aanpassingen worden doorgevoerd. De 
PvdA De Bilt wil ook dat de vraag gesteld wordt of bewoners behoefte 
hebben aan avondopenstelling 
van de Milieustraat. Dit onder-
zoek was al toegezegd, maar is 
nog steeds niet uitgevoerd.

Kritiek
De PvdA De Bilt is kritisch 
over het college. Zij zijn van 
mening dat bewoners niet of 
onvoldoende zijn betrokken bij 
de uitrol van het nieuwe afval-
inzamelbeleid. Ook is er nog 
steeds geen werk gemaakt van 
modernere openingstijden van 
de milieustraat en ook is er nog 
geen informatieavond over afval 
gehouden; die is maanden door-
geschoven terwijl het onder-
werp juist nu zo actueel is.
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Planontwikkeling sociale 
woningbouw bij HF Wittecentrum 

door Henk van de Bunt

Eind maart 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om met spoed de bouw van 
sociale huurwoningen op de locatie rond het H.F. Wittecentrum in De Bilt ter hand te nemen. 

In mei 2017 werd besloten een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het vervroegd 
en afzonderlijk in ontwikkeling nemen van het gebied rond het HF Witte-centrum in De Bilt en 
werd bij motie gevraagd plannen te maken voor renovatie of nieuwbouw van sporthal De Bilt.

Een in de gemeenteraad van De 
Bilt breed gesteunde motie van 
de initiatiefnemers SGP en D66 
vroeg het College zo snel mo-
gelijk met de bouw van sociale 
huurwoningen op het terrein rond 
het HF Witte Centrum te begin-
nen. 

Aanleiding hiervoor was het niet 
doorgaan van de bouw van 42 
tijdelijke woningen voor status-
houders, starters en spoedzoekers, 
nu statushouders kunnen worden 
gehuisvest in leegkomende wo-
ningen van woningstichting SSW. 

Maar de huisvestingsmogelijkhe-
den voor starters en spoedzoekers 
waren en zijn met deze maatregel 
nog niet verbeterd. Een belang-
rijk argument bij keuze voor de 
locatie bij het HF Witte Centrum, 
was, dat de grond al eigendom is 
van de gemeente en in het verle-
den was deze locatie ook al eens 
aangewezen als bouwlocatie. Tij-
dens de inspraakprocedure voor 
de bouw van tijdelijke woningen, 
heeft een aantal omwonenden al 
aangegeven de voorkeur te heb-
ben voor permanente woningen in 
plaats van tijdelijke woningen.

Relatie
In het kader van de ontwikkeling 
van sociale woningbouw in de 
omgeving van het H.F. Wittecen-
trum is er in een tweetal workshops 
gesproken met buurtbewoners. 
Daarnaast heeft het college met de 
Woonstichting SSW de verschil-
lende programmatische en ruimte-
lijke mogelijkheden onder de loep 
genomen. Het college ziet de wo-
ningbouwontwikkeling ter plaatse 
in nadrukkelijke relatie met de aan-
sluiting van de Professor dr. T.M.C. 
Asserweg op de Biltse Rading. Een 
eerste bijeenkomst met de buurt 
over de programmatische en ruim-
telijke kaders vindt binnenkort 
plaats, terwijl een vervolgbijeen-
komst is gepland voor het tweede 
kwartaal van 2018.

Sporthal
Over de renovatie dan wel nieuw-
bouw van sporthal De Bilt vindt 
overleg plaats met de Biltse Sport-
federatie en het bestuur van het H.F. 
Wittecentrum. Omdat de keuzes ter 
zake bepalend zijn voor de ontwik-
keling van de omgeving van het 
H.F. Wittecentrum, is een snelle 
beslissing noodzakelijk. Het col-
lege verwacht de randvoorwaarden 
voor het gebied in het derde kwar-
taal van 2018 ter vaststelling voor 
te leggen aan de gemeenteraad. 

Het college ziet de woningbouwontwikkeling in relatie met de aansluiting 
van de Professor dr. T.M.C. Asserweg op de al aanwezige rotonde in de 
Biltse Rading.

Vrijstellen van toeslag afvalstoffenheffing
De SGP-fractie van De Bilt wil grotere gezinnen vrijstellen van een toeslag die betaald moet 

worden voor een grotere container voor restafval. Het gaat om een bedrag van
65 euro per jaar. De SGP dient hiervoor in januari een motie in. 

Eind vorig jaar heeft elk adres in de 
gemeente een kleine kliko ontvan-
gen voor restafval. Met name voor 
grotere gezinnen met kleine kin-
deren zal de inhoud van de kleine 
kliko niet toereikend zijn. 

Deze gezinnen kunnen een grotere 
kliko aanvragen. Om dit te ontmoe-
digen, wordt de afvalstoffenheffing 
jaarlijks verhoogd met een tarief 
van 65 euro. 

Luiers
Fractievoorzitter Johan Slootweg: 
‘Grotere gezinnen met kleine kin-

deren hebben nou eenmaal te ma-
ken met relatief veel restafval. 
Denk alleen maar aan de ruimte die 
luiers in beslag nemen. Wat de SGP 
betreft kunnen en mogen deze huis-
houdens hiervoor niet extra belast 
worden door middel van een toe-
slag voor de afvalstoffenheffing’. 

Motie
De fractie vraagt in een motie aan 
het college om gezinnen met thuis-
wonende kinderen, waarvan het 
jongste kind de leeftijd van vijf jaar 
nog niet heeft bereikt, vrij te stel-
len van de extra bijdrage voor een 

grotere restafvalcontainer. Con-
creet houdt deze vrijstelling in dat 
de toeslag van 65 euro, die vanaf 
april 2018 elk jaar via de afvalstof-
fenheffing geïnd zal gaan worden 
vanwege de 240 liter kliko, voor 
deze gezinnen vervalt. 

Medisch
Voor inwoners, die om medische 
redenen een grotere kliko nodig 
hebben, bestaat de vrijstelling van 
betaling van de toeslag al. De SGP 
verwacht van de gemeente, dat zij 
royaal omgaat met het geven van de 
vrijstelling voor deze doelgroep.

De diversiteit aan kliko’s breidt gestaag uit waardoor op sommige plekken bijna geen plaats meer voor een 
240-liter-kliko. [foto Henk van de Bunt].

Maartensdijkse
films bij HVM

door Henk van de Bunt

De Historische Vereniging Maartensdijk heeft filmbeelden uit 
eind 50er jaren gekregen met veel kinderen erop o.a. op de 
schoolpleinen van de School met de Bijbel (toen nog aan de 

Molenweg) en van de Openbare School (Dorpsweg, later Sojos).

De vereniging is benieuwd wie mensen op de filmbeelden herkent; 
jaartallen zijn onbekend, maar het vermoeden bestaat dat het beelden 
zijn van kort voor of na 1960. Er staan ook opnamen op van een viering 
van koningingedag, de vrijwillige brandweer en vele neringdoenden 
zoals het inmiddels verdwenen beroep van kolenhandelaar. Ook wat dit 
laatste betreft hoopt men op veel herkenning. 

Hoop
Maartensdijk had zijn molen ‘De Hoop’. De oorspronkelijke molen 
werd in 1770 tot een stellingmolen omgebouwd. Hij is tot 1932 in be-
drijf is geweest. In 1968 is het restant aan de Molenweg opgeruimd. 
Molen ‘De Hoop’ stond aan (het einde van) de Molenweg. Op maandag 
22 januari tussen 10.00 en ongeveer 12.00 in de zaal van Dijckstate 
worden de beelden vertoond. Indien er nog tijd over is worden nog 
beelden van de presentaties 2017 uit de diverse kernen vertoond. De 
toegang is gratis, de consumpties zijn voor eigen rekening.

Deze foto van de Maartensdijkse Molenweg is genomen vanaf molen 
De Hoop en toont de in 1922 gebouwde 10 huizen voor mensen met 
‘huwelijksvoorrang’. Verder zijn de kassen van van der Heijden en de 
School met den Bijbel zichtbaar.

[foto uit het archief van Koos Kolenbrander]
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl
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Iedereen is van harte welkom op onze open
nieuwjaarsborrel, waar wij ons 
verkiezingsprogramma en onze kandidaten
presenteren!

Zondag 14 januari, 16-18 u
Galerie Mi
Beethovenlaan 13 Bilthoven

Nodigt u uit
De Bilt

Van januari tot maart
Lekker bijkomen van alle drukte.
Daarom geef POWER MIND BALANCE 
een ontspanningsmassage voor maar

€ 39,95.
Bel om een afspraak te maken.

Flinke
korting
na de afgelopen 
drukke maanden

www.powermindbalance.nl
Tel. 06-45718455  |  Waterweg 110  |  3731 HN  De Bilt

Vanaf heden in 
Restaurant de Biltsche Hoek

Dagelijks Lunchbuffet
Prijs € 17,50 p.p.

 
RESTAURANT DE BILTSCHE HOEK
DE HOLLE BILT 1 - 3732 HM DE BILT

TEL. 030 – 2205811
RESERVATIONS@BILTSCHEHOEK.VALK.COM

Dagelijks Dinerbuffet
Inclusief dessertbuffet en drankenarrangement*

Ma. t/m vrij. € 29,50 p.p.
Zat. en zon. € 34,50 p.p.

* Exclusief buitenlands gedistilleerd

Reserveren gewenst
Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

Bibliotheek donderdag open 
Bibliotheek Bilthoven opent haar deuren vanaf 11 januari weer op donderdag. 
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt krijgt er een ruimte. Daardoor is het een 
mooie gelegenheid om de deuren van de bibliotheek weer te openen. Door te 
werken met zelfbediening op de donderdag, blijven de kosten beperkt. 

Op de tweede etage krijgt Steunpunt Vluchtelingen De Bilt een eigen ruimte. 
Door de aanwezigheid van de bezoekers van Steunpunt Vluchtelingen zijn er 
meer mensen in de bibliotheek aanwezig. Voor of na hun bezoek aan Steunpunt 
Vluchtelingen zijn de bezoekers zo ook in de gelegenheid om de bibliotheek te 
bezoeken, iets te lezen en gebruik te maken van de computers. Twee jaar geleden 
is besloten om de bibliotheek op donderdag te sluiten i.v.m. bezuinigingen. Door 
op donderdag weer open te gaan en te werken met zelfbediening kunnen mensen 
wel gebruik maken van de bibliotheek, maar heeft Bibliotheek zo min mogelijk 
extra kosten. 

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

APPELSTRUDEL, 
DE ECHTE!

€ 6,75

VIKORN

2de

HALVE
PRIJS

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

THE ART OF HAIRCOLORING

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

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Wil jij ook gebruik 
maken van onze 
nieuwjaarsactie?

Semi kleuring met
highlights € 34,95*

Kijk dan gauw in het bonnenboekje!
Geldig van 8 januari t/m 10 februari 2018
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Besloten kerstconcert van AZM
door Kees Diepeveen

In 2017 koos het Algemeen Zangkoor Maartensdijk ervoor geen traditioneel kerstconcert te 
geven maar een besloten concert voor familie en genodigden,

gezamenlijk met het Hilversums Gemengd Koor. 

Rond de 150 familieleden en ge-
nodigden waren donderdagavond 
21 december naar de gerenoveerde 
Vierstee gekomen voor een bij-
zonder en sfeervol kerstconcert 
dat AZM samen het Hilversums 
Gemengd Koor(HGK) ten gehore 
bracht. De verbindende factor tus-
sen beide koren is Stephan Pas, die 
zowel dirigent is bij AZM als bij 
HGK. Beide koren samen hebben 
zo’n 80 zangers en zangeressen op 
de ledenlijst staan. 

Prachtige intermezzo’s
Het was een concert van lichte 
kerstmuziek, met muziekstukken 
uit diverse landen. Beide koren 
zongen zeer harmonieus diverse 
kerstliederen samen als Once in 
Royal David’s City en See amid the 
winter’s snow . De koren brachten 

ook apart hun repertoire ten gehore, 
dat veelal bestond uit Engelstalige 
liederen. In het programma was 
een tweetal prachtige intermezzo’s 
opgenomen, uitgevoerd door bei-
de pianisten van de koren, Arthur 
Bouma van AZM en Annemieke 
Jussen van HGK die de dans van de 
suikerboon fee uit P.I. Tsjaikovski’s 
Notenkraker vertolkten op de wei-
nig gehoorde celesta en op piano. 
 
Samenzang
In de samenzang met het publiek 
werden populaire kerstliederen als 
White Christmas en We wish you a 
mary Christmas gezongen. De zaal 
zong voluit mee. Vóór de samen-
zang werden er door vertegenwoor-
digers van beide koren kerstwensen 
uitgesproken. Na afloop van het 
concert werd nog gezellig en lang-

durig nagepraat onder het genot van 
een drankje en hapjes gemaakt door 
beide koren. 

Latijns-Amerikaans concert
Volgend jaar is er weer een kerst-
concert in de Michaelkerk in De 
Bilt. Op 8 december 2018 zal er dan 
een Latijns-Amerikaans concert ge-
geven worden. Het repertoire van 
dit concert zal onder andere bestaan 
uit de Misa Criolla en de kerst-
cantate Navidad Nuestra van Ariel 
Ramírez. Naast deze stukken wor-
den verschillende andere Latijns-
Amerikaanse stukken uitgevoerd, 
waaronder Libertango van Astor 
Piazolla en Guantanamera van 
Joseita Fernandez. Het concert zal 
worden begeleid door het Combo 
van Javier Rodriguez.

Een goed gevulde zaal geniet van de vocale prestaties van beide koren.

Kansen voor Het Lichtruim
Nu woonstichting SSW cultureel centrum Het Lichtruim in de verkoop heeft gedaan, willen de 

gemeenteraadsfracties van D66 en GroenLinks, dat een nieuwe eigenaar snel de knelpunten 
oplost, zoals de toegankelijkheid, de inrichting en het ontbreken van een foyer, horeca en 

ontmoetingsruimte. Volgens de fracties is dit de kans om cultureel centrum
het Lichtruim tot de culturele huiskamer van De Bilt te maken.

GroenLinks en D66 willen dat het 
College allereerst voor de gemeen-
teraad een overzicht maakt van 
de precieze afspraken, omtrent de 
realisatie en exploitatie van Het 
Lichtruim. Vervolgens vinden ze 
dat B&W een visie zou moeten 
formuleren waarin de eisen van 
de gemeente aan het pand, de in-
richting en de bemensing worden 
gebundeld. ‘Daarin moeten wat 
ons betreft in elk geval een ont-
moetingsruimte/foyer met horeca 
worden opgenomen, een duidelijk 
aanspreekpunt voor bezoekers en 
gebruikers en een verbeterde toe-
gankelijkheid’, aldus Dolf Smole-
naers (D66) Deze wensen kwamen 
ook naar voren uit gesprekken met 
de gebruikers van Het Lichtruim.
Naar de mening van de twee fracties 
dient deze visie te worden gebruikt 
om een eventuele nieuwe eigenaar 
duidelijk te maken wat verwachtin-
gen zijn van de gemeente als huur-
der en garant staande partij. Mocht 
de gemeente uiteindelijk zelf Het 
Lichtruim willen aankopen, dan 
zou deze visie moeten dienen als 
uitgangspunt voor de toekomstige 
exploitatie. 

Beraad
Onlangs werd bekend dat de SSW 
Het Lichtruim en de daarboven ge-
legen appartementen van de hand 
wil doen. Het cultureel centrum is 
in eerste instantie te koop aangebo-
den aan de gemeente en het College 
van B en W heeft dat aanbod in be-
raad. De beide raadsfracties doen 
nog geen uitspraak of zij vinden 
dat de gemeente van dit aanbod ge-
bruik moet maken. Tot nu toe werd 
het oplossen van problemen in het 

pand bemoeilijkt doordat de verant-
woordelijkheid voor het gebouw, de 
bezetting, het beheer en de exploi-
tatie verdeeld zijn tussen de SSW, 
de gemeente en de diverse gebrui-
kers, waarbij de gemeente garant 
staat voor een deel van de huurop-
brengsten. ‘Dit is het moment om 
te werken aan een oplossing van 
alle problemen die al vanaf het be-
gin een goed functioneren van Het 
Lichtruim in de weg staan’, aldus 
Henk Zandvliet (GroenLinks).

SSW trekt de handen af van Het Lichtruim. (foto Dolf Smolenaers)

De Zonnebloem in 
kerststemming

Vrijdag 15 december jl. vierde de Zonnebloem Maartensdijk weer 
haar jaarlijkse kerstfeest. 15 vrijwilligers zijn druk in de weer 

geweest om het de 60 deelnemers naar de zin te maken.
Er waren volop hapjes en drankjes.

Dit jaar geen koor maar samen kerstliederen zingen onder pianobege-
leiding van Ria van Aarnhem. Het was het laatste optreden van Ria; 
zij overleed onverwachts op vrijdag 29 december. Leo Feijen bracht 
op zijn eigen wijze een boeiend kerstverhaal. De onkosten van deze 
middag werden betaald uit een gift van de ontmoetingskerk die 50% 
van de opbrengst van de rommelmarkt ter beschikking stelde aan de 
Zonnebloem. Met deze gift van ruim €3000,- kan de Zonnebloem ook 
in 2018 heel wat activiteiten mogelijk maken.

Ria van Aarnhem achter de piano bij de Zonnebloem.
(foto Oscar van Eymeren)

Koffieconcert
in Huize Gaudeamus

Zondag 7 januari gaf de internationaal befaamde Georgische pianiste 
Ketevan Sharumashvili voor de tweede maal een koffieconcert in dit 
bijzondere huis. Zij speelde werken van Beethoven, Schubert, Liszt, 
Verdi en Rachmaninoff. Ook nu weer was goed te zien hoe zij helemaal 
opgaat in haar muziek. De wisselende tempi liet zij vloeiend in elkaar 
overgaan, waarbij zij alles zonder ondersteunende partituren speelde. 
Deze koffieconcerten vinden in toenemende mate belangstelling bij een 
groot publiek. Deze dag was de huiskamer tot de laatste plaats bezet. 
De entourage, de muziek en vooral de bijzondere manier van spelen 
van Ketevan hield het publiek in ademloze aandacht.  (Frans Poot)

Ketevan speelt met volle overgave. 



8
De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

HAZEN ACHTERBOUTEN

Voor de liefhebbers. Om te stoven voor uw eigen 

hazenpeper. Met gratis recept. Op = Op
100 gram 1,65

VENKEL BRAADWORST

"Lekker anders"; op veler verzoek. Lekker gekruid met 

o.a. verse worst melange & venkel
100 gram 1,25

VARKENS FILETLAPJES

Ook dit jaar heerlijk mals en lekker gemarineerd voor 

u! ± 4 à 5 min. braden in de pan
100 gram 1,35

ITALIAANS OVENSLEETJE

Met o.a. varkenshaas, pesto, parmaham, zontomaten 

en een topping van kruiden crème
100 gram 1,75

BLACK ANGUS RIBLAPJES

Heerlijk ouderwets sudderen. 120 dagen graan 

gevoerd. Smelt op de tong; ± 1½ uur stoven
500 gram 7,50

LAMS SCHENKELS

Met een beentje erin, super smaakvol en heerlijk mals 

te stoven in ± 2½ uur
100 gram 1,35
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 8 januari t/m zaterdag 13 januari. Zetfouten voorbehouden.

Verba volant, scripta mament
Mijn motto ‘Verba volant, scripta mament’ is een bekend Latijns citaat, toegeschreven aan de 

Romeinse redenaar Caius Titus (ca. 1ste eeuw na Christus). Het betekent zoveel als ‘(gesproken) 
Woorden vervliegen, het geschrevene blijft’, Het heeft in onze huidige gedigitaliseerde wereld met 

zijn nieuwe communicatiemiddelen nog steeds niet aan belang ingeboet. Wie bijvoorbeeld
denkt dat boeken nu louter nog een verzamelobject zijn uit vervlogen tijden heeft het behoorlijk 

mis. In de geschiedenis is het geschreven woord tot op heden steeds van betekenis geweest. 

De opkomst van nieuwe media zorgt ook voor de 
nodige discussies en controverses. Net zoals men 
in het verleden stelde, dat de fotografie de schilder-
kunst zou verdringen, de opkomst van de televisie 
de film zou vervangen, voorspellen sommigen nu al 
het einde van het traditionele boek. Maar laten we 
niet vooruitlopen. Ofschoon we ongetwijfeld een 
historisch moment beleven in de evolutie van ‘dra-
gers’ van het geschreven woord, blijven de gevleu-
gelde woorden van Caius Titus nog meer dan ooit 
hun volle waarde behouden…

Edoch
Verba volant, scripta manent (gesproken woorden 
vliegen, geschreven woorden blijven), zegt het 
spreekwoord. Edoch, woorden vervlieden somtijds 
wel degelijk. Ze hebben ten andere niet altijd de 
bedoeling te blijven. Wanneer echter de drager van 
woorden verdwijnt, dan zijn er geen woorden meer; 
ze kunnen niet eens verdwijnen, als ze niet eerst 
kunnen verschijnen. Daarom is het nog steeds zeer 
gewenst, dat men woorden blijft ‘aandragen’; alleen 
dan kunnen wij ‘van de krant‘ die woorden weer op 
een ‘drager’ plaatsen en met anderen delen. Ik doel 
hierbij niet alleen op mijn collegae van het geschre-
ven woord, maar ook al die anderen, die ons berich-
ten stu(u)r(d)en, welke wij met grote dankbaarheid 
- in de meeste - gevallen met hun naam vermeld erbij 
- met groot genoegen ‘plaatsten’. 

Gender
Ik ben een taalliefhebber en soms ook wel een beetje 
een taalpurist; dat is ook - zeker in deze ‘gender-
tijd’ - wel eens een probleem(pje) bij het op schrift 
onder woorden brengen van wat je wilt zeggen. Een 
probleem zou zich nu voor kunnen doen wanneer je 

wilt schrijven: ‘Wij bedanken iedereen voor haar/
zijn inzet’. Met welk woord verwijs je naar ieder-
een; met zijn of haar? Als iedereen verwijst naar een 
groep mannen of naar een groep, die uit mannen en 
vrouwen bestaat, is zijn de enige mogelijkheid: 'Wij 
bedanken iedereen voor zijn inzet.' Als de groep uit 
alleen vrouwen bestaat, is ook haar juist, maar zijn is 
ook dan nog mogelijk. 

Opgewonden
Bij algemene woorden of woordgroepen, zoals ie-
dereen, men en elke leerling, is zijn normaal ge-
sproken het juiste bezittelijk voornaamwoord. Dat 
is niet omdat die woorden op zich mannelijk of on-
zijdig zijn, of expliciet niet-vrouwelijk, maar omdat 
zijn nu eenmaal als neutraal verwijswoord fungeert. 
Maar als er uitdrukkelijk naar vrouwen wordt ver-
wezen, is haar ook mogelijk. Voorbeeld: 'De dames 
waren erg opgewonden; iedereen wilde haar mening 
geven.' Toch klinkt haar in dit soort zinnen voor veel 
mensen wat onnatuurlijk of geforceerd en misschien 
zelfs wel (te) politiek correct. De keuze tussen zijn 
en haar is daarom vooral een kwestie van smaak. 

Onderwijzing
Na deze uitleg, toelichting en onderbouwing zou je 
bijna vergeten waar het om gaat: Ik zocht naar de 
juiste woorden om alle collega’s - in de meest brede 
zin van het woord - van De Vierklank in 2017 te 
bedanken voor de geweldige inzet, die zij veelal 52 
keer aan de dag hebben gelegd. En ik sluit af met de 
vurige wens van opnieuw een dankbare samenwer-
king in 2018 (en de jaren daarna).

Mede namens alle anderen van De Vierklank,
Henk van de Bunt, redacteur

Nieuwjaarsborrel 
verenigt buurtbewoners

Nieuwjaarsdag werd er onder het genot van een hapje en een drankje een 
Waterweg buur(t)borrel gehouden. Terwijl de ouders elkaar ontmoetten met 
de zelf meegenomen hapjes en drankjes vermaakten de kinderen zich aan de 
vuurkorf met het maken van Marshmallows. 

Tijdens de feestdagen hebben de buurbewoners van de Waterweg in De Bilt 
gebruik gemaakt van het versieren van een grote kerstboom die door de ge-
meente beschikbaar was gesteld. Een prachtig initiatief van de gemeente om 
de buurt te verenigen, waardoor er tijdens de donkere dagen van December 
op de Waterweg een grote kerstboom met versiering en verlichting viel te 
bewonderen.  (Fred van Dijen)

Buurtborrel bij de grote kerstboom op de Waterweg.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
In september en oktober werd het dr. Letteplein in 
De Bilt gerenoveerd. Het resultaat is mooi gewor-
den, op een detail na: de bushalte richting Utrecht. 
Nadat het al meerdere weken geduurd heeft, om de 
display voor de eerstkomende vertrekkende bussen 
te verzetten (een werk van hooguit twee uur), doet 
deze display het nog steeds niet en dat meer dan 
vier maanden na verplaatsing van de halte. 

Maar er is meer. Ook het bushokje werd niet ver-
plaatst. De busreiziger moet nu in de regen (en die 
was er de laatste weken in overvloed) wachten. Het 
signaal, dat van deze twee omissies bij een verder 
geslaagde renovatie uitgaat is: ‘busreizigers zijn 
tweederangs mensen. Voor die hoef je geen moeite 
te doen’. 

Andreas Sterl

Filmhuis

Het SKC-Filmhuis in het Lichtruim in Bilthoven 
vertoont op 17 januari de uit 2016 daterende Bel-
gisch/Franse film La fille inconnue; een bijna twee 
uur durend drama van Jean-Pierre en Luc Dardenne. 
De voorstelling is in Het Lichtruim, Planetenplein 2, 
Bilthoven om 20.00 uur Kaartverkoop vanaf een uur 
voor aanvang aan de kassa of via de website van het 
Lichtruim.

Open ochtend het Zonnewiel

Op donderdag 18 januari vindt er bij Het Zonnewiel 
van 10 – 12 uur een open ochtend plaats. U kunt dan 
een kijkje nemen in de klassen tijdens de les. Aan-
melden is niet nodig

Lezing Valentinus 

Het Evangelie van de Waarheid, toegeschreven aan 
Valentinus, vormt een van de topstukken uit de gnos-
tieke bibliotheek die in 1945 bij Nag Hammadi werd 
gevonden. Het schildert in poëtische bewoordingen 
de afkomst van de mens, zijn plaats in de schep-
ping en zijn uiteindelijke bestemming. Aan de hand 
van een aantal fragmenten uit het Evangelie van de 
Waarheid zullen in de voordracht de kernthema's uit 
de gnostieke wijsbegeerte worden belicht. De lezing 
vindt plaats op donderdag 18 januari van 20.00 - 
22.00 uur in de Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 
1 te Bilthoven is vrij toegankelijk. Meer informatie: 
www.rozenkruis.nl/hilversum of 023-518 6185

Woud Ensemble-concert 

Vrijdag 19 januari om 20.15 vindt het eerste concert 
van dit jaar van het Woud Ensemble plaats in de 
Woudkapel, Beethovenlaan 21 te Bilthoven. Op het 
programma staan Schuberts Ouverture, het kwintet 
in C groot van Beethoven, Fantasia’s van Henry 
Purcell en een verrassing van de twee altviolisten 
van het ensemble. Kaarten zijn te reserveren via 
woudensemble@gmail.com. Aan de kassa zijn ook 
kaarten te koop.

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 20 januari is er weer een Wereldwinkel-
stand in Dijckstate aan het Maertensplein in Maar-
tensdijk van 10.00 tot 15.00 uur. Alles fair-trade 
ingekocht, dus maximaal rendement voor boeren en 
producenten in ontwikkelingslanden.
 

Concert Kamerkoor De Bilt in Schutsmantel

Op zondag 21 januari treedt Kamerkoor De Bilt om 
15.00 uur op in de Bechsteinzaal in Warande Woon-
centrum Schutsmantel, Gregoriuslaan 35. Het koor 
zingt een eigen keuze uit hun uitgebreide repertoire, 
dat zowel Engels-, Frans- als Nederlandstalig is. Te 
horen zijn liederen als ’Vier weverkens’ in de bewer-
king van Jetse Bremer, van redeloze zangen van 
Albert de Klerk en van Rilke’s mystieke ‘Dirait-on’, 
verklankt door Morten Lauridsen. Anja Ribberink 
begeleidt het koor o.l.v. Inge Westra, op de piano.
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‘  Wij staan voor u 
klaar met persoonlijke 
aandacht en expertise.’

advertentie

Gemeente De Bilt kapt 82 
gemeentelijke bomen

door Henk van de Bunt

In de officiële bekendmakingen van de gemeente De Bilt (aanvraag omgevingsvergunning) 
wordt melding gemaakt van het kappen van 82 gemeentelijke bomen.

Als locatie wordt opgegeven ‘gemeente De Bilt’. 

Een dergelijke vage vermelding 
voor een groot aantal bomen is 
de aanleiding navraag te doen bij 
een communicatieadviseur van de 
gemeente De Bilt. Dick de Jager 
antwoordt: ‘Het gaat om diverse 
zieke c.q. beschadigde bomen in 
de gehele gemeente, die in februari 
gerooid gaan worden. Zoals gebrui-
kelijk plaatsen we in januari een 
viewer op de gemeentelijke web-
site waarop de individuele bomen 
op een kaart zijn te zien’. 

Laanbomen
De gemeente De Bilt beheert on-
geveer 28.000 laanbomen. Elk jaar 
controleert de gemeente ongeveer 
een kwart hiervan. Dat betekent 
dat elke boom eens in de vier jaar 
gecontroleerd wordt op veiligheid 
en ziektes. De controle maakt per 
boom inzichtelijk welke risico’s 

of ziektes behandelbaar zijn of dat 
er sprake is van onacceptabele ri-
sico’s. De bomen langs de drukke 
hoofdroutes worden elk jaar gecon-
troleerd. Deze boomveiligheids-
controle is een wettelijk vastge-
stelde zorgplicht. In de gemeente 
De Bilt staan veel oude, vaak mo-
numentale bomen. De gemeente 
houdt er dan ook rekening mee, dat 
het de komende jaren steeds meer 
bomen zal moeten vervangen door 
jongere exemplaren.

Lijst
Vanuit de gemeente is een lijst op-
gesteld van meer dan 125 bomen: 
voor 82 moest een aanvraag wor-
den ingediend, de overige waren 
‘vrij te kappen’. In de kern Bilt-
hoven zullen er alleen al ruim 100 
worden geveld, 5 in De Bilt, 12 in 
Groenekan, 2 in Maartensdijk en 9 

in Westbroek: allemaal schietwil-
gen (Salix Alba), op wier plaats ook 
weer negen bomen zullen worden 
her-plant. Aan de Soestdijkseweg 
Zuid worden 8 bomen verwijderd; 
6 zomereiken (Quercus Robur), 1 
zwarte moerbei (Morus Nigra) en 
1 treur-es (Fraxinus Excelsior Pen-
dula). Op de Bilthovense Oranje 
Nassaulaan worden 4 grove dennen 
(Pinus Sylvestris) verwijderd naast 
3 Japanse lorken (Larix Kaemp-
feri). Aan deze laan is alleen op de 
plaats van deze laatste drie ruimte 
voor her-plant.

De lijst vermeldt naast het wel of 
niet her-planten ook de redenen 
voor verwijdering; conditie, pla-
koksel, dunning, korsthoutskool-
zwam op stamvoet, rotting in stam, 
aanrijschade en geen toekomstver-
wachting.

Een aantal van de in totaal 9 bomen langs de Westbroekse Kerkdijk die zullen worden verwijderd en op welke 
plaats herplanting plaats zal vinden.

Koop Geersing start radioprogramma
Uitvaartondernemer Koop Geersing is gestart als radiomaker bij NH Radio. Op zondagochtend 
tussen 7.00 en 8.00 uur maakt hij live het programma ‘Waarheen, Waarvoor?’, waarin hij met 

een gast praat over alles wat te maken heeft met leven en dood.

Met het nieuwe programma wil 
Koop luisteraars inspireren en be-
trekken bij verhalen over herken-
bare onderwerpen. ‘Gesprekken 
met een glimlach, afgewisseld met 
mooie muziek.’ 

Ontbijt
Lastige onderwerpen gaat Geersing 
niet uit de weg in zijn radiopro-
gramma, al zullen het inhoudelijk 
geen zware gesprekken worden. 
“De zondag is voor velen een bij-
zondere dag. Ik wil in mijn pro-
gramma de dag graag beginnen met 
een mooi gesprek aan de ontbijt-
tafel over leven en dood, met een 
glimlach. Er is wekelijks een gast, 
een ‘gewone Nederlander’ met een 
verhaal. De gast vertelt over per-
soonlijke ervaringen, over wat hem 
inspireert en wat zijn passie in het 
leven is. Is hij gelukkig, wat draagt 
hij zijn hele leven al met zich mee 
en welke drie liedjes worden ge-
speeld op zijn uitvaart? De muziek 
in het programma is gevarieerd, 
pop wisselt klassiek af. 

Koop Geersing: ‘Ik wil luisteraars inspireren met verhalen over leven en 
dood.’

Genezen door voeding
Op 1 januari heeft Gerrie Hegeman haar praktijk Gezond met 
Gerrie geopend. Gerrie is Orthomoleculair voedingsadviseur

en ervaringsdeskundige.

Ortho komt van het Griekse woord orthos en betekend: goed, recht of juist. 
Moleculair betekent: bestaande uit moleculen. Het betekent dus dat je de 
juiste moleculen(voedingsstoffen) op de juiste plaats brengt. Dat klinkt in-
gewikkeld maar met de juiste kennis en begeleiding is het niet zo moeilijk 
om lekker en verantwoord te eten en tegelijkertijd te werken aan het zelf-
helend vermogen van het lichaam.

Eigen praktijk
Nadat Gerrie in 2014 ziek werd, zonder zicht op genezing is zij zich gaan 
verdiepen in genezen door voeding met geweldig resultaat. Vanuit die ei-
gen ervaring is zij de opleiding gaan volgen en heeft ze nu haar praktijk 
geopend om andere mensen te kunnen helpen. Volgens de cijfers zijn 50% 
van de klachten waarmee mensen bij de huisarts komen voeding gerela-
teerd. Er is hier veel winst voor een betere gezondheid te behalen. Ook 
als je niet ziek bent maar graag meer 
energie wil hebben, een slanker li-
chaam of een betere huid is deze 
methode een eenvoudig en doel-
treffend hulpmiddel voor blijvende 
resultaten. Gezond met Gerrie biedt 
de mogelijkheid voor individuele 
consulten, abonnementen, kennis-
workshops en presentaties

Voor meer info:
www.gezondmetgerrie.nl en de 
facebookpagina gezondmetgerrie

Gerrie is per 1 januari
haar eigen praktijk

‘Gezond met Gerrie’ gestart.

Voedselbank bij Spar 
Mons Bilthoven 

Supermarkt Spar Mons in Bilthoven houdt van 15 tot en met 28 januari 
een bijzondere actie voor de Voedselbank. Klanten wordt gevraagd of 
zij één of meer waardebonnen willen kopen voor hun ‘dorpsgenoten 
in nood’. In de winkel liggen folders met 10 waardebonnen. Het gaat 
om dagverse producten. De klanten kunnen de waardebonnen na het 
afrekenen bij de Spar inleveren. De Voedselbank kan dan de bonnen 
gebruiken om na de actie op afroep dagverse artikelen te bestellen voor 
hun de afnemers. Voedselbank De Bilt geeft sinds 2011 voedselpak-
ketten uit aan gezinnen die in financiële nood zijn geraakt. Wekelijks 
ontvangen nu zo´n 75 huishoudens een pakket. Hiermee wordt tevens 
de verspilling van voedsel tegen gegaan.

V.l.n.r. Jolanda van Hulst (Voedselbank), Jan Mons (Spar) en André 
Schellart (Voedselbank) + kleinzoon hopen op een succesvolle actie. 
[foto Henk van de Bunt]
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Voordeel

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

100

200

450

100

Geldig van donderdag 11 t/m zaterdag 13 januari 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Gevulde koek

vers uit eigen oven
2 stuks

Chocomel

2 pakken
van 1 liter

Jumbo
erwtensoep

per blik

Maartensdijkse 
slagers
rookworst

2 stuks



 De Vierklank 11 10 januari 2018

Orthomoleculair voedingsadviseur
www.gezondmetgerrie.nl

gezondmetgerrie
Een gezonder lichaam
door lekker en verantwoord te eten

advertentie

Salvo sluit 50-jarig jubileumjaar af
door Kees Diepeveen

Dinsdagavond 2 januari sloot volleybalvereniging Salvo het jubileumjaar officieel af met een 
feestavond in De Vierstee. Na een gezamenlijke maaltijd in het restaurant van De Vierstee 

was er voor de miniafdeling een spelprogramma en voor de volwassenen een onderling 
volleybaltoernooi in de sporthal. Na dit toernooi was er de band Vida,

die voor een muzikaal intermezzo zorgde tot middernacht.

Er waren veel oud-leden naar 
Maartensdijk gekomen om weer 
eens een Nieuwjaarstoernooi te 
kunnen spelen met de huidige Sal-
voleden. Doordat deze leden nog 
redelijk jong waren en ook nog 
wekelijks volleyballen was het ni-
veau van dit onderling toernooi bij 
Salvo nog nooit zo hoog geweest. 
Veel Salvo’ers lieten zich hierdoor 
inspireren en speelden de sterren 

van de hemel; ondersteund door de 
muziek van de band Vida die ook 
in de sporthal klonk. Aan het eind 
van het toernooi was iedereen moe 
maar zeer voldaan. 

Warming up
Voorafgaand aan het toernooi was 
er een warm- en koud buffet op-
gesteld waaraan iedereen zich 
volop tegoed deed. Rond 19.30 

uur stonden de deelnemers aan het 
toernooi in sporttenue gereed in 
de sporthal om deel te nemen aan 
een gezamenlijke warming up, die 
werd gegeven door Joyce Geurtsen, 
dansdocente van dans- en sportver-
eniging 2Move uit Maartensdijk. 
Iedereen deed enthousiast mee met 
deze zeer dynamische warming up 
en volgden vol passie en op geheel 
eigen wijze de bewegingen die 

door Joyce werden voorgedaan. Na 
20 minuten waren de spieren vol-
doende opgewarmd om aan de vol-
leybalwedstrijden te beginnen. Een 
leuke ervaring voor alle deelnemers 
om eens op andere wijze een war-
ming up te doen.

Beachvolleybaltoernooi
Gedurende het jubileumjaar zijn 
er onder coördinatie van de jubi-
leumcommissie van Salvo vele 
activiteiten georganiseerd om het 
jubileum glans te geven. Enkele 

zeer succesvolle evenementen wa-
ren: het grote openingsfeest waarop 
ook heel veel oud-leden aanwezig 
waren, het Stratenvolleybaltoer-
nooi op Koningsdag, een boottocht 
door de Utrechtse grachten en een 
beachvolleybaltoernooi.
Andere evenementen die structu-
reel jaarlijks worden gehouden zijn 
door het jubileum van extra impul-
sen voorzien. Ook is er in februari 
2017 eenmalig een papierenversie 
van het clubblad de Time Out ver-
schenen.  

Gedurende de avonduren speelden leden en oud leden van Salvo met volle 
inzet en veel enthousiasme hun wedstrijden.

Met groot plezier onderwerpen de deelnemers aan het toernooi zich aan 
de zeer dynamische warming up van Joyce Geurtsen.

Samenwerking bij Running De Bilt
Zondag 8 april 2018 vindt de tweede 
editie plaats van hardloopevenement 
Running De Bilt. Na het succes van 
de eerste editie gaat Running De Bilt 
nu de samenwerking aan met voet-
balclub FC de Bilt. De plaatselijke 
voetbalclub stelt onder meer hun lo-
catie ter beschikking voor het opha-
len van startnummers en omkleed-
gelegenheid en kan er op de dag 
zelf gebruik worden gemaakt van de 

kantine. Door de samenwerking wil 
Running De Bilt een volgende stap 
maken in de organisatie van dit eve-
nement en de deelnemers nog beter 
faciliteren. Oprichter van Running 
de Bilt en tevens dorpsbewoner Jack 
van der Walle is dan ook blij met de 
nieuwe samenwerking: ‘FC De Bilt 
is een mooie club en een begrip in de 
wijde omgeving. Onze organisaties 
geloven beide in de kracht van sport 

voor jong en oud en dit dragen we 
nu ook samen uit. Voor FC de Bilt is 
het bovendien een mooi evenement 
waar de leden van de club aan mee 
kunnen doen’. De tweede editie van 
Running De Bilt vindt plaats op zon-
dag 8 april. De afstanden zijn: 1 km 
en 2,5 km (jeugd) en 5 km en 10 km 
(volwassenen).

Meer info op runningdebilt.nl.

De allereerste editie van Running De Bilt vond vorig jaar op zondag 2 april plaats. Wethouder Ebbe Rost van 
Tonningen loste het startschot voor de kidsrun. Daarna volgden nog de 5 en 10 km. [foto Henk van de Bunt]

Emmaus Bilthoven huldigt jubilaris
door Guus Geebel

Tijdens de Nieuwjaarslunch voor vrijwilligers van Emmaus Bilthoven werd Frank Dujardin 
(60) in het zonnetje gezet. Het was precies 25 jaar geleden dat hij bij deze Emmausvestiging aan 

de slag ging. Hij werd eerst toegesproken door voorzitter Loes Steenstra
die natuurlijk een presentje meebracht. 

Frank wordt daarna toegesproken 
door collega’s die lovende woorden 
uitspreken en uitgebreid ingaan op 
de ontwikkelingen gedurende de 
tijd dat Frank actief was bij Em-
maus Bilthoven. ‘Je bent een echte 
Emmausganger, altijd loyaal met de 
minderbedeelden, de zwakken in de 
samenleving en het milieu.’ Frank 
is lid van de poëzieclub Utrecht 
en hij levert regelmatig bijdragen 
voor het blad dat de club uitgeeft en 
waarvan er enkele worden voorge-
dragen. Verder is Frank bestuurslid 
van een schaakclub en geeft jonge 
mensen schaakles. Hij verzamelt 
munten, postzegels en scheerap-
paraten. Namens de Federatie Em-

maus Nederland (FEN) spreekt 
coördinator Marieke Samson de 
jubilaris toe. Het slotwoord is voor 
de welbespraakte Frank Dujardin. 

‘Ik heb de documentaireserie Het 
succes van de kringloopwinkel op 
de televisie gevolgd en kom tot de 
conclusie dat wij het beter doen.’ 

Frank Dujardin wordt gehuldigd 
door Loes Steenstra.

Budgetkringen
in De Bilt

Eind januari 2018 ronden de vierde en de vijfde budgetkringen 
in De Bilt hun serie van 12 bijeenkomsten af. En een maand later 

starten de zesde en de zevende kring alweer. 

In het najaar van 2015 is gestart met de eerste kring in de sfeervolle Ster-
renkamer van de Bibliotheek in het Lichtruim. Het ging goed en een jaar 
later waren er zelfs voldoende deelnemers voor twee kringen, dit keer in 
een huiskamer. De begeleiding deden steeds Arland Swaak en Marieke 
van Nimwegen. In september 2017 volgde een nieuwe stap: er kwamen 
twee eigen kringen: bij Mens De Bilt en bij WVT. Toepasselijke locaties, 
waar veel verwante activiteiten plaatsvinden. De wethouder met Econo-
mische Zaken in zijn portefeuille komt aan het eind van elke budgetkring 
de certificaten uitreiken aan de deelnemers. Op vrijdagmiddag 26 januari 
zal Ebbe Rost van Tonningen deze taak weer op zich nemen, tijdens de 
feestelijke slotbijeenkomst van kring 4 en 5, om 16.00 uur bij WVT.

Start nieuwe kringen. 
Op 21 en 22 februari 2018 starten de nieuwe budgetkringen alweer. Op 
woensdagmiddag bij MENS De Bilt en op donderdagochtend bij WVT. 
Op die manier hoeven belangstellenden hooguit een paar maanden te 
wachten voordat ze samen met anderen kunnen beginnen met bewuster 
omgaan met geld, met groen en met hun eigen gezondheid. De positieve 
en actieve werkwijze van de budgetkring blijkt deelnemers steeds weer 
aan te spreken en de cursusmap ‘Gelukkig met genoeg’ biedt een schat 
aan informatie. Deelname is nog steeds gratis. Aanmelden kan via e-
mail: debilt@budgetkring.nl
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Inbouwadvies en inmeten, gewoon bij u thuis!
WESTBROEK – Weet u hoe u een defecte inbouwkoelkast 
of inbouwvaatwasser moet vervangen? Welk merk, mod-
el, maat of type heeft u dan eigenlijk nodig? Ruth helpt u 
graag bij uw keuze. Hij verkoopt al jaren inbouwapparaten, 
heeft een grote collectie in zijn winkel en is zeer deskundig. 
Kunt u niet naar de winkel komen of twijfelt u over de keus 
dan is Ruth of een van zijn medewekers, graag bereid om 
vrijblijvend bij u thuis te komen kijken, in te meten en te 
adviseren. Dus dorpsservice gewoon bij u thuis ook in de 
stad!

Uitgebreide service
Vink Witgoed heeft zich naast het leveren van wasma-
chines, koelkasten en vriezers de laatste jaren ontwikkeld 
tot een betrouwbare specialist op de vervangingsmarkt van 
inbouwapparatuur. Ruth Nagel: ‘Je moet creatief zijn bij het 

vervangen van oude apparatuur en extra service kunnen 
bieden. Dat gaat voor internetwinkels te ver en keuken-
zaken verkopen liever een nieuwe keuken’. Ruth gaat, 
indien nodig, eerst bij de klant thuis meten om te bepalen 
welke apparaten geschikt zijn als vervanger van de oude. 
Daarna krijgt u als klant een gericht voorstel voor vervang-
ing. Vink Witgoed zorgt ervoor dat uw oude keuken weer 
in optimale conditie wordt gebracht. In de overzichtelijke 
showroom krijgt u van Ruth uitgebreide voorlichting over 
de mogelijkheden en er is ruime keus in verschillende 
merken en prijsklassen.

Keukenrenovatie 
Het zou kunnen dat u niet tevreden bent met alleen nieuwe 
keukenapparatuur maar dat u vindt dat er meer moet ge-
beuren. Er zijn wat problemen met kastjes, het aanrecht-
blad is lelijk en eigenlijk zou u ook graag een vaatwasser 
willen hebben in uw keuken. Een nieuwe keuken is niet 
nodig, de indeling is goed, u houdt van duurzaamheid en 
mogelijk woont u niet zo veel jaren meer in dit huis. Ruth 
kan u helpen. Door samen te werken met een keukenvak-
man kan hij uw keuken compleet renoveren. Bij Vink Wit-
goed regelen ze alles voor u van A tot Z, dat wil zeggen: 
de keukenvakman komt bij u thuis kijken, hij bespreekt met 
u de mogelijkheden en maakt een uitgebreide offerte. U 
bepaalt welke keuzes u maakt en als u de opdracht geeft 
wordt deze, hoe groot of klein hij ook is, perfect uitgevoerd. 
Vanzelfsprekend geeft Vink Witgoed ook nadat de renova-
tie is afgerond, u de service die u ook op witgoed van hen 

gewend bent. U kunt met veel plezier weer jaren vooruit 
met uw vernieuwde keuken. 

Blijvende service en aandacht
Als u met een defect apparaat in uw keuken staat, wilt u 
snel vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst de nieuwe 
aankoop snel en op een tijd die u het beste schikt.
Kom eens langs in de showroom en laat u vakkundig 
voorlichten over witgoed of keukenrenovatie, onder het 
genot van een kopje koffie. Wie zich vooraf thuis wil oriën-
teren kan alvast een kijkje nemen op onze website. Mocht 
u na de levering een vraag of storing hebben, dan geeft 
Vink Witgoed ook thuis. Ruth en zijn medewerkers helpen 
u van A tot Z om zo snel mogelijk weer geholpen te zijn. 
Verkoop en service met persoonlijke aandacht.

In oktober publiceerde Radboud Universiteit een 
studie waaruit blijkt dat de afgelopen 25 jaar meer 
dan 75% van de massa van de insecten verdwenen is. 
We hebben nog maar een kwart over! Dit terwijl 2/3 
van het leven op aarde uit insecten bestaat. 

Jammer dan, zult u denken? Maar insecten zijn de 
basis van de plantendiversiteit en van het voedselweb. 
80 Procent van de wilde planten moet
bestoven worden om te bestaan. Insecten dienen
verder zelf als voedsel en zij zorgen voor voedsel - 
zaden en vruchten - voor vele soorten dieren.
Zo hebben bijvoorbeeld de jonge kieviten alleen te 
eten als er in de weides bloemen bloeien waarop
insecten vliegen. Gaan de insecten dood, dan gaan 
dus ook heel veel soorten planten en dieren dood.

Ook wij hebben ons voedsel voor 75% te danken aan 
bestuivers. Fruit, groentes, noten en zaden kunnen we 
alleen eten dankzij de bijen. Met de vitaminen,
mineralen, onverzadigde vetten en antioxidanten 
hierin houden zij ons gezond. Zodoende is onze 
gezondheid direct verbonden met de aanwezigheid 
van insecten. En de aanwezigheid van insecten is een 
directe afspiegeling van een gezond landbouw- en 
voedselsysteem. Technische middelen kunnen hen 
niet vervangen. 

Bijen zijn zelf de meest perfecte bestuivingsdrones
die volledig op zonne-energie functioneren. 
Zij hebben zich in 60 miljoen jaar in duizenden
varianten ontwikkeld om alle soorten planten
tegemoet te  komen. Technisch perfecter, goedkoper 
én met  garantie op werelddekking kunnen wij dit 
niet namaken. Bovendien, zij doen hun werk gratis.

Met Bijen & Bedrijf geef ik training en advies. 
Wie ze zijn zij en wat kunnen we voor ze doen? 
Mijn opleiding natuurlijk imkeren is populair. Uit heel 
Nederland komen mensen naar Groenekan voor deze 
training. Maar nog belangrijker dan nieuwe imkers 
zijn de mensen die zorgen voor bloemen voor wilde 
bijen, voor bijenvriendelijk groenbeheer en kiezen 
voor voedsel uit bijenvriendelijke landbouwsystemen. 

De workshop bijen en bijentuinen zit vol concrete 
tips hierover. Want iedereen kan bijdragen, balkon, 
moestuin, grote tuin of helemaal geen tuin. 
Bijen zijn niet veeleisend, je moet het even gaan zien.

Sinds 2014 hebben mijn honingbijen geen enkele kans 
gehad om in onze gemeente op eigen kracht – op 
eigen honing – te overleven. Willen we 169 soorten 
wilde bijen een warm welkom geven, dan moeten we 
dus de bloemetjes fl ink buiten zetten!

Gemeente de Bilt; hier kunnen meer dan 160 soorten wilde bijen leven
Als we een beetje ons best doen kunnen in onze gemeente 169 soorten wilde bijen leven. Dit schrijft Nederland Zoemt.

Zij stimuleren gemeentes tot bijenvriendelijk beheer en het aanleggen van voedselrijke plekken voor insecten.
In de afgelopen 15 jaar zijn er in De Bilt echter slechts 64 soorten waargenomen. 

Met Bijen & Bedrijf ontving ik in november de prijs 
voor de duurzaamste ondernemer in gemeente De Bilt.
Om dit te vieren biedt ik tot 20 januari een korting van 

10% op de boeking van cursussen, Bee High Tea’s en 
bedrijfsuitjes in 2018. Zie www.bijen-en-bedrijf.nl.

Fotograaf : Hans Albers.
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Scheidsrechterszaken
goed geregeld bij SVM

door Kees Diepeveen

Hoofdcoördinator Scheidsrechterszaken van voetbalvereniging SVM uit Maartensdijk 
Michel Huigen heeft zijn zaken goed voor elkaar. En dat is prettig voor de club,

want voor elke wedstrijd een scheidsrechter vinden is zeker niet altijd gemakkelijk.

Net als bij andere verenigingen 
wordt het pas echt puzzelen, wan-
neer er plotseling gaten vallen in 
de scheidsrechtergroep, die ingezet 
wordt voor de wedstrijden. Dan 
komt Michel Huigen in actie om 
dat probleem op te lossen. Elke za-
terdag van 9.00 tot 16.00 uur is hij 
bij de vereniging aanwezig om op 
arbitragegebied alles zo goed mo-
gelijk te laten verlopen. 

Heftig reageren
Dat het niet alleen om dat soort pro-
blemen gaat wordt al snel duidelijk. 

Michel Huigen: ‘Er zijn nog zoveel 
andere zaken die om actie vragen. 
Daar sta ik gelukkig niet alleen 
voor. Samen met een coördinator en 
nog twee begeleiders helpen we en 
ondersteunen we onze scheidsrech-
tergroep. Dat is ook nodig want er 
gebeurt veel in het veld. We weten 
allemaal dat scheidsrechters ste-
vig in hun schoenen moeten staan 
omdat spelers nogal heftig kunnen 
reageren. Wij zorgen ervoor dat de 
scheidsrechters daarop in kunnen 
spelen en verlenen assistentie waar 
nodig, bijvoorbeeld bij het maken 
van een rapport, wanneer spelers 
zijn verbaliseerd’. 

Jeugdcompetitie
SVM beschikt over 20 scheids-
rechters, die kunnen worden in-
gezet. Het bijzondere is dat er van 
deze groep 18 jeugdscheidsrechters 
zijn. Vier van deze scheidsrechters 
fluiten al vanaf 13 jaar. Deze jeug-
dige scheidsrechters worden in de 
jeugdcompetitie ingezet. Michel: 
‘Dat gaat heel goed. De jeugdige 
voetballers reageren daar ook niet 
vreemd op. Al deze scheidsrech-
ters zijn opgeleid door de KNVB. 
We beoordelen en begeleiden deze 
jongeren intensief. Natuurlijk ge-
beuren er dingen waardoor bij 

sommigen de motivatie terugloopt. 
Wij proberen door gesprekken de 
motivatie weer terug te brengen en 
kunnen hier ook de voorzitter voor 
inzetten’. Voorzitter Frans van der 
Tol: ‘Daar besteed ik graag mijn 
tijd aan. We zijn afhankelijk van 
de scheidsrechters. Die moeten we 
koesteren en ondersteunen. Daar 
draag ik graag mijn steentje aan bij. 
Ik ben vroeger ook scheidsrechter 
geweest en weet wat er op hen af 
kan komen’.

Teambuilding
De opleiding van de scheidsrech-
ters door de KNVB gebeurt vaak in 
Maartensdijk. Wanneer de deelne-
mers slagen krijgen de volwassen 
SVM’ ers een scheidsrechterstenue 
van de vereniging en de jongeren 
een jasje. Michel: ’Daarna gaan 
we de begeleiding goed regelen en 
zorgen we dat de spelregelkennis 
op niveau blijft. We proberen ook 
binnen de scheidsrechtergroep de 
teambuilding te bevorderen, zodat 
men ook onderling bij elkaar te 
rade gaat. In dat kader zijn we vo-
rig jaar met elkaar naar de chinees 
geweest’. Bij voorzitter Frans van 
der Tol moet nog wel van het hart, 
dat de KNVB de wedstrijden an-
ders zou moeten plannen. Nu wor-

den alle thuiswedstrijden tegelijk 
gepland en de zaterdag daarop zijn 
er alleen maar uitwedstrijden. Een 

anders gespreid wedstrijdschema 
zou bij de inzet van scheidsrechters 
veel helpen’. 

Een etentje bij de Chinees heeft de teambuilding binnen de grote en in 
leeftijd zeer verschillende scheidsrechtergroep zeker bevorderd.

Hoofdcoördinator scheidsrechters-
zaken Michel Huigen heeft zijn 
zaken op het brede terrein van de 
arbitrage goed op orde.

Opening nieuwbouw
basisschool De Nijepoort 

door Walter Eijndhoven

Na een jarenlange intensieve samenwerking met de gemeente, opent basisschool De Nijepoort 
aan de Versteeglaan in Groenekan op vrijdag 12 januari officieel haar deuren, in bijzijn van 
wethouder Madeleine Bakker-Smit, leerlingen, ouders en andere belangstellenden. Maandag 

8 januari vond de vuurdoop plaats voor leerkrachten en leerlingen en werd het nieuwe 
schoolpand in gebruik genomen. 

‘Het was een lange weg vol hob-
bels’, vertelt Thomas Ferguson, 
voorzitter van het schoolbestuur. 
‘De eerste correspondentie met de 
gemeente over een nieuw schoolge-
bouw dateert al vanaf 2002. Onze 
twee oude scholen aan de Groe-
nekanseweg voldeden niet meer 
aan de eisen van de moderne tijd. 
Vocht, lawaai vanaf de snelweg en 
vooral veel last van fijnstof’. Na 
langdurig overleg met gemeente 
De Bilt werd gezocht naar een 
goede locatie voor nieuwbouw el-
ders in het dorp. Uiteindelijk werd 
gekozen voor een stuk grond aan de 
Versteeglaan. Ferguson: ‘De grond 
waar wij ons oog op lieten vallen, 
was in privébezit. Helaas wilde de 
eigenaar niet verkopen aan ons en 
werd, vanuit de gemeente, een ont-
eigeningsprocedure in gang gezet. 
Na dit hele proces kon de bouw 
eindelijk beginnen’. 

Zorgplicht
Gemeente De Bilt heeft een zorg-
plicht voor alle scholen binnen haar 
gemeentegrenzen. Vanuit het rijk 
verkrijgt zij gelden om in deze zorg-
plicht te kunnen voorzien. Helaas is 
de bijdrage vanuit het rijk bij lange 
na niet toereikend. Ferguson: ‘De 

gemeente De Bilt zit krap bij kas, 
zodat zij niet alle kosten kan dra-
gen. Wij moesten dus op zoek naar 
sponsors. Behalve het nieuwe pand, 
brengen ook de inrichting en ver-
huizing extra kosten met zich mee.  
Daarnaast zijn wij als school zelf 
financieel verantwoordelijk voor 
de inrichting van het schoolplein. 
De afgelopen tijd organiseerden wij 
dan ook diverse acties om geld in te 
zamelen voor onze nieuwe school’. 
Veel ouders, bedrijven, een fonds 

en een Groenekanse stichting scho-
ten financieel te hulp, bijvoorbeeld 
via de sponsorloop en (vooral) via 
de veiling op het ouderfeest op 9 
september 2017. Ook nodigden ou-
ders elkaar uit voor ‘De Herberg”, 
waarbij geld werd geschonken aan 
de school. 

Ruim en licht
‘Twee maanden geleden mochten 
de kids een kijkje nemen in de nieu-
we school. Zij waren allemaal erg 
enthousiast over wat zij zagen. De 
school is erg ruim en licht, in tegen-
stelling tot de oude gebouwen en 
alles is ingericht met nieuw meu-
bilair. Ook liggen zonnepanelen op 
het dak en is aan een goede isolatie 
gedacht. Het schoolplein moet nog 
worden ingericht met een zandbak 
en een aantal speeltoestellen en dan 
kan de school er weer een hele tijd 
tegenaan’, vertelt Ferguson. Voor 
omwonenden is het natuurlijk even 
wennen. Een nieuw schoolgebouw 
in de wijk en een komen en gaan 
van ouders, leerlingen en leerkrach-
ten. Het schoolbestuur probeert de 
verkeersbewegingen zo laag moge-
lijk te houden en een zo goed moge-
lijk contact te onderhouden met de 
buren van de school. 

Thomas Ferguson is trots op ‘zijn’ 
nieuwe school.

Familie Engel
wint Jan Engel Bokaal

door Kees Diepeveen

Evenals vorig jaar is de familie Engel de winnaar van het 
jaarlijkse Familie Zaalvoetbaltoernooi, dat werd gespeeld 
in de Sporthal van het HF Witte Dorpscentrum in De Bilt.

Een impressie van het familiezaalvoetbaltoernooi van 6 januari in de 
Biltse sporthal.

De gehele dag werd er fanatiek gestreden door acht familieteams om 
deze bokaal te winnen. Alle families hadden hun aanhang meegeno-
men. De familie Engel stond dit jaar weer in de finale en moest het 
opnemen tegen de familie Van Polen. Na een buitengewoon spannende 
strijd waarin de reguliere speeltijd geen winnaar opleverde, moesten 
strafschoppen de beslissing brengen.  Deze werden door de familie En-
gel beter genomen waardoor zij ook dit jaar weer de winnaar van het 
toernooi werden. Na afloop werden de teams en supporters getrakteerd 
op soep met broodjes en was er ‘s avonds live muziek om de sfeer er 
nog even in te houden. De bokaal is sinds 2016 vernoemd naar Jan En-
gel van de gelijknamige familie die in 2016 plotseling is overleden en 
altijd een vaste waarde was in het zaalvoetbalteam. 

advertentie

U bent van harte welkom op onze nieuwjaarsavond waar we met een 
hapje, drankje en livemuziek het verkiezingsjaar inluiden.

Samen met u beoordelen we op speelse wijze de Biltse politiek en
hoe die moet veranderen. Oprichter Ebbe Rost van Tonningen zal het 

stokje overdragen aan Jette Muijsson en Pim van de Veerdonk,
de nieuwe lijsttrekkers. 

Het verkiezingsprogramma 2018 ligt klaar,
de mensen van Beter De Bilt zijn er voor u.

Doet u mee met onze kieslijst?
Laat uw stem horen.

Woensdagavond 17 januari 2018 om 20.00 uur
WVT Talinglaan 10 te Bilthoven

Kom langs op onze

Nieuwjaarsbijeenkomst

17 januari, 20.00 uur
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

IK HOU VAN JE. 
Altijd, niet vergeten. 

Je bent alles waard. XXX 

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

Jezus zegt: Ik ben de Opstanding en het Leven; 
wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven en ieder 
die leeft en in Mij gelooft, zal in de eeuwigheid niet sterven! 
Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, 
Bilthoven.

Cursussen/ trainingen 
Fotocursus Fotografie en Beeldende Kunst
Heb je interesse in fotografie en zou je meer willen weten 
over kunsttheorie? Meld je dan aan voor de cursus Fotografie 
en beeldende kunst. Je krijgt veel voorbeelden te zien uit de 
kunstgeschiedenis en je krijgt elke les een praktische fotogra-
fische opdracht die aansluit bij de theorie. De cursus start don-
derdag 8 februari. Kijk voor meer informatie op: www.ziris.nl

Start Hatha Yoga, gratis vrijblijvende proefles
Donderdag 18 januari 9.45-11.00 uur. Waterweg 110, De 
Bilt. Een toegankelijke Yogavorm voor een soepele geest 
in een soepel lichaam. De yogalessen bestaan uit zachte en 
krachtiger oefeningen, een meditatie, ademoefeningen en een 
eindontspanning. Info en opgave: Petra van den Eertwegh, 
06-24460865 pvdeertwegh@gmail.com www.adbutha.nl

Wilt u na de vakantie uw taille smaller, uw lichaam sterker 
en flexibeler maken? Uw houding en uithoudingsvermogen 
verbeteren? Dit in een laagdrempelige professionele sfeer? 
Kom dan naar Pilates op de Kon. Julianalaan 26. Voor mensen 
met geen tot veel sportervaring, van jong tot oud. De lessen 
worden elke woensdag gegeven. Meldt u aan voor een gratis 
proefles. Voor meer informatie/vragen, bel 06 30 44 34 85 of 
surf naar www.drbm.nl.

Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim,Planetenplein 2, Bilhoven. Proefles in ont-
spannen sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5 jaar) tieners en 
volwassenen. Als vervolg mogelijk : 4 weken opstap cursus 
met instrument. De cello heeft een mooie warme zangerige 
klank en is een liedjes / melodie instrument. Voor afspraak: 
06 19067441: Frank Linschoten cello docent. celloles-fran-
klinschoten.nl en kunstenhuis.nl/cello

Bewegen Ontspanning Flexibiliteit
Tai Chi Tao in Hollandsche Rading. Vanaf vrijdag 12 janu-
ari Iedere vrijdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur in het 
Dorpshuis Dennenlaan 57. Proefles gratis ! Jannie Mulder 
0654937723 www.taichitaostichtsevecht.nl

Te koop aangeboden
HORLOGE BATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maandag t/m. vrijdag van 
08.30 tot 12.00 uur en 13.30 
uur tot 17.00 uur. Zaterdag 
gesloten tel. 0346-212672

AUTOACCU’S bij accus-
hop.nl va €58,- incl montage 
zonder afspraak bel: 030-
2734157, Arkansasdreef 10K 
Utrecht

Penn 9 GOLFCUBS compleet 
met bijbehorende tas en bal-
len. €75 Tel. 0346-212883

3 EETKAMERSTOELEN 
€25. Zandkleurig suède met 
leer randje en bruine poten. 
Tel. 06-20963709 (Hilversum)

Nieuwe winterjas mosgroen, 
te groot gekocht, Mt 44/46 
€25,-. Tel. 030-2286775

Twee moderne witte barkruk-
ken €35,-. Tel. 030-2286775

Twee mooie rotan stoelen 
met kussens €40,-. Tel. 030-
2286775

Prachtige hockey schaat-
sen mt.38 en mt.42 beide 
i.z.g.s. €10,-. per paar. Tel. 
06-16641083

Drie wereldatlassen in super 
luxe uitvoering; America, Azië 
en Afrika per stuk €6,-. alle 
drie samen voor €15,-. Tel. 
06-16641083

Luxe tweepers. luchtmatras 
met ingeb. electr. opblaas-
pomp, nieuw €30,-. Tel. 
06-16641083

Drie schitterende luxe boeken 
over alle vogels en volière-
vogels samen voor €10,-. Tel. 
06-16641083

Prachtige zwartleren dames-
laarzen hoog model met hoge 
hak, zien is kopen, merk 
Tango. Mt. 39, koopje €22,50. 
Tel. 06-16641083

Korte zwartleren dames laars-
jes mt. 39 ½ merk Revival, 
weinig gedragen €12,50. Tel. 
06-16641083

10 boeken van Couperus €5,-. 
Tel. 06-14040516

14 Theeglazen totaal €2,-. Tel. 
06-14040516

6 Cd’s ,totaal €2,-. Celebr of 
the spir./De rom. Viool/Flute/
harp for Christm/Bernstein/
om zegen/De 14 stonden. Tel. 
06-14040516

2-delige kinderstoel/ tafel-
stoeltje 15,00 Tel. 030-
2733876

Autostoeltje 0-3 jaar Maxi-
Cosi z.g.a.n. €50,-. Tel. 030-
2733876

Philips Brilliance 190P7ES/10 
19 inch LCD monitor, kleur 
zilver. Resolutie 1280x1024 
€20,-. Tel. 06-11225867

Hete luchtpistool om verf te 
verwijderen. 1500 W; 2 stan-
den; 300-500 graden. Weinig 
gebruikt €10,-. Tel. 0346-
211269

Metalen vuilnisvat grijs 
geschilderd van binnen en 

van buiten met buitenverf. In 
goede staat. Opschrift barne-
veld. Ongeveer 50 jaar oud. 
€15,-. Tel. 0346-211269

Mooie Pauwstoel €25,-. Tel. 
030-2203075

Mooie butlertray (donker 
eiken tafel) €25,-. Tel. 0346-
211958

Boek over decoreren. Ziet er 
nog netjes uit. Met handige 
foto’s €5,-. Tel. 0346-243758

Goed uitziende langwerpige 
grenen salontafel met laadje. 
€35,-. Tel. 0346-243758

Spel mens erger je niet is com-
pleet €4,50 Tel. 0346-243758

Babyfoon €10,-. Tel. 0346-
211615

Voeten massage badje €7,50 
Tel. 0346-211615

Kinderservice aardwerk 
30-delig met leuke afbeeldin-
gen €49,95 Tel. 0346-211615

2-delige houten ladder voor 
max. 6,5 meter hoogte, uit-
schuifbaar. €50,-. Tel. 0346-
213778

Fietsen/ brommers
Te koop: Kinderfiets. 
Doorsnee wiel 50 cm. Kleur: 
wit/rood. Met slot + verlich-
ting. Handremmen voor en 
achter + terugtraprem. Met 
standaard. In goede staat €25,-
. Tel. 0346-211269

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

Gevraagd, CHAUFFEUR met 
code 95 RVK Transport en 
Handel bv Westbroek info@
vankeulen.trucks.nl tel 06 23 
64 88 94

JOHNS op de hessenweg 185 
in de bilt zoekt een enthousias-
te medewerker/ster voor 8 uur-
tjes per week. Winkelervaring 
is wel gewenst maar niet ver-
eist. Werktijden in overleg 
maar ook 2 x per maand op 
zaterdag. Leeftijd vanaf 16 
jaar. Info of sollicitaties op 
0302201752. Vraag naar John

BIJRIJDER (betaalde kracht) 
gevraagd voor Emmaus 
Bilthoven. Ophalen, wegbren-
gen, in- en uitladen van goe-
deren.15 tot 18 uur per week, 
maandag, dinsdag en donder-
dag 9 - 14 uur.

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd in november, 
december, januari, februari en 
maart voor schilderen binnen 
en buiten en al uw behang- 
en sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

ERVAREN DOCENT 
geeft huiswerk- en studie-
begeleiding aan huis. Tel. 
06-34892915

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

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

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

Te huur: ruime GARAGE-
BOX/opslagruimte centrum 
Bilthoven box nr. 13 €115,00 
p/m. Tel. na 17.00 uur 035-
6560764/06-24760212, fahw.
hellmann@online.nl

ZONNEBANK + rugmassage 
voor €25,- (1e keer €5,- korting) 
Praktijk: R.v.d.Weydenlaan 15 
Bilthoven. Tel. 06-34646868

Op ’t bankje
Na een korte ochtendwandeling ga ik weer op mijn ver-
trouwde bankje zitten. Het is erg rustig op straat en in 
het kwartiertje dat ik daar nu zit heb ik alleen een vrouw 
gezien die gehaast haar hondje aan het uitlaten was. Een 
poosje later komt er een jonge man met een gipsvoet en 
krukken mijn kant opstrompelen. ‘Mag ik er even bij ko-
men zitten’, vraagt hij als hij bij het bankje is. Zonder 
een antwoord af te wachten ploft hij neer. ‘Het valt niet 
mee, maar ik moest er even uit. De hele dag in huis is 
niks voor mij’, zegt hij. Ik bekijk de situatie en vraag be-
langstellend of hij op wintersport geweest is. Hij begint 

te lachen. ‘Was het maar waar dan had 
ik ieder geval ook nog plezier gehad. 
Nee, dit gebeurde gewoon thuis in de 
tuin. Ik zou een vogelhuisje ophangen 
en stond op een trapje. Toen het huisje 
hing en ik van het trapje af wilde gaan 
stapte ik mis en kwam heel ongeluk-
kig terecht. Ontzettend veel pijn en ik 
voelde meteen dat het niet goed zat. 
Gelukkig was mijn vrouw thuis. Ze heeft me meteen naar het ziekenhuis gereden. 
Er werden foto’s gemaakt en de conclusie was dat mijn enkel gebroken is. Gelukkig 
ziet het er volgens de dokter goed uit en hij verwacht dat het gips er over een week 
of vier af kan. Het valt niet mee, want ik ben graag in beweging. De hele dag alleen 
thuis begint me al een beetje te vervelen, want mijn vrouw heeft ook een volle baan. 
Ons dochtertje naar school brengen kan ik nog wel op krukken. Dat doet mijn moe-
der anders en die wil het ook niet zomaar uit handen geven, dus doen we dat vaak 
samen. Toen het gebeurde hadden we net plannen gemaakt om een weekje te gaan 
skiën, maar gelukkig hadden we nog niet geboekt.’ Hij kijkt wat starend voor zich 
uit alsof hij met zijn gedachten in de bergen zit. ‘Ik werk in de bouw en daar kun je 
met een gipsvoet ook niet veel. Mijn collega’s komen af en toe even langs want ze 
missen me gelukkig wel. Fietsen en autorijden gaat ook al niet en stofzuigen is niet 
mijn hobby.’ Ik weet niet wat ik daar allemaal op moet zeggen, maar Stanley, zoals 
hij zich voorstelde, is een vlotte prater en duidelijk blij dat hij tegen iemand aan kan 
kletsen. ‘Vorig jaar brak mijn broer zijn been in Oostenrijk en niet eens bij het skiën. 
Hij gleed gewoon uit over een matje in het hotel, maar in Oostenrijk zijn ze gebroken 
ledematen wel gewend dus word je daar heel goed geholpen. Hij lag een paar dagen 
in het ziekenhuis en mijn andere broer en ik zijn hem met de auto op gaan halen. Ik 
heb hem nog uitgelachen omdat het niet eens in de sneeuw gebeurd was en nu over-
komt me hetzelfde. We zijn met drie broers en altijd heel close met elkaar geweest. 
We staan ook allemaal op dezelfde camping. Eigenlijk al ons hele leven want onze 
ouders staan er ook al jaren. Gelukkig kunnen onze vrouwen ook allemaal goed met 
elkaar overweg. Ons dochtertje Mariëlle is zeven en vindt het wel leuk dat ik nu op 
woensdagmiddag thuis ben, maar ze zegt dat ze blij zal zijn als het gips eraf gaat, 
want dan kunnen we weer samen fietsen.’ Als een bekende van Stanley hem ziet zit-
ten komt ze vragen wat er gebeurd is en weer hoor ik het verhaal van het vogelhuisje. 
Voor mij tijd om op te stappen.
Maerten
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Nova verliest belangrijke wedstrijd 
Doordat er een voetbaltoernooi plaatsvond in het vertrouwde HF Witte, werd deze 
thuiswedstrijd (van Nova) in Vianen gespeeld. Door het slippertje van ASVD tegen

Sparta aan het begin van het seizoen, kon Nova bij winst vier punten loskomen.
Een belangrijke wedstrijd dus. 

Nova startte niet scherp en keek al 
snel tegen een 1-7 achterstand aan. 
De rest van de wedstrijd probeerde 
Nova uit alle macht om het tij te 
keren, maar dit lukte niet. De ploeg 
uit Dronten bleef op voorsprong en 
gaf Nova geen kans om te winnen.

Vianen
In het mooie sportcomplex Hels-
dingen in Vianen, moest Nova 
1 spelen tegen ASVD 1. ASVD 
stond met twee punten onder de 

ploeg uit Bilthoven, dus lag de 
druk vooral bij hen. ASVD wist 
goed om te gaan met deze druk 
en schoot uit de startblokken. Met 
scherp afronden en fel aanvalsspel, 
was er van Nova in de eerste tien 
minuten weinig te bekennen. Na 
negen minuten wist Nova pas het 
eerste doelpunt te maken. Daarna 
kwam de score van de ploeg uit 
Bilthoven wat meer op gang, maar 
wist in de eerste helft maar 7 keer 
de korf te vinden. Voor zo’n wed-

strijd is dat gewoon te weinig om 
het de tegenstander moeilijk te ma-
ken. Het was duidelijk dat Nova de 
tweede helft uit een ander vaatje 
moest tappen.

Beter
In de tweede helft werd er een 
stuk beter gespeeld, maar het 
lukte Nova niet om gelijk te ko-
men. Elke keer wanneer Nova het 
gat tot 2 wist te brengen, was het 
ASVD, dat met doelpunten op be-
langrijke momenten de race wist 
af te stoppen. Ondanks dat Nova 
in de tweede helft veertien keer 
wist te scoren, was het niet genoeg 
om de wedstrijd te doen keren. De 
wedstrijd werd afgefloten met een 
stand van 21-24 in het voordeel 
van ASVD.

Zuur
Dit is een zure uitslag in zo’n be-
langrijke wedstrijd. In de eerste 
tien minuten werd Nova overklast 
en bleef daarna achter de feiten 
aan lopen. Ondanks het verlies, 
staat Nova op doelpuntsaldo nog 
bovenaan. De komende wedstrij-
den worden erg belangrijk om in 
de race te blijven voor de eerste 
plek. (Job Paauw)

De spelers maken zich op voor de belangrijke wedstrijd.

DOS stijgt door winst naar derde plek
DOS kende een flitsende start in de wedstrijd tegen De Meervogels. Binnen enkele minuten 

pakte de thuisploeg een 4-0 voorsprong, maar het lukte niet om deze voorsprong vast te houden, 
want het was De Meervogels dat viermaal op rij scoorde. 

Het was voor rust het enige mo-
ment dat De Meervogels langszij 
kwam. DOS pakte weer het ini-
tiatief en een twee-punten- voor-
sprong. De Westbroekers probeer-
den het verschil groter te maken, 
maar dat lukte niet direct. De 
Meervogels is de minst gepasseer-
de ploeg in de poule en gaf ver-
dedigend veel druk. Richting het 
rustsignaal lukte het DOS toch de 
voorsprong te vergroten naar een 
16-12 tussenstand.

Minder doelpunten 
De tweede helft was DOS min-
der op schot. Er werden nog wel 

voldoende kansen gecreëerd maar 
de afronding was net iets minder. 
Net zoals in de eerste helft wist De 
Meervogels een vier punten ach-
terstand weg te werken. Bij 16-16 
voorkwam DOS dat de gasten voor 
de eerste maal in de wedstrijd op 
voorsprong zouden komen. DOS 
bleef steeds als eerste scoren maar 
kon de voorsprong niet verder dan 
twee doelpunten uitbreiden. Zo 
ook bij 22-20 enkele minuten voor 
tijd. Het lukte het aanvalsvak niet 
ondanks veel goede schoten om te 
scoren. Eerst scoorde De Meervo-
gels 22-21 en de spanning steeg 
verder in de sporthal. Met nog pre-

cies een minuut te spelen scoorde 
De Meervogels de gelijkmaker. 
Het was Tim Nap die in de vol-
gende aanval van afstand zijn ne-
gende doelpunt van de avond liet 
noteren en daarmee de 23-22 over-
winning binnen sleepte. De Meer-
vogels stond voor aanvang van de 
wedstrijd net boven DOS op de 
ranglijst op een derde plek. DOS 
wisselt hierdoor stuivertje met 
De Meervogels op de ranglijst en 
staat nu op een mooie derde plaats. 
Aankomende zaterdag speelt DOS 
weer thuis. De wedstrijd tegen 
ZKV uit Zaanstad begint om 20.35 
uur in De Vierstee.

De F1 van DOS was het team van de week.

TZ niet goed genoeg 
tegen SCO

Na de eindejaarsonderbreking stond voor TZ de uitwedstrijd tegen 
SCO op het programma. SCO had tot nu toe zes punten behaald en 
TZ vijf. Op voorhand was de verwachting dat SCO hoger zou staan, 
maar de ploeg kende een wat mindere seizoenstart dan gehoopt. 

TZ moest het in deze wedstrijd doen zonder de geschorste Randy Bruin-
tjes en geblesseerde Luke van Kouterik; een behoorlijke aderlating voor 
de ploeg van Iwan Hazendonk. Met Geert Drost en Matthias van Beest 
in de basis startte TZ nog wel redelijk goed aan de wedstrijd tegen SCO. 
Na de eerste twintig minuten stond er een tussenstand van 8 - 8 op het 
bord. In de slotfase van de eerste helft ontstonden de problemen want 
SCO liep gemakkelijk weg naar 15 - 10 bij het rustsignaal.

Ruimte
In de tweede helft lukte het niet meer om in de wedstrijd te komen. 
Verdedigend werden er te veel fouten gemaakt. Te vaak werd er ruimte 
weggegeven voor het schot of werd er juist ingestapt wat ervoor zorgde 
dat de controle verloren werd. Dit resulteerde dan in een vrije bal, straf-
worp of vrije doelpoging en daar maakte SCO dankbaar gebruik van. 
In de aanval kwamen we niet tot de goede kansen en de afronding liet 
ook nog eens te wensen over. Uiteindelijk floot de scheidsrechter af bij 
29 - 18.

Werk
Er is werk aan de winkel voor TZ. Er komen belangrijke wedstrijden 
aan tegen de concurrenten en de ploeg zal beter voor de dag moeten ko-
men dan afgelopen zaterdag. De pijnpunten van deze wedstrijden zul-
len aan de orde moeten komen tijdens de trainingen van aankomende 
week. Hopelijk is de ploeg volgende week ook weer compleet om zo de 
belangrijke punten te gaan behalen.

Salvodames 
blijven winnen

De Salvodames staan als tweede geklasseerd in de competitie. De ge-
wonnen inhaalwedstrijd tegen Prima Donna uit Huizen met 1-3 heeft 
Salvo dichter bij de koploper gebracht. Met nog één inhaalwedstrijd 
voor de boeg heeft Salvo goede zaken gedaan in Huizen tegen het laag 
geklasseerde Prima Donna. Door deze wedstrijd te winnen staan de 
Maartensdijkse volleybalsters nu op twee punten van de koploper. 

Scherp
Salvo begon niet scherp aan de wedstrijd en kwam hierdoor niet direct 
goed in het spel om snel het verschil te kunnen maken. Desondanks 
wisten de dames de eerste set wel binnen te halen met 25-18. De tweede 
set liet eenzelfde beeld zien. Door wat slordig spel aan de kant van 
Salvo kwam Huizen steeds beter in de wedstrijd. Maar mede door een 
goede aanval op het midden van Nicole Visscher en knap verdedigend 
werk van Jennifer Boekhout wist Salvo de tweede set nipt te winnen 
met 27-25. De derde set ging het iets beter lopen bij de dames. Er werd 
wat meer servicedruk gegeven en in de aanval werden hard geslagen 
ballen afgewisseld met geplaatste ballen. De derde set werd dan ook 
door Salvo binnengehaald met 25-16. Helaas wisten de dames dit spel 
in de laatste set niet vast te houden en was het Huizen die de punten 
scoorden. Salvo wist dit niet meer om te keren en verloor de 4e set met 
25-19. Op zaterdag 13 januari spelen de dames om 16.30 uur in de Vier-
stee tegen Allvo uit Almere. Bij winst gloort de koppositie.

Shirtsponsor bij Dos

Voorafgaand aan de laatste thuiswedstrijd van 2017 reikte Marjolein 
van Zwol in Westbroek shirts uit aan de spelers van DOS F1. Marjolein 
van Zwol Consulting gaat de komende vier seizoenen de F1 van DOS 
sponsoren.
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Geesina weer in volle pracht
door Henk van de Bunt

Voor korenmolen Geesina werd het afgelopen jaar gedomineerd door de restauratie ervan alles 
wat daar aan vast zat. Nu, begin 2018, is de restauratie grotendeels uitgevoerd en de molen al 

weer in volle pracht te aanschouwen. 

Bestuurslid Peter Paternotte ver-
telt: ‘Alleen de stelling moet deels 
nog vernieuwd worden, maar dat 
zal vroeg in het voorjaar van 2018 
plaatsvinden zodat we in het sei-
zoen weer volop aan de slag kunnen 
en een volwaardig molenbedrijf 
kunnen voeren. Natuurlijk hebben 
we dit jaar als stichting niet stilge-
zeten. Voor de financiering van de 
restauratie is nauw samengewerkt 
met het Utrechts Landschap/Stich-
ting de Utrechtse Molens. Daarbij 
is - onder meer - in Groenekan een 
bijzondere ‘stenenactie’ gehouden. 
Vele instellingen van goede doe-
len hebben ook fors bijgedragen, 
zodat het totale restauratiebedrag 
van ruim 300.000 euro binnen is. 
Om onze vrijwilligers te tonen dat 
we ze niet vergeten zijn is er ook 
een vrijwilligersdag geweest waar-
bij we een bezoek hebben gebracht 
aan korenmolen ‘de Hoop’ in Loe-
nen en aansluitend bij Dorpsbistro 
Naast de Buren gezellig hebben ge-
koffietafeld’.

Bezoek
‘Vlak voor de restauratie kwam 
burgemeester Sjoerd Potters nog 

op kennismakingsbezoek. Hij was 
net toegetreden tot het Comité van 
Aanbeveling van onze molen en 
wilde toch ook even zien hoe de 
vlag er bij hing. 

Verder lukte het weer dankzij de 
steun van velen om het inmiddels 
bijna traditionele molenconcert in 
november te organiseren en uiter-
aard was -nadat het metselwerk van 
de molenromp was hersteld - het 
weer aanbrengen van de roeden 
(wieken) en de ‘staart’ een bijzon-
der en feestelijk moment. 
Het inmiddels ook bijna tot de tra-
ditie horende ´frietbakken voor de 
Geesina´ tijdens het Oranjefeest 
in Groenekan, een specialiteit van 
bestuurslid Jan Willem Breemhaar, 
leverde in samenwerking met de 
plaatselijk Oranjevereniging ook 
dit jaar weer een mooie bijdrage 
aan de molenfinanciën’.

Stenen 
Voor de restauratie moesten ca 
40.000 nieuwe stenen worden ge-
bakken door een gespecialiseerd 
bedrijf en dit leidde tot het idee 
een huis-aan-huis inzamelingsac-

tie te houden in Groenekan waar-
bij inwoners gevraagd werden een 
aantal stenen te sponsoren à 1 euro 
per steen. Bestuursleden en vrijwil-
ligers pakten dit voortvarend op 
en een groot deel van de bewoners 
deed daadwerkelijk mee. Het re-
sultaat was zo’n 12.000 euro, een 
forse bijdrage aan het restauratie-
fonds; ook omdat het aangaf dat de 
Geesina leeft in de harten van de 
Groenekanners’. 

Vrijwilligers
De stenenactie was net voor de va-
kantieperiode uitgevoerd en daarna 
stond een vrijwilligersbijeenkomst 
op het programma. De collega’s 
van de mooie stellingmolen ‘De 
Hoop’ in Loenen, waarmee al meer-
dere jaren wordt samengewerkt, 
waren van harte bereid het gezel-
schap van zo’n 25 ‘Geesianen’ te 
ontvangen. Het toeval wilde dat de 
‘eigen’ Geesina molenaar Ingrid 
Friesema als invaller werkte op 
de Hoop. Het bezoek was zeer ge-
slaagd, de deskundige rondleiding 
en het mooie weer maakten het be-
zoek tot een feestelijke gebeurtenis. 
Vanaf de stelling van de Hoop is er 

een prachtig gezicht op Loenen en 
de Vecht, zie de foto’s.

Benefietconcert
Dit inmiddels 6e Benefietconcert 
vond plaats op zaterdag 11 novem-
ber in huize Voordaan aan de Groe-
nekanseweg. Het thema van deze 
avond was ‘Oost-West, Hemel en 
Hel´, waarbij onder meer Ameri-
kaanse en Russische delen ten ge-
hore werden gebracht. 

Ook dit jaar zetten de uitvoeren-
den Eugène Broecheler, Pauline de 
Graaf, Frøydis Ihle, Erik Janse, Jan 
Hilbert, Hélène Kalisvaart en Rein-

der Mulder zich weer belangeloos 
in voor de Geesina. Het concert was 
wederom zeer succesvol, zo’n 100 
bezoekers genoten van een bijzon-
dere muzikale en artistieke bijeen-
komst in een mooie ambiance. De 
eigenaar van huize Voordaan, de 
heer Henk Maas, maakte het alweer 
voor het derde jaar mogelijk dat dit 
belangrijke evenement kon plaats-
vinden in het hart van Groenekan. 
Op 26 november was het zover: de 
roeden konden weer gestoken wor-
den en de staart weer aangebracht. 
De wieken werden snel gemonteerd 
zodat aan het eind van de dag er 
weer een echte korenmolen stond’. 

De Geesina stond lang ingepakt.

De Geesina is uitgepakt.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
10-01
Do.

11-01
Vr.

12-01
Za.

13-01
Zo.

14-01

Hertenbiefstuk met 
cranberrysaus

of
Doradefilet met 

garnalensaus
of

Gevulde portobello met 
geitenkaas

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
17-01
Do.

18-01
Vr.

19-01
Za.

20-01
Zo.

21-01

Kipcurry met mango
en spek

of
Roodbaarsfilet met 

bieslooksaus
of

Truffelpasta met tomaat 
en Parmezaanse kaas

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Surf en Turf voor slechts €15,-

Repair 
Café 

Bilthoven
 
Op zaterdag 13 januari  is er Repair 
Cafe bij de WVT in Bilthoven. Ka-
potte spullen worden gerepareerd 
met hulp van ervaren reparateurs. 
Zij helpen bij het repareren van kle-
ding, elektrische apparaten, compu-
ters, fietsen, houtwerk, speelgoed, 
en nog veel meer. Voor de kinderen 
is er een begeleide knutseltafel, 
waar zij  de mooiste dingen kun-
nen maken van recyclemateriaal. 
De toegang is gratis, een vrijwillige 
bijdrage welkom. Locatie: WVT, 
Talinglaan 10 in Bilthoven, Tijd: 
11.00 tot 15.00u.

Belevingsgerichte 
Winterwandeling

Op zondag 14 januari organiseert IVN De Bilt e.o. van 10.30 tot 12.30 
uur een wandeling in het Willem Arntzbos aan de oostkant van Den 
Dolder. Dit natuurgebied bestaat uit heide, bos, akkers en weilanden; 
een ideale leefomgeving voor 
reeën en vele vogels. Tijdens deze 
belevingsgerichte wandeling kun 
je de verstilling van de winter er-
varen door alle zintuigen open te 
zetten. In stilte en verwondering 
op zoek naar winters leven. 

Deze vorm van wandelen is ge-
schikt voor een kleine groep van 
maximaal 12 volwassenen en kin-
deren vanaf 8 jaar. Graag vooraf 
aanmelden via natuurbeleving@
ivndebilt.nl. Honden kunnen he-
laas niet mee. Gids is Gera Hoog-
land (tel. 06-47073053). Kosten: 
geen

De magie van de winterse natuur.

Kinderen zijn welkom tijdens het repaircafé. (foto Pelin Sarigul)
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