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Huidige verkeerssituatie 
Jan Steenlaan Bilthoven

door Walter Eijndhoven

Woensdag 13 maart organiseerde gemeente De Bilt een informatieavond in De Bremhorst in 
Bilthoven over de verkeerssituatie op de Jan Steenlaan en omliggende lanen. Tijdens 

deze avond konden belangstellenden zich aansluiten bij een monitoringgroep. 

Donderdag 14 november kwam de 
monitoringgroep voor de tweede 
maal bijeen in de Coesfeldzaal in 
Jagtlust. Hoe zijn de reacties tot nu 
toe met betrekking tot het verkeer 
op en rond de Jan Steenlaan? Uit 
de monitoringgroep kwamen ook 
tijdens deze tweede ontmoeting 
diverse positieve en negatieve re-
acties. 

Hoek
Om maar direct met de negatieve 
reacties te beginnen: veel weg-
gebruikers hebben geen idee wie 
voorrang heeft op de hoek Jan 
Steenlaan/ Rembrandtlaan. Is dat 
de fietser? Of de automobilist? 
Volgens de monitoringgroep staan 
haaientanden afgebeeld, maar zijn 
deze erg slecht zichtbaar voor het 
verkeer. Een andere negatieve re-
actie betreft het weggedeelte tussen 

de Ostadelaan en de Ruijsdaellaan. 
Hier ligt geen verkeersdrempel, 
waardoor diverse automobilisten te 
hard rijden.

Smiley
Het bordje met de ‘smiley’ wordt 
gemist in de Jan Steenlaan. Ver-
keersdeelnemers kregen een smiley 
te zien als zij zich hielden aan de 
maximum snelheid. Vanuit de ge-
meente wordt dit bord slechts en-
kele weken op een bepaalde plek 
neergezet, waarna het bord met de 
smiley weer verdwijnt naar een 
andere plaats binnen de gemeente. 
De monitoringgroep vraagt aan de 
gemeente of dit bord weer enige 
tijd op de Jan Steenlaan mag staan, 
voornamelijk vanwege de nog 
steeds onveilige situatie voor fiet-
sers op de Jan Steenlaan. 

Appen
Nog meer minpunten: veel ouders 
met sportende kinderen rijden nog 
steeds veel te hard. Omwonenden 
aan de Jan Steenlaan ergeren zich 
groen en geel aan het gedrag van 
deze ouders. Ook appende jeugd 

brengen zichzelf en overige ver-
keersdeelnemers in gevaar. De 
monitoringgroep zou graag zien 
dat de politie meer aanwezig is en 
handhaaft. Als voorbeeld noemt 
zij de periode na de schoolvakan-
ties. Leden van de monitoringgroep 
constateren dat regelmatig fietsers 
worden weggedrukt door passeren-
de auto’s, terwijl de fietsveiligheid 
leidend is op de Jan Steenlaan. 

Vergeten straatjes
Omwonenden van de zogenaamde 
‘vergeten straatjes’ (Jan Gossaert-
laan, Clara Peeterslaan, Joos van 
Clevelaan) voelen zich in de steek 
gelaten door gemeente De Bilt. 
Op de Jan Gossaertlaan heeft de 
gemeente een verkeersdrempel 
aangelegd. Deze is echter zo laag 
dat het verkeer geen enkele hinder 
ondervindt van deze drempel. Aan-
wonenden zien de Jan Gossaertlaan 
als een soort racebaan. Behalve als 
racebaan wordt de Jan Gossaert-
laan ook gebruikt als doorgangs-
route naar de scholen (HNL/ WP) 
en de sportvelden. Via Googlemaps 
wordt de Jan Gossaertlaan zelfs 
aanbevolen in plaats van de route 
Jan van Eyklaan/Jan Steenlaan. 

Nacht
Communicatie met de gemeente 
wordt ook genoemd als minpunt. 
Middenin de nacht vonden werk-
zaamheden plaats op de Rem-
brandtlaan, waardoor omwonenden 
uit hun slaap werden gehouden. De 
gemeente heeft hierover niet ge-
communiceerd met omwonenden. 
Veel omwonenden hebben vragen 
omtrent het busverkeer. Station 
Bilthoven is het eindpunt van de 
bus. In De Bilt en Bilthoven-Zuid 
stappen de meeste passagiers uit, 
waardoor de bus in Bilthoven-
Noord (Jan Steenlaan en omlig-
gende lanen) zo goed als leeg is. 

Verlichting onthuld
De nieuwe verlichting van het keramisch kunstwerk ‘Vier Eenheid’ 
en het keramieken naambord bij De Vierstee aan de Nachtegaal-
laan in Maartensdijk is vorige week gecompleteerd en onthuld in 
het bijzijn van en door wethouder Madeleine Bakker en kunste-
naar Philipp van der Zeeuw. 

Bij deze verlichting is gekozen voor speciale energiezuinige Ledverlich-
ting in samenspraak met Van Woudenberg Elektro te Maartensdijk, die 
ook zorgde voor de montage en inregeling. De onthulling van het naam-
bord en de verlichting gebeurde voorafgaande aan ‘Aan de Keukenta-
fel’, dat diezelfde avond in De Vierstee plaatsvond.                         [HvdB]

Vol belangstelling wordt toegekeken hoe de verlichting het kunstwerk 
verlicht. (foto Henny van der Heyden)
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Met een te lage verkeersdrempel blijft de Jan Gossaertlaan een racebaan. 

Hier ligt geen verkeersdrempel, waardoor automobilisten te hard rijden.

De gemeente liet weten dat vanaf 
december geen ‘grote’ bussen meer 
via de Rembrandtlaan rijden.

Slaapdorp
Veel onduidelijkheid heerst nog bij 
omwonenden en weggebruikers 
over de situatie Jan Steenlaan. Wat 
gaat er gebeuren met het gebied 
rond het station? Vanuit de groep 
wordt geantwoord: ‘De Jan Steen-
laan is nog niet geheel ontwikkeld, 
omdat de wethouder afwacht hoe de 
ontwikkelingen zijn: ‘Wordt station 
Bilthoven in de toekomst gebruikt 
door studenten vanuit Utrecht en 
Amersfoort richting Universiteit 
Utrecht en Hogeschool Utrecht? Of 
blijft De Bilt een slaapdorp, waar-

bij inwoners forenzen naar andere 
plaatsen’.

Positief
Gelukkig is het niet alleen maar kom-
mer en kwel. Ook positief nieuws 
werd genoemd: het overgrote deel 
van de automobilisten gedraagt zich 
netjes op de Jan Steenlaan en omlig-
gende lanen. Ook de belijning op de 
Jan Steenlaan is goed. Er is dus al 
grote vooruitgang geboekt. 

Voor vragen of klachten kunnen 
burgers de gemeente bereiken via 
gemeenteraad@debilt.nl deze vra-
gen komen bij de gemeenteraadsle-
den terecht, zodat zij actie kunnen 
ondernemen.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

24/11 • 10.30u - Mevr. ds. M.T. Cevaal- 
Erbrink en ds. C.H. Oechies
24/11 • 19.30u - Taizé-dienst

Pr. Gem. Zuiderkapel
24/11 • 09.30u - Proponent  

J. A. de Kruijf 
24/11 • 18.30u - Ds. M. van Dalen

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
24/11 • 10.30u - OntMoeten met 

Levi van Dam

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

24/11 • 10.00u - spreker Jan Derk de 
Bruin

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
24/11 • 10.30u - Eucharistieviering: 

Voorganger pastor M. Meneses

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

24/11 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
24/11 • 16.30u - Ds. J. Broersma 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

24/11 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers 
24/11 • 19.00u - Ds. H.L. Versluis 

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

24/11 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum

R.K. St. Michaelkerk
24/11 • 10.30 uur - Eucharistieviering: 

Voorganger F. Zwarts 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
24/11 • 10.00u - Spreker Rein Schaeffer

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
24/11 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

24/11 • 10.00u - Ds. C.M. Buijs
24/11 • 18.30u - Kandidaat G.M. Bosker

Onderwegkerk Blauwkapel
Vanaf zondag 1 december (Adventstijd) 

zijn er op zondagen muzikale 
adventsvieringen om 10.30 uur.

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

24/11 • Samendienst om 09.30 uur in en 
met Ontmoetingskerk Maartensdijk

 
Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk
24/11 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
24/11 • 18.30u - Ds. A.J. Sonneveld

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

24/11 • 10.00u en 18.30u - Ds.
R.P. van Rooijen

PKN - Ontmoetingskerk
24/11 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
24/11 • 10.30u - Eucharistieviering: 

Voorganger Pastor Jozef Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

24/11 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee 
24/11 • 18.30u - Dhr. C. Hoogendoorn

PKN - Herv. Kerk
24/11 • 10.00u - Ds. A. Stijf

24/11 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 

Workshop Werk en  
Mantelzorg 

Mantelzorger en ook nog een 
(fulltime) baan? Hoe hou je al 
die ballen in de lucht en hoe 
zorg je voor een goede balans 
om werk- en zorgtaken te com-
bineren. In de workshop op don-
derdag 21 november van 19.30 
tot 21.30 uur, wordt er inzicht 
gegeven in (verlof)regelingen 
en mogelijkheden via uw werk-
gever. Aanmelden via mantel-
zorg@mensdebilt.nl. De locatie 
is Het Coachhuis, Frans Hal-
slaan 68 in Bilthoven.

Klaverjassen bij SVM

Op vrijdag 22 november wordt 
er geklaverjast in de kantine 
van SVM aan de Dierenriem in 
Maartensdijk. De aanvang is om 
20.00 uur en meedoen kost 3,50 
euro. Er is ook een loterij, voor 
€ 0,25 per stuk zijn er loten te 
koop. Voor aanmelden: tel. 0346 
212366 of 06 51832063.

Fractions in de Michaëlkerk

Zondag 24 november om 15.30 
uur is er een concert ‘Fractions’ 
in de Michaëlkerk (Kerklaan) 

in De Bilt, met muziek van 
Mozart, Boccherini, Webern en 
ook van de Iraanse componist 
Homayoon Kazemi. Het doel is 
om nieuwe muziek met ‘oudere’ 
klassieke muziek te combineren. 
De musici zijn allemaal studen-
ten van het Utrechts Conservato-
rium. De toegang is gratis. 

Taizéviering Centrumkerk 
Bilthoven 

Zondag 24 nvember wordt een 
meditatieve viering gehoudenin 
de sfeer van het Franse klooster 
in Taizé. Er wordt gezongen in 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

Prachtig jubileumconcert AZM
door Kees Diepeveen

In een tot op de laatste plaats bezette St Maartenskerk in Maartensdijk heeft het Algemeen 
Zangkoor Maartensdijk AZM op zondag 17 november het 50-jarig jubileum gevierd 

met een indrukwekkend jubileumconcert. Met een gevarieerd repertoire, dat 
een kleine afspiegeling was van muziekstukken, die AZM door de jaren heen 

heeft gezongen, wist het koor de bezoekers van begin tot eind te boeien.

Voorzitter Dienke Grootenhuis heet-
te alle bezoekers welkom en stelde 
het NASKA-ensemble voor dat sa-
men met AZM-pianiste Mirjam van 
der Veen de begeleiding verzorgde. 
Ook heette zij eregasten pastor de 
Wit en wethouder Madeleine Bak-
ker-Smit welkom. Het programma 
was in blokken verdeeld, het Gloria 
van Vivaldi, overgaand in Volks-
muziek en gevolgd door bekende 
Engelse songs en een blok bekende 
Musicalstukken. Afgesloten werd 
met het grootse Highland Cathedral. 
Koorlid Ben Pieters gaf bij de blok-
ken Volksmuziek en Engelse songs 
uitleg over keuze en betekenis van 
de muziekstukken.

Vivaldi
Het openingsstuk van het concert 
is het Gloria van Vivaldi in een in-
gekorte versie zonder de solistische 
delen. Het koor bracht zes koorde-
len op prachtige wijze ten gehore. 
In het blok Volksmuziek vertolkte 
het koor de nummers Scarborough 
Fair van Simon en Garfunkel en 
Morning has broken van Cat Ste-
vens in een mooi arrangement van 
dirigent Stephan Pas. Een bijzonde-
re uitvoering betrof een traditioneel 
Zweeds volkslied dat voor het jubi-
leum in het Noors werd uitgevoerd. 
Een knappe prestatie van het koor. 
Hierna volgde een intermezzo van 
het ensemble.

Visitekaartje
Vervolgens zong het koor haar En-
gelse repertoire. De Spanish Sere-
nade en het nummer As Torrents 
in Summer van componist Edward 
Elgar werd op gloedvolle en over-

tuigende wijze gezongen. Het koor 
gaf met de vertolking van Song for 
Athene haar visitekaartje af. Heel 
ingetogen en afgewisseld met uit-
bundige en krachtige zang waarbij 
de overgangen vloeiend verliepen. 
Ook bij het blok Musical toonde het 
koor zich in zijn element. Met flair 
werden Somewhere uit de West 
Side Story, Why God why en Sun 
and Moon uit Miss Saigon en Me-
mory uit de musical Cats vertolkt. 

Doedelzakspeler
Hierna nam wethouder Madeleine 
Bakker-Smit het woord om AZM 
namens de gemeente De Bilt te feli-
citeren met het jubileum waarbij zij 
tevens haar bewondering uitsprak 
voor de prestaties van koor en en-
semble. Het concert werd afgeslo-
ten met het grootse Schotse mu-
ziekstuk Highland Cathedral. Het 
muziekstuk werd extra groots door 
de opkomst van een snaredrummer 

en een doedelzakspeler. Hierdoor 
werd het een overweldigend slot 
wat het beste uit het koor en orkest 
haalde. Een langdurig en enorm ap-
plaus gaf de waardering weer voor 
dit concert. Dirigent Stephan Pas is 
erin geslaagd om samen met koor, 
pianiste Mirjam van der Veen en 
het ensemble een prachtig jubile-
umconcert te verzorgen dat door de 
bezoekers enorm is gewaardeerd. 
Na afloop van het concert werd de 
bezoekers nog een drankje aange-
boden en vond er een receptie plaats 
voor koorleden en genodigden. 

In een volgepakte Sint Maartensdijk zingt AZM haar jubileumfeest.

verschillende talen en er is gele-
genheid om stil te zijn. Aanvang 
19.30 uur. Na afloop is er de 
mogelijkheid om thee of koffie 
te drinken en na te praten.

Finissage in Galerie Mi

Galerie Mi organiseert zondag 
24 nov. van 14.00 tot 17.30 uur 
de finissage van de derde expo-
sitie in 2019. Er is een grote 
hoeveelheid en diversiteit aan 
kunstwerken op een oppervlak-
te van bijna 200 m2 aanwezig. 
Galerie Mi is gevestigd aan de 
Beethovenlaan 13 in Bilthoven.

Universele eredienst

Zondag 24 november organiseert 
de Soefi Beweging een universe-
le eredienst met als thema: ‘Over-
gave’. Locatie is Huize Het Oos-
ten, aanvang 11.00 uur. In deze 
dienst wisselen spreken, stilte en 
muziek elkaar af. De bijeenkomst 
is vrij toegankelijk. Vrijwillige 
bijdrage bij de uitgang. Na afloop 
is er thee of koffie.

Ontdek Fort Ruigenhoek 

Met de gids van Staatsbosbeheer 
kan je op 24 nov. Fort Ruigen-
hoek ontdekken. De gids vertelt 
je alles over het fort en hoe 
de soldaten hier vroeger leefden. 
Maar ook over de bomen en plan-
ten rond het fort, en hoe die een 
rol speelden bij de verdediging 
ervan. Aanvang 13.30, duur ca. 
1,5 uur, kosten € 5,00, kinderen € 
2,50 contant. Aanmelden bij het 
hek van het fort.. Deze excursie 
is ook met een groep te boeken. 
Neem hiervoor contact op met 
utrechtwest@staatsbosbeheer.nl.

Buggy Walking

Vanaf maandag 25 novem-
ber is er een nieuw initiatief in 
de gemeente De Bilt: ‘Buggy 
Walking’. Het is een interactief 
beweegprogramma voor vaders 
en moeders met kinderen in de 
buggy c.q. draagdoek onder 
begeleiding van een Buurtsport-
coach van Mens De Bilt; elke 
maandag in de even weken van 
10.00 tot 11.30 uur. Het start- en 
eindpunt is bij de Schaapskooi 
- kinderboerderij - aan de Melk-
weg 1B te Bilthoven. Deelname 
is gratis. Aanmelden vooraf kan 
via servicecentrumdebilt@mens-
debilt.nl of tel. 030 7440595. 

Presentatie pelgrimstocht

Een ervaren pelgrim geeft op 
maandag 25 nov. om 19.30 uur 
een presentatie over zijn camino 
te voet naar Santiago de Compos-
tela. Hij vertelt over de geschie-
denis en achtergrond van deze 
pelgrimstocht in het HF Witte-
centrum. De bijeenkomst wordt 
georganiseerd door de vrouwen 
van nu afd. De Bilt/Bilthoven. 
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WereldLichtjesDag

Op 2 november was Allerzielen, 
de dag waarop de Kerk alle 
overleden gelovigen herdenkt. 
In de maand november 
organiseren begraafplaatsen 
en crematoria verschillende 
herinneringsbijeenkomsten om 
stil te staan bij het afscheid dat 
we namen van onze dierbaren. 
Net zoals we dat deden op de 
dag van de uitvaart.

Onlangs sprak ik collega Anne. 
Zij verzorgde een jaar geleden 
de uitvaart van een baby en 
vertelde dat de ouders nu blij 
zijn dat ze de keuze hebben 
gemaakt om tot een uitvaart 
van hun kindje over te gaan. 
Het geeft hen de gelegenheid 
om het verlies in hun leven 
te kunnen verweven. En niet 
alleen hen als ouders, maar 
ook een broertje of zusje. Of 
grootouders.

Bij de wet is een begrafenis of 
crematie van de baby verplicht 
na een zwangerschapsduur 
van ten minste 24 weken. Bij 

Op een ochtend fiets ik van Zeist naar Bilthoven. Ik zie hoe de bomen zijn verkleurd: geel, oranje, 
bruin, het is prachtig en wat gaat de herfst snel. Ik betrap mezelf erop dat ik een liedje fluit, 
waardoor ik aan mijn vader denk, die al weer ruim zeven jaar geleden overleed. Hij floot ook altijd, 
als hij het naar zijn zin had. Ik zie hem in gedachten voor me, hoor zijn stem. Het zijn vaak kleine 
dingen, waardoor je herinneringen oproept. Geuren, smaken en geluiden kunnen ons razendsnel 
terugvoeren naar een bepaalde herinnering. Soms zou ik nog iets tegen mijn vader willen zeggen.

een zwangerschapsduur van 
minder dan 24 weken gelden 
geen wettelijke verplichtingen. 
Belangrijk is om te weten dat 
een uitvaart altijd mogelijk is.

Iedere tweede zondag in 
december - dit jaar op 
8 december - wordt 
WereldLichtjesDag gehouden. 
Op deze dag steken mensen 
over de hele wereld kaarsjes 
aan ter nagedachtenis aan 
overleden kinderen. Het maakt 
daarbij niet uit hoe oud het 
kind was of hoe lang het al 
geleden is. De wereld wordt zo 
even letterlijk wat lichter voor 
mensen die een kind verloren 
hebben en daarnaast is er het 
besef dat je niet alleen bent met 
je verdriet.

Op 8 december staan we stil 
bij alle kinderen, die op welke 
leeftijd en om welke reden dan 
ook, zijn overleden. 

Op wereldlichtjesdag.nl lees ik 
het volgende gedicht:

Omdat ze nooit worden vergeten
omdat ze werkelijk bestaan
iedere naam, ieder lichtje
iedere ziel, ieder gezichtje
gekoesterd in je hart voortaan
daarom maken we licht

Weer thuisgekomen loop ik 
naar het portret van mijn 
vader. Ik steek een kaarsje voor 
hem aan en bel even met mijn 
moeder.

Koop Geersing
register uitvaartverzorger

06 - 10 27 55 85

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

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Internationale prijs voor 
HNL Albatrosproject

door Walter Eijndhoven

Tijdens het Science on Stage Festival van donderdag 31 oktober tot en met zondag 3 november in 
Cascais (Portugal) presenteerden docenten van Het Nieuwe Lyceum (HNL) in Bilthoven 

hun Albatrosproject voor een gezelschap van 400 buitenlandse docenten. Uiteindelijk 
behaalden zij met hun project de 2e prijs ‘ Highly Commended’ 

Het Nieuwe Lyceum geeft hun 
leerlingen graag de mogelijk-
heid hun blik te verruimen in hun 
omgeving. Of het nu gaat over 
circulaire economie, workshops 
bij Sweco of ontmoetingen met 
raadsleden over een duurzaam De 
Bilt 2030. Tijdens de Week van 
de Duurzaamheid in 2018 kreeg 
HNL de kans om aan alle derde 
jaars leerlingen de film Albatros 

te laten zien. Een film met beel-
den van stervende jonge albatros-
sen. Stikkend in het plastic van 
onze wegwerpmaatschappij.

Plastic
Deze beelden inspireerden leerlin-
gen om iets te doen tegen plastic af-
val. HNL zag reden dit te faciliteren 
zodat leerlingen zelf allerlei acties 
konden opzetten met als doel: 100 

mensen in hun eigen omgeving te 
stimuleren minder plastic te gebrui-
ken. Leerlingen namen de school-
kantine onder handen, er werden 
papieren zakjes gevouwen om het 
plastic te vervangen en werd ge-
keken naar vervanging van plastic 
bekertjes. Het mooie van dit pro-
ject was dat het iedereen bij elkaar 
bracht en liet zien dat, als je samen-
werkt, je meer kunt bereiken.

Voorselectieronde
Via een voorselectieronde bij de Uni-
versiteit Utrecht konden biologie-, 
wiskunde-, natuur- en scheikundedo-
centen zich aanmelden voor het Eu-
ropese ‘ Science on Stage Festival’ . 
Docenten vanuit het hele land presen-
teerden tijdens deze voorselectie hun 
lesideeën aan elkaar, waarbij een jury 
bepaalde welke zeven projecten mo-
gen meedoen aan het internationale 
festival in Cascais in Portugal. Do-
centes Helen Dil, Maaike Hennekam 
en Connie Jasperse presenteerden het 
project van Het Nieuwe Lyceum: het 
Albatrosproject, een duurzame we-
reld zonder plastic. De presentatie 
mocht er zijn en HNL werd één van 
de zeven uitverkorenen.

Keihard
‘Toen wij hoorden dat wij naar Por-
tugal zouden gaan, moesten wij wel 
zorgen voor een geweldige presen-
tatie’, vertelt Helen Dil, docente 
bij HNL. ‘Wij hebben op school 
keihard gewerkt en de presentatie 
helemaal uitgewerkt, in het Engels. 
De presentatie stuurden wij op naar 
Portugal’. Maaike Hennekam vult 
haar collega aan: ‘Voor ons, als 
HNL, was het de eerste keer dat 
wij op dit festival waren. Eigenlijk 
gingen wij voornamelijk om nieu-
we mensen te ontmoeten en ideeën 
op te doen. Wij wilden er echt een 
feestje van maken. Docenten kwa-
men van over de hele wereld. Heel 
leuk’.

Highly Commended
De presentatie liep heel goed. En 
tevreden wachtten de docentes af 
op wat komen zou. Dil: ‘Het ver-
haal zat goed in elkaar. En geluk-
kig waren wij niet zenuwachtig’. 
Naar aanleiding van de presentatie 
bezocht de jury de drie docentes, 
daarna volgde nog een tweede ron-
de. Hennekam: ‘Wat wij niet wis-
ten, was dat wij in de eindronde za-

ten. Een soort finale. De juryleden 
kwamen nog een derde keer langs. 
Later hoorden wij dat één van de 
juryleden niet overtuigd was van 
de wetenschappelijke kant van ons 
project. Gelukkig zag hij uiteinde-
lijk wel de wiskundige kant van ons 
project in en werden wij naar voren 
gehaald. Op het podium kregen wij 
de tweede prijs ‘ Highly Commen-
ded’ !. En dat voor de eerste keer’.

Vrienden
Dil: ‘Het leuke is dat je altijd veel 
‘vrienden’ hebt, als je wint. Ook 
op dit festival was dat zo. Veel 
scholen wilden met ons samenwer-
ken. Dat is goed voor hun PR. Een 
school uit Keminmaa, een plaatsje 
aan de Botnische Golf in Noord-
Finland was echter heel erg geïn-
teresseerd in ons project. Met hen 
gaan wij graag de samenwerking 
aan. Zij houden zich onder andere 
bezig met het maken van vragen-
lijsten, waar wij interesse in heb-
ben. Uit eigen ervaring weten wij 
dat het moeilijk is om een goede 
vragenlijst samen te stellen. Dus 
wie weet, gaan wij volgend jaar 
wel naar Finland’.

Het onderwijsinnovatieteam van HNL, met van links naar rechts Helen 
Dil, Maaike Hennekam en Conny Jasperse.

advertorial
Voor het project werd een prachtige poster vervaardigd.

Jubileumconcert 
Zang Veredelt

Zang Veredelt bestaat 135 jaar en is daarmee de oudste vereniging in de 
gemeente De Bilt. Het jubileum wordt gevierd met een bijzonder con-
cert, waarin een verkorte uitvoering van de opera Orphée et Euridice van 
Christoph Willibald Ritter von Gluck een centrale plaats inneemt.

Drie professionele zangers zullen de solopartijen van deze opera voor 
hun rekening nemen: de sopraan Tamar Niamut in de rol van Euridice, 
de tenor Jeroen de Vaal als Orpheus en Hadewijch Voorn in de rol van 
Cupido. Twee violisten, een cellist, een bassist en Zang Veredelt-pianis-
te Caroline Kuijpers zullen de solisten en het koor ondersteunen. Een 
ander deel van het concert zal bestaan uit een gevarieerd aantal liederen 
uit het brede repertoire van Zang Veredelt. Het geheel staat onder lei-
ding van dirigent Paul Krijnen. 

Het jubileumconcert is op zondag 24 november om 14.30 uur in de 
Oosterlichtkerk, 1ste Brandenburgerweg 34, Bilthoven. De zaal is om 
14.00 uur open. Toegangskaarten incl. het programmaboekje met de 
teksten van alle liederen zijn aan de zaal verkrijgbaar. De Oosterlicht-
kerk is rolstoeltoegankelijk en er is voldoende parkeergelegenheid. 
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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

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 november.

Groot assortiment
Wilde paddestoelen
o.a Girolle, 
cantharellen, 
jaune/grise, 
cepes, 
oesterzwammen, 
shi-take enz.
Verse truffels 
in het assortiment!

Chocolade D'or 
Taart 
Nu € 15,95
Uit eigen keuken
Granola roodfruit
Pak nu € 4,99

Hete Bliksem 
met worst en spek    

€ 5,95
Per portie

Roerbakgroente
Superieur

€ 2,99
400 gram

Hollandse
Elstar handappels 

€ 1,49
Heel kilo

Desem donker
Volkoren
Nu € 2,99
Onze bekende
Witte Bolletjes
Zak 5 stuks € 1,99

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Onbespoten Hollandse

Tomaatjes 
Keuze uit 40 soorten

500 gram  € 1,99
Hollandse
Comice handperen
Heel kilo € 1,49

Vers gesneden
Snijbonen 
Zak 400 gram  € 1,49
Vitamientjes...
Blauwe Bessen 
Per doosje  € 1,99

25
11

26
11

27
11

Alleen donderdag

Van onze patissier

Coq au Vin 
met garnituur  

€ 1,49
100 gram

Prei - Ham - Gehakt 
Schotel

€ 1,25
100 gram

Pasta 
met Scampi's en groenten

€ 1,49
100 gramVan onze bakker

Vers van de traiteur

Lamsrack 
naturel of gemarineerd

Schouderkarbonade 
of ribkarbonade 

500
GRAM 4.98

1
KILO 19.98

Varkensfiletlapjes 
naturel of gemarineerd

Gehaktstaven
naturel of bourgondisch

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(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 21 november
t/m woensdag 27 november

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

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gegrilde kipfilet
Beenham
Rosbief 

Ei-bieslook salade 
Grillworstsalade
Filet Americain 

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

1
KILO 8 98

ERWTENSOEP MET 
ROOKWORST

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN 

ROOMBRIE MET
TRUFFEL

500
GRAM 5.50

100
GRAM 2.50

CRANBERRYMIX

PISTACHENOTEN

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98

100
GRAM 3.99

3 biefstukjes, 4 schnitzels of 
6 tartaartjes

Lekker voor het weekend

Carpaccio rollade

SHOARMA

SAMEN
VOOR 6.-

500
GRAM 5.98

5 HALEN
4 BETALEN

6.50
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advertentie

Gijs en Greet Jongeleen 
over logeerzorg

‘Hij wordt nog meer verwend dan thuis’

Gijs Jongeleen (75) kreeg zeven 
jaar geleden een herseninfarct. 
Vanaf het moment dat hij uit het 
ziekenhuis kwam, zorgt zijn vrouw 
Greet (72) voor hem. Greet doet dat 
met alle liefde, maar zij heeft ook 
af en toe tijd voor zichzelf nodig. 
Het echtpaar maakt daarom gebruik 
van de mogelijkheid van logeer-
zorg. Gijs gaat dan een poosje naar 
een zorginstelling en Greet kan een 
paar dagen of langer weg. Greet 
laat haar man altijd met een gerust 
hart achter: ‘Ik weet gewoon dat hij 
goed verzorgd wordt.’

Een jaar of vijf geleden maakte het 
echtpaar voor het eerst gebruik van 
logeerzorg. Doel daarvan is om 
mantelzorgers een tijdje te ontlas-
ten. Mantelzorgers zijn mensen die 
onbetaald langer dan drie maanden 
voor iemand met een ziekte of be-
perking zorgen. Sinds Gijs het her-
seninfarct kreeg ‘rommelen we wat 
aan, zo goed en zo kwaad als het 
gaat’, zegt Greet monter. Ze helpt 
haar man onder meer met eten, 
zorgt ervoor dat de douchestoel op 
zijn plek staat, geeft hem medicij-
nen en gaat mee naar de arts en de 
fysiotherapie. 

Spannend
‘Eigenlijk ben ik daar allemaal best 
wel druk mee’, zegt Greet. ‘En ik 
moet veel rekening houden met 
hem. Toen ik via Steunpunt Mantel-
zorg hoorde van de logeermogelijk-
heid, zeiden mijn kinderen direct: 
ma, dat moet je doen, want je moet 
het wel vol zien te houden. Dat 
klinkt misschien dramatisch, maar 
het is natuurlijk wel zo. Ik ben naar 
het spreekuur van het Sociaal Team 
hier in de wijk gegaan en zo is het 

gaan lopen. Het was in het begin 
wel afwachten of hij op een goede 
plek zou komen.’

Gijs geeft eerlijk toe dat hij het de 
eerste keer spannend vond. ‘Ik wist 
niet wat mij allemaal overkwam, ik 
moest het allemaal nog uitvogelen. 
En ik kreeg moeilijk contact met de 
mensen in de zorginstelling. De ke-
ren daarna had ik meer contact en 
op het laatst zei ik tegen de men-
sen: nou tot volgend jaar, dan kom 
ik weer logeren.’ Greet zegt: ‘Ik 
maakte me wel zorgen, maar het 
is wonderwel goed gegaan. En hij 
gunt het me ook.’

Australië
Greet merkt dat de weekjes weg 
haar goed doen. ‘Op vakantie maak 
ik andere dingen mee en doe ik 
nieuwe ervaringen op. Soms kom 
ik vermoeider thuis, maar is mijn 
hoofd vrij. En daardoor kan ik het 
weer beter aan. Het is een wezenlijk 
verschil.’ Greet zegt dat de pret ook 
langer duurt dan alleen de vakan-
tie. ‘Ik zit me van tevoren alweer 

te verheugen op wat ik ga doen. En 
dan heb ik de vakantie zelf en na 
afloop mooie herinneringen.’ Ze is 
onder andere naar Egypte geweest 
en zelfs drie weken met haar oudste 
zoon naar Australië. Gijs kon toen 
drie weken logeren. Gijs vond dat 
allemaal prima, want hij is er ook 
even uit. Voor hem betekent het 
logeren net zo goed even iets an-
ders. ‘Het bevalt me goed, ik vind 
het helemaal positief dat dit kan. 
Ik zou het ook zeker aan anderen 
aanraden. Anderen moeten het na-
tuurlijk zelf ervaren, maar ik word 
er echt in de watten gelegd.’ Greet: 
‘Hij wordt er nog meer verwend 
dan thuis.’

Meer informatie
Woont u in de gemeente De Bilt, 
Bunnik, Wijk bij Duurstede, 
Utrechtse Heuvelrug of Zeist? Wilt 
u meer weten over logeerzorg? 
Neemt u dan contact op met An-
nemieke van Veen, regionaal co-
ordinator logeerzorg via e-mail: 
logeerzorg@zeist.nl of telefonisch: 
06 46441236.           (Rita Jager)

Ooievaars in Westbroek
Het decembernummer van Sint Maerten (het periodiek van de Historische Vereniging 

Maartensdijk), bevat onder meer een artikel over een al in oude documenten 
beschreven welkome Westbroekse dorpsgenoot, de ooievaar. Die ooievaar is 

daar tot op de dag van vandaag een graag en frequent geziene gast. 

‘Postale zaken in Groenekan’ volgt 
het wel en wee van Willem Bar-
neveld, postbode en later postkan-
toorhouder in Groenekan. Hij nam 
als postbode onder meer de ‘grote 
polderroute’ voor zijn rekening. 
Een bijvangst van onderzoek in de 
archieven van het regionaal streek-
archief in Breukelen toont de, eind 
20-er jaren, diametraal tegenover 
elkaar staande opvattingen van de 
gemeenten De Bilt en Maartensdijk 
v.w.b. de vraag of de Nieuwe Hol-
landsche Waterlinie, een vloek of 
een zegen was. 

Nevelen
Verder gaat men in dit december-
nummer op zoek naar de histori-
sche polder ‘het Zek’, die in de 
nevelen van de tijd verdwenen lijkt 
te zijn en met de feestdagen alweer 
in zicht sluit dit nummer af met een 
‘historische’ cadeausuggestie. 
Het decembernummer van Sint 
Maerten ligt vanaf 20 november 
bij de verkooppunten voor de losse 

verkoop; bij Van der Neut, Groe-
nekanseweg 5 in Groenekan, bij 
Kapper Hans Stevens, Maertens-

plein 26, Maartensdijk en bij de 
Bilthovense Boekhandel, Juliana-
laan 1 te Bilthoven.     (Frank Klok) 

Ooievaars op hun nest voor de kerk van Westbroek. 

Appeltaart en 
muziekplezier in Lichtruim

Een prachtig samensmelten van zang, altviool, cello en piano, afge-
lopen vrijdagmiddag in Het Lichtruim in Bilthoven: een bijna ge-
heel gevulde zaal was getuige van een klassiek concert dat speciaal 
voor ouderen werd georganiseerd onder de noemer Appeltaartcon-
certen, vrij naar de versnapering in de pauze.

Omdat het voor veel ouderen niet altijd even gemakkelijk is om ‘s 
avonds uit te gaan organiseert altviolist Michiel Holtrop kleinschalige 
concerten van hoog niveau, waarbij hij steeds wisselende muzikale 
partners uitkiest, zoals de uitmuntende pianist Ernst Munneke en de 
prachtig spelende celliste Anjali Tanna, net als Holtrop lid van het Ne-
derlands Philharmonisch orkest.

Hoogtepunt was evenwel de gloedvol zingende mezzosopraan Karin 
Strobos, die in een prachtig stuk van de Argentijnse componist Carlos 
Guastavino, La rosa y el sauce (De roos en de wilg), de meeslepende 
liefde van beide schijnbaar onverenigbaren bezong.

‘We willen ons publiek raken en ontroeren’, zegt Holtrop. ‘De Appel-
taartconcerten zijn bijzondere momenten om met elkaar in contact te 
zijn, want wij menen dat het hebben van mooie, gedeelde ervaringen 
bijdraagt bij aan een zinvol leven.’ En gelijk heeft hij, want kunst en cul-
tuur geven diepere betekenis aan het leven, en zijn tegelijk het domein 
van de vrijheid en de absolute fantasie... het publiek én uw recensent 
genoten met volle teugen.             (Peter Schlamilch) 

Mezzosopraan Karin Strobos vertolkt ‘De roos en de wilg’. 

Eerste hulp bij online 
overheidszaken

Een evt. donorcodicil, een zorgpolis; tegenwoordig moeten deze 
zaken grotendeels digitaal geregeld worden. Bij het Digitaal 
Café van Bibliotheek Idea en SeniorWeb staan vrijwilligers 
klaar om hiermee te helpen. 

Bij het Digitaal Café laat men zien hoe (overheids-)zaken online 
geregeld worden. Er wordt geen advies gegeven over bijvoorbeeld 
de invulling van uw donorcodicil, maar het wordt bij de praktische 
kant gehouden. Ook voor andere digitale vragen bent u van harte 
welkom.

Het Digitaal Café vindt plaats 
in Bibliotheek Idea Biltho-
ven, elke dinsdag van 10.00 
tot 11.30 uur en in Bibliotheek 
Idea Maartensdijk elke vrijdag 
van 14.00 tot 15.30 uur. 

Er is een informatiebijeen-
komst over dit onderwerp op 4 
december in Bibliotheek Idea 
Bilthoven. Hierop aanhakend 
start in januari de cursus ‘Di-
gisterker’. Kijk voor meer in-
formatie over deze activiteiten 
op www.ideacultuur.nl/senior-
web of neem contact op met 
uw bibliotheek via 085 822 
2777. 
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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.

• Invalidenaanpassingen
• Gas- en gevelkachel
• Badkamerverbouwing
• Dakwerk - goten - hemelwaterafvoer

Wij zijn op zoek naar een collega

Bilthoven: 030-2285235 • Soest: 035-5435387 • M. 06-20360448
jan@jvdpoel.nl • www.jvdpoel.nl

• Invalidenaanpassingen
• Gas- en gevelkachel
• Badkamerverbouwing
• Dakwerk-goten-hemelwaterafvoer

• Zinkwerk en koperwerk
• C.V.-werkzaamheden
• Keukenaansluiting
• Rioolwerk
• RioolverstoppingWij zijn op zoek naar een collega

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  

Vink Witgoed; dan denkt u meteen aan wasmachines, drogers, 
koel- en vrieskasten en inbouwapparatuur! Logisch.

Vink Witgoed levert óók ondermeer deze fraai vormgegeven 
-en betaalbare!- BK-pannen. Verrassend! toch?

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

Leuke aanbiedingen?
Hoge kortingen? 
Plaats een advertentie!

BLACK FRIDAY!
Leuke aanbiedingen?
Hoge kortingen? 
Plaats een advertentie!

RESERVEER VIA INFO@VIERKLANK.NL
JE ADVERTENTIERUIMTE VÓÓR 22 NOVEMBER 2019

29
NOVEMBER

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268 · info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

‘t Heerlijk avondje komt eraan!

Bij ons leuke Sintcadeautjes, 
voordelig geprijsd!

De Sint zegt: kopen doe je in 
de winkel omdat de lokale 

middenstand de intocht en de
feestverlichting betaalt!

7 December begint bij ons
de voorpret van Kerst.

Kom de sfeer proeven en zien
(de kerstman en uilenshow)

op de Koperwieklaan 1

Rijwielpaleis Bilthoven, Hubo & Decorette

en Tuinmarkt Bilthoven maken de Kerst gezellig.

Hubo en Tuinmarkt Bilthoven 8 december open van 10 tot 5 uur

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

Pauline Haarmode
Gespecialiseerd in alles op haargebied voor zowel dames 
als heren. Wij hebben ruim 30 jaar ervaring in het aan-

brengen van haarextensions en zijn... [lees meer]

Wijnhandel en Slijterij Op de Terp
Heeft mooie wijnen, whisky’s, cognacs, lokale lekker-

nijen en altijd een goed advies ... [lees meer]

   

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Voor bedrijven, 
instellingen, 

organisaties en 
particulieren 
verzorgen wij 

drukwerk maar 
ook  promotie 
artikelen en 

ideeën!

Je kan het zo 
gek niet 

bedenken of we 
gaan er voor. 

Meer info?
Bel of 

mail naar.

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

0346 211215
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

Elke vrijdag verse 

OLIEBOLLEN!!!

SPECULAASPOFFERS

per 4 nu € 3,95

een heerlijke 
rozijnenbol met 
speculaas en 
amandelspijs

SINTERKLAAS is er weer!
Daarom volop chocoladeletters,  
speculaas, 
marsepein en 
andere lekkernijen 
in onze winkels.

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Op het dak van Afrika
door Walter Eijndhoven

Niet iedereen beklimt even de hoogste berg van Afrika, de 5.895 meter hoge Kilimandjaro in 
Tanzania. Zeven vriendinnen uit Bilthoven deden het. Met wilskracht en veel afzien, bereikten 

zij op zaterdag 12 oktober uiteindelijk de top. Het hoogste punt van Afrika. 

Veel Afrika-liefhebbers kennen de 
foto wel van de Kilimandjaro, een 
enorme berg, hoog uittorenend bo-
ven de savannen van oost-Afrika, 
genomen vanuit Amboseli National 
Park. Olifanten, leeuwen en anti-
lopen aan de voet van de berg en 
massa’s sneeuw op de top. Christel, 
Su, Nienke, Cindy, Annelieke, Co-
rine en Floor, zeven vriendinnen uit 
Bilthoven hadden hun zinnen gezet 
op deze top, maar daar moesten zij 
wel veel voor doen. ‘Al vijftien jaar 
had ik deze droom’, vertelt Christel 
uit Bilthoven. Mijn man had de top 
al eens gehaald, dus ik vond dat het 
nu mijn beurt was de Kilimandjaro 
te bedwingen. En deze 6 vriendin-
nen wilden graag mee’. 

Voorbereiding
Om een toppoging te doen, is een 
goede conditie wel een vereiste. 
‘Alle zeven zijn wij behoorlijk 
sportief’, vult Nienke aan. ‘Wij 
lopen allemaal hard, nemen deel 
aan marathons en zijn vaak op de 
sportschool te vinden. En wij heb-
ben drie toppen in 24 uur gedaan 
in Engeland, waaronder de Snow-
donia’. Tijdens de reis bleek deze 
voorbereiding wel degelijk van pas 
te komen. De Kilimandjaro deed 
er dan ook van alles aan om het de 
vriendinnen zo moeilijk mogelijk te 
maken. Het is natuurlijk niet de eer-
ste de beste top, maar het hoogste 
punt van Afrika. Annelieke Coolen: 
‘De berg is technisch niet zo moei-
lijk. Wij zaten niet aan touwen vast, 
zoals je vaak in films ziet. Je moet 
meer denken aan slechte weers-
omstandigheden en de hoogte van 
de berg. Boven 5.000 meter krijg 

je minder zuurstof dan op zeeni-
veau, je kunt hoogteziekte krijgen 
en het kan op die hoogte behoorlijk 
koud zijn, ook op de evenaar’. ‘Eén 
nacht was het zelfs twintig graden 
onder nul’, vult Christel aan. ‘Dat is 
écht koud, als je in een tentje ligt’. 

Regen
De weergoden hadden het echt 
voorzien op het Bilthovense groep-
je. Behalve de kou, zijn ook de ten-
ten een keer weggewaaid en regen-
de het heel veel. Suzanne: ‘Ja, we 
hadden echt pech. Die week kre-
gen wij alles over ons heen, terwijl 
groepen voor en na ons beter weer 
kregen voorgeschoteld’. ‘En het re-
gende maar en het regende maar’, 
vult Nienke aan. ‘Elke dag weer re-
gen, behalve ‘s ochtends. Toch had 
ik deze reis voor geen goud willen 
missen’. ‘Nee, zeker niet’, vult An-

nelieke aan. ‘Het was vooral heel 
leuk: dansen op de vulkaan, op de 
muziek van Roberto Jacketti and 
the Scooters of een polonaise lopen 
op de berg’. Net als bij tochten naar 
de top van de Mount Everest, wa-
ren dragers aanwezig om de tenten 
naar boven te slepen, eten klaar te 
maken en de tenten op te zetten. 
Christel: ‘Dat was heel fijn. Wij 
hoefden ons alleen maar bezig te 
houden met klimmen. En dat was al 
zwaar genoeg. Wij waren de twee-
de groep met uitsluitend vrouwe-
lijke dragers, ook bijzonder toch? 
Best zwaar voor hen. Zij droegen 
per drager 25 kilo omhoog, terwijl 
wij een rugzak hadden met acht 
kilo aan gewicht’. 

Toppoging
De laatste dag, op zaterdag 12 okto-
ber, deden de vriendinnen een top-

Zaterdag 12 oktober bereikten Christel, Su, Nienke, Cindy , Annelieke, 
Corine en Floor de top van de 5.895 meter hoge Kilimandjaro. De 
hoogste berg van Afrika. 

Gemeente Rozendaal bezoekt 
atelier Jits Bakker

Donderdag 7 november bezochten 
burgemeester, wethouders en mede-
werkers van de gemeente Rozendaal 
het beeldenpark Jits Bakker op land-
goed Beerschoten en aansluitend het 
historische atelier de kooi en de aan-
grenzende beeldentuin in De Bilt, 

waar kunstenaar Jits Bakker ruim 50 
jaar werkzaam en woonachtig was 
tot zijn overlijden in 2014. 

Het bezoek was een initiatief van 
de gemeente Rozendaal naar aanlei-
ding van de recente onthulling van 

het beeld ‘Slingeren’ van Jits Bakker 
bij de nieuwe dorpsschool in Ro-
zendaal. Het beeld is een geschenk 
van oud-burgemeester Jan Hendrik 
Klein Molekamp, die begin dit jaar 
afscheid nam als burgemeester van 
Rozendaal.   [HvdB]

Gastheer Tibo van de Zand (zoon van Jits Bakker) leidt het gezelschap samen met vrijwilligers van de Stichting 
Jits Bakker Collectie Wilma van der Veen en Ignaas de Jong, rond. [foto Reyn Schuurman]

Lions verzamelen 
DE punten voor 

Voedselbank
 
In de maand december zamelt Lionsclub Bilthoven 2000 Douwe 
Egberts waardepunten in voor de Voedselbank De Bilt. De punten 
worden door Douwe Egberts verzilverd in pakken koffie, die wor-
den gedoneerd aan de Voedselbank. Vorig jaar leverde deze actie 
landelijk zo’n 130.000 pakken koffie op. 
 
Voedselbank De Bilt is onlangs overgestapt van een traditionele Voed-
selbank naar een winkelformule. De afnemers krijgen geen voedselpak-
ket meer uitgereikt, maar hebben meer keuzevrijheid omdat ze een aan-
tal artikelen zelf uit de schappen mogen halen. Er kan echter maar heel 
af en toe een pak koffie worden gekozen. Koffie bederft niet en komt 
daardoor maar zelden bij de Voedselbank terecht. Lionsclubs nemen de 
praktische kant van de inzameling voor hun rekening. 
 
Geld
Naast de inzameling van DE waardepunten wordt er ook oud en vreemd 
geld ten behoeve van oogoperaties in derdewereld landen ingezameld. 
Elke Nederlander heeft wel vreemd en oud geld in de keukenla liggen 
en weet niet goed wat er mee te doen. De Lions zorgen er via hun net-
werk voor dat met de opbrengst onnodige blindheid kan worden bestre-
den. Elke 10 euro wordt door Wilde Ganzen met 50% verhoogd tot 15 
euro, de gemiddelde prijs van een staaroperatie in derdewereld landen. 
Er wordt gewerkt volgens het Robin Hood principe, waarbij de rijkere 
mensen meer betalen en met dat surplus wordt de operatie van de arme 
mensen ondersteund.
 
Boxen
Tot eind december kunnen DE punten (liefst gebundeld en geteld) en 
ook vreemd en oud geld kwijt in de verzamelboxen die o.a. te vinden 
zijn bij Slagerij van Loo aan de Hessenweg in De Bilt en bij Jumbo 
Jelle Farenhorst aan het Maertensplein in Maartensdijk, Plus, Albert 
Heijn en Spar.

Eén van de dozen staat bij Slagerij van Loo aan de Biltse Hessenweg 
[foto Henk van de Bunt]

Aan de Biltse schatkist blijkt wat te schorten
en Den Haag is niet zo gul om bij te storten
dat doet echt wel pijn
want om sluitend te zijn
moeten ze nu op veel dingen gaan korten

Guus Geebel Limerick

poging en na zeven uur klimmen 
stonden zij boven. ‘Wat er dan door 
je heengaat’ geeft Suzanne aan. 
‘Niet te omschrijven. Door de grote 
hoogte kun je echter niet te lang 
genieten van het uitzicht in door 
zuurstofgebrek. De gidsen gaven 
aan zo snel mogelijk naar beneden 
te rennen, letterlijk. Gelukkig ging 
alles goed’. 
Christel, Su, Nienke, Cindy, An-

nelieke, Corine en Floor zijn nu 
weer thuis. Nog nagenietend van 
hun prestatie. Over twee jaar wacht 
een nieuwe uitdaging. Christel: 
‘Het lijkt ons gaaf om naar het 
basiskamp te lopen van de Mount 
Everest. Dat kamp ligt iets lager 
dan de Kilimandjaro, op ongeveer 
5.400 meter, maar pin ons hier niet 
op vast, het kan zomaar iets anders 
worden’. 
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Dat kan! Mail naar: info@vierklank.nl

8

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

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

BIEFSTUK WOKREEPJES
Met o.a. biefstuk, kruidenolie, sugarsnaps & prei
ringetjes. Heerlijk bij rijst, pasta en de aardappeltjes.... 
Kort roerbakken in een grote pan! 100 gram 1,85

RUNDER MEGA BURGERS
100% rundvlees met lekkere kruiden. Heerlijk voor op
een broodje voor de hartige snack of zo bij de maaltijd.
Lekker stevig kort rosé bakken! 3 stuks 5,25

RUNDER BORSTLAPJES
Van de Limousin. Om ouderwets te sudderen met een
randje vet. Smelt op de tong. Super voor hachee
Ca. 2½ tot 3 uur stoven 500 gram 5,50

HAZENACHTERBOUTEN
Uit onze wildhoek: om te stoven, met gratis recept. 
Mooie volle bouten met een klein beentje erin
Ca. 2½ tot 3 uur sudderen 100 gram 2,25

KIPFILET SCHNITSELS
Van vrije uitloop kippen. Lekker gepaneerd of naturel.
Kort bakken in ruim boteren smullen maar! Ook lekker
aan reepjes lauw warm door uw salade.... 4 stuks 5,00

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Deze tips van "vroeger":

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 18 november t/m zaterdag 23 november.

Zetfouten voorbehouden.

BAKBLOEDWORST
Lekker met appelstroop en een plakje appel 100 gram 1,25
BALKENBRIJ
Voor de liefhebbers. Het is er weer! 100 gram 0,85

CARPACCIO ROLLADE
Met o.a. mals rundvlees, rucola, pijnboompitjes,
Parmezaanse kaas & een lekkere pesto kruidenolie!
Kan aan een stuk of aan plakken! Rosé braden100 gram 2,35

Hessenweg 176, De Bilt (gratis parkeren)
Tel: 030 - 221 87 65 (ook voor reserveringen)

info@grieksetavernayamas.nl
Keuken geopend: 17.00 tot 21.30 uur - ’s maandags gesloten

Wij wensen u alvast
� jne dagen en zien u graag.

24 en 31 december gesloten

GEOPEND:
Eerste Kerstdag

Tweede Kerstdag
Nieuwjaarsdag

RESERVEER NU
EEN TAFEL

Steun onze Goede Doelen  

Mauritshuys in De Bilt 
(tijdelijke zorg voor mensen met ALS)

Prinses Maxima Manege 
in Den Dolder

Bestel een boompje voor uzelf, 
uw bedrijf of als cadeau.

Informatie
• Prijs: € 26,50
• 90 cm hoog, inclusief pot
• Versierd met handgemaakte 

sterren, linten en lichtjes
• Op te halen: vrijdag 13

december van 15.00 tot 
18.00 uur en zaterdag 
14 december van 10.00 
tot 15.00 uur

Bestellen
• Per e-mail: 

lionskerstbomen@gmail.com 
• Per telefoon: 06-19496318

€ 26,50
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Van Ettekoven Rietdekkers 
winnaars Ondernemer van het 

Jaar Wijdemeren
Op de Dag van de Ondernemer werd Van Ettekoven Rietdekkers gekozen tot Ondernemer 

van het Jaar in Wijdemeren. Het familiebedrijf uit Loosdrecht dat al met 9 generaties 
vanaf 1750 actief is, kreeg meer dan de helft van de 2722 geldige stemmen. 

In een vol partycentrum De Drie 
Dorpen werd het feestje van de 
ondernemers uitbundig gevierd. 
Nadat wethouder Jan Klink de 
middag had geopend, namen dag-
voorzitter Merlin Melles en Paul 
Laseur het stokje over. De laatste 
is presentator van BNR- radio en 
met zijn gebronsde stem inter-
viewde hij de kandidaten. Wil-
lem en Evert-Jan van Ettekoven 
hechtten heel veel waarde aan 
klantenbinding. Met hun vakman-
schap zijn ze erin geslaagd om de 
trots over hun werk over te bren-
gen op de 1451 stemmers. Net als 
opa vroeger: “Het is mijn dak.” 

Merlin Melles richtte het Foun-
ders Carbon Netwerk op, een in-
ternationale businessclub van 500 
ondernemers.

De jury werd geleid door Renee 
de Kuyper, een jonge telg uit het 
eeuwenoude De Kuypergeslacht 
die als drankenfi rma al 325 jaar 
bestaat. Zij heeft zich verdiept 
in het fenomeen ‘familiebedrijf’. 
Zo wist ze dat 71% van het Ne-
derlands bedrijfsleven bestaat 
uit familiebedrijven (180.000). 
Zij zorgen voor 2,1 miljoen ba-
nen en 30% van de omzet. De 
meeste bedrijven zijn klein, 90% 

heeft minder dan 10 werknemers. 
Vreemd genoeg zijn de getallen 
van Wijdemeren onbekend. 1500 
vond Ondernemend Wijdemeren- 
voorzitter Lorjé te massaal, maar 
het zijn er wel veel. Mevrouw De 
Kuyper had zich ook verdiept in 
de structuren van familiebedrij-
ven, waarbij rollen als aandeel-
houder, eigenaar en werknemer 
door elkaar lopen. Na afl oop was 
het netwerken een leuke afsluiting 
van het succesvolle ondernemers-
feestje.    (door Herman Stuijver)
Woensdag 27 november vinden 
de 'Ondernemer van het jaar' 
verkiezingen in De Bilt plaats.

Black Friday komt eraan
Winkeliers van de Hessenweg/Looydijk 
slaan de handen ineen en maken van Black 
Friday een mooi feestje met heel veel 
spectaculaire kortingen en mooie acties. 

Lees er meer over in de special 
van volgende week 
in het hart van De Vierklank.

BLACK FRIDAY!
Leuke aanbiedingen?
Hoge kortingen? 
Laat het weten!
RESERVEER VIA INFO@VIERKLANK.NL
JE ADVERTENTIERUIMTE VÓÓR 22 NOVEMBER 2019
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Burgemeester Eet Mee
Met z’n zevenen zaten ze maandag 11 nov. rond een gezellig gedekte tafel; Rietje Nicolai, 

Ashkan Ussefi, burgemeester Sjoerd Potters en de familie Winters: 
Robin, Carolien en hun zoons Dean en Sem. 

Robin kookt graag en heeft voor de 
gelegenheid een heerlijke kiprol-
lade met pastinaak-puree gemaakt 
en een visje in een krokant spekje 
met mosterdsaus. Niet zomaar een 
etentje, want dat de burgemees-
ter deze avond aan tafel zit is ook 
voor deze Eet-Mee fans wel heel 
bijzonder. De burgemeester vertelt 
dat hij via de Stichting Eet Mee bij 
verschillende adressen in de dorps-
kernen aan tafel schuift en deze 
avond is De Bilt aan de beurt. ‘Ik 
vind meedoen aan Eet Mee zo’n 
mooie en eenvoudige manier om 
op een informele manier kennis te 
maken met mensen uit De Bilt en 
omgeving’. 

Rietje zit ook zichtbaar te genieten, 
terwijl ze naast de burgemeester 
aan tafel zit. Ze praten over haar 
werk in de verslavingszorg, waar 
zij tot haar 80e gewerkt heeft. ‘Je 
moet gewoon van ze houden’ ver-
telt ze terwijl de zoons haar veel 

vragen stellen over wat voor men-
sen ze allemaal geholpen heeft. Ze 
heeft zelfs een oorkonde gekregen 
voor al haar werk, daar is ze zicht-
baar trots op. Burgemeester Pot-
ters vertelt dat hij het contact met 
mensen en iets voor hen kunnen 
betekenen een van de belangrijk-
ste en waardevolste dingen in zijn 
werk vindt. Ook vertelt hij over al 
het werk achter bijvoorbeeld het 
boerenprotest van een aantal we-
ken terug. Ze horen wat er achter 
de schermen allemaal voor nodig 
is om zo’n actie goed en veilig te 
laten verlopen voor iedereen. Het 
gezelschap ervaart het als een grote 
verantwoordelijkheid. 

Tegenover de burgemeester zit 
Ashkan, een Iraanse jongen die de 
familie Winters via hun kerk heeft 
leren kennen. Momenteel woont 
hij in het Essenhuis, een tijdelijk 
opvanghuis voor vluchtelingen 
dat Robin en Carolien samen met 

buurtgenoten hebben opgezet. 
Ashkan en zijn vader wonen nu 
bijna twee jaar in De Bilt en zijn 
erg blij met deze plek en de men-
sen die ze er hebben leren kennen. 
In Utrecht werken zij als pasto-
res in de Persian Baptist Church, 
een Farsi sprekende Iraanse kerk-
gemeenschap, waar elke zondag 
christenen samenkomen. Ook ge-
ven zij Bijbelstudies in de buurt 
van asielzoekerscentra door het 
hele land en via skype. 

Terwijl Rietje alvast naar huis 
wordt gebracht en ze nog een lek-
ker yoghurt-toetje met fruit op-
smikkelen praten ze verder over 
van alles en nog wat en leren elkaar 
steeds een beetje beter kennen. Een 
mooie groep mensen zo samen op 
een doordeweekse maandag. Zo 
eenvoudig aan de eettafel maar zo 
waardevol en verbindend. Voor 
meer info: www.eetmee.nl. 
                 (Carolien Winters)

Gezellig natafelen bij de familie Winters.

Warme Witte Winter Weken 
in Soest

Vanaf donderdag 21 november tot en met 23 december zijn aan de Dorresteinweg in Soest de 
poorten open van het grootste familie-winter-evenement de Warme Witte Winter Weken. 

Wie het terrein betreedt ziet onmid-
dellijk waarom de Warme Witte 
Winter Weken zo’n aantrekkings-
kracht uitoefenen op zovelen. Er 
is een compleet dorp gebouwd in 
de stijl van Anton Pieck met heel 
veel winkeltjes, waar veel leuke 
koopwaar te vinden is. Elke 3 à 4 
dagen komen er weer nieuwe win-
keliers in het dorp. Wie vaker komt 
treft dan ook steeds een ander dorp 
aan. Naast de winkels zijn er ook 
een molen, een fontein en kerk. Ie-
dereen is welkom bij de goedmoe-
dige reus Henk de houthakker om 
te knutselen of broodjes te bakken 
boven het open vuur. Daarnaast zijn 
er diverse activiteiten voor jong en 
oud.

Smulplein
Eén van de pleisterplaatsen in 
het dorp is het zéér verleidelijke 
Smulplein. Hier zijn allerlei eet-
tentjes verzameld. Oliebollen, pof-
fertjes, broodjes, snacks, koffie, 
thee, soep, warme chocola, warme 
worst en natuurlijk Glühwein. Op 
het Smulplein is ook het theater-
podium waar telkens andere koren, 
bands en artiesten optreden.

Grote levende kerststal
Eén van de meest aansprekende 
plekken in het dorp is de levende 
kerststal. Eén van de grootste van 
het land. Prachtig gebouwd en vol 
met levende have. Voor de kin-
deren zijn hier knuffeldieren die 

(onder toezicht) geknuffeld mogen 
worden. In de overdekte ruimten is 
een grote en zeer gevarieerde kerst-
show ingericht. Vol decoraties en 
artikelen om er thuis een prachtige 
kerst van te maken.

Het kerstdorp bij Vaarderhoogt trekt jaarlijks veel bezoekers.

Rotary Zandzegge Kerstconcert
Na drie zeer succesvolle gospel-
kerstconcerten zal ook dit jaar 
het kerstconcert ‘A Joyful Christ-
mas’ iedereen in de kerststemming 
brengen. Na swingende soul en 
jazz worden deze keer vierstem-
mig gezongen Nederlandstalige 
liedjes gebracht, gecombineerd 
met prachtige opera. Met meezin-
gers en hartverwarmende klassie-
kers, belooft het voor iedereen een 
vocaal en sfeervol feest te worden.

De vierstemmige groep verklankt 
de damesclub die, tezamen met 
Rotaryclub De Bilt-Bilthoven, 
het Kerstconcert organiseert. Het 
concert is een jaarlijkse traditie en 
programmeert dit jaar ‘De Meisjes 
met de Wijsjes’, de vocal(e)-pop-
groep, die het publiek verwarmt 
met heerlijke nostalgie van Neder-
landstalige klassiekers. 
De opbrengst van de kaartverkoop 
is voor twee goede doelen: het 

‘Tiny Forest’, een nieuwe groene 
speel- en leerplek naast de Juli-
anaschool in Bilthoven en naar 
de Buddha’s Smile School, voor 
de allerarmste straatkinderen in 
India. Er is ook een loterij en het 
toegangsbewijs is het lotnummer. 
Zondag 15 december om 15.30 
uur start het concert. Kaarten zijn 
te verkrijgen via 
www.rotaryconcert.nl
      (Ilona Hofstra)

Kerstbomenactie bij Lions 
Club Bilthoven 2000

In de bedrijfsruimte achter het huis van Wil en Theo Voorveld aan 
de Spoorlaan in Bilthoven wordt de komende weken hard gewerkt 
om 500 kerstboompjes van 90 cm hoog van lichtjes en kaarsvetster-
ren met lint te voorzien.

De kaarsvetsterren zijn handgemaakt en worden in de boom bevestigd 
met mooie witte transparante linten. De sterren worden vervaardigd 
door cliënten van Abrona in de eigen kaarsenmakerij. Deze begint al 
in januari met het maken van de sterren. 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 de afgelopen jaren met het versieren 
van de bomen en doen dat dit jaar ook weer, samen met de Lionsleden 
en hun vriendinnen.

Opbrengst
Dit jaar gaat de opbrengst van deze kerstbomenactie naar het Maurits-
huys in De Bilt en de Prinses Maxima Manege in Den Dolder. Het Mau-
ritshuys is een uniek project dat tijdelijke gespecialiseerde zorg biedt 
aan mensen met ALS. Dit om henzelf en hun naasten te ontzorgen, de 
kans te geven om de gevolgen van een progressief dodelijke ziekte op 
een rij te zetten en ook om gewoon even tot rust te komen. Het Mau-
ritshuys gaat jaarlijks plaats bieden aan 20 tot 30 patiënten en zal te-
vens bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek naar balanszorg in het 
ALS-traject. De Prinses Maxima Manege biedt hippische activiteiten 
aan mensen met en zonder beperking om vooruitgang te bevorderen in 
hun welzijn en maatschappelijke mogelijkheden.

Een klein deel van de boompjes kan thuisbezorgd worden bij ouderen 
die zelf geen vervoer hebben om het boompje te komen halen. Bestellen 
kan via lionskerstbomen@gmail.com of telefonisch via 06 19496318. 
Ophalen kan op vrijdag 13 december tussen 15.00 en 18.00 uur en za-
terdag 14 december van 10.00 tot 15.00 uur.

Sparen voor De 
Voedselbank

Bij Ekoplaza Bilthoven kon weer voor bio-boxen gespaard worden. 
Klanten die meer dan 1 kaart vol hadden of die hun kaart niet vol kre-
gen konden deze doneren voor de Voedselbank. Dit jaar werden er op 
die manier maar liefst 28 boxen gespaard. 

Jan Peter Oosterloo van Ekoplaza Bilthoven overhandigt de boxen aan 
Jolanda van Hulst van de Voedselbank. [foto Henk van de Bunt]
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Vanaf donderdag 21 november bent u, samen met 
vrienden en familie, van harte welkom in het oergezellige, 

knusse winkeldorp, dat is gebouwd in de stijl van Anton Pieck, op het terrein van 
’t Vaarderhoogt. Het ene winkeltje nog leuker dan het andere. Kom gerust vaker 
want elke drie á vier dagen komen er nieuwe winkeliers in het dorp. 

Naast de  vele winkeltjes zijn er ook nog een molen, een kerk, een fontein en het 
zeer verleidelijke Smulplein met theaterpodium. Geniet van een grote variatie 
aan toepasselijke winterse versnaperingen én van de optredens die op het  
podium plaatsvinden. Naast het dorp zijn er tal van winterse belevenissen voor 
jong en voor oud ... allemaal in die authentieke, traditionele familiesfeer.

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

Een winterfeest vol 
belevenissen:

Van donderdag 21 november
t/m maandag 23 december

elke dag open van 10.00 tot 17.00 uur, óók zondags

Vrijdags tot 21.00 uur

Elke vrijdag is er van 17.00 tot 19.00 uur 
een druk bezocht stamppottenbuffet met 

live muziek (reserveren kan via de website). 
Aanluitend is er van 19.00 tot 21.00 uur een 
lichtjesavond, waarbij het hele  dorp sprook-

jesachtig is verlicht. Op het Smulplein 
treden dan diverse koren en artiesten op.

WINKELDORP IN 
ANTON PIECK STIJL
Elke 3 á 4 dagen  
nieuwe winkeliers

LEVENDE  
KERSTSTAL
Met echte dieren die 
graag geknuffeld willen 
worden (mag onder 
toezicht)

HENK DE  
HOUTHAKKER
Knutselen bij Henk en 
broodjes bakken boven 
het open vuur

KAARSENMAKERIJ
Zelf kaarsen maken, 
hier kan het

THEATERPODIUM
Koren, orkesten, bands, 
artiesten (zie de agenda 
op de website)

SMULPLEIN
Oliebollen, poffertjes, 
broodjes , snacks, 
warme en koude dran-
ken, en de enige echte 
WWWW-Glühwein

LICHTJESAVONDEN
Elke vrijdagavond 
een prachtig verlicht 
sprookjesdorp

STAMPPOTTEN-
BUFFETTEN
Snel reserveren want 
deze buffetten zijn 
razendsnel volgeboekt

KERSTSHOW
Een megamooie en 
megagrote kerst-
show vol prachtige 
decors met volop kerst-
artikelen en -decoraties 
voor thuis.

Stamppottenbuffet 
en Lichtjesavond

Vanuit de winkelstraatjes in het winkeldorp en 
het Smulplein loopt u zo bij de kerstshow van  
‘t Vaarderhoogt naar binnen. Met een assorti-
ment kerstpracht die zich onderscheidt van alle 
andere o.a. door de bijzonder mooie kerst-
artikelen en decoraties.  
Voor uw eigen bijzondere kerstshow thuis.  
En zoals u gewend bent bij ‘t Vaarderhoogt een 
fors aantal zéér voordelige aanbiedingen!

HEERLIJKE  
ZACHTE DEKEN
Elk jaar 
een warm 
succes in 
onze  
kerst-
collectie
Van 19,99 

voor ........ 11,99

EN TOEN WAS 
ER LICHT
... en niet zo’n klein 
beetje ook. 195 
cm lange draad-
verlichting ...Van 
1,99 voor ....

0,99

VROLIJKE 
KERSTMAN
Glimlacht de 
hele dag en 
geeft nog 
licht ook. 
Er zijn vier verschillende
Van 16,99 

voor ........... 9,99

HO HO HO, WAT EEN 
MOOI PLATEAU 
prachtig oud zink, 

om mooi op te 
decoreren

Van 12,99 voor

7,99

KERSTKRANS
Pak je kans met deze 
30 cm krans
Van 11,99 

voor

6,99

DEZE KERST 
DE LICHTFLES 
OP TAFEL
... zeer smaakvol 
en met maar 
liefst 100% 
gebottelde sfeer
Van 4,99 

voor ...... 2,99

WIT PLATEAU OP 
POOTJES  Nu een mooi 
kerststuk er op. Daarna 
een mooi bloemstuk. Geef 
uw creativiteit de vrijheid
Van 11,99 

voor

6,99

TAFEREEL  
WINTERDORPJE 
Keuze uit 4 variaties met 
beweging, licht en muziek
Van 27,99

voor

16,99

MUZIEK
ENGELTJES 

U kent ze nog 
wel van vroeger. 
Kaarsjes aan en 

draaien maar.
Van 11,99 voor

6,99

BOKAAL
GLAS SET
Omdat ze 
zo mooi 
zijn dit jaar 
weer terug 
in onze  
kerstshow. 
Set van 3 st.  
Van 19,99 voor .........11,99

4 LITER SNEEUW 
voor een warme 
witte kerst bij u 
thuis
Van 3,99 voor

1,99

LEKKERE KNUFFEL  
MÉT BIJPASSENDE 
KINDERDEKEN
Reken maar dat die 
thuis héél 
welkom is.
Van 12,99

voor

7,99

THEE
LICHTJES 
Je kan er 
niet genoeg 
van hebben. 
Daarom 
hebben wij 
er 70 in één 
zak.Van 6,99 

voor .............. 3,99

WAX KAARSEN SET 
Niet van echte kaarsen te  
onderscheiden. Met 
afstandsbediening
Van 14,99 voor

9,99

MAAR LIEFST 

6 UUR LICHT

WETERINGS 030 - 207 4 204
HESSENWEG 194 D-E DE BILT
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GEMEENTENIEUWS
week 47 ¾  20 november 2019

Gratis strooizout
Zaterdag 7 december kunt u tussen 10.00 en 
11.00 uur gratis een emmer strooizout opha-
len op de gemeentewerf aan Weltevreden in 
De Bilt. Emmer zelf meenemen en op = op

Bladruimen
Tot de kerst trekken de bladruimers al bla-
zend door de gemeente om de straten 
schoon en veilig te houden. Kijk op www.
debilt.nl/bladcampagne wanneer uw straat 
aan de beurt is en vanaf wanneer u het blad 
uit uw tuin in de berm kunt deponeren. U 
vindt er ook meer nuttige tips.

Mantelzorgwaardering 2019
Gemeente De Bilt waardeert de inzet van man-
telzorgers en biedt daarom de Mantelzorg-
waardering aan. In 2019 bestaat deze opnieuw 
uit bonnen ter waarde van €50,-, te besteden 
bij aangesloten lokale winkeliers in de ge-
meente. Reeds aangemelde mantelzorgers 
krijgen de bonnen nog deze maand thuisge-
stuurd. 
Nog niet aangemeld of meer informatie? Zie 
www.mensdebilt.nl.   

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Openingstijden snelloket en informatiebalie:
ma, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur,
di 8.30 - 19.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

De Milieustraat:
Weltevreden 22 • (030) 228 96 26
Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur,
di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties buiten kantoor-
tijden: (06) 558 76 775

Alert op woninginbraak
De donkere wintermaanden bieden inbrekers een ideale kans om uw woning on-
gezien te kunnen inspecteren en een poging doen om in te breken.  

De gemeente en politie vragen u om extra 
alert te zijn en bij verdachte situaties direct 
112 te bellen. De politie komt liever een 
keer te veel dan te weinig. Wist u dat de 
politie 80% van de aanhoudingen rond wo-
ninginbraken kan doen dankzij oplettend-
heid van de buren? Een paar tips om de 
kans op inbraak zo klein mogelijk te  
maken: 

-  Zorg dat uw huis een bewoonde indruk 
maakt.

-  Laat het licht aan en uit gaan door gebruik 
te maken van een tijdschakelaar.

-  Vertel uw buren wanneer u weg gaat en 
terugkomt. Laat ze eventueel hun (twee-
de) auto parkeren op uw oprit.

- Zet geen waardevolle spullen in het zicht. 
- Zorg voor goede sloten. 
-  Laat nooit sleutels aan de binnenzijde van 

het slot zitten. 

-  Deuren, ook achterdeuren, kunt u verlich-
ten door plaatsing van een buitenlamp die 
reageert op beweging of door een lamp 
met een schemerschakelaar. 

-  Berg ladder, tuinmeubilair en kliko’s altijd 
op en laat geen (tuin) gereedschap rond-
om uw woning liggen.

-  Let bij uzelf of bij uw buren op takjes te-
gen de deur, papiertjes of tandenstokers 
tussen de deur of een foldertje dat da-
genlang uit de bus blijft steken. Het kan 
de voorbereiding van een inbraak zijn.

-  Meld nooit via sociale media zoals Twitter, 
Instagram en Facebook dat u op vakantie 
bent. Spreek dit ook niet in op het ant-
woordapparaat.

Kijk voor meer preventietips op 
www.politie.nl/themas. De politie in onze 
gemeente kunt u volgen op Twitter en Fa-
cebook via @PolitieDeBilt.

Download de Stopheling-app
Registreer al jouw waardevolle spullen met een serienummer in de Stopheling-
app. Zo help je mee om diefstal en het verkopen van gestolen spullen tegen te 
gaan.

Op Stopheling.nl en in de Stopheling-app 
kan je controleren of het serienummer van 
een (tweedehands) product in een database 
van gestolen goederen staat geregistreerd. 
Als je ontdekt dat een gestolen goed wordt 
aangeboden, kan je daar meteen melding 
van doen bij de politie.

Maak je eigen checklist in de app en je hebt 
bij diefstal of brand altijd de juiste informatie 
voor politie en verzekering. Je hebt meer 
kans om je waardevolle spullen na diefstal 
terug te krijgen en je helpt de politie bij het 
opsporen van de dader.

Kijk op stopheling.nl voor tips tegen heling 
en de Stopheling-app: nooit per ongeluk ge-
stolen goed kopen, geen risico dat je je 
schuldig maakt aan heling en een grote hulp 
bij de opsporing.

Ondermijning en ondernemen
Maandag 25 november laten ondernemers uit Soest, Eemnes, De Bilt, Bunschoten 
en Baarn zich bijpraten over de gevaren van ondermijnendende criminaliteit. 

Zij doen dit samen met de burgemeesters 
van Baarn en Bunschoten, een criminoloog 
en een ervaringsdeskundige. Er zijn nog 
plaatsen beschikbaar.

Wat is ondermijning?
Een wietplantage in een verhuurd pand. Een 
winkel in de straat waar veel mensen in en 
uit lopen, maar waar nooit bevoorraad wordt. 
Een bedrijf op de hoek dat als dekmantel 
fungeert als het geld met illegale handel ver-
dient en zo onder de marktprijs kan duiken. 
Zonder te weten kan een ondernemer een  
product leveren aan een ‘katvanger, die in-
eens niet blijkt te kunnen betalen. Je ziet het 
niet, maar het gebeurt. Vaker dan u denkt.

Misdaad op het snijvlak van de legale boven-
wereld en de illegale onderwereld. Het zijn 
voorbeelden van ondermijnende criminaliteit 
die eerlijke ondernemers benadeelt en ern-
stige financiële of reputatieschade kunnen 
toebrengen. Ondermijning gaat bovendien 
vaak gepaard met geweld, intimidatie en be-
dreiging. Slecht voor het imago van de win-
kelstraat of bedrijventerrein.

Deze themabijeenkomst vindt plaats in Op-
Maat Vergaderen, Baarnsche Dijk 4D in 
Baarn. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 
19.20 uur. Aanmelden kan nog per e-mail 
naar gaby.deruiter@hetccv.nl.

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuw geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest actuele, volledige 
overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven, De Bilt en Groenekan:   verkeershinder Groenekanseweg i.v.m. werkzaam-
heden openbare verlichting, tot 6 december 

Bilthoven:   Melkweg e.o., renovatiewerkzaamheden van tot en 
met 30 november. Wegafsluiting tot 30 november

Bilthoven:   Steenen Camer, rioolrenovatiewerkzaamheden, tot 
6 december.

De Bilt:   werkzaamheden nieuwe fietstunnel onder  
Utrechtseweg (N237)/onderhoud wegen, tot  
29 november

De Bilt:   Burg. de Withstraat, verkeershinder i.v.m.  
asbestbetonvervanging van gas en waterleiding, 
tot 20 januari 

Reinigen van de kolken achter de bladcampagne aan, vanaf week 49. Gedurende het hele 
jaar worden diverse snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het wegdek en de riolering 

Kerstbomenactie
De kersttijd is weer aangebroken. Kerstlampjes, kerstfiguren, kerstbomen, 
kerstslingers en kerstballen sieren straten, buurten en hele dorpen. En daar 
kunt u ook aan bijdragen. Help samen met uw buren uw straat of wijk in kerst-
sfeer te brengen en maak kans op een kerstboom van bijna zes meter hoogte, 
geleverd door de gemeente De Bilt.

Hoe komt u aan zo’n  kerstboom?
• u woont in de gemeente De Bilt
•  u dient vóór 1 december een aanvraag in voor een kerstboom samen met minimaal  

12 andere gezinnen
•  u zorgt voor een goede locatie, een stevige standplaats en de versiering van de boom

Aanmelden
Lukt u het om aan bovengenoemde voorwaarden te voldoen? Stuur uw aanvraag naar 
kerstbomenactie@debilt.nl. De kerstboom wordt in de loop van week 50 op locatie ge-
bracht.
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HOOGVLIET.COM

T.W.V.

14.95

De vier aanbiedingen zijn geldig van woensdag 20 t/m dinsdag 26 november 2019. Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 1+1 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs. Zet- en drukfouten voorbehouden. 

Gratis Sinterklaasboek
Je ontvangt een gratis boek bij aankoop van onderstaande aanbiedingen. De Sinterklaasboeken actie 
loopt van woensdag 13 november t/m donderdag 5 december 2019. Iedere week ontvang je een 
ander Sinterklaasboek. Deze week het boek van Nicolette van Dam. Verzamel ze alle drie!

Hertog ijs 
2 bakken van 900 ml
Van /5.62 - /6.98

 4.99 
2 BAKKEN

Sun vaatwastabletten of spoelglans
2 fl essen van 750 ml of 
pakken met 24 - 39 stuks
Van /4.48 - /16.98
Voor 2.24 - 8.49

 2 STUKS 

 7.99 
Robijn wasmiddel
Alle soorten
Van /9.98 - /16.90

3 STUKS 

5.99 
Knorr Trattoria of 
Wereldgerechten 
 Alle soorten 
Van /7.56 - /10.77

De vier aanbiedingen zijn geldig van woensdag 20 t/m dinsdag 26 november 2019. Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 1+1 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs. Zet- en drukfouten voorbehouden. De vier aanbiedingen zijn geldig van woensdag 20 t/m dinsdag 26 november 2019. Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 1+1 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs. Zet- en drukfouten voorbehouden. 

 1+1
GRATIS 

 NU 

Sun vaatwastabletten of spoelglans

De vier aanbiedingen zijn geldig van woensdag 20 t/m dinsdag 26 november 2019. Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 1+1 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs. Zet- en drukfouten voorbehouden. 

+

+

+

+
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Oorlogsverhalen centraal bij 
Aeres VMBO Maartensdijk

Vrijdag 15 november kwamen mevrouw Trine Poort (90 jaar) en mevrouw Greetje Willers 
(86 jaar) op bezoek bij de leerlingen van klas 2C van Aeres VMBO Maartensdijk om 

oorlogsverhalen te vertellen.

Trine Poort en Greetje Willers heb-
ben de Tweede Wereldoorlog op 
verschillende manieren meegemaakt. 
Trine Poort was 15 jaar oud toen ze 
samen met haar ouders moest vluch-
ten uit Arnhem. Greetje Willers heeft 
vooral honger geleden. Zij hoefde 
niet te vluchten, maar ze waren zo 
arm dat ze door de ondergrondse ge-
holpen werden aan voedsel. 

Eerste hand
Twee verhalen waarvan vandaag de 
dag bijna niet meer voor te stellen is 
dat deze gebeurtenissen zich in Ne-
derland hebben afgespeeld. Aeres 
VMBO Maartensdijk vindt het be-
langrijk dat deze verhalen gehoord 
blijven worden. De leerlingen krijgen 
nu nog de kans ze te horen uit eerste 
hand, want de generatie mensen die 
de tweede wereldoorlog heeft mee-
gemaakt sterft langzaam uit. 

Leren door te luisteren
Naast het luisteren naar de verhalen 
van Trine Poort en Greetje Willers, 
kregen de leerlingen ook de kans om 
te vertellen over hun buitenschoolse 

leven of talenten. Door goed naar el-
kaar te luisteren, kun je veel van el-
kaar leren en leren over dingen waar 
je zelf niet bij bent geweest.  
            (Monique Neppelenbroek)

Tijdens ‘verhalendag’ vertellen Greetje en Trine hun oorlogsverhalen 
aan de klas. 

Veiligere schoolomgeving Kerklaan
Het afgelopen jaar zijn bewoners, Michaëlschool, politie en gemeente aan de slag geweest met de 

verkeersveiligheid op de Kerklaan in De Bilt. Nu de straat in de omgeving van de school 
veiliger is ingericht, zijn kinderen van de Michaëlschool samen met de politie 

weggebruikers gaan aanspreken op veilig verkeersgedrag bij hun school.

Afgelopen jaar hebben bezorgde 
buurtbewoners bij de gemeente aan-
gekaart dat er te hard gereden werd 
in hun straat. De snelheid bleek bij 

meting inderdaad te hoog. Daarom 
heeft de gemeente maatregelen uit-
gevoerd in de Kerklaan om de ver-
keersveiligheid te vergroten. In sa-

menspraak met de buurt, school en 
de politie zijn er vervolgens drem-
pels aangebracht. Ook zijn de belij-
ning en de schoolzone verbeterd. 

Gedrag
Voor een veilige schoolomgeving 
is inrichting alleen niet voldoende. 
Het gedrag van de weggebruikers 
is van grote invloed. De Michaël-
school heeft daarom samen met de 
politie en VVN een actie op touw 
gezet. Dinsdag 12 november heb-
ben de kinderen samen met de po-
litie automobilisten aangesproken 
op hun verkeersgedrag met een 
duimpje omhoog of naar beneden. 
Hiermee willen zij aandacht vra-
gen voor het belang van een veilige 
schoolomgeving.Leerlingen bedanken automobilisten voor hun verkeersgedrag.

Tijdens de stakingsdag
Woensdag 6 november was de landelijke onderwijsstaking. Het 
team van de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk gebruikte 
die dag om te werken aan de Roos van Leary. 

De Roos van Leary is een cirkel waarin de verschillende manieren 
waarop mensen met elkaar omgaan schematisch zijn weergegeven. Het 
team van de Martin Luther Kingschool had voorafgaand een uitgebrei-
de teamtraining gevolgd, waarin de communicatie- en gedragsstijl van 
elk teamlid in kaart is gebracht en ook hun teamprofiel is samengesteld. 
Tijdens de trainingsdag werden de leerkrachten door Schoolgeluk per-
soonlijk gecoacht met als doel om gelukkige leerkrachten voor de klas 
te hebben.                      (Arjan Dam)

Leerkrachten van de MLK school in Maartensdijk geven een andere 
invulling aan de stakingsdag.

Speelgoed voor kinderen 
van Voedselbank 

De afgelopen weken hield Zeeman De Bilt een speelgoedactie voor 
de Voedselbank. Nu de dure decembermaand eraan komt, kunnen 
afnemers van de Voedselbank een extraatje in de vorm van speel-
goed goed gebruiken. Zeeman De Bilt bood klanten de gelegenheid 
speelgoed te kopen en dat te doneren. 

Veel klanten gaven gehoor aan de oproep, waardoor de actie een groot 
succes werd. Zo’n 10 dozen (vol) met speelgoed werden zaterdag 16 
november opgehaald door medewerkers van Voedselbank De Bilt, die 
blij waren met de mooie opbrengst. Het komt goed terecht, want er zijn 
op het moment 45 kinderen jonger dan 12 jaar bij de Voedselbank, die 
daarvoor in aanmerking komen.

Voedselbank De Bilt is er voor inwoners van Bilthoven, De Bilt, Groe-
nekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek. Heb jij ook 
voedselhulp nodig, kijk dan op de website en/of social media van Voed-
selbank De Bilt voor informatie.   (Lucy Duindam)

Het speelgoed wordt met de Voedselbank-bus opgehaald. 

Sint Maarten in OLV kerk
Elf november was de dag dat de 
Onze Lieve Vrouwekerk voor Sint 
Maarten haar deuren openzette. 
Tussen 17.00 en 19.30 uur waren 
kinderen en hun ouders welkom in 
de kerk om een kaarsje aan te ste-
ken, Sint Maarten liedjes te zingen 

en naar het verhaal over Sint Maar-
ten te luisteren. Meer dan honderd 
kinderen en ouders leefden mee 
met verhaal over de bedelaar bij 
de poort die het zo koud had en 
van Sint Maarten een deel van zijn 
mantel kreeg. Gewapend met een 

mandarijn, een zakje lekkers en een 
waxinelichtje om het licht met an-
deren te kunnen delen, trokken de 
kinderen weer de regen in. De zak-
jes snoep en mandarijnen die over 
waren, zijn 12 november naar de 
Voedselbank gebracht.

Ouders en kinderen luisteren geboeid naar het verhaal van Sint Maarten.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Na een natte periode is het nu weer tijd om uw tuin te verzor-
gen, dode planten, bomen en struiken te verwijderen. Gaat u 
zelf aan de slag of zullen wij dat voor u doen!

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Loof-, sier-, fruit-, notenbomen zoals: Carpinus, rood of 
groen, Beuken, Goudenregen, Prunus sierkers, Rode esdoorn, 
Plataan ook in leivorm, Linde ook in leivorm, Sparrebomen; 
Abies en Picea, Hulst en berken.

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Vele maten en soorten bomen en heesters, coniferen, taxus, 
laulier etc. Taxus 30/40 €2,50, 60/80 €6,50, 80/100 t/m 
200/250 €8,50 - €40,00. coniferen Thuja Brabant 40/60 
€1,75, 60/80 €2.50, 80/100 €3,75, 100/120 €5,00, 120/140 
€7,50, 140/160 €9,00, 180/200 €15,00. Laulier 80/100 €6,00, 
100/120 €8,00, 120/140 €12,50, 140/160 €16,50 of groter t/m 
250 cm €35,00

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

Jezus zegt: Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn 
gerechtigheid en al de andere dingen zullen u daar boven op 
geschonken worden. Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, 
De Koperwiek, Bilthoven

Cursussen/ trainingen 
Cursus Filosofie, 10 weken, vanaf januari in De Bilt en 
Laren. Over kunst (Is een objectief oordeel over Schoonheid 
mogelijk? Ja, zegt de grote Duitse filosoof Kant; Nietzsche 
over kunst als religieuze ervaring); voorts filosofen uit 
de Romantiek over kunst, gevoel en natuur; en filosofen 
(Rousseau, Herder en Fukuyama) over identiteit, ressentiment 
en populisme. Info: www.cursusfilosofie-debaar.nl of email 
naar mdebaar@hetnet.nl 

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

Wegens beëindiging hobby 
te koop, MARKLIN: trein-
tafel 122x200 cm afneembare 
poten 22 wagons, 4 loco-
motieven, 2 trafo,15, Div. 
huisjes, Div rails , wissels, 
onderdelen. Alles in 1 koop 
€125,00. Tel.0655702207

1 Bureau stoel +tafel 
L80xB80xH70 cm €25,00. 
Tel.0655702207

Als nieuw 2 Hema leesbrillen, 
+2.0 en +2.5 €2,50 per stuk. 
Tel. 06-11225867

4 zgan conti winterbanden 
met velg  205/55/R 16/H 
8m/m profiel ex Peugeot 
308 €49,-. Moet weg. Tel 
06-10367169

Twee koper bronzen beelden 
Maria met Jozef en Jezus en 
Christus op een ezel. Hoogte 
10,5 en 9,5 cm. Samen €5,-. 
Tel: 06-14040516

Antwoordboek over gestalten 
van geloof in de wereld van 
nu €1,-. Tel: 06-14040516

Het Rode kruis kerstboek, 
Kerstboek van het wereld 
natuurfonds en kerstkribbe in 
de Volkskunst. Samen €2,00. 
Tel: 06-14040516

Dames winterjas nieuw. Maat 
50, merk barbara lebek. €75,-. 
Tel. 030-2282511

Sony Camera DSC-HX 100V  
GPS HD Cyber shot stereo 
als nieuw met 2 accu's en 
tas excl. oplader  €50,-. Tel. 
06-15458450

Lundia linnenkast incl 3 laden, 
witte deuren. 60x85x208 
cm perfecte staat. €50,-. Tel. 
06-22790126

Roeimachine Reebok met 
opklapbare slee. €50,-. Tel. 
06-22790126

Karcher hogedruk spuit met 
hulpstukken  oa T-razer €40,-. 
Tel. 06-22790126

2 z.g.a.n. sola pannen rvs 16 
cm geschikt voor elke warm-
tebron  € 10,- p/st, 2 voor € 
15,-. Tel. 0615458450

Petroleumstellen, oud, vanaf  
€35,-. Tel. 06-53441095

Gourmetstel, klein, nieuw, € 
10,-. Tel. 06-53441095

Bruine, korte, lerenjack, 
gedragen, € 35,-. Tel. 
06-53441095

Koffie-apparaat Siemens exe-
cutive adition thermoskan. 
€15,-. Tel. 0685538947
Boek het juiste nest kastje 
bouwen voor de vogels. Meer 
dan 20 afbeeldingen €5,-. Tel 
0346-243758

Singer naaimachine lichtge-
wicht €50,-. Tel.0346-213175

Römer auto stoel/ 15-36kg. Bl 
met zw. Heeft bij oma in de 

auto gezeten. i.z.g.st. €20,-. 
Tel.0629506849

Nieuw creme damesjas met 
capuchon en bontkraag maat 
44 -46. Nu €25,-. Creme 
kunstof blokfluit in hoes €5,-. 
Tel. 030-2202996

Gebreide baby-born pakjes in 
alle kleuren (broek,trui,muts) 
€5,-. p/s. Gebreide kindertrui-
tjes in alle kleuren en maten 
€10,-. p/s. Tel. 030-2202996

Originele monopoly. €10,-. 
Zgn script-o-gram van Jumbo. 
€5,-. Tel. 030-2202996

te koop gevraagd

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

Herintreders, schoolverlaters, 
parttimers, studenten op zoek 
naar leuke BIJVERDIENSTE 
dichtbij?  Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

TFI Vitaler Groen zoekt (aan-
komend) VRACHTWAGEN 
CHAUFFEUR met technische 
affiniteit en groene vingers. 
Je werkt door heel Nederland 
met onze TFI-machine aan 
groeiplaatsverbetering van 
bomen. Kenmerken: afwis-
seling, flexibiliteit, aanpak-
ken en collegialiteit. Zie onze 
vacature op www.tfi.nl of bel 
met Gert Veldhuizen op 06 – 
10 96 18 51.

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

H O V E N I E R S B E D R I J F 
Soestdijk 
Veel kortingen op groen en 
alle vuilafvoer. Tevens ook, 
hoge drukreiniging, schutting 
plaatsen, gras leggen, bestra-
tingen, grond en graafwerk, 
goten reinigen enz.  Alles in 
en om de tuin is mogelijk. Bel 
vrijblijvend: 0649377634

Ervaren SCHILDER biedt 
zich aan voor al uw binnen en 

buitenschilderwerk voor meer 
informatie: Raymond Altena 
0621587684.

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiecoaching aan 
huis. Tel: 06-34892915

Aangeboden HULP in de huis-
houding. Referentie beschik-
baar. Tel. 0684291804

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

GEVRAAGD, wie 
heeft het boekje met 
de titel, Nooit een saai 
moment, het verhaal 
van Henk Broekhui-
zen over Maartensdijk 
nog ergens liggen. Ik 
wil ze graag weer van 
u overnemen tegen 
betaling. Bel mij even 
0346-212288 of 06 53 
85 35 57

Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatie voor een vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913, 
westeneng@boerderijfort-
zicht.nl

Gezichtsbehand. v.a. €24,-.
producten van MINERAL 
CARE gedipl.schoonheids-
spec.Tel.0628376719

Boodschappentas met inhoud  
gevonden op de Groenekanse-
weg. Bel 0346-211992 

Meditatie-avond

Woensdag 27 november organiseert 
de Soefi Beweging een open medi-
tatie-avond. Er wordt gewerkt met 
verschillende meditatievormen bin-
nen de Soefi traditie, zoals de adem, 
luisteren, bewegen, zingen en steeds 
weer de stilte. Aanvang is 20.00 uur 
in De Woudkapel, Beethovenlaan 21, 
Bilthoven. De bijeenkomst is vrij 
toegankelijk. Vrijwillige bijdrage bij 
de uitgang.

Boekenmarkt in  
Huize Het Oosten

Maandag 25 november is er van 
10.00 tot 12.00 uur een boeken-
markt in het Atrium van Huize Het 
Oosten, Rubenslaan 1 te Bilthoven. 
Er is een grote hoeveelheid boeken 
te verwachten. Betaling is alleen 
contant mogelijk.

Herfst-
kleed

De herfst kleurt 
het Van Boetzelaerpark. 
(foto Frans Poot)
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Stichtsche Rugby jeugd 
wint op eigen veld

De eerste wedstrijd van het seizoen bij de Stichtsche Rugby Football Club van afgelopen 
zaterdag was een feest voor het oog. De teams uit Driebergen en Utrecht konden terecht

op het vernieuwde veld van Stichtsche en de in prima staat verkerende 
velden bij de Werkplaats. Dat leidde tot mooie rugby acties.

De jongste jeugd, U8, stond door 
de snelle groei van de club voor 
het eerst met 2 teams klaar. Zij spe-
len tag rugby. Een rugby spelvorm 
waar het gaat om fun, snelheid en 
vaardigheden opdoen voor later. 
Kortom heel veel actie, plezier en 
succes want het team blauw won 

alle drie de wedstrijden vandaag. 
Ook de jeugd tot en met 10 jaar, 
de U10, speelde dit weekend haar 
drie wedstrijden. Dit nieuw samen-
gestelde team met jongens en mei-
den begon zeer voortvarend. URC 
uit Utrecht moest alles uit de kast 
halen om de Stichtsche Wolven te-

gen te houden. In de laatste minuten 
maakt URC de beslissende Try. Met 
7-6 was het een reuze spannende 
wedstrijd en liet Stichtsche mooie 
vooruitgang zien met dit team. 
Zaterdag 23 november wordt er van 
10.00 tot 12.00 uur weer thuis ge-
speeld.

De U8 rugbyers zijn trots op de prestaties bij hun thuiswedstrijd

Sinterklaas schrijft 
naar Maartensdijk

Bijna is het zover dat Sint Nicolaas ook een bezoek brengt aan Maar-
tensdijk en wel op zaterdag 23 november; hij schrijft aan de organisatie: 
‘Ik zie er echt naar uit, net als mijn pieten, om weer naar Maartensdijk 
te komen. Om zo ongeveer 13.00 uur wordt ik welkom geheten door 
de muziekband bij het Maertensplein en dan gaan we een rondgang 
door het dorp maken (Pr. Marijkelaan, Molenweg, Dr. JJF Steijling-
weg, Dorpsweg, Pr. Bernhardlaan, Pr. Beatrixlaan, Kon. Julianalaan, Pr. 
Margrietlaan, Willem de Zwijgerlaan, Pr. Marijkelaan, Pr. Bernhard-
laan, Valklaan, Gruttolaan, Maertensplein)’. 
 
Sinterklaas gaat verder: ‘Rond de klok van 14.00 uur worden we dan 
welkom geheten op het Maertensplein, waar we dan volop zullen ge-
nieten en dansen van en met jullie allemaal, want ook de DJ Piet komt 
weer mee naar Maartensdijk. Wanneer ik verwelkomd ben, is er nog 
een aantal spelletjes op het plein en is ook DJ Piet er nog steeds om jul-
lie te laten dansen. Sint doet ook nog een rondje over het plein voor hij 
nog een feestje gaat vieren met de ouderen van Maartensdijk in Dijks-
tate. Uiterlijk 16.00 uur zullen de spelletjes stoppen en is het tijd voor 
de pieten om weer verder te gaan naar andere kinderen’.

Hulp
‘Uit betrouwbare bron weet ik dat de organisatie heel druk is om samen 
met jullie Maartensdijkers er weer een groot en gezellig feest van te 
maken; hierbij kan er op sommige plaatsen ook nog wel hulp gebruikt 
worden door de vrijwilligersgroep, die zonder enige subsidie dit mooie 
feest voor mij en jullie organiseert. Voor vragen, hulp of een financiële 
bijdrage kan er gereageerd worden op angel.gifts@kpnplanet.nl.

Schoentje
Een Sint vergat haast nog iets te zeggen: ‘Wij kunnen haast niet wach-
ten en zien er naar uit jullie te zien op de 23ste in Maartensdijk. En 
oh ja, vergeten jullie niet net als andere jaren om op vrijdagavond (22 
november) je schoentje te zetten bij kapper Hans’

Korfballers DOS klaar 
voor zaalcompetitie

Na een goed verlopen eerste deel 
van de veldcompetitie trainde de 
selectie van DOS Westbroek de 
afgelopen weken in de sporthal. 
Naast deze trainingen speelde DOS 
ter voorbereiding op de zaalcompe-
titie twee oefenwedstrijden. Het is 

altijd weer even wennen aan de on-
dergrond voor de spelers, terwijl er 
in de zaal ook wordt gespeeld met 
een schotklok.

Voor de eerste competitiewedstrijd 
moet DOS een lange reis onderne-

mennaar Assen. Tegenstander AVO 
ontvangt op zaterdag 23 november 
DOS bij de start van het zaalsei-
zoen. De wedstijd begint om 17.00 
uur. Voorafgaand spelen om 15.30 
uur beide reserveteams tegen el-
kaar.

Modelspoorclub in 
H.F. Witte Centrum

‘De Schatkamer van Sint Nicolaas’ 
is het thema van de internationale 
open club-dag van de Trix Express 
club, grootste Modelspoorclub van 
Nederland. Prominente model-
spoor verzamelaars uit Nederland, 
Duitsland en België halen vele 
antieke en splinternieuwe Trix Ex-
press topstukken speciaal uit de vi-
trines om er in De Bilt het publiek 
mee te verwennen. 

Ook voor kinderen is het smullen 
geblazen omdat alles zich op nor-
male tafelhoogte afspeelt en ze zelf 
ook volop met treinen mogen spe-
len. Op de tafels ook een keur aan 
kleine en grote ‘zoldervondsten’ 
die misschien wel via Sint Nico-
laas een nieuwe eigenaar krijgen. 
Een deskundige reparatieploeg 
geeft advies en voert ter plekke 
kleine reparaties uit aan meege-
bracht materieel. Nergens ter we-
reld wordt zoveel Trix Express 
bij elkaar gebracht. Aantrekkelijk 
genoeg dus om de eigen zolder te 
verlaten en samen met (klein-)kin-

deren de neus nog eens tegen de 
‘etalageruit’ uit de lang vervlogen 
jaren te drukken. 

De club-dag wordt gehouden op 
zondag 1 december in het H.F. 

Witte Centrum, Henri Dunant-
plein 4 te De Bilt. De openings-
tijden zijn van 11.00 uur tot 16.00 
uur. Inlichtingen club-dag via 06 
21571565  of e-mail: rageskus@
planet.nl

Eindeloos vermaak tijdens de Trix Express clubdag.

De selectie van DOS is klaar voor het zaalseizoen. (foto Marco Spelten)

Het Grote Boek 
is zoek

Sinterklaas kwam in de bieb op bezoek,
maar nu is zijn Grote Boek zoek!

Hij heeft gezocht tussen alle boeken,
in alle rekken en in alle hoeken…

Toen kreeg hij een ontzettend goed idee,
en vraagt aan iedereen van 3 t/m 7 jaar: ‘Help je mee?’

Zoek in de bieb alle 8 de vragen,
en help de Sint mee om te slagen!

Ben jij 8 t/m 18 jaar oud en heb je een groot rijmtalent?
dan is Sint op zoek naar jou als nieuwe rijm-assistent!

Zijn Rijmpiet is namelijk nogal inspiratieloos,
en zijn gedichten zijn echt waardeloos…

De winnaar wordt op 6 dec bekend gemaakt,
en hij of zij ontvangt nog iets wat lekker smaakt!

Tijdens het verblijf van Sinterklaas in Nederland kunnen alle kinderen 
van 3 t/m 7 jaar de Sintspeurtocht doen in de bibliotheek van Biltho-
ven en Maartensdijk. Help jij mee het Grote Boek van Sinterklaas te 

vinden?
Kinderen van 8 t/m 18 jaar kunnen meedoen aan de Gedichtenwed-
strijd. Hang je gedicht op in de bibliotheek (Jeugdafdeling) en wie weet 

word jij de nieuwe rijm-assistent van Sint!
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advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

1e Kerstdag vol, 2e Kerstdag nog plek!

Woe.
20-11
Do.

21-11
Vr.

22-11
Za.

23-11
Zo.

24-11

Souvlaki-steak van de 
grill met tzatziki-saus

Gebakken heekfilet 
met dillesaus

Gebakken camembert 
met veenbessensaus

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
27-11
Do.

28-11
Vr.

29-11
Za.

30-11
Zo.

1-12

Gebakken diamanthaas
met truffeljus

Zalmfilet gevuld
met kruidenkaas

in bladerdeeg

Groentenkroketten 
met wintergroenten

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Informatiebijeenkomst Boeren 
voor water en natuur

Op 2 december wordt in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark van 
13.00 tot 15.00 uur een informatiebijeenkomst gehouden voor boeren in en rond 

het Noorderpark. Want ‘boeren’ in het Noorderpark is complex. 

Het Noorderpark heeft hoge na-
tuurwaarden die internationaal 
hooggewaardeerd worden. En het 
gebied is ook van belang voor 
drinkwaterwinning. De agrarische 
bedrijfsvoering ligt onder een ver-
grootglas door continue aanscher-
ping van de wet- en regelgeving 
voor o.a. nitraat en fosfaat. Ook 
speelt de algemene wens voor 
meer natuur-inclusieve landbouw 

en kringlooplandbouw. Veel uit-
dagingen dus op het bord van de 
boer. 

Maatregelen
De middag is bedoeld om met de 
boeren uit de omgeving te verken-
nen welke maatregelen zij kunnen 
en willen nemen voor het verbete-
ren van de natuur- en waterkwa-
liteit. Uiteraard moeten de maat-

regelen passen in de agrarische 
bedrijfsvoering en ook aan het in-
komen van de boer bijdragen.

Waternet
Tijdens de informatiebijeenkomst 
Boeren voor water en natuur krijgt 
men informatie over het project 
dat Landschap Erfgoed Utrecht en 
ROM3D voor Waternet uitvoeren. 
Mw. Anke van der Wal van Water-
net licht toe welke ontwikkelingen 
deze organisatie nastreeft in het ge-
bied en met dit project. Dhr. Gerard 
Ros (NMI-agro) neemt het gehoor 
mee in het hoe en waarom van be-
wust bemesten. Voor vragen of op-
merkingen is er voldoende ruimte. 

Aanmelden
De bijeenkomst is op Landgoed 
Oostbroek, Bunnikseweg 39 te 
De Bilt voor wie mee wil praten 
over Boeren voor water en natuur. 
Aanmelden kan bij Hein Pasman 
van Landschap Erfgoed Utrecht, 
h.pasman@landschaperfgoed-
utrecht.nl, tel. 06 46061745

Verbetering van natuur- en waterkwaliteit staat op de agenda voor de 
boeren in het Noorderpark.

Informatie over bestrijding 
Japanse Duizendknoop 

Woensdag 13 november organiseerde Rijkswaterstaat (RWS) samen met aannemer 3Angle een 
informatiemiddag in het Dorpshuis van Holl. Rading over het bestrijden van de Japanse 
Duizendknoop. Deze exotische plant hoort niet in onze natuur thuis, maar heeft zich 

hier wel geworteld; zo ook langs het talud van de A27 in Hollandsche Rading. 

Augustus 2019 is Rijkswaterstaat 
een proefproject gestart langs de 
A27/A1 om de Japanse Duizend-
knoop te bestrijden zodat de tra-
ditionele vegetatie weer de ruimte 
kan krijgen en de biodiversiteit be-
vorderd wordt. 

Conclusies
Inmiddels kan al een aantal conclu-
sies worden getrokken. De Japanse 
duizendknoop heeft een enorme 
groeikracht, waardoor andere na-
tuurlijke vegetatie weggeconcur-
reerd wordt. Daarnaast wortelt de 
Japanse Duizendknoop zeer diep en 
heeft elk stukje van een afgesneden 
plant de potentie om uit te groeien 

tot een compleet nieuwe plant, 
waardoor de verspreiding van de 
plant zeer snel verloopt. Maar de 
plant kan slecht tegen droogte en 
hij houdt niet van schaduw. 

Bestrijding
Voor de bestrijding van de plant 
zijn al verschillende methoden on-
derzocht. De beste opties lijken nu 
de planten regelmatig uit de grond 
te trekken of uit te graven en dit 
te herhalen en te herhalen etc. Een  
alternatief is éénmaal per maand 
maaien. Een ander alternatief is 
kokend water op de planten en ver-
volgens op die plek bloemen in-
zaaien. Dat alles kost menskracht, 

maar is milieuvriendelijk. De be-
strijding moet echter een lange 
adem hebben en zich sterker tonen 
dan de plant. Bewoners die deze 
plant willen verwijderen wordt ge-
adviseerd het plantenafval van de 
Japanse Duizendknoop in de grijze 
bak voor restafval te doen. Zelf 
composteren of in de groene bak 
doen is géén optie.

Contract
Er is geld binnen RWS vrijgemaakt 
voor de bestrijding van deze plant 
en er is met de bestrijders een con-
tract afgesloten voor acht jaar. Maar 
men hoopt in vier jaar al goed opge-
schoten te zijn.               (Kees Floor)

De positief ingestelde bewoners van Holl. Rading werden overtuigd van 
de daadkracht van RWS en 3Angle op dit dossier en gingen vervolgens de 
problematiek en bestrijding ervan ter plekke bekijken. (foto Adri Gerssen)

Informatiebijeenkomst in  het Dorpshuis. (foto Adri Gerssen).

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…..
Hoe maakt men een composthoop van bladeren?

De heer Copijn gaf in de vorige Vierklank aan, dat je de bladeren van 
bomen in de herfst in een composthoop moet opslaan, voor nieuwe 
voeding voor de grond. Maar ik kom van de polders, waar men tuin-
bouwgewassen teelt en geen bomen. 

Dus ik kan wel kompost maken, maar dan van afval van tuinbouwge-
wassen, ook de resten uit de keuken, maar geen gekookte resten. Dat is 
dan vrij simpel: wissel ‘natte’ en droge delen voldoende af en je hebt 
na een jaar heerlijk ruikende compost. Natte delen bevatten stikstof en 
gaan dan ook stinken. Daarom moet je die laagsgewijs steeds afwisse-
len met droge delen, dus stengelachtige harde droge delen, welke veel 
koolstof bevatten. Dat noemen de geleerden de C/N-verhouding en met 
een goede verhouding daarin verteert alles heel goed en zorg je dat er 
geen stinkende plekken op je composthoop ontstaan.

Maar bladeren van bomen, zo heb ik geleerd, verteren moeilijk. Veel 
koolstof en weinig stikstof en bladeren zijn meestal zuur en verteren 
dan moeilijk of niet. Dat heb ik begrepen. 

Maar hoe maak je dan toch goed verteerde, lekker ruikende compost 
van bladeren, en zijn er nog verschillen per boomsoort? En is die com-
post dan na een jaar goed voor je tuin, al dan niet onder bomen?
Hans Bruinsma, De Bilt

Vriendschaps spinazie
Afgelopen voorjaar werd ik door een vriendin verrast met spinazie-
plantjes, zaailingen van haar eigen plukspinazie. Deze Nieuw-Zeeland-
se-variant heeft een dikker blad, maar de smaak lijkt op die van onze 
gangbare spinazie. Blaadjes en bloemen groeien langs ranken. Het blad 
en de toppen van de uitlopers zijn erg lekker en tot in het najaar te pluk-
ken. De gele, nietige bloemetjes zorgen voor zaad waaruit een talrijk 
nageslacht groeit. Zeer geschikt om van uit te delen. Nieuw-Zeelandse-
spinazie, familie van de ijsbloem, groeit uitbundig in warme, droge zo-
mers. Is desondanks nog steeds te oogsten.
(Karien Scholten)

In haiku:
Ranken spinazie
Voeden vriendschap eindeloos
Groen en ijzersterk.
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