
Inloopavond over 
parkeerplaatsen Bilthoven

door Guus Geebel

Na aanpassingen van de parkeervoorzieningen in 
het centrum van Bilthoven zullen er 950 openbare 

parkeerplaatsen in het centrumgebied zijn. Die zijn in de 
Kwinkelier, het Vinkenplein, tijdelijk op de Driehoek bij 

de tunnel en nog een aantal te realiseren parkeerplaatsen. 

De gemeente had op maandag 26 november in de Centrumkerk in 
Bilthoven een inloopavond georganiseerd waar omwonenden en 
belangstellenden daar een toelichting op konden krijgen. Hun op-
merkingen werden genoteerd en worden bij de verdere uitwerking 
meegenomen. Vragen die gesteld werden gingen onder meer over de 
parkeertijd in de blauwe zone. Die werd te kort gevonden als iemand 
daar bijvoorbeeld naar de kapper wil gaan en met de auto komt. Johan 
Slootweg had een jaar geleden na een presentatie over de parkeerbe-
hoefte in Bilthoven vastgesteld dat de ondernemersbelangen in het 
ontwerp te weinig aan bod zijn gekomen. Hij zei toen dat hij wilde dat 
het voorlopig ontwerp niet eerder zou worden vastgesteld dan wan-
neer duidelijk is waar de 950 parkeerplaatsen komen. ‘Daar sta ik nog 
steeds helemaal achter’, zegt hij nu. Peter Dapper, voorzitter van de 
winkeliersvereniging, betreurt de gang van zaken. ‘We dachten dat we 
al die tijd constructief met de gemeente om tafel zaten. We zijn ge-
schoffeerd omdat we het vertrouwen kregen van het college, maar zijn 

aan het lijntje gehouden terwijl 
het Voorlopig Ontwerp eenzijdig 
is goedgekeurd.’
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Uw lokale
drukwerkspecialist

Wij hebben tal van ideeën hoe je een 
eindejaarattentie een persoonlijke twist 
kan geven.
 
- exclusief ontworpen kerstkaarten
- bijzondere relatiegeschenken
- kalenders, verpakkingen enzovoort
 
Neem gerust even contact op om de 
mogelijkheden door te nemen.

Kerststress?

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378

WIJNEN
&

GEDISTILLEERD

Tel: 06 52 46 82 10
info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Duurzaamste Huis van Nederland 
staat in De Bilt 

door Henk van de Bunt

In de categorie ‘Geschakelde- en/of rijwoning tussen 1945 en 2000’ is de woning van de familie 
Pierik uit De Bilt door een deskundige jury gekozen tot het ‘Duurzaamste huis van Nederland’. 

Naast dit huis zijn nog drie woningen in andere categorieën gekozen. 

Dit gebeurde tijdens een feeste-
lijke bijeenkomst in Apenheul in 
Apeldoorn. De verkiezing van het 
‘Duurzaamste Huis van Nederland’ 
werd georganiseerd door de Natio-
nale Duurzame Huizen Route om 
zo woningeigenaren de verdiende 
waardering te geven voor hun 
duurzame prestaties. De feestelijke 
uitreiking vond plaats in een duur-
zaam congrescentrum in Apeldoorn 
voor meer dan 150 genodigden en 
was een unieke gelegenheid om 
medehuiseigenaren met duurzame 
ambities te ontmoeten. In het bij-
zonder lag de aandacht op de vier 
winnaars van de juryprijs en de pu-
blieksprijswinnaar. 

Jury
De jury bestond uit vijf deskundi-
gen met een verscheidenheid aan 

expertise: TU Delft, Stroomver-
snelling (een coalitie van partijen 
die gezamenlijk de transitie uit-
dragen), Architecten, GWBO (Kli-
maatbeheersing) en MilieuCentraal 
(Praktisch over Duurzaam). De jury 
was blij verrast toen bleek dat een 
totaal van 110 woningen was aan-
gemeld. Het leverde een geweldig 
aantal sprekende en enthousiasme-
rende verhalen op, waarvan er veer-
tig werden genomineerd. Gezien de 
variatie aan woningen, genomen 
maatregelen en verhalen was het 
een uitdaging om een winnaar aan 
te wijzen. Toch was de jury una-
niem in haar besluit en koos win-
naars in vier verschillende catego-
rieën.

Nul
Eind 2017 werd de unieke ‘nul-
op-de-meter renovatie’ in De Bilt 
uitgevoerd; de rijtjeswoning uit 
de jaren 70 aan de Looijdijk werd 
optimaal geïsoleerd, kreeg binnen 
een maand nieuwe buitengevels en 
een nieuw dak met zonnepanelen 
voor de eigen energie opwekking. 
Samen met een lucht-water warm-
tepomp wekt het huis op jaarbasis 

evenveel energie op als er wordt 
verbruikt. De renovatie van de 
woning was een initiatief van de 
Biltse energiecoöperatie BENG! 
in samenwerking met gemeente 
De Bilt, provincie Utrecht, Triodos 
Bank en Economic Board Utrecht. 
Begin 2018 organiseerde BENG! in 
samenwerking met de bewoners, de 
familie Pierik, een aantal kijkdagen 
voor belangstellenden.

Een uniek voorbeeld
In de categorie ‘Geschakelde- en/
of rijwoning tussen 1945 en 2000’ 
is de woning van Mirjam en Jochen 
Pierik uit De Bilt gekozen. De wo-
ning is volgens de jury een goed 
voorbeeld van hoe je een rijwoning 
kunt verduurzamen. De bouwcon-
structie en renovatieduur van in 
totaal zes weken is uitstekend te 
noemen. De jury sprak haar com-
plimenten uit aan de familie Pierik, 
dat zij voor deze aanpak gekozen 
hebben en hoopt met hen dat dit 
concept voor veel mensen ook qua 
kosten toepasbaar wordt. De fami-
lie Pierik ontving van juryvoorzit-
ter Ad Straub een speciaal voor de 
gelegenheid ontworpen kunstwerk 
samen met een waarde-cheque van 
1.000 euro. Dennis Straat, gedepu-
teerde van de provincie Utrecht, 
feliciteerde de winnaars van harte 
met de behaalde prijs.

Aandacht voor duurzaam 
De Verkiezing van het ‘Duurzaam-
ste Huis van Nederland’ is een ini-
tiatief van de Nationale Duurzame 
Huizen Route. ‘Door middel van de 
verkiezing is duurzaamheid bij een 
groot publiek onder de aandacht 
gebracht,’ vertelt organisator Eva 
Petra Simon. ‘Als organisatie wil-
len wij iedereen bedanken die heeft 
meegedaan en zich zo heeft ingezet 
om duurzaam wonen onder de aan-
dacht te brengen. Dat is winst voor 
iedereen.’ Meer informatie is te vin-
den op www.duurzamehuizenroute.
nl/verkiezing.

Artist impression van het eindresultaat van de nul-op-de-meter 
renovatie. (Plegt-Vos)

Jochen en Mirjam Pierik met op de flanken hun kinderen voor het 
duurzaamste huis.

De kaarten worden nauwkeurig bekeken.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

02/12 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
02/12 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer; 

Viering Heilig Avondmaal 
02/12 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer; 
dankzegging + nabetrachting Heilig 

Avondmaal

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
02/12 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

02/12 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
02/12 • 10.30u - pastor F. Zwarts 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

02/12 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
02/12 • 10.00u - Ds. A.J. Zoutendijk

02/12 • 19.00u - Ds. R. de Koning Gans

‘Nieuwe Kerk’ in Opstandingskerk 
02/12 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
02/12 • 10.30u - Communieviering, 

K. van Gestel en I. Elsevier 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
02/12 • 10.00u - Spreker Adri van der 

Mast, Viering Heilig Avondmaal

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
02/12 • 15.30u - Ds. P. Molenaar 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

02/12 • 10.00u - Ds. G.J. Noordermeer 
02/12 • 18.30u - de heer J. de Boer 

Onderwegkerk Blauwkapel
02/12 • 10.30u Liturg Pastor 

G. Weersink. Adventsmuziek door  
Ingrid Wage, zang; Constance Allanic, 

harp en Fred Abbingh, accordeon/orgel. 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

02/12 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

02/12 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
02/12 • 18.30u - Ds. H. J.P. de Pater

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
02/12 • 10.00u + 18.30u -  

Ds. A.J. Britstra. In ochtenddienst 
voorbereiding Heilig Avondmaal 

PKN - Ontmoetingskerk
02/12 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
02/12 • 10.30 uur: Open Huisviering; 

Voorganger: pgv. G. Lenssinck 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

02/12 • 10.00u - De heer J. Brunt
02/12 • 18.30u - De heer J. Schep

 PKN - Herv. Kerk
02/12 • 10.00u - Ds. W.F. Jochemsen
02/12 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 

‘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

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

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

alting uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart
www.adcura.nl       0346 - 210700

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen

Leger des Heils collecteert 

Vrijwilligers van het Leger des 
Heils gaan van 26 november 
tot en met 1 december langs de 
deuren met de collectebus. De 
opbrengst van de jaarlijkse deur-
tot-deurcollecte is bestemd voor 
lokale activiteiten waarmee het 
Leger des Heils sociale uitslui-
ting en eenzaamheid bestrijdt.

Oranjevereniging 
Westbroek vergadert

Donderdag 29 november houdt 
Oranjevereniging uit Westbroek 
haar algemene ledervergadering 
in het dorpshuis van Westbroek. 
Aanvang 20.00 uur.

Vergadering 
Cci Lage Vuursche

Vrijdag 30 november om 20 30 
vindt er een openbare vergade-
ring plaats in dorpshuis De Furs 
van de contactcommissie. Op de 
agenda staan o.a. ontwikkeling 
terrein St. Elisabeth park, de 
kerstmarkt op 8 en 9 december, 
de nieuwjaarreceptie op dinsdag 
8 januari , de Smederij en plaat-
sing luiercontainer.

Open Centrum-Kerk 

In Adventstijd is de Centrum-
kerk (Julianalaan 42 te Biltho-
ven) op de zaterdagen 1, 8 en 
15 december van 14.00 en 16.30 
uur open. Er zijn vrijwilligers 
aanwezig voor informatie en er 
is gelegenheid om een kaarsje 
te branden of een gedachte of 
belevenis op te schrijven. Daar-
aan wordt de zondag erop in de 
(kerk-)dienst aandacht besteed. 
Ook zijn er mogelijkheden voor 
(een) gesprek, een kopje kof-
fie of thee of te luisteren naar 
muziek.

Benefietconcert Molen 

Zaterdag 1 december wordt voor 
de 7e keer het jaarlijkse concert 
georganiseerd ten bate van de 
historische korenmolen ‘Geesi-
na’ in Groenekan. De locatie is 
dit keer de voormalige Boskapel 
aan de Grothelaan 1A in Groene-
kan, aanvang 20.00 uur.

Het wordt dit keer een gevari-
eerd programma onder de titel 
‘Vluchtige Horizon’ met vocale, 
klassieke en moderne muziek 
gebracht door Groenekanse 
musici Erik Janse, Jan Hilbert, 
Frøydis Ihle, Reinder Mulder, 
Pauline de Graaf, Helene Kalis-
vaart en Eugène Broecheler. 
Toegangsbewijzen zijn vanaf 19 
november verkrijgbaar bij Ineke 

de Boorder, tel 0346 211845 of 
inekedeboorder@hotmail.com. 

Saxofoon en slagwerk 
in Centrumkerk

 
Op zondag 2 december wordt 
de ‘Serie concerten door jonge 
musici’ in de Centrumkerk afge-
sloten met een bijzondere com-
binatie: saxofoon (bespeeld door 
Jos Baggermans) en marimba en 
vibrafoon (bespeeld door Robert 
Bullenga). Na afloop kan (evt. 
onder het genot van een drankje) 
met de musici worden nagepraat. 
Aanvang 16. 00 uur in de Cen-
trumkerk, Julianalaan 42, Biltho-
ven. Toegang vrij: een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld.

Nadejda Vlaeva speelt

Wegens succes wordt de Inter-
nationale Pianoserie in Theater 
Het Lichtruim ook dit seizoen 
herhaald. Op zondag 2 decem-
ber om 15.00 uur is de beurt 
aan internationaal gelauwerd 
pianiste Nadejda Vlaeva. De 
Internationale Pianoserie bestaat 
uit zes pianorecitals -steevast op 
de eerste zondagmiddag van de 
maand en gegarandeerd een trak-
tatie voor liefhebbers van klas-
sieke pianomuziek. Bovendien is 
toegang voor iedereen tot 18 jaar 
gratis, mits onder begeleiding 
van een betalende volwassene. 
Tickets en info:
www.theaterhetlichtruim.nl.

Digitale nalatenschap

Bibliotheek Idea organiseert in 
samenwerking met SeniorWeb 
een informatiebijeenkomst over 
digitaal nalaten. Tijdens de bij-
eenkomst wordt ingegaan op 
wat er met al die onlinegegevens 
moet gebeuren bij overlijden 
en waar u rekening mee kunt 
houden, ook worden er prak-
tische handvatten uitgereikt. 
Donderdag 13 december van 
10.00-12.00 uur. Zie ook www. 
ideacultuur.nl/digitaalnalaten.

Collecte Hersenstichting

Van 28 januari tot en met 2 
februari 2019 wordt de Her-
senstichting-collecte gehouden. 
Voor deze collecte is de Her-
senstichting ook in De Bilt op 
zoek naar collectanten. De Her-
senstichting zet zich in voor al 
die mensen met een hersenaan-
doening. Vrijwel iedereen krijgt 
ooit te maken met een hersen-
aandoening. Hieronder vallen 
onder meer beroerte, dementie, 
autisme, hersentumor, de ziekte 
van Parkinson en ADHD. 

Aanmelden kan via de website 
van de Herenstichting www.
herenstichting.nl of via het hoofd-
kantoor van de Hersenstichting in 
Den Haag, tel. 070 360 4816.

Digitaal Senioren Café

Dinsdag 4 december geven vrij-
willigers van SeniorWeb weer 
antwoord op de meest uiteen-
lopende vragen zoals: Hoe zet 
ik mijn iPad uit? Waar kan ik 
treintijden vinden? Waarom 
draait het scherm van mijn iPad 
niet? Waarom opent mijn camera 
altijd op mijn gezicht? Hoe stel 
ik Wi-Fi in op mijn laptop? Hoe 
zet ik foto’s op mijn pc? Hoe 
verander ik mijn beltoon? Wie 
een van deze vragen herkent of 
tegen andere problemen aanloopt 
kan terecht bij het Digitaal Café. 
Geen vraag is te gek of te klein, 
onder de voorwaarde dat het wel 
enigszins gerelateerd is aan uw 
digitale apparaten. In Bilthoven 
is het Digitaal Café elke dinsdag-
ochtend van 10.00 tot 11.30 uur 
en in Maartensdijk elke vrijdag-
middag van 14.00 tot 15.30 uur in 
de bibliotheek.

High Tea

Donderdag 6 december wordt 
van 13:30 - 15:30 uur een High 
Tea gehouden in restaurant Bij de 
Tijd, Kamerling Onnesweg 14, 
De Bilt. Vooraf aanmelden (is 
nodig) via servicecentrumdebilt@
mensdebilt.nl of tel. 030 7440595.

Repair Café

Zaterdag 8 december wordt er in 
WVT een Repair Café georgani-
seerd. 

Heb je nog een kapotte jas, fiets 
of wat anders dat eigenlijk zonde 
is om weg te gooien? Neem het 
mee en bied het aan ter repara-
tie bij één van de vele deskun-
dige reparateurs van het Repair 
Café, geopend van 11.00-15.00 
uur. Reparaties aanmelden kan 
tot 14.30 uur. Entree is gratis, 
de koffie staat klaar en voor de 
kinderen zijn er leuke creatieve 
activiteiten. WVT, Talinglaan 10 
Bilthoven, 030 2284973, www.
vvsowvt.nl

Kerstmarkt

Zaterdag 8 december organiseert 
WVT een kerstmarkt. Voor wei-
nig geld koop je daar een sloot 
vol kerstversiering. De toegang 
is gratis. Wij zijn open van 11.00-
15.00 uur. WVT, Talinglaan 10, 
Bilthoven, 030 2284973, www.
vvsowvt.nl

Ontdek Fort Ruigenhoek!

Zaterdag 8 december is er van 
13.30 - 15.00 uur een gegids-
te rondleiding over Fort Rui-
genhoek. Het fort is rond 1870 
gebouwd, als onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
De gids vertelt je alles over de 
geschiedenis van het fort en de 
planten en dieren die hier voor-
komen. De beplanting om het 
fort werd vroeger gebruikt als 
camouflage en als hindernis. 

Tegenwoordig leven er bijzon-
dere diersoorten, zoals de das 
en de ijsvogel. Het fort is in 
2016 grotendeels opgeknapt, en 
daarom zeker een bezoek waard! 
Op www.staatsbosbeheer.nl treft 
u meer informatie aan.



 De Vierklank 3 28 november 2018

Carel schonk zijn lichaam aan de wetenschap

Ik ontmoet Carel voor het 
eerst een half jaar eerder 
tijdens een gesprek ‘aan de 
keukentafel’. Zijn vrouw 
Marlies en hun vier kinderen 
zijn er allemaal bij. Ik word 
direct geconfronteerd met 
Carels Amsterdamse humor: 
“Ik hoef hier niet bij te zijn, 
want ik ga toch dood.” Het 
is zijn manier om erover te 
praten. 

Carel is altijd een sterk mens 
geweest en is gek op dieren. 
Hij bouwde twintig jaar lang 
met zijn Marlies aan een 
eigen huis en kocht ooit een 
camping in het noorden van 
het land. Met zijn zangvogels 
wint hij overal prijzen. 

Zijn ziekte werd bij toeval 
ontdekt toen hij - na het 
controleren van de electrische 
bedrading onder een caravan 
- niet meer rechtop kon lopen 
en naar de dokter ging. Daar 
kwam na onderzoek het 
slechte nieuws. Met vallen 
en opstaan verloopt daarna 
de rest van zijn leven. Carel 
blijft een optimist en leeft zijn 
leven intensief. Ook al wordt 
dat steeds moeilijker.

Rob staat op vanaf de tweede rij stoelen. Zijn vrouw geeft hem een bemoedigend knikje: ‘Je kunt 
het!’ Uit de binnenzak van zijn jasje haalt hij zijn gisteren geschreven speech. Hij neemt een slokje 
water. “Hoewel Carel er niet bij is, is hij toch hier”, begint hij de woorden over zijn broer. Carel 
is een week geleden in alle rust overleden, nadat twaalf jaar geleden - bij toeval - de ziekte van 
Kahler bij hem was ontdekt, een kwaadaardige woekering van plasmacellen in het beenmerg. 

Na die eerste ontmoeting 
kom ik vaker bij de familie. 
Carel en Marlies hebben 
besloten zijn lichaam na zijn 
overlijden te schenken aan 
de wetenschap: “Misschien 
heeft een ander er in de 
toekomst iets aan’. Carel 
had daarover contact 
opgenomen met een aan 
een universiteit verbonden 
ziekenhuis en hij voldoet 
aan de voorwaarden. Ons 
gesprek gaat vervolgens over 
de dag van zijn overlijden. 
Als iemand zijn lichaam 
aan de wetenschap nalaat, 
wordt dat binnen 24 uur na 
overlijden overgebracht naar 
het ziekenhuis. Er is dan geen 
begrafenis of crematie.

Carels kinderen geven aan 
wél een afscheid te willen 
organiseren, om ook alle 
familie en vrienden de 
gelegenheid te geven Carel 
te gedenken. En zo komen 
we op het idee om een 
week na zijn overlijden een 
condoleance voor de familie 
te organiseren, gevolgd door 
een afscheidsbijeenkomst 
in een zaal, met aansluitend 
napraten met koffie en thee. 

Twee weken later overlijdt 
Carel, temidden van zijn 
geliefden.

Vandaag zitten we in een 
bomvolle zaal. Vogelkooitjes 
met bloemen, kaarsen die 
door Carels kleinkinderen 
zijn aangestoken. En sprekers. 
Wat is Carel geliefd! Broer 
Rob besluit zijn toespraak met 
een snik in zijn stem: “Carel 
heeft besloten zijn lichaam 
beschikbaar te stellen aan de 
wetenschap, in de hoop dat 
het bijdraagt aan onderzoek 
naar zijn ziekte. Ik ben zó 
trots op hem.” Ik heb een brok 
in mijn keel. Wat een prachtig 
afscheid.

Koop Geersing
register uitvaartverzorger 

06 - 10 27 55 85

advertorial

Nieuwe wijkagent stelt zich voor
door Kees Diepeveen

Al een maand draait Peter van Essen mee als nieuwe wijkagent in De Bilt - Bilthoven.
Tijd voor een nadere kennismaking met deze jonge, ambitieuze politieman in hart

en nieren met als motto: streng als het moet en vriendelijk als het kan. 

Voordat Peter van Essen in De Bilt 
werd aangesteld was hij negen jaar 
werkzaam binnen het team Veluwe 
Noord: een gebied tussen Harder-
wijk en Zwolle. Eerst werkzaam 
in de incidentafhandeling en de 
laatste vier jaar als wijkagent van 
Oldebroek. Na 9 jaar verlangde Pe-
ter naar een nieuwe uitdaging: een 
nieuw team, een andere omgeving 
en ook andere problematiek. Zijn 
oog viel op de vacature wijkagent in 
De Bilt. Na de sollicitatieprocedure 

met goed gevolg doorlopen te heb-
ben werd hij op 8 oktober geplaatst 
in De Bilt. Inmiddels heeft Peter 
van Essen er zes weken opzitten en 
heeft al kunnen waarnemen dat de 
diversiteit in het werk ten opzichte 
van de problematiek in zijn vorige 
standplaats hier zeker groter is.

Communicatie
Collega Huib van Driel, die al 10 
jaar werkzaam is als wijkagent in 
De Bilt maakt zijn nieuwe collega 

wegwijs in de gemeente en zijn 
problematiek en introduceert hem 
daar waar nodig. Peter van Essen: 
’Ik heb inmiddels al vele bezoeken 
afgelegd bij scholen, ondernemers, 
brandweer, jeugdinstellingen etc. 
Communicatie vind ik van enorm 
belang om dit werk goed te kunnen 
doen. Daarom nodig ik inwoners 
van harte uit contact op te nemen 
wanneer men denkt dat dit nodig 
en nuttig is om problematiek te be-
spreken en mogelijk informatie uit 
te wisselen’. 

Politiezorg
Als kleine jongen was Peter van 
Essen al geïnteresseerd in de poli-
tie. Dat is altijd zo gebleven. De rol 
van de politie in onze maatschappij 
hield zijn interesse. ‘Maatschap-
pelijke zorg en politiezorg met hart 
voor de maatschappij is de reden 
om de inwoners te helpen wanneer 
nodig. Daar is het vak van wijk-
agent zeer geschikt voor. Kijken 
naar mogelijkheden, naar elkaar 
omzien en hulp bieden waar dat kan 
zijn zaken van belang. Het is niet 
alleen boeven vangen’ aldus Peter 
van Essen. ‘Bovendien wil ik mij 
graag ontwikkelen. Elke dag leer je 
weer. Elke casus is anders en alle 

Wijkagent Peter van Essen: ‘De Bilt is een prachtige gemeente, waar ik 
mijn draai snel zal weten te vinden’.

mensen zijn anders. Het werk is 
echt heel leerzaam’. 

BES-team
De problematiek bij de Nationale 
Politie is bijna elke dag wel nieuws. 
Eén van die zaken is de (te) hoge 
werkdruk. ‘Er lopen onderzoeken 
om de werkdruk naar beneden te 
krijgen’ aldus Peter van Essen: 
’Ons team maakt deel uit van het 
team dat werkzaam is in De Bilt, 
Eemdal en Soest. Het BES-team. 
Wanneer nodig helpen we elkaar. 
Er is een goede werksfeer en een 
open houding naar elkaar dat zorgt 
voor goede onderlinge binding. 
Deze manier van werken helpt ons 

vooralsnog om een te hoge werk-
druk te voorkomen en op een pretti-
ge manier je werk te kunnen doen’. 

Contact
Peter van Essen sluit af met nog-
maals het belang te onderstrepen 
om vooral contact op te nemen of 
de wijkagent aan te spreken. Dat 
kan ook via www.politie.nl. Post-
code invullen en er verschijnt een 
overzicht van wijkagenten met hun 
werkgebied. Vul het formulier in en 
het gaat naar de mailbox van be-
treffende agent: ‘Wij doen echt ons 
uiterste best om zo spoedig moge-
lijk te antwoorden’ aldus Peter van 
Essen.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Mw. L.M. Geel-Brect uit Maartensdijk schreef: ‘Groene zakken voor 
plastic afval waren altijd gratis verkrijgbaar bij de Jumbo in Maartens-
dijk. Ik gebruik gemiddeld 3 zakken per 2 weken. De gemeente heeft nu 
besloten dat de groene zakken alleen verkrijgbaar zijn bij het gemeente-
huis. Maximaal 2 rollen per keer’. 

‘E.e.a. is voor mij niet zo eenvoudig. Ik ben op leeftijd en afhankelijk 
van vervoer. Elke 6 weken op de fiets van Maartensdijk naar Bilthoven 
voor 2 rollen zakken lukt me niet . Met de auto zorgt het voor extra 
kosten en luchtverontreiniging. Plastic afval zonder zak in de container 
is geen optie. Valt om bij harde wind (storm) en alles komt op de weg. 
Bovendien stankoverlast. Hier is niet goed over nagedacht. Waarom 
een goed systeem veranderen. Het roept alleen wrevel op. Ten over-
vloede: Dit systeem van gescheiden afval werkt alleen als de gemeente 
het niet te moeilijk maakt’.

Doorzichtig
De Gemeente (De Bilt) antwoordt middels Communicatieadviseur 
Barry Smits: ‘Mooi om te vernemen, dat mevrouw Geel-Brect graag 
het PMD goed scheidt en dat wil blijven doen. Afval scheiden moei-
lijk maken is natuurlijk niet de bedoeling, al begrijpen we zeker dat de 
nieuwe wijze van afvalscheiding voor iedereen flink wennen is. Voor 
het scheiden van PMD beschikt men nu over een aparte kliko en voor 
flats en bovenwoningen zijn nu op de meeste plaatsen ondergrondse 
PMD-containers beschikbaar. Daarmee is de uitgifte van de groene zak-
ken voor PMD beëindigd. Er zijn inderdaad nog enkele rollen af te 
halen op het gemeentehuis, zolang deze restvoorraad strekt. Wie toch 
graag containerzakken wil gebruiken in kliko’s kan deze (bij voorkeur 
doorzichtige zakken) aanschaffen bij diverse supermarkten. 

Markt Samen Leuke 
Dingen Doen 

Vrijdag trok de Markt Samen Leuke Dingen Doen in Bij de Tijd (De 
Bilt) weer tientallen bezoekers, die op zoek waren naar een maatje om 
samen iets te ondernemen. Deze organisatie valt onder Mens De Bilt 
en wil hiermee een bijdrage leveren aan een rijk sociaal leven van onze 
inwoners.

Op de plakborden zaten tal van briefjes met vragen waar behoefte aan 
was; zoals samen wandelen, koffiedrinken, naar de schouwburg gaan, 
tuinieren, eten en samen een taal leren. Maar ook creatieve onderwer-
pen als hoe ga ik met een tablet om en kaarten. Zo werden er meerdere 
contacten gelegd en afspraken gemaakt. 

(Frans Poot)

De markt is bedoeld voor mensen die graag iets samen met iemand 
anders zouden willen doen; tijdens een kopje koffie kan men elkaar op 
deze markt ontmoeten. 
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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

Reclame geldig vanaf 
donderdag 29 november
t/m woensdag 5 december

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ham-prei salade
Bieslook paté
Filet Americain

3 x 100
GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98Extra donderdag voordeel:

STOMPETOREN JONG 
BELEGEN KAAS

500
GRAM 6.25

Gebakken boterhamworst
Gegrilde kiprollade
Gebraden rosbief

HEERLIJKE ROOMBRIE 100
GRAM 1.25

    VOORDEEL HELE WEEK

Lekker voor het weekend!

Entrecote 100
GRAM 2.49

SAMEN
VOOR 10.-

500
GRAM 5.99Filet rollade

500
GRAM 9.98Lamsbout

naturel of gemarineerd

500 gram kipfilet + 
500 gram rundergehakt

MALSE
RIBLAPPEN

2
KILO 20.-

1
KILO 11.-

Alle vlugklaar 4 + 1 
GRATIS

2 
VOOR 7.50

3
VOOR 5.-

BROODJE 
PULLED PORK

GEHAKT BROODJES

Lekker voor sinterklaasavond!

PER
STUK 4.98SAUCIJZEN STAAF

SAUCIJZEN LETTER PER
STUK 8.98

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 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,80

Van onze patissier
Van onze bakker

Pecan –
Caramel taart

Nu € 9,95

Volop lekkernijen voor de sinterklaas:
speculaas, roomboter amandelstaven, chocolade 
letters, gevuld speculaas en nog veel meer

St. Nicolaas taart
€ 14,95

Aanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

Kom kijken en
proeven van onze 
KERST GERECHTEN 

2018
Zaterdag 1 december
van 11:00 – 15:00 uur

Vers gesneden

Meloenmix
500 gram € 2,99

Groot assortiment (onbespoten)

Tomaatjes
500 gram € 1,99

Ze zijn er weer...

Kistjes
Clementines
mandarijnen
zonder pit

per kistje nu  € 3,99

Alleen donderdag Vers van de traiteur

•  Hertengoulash
met gratin naar keuze

€ 1,75
100 gram

•  Babi pangang
met nasi of bami

€ 1,15
100 gram

Groot assortiment wild met o.a.:
fazant, hazenpeper, hazenbout,

wildzwijn sukade

Desem meergranen 
brood
Nu € 1,99

Kom onze kerststol 
proeven



Dat wil ik ‘altijd’ (al) kwijt..
Van tradities moet je afblijven, vinden veel mensen. Maar Zwarte Piet moet 
weg, vinden anderen. Nou vind ik Zwarte Piet niet zo’n heel interessante 
discussie. Ja, sommige mensen worden erdoor geraakt en dat is spijtig. Ik 
gun deze mensen het idee dat we leven in een wereld die met iedereen 
rekening houdt. Van mij mag Piet alle kleuren hebben van de regenboog. 
Dat doet aan de traditie niets af en ook niet aan het plezier van de kinderen.
Een andere Nederlandse traditie is ‘Vuurwerk’. Al jaren een onderwerp dat 
m.i. minder aandacht krijgt dan zou kunnen c.q. moeten. Ik hoor zoveel 
geluiden om me heen (letterlijk) van afschuw, verontwaardiging, onbegrip 
en verdriet dat ik toch een keer mijn stem wil laten horen betreffende deze 
Nederlandse traditie: eigenlijk en eindelijk wil ik het op de plaatselijke en 
politieke agenda hebben.

Gezicht
Het is een prachtig gezicht, vuurwerk, en voor sommigen is het spannend 
om het af te steken. De vraag is alleen of dat opweegt tegen de bezwaren? 
Even op een rijtje in willekeurige volgorde:
• Kosten (opruimen, hogere premie voor de schadeverzekering,
 premies ziektekosten verzekering enz.) 
• Kans op fysieke schade
• Milieuschade
• Smog (COPD)
• Afval op de aarde en in het water 
• Angst bij mens en dier
• Gevaar (opslag en vervoer)
• Verspilling (grondstoffen, geld) 

Vuurwerkzones
Het alternatief om tegemoet te ko-
men aan de mensen die plezier heb-
ben in het afsteken van vuurwerk: 
Braakliggende (industrie)gebie-
den - afgezet met hekken - waar 
mensen zelf hun eigen vuurwerk 
kunnen afsteken. Zij betalen voor 
de opruimwerkzaamheden en het 
gereedstaan van politie, brandweer 
en ambulances. Buiten de afzetting 
zijn kijkers welkom. Tenslotte le-
ven we in een vrij land en gun ik 
iedereen zijn plezier.

Inde van Erven - Bilthoven
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advertentie

Test met kentekencamera tegen 
sluipverkeer Westbroek

Op initiatief van een groep inwoners en ondernemers pakt de gemeente De Bilt het sluipverkeer 
in Westbroek aan. In december, januari en februari registreert een camera tijdens de ochtend- 

en avondspits de kentekens van auto’s die over de Korssesteeg rijden. De maatregel moet 
helpen om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Westbroek te verbeteren.

Het inrijverbod op de Korssesteeg 
tijdens de spitsuren geldt al sinds 
2009 en is aangegeven met bor-
den. Veel automobilisten negeren 
het verbod. Het vele autoverkeer 
tast de leefbaarheid aan op de 
smalle wegen in het landelijk ge-
bied waarvan ook fietsers en lo-
kaal vrachtverkeer gebruikmaken. 
Uit onderzoek is gebleken, dat 
veel forenzen de route over West-
broek gebruiken om de files aan de 
noordkant van Utrecht te vermij-
den. De kentekenregistratie moet 
tijdens de testfase inzicht geven 
in de verkeersbewegingen. Samen 

met een aantal ondernemers doet 
de gemeente ervaring op met een 
nieuw, online systeem van onthef-
fing aanvragen. Aan de verkeers-
borden of het ontheffingensysteem 
verandert tijdens de test nog niks.

Waarschuwing
Automobilisten, die uit de richting 
van Maarssen en Utrecht komen, 
worden met tijdelijke gele waar-
schuwingsborden gewezen op de 
aanwezigheid van een camera aan 
de andere zijde van het dorp. Van-
af eind november waarschuwt een 
tekstkar op de Korssesteeg voor de 

test, die op 1 december start. Met 
een speciale ontheffing kunnen au-
tomobilisten tijdens de spitsuren 
over de Korssesteeg rijden. Omdat 
een groot deel van deze ontheffin-
gen voorheen op naam is uitgege-
ven en niet op kenteken, heeft de 
gemeente alle ontheffingshouders 
per brief gevraagd om het kente-
ken van hun auto door te geven. 
Door de kentekens te registreren 
is lokaal verkeer van doorgaand 
verkeer te scheiden. In de testfase 
wordt ook geëxperimenteerd met 
tijdelijke ontheffingen voor bezoe-
kers die in de omgeving van West-
broek moeten zijn.

Evaluatie
De inwoners en ondernemers, ver-
enigd in de werkgroep Verkeers-
veiligheid, en de gemeente zullen 
de resultaten evalueren. De test 
kan leiden tot bijstellingen in de 
bebording en het verlenen van ont-
heffingen. 
Daarnaast draagt de test bij aan een 
definitief systeem om de geslo-
tenverklaring tijdens de spitsuren 
te kunnen handhaven. Belangrijk 
uitgangspunt hierbij is, dat het sys-
teem makkelijk toegankelijk is en 
zo min mogelijk werkdruk ople-
vert, met name voor ondernemers 
in het gebied. Meer informatie is 
via www.debilt.nl/projecten te ver-
krijgen.

De afsluiting tijdens de spits van de Korssesteeg in Westbroek wordt 
stelselmatig genegeerd. [foto Henk van de Bunt]

Handtekeningen voor 
verkeersveiligheid Utrechtseweg

door Walter Eijndhoven 

Wat Josephine (9), haar broertje Gijs en hun vriendje Lucas betreft wordt het tijd dat er iets 
gedaan wordt aan de verkeersveiligheid van de Utrechtseweg. Na het laatste

dodelijke ongeluk in mei, was voor deze jonge bezorgde burgers de maat
vol en begonnen zij een handtekeningenactie. 

Het is gewoon veel te druk op de 
Utrechtseweg. Verkeer raast langs 
en menig overstekend fietser moet 
razendsnel naar de overkant zien te 
komen. ‘Op de Utrechtseweg ge-
beuren veel ongelukken’, legt Jo-
sephine Bink uit De Bilt, haar actie 
uit. ‘Lucas is ook al eens een keer 
bijna aangereden en in mei is een 
man verongelukt’. Nadat Josephine 
van de schrik was bekomen, na het 
meemaken van het laatste voorval 

in mei, organiseerde zij met Gijs en 
Lucas een handtekeningenactie in 
Kloosterparkwijk in De Bilt. 

Afspraak
De handtekeningenlijst stroomde 
vol en in no-time hadden de drie ac-
tievoerders 82 handtekeningen ver-
zameld. Na een afspraak te hebben 
gemaakt met de secretaresse van de 
burgemeester, konden Josephine, 
Gijs en Lucas hun handtekeningen 

overhandigen aan burgemeester 
Potters. 

Busbaan
‘Veel auto’s rijden hard door het 
rode licht, of rijden op de busbaan’, 
vertelt Josephine aan Potters. Ka-
rin Hendrikse valt haar dochter bij: 
Kinderen die naar school gaan, ste-
ken de Utrechtseweg over bij het 
KNMI. In het midden van de weg, 
staat nog een stoplicht, waar de kin-
deren moeten wachten. Maar als zij 
met meerderen zijn, staat de helft 
te wachten op de rijbaan. Levens-
gevaarlijk!’ Volgens Gijs en Lucas 
overtreden niet alleen automobi-
listen de verkeersregels, want ook 
veel fietsers rijden door het rood. 

Doen
Als het aan burgemeester Sjoerd 
Potters ligt, had hij allang iets ge-
daan aan dit gevaarlijke verkeers-
punt. Potters: ‘De Utrechtseweg 
hoort helaas niet bij gemeente De 
Bilt, maar is eigendom van de pro-
vincie, dus ik kan niet veel doen. 
Maar met deze handtekeningenlijst 
ga ik in ieder geval het gesprek aan 
met de Provincie Utrecht’. 

Josephine Bink hoopt dat iets gedaan wordt aan veiligheid voor fietsers 
op de Utrechtseweg.

Filmpremière 
in Het Lichtruim

door Henk van de Bunt

‘Het geheime wapen van Nederland’; dat is de titel van een korte 
film, die door 11 leden van de filmclub van Aeres (voorheen 

Groenhorst) is gemaakt over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
De repetities waren deels onder leiding van Timon Blok uit 

Groenekan (van Theater in het Groen) en in juni is de film op 
locatie opgenomen.

De première was op vrijdag 23 november in theater Het Lichtruim in 
Bilthoven in aanwezigheid van wethouder Madeleine Bakker (Onder-
wijs): ‘Complimenten voor de acteurs, gastspeler burgemeester Sjoerd 
Potters, camerawerk en regie. En vooral voor de samenwerking tussen de 
historische verenigingen en de school die met deze film de betekenis van 
de Hollandse Waterlinie voor onze gemeente in beeld heeft gebracht’. 
Arti Lammert en Monique Neppelenbroek (organisatie filmclub Aeres 
VMBO Maartensdijk) reageerden al eerder: ‘Als vmbo-school zijn we 
heel trots op de door de leerlingen zelf geschreven en - gemonteerde 
filmproducties. Onze leerlingen komen niet vaak in aanraking met film 
of theater en daardoor is een officiële première extra leuk’.

Applaus voor de 11 hoofdrolspelers, die zojuist de trap afdaalden en 
plaats nemen op de eerste rij. 
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

 Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Mantelzorgwaardering 2018
Zorgt u meer dan 8 uur per week en langer dan 
3 maanden voor uw naasten?
Dan bent u mantelzorger! Gemeente De Bilt 
waardeert uw inzet en biedt daarom de
Mantelzorgwaardering aan. U kunt deze nog 
tot 31 december aanvragen. Kijk voor alle voor-
waarden en aanmeldings formulier op onze 
website. Het formulier is ook telefonisch
of per mail op te vragen: 030-7271556,
mantelzorg@mensdebilt.nl.

Kerstconcert
De Koninklijke Oratorium Vereniging uit
Utrecht verzorgt een bijzonder klassiek concert 
voor mantelzorgers. Laat u meevoeren op de 
klanken van klassieke kerstliederen en geniet 
van ontspannen samenzijn. U bent van harte 
welkom samen met degene voor wie u zorgt. 
Donderdag 20 december 20.00 uur (inloop 
vanaf 19.30 uur), Centrumkerk, Julianalaan 42, 
Bilthoven.

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum
De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt,
030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96, 0346-214161

Over 3 weken staan de Kerstadvertenties weer in
De Vierklank! Wilt u ook een Kerstgroet?

Mail naar info@vierklank.nl 

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)
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LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL GRATIS.  
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN BIJ DE KASSA.

GELDIG VAN 1 T/M 24 
DECEMBER 2018

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

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

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• Readshop • Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt

• Landwinkel de Groenekan • De Vierklank • Primera Maartensdijk 

€ 12,95

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

uit de zes kernen.

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

Het jubileum matras van Avek!

Het jubileum matras van Avek!
7 zone pocketvering voor de ideale
ondersteuning en perfecte ventilatie! 
Nu het 2e matras met 50% korting!
(1 matras = 25% korting)

 B E D D E N

50%
korting

op het 2e
matras

DE LEKKERSTE
BOTERLETTERS,
SPECULAAS EN

MARSEPEIN HAALT
DE SINT NATUURLIJK 

BIJ BAKKER BOS!

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Xavier Boot:
van Liszt tot Soerabaja

De getalenteerde Bilthovense pianist Xavier Boot pakte, na 6 jaar ‘afwezigheid’, weer groots uit 
met 2 concerten in de Woudkapel afgelopen zondag. Tijdens deze afwezigheid, waarin de jonge 
kunstenaar zelfs geneeskunde ging studeren om psychiater te worden, kwam hij tot het besef 

dat hij zijn tijd toch het beste in alleen muziek maken en in onderwijs kon steken. 
‘Daar geniet ik het meeste van en zo kan ik ook mensen gelukkig maken’. 

Xavier begon met de moeilijke, 
maar indrukwekkend gespeelde 
2e Ballade van Franz Liszt, een 
componist wiens stelregel was 
dat ‘voor de vorming van een 
kunstenaar vooral het ontwik-
kelen van de mens nodig is,’  
hetgeen misschien ook van toe-
passing is op Boot, die dit werk 
wellicht ook als eerbetoon aan 
zijn veel te vroeg overleden leer-

meester Rian de Waal speelde. 
Onstuimig en poëtisch, zeer vrij 
in tempo, zoals volgens de over-
levering de jonge Liszt zelf moet 
hebben gespeeld, met wie Boot 
overigens een treffende fysieke 
gelijkenis vertoont.

Naast Xavier betraden diverse 
‘friends’ het podium: singer-
songwriter Féline Spiegel, die en-

kele eigen teksten zong, de groots 
Russisch zingende bariton Ronald  
Willemse, de gevoelige gitarist 
Jasper Itturospe en niet te verge-
ten Astrid Seriese (foto), die dit 
uiterst gevarieerde concert afsloot 
en met haar nog altijd zoetge-
vooisde stemgeluid het mee-neu-
riënde publiek zelfs wist mee te 
voeren naar ‘Soerabaja’.
 (Peter Schlamilch)

Astrid Seriese voert het publiek mee naar Soerabaja.

Samen Oplopen
een vluchtelingengezin

Sinds drie jaar wordt in De Bilt het programma Samen 
Oplopen aangeboden: vrijwilligers worden gekoppeld 

aan gezinnen die tijdelijk wat steun kunnen gebruiken. 
De afgelopen jaren is geconstateerd dat ook gezinnen die 
gevlucht zijn en in De Bilt hun toekomst willen opbouwen 

veel baat hebben bij tijdelijke steun. 

Door subsidie van het Oranjefonds heeft Mens De Bilt vanaf 2019 de 
mogelijkheid om naast de reguliere ondersteuning aan gezinnen, meer 
gezinnen met een vluchtelingenachtergrond te steunen.

Als vrijwilliger van Samen Oplopen bezoekt men wekelijks een (vluch-
telingen-)gezin. Tijdens deze bezoekjes helpt men het gezin bijvoor-
beeld met het leren kennen van onze cultuur, het vinden van voorzie-
ningen, het leren van de taal aan zowel ouders als kinderen, en het lezen 
van lastige brieven, maar er is ook tijd voor leuke dingen. Door deze 
betrokkenheid lukt het de gezinnen gemakkelijker om hier het leven op 
te bouwen en kunnen kinderen sneller meedoen met leeftijdsgenootjes. 
Men kan in een kennismakingsgesprek aangeven waar interesse naar 
uitgaat. Het betrekken van het eigen gezin bij het vrijwilligerswerk is 
ook een mogelijkheid! 

Plezier
Vrijwilligster Linda: ‘Sinds een half jaar ondersteun ik een gezin met 
de Nederlandse taal en een aantal administratieve zaken. Samen met de 
oudste dochter van 8 doe ik spellingsoefeningen en maken we reken-
sommen. Haar moeder doet gezellig mee. Het geeft me voldoening om 
te zien hoe blij ze zijn als ze nieuwe woorden leren, verbanden zien of 
weinig fouten maken met sommetjes. Het zelfvertrouwen groeit iedere 
week. Ze waarderen mijn komst en laten dit duidelijk merken, ik heb 
nog nooit zulke gastvrije en warme mensen ontmoet. Ik leer meer over 
een andere cultuur en ik kan ze een stap in de goede richting helpen, een 
erg leuke combinatie. Ik ga er iedere week met veel plezier naar toe.’

Meer weten?
Wie hiervoor en -in geïnteresseerd is kan zich voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek aanmelden bij Christine Thomas; e-mail 
c.thomas@mensdebilt.nl of tel. 06 13069608. 

Prachtig concert Zang Veredelt 
Op zondag 18 november was het schitterende jaarconcert van de Koninklijke Biltse 

Zangvereniging Zang Veredelt. Met de bijdrage van Lions Club De Bilt - Bilthoven was het 
mogelijk alle belangstellenden gelegenheid te geven van dit concert te genieten.  

‘Met deze concerten probeert de 
zangvereniging een breed publiek 
uit de gehele gemeente aan te spre-
ken, want muziek verbindt. 

Fijn dat de Lions ons hierin wilde 
steunden en een financiele drem-
pel weg nam voor enkele van onze 
gasten’, aldus Henriëtte Duijster 

(voorzitter KBZ Zang Veredelt). 
Bauke Buwalde (voorzitter Lions): 
Als Lions steunen wij graag initia-
tieven die lokaal van betekenis zijn. 
Met een kleine bijdrage proberen we 
daarbij net het verschil te maken. 

Onze donaties brengen we bijeen 
door het verkopen van door ons zelf 

gekloofd haardhout uit de Biltse 
bossen. Inwoners kunnen dit bestel-
len via Lionshout.nl. 

Met elkaar kijken we nu al uit naar 
het lustrum concert van KBZ Zang 
Veredelt, als zij volgend jaar haar 
135-jarige lustrum viert.
 (Alexander Knottenbelt)

De cheque voor 10 vrijkaarten aan het koor van KBZ Zang Veredelt. 

Soulful Christmas-concert 
in Bilthoven

Op 9 december wordt er een gospelconcert georganiseerd 
in de OLV-kerk, Gregoriuslaan 8 te Bilthoven met Elvis E 

en Noreda Graves uit New York. 

Elvis Ediagbonya is geboren en getogen in Nigeria. Sinds 2004 woont 
hij in Nederland en heeft hij zijn eigen muziekproductiebedrijf. Hij 
componeert en arrangeert voor bekende artiesten als Big, Black & 
Beautiful en Ruth Jacott. Noreda Graves is een Amerikaanse zangeres 
die als kind op de preekstoel klom omdat ze te klein was om door de 
kerkgemeente te worden gezien als ze zong in de kerk van haar vader. 
Noreda treedt op in Europa en de Verenigde Staten. ’De kleine vrouw 
met de grote stem’ weet het publiek te boeien met haar oprechte passie 
voor muziek.

Goed doel
Het Kerstconcert is een jaarlijkse terugkerende traditie en wordt ge-
organiseerd door Rotaryclubs De Bilt-Bilthoven en Rotary Bilthoven 
Zandzegge. De opbrengst is dit jaar bestemd voor Stichting Hartekind 
en de Buddha’s Smile School in India. Er zijn diverse verkooppunten in 
Bilthoven en De Bilt: Haarmode Capello op de Bilderdijklaan, de Bilt-
hovense Boekhandel, Kantoorboekhandel Dapper op de Julianalaan en 
Optiek van Eijken op de Hessenweg. Bestellen op website www.rota-
ryconcert.nl kan ook.  (Michel van Wijngaarden)

Kerstzang in Groenekan
op andere plaats

Ook in 2018 wordt er in Groenekan een Kerstzang georganiseerd. Woensdag 19 december
gaan de deuren van de nieuwe Nijepoortschool daarvoor open.

De voorbereidingscommissie heeft 
dit jaar gekozen voor een andere 
locatie voor de Kerstzangavond. 
Hoewel er niet direct besloten werd 
om dit aanbod met beide handen 
aan te grijpen, was die locatie in 
ons dorp uniek. 

Na wat overleg met betrokkenen 
van de school bleek dat een samen-
werking van de commissie en de 

school nieuwe mogelijkheden gaat 
bieden. Frank Smit (Schoolbestuur) 
wil zich opnieuw inzetten om een 
kinderkoor samen te stellen. Roelof 
Doedens heeft zich ingezet om een 
uit bewoners van Groenekan sa-
mengesteld koor bijeen te krijgen. 

Ruimte
De benodigde ruimte voor een groot 
aantal bezoekers van de Kerstzang 

was enige tijd onderwerp van dis-
cussie, maar de oplossing werd ge-
vonden door de grote schuifwand 
binnen de school te openen. De 
commissie is blij met de Nijepoort-
oplossing en met de samenwerking 
met de school. Het belooft opnieuw 
een fijne Kerstzangavond te wor-
den. Schrijf de datum van 19 de-
cember alvast in uw agenda.

(Cor van Doesburg).
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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.

800

300

700

249

Geldig van donderdag 29 november t/m zaterdag 1 december 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Filet speciaal

met uitjes en
mayo van

€2,99

Roomboter 
speculaas of 
amandelstaaf

vers uit eigen oven
2 stuks van

€4,18

Jean Balmont 
wijn

2 � essen

Gourmet-
schotel
populair

per stuk



 De Vierklank 9 28 november 2018

Burgemeester bezoekt 100 jarige 
Vrijdag 23 november bezocht burgemeester Sjoerd Potters op Landgoed Eyckenstein in 

Maartensdijk Rutger Wessel baron van Boetzelaer ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag. 
Namens het gemeentebestuur bracht hij de felicitaties over,

vergezeld van een geweldige bos bloemen.

Rutger Wessel baron van Boetze-
laer werd op 23-11-1918 geboren in 
het Kloosterpark De Bilt. In 1921 
krijgt zijn vader (griffier bij het 
kantongerecht) een baan in Veghel, 
later Den Bosch. Het gezin verhuist 
dan naar Dinther (N.Br.) en huurt 
daar het huis ‘Zwanenburg’ aan het 
riviertje de Aa. In 1921 wordt Rut-
gers broer Zeger geboren.

Zwanenburg
Het gezin gaat daar naar de Protes-
tantse kerk en de jongens bezoe-

ken de Rooms Katholieke lagere 
school. Na de Middelbare school 
gaat Rutger bosbouwkunde stu-
deren in Wageningen. In de mobi-
lisatietijd wordt Rutger naar Rot-
terdam gezonden en maakt daar 
het bombardement op de stad mee: 
het begin van de WO II. Er komen 
4 onderduikers, waaronder de au-
teur Leonard de Vries (Nederlands 
schrijver van populair-technische 
jongensboeken) bij hen op Zwanen-
burg. Onder de trap zit een verbor-
gen slaapruimte, waar ook Rutger 

zich meermalen moest verstoppen 
(dienstplichtigen moesten voor de 
Duitsers werken). Zeger zit in het 
verzet en sneuvelt in 1944.

Maartensdijk
Rutgers grootouders wonen op land-
goed Eyckenstein in Maartensdijk. 
Na het overlijden van zijn grootva-
der in 1934 staat het huis een aantal 
jaren leeg; het wordt van 1939 tot 
1945 gevorderd door achtereenvol-
gens Nederlandse, Duitse en Cana-
dese militairen. Na WO II wordt het 

De heer van Boetzelaer is de oudste donateur van muziekvereniging Kunst en Genoegen te Maartensdijk; alle 
reden voor de muzikanten om hem een aubade te brengen.

Burgemeester Sjoerd Potters op bezoek bij de heer van Boetzelaer.

Mini Kerstmarkt in De Bilt
door Walter Eijndhoven

Dinsdag 11 december organiseert Mens De Bilt voor de vierde keer haar jaarlijkse mini 
kerstmarkt in de hal en zaal van Servicecentrum De Bilt. Anders dan vorige jaren vindt de 

markt nu ‘s middags plaats van 16.00 uur tot 19.30 uur. De opbrengst van
de kerstmarkt gaat naar diverse goede doelen.

‘Zaterdag 11 december is iedereen 
weer van harte welkom op onze 
mini kerstmarkt’, vertelt Wilma van 
Poelgeest, sociaal werker bij Mens 
De Bilt. ‘In de hal staan zeven 
kraamhouders met diverse cadeau-
artikelen en bezoekers kunnen een 
kijkje nemen in ons kerstcafé, met 
live muziek van Pia en Sabine en 
natuurlijk is er warme chocolade-
melk en glühwein te verkrijgen’. 

Werkplaats
Voor degenen die stevige trek heb-
ben, is er nog een stamppottenbuf-
fet in restaurant Bij de Tijd (wel 
graag aanmelden voor vrijdag 7 
december). 

Behalve vrijwilligers - aangestuurd 
door Wendy, vanuit Mens De Bilt, 
Weltevreden en restaurant Bij de 
Tijd - helpen leerlingen van De 
Werkplaats uit Bilthoven met de 
organisatie van de kerstmarkt, van-
uit hun maatschappelijke stage. 
Van Poelgeest: ‘Onze kerstmarkt 
is klein, knus en gezellig, dus 
wij hopen dat bezoekers ook een 
vriend(in), een familielid of iemand 
uit de buurt meenemen. Immers: 
hoe meer zielen, hoe meer vreugd’. 

Goede doel
Op de kerstmarkt staan zeven kraam-
pjes van Hannie Klarenbeek en Hetty, 
Mirjam Valkenburg, een breigroep, 

Accoladezorg d’Amandelboom, 
Landwinkel de Hooierij, de Wereld-
winkel en Reinaerde. De opbrengst 
van hun artikelen gaat naar Stich-
ting Poezensnuitjes, Biltse ouderen, 
Nationaal Ouderenfonds, Accolade 
Zorg d’Amandelboom, Landwinkel 
de Hooierij, de Wereldwinkel en Rei-
naerde. 

De mini kerstmarkt wordt gehouden 
op 11 december, van 16.00 uur tot 
19.30 uur, in het Servicecentrum De 
Bilt, Prof. dr. Debeijeweg 1, Bilt. 
Aanmelden voor het Stamppotten-
buffet uiterlijk vrijdag 7 december 
via tel.nr. 06 23216723 of via info@
restaurantbijdetijd.nl.

Sabine, Bea, Wilma Pia, Ed en Wendy maken weer een feest van de mini kerstmarkt.

landgoed verdeeld en erft Rutgers 
vader het deel waarop het huis Eyc-
kenstein staat; uitgewoond door de 
militairen. Na een grondige schoon-
maak en weer leefbaar gemaakt te 
zijn, verhuizen Rutgers ouders er in 
1946 naartoe. In 1951 trouwt Rut-
ger met Anna Elisabeth van Lawick 
en komt een jaar later met haar ook 
op Eyckenstein wonen. De studie 
bosbouwkunde kan hij nu in het bos 
in de praktijk brengen. Wanneer in 
1954 Rutgers vader overlijdt krijgt 
hij het beheer en de boekhouding 
over het landgoed en alle daarbij 

behorende zaken. Hij wordt ook 
hoofdingeland (dagelijks bestuur) 
van het Waterschap. Het gezin 
gaat naar de Katholiek Apostoli-
sche kerk in Utrecht. In ‘55 wordt 
zoon Otto geboren, in ’57 de twee-
ling Wendela en Beatrijs en in ’60 
Lex. De laatste maanden van het 
jaar zijn altijd extra druk: kerstbo-
menverkooptijd. In 1977 overlijdt 
Rutgers vrouw Elisabeth en in 2004 
dochter Beatrijs. Van Boetzelaer 
beheert het landgoed verder alleen 
tot later zoon Otto de beheerstaken 
overneemt.

Westbroek ontmoet
Westbroek Ontmoet sluit het jaar af met een muzikale wereldreis door 
gitarist Filip Leenman en zijn akoestische gitaar. Een ontdekkingstocht 
met klanken uit verschillende culturen, muziekstijlen en landen; van 
Folk tot Flamenco, van Blues tot Bach. Zijn vrouw Helena is patissier 
en taartdecorateur en boetseert eetbare kunstwerken en bijzondere ge-
legenheidstaarten. Zij kan hier smakelijk over vertellen. Een duo-pre-
sentatie van deze Westbroekers is op dinsdag 4 december in Het Dorps-
huis van Westbroek 14.30 tot 16.30 uur. Kosten zijn 3,50 euro, inclusief 
koffie of thee. Wanneer men wél wilt komen, maar niet weet hoe, kan 
men vervoer regelen via de familie Kalisvaart, tel: 0346 281181. Ook 
wanneer u niet in Westbroek woont, bent u van harte welkom.

Gitarist Filip en patissier Helena Leenman verzorgen een duo-
presentatie. [foto Henk van de Bunt]

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Honden in het bos

Woensdag 10 oktober jl. fietste mijn moeder van 90 jaar over de Beu-
kenburgerlaan. Twee vrouwen, druk in gesprek, liepen haar tegemoet 
samen met hun loslopende grote hond. Nadat mijn moeder ze gepas-
seerd was rende de hond voor haar fiets. Mijn moeder kwam ten val. De 
vrouwen keken even om en liepen door, de hond ook. Het doorrijden of 
doorlopen van de verantwoordelijke(n) na een ongeval is een misdrijf!

Het is heerlijk voor honden om lekker los te kunnen rennen. Gelukkig 
zijn veel hondenbezitters zo verantwoordelijk dat zij de hond bij zich 
roepen als iemand passeert.Ik wil daarvoor pleiten. En roep bij deze 
alle hondenbezitters op om hun hond even bij zich te roepen als er een 
fietser of wandelaar passeert. 

Gelukkig kon mijn moeder opstaan en verder fietsen naar huis. Het had 
ook anders kunnen zijn.

Durkje Post, Groenekan
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Van dorpsberaad 
Westbroek

Geïnteresseerden gezocht voor zelfbouw Holsblokkenweg in Westbroek

De aanbesteding door de gemeente De Bilt, voor de bouw van een rijtje van 
5 woningen aan de Holsblokkenweg, is mislukt. De gemeente heeft hierop 
aan de SSW gevraagd om te bekijken of zij de woningen wil bouwen. Dit 
zullen echter huurwoningen worden.

Het Dorpsberaad heeft in een overleg met de wethouder aangegeven dat 
zelfbouw door startende Westbroekers een goed alternatief is. De gemeente 
heeft hier positief op gereageerd en heeft gevraagd dit alternatief uit te wer-
ken. 

De gemeente zal een keuze maken tussen het plan van de SSW of het dorps-
beraad. Als Dorpsberaad willen wij graag weten wie geïnteresseerd is in het 
zelfbouwplan. Het plan kan alleen op draagvlak rekenen bij voldoende inte-
resse. Gezamenlijke zelfbouw is wel anders dan koop van een nieuwbouw-
huis en vraagt van de zelfbouwers meer voorinvestering (geld) en investe-
ring in tijd. De doelgroep zijn starters uit Westbroek, de stichtingskosten 
zullen ca €225.000,- bedragen.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@Dorpsberaad.nl.
Voor vragen kunt u hier ook terecht.

  Groenekan   T +31(0)346 213204    info@arinfo.nl

service voor ondernemersCheck www.scooterrecyclingnederland.nl 
voor een inleverpunt bij jou in de buurt.

Makkelijk geregeld 
én goed voor het 
milieu.

Tĳ d voor een nieuwe 
scooter? Lever je 
oude netjes in!

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

RUNDERGEHAKT

100% Rundvlees van de Utrechtse Heuvelrug; de hele 

week elke dag vers gedraaid voor u!
500 gram 3,75

VERSE KIPPENLEVER

Voor de liefhebbers; om lekker te roerbakken met spek 

& uitjes, lekker op brood of bij de maaltijd
500 gram 3,00

PEPER BURGERS

100% rundvlees met kruiden & een randje peper er om 

heen, ook lekker op een broodje
3 stuks 3,75

KIPKROKANTS

Heerlijke met cornflakes gepaneerde kipfilet ; ook 

lekker lauw warm aan reepjes op uw salade
100 gram 1,25

VARKENS PROCUREURLAPJES

Om zachtjes te garen of kort te bakken, ook heerlijk 

voor uw saté of eigen gemaakte pulled porc
500 gram 5,75

TAMME KONIJNENACHTERBOUTEN

Om zachtjes te stoven met bijv. witte wijn, zout, peper 

en een kruidnageltje; ca. 90 min.stoven
500 gram 7,50
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 26 november t t/m zaterdag 1 december. Zetfouten voorbehouden.

Klankbord
Piet de Smeerpoets
‘k Heb me enorm gestoord aan al die protestacties van voor- en 
tegenstanders van Piet; welke Piet dan ook. Al in 1845 was er 
een (Duitse) publicatie, waarbij Piet geëtiketteerd werd; toen 
als ‘smeerpoets’. Het staat in de boekenkast van mijn inmiddels 
100-jarige schoonvader. In 2008 lees ik in ‘Vijf eeuwen opvoeden 
in Nederland’ dat pedagogen nooit veel opgehad hebben met deze 
van oorsprong Duitse verhalen; men vond ze onpedagogisch, maar 
in al die 173 jaar was er geen actiegroep voor of tegen deze Piet 
terwijl de kwalitatieve omschrijving er toch niet om loog.

Piet de Smeerpoets (1845) is een 
uitgave, die voor het Nederlandse 
taalgebied is bewerkt en uitgege-
ven in 1969. De oorspronkelijke 
titel was: Lustige Geschichten und 
drollige Bilder mit 15 schön ko-
lorierten Tafeln für Kinder von 3 
- 6 Jahren’. Later werd het bekend 
onder de naam Der Struwwelpe-
ter. Piet de Smeerpoets stond eerst 
achterin, maar was blijkbaar voor 
kinderen de voornaamste figuur; 
zodoende werd hij na enige druk-
ken op de ereplaats gezet en werd 
het boekje naar hem genoemd. De 
schrijver vertelde ooit onder meer 
het volgende over het ontstaan van 
Piet de Smeerpoets: ‘Omstreeks 
Kerstmis 1844, toen mijn oudste 
zoon 3 jaar was, ging ik de stad 
in om een prentenboek voor hem 
te kopen. Maar wat vond ik? Of 
eindeloze verhalen, of een collec-
tie domme plaatjes en zedepreken, 
die met vermanende voorschriften 
begonnen en eindigden in de geest 
van ‘brave kinderen behoren op-
recht te zijn’ en ‘brave kinderen 
zijn zindelijk’ en zo meer. Toch 
kwam ik die dag met een boek 
thuis. Ik gaf het aan mijn vrouw en 
zei: ‘Hier is het boek dat ik voor 
onze jongen zocht’. Ze keek erin 
en riep verbaasd: ‘Maar dat is een 
schrift met lege bladzijden’. ‘Nou, 
dan maken wij er een boek van’. 
Behalve mijn baan als dokter aan 
het krankzinnigengesticht, had ik 
in die tijd ook nog een stadsprak-
tijk in Frankfurt. Nu is de omgang 
van een arts met kinderen tussen de 
drie en zes een merkwaardig iets. 
De kleine patiënt begint vaak te 
krijsen en om zich heen te schop-
pen en te slaan. Een onderzoek is 
volslagen onmogelijk en de dokter 
krijgt op zijn minst een paar uur 

niet de kans, het arme schaap tot 
rede en kalmte te brengen. Bij mij 
boden dan een stuk papier en pot-
lood uitkomst. Een verhaal, zoals 
ze in dit boek voorkomen, is vlug 
bedacht; je illustreert het met een 
paar krabbels en vertelt zo levendig 
mogelijk. Zo ontstonden de meeste 
van deze dwaze taferelen, zoals 
Piet de Smeerpoet, Klaas de Plaag-
geest en ‘De geschiedenis van de 
zwarte jongens’. ‘Het schrift werd 
gekaft en op de kersttafel gelegd. 
Bij onze jongen had het geschenk 
de verwachte uitwerking, maar to-
taal onverwacht was het effect op 
een paar volwassen vrienden, toen 
ze het boekje onder ogen kregen. Ik 
werd van alle kanten aangespoord, 
het te laten drukken en publiceren. 
In het begin wilde ik er niet van 
weten; het was in de verste verte 
niet bij me opgekomen, als schrij-
ver van kinder-prentenboeken voor 
het voetlicht te treden. Haast tegen 
mijn wil werd ik er op een literair 
avondje, toe gebracht. En zo maak-
te mijn bescheiden geesteskind 
plotseling zijn entree in de grote 
wereld en kwam al gauw aan zijn 
honderdste druk toe’. Er zijn ver-
talingen in het Engels, Hollands, 
Deens, Noors, Zweeds, Russisch, 
Frans, Italiaans, Spaans en Portu-
gees (ook voor Brazilië). 

I In de Aanhef wordt de link
gelijk al gelegd naar Sinterklaas.
 
Als het aardig kindekijn
Altoos wil gehoorzaam zijn,
Netjes aan de tafel eten,
Vork en lepel niet vergeten -
Wil het, zonder te krakeelen,
Met broer, zus of vrindje spelen,
Netjes met mama gaan wandlen,
Dan brengt Sinterklaas amandlen,

Speelgoed, marsepein en koek,
Of een snoezig prentenboek.

II Piet de Smeerpoets wordt 
voorgesteld: 

Ziet hier Piet den Smeerpoets 
staan! Ziet dien viezen knaap 
eens aan!
Hij wou van zijn vingertippen,
Zich geen nagels laten knippen
Sedert zeker wel een jaar;
Ongekamd bleef ook zijn haar.
‘Foei!’ roept ieder die hem ziet,
‘Wat zijt gij een smeerpoets, Piet!’

En dan V. De geschiedenis van 
de zwarte jongens.

Er wandelde de straat eens door
Een man, als pek zoo zwart -
een moor.
De zon scheen op zijn' krullenkop,
Hij zet de parasol dus op.
Dat zag de kleine Ferdinand,
Hard loopend, 't vlagje in de hand,
Ook Casper liep hem ijlings na,
(Hij kreeg een krakeling van ma)
Ook Wim was graag van de partij
En kwam er met zijn hoepel bij!
Die drie nu jouwden 't moortje uit
En lachten om zijn zwarte huid,
En kraaiden: ‘Schoorsteenveger’ 
luid.

En verderop neemt de Goed-
heiligman het gelijk al op voor de 
Schoorsteenveger: 
Hij sprak: ‘Kom jongens,
hoort mij aan,
Laat toch dat moortje rustig gaan!
Het is den man zijn schuld toch 
niet’, Dat hij niet blank als jullie 
ziet’. 

Henk van de Bunt
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Politiebureau wordt 
elektronicazaak

In het oude politiebureau aan de Hessenweg in De Bilt is sinds kort Electro World Weterings 
gevestigd. Voor eigenaar Berry Weterings is dit zijn tweede vestiging. In 2011 nam hij de zaak 

van zijn vader in Hoevelaken over, anno 2018 is de tijd rijp voor een zaak in De Bilt.

Berry kreeg het vak met de pap-
lepel ingegoten en  was als jochie 
al in de werkplaats bij zijn ouders 
te vinden. Tijdens zijn studie was 
er voor hem logischerwijs een bij-
baan in de winkel en aansluitend 
een full-time job. Sinds 7 jaar zijn 
de rollen omgedraaid en staat Berry 
aan het roer en verricht zijn vader 
nog hand- en spandiensten.

Politiecellen
Voorlopig is Berry 4 dagen in de 
week in De Bilt te vinden, daarbij 
ondersteund door bedrijfsleider 
Puyan Saberi. Berry: ‘Ik wil zelf 
feeling krijgen met De Bilt, weten 
wat er speelt, weten wat er leeft en 
de mensen leren kennen. Dat kan 
alleen als ik ook veel hier ben. De 
afgelopen maanden waren pittig. 
Eerst zijn we 2 maanden aan het 
slopen geweest, tot en met de po-
litiecellen aan toe. Daarna volgde 
2 maanden opbouwen en inrichten. 
Maar nu staat dan ook het hele as-
sortiment er precies zoals we dat 
voor ogen hadden en kunnen we 
iedereen vlot van dienst zijn. We 
hebben een behoorlijke opslag-
ruimte onder de winkelvloer zodat 
we de hardlopende producten uit 
voorraad kunnen leveren. Grote 
en zwaardere apparatuur brengen 

we graag thuis en installeren we 
ter plekke. We gaan, zeg maar, iets 
verder dan ‘over de eerste drempel 
van de begane grond’ zoals veel in-
ternetleveranciers doen. Toch kun-
nen we prijstechnisch daar prima 
mee concurreren, dat moet ook wel 
want met internet is de markt zo 
transparant geworden. Doordat we 
bij een grote organisatie zijn aange-
sloten - er zijn er 170 - kunnen we 
scherp inkopen’.

Grootste fout
Met de uitbreiding in De Bilt maakt 
Electro World Weterings met de 
bezorging en de monteurs ook met-
een een efficiencyslag. Een vast 
team werkt voor beide vestigingen 
waardoor er flexibel en efficiënt ge-
pland kan worden. In de winkel tref 
je een bewuste productkeuze aan. 
Berry: ‘Wij bepalen zelf wat we 
in de winkel willen hebben. Sim-
pel gezegd ga ik voor de merken 
die geen ellende opleveren. Zeker 
voor het witgoed gaan we voor de 
merken waarvan we weten dat er 
goede garantie en service wordt 
verleend. Die apparatuur wordt 
ook steeds verder doorontwikkeld. 
Zo heeft Miele bijvoorbeeld al een 
eigen wasmiddel, overigens nor-
maal geprijsd, waarvan je de hele 

fles in één keer in een reservoir 
leegt. De machine bepaalt vervol-
gens zelf hoeveel wasmiddel er 
gebruikt moet worden waarvoor de 
hoeveelheid was en de vuilgraad 
wordt gemeten. Daarmee voorkom 
je overdosering van zeep wat tot de 
grootste huishoudelijk fout behoort 
die er gemaakt wordt. Het is funest 
voor de machine en kost veel extra 
water om het schuim eruit te spoe-
len.’

Leukste werk
Berry Weterings is tevens Elec-
troStylist en vindt het slim combi-
neren van technische snufjes met 
interieur en leefcomfort een ab-
solute uitdaging. Berry: ‘Ik wordt 
het liefst in een zo vroeg mogelijk 
stadium betrokken zodat de juiste 
voorbereidingen getroffen kunnen 
worden om een huis te automatise-
ren. Dat gaat verder dan ‘licht aan’ 
of ‘licht uit’. Tegenwoordig kan er 
van alles geautomatiseerd worden. 
Gordijnen en sloten kunnen auto-
matisch open en dicht, je kan het zo 
gek niet verzinnen of er zijn Smart 
oplossing voor te vinden. De wen-
sen inventariseren, daarbij advise-
ren en vertalen naar een maatwerk-
oplossing dat is voor mij de kers op 
de taart.’

Berry Weterings, witgoedmonteur Danny van de Hesseweg en Puyan 
Saberi in de nieuwe zaak aan de Hessenweg.

Ontmoeting op de 
beursvloer

door Walter Eijndhoven

Donderdag 15 november organiseerde Samen voor De Bilt in de 
Kapel op het Berg en Boschterrein de achtste Beursvloer. Een 
evenement waarbij bedrijven en maatschappelijke organisaties 
uit De Bilt elkaar ontmoeten. Door vraag en aanbod komen beide 
partijen tot elkaar. Dit jaar werder er 82 matches gesloten met een 
maatschappelijkewaarde van ruim 189.000 euro. 

Samen voor De Bilt stimuleert ontmoetingen tussen bedrijven en maat-
schappelijke organisaties om een positieve bijdrage te leveren aan de 
Biltse samenleving. Eén van die activiteiten is de organisatie van de 
beursvloer, dit jaar gehouden in de Kapel op het terrein van Berg en 
Bosch. 

Helpen
Het evenement bestaat uit diverse thema’s: helpende handen, middelen 
& materialen en als laatste thema kennis en kunde. Binnen ieder thema 
kan een match worden gemaakt tussen bedrijven en maatschappelijke 
organisaties. Binnen het thema ‘helpende handen’ wordt een team me-
dewerkers van bedrijf X gekoppeld aan een maatschappelijke organisa-
tie. Dit team klust en tuiniert bijvoorbeeld bij Reinaerde. 

Middelen
Binnen het thema ‘Middelen en Materialen’ heeft de één spullen over, 
die tijdens een match worden gegeven aan de ander, zoals een druk-
kerij die haar restpapier aan een kunstenaarscollectief geeft. Binnen 
het thema ‘Kennis en Kunde’ zet bedrijf X haar expertise in voor een 
maatschappelijke organisatie, bijvoorbeeld meehelpen bij het schrijven 
van een communicatieplan, of het geven van een workshop over een 
onderwerp.

Schaapskooi
Eén van de matches tijdens de beursvloer in de kapel werd tot stand ge-
bracht tussen kinderboerderij de Schaapskooi (eigendom van Reinae-
rde) en serviceclub de Kiwanis. Reinaerde wil hier graag een doolhof 
aanleggen waar jong en oud van de vruchten van bomen en struiken 
kunnen eten. De Kiwanis willen hen hierbij graag helpen. Als tegen-
prestatie verzorgt Reinaerde een dag voor familieleden. 

Uitvaart
Deze donderdagmiddag volgden vele matches elkaar op: de Totem 
biedt aan Mens De Bilt en Stichting Eet Mee een workshop ‘One mi-
nute video maken’, Tap Dela gaat op de Julianaschool een les over uit-
vaart verzorgen, Linsen Communicatie gaat naar Huize Het Oosten en 
zo volgden nog 79 matches. Volgens Samen voor De Bilt blijkt hieruit 
nog eens de maatschappelijke betrokkenheid binnen De Bilt. 

Op de Beursvloer wordt druk onderhandeld.

50-jarig jubileum
Familiebedrijf Van Oostrum West-
broek kent al een lange geschiede-
nis: ooit begonnen in 1968 groeide 
het uit tot een gerenommeerd be-

drijf in Utrecht en omgeving. Met 
plm. 40 man personeel in vaste - 
veelal jarenlange staat van dienst - 
wordt dagelijks, soms dag en nacht, 

gewerkt aan het vakkundig uitvoe-
ren van de werkzaamheden. Flexi-
biliteit en betrouwbaarheid zijn 
daarbij belangrijke kernwaarden. 

T.g.v. het 50-jarig bestaan schonk het voltallig personeel het jubilerende bedrijf een dag en nacht zichtbare 
gevelplaat.

Proef de Smaak van Landwaart
Vrijdag 30 november houdt Landwaart Culinair 
de jaarlijkse presentatie van het Kerst-keuze diner. 
Alle gerechten worden op bord gepresenteerd en er 
is volop gelegenheid om te proeven. Daarnaast is 
er de mogelijkheid om op vrijdag 30 november een 
kijkje te nemen in de verwerkingsruimtes. Tijdens 
de jaarlijkse proeverij kunt u kennis maken met de 
Italiaanse keuken. Er worden heerlijke specialiteiten 
uit Italië, o.a. verse pasta’s, Balsamico azijnen, toast 

en nog meer tongstrelende hapjes gepresenteerd. Op 
vrijdagavond zullen Wilco Berends (van restaurant 
de Nederlanden uit Vreeland (1 Michelin ster) en De-
nis Nijp (van restaurant Spui76 uit Bunschoten-Spa-
kenburg) aanwezig zijn. Zij laten een eigengemaakt 
gerecht proeven. Geïnteresseerden zijn vrijdag van 
harte welkom van 19.30 tot 22.00 uur en op zaterdag 
1 december van 11.00 tot 15.00 uur op het Maertens-
plein in Maartensdijk. [HvdB]
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Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268  info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Geldig van 29 nov. t/m 1 dec.

• ANTON PIECK WINKELDORP
  Elke 3/4 dagen nieuwe 

winkeliers
• LEVENDE KERSTSTAL 

Met knuffeldieren om te aaien
• HENK DE HOUTHAKKER 

Broodjes bakken boven het vuur
• KAARSENMAKERIJ
• KERSTSHOW Mooie kerstshow, 

volop decoraties en kerstartikelen
• SMULPLEIN 

Oliebollen, poffertjes, broodjes, 
snacks, warme en koude dranken 
en ... glühwijn

• THEATERPODIUM 
Koren, orkesten, bands,  
artiesten

• LICHTJESAVONDEN
 Romantisch, feeëriek verlicht 

avonddorp (elke vrijdag)
• STAMPPOTTEN BUFFETTEN
 Elke vrijdagavond, 
 met live muziek.

TOT EN MET ZONDAG 23 DECEMBER ÉLKE DAG OPEN, ÓÓK ZONDAGS

BEZOEK OOK DE KERSTSHOW
In de kassen naast het winkeldorp vindt u een 

sprankelende kerstshow. Boordevol prachtige 
decors en de mooiste kerstartikelen. 

Traditioneel zijn er een aantal weergaloos 
laag geprijsde artikelen bij.  

Kom snel vóórdat ze op zijn!!

De tweede week van de Warme Witte Winter Weken is in 
volle gang. Zowel in de weekeinden als op doordeweekse 
dagen is het een gezellige drukte van belang. Bezoekers 

uit de regio, maar ook uit andere streken en zelfs tourbus-
sen vol verwachtingsvolle gasten weten ons te vinden.

Elke vrijdagavond 

stamppotten buffet en 

lichtjesavond tot 21.00 

uur. Kom het sprookje 

meemaken.

Proef de echte winter-

familie-sfeer, beleef het 

dorp, de stal, de show 

en alle activiteiten.

Elke dag open 

van 10.00 tot 17.00 uur. 

Vrijdags van 

10.00 tot 21.00 uur.

Kijk voor alle activiteiten en nieuwe winkeliers op warmewittewinterweken.nl

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

Zie warmewittewinterweken.nl/aanbiedingen

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

Kom gerust langs om te kijken of neem de boeken
mee naar huis en bepaal je keuze daar op je gemak. 

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Gratis boeken mee naar huis | Snelle levering

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Onfortuinlijke 
start voor 

Tweemaal Zes
Doelstelling voor de zaalcompetitie is heel sim-
pel, zolang mogelijk meedoen voor het kampioen-
schap. De voorbereiding ging redelijk tot goed; 
wat kleine pijntjes bij deze of gene, maar voor de 
1e competitie wedstrijd was iedereen fit. Uitgezon-
derd Matthias van Beest die nog een paar weken 
herstel voor de boeg heeft.

Een start tegen Pernix uit Leiden, op voorhand ook 
een van de ploegen die gaat meedoen om de titel. 
De 1e helft tegen Pernix verliep stroef, vooral het 
2e aanvalsvak speelde enigszins verkrampt en Per-
nix kwam goed uit de startblokken. De gehele 1e 
helft heeft TZ steeds tegen een achterstand van 2 
of 3 doelpunten aangekeken, het kostte veel moei-
te om verdedigend te ontregelen, waardoor de aan-
vallende deuk steeds hoger werd. Toch knokte TZ 
zich vlak voor rust terug tot een 12-11 ruststand 
door een schot van Reinier Enschede.

Na de rust ontstond er al snel een ander beeld, 
vanaf 14-14 nam TZ het heft in handen, er was 
controle over de wedstrijd, dat leidde tot een 16-
18 en 20-22 voorsprong. In een hectische slotfase 
werden er een aantal ongelukkige en onfortuinlijke 
keuzes gemaakt, waardoor de pot alsnog verloren 
werd. De volgende wedstrijd is thuis tegen GKV 
uit Gorinchem. Met een enthousiaste T-side kan de 
ploeg laten zien wat ze waard zijn.

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie



 De Vierklank 13 28 november 2018

Sint feestelijk onthaald in Maartensdijk
door Kees Diepeveen

Het Sinterklaascomité in Maartensdijk heeft het afgelopen weekend een spetterend onthaal van 
de Goedheiligman verzorgd. Vanuit een open huif van een grote vrachtwagen had Sinterklaas 

prima zicht op alle kinderen en hun begeleiders. Wethouder Madeleine
heette de Sint hartelijk welkom in Maartensdijk.

Voor dat de Sint officieel werd wel-
kom geheten op het Maertensplein 
maakte hij samen met de wethou-
der een rondrit door Maartensdijk 
in een open rijtuig gevolgd door 
de allerkleinste jeugd en hun be-
geleiders. Voorafgegaan door een 
blaaskapel en in gezelschap van 
veel Pieten trok de bonte stoet door 
het dorp waar het om ongeveer 
14.00 uur op het Maertensplein ar-
riveerde. 

Liedjes
Nadat de Sint op het podium was 
verschenen werd hij door de wet-
houder hartelijk welkom geheten 
in Maartensdijk. Sint stelde dit 
zeer op prijs en verraste haar met 
een fraaie bos bloemen. Daarna na-
men de Pieten het programma over 
en werd het een levendig festijn. 
De Pieten wisten zowel kinderen 
als begeleiders in beweging te krij-
gen door zelf het goede voorbeeld 
te geven. Ook de sinterklaasliedjes 

werden door alle aanwezigen uit 
volle borst meegezongen. De orga-
nisatoren van de Sinterklaasintocht 
Henny en Cindy van Engelen met 
hun medewerkers hebben weer 
voor een prachtige Sinterklaasin-

tocht gezorgd. In de winkel van 
kapper Hans Stevens hadden veel 
kinderen hun schoen gezet. Na de 
festiviteiten konden de kinderen 
hun goed gevulde schoen weer op-
halen.

De dansende pieten op het podium inspireren de kinderen om volop mee te doen. 

Voorafgaand aan de intocht heeft Sint samen met de wethouder een vrolijk 
onderonsje met één van de Pieten.

Ontvangst van Sinterklaas op Jagtlust
Sinterklaas en zijn pieten kwamen 
ook dit jaar naar De Bilt op zater-
dag 24 november. Hij bezocht ge-
meentehuis Jagtlust (Bilthoven), 
maakte een rondje in Bilthoven-
Centrum en was op de Planeten-
baan (Bilthoven), de Hessenweg en 
de Dorpsstraat/Burg. De Withstraat 
in De Bilt. 

Sinterklaas was ook op zoek 
naar de beste artiest in De Bilt/ 

Bilthoven om zijn poster van
kleur te voorzien. Fiene van den 

Brink won de kleurwedstrijd
en krijgt haar prijs.

(foto Lotte van den Brink)

Jong en oud stroomt toe
naar Sinterklaas en Piet.
[foto Walter Eijndhoven]

Sinterklaas komt aan bij het 
gemeentehuis en

wordt verwelkomd door 
burgemeester Sjoerd Potters.

[foto Walter Eijndhoven] 

Sinterklaas in Westbroek
Zaterdag 24 november bezocht Sint Nicolaas ook weer Westbroek; de 
goedheiligman arriveerde met een stoet van Pieten op de Kerkdijk bij 
de fa. van Keulen en maakte deze keer gebruik van een aantal in grootte 
varierende landbouwwerktuigen. Terwijl de Westbroekse jeugd wachtte 
op zijn komst zorgden de musici van Vriendenkring met een aantal vro-
lijke noten en de jongeren met herkenbaar gezang voor een gezellige 
samenkomst. [foto’s Henk van de Bunt]

Sint is op de Kerkdijk gearriveerd.

De gulle kindervriend neemt ruim de tijd bij zijn ontvangst in Westbroek.

Voorleesfeestje Sinterklaas
Op 4 december staat de Bibliotheek van Maartensdijk in het teken van 
Sinterklaas; er is van 15.50 tot 17.15 uur een speciaal Voorleesfeestje 
voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Voorlezen, knutselen, schoentje zetten en 
natuurlijk héél hard meezingen met de Pietenband. En dan maar hopen 
dat Sint en Piet ’s nachts iets in het schoentje doen. Alle kinderen tot 
en met 6 jaar kunnen een speciaal schoentje zetten in de Bibliotheek. 
Kinderen kunnen vanaf 19 november een vouwschoen ophalen in de 
Bibliotheek en thuis in elkaar zetten en versieren. Tot uiterlijk 30 no-
vember kunnen de gevouwen en versierde schoenen worden ingeleverd 
bij de Bibliotheek. Het schoentje tijdens het voorleesfeestje maken en 
versieren kan natuurlijk ook. Vanaf 1 december mogen de kinderen dan 
komen kijken wat Sinterklaas in de vouwschoenen heeft gedaan.
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Tap
Ons ervaren team staat klaar om samen met u invulling 
te geven aan alle wensen. Ook als het afscheid niet of 
elders verzekerd is. Kijk op dela.nl/bilthoven of 
bel 030 200 45 30. Wij helpen u graag.

‘Het afscheid dat DELA regelde was prachtig.   
 En we waren niet eens verzekerd.’

‘Geregeld naar wens’ door Sanne van DELA

We � nancieren 
starters.
We leren ouderen 
internetbankieren.
U weet natuurlijk dat Rabobank starters 
adviseert en � nanciert. Maar veel 
mensen weten niet dat Rabobank Gooi 
en Vechtstreek cursussen organiseert 
om mensen te leren internetbankieren. 
Kijk voor het programma op onze website 
of kom naar ons kantoor in Gooise Meren, 
Hilversum, Huizen, Laren of Stichtse Vecht.

rabobank.nl/gvs-maatschappelijk
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Sinterklaas maakt rondje Bilthoven
Sinterklaas kwam op 24 november 
in Bilthoven Centrum aan via de 
fietstunnel onder het station. Hij zat 
in een ponywagen getrokken door 
twee mini paardjes. Zijn trouwe 
schimmel Amerigo was op stal ge-
bleven omdat Sinterklaas bang was 
dat hij gezeten op het paard te hoog 
zou zijn om door te tunnel te kun-
nen gaan. Nadat hij de kinderen 
had toegesproken en er liedjes voor 
hem waren gezongen vertrok Sin-
terklaas voorafgegaan door de mu-
ziekpieten naar het centrum waar 
hij werd toegesproken door de ac-
trice Nel Kars. Daarna bezocht de 
goedheiligman nog heel veel win-
kels in het centrum. [GG]

Op het balkon op de hoek van de Vinkenlaan en de Julianalaan werd de Sint toegesproken door Nel Kars.

De aankomst van Sinterklaas in Bilthoven met een ponywagen.

De muziekpieten zorgden weer voor het muzikale gedeelte van de intocht.

Sinterklaas in Groenekan
Zaterdag 24 november kwam Sint Nicolaas ook naar Groenekan; met 
een groep Pieten was er een ontmoeting aan het begin van de Oranje-
laan, waarna men in optocht naar de Groene Daan ging.

[foto’s Henk van de Bunt]

De begroeting van Sint en paard was een warm ontmoetingsmoment.

Vol verwachting wordt naar de goedheiligman gekeken.

Op ’t bankje
Sinterklaas is weer in het land en het begint bij mij 
weer te kriebelen. Hij heeft me enige tijd geleden be-
loofd om weer zoals altijd naar het bankje te komen. 
De laatste jaren stuurde hij me dan van te voren een 
appje. Op die manier hoefde ik nooit lang te wachten. 
Dat was vroeger wel anders, dan zat ik vaak uren van 
tevoren te koukleumen. Vanmorgen kwam het appje 
en Sinterklaas verwachtte hier om vijf uur te zijn. De 
hele dag ben ik onrustig en om half vijf zit ik al op 
het bankje, want als Sint iets eerder is kan ik hem na-
tuurlijk niet laten wachten. Ik denk dat hij wel weer 
met zijn trouwe schimmel zal komen en ik spits mijn 
oren bij ieder geluid dat een beetje op hoefgetrappel 
lijkt. Nerveus kijk ik telkens op mijn horloge. Het 
zou natuurlijk best kunnen dat Sint vertraging heeft 
opgelopen, want het is wel spitsuur en al behoorlijk 
donker. Ik vermoed echter dat weggebruikers de Sint 
wel voorrang zullen geven want iedereen wil toch wel 
zijn pakje op tijd bezorgd krijgen. Dan hoor ik in galop 
een paard aankomen en precies op tijd komt de schim-
mel met Sinterklaas bij mij tot stilstand. Het paard 
hijgt nog flink na en maakt een blazend geluid met een 
wolk van damp. Kwiek komt de goedheiligman van 
het paard en gaat bij me zitten. Hij kijkt me vriendelijk 
aan en zegt: ‘Ik blij je hier weer te ontmoeten en ga je 
dus uitbundig groeten.’ Ik krijg een ferme handdruk. 
Sinterklaas krijgt tegenwoordig met al die demonstra-
ties heel veel problemen te verwerken, dus vraag ik 
hem hoe hij dat demonstreren vindt. Sinterklaas lacht 
hartelijk. ‘Ach Maerten ook in vorige eeuwen gingen 
mensen wel eens schreeuwen. Maar ik vind het nog 
altijd fijn om in de gemeente De Bilt te zijn.’ Sint zegt 
dat hij al eerder in de gemeente was. Hij werd toen bij 
het pakjes in schoorstenen deponeren geholpen door 
kraanmachinist Kranige Piet. Die had met zijn grote 
kraan in mum van tijd pakjes in schoorstenen gede-
poneerd. Hij vertelt verder dat het bezorgen 
van pakjes voor de pieten steeds riskanter 
en moeilijker wordt, maar dat aan het Sin-
terklaashof veel aan innovatie wordt gedaan. 
‘Voor het bezorgen van pakje zijn heel veel wetten, 
en daar moeten we dus goed op letten.’ Hij deelt 

mee dat het Sinterklaasbedrijf in Spanje een heleboel 
drones heeft aangeschaft. Die vliegen de pakjes naar 
de pieten op het dak en die hoeven er dan niet meer 
mee te sjouwen, want dat mag niet van de Arbowet. 
‘Want zakken sjouwen op een dak zorgt voor heel veel 
ongemak. Voor pieten betekent nu die verrichting, een 
hele mooie werkverlichting.’ Pieten worden op die ma-
nier niet zo zwart meer als vroeger en krijgen daarom 
alleen nog maar wat roetvegen. ‘Het scheelt ook nog 
eens veel tijd, want ik ben nu sneller de pakjes kwijt.’ 
Ik sta helemaal perplex dat Sinterklaas zijn oude tradi-
tionele beroep zo weet te moderniseren. Hijzelf heeft 
dus duidelijk geen moeite met veranderingen. Ik vraag 
hem dus: ‘Vindt u het dan helemaal niet verkeerd, dat 
voor verandering wordt gedemonstreerd.’ Sinterklaas 
begint bulderend te lachen. ‘Oh lieve mensen, hemel-
lief, Sint is echt niet zo conservatief. Ik ging al met 
veel pakjes rond toen zelfs stoom nog niet bestond. 
Je hoort van mij dan ook geen klacht, dat ze nu met 
drones worden gebracht.’ De schimmel begint al weer 
met zijn hoeven aan te geven hij 
verder wil. Sinterklaas 
bestijgt het paard 
en verdwijnt in 
de duisternis. Op 
de bank ligt een 
mooi pakje. Voor 
Maerten, openen 
op 5 december 
staat erop.

Maerten

Geen Roetveegpieten 
in Hollandsche Rading

door Rob Klaassen

Bij zijn bezoek aan Hollandsche Rading trof de Sint een overvol Dorps-
huis aan. De goedheiligman zei bij zijn welkomstwoord, dat hij uit-
sluitend echte ‘zwarte Pieten’ naar Hollandsche Rading had meegeno-
men: ‘Roetveegpieten, dat zijn nog beginners. De ervaren Pieten zijn 
helemaal zwart, dat komt omdat zij door zoveel schoorstenen moeten 
kruipen. In Hollandsche Rading moeten we echt ervaren Pieten hebben 
en geen beginners’. 

De kinderen kruipen bijkans op schoot bij de grote kindervriend.



Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is een aantal boekjes beschikbaar gesteld. 
Stuur een mail naar info@vierklank.nl om hiervoor in aanmerking te 
komen met in het onderwerp ‘Brigida’. De boekjes worden verloot on-
der de inzenders, iedereen krijgt bericht.

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank is een aantal kaarten beschikbaar 
gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u een mail naar 
info@vierklank.nl met in het onderwerp AZM. De kaarten worden on-
der de inzenders verloot. Iedereen krijgt bericht.
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Bestel ook op
gebakshop.hoogvliet.com
Bestel ook op
gebakshop.hoogvliet.com

Kijk voor actuele openingstijden 
en zondagopeningen op 
hoogvliet.com/openingstijden

Bestel je boodschappen ook op hoogvliet.com

Zet- en drukfouten voorbehouden
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Geldig van woensdag 28 november t/m woensdag 5 december 2018

Luxe gourmetschotel
 Runderbiefstuk, rundervinken, runder-
hamburger,  gehaktcordonbleu, varkensschnitzel, 
varkens shoarma en varkenssaté 

Speculaastompoucen
Doosje met 4 stuks

Alle kruidnoten, taai taai of 
 chocoladeletters

Alle soorten
2 stuks

3.49
PER DOOSJE

9.99
PER KILO

Hoogvliet �trooit
met vo� deel

 1+1 
GRATIS* 

NU

Heruitgave uniek boekje 
over Noorderpark

door Henk van de Bunt

Op 13 oktober was er een mooie middag in de kerk van Westbroek: 
waarbij ook het doel van Stichting Brigida nog eens naar voren 
gehaal. De Stichting werd opgericht met als doel aandacht te vragen 
voor het behoud van de cultuurhistorische waarden van het gebied 
tussen Utrecht en Hilversum. 

Het grootste gedeelte van dit gebied ligt in de gemeente De Bilt, bij 
Groenekan, Westbroek, Achttienhoven, Hollandsche Rading en Maar-
tensdijk. Op 13e oktober sprak voorzitter Jaap Schuttevaer: ‘De toe-
komstvisie die de gemeente De Bilt voor dit gebied onlangs heeft vast-
gesteld maakt ons een beetje huiverig; niet dat daar zoveel bedreigingen 
instaan, maar wel zaken die bedreigingen waar zouden kunnen maken’. 

Boekje
De Stichting liet voor de gelegenheid het mooie boekje uit 1996, waar-
in geschiedenis, cultuur en natuur van het Noorderpark, van Westbroek 
en zijn kerk worden behandeld, heruitgeven. De titel van het boekje is 
‘Boeren, Soldaten, Heiligen. Ontginning, Krijgsgewoel en Kerk tussen 
Utrecht en het Gooi’. In dit fraai uitgegeven werk schrijft de overleden 
voorzitter en stichter van Stichting Brigida, Wim van Schaik, over het 
veranderend landschap om Westbroek, Anne Doedens over De Slag bij 
Westbroek, Nic Adema over de muurschilderingen in de kerk van West-
broek en Douwe Koen over het Noorderpark als militair landschap. Bij 
het boekje is een mooie fietskaart met toelichting gevoegd. Wie het 
boekje wil kopen, kan dat nu doen bij de Bilthovense Boekhandel (Ju-
lianalaan 1), Boekhandel Bouwman (Hessenweg De Bilt) en Primera 
Maartensdijk (Maertensplein). In de nabije toekomst hoopt de Stich-
ting, dat het boekje ook bij musea in de omgeving te vinden zal zijn. 

AZM geeft Latijns-
Amerikaans concert

Op zaterdag 8 december geeft AZM een uniek concert in de H. Micha-
elkerk in De Bilt, aanvang 20.00 uur. Onderdeel van dit concert zijn 
de Misa Criolla en de kerstcantate Navidad Nuestra van de bekende 
Argentijnse componist Ariel Ramirez. 

Daarnaast worden nog andere Latijns-Amerikaanse liederen gezongen. 
te gast is de Argentijnse tenor Javier Rodriquez die als solist optreedt 
onder begeleiding van zijn Argentijnse combo. Kaarten zijn te koop 
via de website van AZM (www.zangkoormaartensdijk.nl), bij Primera 
Maartensdijk en de Bilthovense Boekhandel.

Sponsor voor SVM JO-11

Dankzij de sponsoring van trainingspakken en tassen door bouwbedrijf 
D. de Graaff kunnen de pupillen van SVM’s JO-11 team weer strak in het 
pak het komende seizoen in.
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TU-student werkt aan solar-boat 
door Walter Eijndhoven

Voor het eerst in de geschiedenis van het TU Delft Solar Boat Team zal een zonneboot het ruime 
sop kiezen tijdens The Offshore Challenge in Monaco. Maar voor het zover is,

moet nog veel gebeuren. En dat is niet de enige uitdaging.
Het team wil ook een nieuw wereldrecord neerzetten.

Wat gebeurt er met de boot als het 
hard waait? Of als hoge golven 
tegen de boot slaan? Zo maar wat 
vragen waar een Delfts studenten-
team zich de komende tijd over 
moet buigen. Best ingewikkeld als 
je met vragen wordt geconfron-
teerd waar je het antwoord niet zo-
maar op weet. Gelukkig krijgen de 
studenten hulp van hoogleraren die 
helpen bij de ontwikkeling van de 
solar boat en ondersteuning vanuit 
de Technische Universiteit. 

Water
Alexander van Citters uit Bilthoven 
heeft altijd ‘iets’ met water gehad. 
Op zijn slaapkamer hingen pos-
ters van jachten en van alles wat 
met water te maken heeft. Na zijn 
VWO-diploma te hebben gehaald 

aan de Werkplaats in Bilthoven, 
begon Citters zijn studie Industrieel 
Ontwerpen in Delft. Dit jaar ver-
sterkt hij het Exposure Department 
van het nieuwe team. 

26 studenten
‘Het is echt heel gaaf om deel uit te 
mogen maken van een nieuw opge-
richt team binnen de TUD’, begint 
Alexander zijn verhaal. Ons team 
bestaat uit 26 studenten van tien 
verschillende faculteiten. De één 
weet veel van luchtvaarttechniek en 
de ander doet weer meer met com-
municatie. Zo draagt iedereen zijn 
of haar steentje bij’. De studenten 
beginnen eigenlijk weer helemaal 
van voren af aan met de bouw van 
een nieuwe boot. Natuurlijk bou-
wen zij voort op de kennis van 

teams uit voorgaande jaren, maar 
dit wordt een heel andere boot. Voor 
het eerst varen zij op open zee. 

Monaco
De uitdaging is groot. Voor het 
eerst in de geschiedenis zal een 
Delfts studententeam meedoen met 
de grootste internationale compe-
titie voor zonneboten. Het team 
staat voor grote problemen als hoge 
golfslag, harde wind en grotere af-
standen, ver uit de kust. Alexander: 
‘Voorheen deed de TU altijd mee 
met wedstrijden in de haven van 
Monaco, maar nu is dat toch even 
iets anders. De race bestaat uit di-
verse etappes, variërend van 30 
tot 93 kilometer. Van Monaco naar 
Cannes, alsook de oversteek naar 
Italië, vanuit Monaco. Wij hopen 

Alexander van Citters in het water in Monaco.

Alexander van Citters uit Bilthoven heeft altijd ‘iets’ met water gehad.

de snelste tijd neer te zetten en deze 
competitie te winnen’. 

Calais
Behalve het winnen van de The 
Offshore Challenge in Monaco 
hoopt de student op nog een nieuw 
wereldrecord. ‘Wij hopen als snel-
ste zonneboot ooit het Engelse Ka-
naal over te steken. Eind juli zal ons 
team de zee tussen Calais en Dover 
in recordtijd proberen af te leggen. 
Door onze deelname aan de race in 
Monaco willen wij de maritieme 
wereld laten zien wat al mogelijk 
is op het gebied van duurzaamheid. 
Op dat gebied valt namelijk nog 
heel wat winst te behalen. Weet je 

dat 16 olietankers evenveel vervui-
len als alle auto’s ter wereld? Velen 
hebben hier geen idee van, dus voor 
de maritieme sector valt nog heel 
wat winst te behalen’. 

Wanneer?
Tussen augustus en januari wordt 
de solar boat ontworpen, op de 
computer. Tussen januari en maart 
wordt de boot gemaakt en tus-
sen april en juni wordt deze getest 
(drijft de boot wel? Werkt alles naar 
behoren?). In juli vindt de wedstrijd 
in Monaco plaats en in augustus 
hoopt het team een nieuw wereld-
record neer te zetten tussen Calais 
en Dover. 

SVM blijft koploper
De bovenste drie ploegen in de 4de klasse G van het zaterdagvoetbal van de KNVB zijn na ruim 

een derde deel van de competitie SVM met 24, Hercules met 22 en EDO met 20 punten. 

Fusieclub Faja Lobi-KDS (Utrecht) 
was zaterdag te gast bij SVM op het 
sportpark aan de Dierenriem in Maar-
tensdijk. Coach Kevin Ligtermoet 
had door blessures en afwezigheid 
met de opstelling wat geïmproviseerd 
maar dit leidde niet echt tot zicht- en 
merkbare wijzigingen. Binnen een 
kwartier spelen kwam SVM door 
Wessel Schuller na een assist van Ke-
vin Timman op 1-0. Joey el Boutyi 
zorgde als opkomend rechtervleugel-

verdediger voor veel gevaar en had 
de pech dat een schot net overging. 
SVM -doelman Max Koetze had een 
rustige middag. In de 35ste minuut 
werd Mike Boshuis vrijgespeeld 
door Wessel Schuller en scoorde 
fraai de 2-0. SVM kwam op 3-0 door 
een kopbal van Chester Kemp na 
een goede voorzet van Kevin Tim-
man. Een ongewijzigd SVM slaagde 
er in de tweede helft niet in om de 
4-0 op het scorebord te krijgen. De 

bezoekers bleven strijden voor een 
wijziging in de stand, kregen door 
een eigen SVM-doelpunt weer wat 
hoop, maar scoorden vervolgens niet 
meer, waardoor achteraf gezien SVM 
een rustige en relatief gemakkelijke 
middag kende. A.s. zaterdag ontmoet 
SVM op Sportpark Voordorp (Voor-
veldselaan 4 in Utrecht) om 15.00 
uur mede-kop-groep-lid Hercules; 
nadien kan een nieuwe hergroepering 
worden vastgesteld. 

Faja Lobi-KDS verdedigt met man en macht tegen SVM. (foto Hans Nauta)

Schrijf nu in voor het 
Kerstbal en Oliebol 
Tennistoernooi 2018

Van tweede Kerstdag, 26 december tot en met 31 december organiseert 
Sportcentrum Kees in Bilthoven de 33ste editie van misschien wel het 
gezelligste familie tennistoernooi van de regio. Het Tussen Kerstbal 
en Oliebol Tennistoernooi is voor herendubbels, damesdubbels en ge-
mengd dubbels. Maar ook het Kind en Ouder toernooi wordt dit jaar 
voor de vijfde keer gespeeld, hierbij kunnen kinderen tussen de 9 en 15 
jaar inschrijven samen met een ouder of een oom, of een oma etc. 

Nieuw dit jaar is het jeugdtoernooi voor kinderen van 12 t/m 15 
jaar. Er wordt gespeeld in poules en uitslag van de wedstrijden wordt 
bepaald door de punten die je scoort in de wedstrijd en de punten die je 
kan verdienen aan het Rad van Fortuin bij elkaar op te tellen. 

Meedoen? Schrijf je dan nu in via www.toernooi.nl of stuur een email 
naar info@sportcentrumkees.nl.

Ke

rstbal    O
liebol                    18 NIEUW! 

Jeugdtoernooi 
12 t/m 15 jaar!

Sportcentrum Kees - Kees Boekelaan 3 - Bilthoven 
www.sportcentrumkees.nl - 030.2291768 

Nu het ’s nachts af en toe al gaat vriezen
kunnen pieten hun balans wel verliezen
maken ze dan een smak
op een spiegelglad dak
dan krijgen ze het zwaar voor hun kiezen

Guus Geebel Limerick



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

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

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk
Gediplomeerd en Erkend (ABHB)
Kijk op www.bubbelsenboefjes.nl of bel 0346 745355

Heb je even geen tijd voor de hond?
Bij Time to play krijg je speeltijd of opvoedtijd voor jouw 
hond, gewoon aan huis en door een gedragsdeskundige. Tijd 
om te spelen zorgt ervoor dat je hond lichamelijk en geeste-
lijk fit blijft door het aanbieden van speelse activiteiten die 
passen bij iedere hond. Ga voor meer informatie naar www.
timetoplay-debilt. nl of bel 06 40408602.

Cursussen/ trainingen 
Cursus Filosofie, tien weken, vanaf januari 2019 in De Bilt; 
over radicale Nederlandse filosofen (vooral Spinoza). Onze 
open instelling tegenover abortus, euthanasie en het homohu-
welijk, ons egalitarisme, onze compromis-gezindheid ("pol-
deren") - allemaal herkenbaar - wortelen in onze cultuur en 
daaraan hebben ook onze Nederlandse filosofen aantoonbaar 
bijgedragen. Info: www.cursusfilosofie-debaar.nl of email 
naar mdebaar@hetnet.nl 

Cadeautip: workshop ‘Maak kennis met je digitale camera’ 
Leer alles over diafragma, iso, sluitertijd en hoe je je (nieuwe) 
fotocamera optimaal kunt gebruiken. Of boek een andere 
inspirerende workshop door professionele fotograaf. Kijk op 
www.petracremersfotografie.nl voor alle aanbiedingen. Of 
bel: 06-28520393.

Gratis proefles cello In Maartensdijk in de Martin Luther 
Kingschool. Muziek Collectief Maartensdijk. Proefles in 
ontspannen sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5 jaar) tieners 
en volwassenen. De cello heeft een mooie warme zangerige 
klank en is een liedjes / melodie instrument. Frank Linschoten 
cello docent. info/afspraak: cellolesfranklinschoten@hotmail.
com, muziek-collectief-maartensdijk.nl
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Te koop aangeboden
2 oranje emaille pannen 
met deksel 17 en 24cm, 
gebruikt €7,- en €10,-. Tel.06-
10484896

Brothers Classic Attache kof-
fer met cijferslot z.g.a.n. €15,- 
Tel 06-10484896

Kort leren damesjasje bruin 
mt40 C&A, geen jackje 
met ceintuur €20,- Tel.06-
10484896

Knielange leren damesjas, 
bruin mt42/44 V&D €25,- Tel 
06-10484896 

5-armige nep kroonluchter 
voor tienerkamer turquoise 
blauwplastic €10,- Tel.06-
10484896

Lexmark 27 Colour €5,-. Tel 
06-10484896

Dames skischoenen en tas, 
Salomon. Kleur: lichtgrijs, 
maat Uk.7/Us9 (40-brede-
voet) €35,- Tel. 06-14040516

Ski’s lengte 1,55 + stokken. 
Merk: Head, kleur rood met 
zwart €30,- Tel. 06-14040516

Verchroomde fruitkorfhoog-
te:17 cm, diameter: 24,5 cm. 
De prijs €2,- Tel. 0614040516

Vintage 5-armige koperen 
kandelaar. Rond model 40-45 
cm hoog, €25,- Tel. 0346-
212805

Calphalon wokpan €5,- Tel. 
030-2205248

Stielers handatlas 1931 €25,-. 
Tel. 030-2205248

Witte box met twee donker-
blauwe boxkleden (Prenatal). 
Heeft bij opa en oma gestaan. 
€30,-. Tel. 06-42448590

Bureaustoel, hoog model, 
wieltjes, metalen frame. 
Kleur: zwart met grijs. Komt 
van Ikea, model Marcus. 
€35,-. Tel.06-42448590

Stoere jongens laarzen kort 
met rits. Kleur: bruin merk 
Woeffies mt. 36 zgn. €12,50
Tel. 0346-282656 

Leuke jongensschoenen. 
Kleur: zwart merk Woeffies, 
mt. 36 zgn. €12,50. Tel. 0346-
282656 

Boek Rien Poortvliet - Leven 
en werken van de kabouter 
€5,- Tel. 06-30693144

Boek Charles Dickens - 
Een kerstvertelling €5,- Tel. 
06-30693144

Poppenhuis 5 kamers. Incl. 
elektra en accessoire. Maat: 
63 br x 62 h x 34 d. €50,- Tel: 
0346 -214800

1000 de sigarenbandjes. €40,- 
Tel. 0346-214800

Stoer donkergroen suede jack 
mt. S, nog netjes €15,- Tel. 
06-40730084

Stalen schakelarmband 21 
cm. €20,- Tel. 0629506849

Kerststal met beelden zgan. 
H 38cm, B 58cm, D 22cm. 
€30,- Tel. 0629506849

Gebreide poppenpakjes (10) 
broek, trui en muts. In alle 
kleuren en maten. €5,- P.s. 
Tel. 030-2202998

Blokfluit (geen hout) €5,- Tel. 
030-2202996

Nw, 2 witte ijsberen met grij-
ze das en muts. 28cm hoog. 
€8,- Tel. 030-2202996

Mastermind de Luxe €8,- Tel. 
030-2202996

Cript-o-gram van Jumbo €8,- 
Tel. 030-2202996

Originele monopoly €10,- 
Tel. 030-2202996

2 knuffel ijsberen met jonkie 
wit en zacht €5,- p.stuk Tel. 
030-2202996

Het dikke kinder knutsel 
boek. Er staan leuke dingen 
in €5,- Tel. 0346-243758

Papier maché boek. Leuk om 
iets voor sinteklaas als sur-
prise. €5,- Tel.0346-243758. 

Dvd André Hazes zij gelooft 
in mij €5,- Tel.0346-243758.

Originele pim-pam-pet van 
Jumbo €8,- Tel. 030-2202996

Giga punches groot (12x9cm) 
van Avec. Voor papier of kar-
ton €5,- Tel. 030-2202996

Petroleumstellen, oud, vanaf 
€40,- Tel. 06-53441095

Gourmetstel, nieuw, €12,50 
Tel. 06-53441095

Suedine damesjas, mt 46, €35,- 
gedragen Tel. 06-53441095

Activiteiten
Ik ben een man 66 jaar op zoek 
naar een WANDELMAATJE. 
ik wandel graag op Beerschoten 
De Bilt. Tel. 06-37231319

Auto's/motoren
ACCU'S + montage/gratis 
bezorging. www.accushop.nl - 
Arkansasdreef 10k - Utrecht. 
Tel. 030-2734157

Fietsen/ brommers
WINTERBANDEN met vel-
gen voor o.a. VW Golf plus, 
Touran ed. maat: 205/55 R16 
H, Steek: 5x112, Naafdiameter: 
57,1, ET-waarde: 47 Montage: 
Bout - 14 x 1,50. Vraagprijs 
€200,- Tel. 06 53409260

Opoe-damesfiets Hema €25,- 
Tel. 06-40730084

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

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  .....................................................

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 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 huis-
werk- en studiebegeleiding 
aan huis. Tel. 0634892915

Bijbaan weekend autowasstraat medewerker
Op zaterdag of zondag helpen auto’s klaar te maken voor-
dat ze de wasstraat in gaan en voor de afwisseling ook de 
kassa bedienen. Wij bieden je een goed salaris. Ben je 16 
jaar of ouder? Stuur een mail naar post@carwashlarenstein.
nl of kom langs.

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl
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Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

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

Betrouwbare huishoudelijke 
hulp aangeboden. Referenties 
beschikbaar. Tel. 06-84291804

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) 

Schrijfactie Amnesty International 8 december in 
Lichtruim. Op 8 december organiseert Amnesty De Bilt 
een schrijfactie in Het Lichtruim, Planetenplein 2 Bilthoven. 
U bent welkom om mee te schrijven tussen 10.00 en 14.00 
uur. Dit jaar schrijven we voor 8 vrouwen die groot onrecht 
is aangedaan. U kunt vrij binnen lopen tijdens deze uren, 
ook kinderen zijn welkom. Voorbeeldbrieven, pen en papier 
liggen klaar. Eventueel kunt u zelf neutrale ansichtkaarten 
meebrengen om te versturen.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 
Al decennialang is Zwarte Piet (terecht) een discussie en verandert hij lang-
zaam naar gewoon Piet. Een lieve man of vrouw met cadeaus en lekkers voor 
de kinderen. De enige constante is verandering en dat geldt ook voor het Sin-
terklaasfeest.
 
Zwarte Piet kán gewoon niet meer, het is niet van deze tijd, we moeten dit 
loslaten. Dit noem je ook wel beschaving. Maar verandering gaat niet zo snel. 
Het Sinterklaasjournaal is hierin leidend. Onze kinderen kijken ernaar en zij 
groeien op met nieuwe Pieten. Heerlijk duidelijk voor ze. Een Piet met heel 
veel schmink is een oude Piet (is wel héél vaak de schoorsteen in geweest). De 
nieuwe Pieten, waarvan er gelukkig veel meer zijn, hebben een paar vegen op 
het gezicht. De normaalste zaak van de wereld! Daarbij zijn ook alle liedjes 
aangepast naar bijvoorbeeld lieve Piet in plaats van Zwarte Piet. Mijn kinde-
ren hebben het nooit over zwarte Piet. Nooit. 
 
Intocht
Maar dan gaan we naar de intocht en staan we daar tussen allemaal oude Pie-
ten. Mijn oudste zoon van 5 vertelt aan mij, dat dit allemaal oude Pieten zijn 
en dat vindt hij wel jammer. Want die nieuwe pieten zijn zo leuk en grappig op 
het Sinterklaasjournaal. Daarbij kunnen onze kinderen niet goed meezingen 
omdat De Bilt kiest voor de oude versies geschreven in 1926 (!!). Waarom 
kiest De Bilt voor zo'n ouderwetse intocht? Ik schaamde mij kapot. Ik keek 
om mij heen, voor wie doen we dit?? Voor wie? Niet voor de kinderen en dat 
vind ik zeer verkeerd. Moeten wij dit thuis weer uitleggen aan onze kinderen. 
Hou toch op, laat het los! Ga mee in de verandering. Het is een kinderfeest, 
gedraag je eens volwassen en verantwoordelijk. De Bilt, dit was een aanflui-
ting. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Erik den Hertog, De Bilt



Chocolademelkloop 
groot succes

Zondag was het al weer de 15de editie van de Chocolademelkloop 
in de bossen van Beerschoten. Maar liefst 1500 deelnemers en veel 

toeschouwers maakten van deze loop een waar festijn. 

Er was keuze uit een loop van 2,5, 5 en 10 km. Naast deze lopen was er 
ook veel te doen, zoals broodjes bakken boven vuurkorven voor de kin-
deren. Burgemeester Sjoerd Potters maakte de winnaars van de loterij 
bekend.  (Frans Poot)

Ook bij de start van de 5 en 10 km lopen was het een heel gedrang om 
als eerste weg te komen.
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Pepernotentoernooi
Judokan groter dan ooit

door Kees Diepeveen

Traditioneel op de laatste zaterdag van november wordt door de Maartensdijkse Judovereniging 
Judokan het jaarlijkse Pepernotentoernooi georganiseerd in De Vierstee in Maartensdijk; dit 

jaar met een record aantal deelnemers van 250. Madeleine Bakker, Wethouder Sport en Welzijn, 
verrichte om 9.00 uur de opening.

De wethouder sprak tijdens de ope-
ning haar bewondering uit voor al 
die mensen binnen Judokan die het 
mogelijk maken om een toernooi 
van een dergelijke omvang te orga-
niseren. Begonnen als clubtoernooi 
maar in bijna 25 jaar uitgegroeid 
tot een regionaal toernooi waar 250 
kinderen aan deelnemen tot zelfs 
judoka’s uit Oestgeest en Maasland. 
De tribunes waren de gehele dag 
goed gevuld met meelevende ou-
ders en andere supporters 

Medaille
Door een prima organisatie was het 

mogelijk om al deze kinderen vari-
erend in leeftijd van 3,5 tot 11 jaar 
gedurende de dag volgens een strak 
geregisseerd schema tegen elkaar 
te laten strijden. In de ochtenduren 
kwamen de judoka’s in de leeftijds-
categorie van 4 tot 7 jaar op de mat. 
Na de middagpauze vertoonden de 
oudere kinderen hun judo-kunsten. 
Elk kind kwam driemaal op de mat 
om onderling uit te maken wie de 
poulewinnaar werd. Binnen elke 
leeftijdscategorie volgde de prijs-
uitreiking waarbij de winnaars een 
beker ontvingen en er voor alle 
deelnemers een fraaie medaille was.

Kapper Hans Bokaal
Ook dit jaar was er weer voor de 
mooiste worp of actie binnen een 
leeftijdscategorie een stijlprijs be-
schikbaar. Een fraaie beker met de 
naam: Kapper Hans Bokaal. De 
scheidsrechters bepaalden per leef-
tijdscategorie wie de winnaars van 
deze stijlprijs waren. De winnaars 
van deze bokaal waren enorm ver-
guld met deze prijs. Om 16.00 uur 
kon de organisatie terug zien op een 
geweldig toernooi met dank aan alle 
judoka’s, ouders EHBO, vrijwilli-
gers en scheidsrechters, die dit mo-
gelijk maakten.

Aangemoedigd door het talrijke publiek werd er op vier matten fanatiek 
gestreden door alle deelnemers. 

DOS start zaalcompetitie met winst
DOS is ingedeeld in op papier de sterkste van de vier Overgangsklasse poules. Het was daarom 
extra belangrijk om direct in de eerste wedstrijd punten te pakken. Met KVA uit Amstelveen als 

tegenstander trof DOS het niet, want vorig seizoen speelden beide teams
ook al tegen elkaar en verloor DOS tweemaal.

In de eerste helft lag een nederlaag 
weer in het verschiet. DOS speelde 
aanvallend te onrustig en faalde 
vooral in de afronding met een 
veel te laag schotpercentage. KVA 
schoot wel zuiver en pakte snel een 

1-5 voorsprong. De Amstelveners 
breidden dit uit tot een 3-8 tussen-
stand. Hierna kwam DOS iets beter 
in de wedstrijd en had de achter-
stand bij 7-9 bijna teniet gedaan. De 
opleving was van korte duur, want 

halverwege de wedstrijd was de 
marge toch weer opgelopen tot vijf 
doelpunten bij de 10-15 ruststand. 
Er kwam een hernieuwd DOS de 
tweede helft het veld op; vier scho-
ten later stond het ineens 14-15 
wat de KVA-coach naar een time 
out deed grijpen. DOS schoot met 
veel meer overtuiging en had voor-
al meer rust in het spel. Het werd 
een heerlijke tweede helft waar de 
spanning vanaf droop; beide teams 
gaven elkaar niets toe en het ging 
lange tijd gelijk op. 

Pas negen minuten voor tijd kwam 
DOS bij 21-20 op voorsprong in de 
wedstrijd, die langzaamaan steeds 
meer in het voordeel van de West-
broekers kantelde. Vijf minuten 
voor tijd scoorde DOS de 24-21 en 
leek de overwinning dichtbij. KVA 
kwam tot één doelpunt dichterbij, 
maar gelukkig trof de laatste po-
ging van de gasten in de slotsecon-
den geen doel (24-23). Aanstaande 
zaterdag speelt DOS uit in Hardinx-
veld tegen HKC om 16.15 uur. 

DOS startte de zaalcompetitie met een knappe en krappe overwinning.

Irene pakt punten in 
Amsterdam

Vooraf leek het voor de Irene Dames een kansloze operatie, uit tegen het 
Amsterdamse US, de nummer twee op de ranglijst. ‘We zijn een jong team 
met potentie, maar kijken af en toe nog iets te veel op tegen meer ervaren 
teams’ meldde coach Erna Everaert voorafgaand aan de wedstrijd. 

Dat beeld werd in de eerste set bevestigd, Irene had te veel respect voor de 
tegenstander met een 25-20 nederlaag als resultaat. Daarna schudde Irene alle 
schroom van zich af en met goed serveren en gedurfd aanvalsspel trokken de 
blauwen de tweede set met 21-25 naar zich toe. Vanaf dat moment volgde een 
spannende strijd waarin twee gelijkwaardige teams vochten voor ieder punt. 
De derde set ging naar de Amsterdamsen, maar de vierde set werd door goed 
serveren van Tess van Schie en Marit Pasterkamp door Irene gewonnen. De 
beslissende vijfde set kon alle kanten op, maar door een paar ongelukkige bal-
len van Irene trok US aan het langste eind. Irene routinier Laura Klomparends 
keek tevreden terug op de wedstrijd: ‘Dit zijn twee mooie bonuspunten, onze 
jonkies deden het geweldig. We gaan iedere week beter spelen en tonen aan 
dat we van niemand bang hoeven te zijn. Volgende week zijn we vrij en de 
week daarna spelen we thuis tegen onze medepromovendus Kalinko’.

(Michel Everaert)
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ONBEPERKT GENIETEN
voor máár € 25 P.P.!

Kon. Wilhelminaweg 435 - 3737 BD Groenekan
0346 - 21 82 98 - www.asiandelight.nl

Openingstijden
ma: gesloten - di t/m zo: 16.00 - 22.30 uur

advertenties

Zout bij
jubilerende Vogelwacht Utrecht

door Walter Eijndhoven 

In het kader van haar 60-jarig jubileum, organiseerde de Vogelwacht Utrecht, afdeling De Bilt/ 
Zeist, samen met de Zoogdierwerkgroep Utrecht (ZOUT) op donderdag 8 november, een lezing 

over kleine marterachtigen. Vogelaars komen veel in de natuur en en uiteraard
zien ook zij weleens een marterachtige, maar welke soort is dat?

Op deze vraag gaan Elze Polman en 
Dieuwertje Boonstra, beide lid van 
de Zoogdierwerkgroep, uitgebreid 
in. Vaak worden deze kleine roof-
dieren in een flits waargenomen 
en is het op naam brengen van een 
dier onbegonnen werk. Had deze 
een zwarte staartpunt (hermelijn)? 
Of een gekartelde demarcatielijn 
(wezel)? Was dat een bunzing langs 
die sloot? Wie weet, maar het kan 
ook zijn ontsnapte ‘broertje’ de fret 
zijn. Allemaal vragen waar menig 
natuurliefhebber mee kampt.

Rommelig
‘De groep van marterachtigen be-
staat uit 67 soorten wereldwijd’, 
begint Boonstra haar verhaal. ‘In 
Nederland leven drie kleine marter-
achtigen, wezel, hermelijn en bun-
zing. Voor het gemak benoemen wij 

ook boom- en steenmarter’. Helaas 
worden alle vijf soorten weinig 
waargenomen door wandelaars. 

Over aantallen kleine marterachti-
gen is zo goed als niets bekend. Wel 
dat de aantallen achteruitgaan door 
jacht, verkeer en een “opgeruimd 
landschap”. Boonstra: ‘Kleine mar-
terachtigen houden van rommelige 
hoekjes in de natuur, waar zij zich 
kunnen verschuilen en hun prooi 
kunnen zoeken’. Ondanks dat de 
hermelijn voornamelijk voorkomt 
in het noorden van de provincie 
Utrecht, de bunzing langs slootjes 
in het westen van onze provincie en 
de wezel, die overal voorkomt en te 
onderscheiden is van de hermelijn, 
doordat de scheidslijn onregelma-
tig is, blijft determinatie een heikel 
punt. Het is om gek van te worden.

Cameravallen
Gelukkig hebben leden van de 
Werkgroep Kleine marterachtigen 
daar een oplossing voor gevon-
den. ‘De veldwerkgroep van de 
Zoogdiervereniging beschikt over 
materiaal voor onderzoek naar 
zoogdieren in het veld’, legt Elze 
Polman uit. ‘Dit materiaal, zoals 
life traps (om bijvoorbeeld muizen 
te vangen) en cameravallen wordt 
gebruikt op onze veldstudieweek-
enden en zomerkampen’. Om de 
verspreiding na te gaan van bunzing 
en boommarter is het meetnetwerk 
BuBo opgericht, waarbij 50 wild-
camera’s in nog niet onderzochte 
gebieden worden opgesteld. Meer 
dan 25 vrijwilligers houden zich 
hiermee bezig, in de hoop meer te 
weten te komen over verspreiding 
en aantallen.

Bunzing
Polman: ‘Camera’s worden niet 
het hele jaar door gebruikt. Voor 
de bunzing geldt de periode van 15 
maart tot 30 april en 15 juli tot 31 
augustus en voor de boommarter 
geldt de periode van 1 juni tot 15 
juli. Iedereen kan hieraan meedoen. 
Natuurlijk moet je wel toestem-
ming vragen aan de terreineigenaar. 
Wij hopen dat meerdere belangstel-
lenden zich aansluiten, zodat wij 
steeds meer te weten komen overde-
ze kleine interessante roofdiertjes’. 
Iedereen die interesse heeft in deze 
kleine roofdieren kan zich opge-
ven bij een werkgroep. Werkgroep 
kleine Marterachtigen (WKM), 
Werkgroep Boommarter Nederland 
(WBN), Stichting Struikrovers en 
de Stichting kleine Marterachtigen 
(SKM) houden zich bezig met stu-
die naar marterachtigen. Natuurlijk 
kunnen natuurliefhebbers zich ook 
opgeven bij de Vogelwacht Utrecht 
en de Zoogdiervereniging. 

Zoogdierwerkgroep Utrecht houdt zich bezig met het verbinden van 
zoogdierliefhebbers en activiteiten over en voor zoogdieren in de 
provincie Utrecht. 

Kerstbomenactie bij Lions Club
In de bedrijfsruimte achter het huis 
van Wil en Theo Voorveld aan de 
Spoorlaan in Bilthoven wordt de 
komende weken weer hard gewerkt 
om 500 kerstboompjes van 90 cm 
hoog van lichtjes en kaarsvetsterren 
met linten te voorzien. De kaars-
vetsterren zijn handgemaakt en 
worden in de boom bevestigd met 
mooie transparante linten. Deze 
kaarsvetsterren worden vervaar-
digd door cliënten van Abrona 
in de eigen kaarsenmakerij. Er 
gaan 27 sterren in iedere boom, 
in totaal zijn er dus een kleine 
15.000 sterren nodig. De leerlin-
gen van de AERES-mavo hielpen 
in de afgelopen jaren al bij deze 
grote klus en doen dat ook dit 
jaar weer samen met Lionsleden 
en hun vriendinnen. Dit jaar gaat 
de opbrengst van deze actie naar 
de Prinses Maxima-manege in 
Den Dolder en naar de Stichting 
Hulphond. Een klein deel van de 
boompjes wordt thuis bezorgd 

bij ouderen die zelf geen vervoer 
hebben om het boompje te komen 
halen. Bestellen kan via Lionskerst-
bomen@gmail.com of telefonisch 
via 06-19496318. Ophalen kan op 
vrijdag 7 december tussen 15.00 en 

18.00 uur en zaterdag 8 december 
van 10.00 uur en 15.00 uur.

In de war

Het oog van Letty Berk (Maartensdijk) viel op deze prachtige roos En 
er zitten nog 8 knoppen aan de tak. En dat op 19 november. ‘Het is 
heel mooi, maar ook heel erg. De natuur is echt in de war door de 
klimaatveranderingen. 

Beerschotenwandeling
Op zondag 2 december organiseert Utrechts Landschap een wandeling 
op Landgoed Beerschoten, behorend tot de mooiste landgoederen van 
de Utrechtse Heuvelrug. In het gebied komen reeën, de das, de vos en 
vele vogels voor zoals de raaf. Tijdens deze wandeling vertelt de gids 
over de rijke historie van dit landgoed. De wandeling duurt anderhalf 
tot twee uur.

De Start is vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 6, 
De Bilt; voorbij de parkeerplaats van de Biltsche Hoek linksaf. Ver-
trektijd 14.00 uur. Vooraf aanmelden (nodig) kan op de website van 
Utrechts Landschap bij ‘activiteiten’. Deelname is gratis.

Spiegeltje, spiegeltje

Deze foto van de grote zilverreiger is gemaakt in het prachtige 
Noorderpark door Mariette Wouters.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Laatste maand: Wildstoofpotje €15,-

Woe.
28-11
Do.

29-11
Vr.

30-11
Za.

01-12
Zo.

02-12

Betuwse beenham
met mosterdsaus

of
Gamba’s met spinazie 

en pasta
of

Vegetarische stamppot 
met groentenkroket

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
05-12
Do.

06-12
Vr.

07-12
Za

08-12
Zo.

09-12

Saté van varkenshaas 
met frietjes en sla

of
Zeebaarsfilet

met kruidenolie
of

Pastei met ragout 
(champignon) en 
wintergroenten

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50Groenekanseweg 168

Groenekan
0346 - 218821

www.naastdeburen.nl

Het was dit weekend groot feest, 
want de Goedheiligman is bij

Naast de Buren langs geweest.

En dankzij deze goede Sint
kan het zijn dat u

5 december een surprise
onder uw bordje vindt.

Dus komt u 5 december dineren, dan heeft u geluk
als wij uw gerecht op het juiste bordje serveren!
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