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Uw lokale
drukwerkspecialist

U wilt een nieuwe website of uw 

website kan een opfrisbeurt gebruiken? 

En u weet niet waar te beginnen?

Wij helpen u! Maak een afspraak

en we kijken samen naar

de mogelijkheden.

Website nodig?

advertentie

advertentie

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

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

alting uitvaarten

Dag en nacht bereikbaar:  
0346 - 210 700

De Bilt herdenkt 
75 jaar bevrijding Auschwitz

door Guus Geebel

Maandag 27 januari was het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz 
door het Rode Leger werd bevrijd. Auschwitz is het internationale symbool van 

de Holocaust, waarbij 102.000 Nederlandse Joden, Sinti en Roma zijn vermoord 
en vernietigd. Het waren mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn 

vervolgd, gedeporteerd en vermoord om wat ze waren. 

In de gemeente De Bilt waren heel 
veel inwoners op 27 januari naar 
het gemeentehuis gekomen om de 
bevrijding van Auschwitz te her-
denken bij het tijdelijk monument 
Levenslicht in het gazon voor Jag-
tlust. Het monument bestaat uit een 
kring van steentjes en symboliseert 
de betrokkenheid met de slachtof-
fers. Het monument is tot en met 
31 januari van 17.00 uur tot 22.00 
uur verlicht te zien. Na een wel-
komstwoord door Annemiek Bovee 
hield burgemeester Sjoerd Potters 
een toespraak. Hij bezocht Ausch-
witz enkele jaren geleden met zijn 
echtgenoot en kende de verhalen. 
‘Maar pas daar kroop het onvoor-
stelbare lijden onder onze huid. Ik 
zal dat gevoel nooit meer kwijtra-
ken.’ Hij vraagt stil te staan bij zo-

veel ondraaglijk leed. ‘Nooit meer 
oorlog is een verlangen dat we aan 
volgende generaties moeten door-
geven. Zo blijft er licht in de duis-
ternis zoals dat hier zo prachtig is 
vormgegeven.’ 

Struikelstenen
De burgemeester vertelt dat de ge-
meente de Biltse slachtoffers van 
de Holocaust gaat herdenken met 
struikelstenen. ’Het verheugt mij 
dat er een stichting in oprichting 
is die in november de eerste stenen 
hoopt te leggen voor de Joodse, 
Sinti, Roma en andere slachtoffers 
van de Holocaust uit onze gemeen-
te.’ Na de toespraak van de burge-
meester wordt een minuut stilte in 
acht genomen, waarna aanwezigen 
lichtjes ontsteken die bij het monu-

ment Levenslicht worden geplaatst. 
De heer Moshé Lewkowitz zingt 
daarna El Malei Rachamim en bidt 
het joodse gebed Kaddisch dat bij 
herdenkingen wordt gebeden. 

Selectie
Indrukwekkend was de bijdrage 

van Leila Weiss namens Sinti en 
Roma. Zij vertelt dat ze met het 
verhaal dat ze hier houdt tegemoet-
komt aan de belofte die ze aan haar 
vader deed om door te geven wat er 
gebeurd is. ‘In de vroege ochtend 
van 16 mei 1944 werden 578 zigeu-
ners door Nederlandse politieagen-
ten van hun bed gelicht. Ze moesten 
op bevel van de Duitsers naar kamp 
Westerbork worden overgebracht. 
Op de Drentse heide aangekomen 
vond er een scheiding plaats.’ Er 
bleken fouten te zijn gemaakt waar-
door 333 mensen konden vertrekken. 
‘De 245 die waren overgebleven 
werden op grond van hun uiterlijk, 
zeden en gewoonten als zigeuner 
aangemerkt en moesten op 19 mei 
vertrekken. Zij kwamen terecht in 
het vernietigingskamp Auschwitz. 
In tegenstelling tot de Joden die 
meestal direct na aankomst wer-
den vergast, werden Sinti en Roma 
in een zigeunerlager geïnterneerd 
waar kinderen werden gebruikt als 
object voor de studie van dokter 
Mengele.’ 

Schoolboeken
‘Voor Sinti en Roma was vervol-
ging en uitsluiting niets nieuws. 
Ze werden al honderden jaren ver-
volgd, maar de vervolging door de 
nazi’s is het dieptepunt.’ Leila ver-
telt dat haar ouders vaak huilden 
en angst hadden voor uniformen. 
‘Ik kreeg de opdracht dat ik nooit 
mocht vertellen dat ik een Sinti was. 
Mij leerden ze altijd op je hoede te 
zijn en hoe je je weerbaar moest ma-
ken.’ Leila was een van de zeven 
kinderen thuis. Ze vertelt dat als er 
op school over vervolging door de 
nazi’s werd gesproken het over Jo-
den ging, nooit over Snti en Roma. 

Betere wereld
‘Thuis spraken we ook over de 
Tweede Wereldoorlog. Mijn ou-

Leila Weiss houdt een indrukwekkende toespraak.

Burgemeester Sjoerd Potters vertelt in zijn toespraak over zijn bezoek 
aan Auschwitz.

ders hadden de vervolging aan den 
lijve ondervonden. Mijn moeder 
verloor 24 directe familieleden en 
mijn vader 22. Thuis had de oor-
log een emotionele betekenis. Wij 
moesten alert blijven. Voor klasge-
nootjes bleek het alleen iets te zijn 
uit de schoolboeken.’ Leila Weiss 
ziet vaak in haar eigen gemeen-
schap ouderen met in hun arm een 
z met een nummer getatoeëerd. ’Ik 
heb mijn vader beloofd, later als ik 
groot ben vertel ik de wereld wat er 

Schoolkinderen zetten kaarsjes rond het tijdelijk monument.

met de Sinti en Roma in de Tweede 
Wereldoorlog is gebeurd en die be-
lofte heb ik verzilverd in de breed-
ste zin van het woord.’ Zij eindigt 
haar toespraak met de hoop dat we 
samen voor een betere wereld kun-
nen zorgen. De herdenking wordt 
afgesloten met het door Marco Bor-
sato geschreven lied: Morgen zal 
het vrede zijn.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

02/02 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
02/02 • 09.30u - Ds. J.W. Hooydonk

02/02 • 18.30u - Ds. P. vermeer 

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

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

02/02 • 10.00u - spreker Peter Kerkhove

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
02/02 • 10.30u - Voorganger Frans 

Willem van der Sande

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

02/02 • 10.15u - Ds. A.O. Reitsema
02/02 • 16.30u - Ds. J.B. Wilmink 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

02/02 • 10.00u - Ds. G. H. Fredrikze, 
Voorbereiding Heilig Avondmaal  
02/02 • 19.00u - Ds. P. Vermaat

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

02/02 • 10.00u - ds. J.E. Riemens 

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

Eurlings en W. Kremer 

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

Mast 
05/02 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
02/02 • 15.30u - Proponent J.A. de Kruif

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

02/02 • 10.00u - Ds. H. Juffer - Viering 
Heilig Avondmaal

02/02 • 18.30u - Ds. H. Juffer - 
Nabetrachting Heilig Avondmaal

Onderwegkerk Blauwkapel
Start van het kerkseizoen op Paaszondag 

12 april 
 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

02/02 • 11.00 uur - de heer J. 
Grootendorst 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

02/02 • 10.00u - Ds. G. H. Kruijmer 
02/02 • 18.30u - Ds. G.C. Klok

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

02/02 • 10.00u + 18.30u - Ds. A. J. 
Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
02/02 • 09.30u - de heer J. Grootendorst 

St. Maartenskerk
02/02• 10.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

02/02 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee   
02/02 • 18.30u - Ds. W. M. Schraven 

PKN - Herv. Kerk
02/02 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 

02/02 • 18.30u - Ds. G.J. Mantel 

Vrijwilliger fietslessen gezocht

Bij Mens De Bilt worden fiets-
lessen gegeven aan veelal vrou-
wen. Er is een klein team vrij-
willigers dat de cursisten op 
woensdag- en donderdagoch-
tend begeleidt. Geïnteresseerden 
worden verzocht contact op te 
nemen met Wilma van Poelgeest 
(w.vanpoelgeest@mensdebilt.
nl, tel. 06 47296337) of Maria 
van Rooien (fietsdocent tel. 06 
46543373).

Zing mee Maartensdijk

Maandag 27 januari repeteert 
Zing Mee bij iemand thuis in 
Maartensdijk. Aanvang 9.00 uur. 
De eerste keer is gratis. Aan-
melden via m.n.vandenbroek@
online.nl of 06 184 365 76

Boekverfilming in  
het Lichtruim

Stichting Kunst en Cultuur Film-
huis en Bibliotheek Bilthoven 
vertonen op woensdag 29 januari 
om 20.00 uur de film ‘Another 
day of life’ in Theater Het Licht-
ruim, Planetenbaan 2, Bilthoven. 
Kaartverkoop: www.ideacultuur.
nl/bibliotheek en aan de zaal.

Dagkoor Zoekt Nieuwe Leden

De muziekschool De Bilt-Zeist 
is op zoek naar nieuwe leden 
voor hun dagkoor. Meedoen kan 
op dinsdag 28 januari van 10.45 
tot 12.15 uur in Het Lichtruim, 
Bilthoven. Voor een proefles kun 
je je aanmelden via muziek@
kunstenhuis.nl

Expositie Beelden van staal

Van 31 januari tot en met 8 maart 
exposeert Sophia de Vries bij 
Kunst in Bilt, Dorpsstraat 34, De 
Bilt. Deze is te zien van donder-
dag t/m zondag van 12.30-17.30 
uur 

Tijd voor Verbinding

Op 2 februari om 14.00 in Huize 
het Oosten, Rubenslaan 1 in 
Bilthoven kun je meer te weten 
komen over weefsters en vrij-
metselaars. Voor iedereen die 
belangstelling heeft voor zinge-
ving, spiritualiteit, geestelijke 
ontwikkeling en verbinding met 
anderen. Aanmelden of meer 
informatie zie www.tijdvoorver-
binding.nl.

Koffieconcert Bilthoven

Op zondag 2 februari verzorgt 
celliste Maya Fridman een kof-
fieconcert in Huize Gaudeamus, 
Gerard Doulaan 21, Bilthoven. 
Aanvang 12.00 uur. 

Schütz Projectkoor

Het Schütz Projectkoor  o.l.v. 
Leonard van Goudoever vertolkt 
dit in haar uitvoering op zondag 
2 februari om 16.00 uur in de 
Oosterlichtkerk, 1e Brandenbur-
gerweg 34 te Bilthoven. Aanvang 
16.00 uur. Zie voor info www.
schutzprojectkoor.nl

Muziek in Huis 
 in Schutsmantel

Zondag 2 februari geeft het 
ensemble Trio Bosklank een con-
cert in zorgcentrum Schutsman-
tel, Gregoriuslaan 35, Bilthoven. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang is 
gratis.

Vernissage Galerie Mi

Fijne kunstenaars met prachtig 
werk komen op zondag 2 febru-
ari exposeren op de Beethoven-
laan 13 in Bilthoven bij Galerie 
Mi. Aanvang 14.00 uur.

Sara Crombach

Zondag 2 februari is de pianist, 
historicus en slavist Sara Crom-
bach te zien in Theater Het Licht-
ruim. Aanvang 15.00 uur. Voor 
meer informatie en kaartverkoop 
zie: www.kunstenhuis.nl

In Between Café

Op 3 februari organiseert het In 
Between Café netwerkbijeen-
komsten voor werkzoekenden. 
Aanvang 8.45 uur tot 11.15 uur. 
Locatie: Kamerlingh Onnesweg 
14, De Bilt. 

Als je kind anders leert

3 februari om 20.00 uur geeft 
Karen Dijkstra in de Bibliotheek, 
Bilthoven (Planetenplein 2) een 
lezing over leerproblemen voor 
ouders van kinderen die vastlo-
pen op school. Deelname is gra-
tis: aanmelden kan via de web-
site: ideacultuur.nl

Westbroek Ontmoet

Westbroek Ontmoet u graag op 
dinsdag 4 februari van 14.30 tot 
16.30 uur in Het Dorpshuis van 
Westbroek, Prinses Christina-

straat 2. Wanneer u wilt komen 
maar niet weet hoe, kunt u ver-
voer regelen via de familie Kalis-
vaart, tel: 0346 281181.

Inloopspreekuur Spar Mons

Elke 1e dinsdag van de maand 
15.30 t/m 16.30 uur bij Spar 
Mons, Bilderdijklaan 106, Bilt-
hoven. Tijdens dit spreekuur 
kunt u vragen stellen over alles 
rondom Welzijn, zoals vrijwil-
ligerswerk, maatjes, activiteiten, 
buurtinitiatieven, huisbezoeken 
enz. Meer informatie op www.
mensdebilt.nl.

Ten voeten uit in  
het KunstenHuis

De wanden in Het Lichtruim in 
Bilthoven zullen van 4 tot en 

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

met 28 februari gevuld zijn met 
levensgrote portretten in olieverf. 
De expositie wordt geopend op 4 
februari om 16.00 uur.

Spaanse Gezelligheid

Vanaf 4 februari is er in het 
Servicecentrum Maartensdijk 
een periode iedere dinsdag een 
momentje Spaanse gezelligheid 
voor senioren. Aanvang 11.00 tot 
12.00 uur. Vanaf dinsdag 4 febru-
ari t/m 17 maart. Aanmelden kan 
bij Fiorella via tel: 06 14419168 
of fiorella@niemancruz.com

Tuinder bij Koperwiek

Dinsdag 4 febr. om 20.00 uur is 
er een lezing van tuinder Henk 
van Berkel op de Koperwieklaan 
3, Bilthoven. Info: info@groei.nl.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

In gelovig vertrouwen, dat hij nu thuis is bij zijn en onze God,
geven wij u kennis van het overlijden van mijn man

onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Jacob Bosman
- Job -

* Ede, 6 juni 1932  † Maartendijk, 23 januari 2020

Nelly Bosman - Dijkhuizen

Sjaak en Annet
    Daniëlle en Jaap
    Joas, 
    Vincent en Lydia
    Cor-Willem, Laurens-Jan, Anne-Claire, John-Nathan
    Michelle en Jasper
    Tobias, Fabian

Eric en Karin
    Ruben (in liefdevolle herinnering)

Onze speciale dank gaat uit naar Wijkzorg De Bilthuysen 
en Huisartsenpraktijk Maartensdijk, voor de liefdevolle verzorging.

De begrafenis vindt vandaag plaats.

Correspondentieadres:
Huiting Uitvaartverzorging ∙ t.a.v. familie Bosman

Dorpsweg 20 ∙ 3738 CE  Maartensdijk

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

Voor een waardige begrafenis 
met aandacht voor persoonlijke 
wensen en een eerlijk tarief

Meer informatie over de overname door Kees van Asselt
 of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?

Ga naar      www.kvanasselt.nl/de-bruijn
of neem telefonisch contact op via 06 - 15 45 11 30.

Meer informatie over de overname door Kees van Asselt
 of ons 

Ga naar
of neem telefonisch contact op via

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

 Uw laatste wensen zijn ons uitgangspunt

 Wij zijn dag en nacht bereikbaar
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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

advertorial

Johan en John

Zijn broer ziet dat ik de 
opmerking niet begrijp en legt 
uit: “John, de man van Johan, 
is ook overleden; die uitvaart is 
komende vrijdag. We hebben 
dan een zwarte rouwauto. 
Maandag willen we een grijze.” 
Ik realiseer me dat Johan niet 
alleen zijn vader, maar ook zijn 
partner heeft verloren. Binnen 
een week moet hij tweemaal 
afscheid nemen. Ik word erdoor
geraakt en krijg tranen in mijn 
ogen.

Een paar weken na de uitvaart 
van vader maak ik een afspraak 
om de naaste familie te bezoeken.
Dat doe ik na iedere uitvaart. 
Om elkaar weer te zien, te 
luisteren en om samen na te 
praten. Johan nodigt me thuis 
uit. Dus rijd ik op een ochtend 
naar Breukeleveen. Johan 
wacht me op in de deuropening 
en gaat me voor naar binnen. 
Het gesprek komt al snel op 
het verlies van zijn echtgenoot. 
“Hier hebben we jaren samen 
gewoond”, zegt hij. “Alles doet 
me denken aan John.” 

Ruim een maand geleden werd ik uitgenodigd door drie broers. Hun vader was woensdagmiddag 
overleden en diezelfde avond zat ik aan tafel om samen de laatste wensen van vader te bespreken 
en op basis daarvan de uitvaart vast te leggen. Het wordt een crematie op maandag in Hilversum, 
voorafgegaan door een afscheid in kleine kring. Diverse details worden besproken en op enig 
moment gaat het over de kleur van de rouwauto. ‘Vrijdag zwart en maandag grijs’, zegt Johan. 

Ik zie een smaakvol ingericht 
huis, met uitzicht op de 
Loosdrechtse Plassen. Er 
volgt een warm en emotioneel 
gesprek, waarbij de liefde van 
Johan voor John voelbaar is. Hij 
deelt herinneringen aan hun 
tijd samen, het vakantiehuis 
in Griekenland, de inrichting 
van het huis in Breukeleveen, 
de reizen. De foto’s op de iPad 
bewijzen een gelukkige tijd.

“Wil je Johns laatste foto’s 
zien?” vraagt Johan. Ik knik. 
“Weet je het zeker?” “Ja.” 
John was kort ziek en in die 
periode heeft Johan foto’s van 
hem gemaakt om ook dat 
laatste stuk van zijn leven vast 
te leggen. Te zien is hoe John 
lijdt onder de pijn van zijn 
ziekte. Johan laat zijn tranen de 
vrije loop. Tot het allerlaatste 
moment heeft hij John thuis 
verzorgd, zodat hij in zijn eigen 
omgeving kon sterven, in de 
armen van Johan. “Ik mis hem 
enorm, maar ik ben blij dat hij 
nu geen pijn meer heeft”.  
Het klinkt zo oprecht.

Ik voel dat de warme 
herinnering aan een leven 
samen voor Johan het 
belangrijkst is. Daar houdt hij 
zich aan vast. “We hebben een 
fantastische tijd gehad”, zegt 
Johan. Ik zie dankbaarheid op 
zijn gezicht.

Na ruim een uur vertrek ik 
weer, Johan doet me uitgeleide. 
‘Tot ziens’, zegt hij. Ik vraag of 
ik zijn verhaal mag delen. Dat 
mag, als een herinnering aan 
zijn John.

Koop Geersing
register uitvaartverzorger

06 - 10 27 55 85

Jaar van de Vrijheid
door Henk van de Bunt

Het jumelagebestuur De Bilt-Coesfeld werkt hard aan een opfrisbeurt van de stedenband met 
de Duitse gemeente Coesfeld. De viering van 75 Jaar Vrijheid is in heel het jaar 2020 en in heel 
Europa aanleiding om de jumelage nieuwe vleugels te geven. Sterke banden tussen inwoners 
van verschillende landen in Europa helpen de duur bevochten vrijheid in stand te houden. 

‘Samen vieren en samen verder’. 
Dat is het motto, aldus Tine Rigter 
en Ger Tielen, bestuursleden van 
de jumelagestichting. ‘De ruim 
veertigjarige band tussen De Bilt 
en Coesfeld is een van de meest 
succesvolle van Nederland. Scho-
len en verenigingen zoeken el-
kaar jaarlijks nog steeds op. Vele 
honderden bewoners hebben in de 
loop der jaren aan uitwisselingen 
deelgenomen. Behalve schoolklas-
sen hebben brandweerlieden, ama-
teur musici, sporters enzovoort 
met elkaar opgetreden, tijd door-
gebracht en een biertje gedronken. 
Het klikte. Vriendschappen zijn 
ontstaan. En in recente gesprek-
ken met gemeenteraadsleden is ge-
bleken dat de jumelage binnen de 
gemeenteraad een breed draagvlak 
heeft. De jumelage leeft’. 

Verdieping
Verdere verdieping van de relatie 
kan door kennis uit te wisselen 
over dingen die partijen belang-
rijk vinden. Het klimaatbeleid is 
een goed voorbeeld van een jume-
lagethema dat met name jongere 
generaties beroert. Ger Tielen: 
‘We gaan ermee aan de slag. En 
we hopen samen met De Vierklank 

en soortgelijke bladen in Coesfeld 
meer wederzijds en interessant 
nieuws te presenteren. Jumelage is 
een zaak van goed geïnformeerde 
mensen.’ 

Jumelage
De jumelage is ontsproten aan de 
naoorlogse wens naar meer dialoog 
en samenwerking in Europa. In die 
tijd was er nog sprake van onbe-
grip en verkilling tussen de inwo-
ners van Nederland en Duitsland. 
De oorlog lag vers in het geheu-

gen. Het was niet eenvoudig om 
de dialoog weer op gang te bren-
gen in het streven naar een duur-
zame vrede. Jumelages hebben in 
heel Nederland geholpen het ijs te 
breken, heel vaak op initiatief van 
burgemeesters. De gemeente De 
Bilt voegde zich in die beweging 
en sloot in 1977 een overeenkomst 
met de Duitse gemeente Coesfeld 
en sindsdien is er sprake van een 
intensieve uitwisseling. 

Vaticaankenner 
Hendro Munsterman 

naar Maartensdijk 
door Henk van de Bunt

De Vaticaankenner en pausjournalist bij uitstek Hendro Munster-
man komt vrijdag 31 januari naar Maartensdijk om zijn visie te 
geven op de verdeeldheid in de katholieke kerk. Die komt op een 
pijnlijke manier naar voren in de verschillende opvattingen van 
emeritus-paus Benedictus XVI en de huidige paus Franciscus. 

Voor iedereen in de wereld is inmiddels zichtbaar dat de beide pausen 
niet hetzelfde denken over het celibaat, de rol van vrouwen in de kerk, 
maar ook de plaats van de Bijbel in het leven. Leo Fijen, die sterk is 
betrokken bij de kerk van Sint Maarten aan de Nachtegaallaan in Maar-
tensdijk vertelt: ‘In het kader van de Maand van de Bijbel komt paus-
kenner Hendro Munsterman naar de Sint Maartenskerk om zijn visie te 
geven op deze unieke discussie aan de top van de kerk. De lezing begint 
om 20.00 uur in De Mantel, de aanpalende gemeenschapsruimte naast 
de kerk. De toegang is vrij’.

Historische context
Fijen: ‘Het is ook historisch bijzonder, dat we twee pausen meemaken, 
een afgetreden paus en een zittende paus. Tot nu toe heeft de afgetreden 
paus Benedictus XVI zich meestal afzijdig gehouden van actuele vraag-
stukken. Maar de laatste maanden heeft deze geboren Duitser de code 
gebroken en zich geuit over tal van onderwerpen. In 2013 trad hij -Be-
nedictus - terug, een historisch moment. Dat gebeurde in de geschie-
denis vrijwel nooit. Het was een bijzondere stap, die veel waardering 
oogstte, ook omdat hij hiermee de weg vrijmaakte voor een paus, die 
seksueel misbruik, financiële schandalen en actuele vragen van kerkor-
de moest aanpakken. Benedictus miste daarvoor de energie, de nieuwe 
paus Franciscus ging krachtig te werk. Maar dat werd hem niet in dank 
afgenomen door de rechtervleugel van de kerk. De polarisatie wereld-
wijd groeit. Veel katholieken en wereldburgers prijzen Franciscus, maar 
binnen het Vaticaan botst het vaak. Ook met de afgetreden paus’.

The two popes
Dat is de context van de film die in de hele wereld furore maakt, The 
Two Popes. Daarin wordt dit gevecht prachtig verbeeld in een ontmoe-
ting tussen de oude en de nieuwe paus. De film maakt ontroerend dui-
delijk hoezeer beide pausen van mening verschillen. Maar de film laat 
ook zien hoe beide pausen leven van de vergeving van God. Daarin 
speelt de Bijbel een grote rol. Leo Fijen: ‘Over die rol van de Bijbel, 
maar ook over de verschillende opvattingen gaat de lezing van Hendro 
Munsterman. Hij doet voor het Nederlands Dagblad al jaren verslag 
over het Vaticaan, hij heeft ook een eigen website, Katholiek Inside. 
En hij is zelf ook een gelovig mens die er niet op uit is de verdeeldheid 
aan te wakkeren maar te duiden. Welke rol speelt de Bijbel in het leven 
van paus Franciscus en emeritus-paus Benedictus XVI en hoe kan het 
dat twee pausen leven naar het Woord van God en toch zo van mening 
verschillen? Tenslotte zal Munsterman zeker ingaan op de vraag hoe 
deze tweestrijd zal aflopen’. 

Maand van de Bijbel
In het kader van de Maand van de Bijbel is iedereen welkom vrijdag 
31 januari, aan de Nachtegaallaan 
40-42 in Maartensdijk. De Mantel 
is open vanaf 19.30 uur, de kof-
fie staat klaar. De avond zal duren 
tot 22.00 uur. De Maand van de 
Bijbel is een initiatief van Neder-
lands BijbelGenootschap, Royal 
Jongbloed, Nederlands Dagblad, 
uitgeverij Adveniat, Internationale 
Bijbel Bond en Friesch Dagblad. 
Iedere bezoeker vrijdag krijgt gra-
tis het essay van de Maand van de 
Bijbel, geschreven door Jacobine 
Geel.  

Hendro Munsterman is de Vaticaan-
watcher van het Nederlands 
Dagblad. 

Lees verder op pagina 5

Ger Tielen en Tine Rigter zijn bestuursleden van de jumelagestichting.
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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 30, vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari

Chipolata taart
Nu € 15,95
Citroen cake of
Specerijen-bloed-
sinaasappel cake
Nu € 4,95

Kapucijnersschotel
€ 1,25

100 gram

Vers gesneden
Spitskool

€ 0,99
400 gram

Elstar handappels
€ 1,25

Nu heel kilo

Rustique – volkoren 
Meergranen bol
Nu € 2,99
Onze bekende
Kaas bol
Per stuk € 3,49

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Van dezelfde leverancier als 
de tarocco sinaasappels 

Mandared 
mandarijnen 

Ongekend sappig
Ongekend zoet
Zonder pitjes
Vol aroma’s

Uniek product 
Proef de smaak van Sicilië….

Lekker en gezond

Broccoli 
500 gram € 0,99
Denk aan de vitamientjes 

Blauwe bessen 
Per doosje  € 1,49

03
02

04
02

05
02

Alleen donderdag

Van onze patissier Van onze bakker

Hertengoulash of 
Boeuff bourguignon
met garnituur

€ 1,75
100 gram

Pasta  
met gerookte kip en groenten

€ 1,49
100 gram

Prei-gehakt schotel € 1,25
100 gram

Vers van de traiteur

Het hoogste v
itamine c- en kaliumgehalte

van alle soorten
 sinaasappels!

ook Heerlijk i
n een frisse salade,

 als 

verse sap, voor
 een jam en nog veel meer!

gemakkelijk om te schillen, geen of

nauwelijks pitjes en
 puur natuur! 

tarocco, de vitaminebom uit italië!

Tarocco, de smaaksensatie van Sicilië! 
Afkomstig van de vruchtbare gronden 
rondom de vulkaan Etna. Lekker zacht,    

aromatisch en een mooie 
        zoet/zuur balans.

tarocco, de vitaminebom uit italië!

Nog een keer… 

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 30 januari
t/m woensdag 5 februari

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.98

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 5.50

Gebraden rosbief  
Gebraden gehakt
Gegrilde kiprollade

Filet Americain
Tonijn cocktail
Grillworst salade 

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

KIPDIJFILET

Hamburgers 

Australische sucade 

Varkens verse worst

Speklappen
gekruid of naturel

5
 VOOR 6.-

500 
GRAM 7.50

500 
GRAM

5
 VOOR 5.-

Kipschnitzels

500
GRAM 6.98

1
KILO 8.98

Lekker voor het weekend!

SAMEN
VOOR 8.-GRILLWORST +

LEVERWORST

10.98

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.50

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

500
GRAM 6.25

TYNJETALER 500
GRAM 7.50

VERSE GEBRANDE 
HUISMIX

CASHEWNOTEN
gezout of ongezout

250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98Alleen geldig op vrijdag en zaterdag

Heerlijk!
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‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’

Verzorgd naar wens door Nadia en Sanne van Tap DELA

Wat uw wensen ook zijn, ons ervaren team helpt u graag om 
het afscheid altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Voor leden 
en ieder ander. Ga voor informatie naar dela.nl/bilthoven of bel 
030 200 45 30 voor een persoonlijk gesprek.

Tap

Matangi in Huize 
Gaudeamus

Woensdagavond was het Matangi Quartet weer te gast in Gau-
deamus. Dit inmiddels internationaal bekende ensemble speelde 
strijkkwartetten van hedendaagse Nederlandse componisten.

Zij openden de avond met een strijkkwartet van Jan Mul (1911-1971). 
Mul schreef muziek voor verschillende genres, zoals opera, jazz, film-
muziek, kerkelijke- en klassieke muziek. Dit kwartet uit 1931 werd 
pas in 2018 voor het eerst uitgebracht. Vervolgens speelden zij 3 strijk-
kwartetten van Hendrik Andriessen (1892-1981), vader van Louis An-
driessen. Het Quartetto in Stile Antico vertoonde duidelijk structuren 
uit de klassieke tijd van bijv. Beethoven en Haydn. Zijn Il Pensiero 
was gecomponeerd in de twaalftoonstechniek van Arnold Schönberg. 
Het kwartet L ’Indifférent daarentegen was weer duidelijk romantisch 
van toon. 

Daarna speelden zij het Strijkkwartet no. 3 van Herman Strategier 
((1912-1988). Hij heeft dit kwartet gecomponeerd met het oog op het 
spelplezier van de uitvoerende musici. Tot slot stond een compositie 
van Louis Andriessen (geb. 1939) op het programma. Zijn Miserere is 
een stuk dat vooral sombere gevoelens weergeeft. Als toegift speelde 
het Matangi een passage uit hun recent uitgebrachte versie van het 
Canto Ostinato van Simeon ten Holt (1923-2012), gecomponeerd van 
1973 tot 1976. Dit stuk wordt gerekend onder de zgn. minimalistische 
muziek; d.w.z. met veel herhalingen, maar ook met harmonische en 
melodieuze momenten.            (Frans Poot)

Het publiek geniet van een gave weergave van vooral lastig te bespelen 
composities.

Expositie in 
De Woudkapel

In De Woudkapel, aan de Beethovenlaan in Bilthoven, is het werk 
te zien van de Biltse schilder Sjef Bertrams. Na zijn pensionering 
in 2004 heeft hij bij het Kunstenhuis (toen nog de Werkschuit) een 
meerjarige opleiding schilderen en tekenen gevolgd.

Zijn werk is te typeren als het verbeelden van gevoelens en stemmin-
gen. Vooral het effect van licht is daarbij heel bijzonder. Bertrams werkt 
vooral met olieverf en brengt daarmee een gelaagdheid aan, waardoor 
de kleurpartijen intenser worden. Sjef heeft een voorkeur voor Holland-
se waterlandschappen. Water, land en lucht, versterkt met de bijzondere 
lichteffecten, doet denken aan de oude Hollandse meesters. De exposi-
tie is tot 2 maart te bezichtigen.           (Frans Poot)

Sjef Bertrams versterkt zijn werk met bijzondere lichteffecten.

Het jumelagebestuur, ondersteund 
door een stichtingsraad, treedt in 
nauwe samenwerking met de ge-
meente op als aanjager, initiator 
en facilitator van contacten en ont-
moetingen.

Podium
Tine Rigter: ‘We zijn blij met De 
Vierklank als podium voor de com-
municatie binnen de gemeente. 
Recent heb ik uitgebreid mogen 
berichten over het bezoek van een 
klas leerlingen van onze Aeres 
Mavo samen met een klas van het 
Coesfelder gymnasium aan het Eu-
roparlement in Brussel. Zo’n reis is 
veel dolle pret natuurlijk, maar ook 
buitengewoon leerzaam. Duitse en 
Nederlandse leerlingen hebben met 
een Duitse en een Nederlandse Eu-
roparlementariër gesproken over 
onder meer het Europese klimaat-

beleid. Een mooie manier om veel 
van en met elkaar te leren. Goed 
ook voor hun talenkennis.’ 

Berichtgeving
Het jumelagebestuur helpt bij uit-
wisselingen, geeft structuur, tips en 
ideeën. Maar de mensen moeten het 
vooral zelf doen. Dat past ook bij de 
nieuwe subsidiesystematiek van de 
gemeente en bij de trend naar veel 
meer eigen initiatief. Een ander-
soortige berichtgeving sluit daarop 
aan. Meer inhoudelijk en regelma-
tiger. Ger Tielen: ‘Zo komt in de 
maand februari burgemeester Öh-
mann van Coesfeld aan het woord 
over zijn visie op 75 Jaar Vrede 
en Vrijheid, gekoppeld aan idea-
len van Europese samenwerking 
en de rol daarin van de jumelage. 
Vervolgens is in maart het woord 
aan prof. dr. Friso Wielenga van 
de Universiteit van Münster (Zen-

trum für Niederlande-Studien). 
Hij is een expert op het gebied van 
Duits-Nederlandse betrekkingen 
en zal het hebben over de resulta-
ten van een recent onderzoek naar 
Duits-Nederlandse jumelages. En 
natuurlijk zal De Vierklank, tre-
dend in een goede traditie, in mei 
bijzondere aandacht besteden aan 
de gezamenlijke aandacht voor 75 
jaar Vrijheid, op 5 mei in De Bilt 
en op 9 mei in Coesfeld. Door het 
jaar heen doen we zoals gewoon-
lijk verslag van de activiteiten die 
inwoners uit Coesfeld en De Bilt 
samen organiseren. Nieuw zullen 
dit jaar de initiatieven op het gebied 
van duurzame energie en klimaat-
beleid zijn. Daarin volgen we onder 
meer Bilthoven Energie Neutrale 
Gemeente (BENG) en enkele part-
ners in Coesfeld. Heel spannend al-
lemaal en ook te volgen op website: 
www.jumelage-debilt-coesfeld.nl’

Vervolg van pagina 3

Het gemeentehuis en marktplein van Coesfeld. (foto Hartwig Heuermann)
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Adverteren in 

De Vierklank?

Dat kan! 

Mail naar:

info@vierklank.nl

of bel 

0346 211992

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Vrijdag 7 februari 2020
10:00 Bluebird. Jeugdfi lm. Hoe verwerken kinderen 
dat ze gepest worden? Regie: Mijke de Jong, 2004

14:00 Beautiful Boy. Hoeveel druk kan een gezin 
verwerken? Gebaseerd op een waar gebeurd 
verhaal. Regie: Felix van Groeningen, 2018

19:30 Sweat Bean. Draait om de gebeurtenissen 
van Sentaro, een verkoper van Dorayaki (een 
Japanse lekkernij). Regie: Naomi Kawase, 2015.

Zaterdag 8 februari 2020
19:30 Capernaun. Is er hoop voor een kind dat 
alles tegen heeft? Regie: Nadine Labaki, 2018

7 & 8 februari

Michaelkerk 

Kerklaan, De Bilt

Projectie op groot 

scherm. 

 Alle fi lms zijn 

Nederlands gesproken 

of ondertiteld. 

Toegang gratis

Meer info:

Mogelijk gemaakt door:

SPIRITUEEL FILMFESTIVAL
H.H. MICHAËL-LAURENSGEMEENSCHAP DE BILT/BILTHOVEN | PAROCHIE MARTHA EN MARIA

In samenwerking met de Protestante Gemeente De Bilt

www.dela.nl/voorelkaar

Michaëlkerk, Kerklaan 31, 3731 EE De Bilt
www.katholiekekerkdebilt.nl

info@katholiekekerkdebilt.nl | 030-2200025

www.bilthovense
boekhandel.nl
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Steeds Beter speelt in mei

Toneelvereniging Steeds Beter zal haar voorstel-
lingen niet in maart verzorgen, maar in mei. De 
voorstellingen zijn verzet naar vrijdag- 15, zater-
dagavond 16 mei en naar zondagmiddag 17 mei. 
Meer informatie zie steeds-beter.nl

Digitale Cafés Belastingaangifte

Digitale cafés zijn elke dinsdag van 10.00 tot 
11.30 uur bij SeniorWeb Idea, Planetenplein 2, 
Bilthoven. Hier wordt extra aandacht besteed aan 
belastingaangifte doen. Voor meer informatie zie 
ideacultuur.nl/seniorweb

Eerste hulp bij  
belastingaangifte

Woensdag 5 februari van 14.00 tot 16.00 uur is er 
een informatiebijeenkomst over de  belastingaan-
gifte. Deze vindt plaats in de bibliotheek Biltho-
ven (Planentenplein 2). Informatie of aanmelden: 
ideacultuur.nl/seniorweb of via tel. 085 822 2777.

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

nu € 2,50

€ 4,95

WILDGEBAKKEN 
een lichte 
meergranenbol

GANGMAKERS
ouderwets lekker,
4 stuks 

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Muziekmarathon van KBH 
Vrijdag 24 januari bestond de KBH precies 120 jaar. Het jubileum werd gevierd met een 

Muziekmarathon in verenigingsgebouw De Harmonie; een marathon van non-stop 20 uur. 
Vanaf vrijdag 23.00 uur tot zaterdag 19.00 uur speelde het orkest onder leiding van 

meerdere dirigenten een omvangrijk repertoire. 

Daarbij speelde er ook nog een 
maestro-dir igentenwedstr i jd , 
waarbij de maestro’s beoordeeld 
werden op hun kwaliteiten als 

dirigent. Maestro-burgermeester 
Sjoerd Potters opende de avond. 
Het was bijzonder om te zien dat 
hij, naast de voorzittershamer in 

de gemeenteraad, ook het dirigen-
tenstokje vakkundig hanteerde. Hij 
bleek over een goed gevoel voor 
ritmiek en timing te beschikken 

Burgemeester Sjoerd Potters op de muzikale bok.

Geen voetbal maar Bingo
In het kader van het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid organiseerde FC De 

Bilt - waarbij voorzitter Rob Florie het voortouw had genomen - in samenwerking 
met FC Utrecht een bingomiddag voor ouderen.

Hoofdsponsor Rabobank Rijn en 
Heuvelrug verleende medewer-
king en Stichting Met je Hart De 
Bilt zorgde onder andere voor het 
vervoer. Mens De Bilt hielp mee 
met de organisatie van dit in alle 
opzichten geslaagde evenement. 
De middag startte met een korte 
warming-up begeleid door fysio-
therapeut Frans Poot. De bingo-
rondes werden onderbroken voor 
een kop soep en een broodje kro-
ket dat door Cafetaria De Rooy 
beschikbaar was gesteld. De ou-
deren waren erg enthousiast en 
de bijzondere prijzen van onder 
andere FC Utrecht vonden deze 
middag nieuwe en trotse eigena-
ren. De Stichting Met je Hart - die 
zich lokaal inzet voor de bestrij-
ding van eenzaamheid onder ou-
deren - is erg blij met het bingo-
evenement.    
              (Judith Poppeliers)

In het clubhuis van FC De Bilt zat de sfeer er afgelopen vrijdag goed in. 
(foto: Hans Lebbe)

Van Ewijckdagen
door Henk van de Bunt

Deze week is bestuurslid Rienk Miedema van het Van Ewijck 
van De Bilt Fonds samen met toetsenist Ignace de Jong die 

de muzikale omlijsting verzorgt, een aantal keren op pad om 
heel veel kleine attenties rond te brengen.

Maandagochtend werd Schutsman-
tel aangedaan, die middag werd De 
Biltse Hof bezocht en dinsdagmid-
dag bezochten beide troubadours 
Toutenburg in Maartensdijk. 

Aanvankelijk ontvingen alleen 
de bewoners van verzorgingshuis 
Weltevreden een attentie, maar in-
middels worden alle verzorgings- 
en verpleeghuizen in de gemeente 
De Bilt bezocht. Ignace en Rienk 

bezorgen met hun liedjes de se-
nioren een gezellige ochtend of 
middag. De koffie en heerlijke 
gebakjes maken het tot een goede 
ontspanning; ongetwijfeld zo-
als de naamgevers het voor ogen 
moeten hebben gehad. 

Meer dan 50 personen genoten in 
Toutenburg van koffie, gebak en 
leuke muziek. [foto Henk van de 
Bunt]

Bereikbaarheid 
Team Welzijn Mens

Wie vragen heeft op het gebied van welzijn, zoals o.a. vrijwilli-
gerswerk, maatjes, activiteiten, buurtinitiatieven en huisbezoeken 
is altijd (gedurende de gehele week) welkom op diverse verschil-
lende locaties: 

- maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur: 
 Servicecentrum Maartensdijk , Maertensplein 96 Maartensdijk
- maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur: 
 Servicecentrum De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt
 of één van de spreekuren:
- elke 1e dinsdag van de maand van 15.30 tot 16.30 uur: 
 Spar Mons, Bilderdijklaan 106 Bilthoven, in de koffiehoek
- elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur: 
 Gezondheidscentrum De Bilt, H. van Erpweg 2C De Bilt, kamer 1.13
- elke vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur: 
 Het Lichtruim, Planetenplein 2 Bilthoven, op de trap van bibliotheek

Meer informatie op www.mensdebilt.nl of tel. 0346 214161 (Maar-
tensdijk) of 030 7440595 

Geslaagde High Tea

Vrijwilligers van WVT serveerden eerder deze maand weer een gezellige 
en lekkere high tea op zondag. Bezoekers genoten eerst van een ronde 
hartige hapjes (taarten, sandwich, wrap, zoete aardappelomelet), als 
tussendoortje een borsjt om zich vervolgens aan een zoete ronde tegoed 
te doen. (Hanneke Robberegt) 

en leidde het orkest soepel door 
de partituur. Daarna werd de bok 
beklommen door de vaste dirigent 
Vincent van den Bijlaard en later 
door oud-dirigent Hans Boom. 

Solo
Ook was er nog een solo van voor-
malig KBH lid Wouter Iseger. Te-
genwoordig speelt hij bij het Ne-
derlands Filharmonisch Orkest. 
Deze avond speelde hij, op de 
contrabas, een tragisch/romantisch 

stuk uit een opera van Tsjaikovski, 
daarbij begeleid door het Groot 
Harmonieorkest. De tragiek van 
deze operascene werden door or-
kest en Wouter goed ten gehore 
gebracht. 

Het was een feestelijke avond, 
waarbij weer bleek dat de jubile-
rende KBH, met zijn meerdere or-
kesten, de koninklijke toevoeging 
meer dan waard is.        

(Frans Poot)



8

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

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

BIEFSTUKPANNETJES
Oven bakje gevuld met gemarineerde reepjes biefstuk
met champignon en peterselie; helemaal ovenklaar!
ca. 10 - 12 min. op 170°C 100 gram 1,95

SPEKLAPPEN
Om heerlijk krokant uit te bakken en traditioneel
serveren met rode bietjes erbij en gekookte aardappels.
Blijft gewoon lekker voor elke keer weer! 500 gram 5,50

KALFSRIBLAPPEN
Licht doorregen, super mals en smaakvol; extra lekker
met een scheutje witte wijn erbij, je proeft het verschil!
ca. 1½ uur sudderen, kan ook in de oven! 100 gram 2,15

HAZENACHTERBOUTEN
Mooie volle bouten met een klein beentje erin; genieten
van deze pure smaak; ook voor uw eigen hazepeper!!
ca. 2½ tot 3 uur stoven 100 gram 1,98

VARKENSHAAS IN BLADERDEEG
Varkenshaas omwikkeld met roomboter bladerdeeg en
gemarineerd, helemaal ovenklaar!
ca. 20 min. op 175°C in de oven 100 gram 1,95

De op één na beste
zoekt personeel

voor de zaterdag!

Lekkere panklare suggesties:

Kijk voor meer aanbiedingenin onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 27 januari t/m zaterdag 1 februari.

Zetfouten voorbehouden.

KALFS HAMBURGERS
100% kalfsvlees, mild gekruid; rose te bakken 100 gram 1,75
CARPACCIO TAARTJES
Met kappertjes, pijnboompitjes, oude kaas... 100 gram 1,98

Lekker bijverdienen van 09.00u. tot 17.00u.
Geen ervaring is geen probleem! Samen met ons team
werken wij je in zodat je een leuke zaterdag met 
goede verdiensten krijgt! Bel ons of kom langs! gratis in fo

Engelse koormuziek 
in Schutsmantel 

‘Edward Elgar is niet bezeten genoeg om Russisch te zijn, niet geestig genoeg voor 
een Fransman, niet harmonisch simpel genoeg om een Italiaan te zijn, en te weinig 

zwaarmoedig voor een Duitser. Hij is dus Engels op grond van pure eliminatie.’ 
Een geestige opmerking van Anthony Burgess, de beroemde Engelse schrijver 

die overigens ook symfonieën componeerde.

Er zit zeker een kern van waar-
heid in deze analyse van de 
Engelse koortraditie, waarvan 
afgelopen zondagmiddag een 
heerlijke staalkaart werd gepre-
senteerd door het Bilthovens 
Kamerkoor o.l.v. invaldirigent 
Richard Vos, die met zijn hel-
dere slag het koor goed bij elkaar 
hield, hoewel het grote gebaar af 
en toe node gemist werd. Bijvoor-
beeld in I will Sing with the Spi-
rit, een uitbundige tekst die een 
wat ademender aanpak vergt, ook 
al omdat de muziek van John Rut-
ter bijna tegen de musical aan zit.

Op het boeiende programma 

stonden verder onbekende, maar 
heerlijke composities van vele 
obscure Engelse componisten, 
zoals Webbe, Wesley en Novel-
lo, die de analyse van Burgess 
volmaakt illustreerden: keurig, 
welluidend en harmonisch, maar 
nooit vlammend of explosief: de 
Engelse ziel in een notendop. Pi-
anist Wim Brunsveld begeleidde 
op zeer kundige en smaakvolle 
wijze: duidelijk zonder overheer-
send te zijn.

De sopranen van het koor klon-
ken prachtig in de voorzangen in 
Elgars wonderschone Ave verum 
en in het altijd mooie Lead me, 

Lord, de rest van het koor vol-
gend met een verrassend volle 
klank in de moeilijke acoustiek 
van de Schutsmantel, waar het 
publiek regelmatig reageerde met 
verzuchtingen als… ‘prachtig…’, 
‘schitterend…’ 
Een waardige opmaat voor het 
grote concert in de OLV-kerk op 
zondagmiddag 10 mei a.s., waar 
dit fraaie programma nogmaals 
ten gehore zal worden gebracht. 
           (Peter Schlamilch)

Een boeiend optreden in Schuts-
mantel van het Bilthovens Kamer-
koor.

Een eigen stijl en sfeer 
creëren in huis maar 
moeite om de juiste 
materialen te combineren?
Hubo helpt!

Zaterdag 1 februari. Schrijf je in bij de kassa. Kosten 15,-
Hubo en Decorette Bilthoven
Koperwieklaan 1 - 3722 CA Bilthoven
(030) 662 84 80 - bilthoven@hubo.nl

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

Dutch Quality Gardens van Ginkel tuinspecialisten
Al meer dan 100 jaar leveren we als hovenier in De 
Bilt een bijdrage aan een groenere wereld in De Bilt en 
omstreken. Met de aandacht en passie uit grootvaders 
tijd en de technieken van nu, .... [lees meer]

van Ginkel tuinspecialisten

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Het is eigenlijk onvoorstelbaar, dat het gehele college lachend op de foto 
staat tijdens de laatste begrotingsbehandeling De zelfgenoegzaamheid en de 
incompetentie van de betreffende personen kent in mijn ogen geen grenzen.

Falen op elk gebied viert hoogtij bij de gemeente. Oeverloos de problemen 
vooruit schuiven en peperdure bureau’s (zgn. experts) inschakelen (soms 
twee- of driemaal voor het zelfde onderwerp (Denk aan zwembad en Jan 
Steenlaan) vinden en vonden plaats, dat het een lieve lust is/was. Dit heeft 
als gevolg dat bijna alle projecten waaraan de gemeente verbonden is of was 
vele male duurder bleken te zijn als begroot. Dit is een structureel probleem 
bij de gemeente.

Aangezien de gemeente in tegenstelling tot een particulier of een bedrijf 
nooit failliet kan gaan wordt iedere burger als belastingbetaler de dupe van 
dit falen en van de vreselijke incompetentie van het College van Burgemees-
ter en Wethouders en de gemeenteraad. Terecht gaat GS van de provincie 
Utrecht de gemeente De Bilt scherp controleren. Het liefst zou ik zien dat de 
gemeente een artikel 12- gemeente zou worden. Voor alle beslissingen moet 
dan eerst de goedkeuring van het Rijk verkregen worden.

Ik ben ervan overtuigd, dat vele mede inwoners van onze gemeente, die net 
zoals ik, onze prachtige gemeente op een bijna onnavolgbare verkwanseld 
zien worden ( krankzinnige voorstel bouwlocaties en koopovereenkomst met 
een bedrijf uit India waar vele woningen gebouwd had kunnen worden) mijn 
visie zullen delen.

J. Reuselaars, 
Maartensdijk

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Meer dan 
drukwerk!
Snel als het 

moet! 
Bel of 

mail naar...
Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan
0346 211215

info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl
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Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

Renovatie

Boomverzorging

HET JUISTE ADRES VOOR:

Dr. Engelhardlaan 12  |  3734 VB Den Dolder  |  06 29 55 60 42
oppenmeertuinen@gmail.com  |  www.oppenmeertuinen.nl

Ook onderhoud op 

abonnementsbasis!

advertentie

Voedselbank zoekt 
coördinator magazijn

door Walter Eijndhoven

Na vijf jaar coördinator magazijn bij de Voedselbank in De Bilt te zijn geweest, vindt Alfred 
Schleiffert het welletjes en stapt hij eind deze maand op. Tijd dus voor een nieuwe frisse 

wind door de burelen van de Voedselbank. Wie graag met mensen werkt, verbindt 
en zo’n 12-16 uur per week over heeft, mag zich melden.

De vrijwilligers van Voedselbank 
De Bilt helpen iedere week 110 ge-
zinnen tijdens de uitgifte van voed-
selpakketten. Velen van hen raakten 
in financiële problemen en hebben 
maandelijks te weinig geld over om 
voedsel en kleding te kopen. Het 
team van het magazijn, twaalf vrij-
willige medewerkers, selecteren de 
levensmiddelen en delen deze uit 
aan de afnemers.

Spin
Alfred Schleiffert uit De Bilt heeft 
heel zijn werkzame leven diverse 
leidinggevende functies uitgeoe-
fend, voornamelijk in de zorg. Het 
was dus niet zo gek dat hij, ook na 
zijn pensioen, in een soortgelijke 
functie zou terechtkomen. Coördi-
nator magazijn was hem op het lijf 
geschreven. ‘Een echte spin in het 
web’, zoals hij dat noemt, maar na 
vijf jaar is hij toe aan iets nieuws. ‘In 
mijn werkzame leven veranderde ik 
om de vijf jaar van baan, gewoon 
om er plezier in te houden en verve-
ling tegen te gaan’, legt Schleiffert 
uit. ‘En nu, na vijf jaar, komt mijn 
functie dus beschikbaar’. 

Supermarkt
Wat houdt deze functie precies in? 
‘Tijdens werkdagen worden levens-
middelen bij de supermarkten door 
ons team opgehaald en naar het 
magazijn van de Voedselbank ge-
bracht’, legt Schleiffert uit. De pak-
ketten worden op dinsdagochtend 
en vrijdagochtend klaargemaakt en 
worden op dinsdag- en vrijdagmid-
dag opgehaald door de afnemers. 

Schleiffert: ‘Vroeger kwam de groep 
alleen op vrijdagmiddag, maar dat 
was veel te druk. Mensen kwamen 
vaak samen een pakket ophalen, dan 
had je zomaar tweehonderd man hier 
in het magazijn. Dus die groep heb-
ben wij in tweeën gesplitst. Eéntje 
op dinsdagmiddag, de andere op 
vrijdagmiddag. Voor ons werkt dit 
veel fijner, maar mijn functie houdt 
natuurlijk veel meer in’.

Afwisselend
De functie van coördinator is heel 
afwisselend. Maar wat wordt nu 
concreet gevraagd van een coördi-
nator magazijn? Schleiffert: ‘Mijn 
takenpakket is heel divers. Aller-
eerst is verbinden een belangrijk 
onderdeel van de functie. Mijn 
team bestaat uit twaalf medewer-
kers, in de leeftijd van 65 tot 70 
jaar, met één uitschieter van 80 jaar 
en zij werken allemaal voor een 
X-aantal uren bij de Voedselbank. 

Ieder kwartaal wordt een rooster 
vastgesteld in samenwerking met 
alle vrijwilligers. Als iemand een 
keer is verhinderd, vraagt deze in 
de groepsapp wie hem kan vervan-
gen. Alles gebeurt onderling, dus 
dat is heel fijn’. 

‘Verder ben ik een verbindingsstuk 
tussen bestuur en de vrijwilligers 
van het magazijn. Daarnaast ben 
ik ook nog meewerkend voorman. 
Ik help mee met alle klussen in het 
magazijn. Lichamelijk is het werk 
redelijk zwaar. Verder hebben wij 
eenmaal per jaar overleg binnen 
het team. Wat gaat goed, wat niet? 
Overleg houden wij zo kort moge-
lijk, meestal rond twintig minuten, 
zodat wij ook tijd overhouden om 
gezamenlijk iets leuks te doen’. 
Wie geïnteresseerd is in deze veel-
zijdige functie als coördinator ma-
gazijn, kan mailen naar: contact@
voedselbankdebilt.nl 

Het magazijn van de Voedselbank zoekt een coördinator.

Rioolinspectie langs 
Provinciale wegen 

Op maandag 27 januari is aannemer Van der Velden Rioleringsbe-
heer in opdracht van de provincie Utrecht gestart met het reinigen 
en inspecteren van de riolering langs een aantal provinciale wegen. 
De werkzaamheden duren tot en met 6 maart en kunnen buiten de 
spits enige verkeershinder geven vanwege een rijbaanversmalling.

De rioolinspectie vindt plaats langs de Koningin Wilhelminaweg/To-
lakkerweg (N417) tussen de kruising met de Nieuwe Wetering (N234) 
in Maartensdijk en de provinciegrens met Noord-Holland. Op dit traject 
duurt de uitvoering t/m 6 maart. De werkzaamheden, die op de rijbaan 
plaatsvinden, worden uitgevoerd buiten de spits, dus tussen 09.00 en 
15.30 uur. Op die manier blijft de hinder voor het verkeer beperkt.

Toekomst
De riolering bestaat uit inspectieputten, kolken en afvoerleidingen. 
Deze worden gereinigd en geïnspecteerd. Doel van de inspectie is in-
zicht te krijgen in de technische staat van de riolering zodat een onder-
houdsplanning gemaakt kan worden voor de toekomst. Tot mei 2020 
vindt ook langs andere provinciale wegen rioolinspectie plaats.

Rijstrook
Tijdens de werkzaamheden versmalt de aannemer ter plaatse de rijbaan 
tussen 09.00 en 15.30 uur. Er is dan één rijstrook beschikbaar. Verkeers-
regelaars zijn aanwezig om het verkeer beurtelings langs de werkzaam-
heden te leiden. De reinigingswerkzaamheden kunnen enige geluids-
hinder met zich meebrengen. Alle aanliggende panden blijven tijdens 
de werkzaamheden bereikbaar. Evenals het doorgaande verkeer, kan 
ook het openbaar vervoer gewoon doorgang vinden. Fietsers kunnen 
zonder hinder het fietspad/de parallelweg gebruiken. Wie op de hoogte 
wil blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen 
kan op Twitter volgen @werkaandewegutr.   [HvdB]

Kledingmaker gaat verhuizen
Per 4 februari verhuist de Bilt-
hovense Kledingreparatie en 
Stomerij van de Vinkenlaan 43-
45 naar de Kwinkelier 59.

Kledingmaker Sadik verheugt 
zich erg op het verhuizen 
naar zijn nieuwe adres in de 
Kwinkelier.

Repair Café in WVT
Zaterdag was de eerste versie van het Repair Café van dit jaar. 
Ook nu weer wisten veel mensen met hun defecte spullen de weg 
naar het WVT-gebouw te vinden. Zo kregen heel wat apparaten 
en kleding weer een tweede leven. 

Er werd bijv. een elektrische speelgoedauto gerepareerd. Een vrouw 
ging tevreden huiswaarts met haar gerepareerde broodrooster. Zo ook 
de eigenaar van een fiets met allerlei gebreken. Ook werden een slijptol 
en koffiezetapparaat gerepareerd en meerdere kledingstukken pasklaar 
gemaakt. Aan een aparte tafel konden kinderen sieraden maken van 
bijv. oude fietsbanden.
Er heerste weer een opgetogen sfeer met tevreden bezoekers en werd het 
doel van een duurzame samenleving ook nog gediend.        (Frans Poot)

Twee vrijwilligers van het Repair Café bestuderen een defect gourmetstel.

Wethouder
leest voor

Wethouder Madeleine Bakker las 
donderdag 23 januari voor tijdens 
het jaarlijks voorleesontbijt bij 
Kinderdagverblijf Het Mereltje. 
[foto Reyn Schuurman]
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HOOGVLIET.COM

S T A P E L KORTING

MEER halen is MINDER betalen

Maximaal 16 6-packs per klant 

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 29 januari t/m dinsdag 4 februari 2020. Zet- en drukfouten voorbehouden.

 Hertog Jan 
Alle pakken met 
6 blikjes van 0.33 liter 
 Per 2 pakken van /11.26
Per 2 pakken voor 7.88

2x 6-PACK

 30%
KORTING 

3X 6-PACK

 40%
KORTING 

4X 6-PACK

 50%
KORTING 

 KILO 

 0.99 

Turbana bananen 
Van /1.75 

 Pringles 
2 bussen van 160 - 165 gram 
Van /4.10 
 Voor 2.05 

 1+1
GRATIS 

 NU 

2.49
2 FLESSEN

3.99
4 FLESSEN

PER FLES

1.24 PER FLES

0.99

 Fanta, Sprite 
of Fernandes 
 Alle fl essen van 1.5 liter 
Per 2 fl essen van /3.44 - /4.18

WEEK SPAREN VOOR KOOK- EN KOEKENPANNEN VAN SOLALAATSTE

TOT 

MEER DAN 

50%
KORTING
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65 jaar Irene-Volleybal
Zaterdag 1 februari viert Irene-Volleybal haar 65 jarig bestaan in de Kees Boeke Sporthal 

te Bilthoven. Tijdens deze ‘Super Saturday’ zijn er de hele dag activiteiten die door 
belangstellenden kunnen worden bijgewoond. 

Voor alle kinderen t/m 12 jaar uit de 
gemeente De Bilt komt de gepimp-
te Join Volleybal Tour bus. Deze 
bus neemt spectaculaire opblaas-
bare volleybalattracties mee die 
de sporthal gaan vullen. Fun staat 
voorop en alle coole moves komen 
aan bod; smashen, springen, mik-
ken, serveren, een set-up geven en 
passen. Meedoen is gratis
In 2020 is het 65 jaar geleden dat de 
sportvereniging ‘Irene’ in Biltho-
ven is opgericht. In eerste instantie 

bestond de vereniging alleen uit een 
gymnastiek- en volleybalafdeling 
met de naam C.G.S.V Irene, later 
C.G.S.I. Daar zijn diverse afde-
lingen bijgekomen (en weer opge-
heven). Op dit moment bestaat de 
vereniging naast zaalvolleybal ook 
uit de afdelingen beachvolleybal, 
gymnastiek en badminton.
De zaalvolleybal afdeling begon 
met trainingen (en wedstrijden) in 
de Julianaschool. Via diverse gym-
zalen, de HF Wittesporthal en De 

Kwinkelier speelt het volleybalge-
beuren zich nu bijna geheel af in de 
Kees Boeke sporthal. Sinds kort is 
daar ook gestart met zitvolleybal. 
Alleen de recreantengroep ‘Set ‘m 
up’ traint in de gymzaal van de Ju-
liana school. 
In de loop der jaren zijn er veel 
mensen lid geweest van Irene-vol-
leybal, is er gespeeld en getraind 
op verschillende niveaus en er zijn 
naast het volleyballen ook veel an-
dere activiteiten geweest. 

Om d.m.v. het bekijken van oude 
foto’s, video’s en krantenberichten 
herinneringen op te kunnen ha-
len aan vervlogen tijden, kunnen 
belangstellenden de reünie voor 
(oud-)leden bezoeken. Informatie 
en aanmelden.irene.supersatur-
day@gmail.com (Betsy Kuipers)

Programma van Super Saturday:
09.45 - 18.30 Volleybalwedstrijden
10.30 - 17.00 Loterij voor jeugd en 
senioren
11.00 - 15.00 Join Volleybal Tour 
voor jeugd 3 -12 jaar
13.30 - 14.30 2e divisie dames wed-
strijd met VIP-tribune
16.00 - 19.00 Reünie voor (oud)
leden
16.15 - 18. 30 Promotieklasse he-
ren wedstrijd met VIP-tribuneIn 1960 werden de dames van Irene kampioen.

Team heren 1 anno 2020

Strijdend FC De Bilt 
in slotfase onderuit

Na de winterstop stond voor FC De Bilt op 25 januari de lastige 
uitwedstrijd tegen Zuidvogels op het programma. De mannen uit 
Huizen pakten gelijk het initiatief, maar de Biltse mannen wis-
ten dit heel goed te doorstaan. Er ontstonden zeker kansen voor 
Zuidvogels en ook de diverse uitvallen van FC De Bilt leverden 
mogelijkheden. Dat het bij rust nog 0-0 stond was voornamelijk 
te danken aan goed keeperswerk van beide kanten.

Na de rust was Zuidvogels meer aan de bal en kreeg het enkele grote 
kansen, maar daar gingen de aanvallers slordig mee om en de Biltse 
verdediging stond als een huis. In de loop van de tweede helft kwa-
men de Biltse mannen steeds vaker voor het doel van Zuidvogels en 
kwam de wedstrijd in balans. Een snelle aanval over rechts en een 
scherpe voorzet leverde ineens toch de 1-0 voor Zuidvogels op. Daar-
na zette FC De Bilt aan om in de blessuretijd toch nog een puntje aan 
deze wedstrijd over te houden met veel mannen voor de bal en dus 
met veel risico. Daar profiteerde de tegenstander van en scoorde via 
een snelle omschakeling nog een goal. 

Halverwege de competitie deelt FC De Bilt met Woudenberg de on-
derste plaats; beiden vergaarden 8 punten. Volgende week om 14.00 
uur komt FC Breukelen (21 punten) op bezoek.

Nova moet 
meerdere erkennen

Achilles uit Den Haag stond afgelopen zaterdag op het program-
ma. De selectie van Achilles staat met zowel het eerste als tweede 
hoog op de ranglijst; het eerste is zelfs de trotse koploper in de 
eerste klasse D. 

Achilles dat met twee grote mannen in het veld voor het eerst de bal 
mocht gooien, begon met een hoog tempo; hier had Nova het lastig 
mee. Achilles was ook goed op schot en het werd een lastige avond.
Nova kreeg in beginfase, door wat slim handelen van ‘stipmeister’ 
Coen, een aantal goals mee.

In de rust werd er benadrukt dat Nova slap speelde en de ploeg in 
de tweede helft voor de volle 100% duels aan moest gaan en uit een 
ander vaatje moest gaan tappen. De tweede helft moest met strijd en 
passie worden gespeeld, dan zou de ploeg wel zien hoe de wedstrijd 
zou eindigen. 

Eigenlijk was de tweede helft een kopie van de eerste; Achilles speel-
de met een hoog tempo en Nova had moeite met de lange heren en de 
goed schietende ploeg. De Bilthovense ploeg probeerde nog het één 
en ander uit door middel van wissels. De twee gemiste strafworpen 
in de slotfase maakte uiteindelijk geen verschil, maar benadrukte wel 
de wedstrijd. Nova was niet bij machte om het Achilles echt moeilijk 
te maken en moest haar meerdere erkennen in de ploeg uit Den Haag. 
Uitslag 31-21. 

Volgende week zaterdag speelt Nova om 19.50 uur uit tegen Die 
Haghe.                         (Mex de Vree)

BEKENDMAKINGEN
week 5 ¾  29 januari 2020

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken, gelet op het be-
paalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb), be-
kend dat zij een verzoek tot het opleggen 
van maatwerkvoorschriften hebben ont-
vangen:

Ontvangstdatum verzoek:
19 december 2019
Inrichting:
De Haan Minerale Oliën B.V. 
Adres:
Utrechtseweg 360 in De Bilt
Betreft:
Kleinschalige onttrekking grondwater t.b.v. 
grondwatersanering met lozing op ge-
meentelijk riool 

Ter inzage
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wen-
den tot de afdeling Juridische zaken en 
Vergunningverlening van de Omgevings-
dienst regio Utrecht (telefoonnummer:  
088 – 022 50 00). Het verzoek tot het op-
leggen van maatwerkvoorschriften ligt niet 
ter inzage en hier is geen bezwaar of be-
roep tegen mogelijk.

Wet milieubeheer
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Overboslaan 15, 3722 BJ Bilthoven
088 020 56 00

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

www.aeresmavo-bilthoven.nl

Zoekt u een school waar uw kind volop kansen krijgt 
en waar het leert zijn eigen  keuzes te maken? Waar 
hij ontdekt op welke manier hij het beste kan leren? 
Dan is Aeres MAVO Bilthoven dé school. 

Uw kind kan kiezen voor extra begeleiding of zich 
 verdiepen in vakken waarin het goed is. De begeleiding 
is door eigen docenten die hiervoor opgeleid zijn. 
Wel zo vertrouwd. 

Vanaf 1 augustus 2021 bieden wij dit onderwijs aan in 
het volledig vernieuwde schoolgebouw in Maartensdijk.

Maak kennis met 
Aeres MAVO Bilthoven!

Open dag
Woensdag 29 januari 2020  
van 16– 20 uur
Overboslaan 15, Bilthoven

Open lesmiddag
Woensdag 12 februari 2020  
van 14 – 16 uur
Overboslaan 15, Bilthoven
Meld je hiervoor aan op: 
mavo.bilthoven@aeres.nl
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Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. 
Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Doe mee met Het Lichtruim: 
4,5% rente
Speciaal voor inwoners van de gemeente De Bilt bieden wij 
een unieke kans om fi nancieel te participeren in het Lichtruim. 
Iedereen is wel eens binnengelopen in dit fraaie multifunctionele 
gebouw waarin onder andere een basisschool, de bibliotheek, 
een kinderdagverblijf en een theater gevestigd zijn. Als bruisend 
cultureel centrum biedt dit aantrekkelijke gebouw een solide 
basis, ook in fi nancieel opzicht. Instappen kan al vanaf 
€ 1.000,- met een vaste rentevergoeding van 4,5% per jaar. 
Bovendien ontvangt u als inwoner 50% korting op de 
emissiekosten. Kortom, een prachtige kans om een 
aantrekkelijk rendement te realiseren én bij te dragen aan 
het gemeenschappelijke karakter van de gemeente De Bilt!

Wat betekent deelnemen in Het Lichtruim voor u?
> Vaste jaarlijkse rentevergoeding van 4,5%
> Looptijd van 7 jaar
> Lage instap vanaf € 1.000,-
> Maatschappelijk verantwoord vastgoed
> Een korting van 50% op de emissiekosten

Kijk voor meer informatie op www.lichtruim-obligaties.nl
of neem contact op via telefoonnummer: 020 - 2270222

Exclusief voor inwoners van gemeente De Bilt

Kinderen in actie voor Australië
Op de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk wordt gebruik gemaakt van de methode 

Nieuwsbegrip: een methode voor begrijpend lezen waar de leerlingen 
elke week een tekst lezen met een actueel onderwerp. 

Vorige week ging dat over de bos-
branden in Australië. De leerlin-
gen uit groep 8 vonden het erg om 
te horen hoe de situatie daar is en 
besloten in actie te komen. Samen 
bedachten ze een titel voor de actie: 
Drink koffie of thee, want daar helpt 
u Australië mee. Na schooltijd werd 
koffie en thee verkocht aan ouders 
die hun kinderen kwamen ophalen. 
Daarnaast zijn de leerlingen door 
het dorp gegaan om lege flessen op 
te halen, een aantal heeft zelfs een 
deel van het zakgeld opgeofferd 
voor dit doel. In totaal werd er € 
403,89 ingezameld en overgemaakt 
naar Giro 5125.              (Arjan Dam) Groep 8 van de Martin Luther Kingschool met de opbrengst van de actie.

Tandarts Marloes bij peuterspeelzaal
Op de peuterspeelzaal van Small 
Society in de Groen van Prinsterer-
school kwam tandarts Marloes uit 
Bilthoven naar de peuterspeelzaal. 
Marloes heeft de peuters verteld wat 
een tandarts allemaal doet, hoe de 
praktijk eruitziet en laten zien hoe je 
goed je tandenpoetst. Door de peu-
ters werden de tanden van de leid-
ster geteld en gekeken of ze goed 
waren gepoetst. Alle peuters kregen 
een leuk pakketje mee naar huis met 
een tandenborstel, tandpasta en een 
kleurplaat.      (Ingrid Weeda) Tandarts Marloes leest voor aan de peuters.

Gerard Ekdom 
leest voor

Eigenlijk was het al duidelijk, toen Radio 10-dj Gerard Ekdom in 
1978 ter wereld kwam: deze jongen is dj in hart en nieren. Hij ver-
zamelde de ene na de andere single, kocht album na album en ploos 
elke week de Top 40 uit. Al op zijn veertiende draaide Gerard pla-
ten op drive-in shows in de buurt. 

Tussentijds bezocht Gerard ook nog Peuteropvang Juliaantje in zijn ge-
boorteplaats Bilthoven en dat deed hij woensdag 22 januari opnieuw, 
toen hij de kinderen kwam voorlezen bij de aftrap van de nationale 
voorleesdagen. Hij las de ca. 20 peuters voor uit het door de bibliothe-
ken geselecteerde Prentenboek Moppereend, terwijl de kinderen van 
een ontbijt/brunch in hun pyjama genoten.       [foto Reyn Schuurman]

Gerard Ekdom leest bij Peuteropvang Juliaantje voor uit Moppereend.

advertentie
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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
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Te koop aangeboden 
Kleine maar hoogwaardige 
collectie dames JASSEN en 
jasjes, per stuk te koop. Voor 
buiten en binnen maat 46-48. 
Kom vrijblijvend kijken tel: 
030-2285462

Princess 3 in 1 function 6 pers. 
gourmet, raclette, grill grote 
plaat afneembaar 1x gebruik 
€17,50 Tel. 06-29506849

Afsluitbare infuser fles nieuw 
nog in verpakking, nieuw-
prijs €9,95 nu €2,-. Tel: 
06-14040516

Jan Wolkers: Kort 
Amerikaans, Een roos 
van vlees, Turks fruit en 
Zomerhitte samen €3,- Tel 
06-14040516

Operatie Farao’s van 
Auke Tadema €1,-. Tel: 
06-14040516

Rollator voorzien van een 
vast dienblad, zeer han-
dig in gebruik €25,-. Tel. 
06-16641083  
Doorgezakte matras? 
Rugklachten? Oplossing: 
hardboard bedplaat 90x200cm 
nieuw €9,-. Tel. 06-16641083 

Tomado kruimeldief in goede 
staat €8,-. Tel 06-16641083

Soundbar speaker 40 watt 
voor TV audiouitgang of 
bluetooth, afstandsbediening 
€40,-. Tel. 030-2290428.

Goedwerkende fietspomp op 
voetplank voor 2 Kalangchoë 
vetplantjes. Tel: 030-
2284138

Husta salontafel beige met 
matglazen bovenblad afm. 
90x90cm hoogte 45cm €49,-. 
Tel. 06-16613197

Startset zelf wijnmaken. 4 
boeken, 20 tijdschriften, 5 
mandflessen zonder mand, 
div. spullen waaronder 
kurktang. Braun Multipress 
Sapcentrifuge. Alles in één 
koop, €30,- Tel. 0346 213121

Papiersnijmachine. Meyers 
Precicion Cutter 450, met 
veilig rol-mes! Snijdt papier 
tot 46 x 46 cm. €15,-. Tel. 
0346 213121

Te koop: playstation 3 met 7 
spellen en 2 controles. €50,-. 
Tel. 0346/282656

Een figuurzaagmachine, 
merk Kinzo met boek figuur-
zaagmodellen € 35,-. Tel. 
06-10188667

Lattenbodem, merk Norma 
80 x 200 cm niet gebruikt. 
top kwaliteit €25,-. Tel. 
06-10188667

T.k.a. mammoet skelter, 
€25,-. Tel. 0616658304

Activiteiten
Spirituele vereniging De 
Horizon heeft zondag 9 febru-
ari een SPIRITUELE beurs 
van 13.00 tot 17.00u in de 
Koperwiek, Koperwieklaan 
3 in Bilthoven. Iedereen van 
harte welkom. Entree €3,50. 
Inlichtingen: meriamvan-
zanten@gmail.com. Zie ook 
Facebook meriamhorizon-
cosmo.

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

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

De Groene TUINMAN wiedt 
en schoffelt, snoeit en zaagt, 
plant en voert groenafval af en 
geeft advies, deze winter voor 
€30,00 per uur inclusief btw. 
06 53760310, degroenetuin-
man@xs4all.nl, www.groene-
tuinman.nl

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Martinus Hilversum voor stoe-
len en fauteuils zowel meubel-
stof als leer. Tel.035-6230901 
of 06-53449761

ERVAREN docente Frans en 
Engels geeft graag bijles en 
conversatieles. Woonachtig 
in Bilthoven, de Leyen. 
0651412055

Ervaren SCHILDER biedt 
zich aan voor al uw binnen 
schilderwerk met een mooie 
winterkorting bel voor meer 
informatie: Raymond Altena 
0621587684

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

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

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

Tuinvereniging het klooster-
park. Er zijn nu TUINEN vrij 
voor het kweken en oogsten 
van uw groente en fruit. 
atvhetkloosterpark@hotmail.
com

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. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

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

Jezus zegt: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij 
gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven en ieder die leeft en 
in Mij gelooft, zal in de eeuwigheid niet sterven!

Mooie Vakantiebungalow
Wifi, vrije tuin, rust en ruimte. Regio Ootmarsum-Denekamp.
Goede fiets-/wandelomgeving.
www.twentehuisjes.nl
familie.meinders@yahoo.com
info. 0541-626578 / 0639609666

Te koop Kleine compacte Scootmobiel
met luxe comfortabele draaibare stoel. Inklapbaar en stoel 
demontabel, past gemakkelijk in de kofferbak van een auto. 
Heeft door zijn drie wielen een bijzonder goede wendbaarheid 
en is uitermate geschikt voor gebruik binnenshuis en bij het 
winkelen. Wordt afgeleverd incl. nieuwe accu's. (met aan-
koopnota) Scootmobiel verkeerd in zeer goede staat, Koopje 
€ 390,-. Tel. 06-16641083

Cursussen/ trainingen 
Creatieve vrouwen krachtcirkel 
start 13 febr in Maartensdijk
Ben je (hoog)gevoelig en sta je als vrouw zelfbewust in het 
leven? Heb je belangstelling in persoonlijke groei en ontwik-
keling en vind je 't fijn om gelijkgestemden te ontmoeten en 
creatief bezig te zijn?

Bridgeles voor Beginners 
Op dinsdag 3 maart 2020 start er in Maartensdijk een begin-
nerscursus bridge, gebaseerd op boekje 1 van Barry Westra 
en bestaande uit 12 dinsdagavonden (van 19.30 tot 22.30 uur) 
met aansluitend gratis 5 oefen-dinsdagavonden. 
Cursuskosten € 80 p.p. Info en aanmelden: bridgeopleiding@
ziggo.nl

Wie kan er op onze HONDEN 
passen als wij op vakantie 
zijn. > Het gaat om een 
Engelse cocker spaniel en een 
dwerg teckel. Tegen vergoe-
ding tel 06-15071616

Caravan/ Boot e.d. CEE 
Blauwe stekker & Contra 
stekker, 3 polig ,16 a , 220/240 
V, & 11 meter snoer. Prijs 
€17.50 . Tel. 0636101523.

Caravan/Boot e.d. CEE 
Stekker & Contra stekker, 3 
polig , 16 a , 220/240 V. & 
24 meter snoer & met extra 
stekker. Prijs €35.00,Tel. 
.0636101523.

Nieuwe Originele  Römertopf,  
voor gezonde ovengerechten. 
Prijs €15.00 . Tel.0636101523

Mooie vakantie Bungalow
goede fiets/wandel

omg. Twente Denekamp
tel. 0541-626578.

E: fam.h.meinders@ziggo.nl
www.twentehuisjes.nl
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De magie 
van Jumping Amsterdam

Als voorloper van de grote in-
ternationale rubrieken worden 
tijdens Jumping Amsterdam ook 
nationale basisrubrieken ver-
reden waarvoor ruiters en ama-
zones uit heel Nederland zich 
kunnen selecteren. Op donder-
dag kwam 3* eventingamazone 

Olivia Pleysier aan start in de 
klasse Z met haar paard Spirit 
Excalibur. Ook voor Olivia, die 
al veel internationale ervaring 
heeft met de eventingwedstrij-
den, was het rijden in de prachti-
ge arena van Rai Amsterdam een 
belevenis. De internationale set-

ting, de entourage, de prachtige 
bodem, de imposante hindernis-
sen en de bijzondere sfeer ma-
ken Jumping Amsterdam tot een 
magisch evenement waar ruiters 
en amazones tot grote hoogte 
weten te presteren.

Olivia en 
Spirit nemen 
moeiteloos 
de Anemone 
hindernis 
op Jumping 
Amsterdam.
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DOS wint ruim 
Vorige week waren de spelers van het Westbroekse DOS  teleurgesteld over hun prestatie. Zij 
wilden zich graag zo snel mogelijk revancheren in de volgende wedstrijd. Met maar liefst 34 

doelpunten trok de ploeg dit weekend dik aan het langste eind.

De wedstrijd tegen ASVD uit 
Dronten kwam een beetje moei-
zaam op gang. DOS wilde graag, 
maar had pech in de afronding. Na 
tien minuten stond er een 4-4 stand 
op het scorebord. Hierna werd 
het éénrichtingsverkeer en wist 
ASVD nog maar tweemaal te sco-
ren tot aan de rust. DOS creëerde 
veel kansen met een beweeglijk 
aanvalsspel. Halverwege was de 
wedstrijd bij de stand van 16-6 al 
beslist.

DOS ging na de thee op volle toe-
ren door. De gretigheid straalde 
van de ploeg af, zodat er na rust 
zelfs nog meer doelpunten dan 
voor de pauze werden gescoord. In 
de slotfase maakte ook Amber de 
Wilde haar debuut in het team.

De tien doelpunten-voorsprong 
halverwege werd uiteindelijk ver-
dubbeld tot een verschil van twin-
tig. Met de 34-14 overwinning 
werd het seizoenrecord aange-
scherpt. Coach Maarten van Brenk 
was dan ook dik tevreden met het 
signaal dat zijn ploeg afgaf: ‘We 
hebben heel veel schotkansen ge-
creëerd en 32 velddoelpunten ge-
scoord. Dat is erg hoog, terwijl wij 
verdedigend weinig weggaven’. 
DOS verstevigt hiermee haar der-
de plek op de ranglijst.

Komende zaterdag speelt DOS 
wederom thuis in De Vierstee. De 
wedstrijd tegen AVO begint om 
20.40 uur Bas de Jong, weer terug na een 

wedstrijdschorsing, scoorde 4 
doelpunten.

Salvodames blijven koploper
Ook het laag geklasseerde Lovoc kon in Loosdrecht de dames van Salvo geen set afhandig 

maken. De Maartensdijkse dames staan inmiddels zeer ruim aan kop in hun poule. 
Ondanks de 0-4 overwinning was op het spel van Salvo nog wel wat aan te merken.

De start van Salvo was zeer voort-
varend. Het jonge team van de 
tegenstander kon zich deze set 
niet met Salvo meten. Vooral de 
middenaanval van Lisanne Dek-
ker zorgde voor veel punten. De 
time outs van de tegenstander had-
den niet het gewenste effect want 
Salvo won de set makkelijk met 
18-25. De 2e set bracht Salvo een 
hele vlotte 1-8 voorsprong. Na een 
time out van Lovoc kwam de klad 
erin en was de aanval verdwenen. 
Ook het blok functioneerde slecht. 
Dat gaf de tegenstander de gele-

genheid om in het spel te komen 
en zelfs op de stand 8-8 te komen. 
Na een rommelige fase waarin ook 
een scheidsrechterlijke dwaling in 
het nadeel van Salvo uitpakte en 
de teams tot 17-17 gelijk opgingen 
greep coach Maarten van Ginkel in 
en bracht Rianne Diepeveen aan de 
service. Dat pakte goed uit want zij 
serveerde 5 punten achter elkaar. 
Mede door deze serviceserie won 
Salvo de set met 20-25. Ook in het 
begin van de 3e set was de scherp-
te er niet bij Salvo. Daardoor kon 
Lovoc lang mee in de stand. Na 

een time out op 15-14 kreeg Sal-
vo weer vat op de wedstrijd en 
maakte de set uit met 20-25. De 
4e set begon Salvo ook weer slor-
dig maar het kwaliteitsverschil op 
service en aanval gaf de doorslag. 
Een mooie serviceserie van Daisy 
van Ek was daar mede debet aan. 
De set werd met 18-25 gewonnen.

Op 31 januari om 19.30 uur spelen 
de dames tegen het 3e geklasseer-
de Keistad in sportcomplex Ame-
rena in Amersfoort.   

Sportieve ontmoeting 
groep 8 jeugd

Vorige week vond in de sporthal te De Bilt het jaarlijkse basketbal- 
en cool-moves-toernooi plaats voor de leerlingen uit groep 8 van de 
gemeentelijke basisscholen. Over 4 ochtenden verdeeld namen er 
zo’n 400 kinderen deel. De deelnemers waren afkomstig van 12 ba-
sisscholen uit de gemeente. 

In de lessen bewegingsonderwijs hadden de deelnemers al enigszins ge-
oefend om de regels van het toernooi onder de knie te krijgen. Maar nu 
kregen ze dan de kans om tegen andere scholen te laten zien wat ze opge-
stoken hadden. Er waren dan ook vele leuke wedstrijden te zien waarbij 
het resultaat ondergeschikt was aan het spelplezier.

Prijzen waren niet te winnen, maar desalniettemin vertrokken de leerlin-
gen na 6, 7 of 8 gespeelde wedstrijden weer voldaan naar huis of naar 
school. Volgende sportactiviteit waar leerlingen uit groep 5 t/m 8 aan deel 
kunnen nemen is het schoolvoetbaltoernooi op de woensdagen 8 en 22 
april aanstaande.               (Paul van den Brink)

Coole moves tussen de groep 8 leerlingen.

SVM harkt de winst binnen
SVM speelde zaterdag met rode broekjes en kousen en een geel shirt omdat de scheidsrechter het anders 

niet kon zien, daar SV de Vecht ook blauwe sokken en een blauw broekje heeft, maar wel ander shirt. 

Op een bar slecht gras veld begon 
SVM aan deze belangrijke wed-
strijd. SV de Vecht staat n.l. 4e. 
Het was voor SVM de gehele wed-
strijd erg moeilijk om op dit zware 
veld te spelen, mede doordat de 
bezoekers zelf op een kunstgras-
veld spelen. In de 20e min. schoot 
SV De Vecht tegen de lat. In de 
23e min. een vrije trap scoren de 

gastheren – indirect – uit een vrije 
schop de 1-0. In de 38e min. maakt 
Jordy v/d Lee de 1 – 1 vanuit een 
vrije trap buiten de 16. Zo gaan 
beide teams rusten. Wat opviel 
was de vaag leidende arbitrage en 
ook het veldspel van beide ploegen 
scoorde geen voldoende.
Voor het tweede bedrijf van deze 
wedstrijd komt SVM ongewijzigd 

het veld op. In de 66e min. wisselt 
Frank van Brenk voor Mike Bos-
huis. In de 73e min. maakt SVM de 
1-2. In de 79e min. wisselen Jordy 
van de Lee en Coen de Swart. Met 
een beetje geluk brengt SVM de 
punten naar Maartensdijk. Eind-
conclusie: ‘Een wedstrijd om vlug 
te vergeten, maar wat hindert dat 
als je wint’. 

Pascal Frank verlengt bij Nova
Bij Nova is Pascal Frank ook vol-
gend seizoen hoofdtrainer/coach. 
Gedurende de evaluatiegesprek-
ken met de Nova-selectie bleek al 
snel dat er veel draagvlak was voor 
het aanblijven van Pascal. Ook de 
Technische Commissie is blij met 
het aanblijven van Pascal, zo ver-
telt voorzitter Steven Bakker: ‘Met 
het vertrek van 12 selectiespelers 
ten opzichte van het vorige seizoen 
wisten wij vooraf dat dit een lastig 
jaar zou worden. Daarbij is er ook 
op korfbal-technisch gebied een stij-
gende lijn te zien bij zowel indivi-
duele spelers als in team/selectiever-
band. Al met al meer dan voldoende 
reden om nog een seizoen met el-
kaar door te gaan’. Pascal Frank blijft aan als hoofdtrainer/coach bij Nova.

Off-day voor 
Tweemaal Zes 

Afgelopen zaterdag reisden de spelers en staf van Tweemaal Zes 
af naar Dordrecht voor het duel tegen Sporting Delta. De Maar-
tensdijkers keken halverwege de eerste helft al tegen een enorme 
achterstand aan en wisten deze niet meer kleiner te maken. 

Tot 6-5 ging het gelijk op. Hierna volgde er een reeks doelpunten aan 
Dordrechtse zijde zonder onderbreking door Tweemaal Zes. Zij liepen 
uit naar 14-5 en hiermee was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. De 
thuisploeg slaagde erin TZ een bepaalde druk op te leggen waar zij nau-
welijks een antwoord op hadden. Het spel, dat het liefst getoond wordt, 
bleek lastig te realiseren en dit zorgde ervoor dat het een totale offday 
was voor Tweemaal Zes.

De tweede helft werd, ondanks de achterstand van zeven punten met 
frisse moed ingegaan. Toch bleek al snel dat Sporting Delta het spel 
uit de eerste helft door kon zetten. De vechtlust, die TZ de afgelopen 
weken hielp om wedstrijden te beslissen, miste en de vele scores ble-
ven uit. De bezoekers eindigden met een schamele 15 goals op het 
scorebord, waar 30 goals van de thuisploeg tegenover stonden. 
Volgende week wacht er weer een wedstrijd in Dordrecht, ditmaal 
tegen Oranje-Wit.            (Sterre Thijs) 

Shirtsponsor voor TZ

Dit seizoen heeft Tweemaal Zes A1 Meijerink Wegenbouw als shirtsponsor 
voor de inschietshirts. Afgelopen zaterdag kreeg mevrouw Meijerink een 
bos bloemen overhandigd, voorafgaand aan de wedstrijd van de A1 in 
De Vierstee. De derby tegen Nova werd met 9-4 gewonnen, waardoor 
Tweemaal Zes alleen aan de leiding gaat in de poule. (Sjoerd de Jong)
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Informatiebijeenkomst Werkgroep 
Operatie Steenbreek 

door Walter Eijndhoven

Dinsdag 21 januari hield de Werkgroep Operatie Steenbreek De Bilt een informatiebijeenkomst 
in het H.F. Witte Centrum in De Bilt. De werkgroep gaf vele praktische tips aan de ongeveer 

35 geïnteresseerden over ‘ontstenen’ van de tuin en verbetering van de biodiversiteit erin.

Vooral in stedelijk gebied heeft kli-
maatverandering gevolgen voor 
mens en natuur. Ook De Bilt heeft 
hiermee te kampen. Teveel stenen in 
de tuin zorgt voor problemen tijdens 
vaker voorkomende hoosbuien én 
bij aanhoudende droogte. Operatie 
Steenbreek De Bilt hoopt burgers 
meer te betrekken bij het vergroenen 
van de eigen tuin en zo bij te dragen 
aan een groene leefomgeving.

Doel
Om ernstige gevolgen van klimaat-
verandering in de toekomst het 
hoofd te kunnen bieden, werd in 
2015 de Werkgroep Operatie Steen-
breek De Bilt opgericht. Met als doel 
het verstenen van tuinen binnen de 
gemeente tegen te gaan en burgers 
bewust te maken van meer groen in 
de onmiddellijke leefomgeving.
De werkgroep en Groei en Bloei ga-
ven diverse tips, afhankelijk van wat 
bij de eigen tuin past, de beschikbare 
tijd en het al dan niet hebben van 
‘groene’ vingers: vang regenwater 
op om de tuin te verzorgen in tijden 
van droogte, verwijder tegels in de 
tuin en zorg voor meer planten en 
bloemen, kies voor gemakkelijk te 
onderhouden planten, vergroen het 
dakterras en maak de tuin aantrek-
kelijk voor dieren.

Vier ‘V’s
Voor planten en dieren is een ‘tuin-
reservaat’ een mooie oplossing. 
Zorg voor de vier ‘v’s’ in uw tuin: 
voedsel, veiligheid, voortplanting 
en variatie(in beplanting). Om een 
zo natuurlijk mogelijke tuin te ver-

krijgen moet deze aan een aantal 
voorwaarden voldoen, zoals: weinig 
bestrating, lok dieren, zoals bijen en 
vlinders naar de tuin met bepaalde 
bloemen, zorg voor een natuurlijke 
erfafscheiding, snoei vooral niet in 
het broedseizoen (om verstoring van 
broedende vogels te voorkomen), 
zorg voor water in de tuin, gebruik 
geen chemische bestrijdingsmidde-
len, hang nestkastjes op, zorg voor 
voldoende dekking voor allerlei die-
ren, maak een composthoop in een 
vergeten hoekje en zorg voor rom-
melhoekjes voor allerlei insecten en 
andere dieren. 

Groen
Een mooie, groene tuin heeft veel 
voordelen voor de mens. Het werkt 
stressverlagend en het werkt ver-
koelend tijdens warm weer. Maar 
hoe kom ik aan zo’n tuin? ‘Vrijwil-
ligers bij Groei & Bloei en Operatie 
Steenbreek lieten het volgende we-
ten. Maak altijd een tuinplan. ‘Wat 

heb ik?’, ‘Wat mis je?’ en ‘Wat wil 
je?’, Met goede aarde komt een tui-
neigenaar al een heel eind. Aarde 
werkt als een spons bij regen en laat 
afgevallen blad in het najaar gewoon 
liggen. Plant een boom (of meerdere 
bomen of heesters) in de tuin. Veel 
groen zorgt voor verkoeling en voor 
een goede schuilplaats voor vogels, 
egels en andere dieren. De laatste: 
zorg voor natuurlijke beplanting. 
Vooral Nederlandse waardplanten 
zijn goed voor een grote rijkdom aan 
insecten. Kortom: maak een beplan-
tingsplan voor de tuin. Let hierbij op 
de hoogte van de planten en dat zij 
op de juiste plaats staan. 

Project
Eind vorig jaar startten diverse ge-
meenten op de Utrechtse Heuvel-
rug het project ‘Heuvelrugtuinen’. 
Gevraagd werd aan tuineigenaren 
een ‘heuvelrugtuin’ te maken van 
hun eigen tuin. ‘Dit is een natuur-
lijk ingerichte tuin met weinig te-
gels en veel streekeigen planten’, 
vertelt Alies van den Berg, project-
medewerker bij Natuur en Mili-
eufederatie Utrecht (NMU). ‘Wij 
gaan, samen met het IVN, Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug, gemeen-
ten, provincies en bewoners aan de 
slag om Heuvelrugtuinen te maken. 
Moeilijk? Helemaal niet. Kleine 
tuin, geen tuinier of een klein bud-
get? Ook dan kun je van je tuin een 
Heuvelrugtuin maken’. Het project 
startte vorig jaar met de gemeenten 
Baarn, Rhenen, Utrechtse Heuvel-
rug en Zeist. In het tweede jaar haakt 
ook gemeente De Bilt aan. 

Overdaad op straat
Het genot ligt op straat. Snoepzakjes, sigarettendoosjes, plasticlimona-
deflesjes en blikjes zwerven langs de wegen. 
Ons afval etaleert onze welvaart. Verpakkingsmateriaal, ooit ontworpen 
om het product aantrekkelijk te maken, wordt nu platgereden of waait 
in de sloot, onderweg tot plastiksoep. Bierblikjes, uit het raam gegooid 
door passerende chauffeurs, doen vermoeden dat deze niet helemaal 
nuchter achter het stuur zitten. Verwondering en ergernis om zoveel 
onverschilligheid.

Tegelijkertijd zien jongeren hierin een Challenge (in de betekenis van 
zowel uitdaging als protest). Gewapend met enkel afvalzakken en 
handschoenen rapen zij kilo’s troep uit de natuur. Al heel wat gemeen-
tes stimuleren deze initiatieven. Inwoners van gemeente De Bilt kunnen 
toch niet achterblijven?                   (Karien Scholten)

In Haiku
Afval langs de weg 
Voor velen een ergernis
Of juist een ‘Challenge’

advertentie

Wandelexcursie
Utrechts Landschap organiseert op zondag 2 februari een wandelex-
cursie over Landgoed Houdringe. Start om 14.00 uur vanuit Paviljoen 
Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 6, De Bilt. Vooraf aanmelden 
kan op de website van Utrechts Landschap. Deelname is gratis.

Werkochtend in het Van 
Boetzelaerpark

Op de eerste werkochtend in het 
park waren zaterdag maar liefst 25 
vrijwilligers actief. Zij gaven de 
struiken en bomen een flinke snoei-
beurt, daarbij deskundig bijgestaan 
door een ambtenaar van de gemeen-
telijke groenvoorziening. Naast het 
werk is er in het gezellige clubhuis 
ook tijd voor een kop koffie. 
(Frans Poot)

Het aantal vrijwilligers bij 
de Vrienden van het Van 
Boetzelaerpark neemt toe.

Bloemen langs de weg dienen als stepping-stone voor insecten tussen 
natuurgebieden.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Vakantiesluiting van 10 t/m 18-2-2020

Woe.
29-01
Do.

30-01
Vr.

31-01
Za.

01-02
Zo.

02-02

Ossenhaaspuntjes
met champignonsaus

Gebakken 
zeebaarsfilet met 

citroensaus

Groentenloempiaatjes 
met jasmijnrijst

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
05-02
Do.

06-02
Vr.

07-02
Za.

08-02
Zo.

09-02

Souvlakisteak van de 
grill met tzatzikisaus

Visburger met 
ravigottesaus

Bospaddestoelenragoût 
met rijst

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00
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