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Inspirerende Nieuwjaarstoespraak 
burgemeester Potters

door Guus Geebel

‘Ik geloof in de kracht van elkaar bijstaan en het tonen van mededogen. Juist in deze steeds 
complexer wordende samenleving hebben we elkaar hard nodig. Wijs minder naar elkaars 

fouten en verschillen, maar omarm elkaar meer met liefde en compassie.’ Met deze woorden 
sloot burgemeester Sjoerd Potters op 9 januari in een stampvolle Mathildezaal van het 

gemeentehuis zijn toespraak bij de Nieuwjaarsreceptie af. Hij bracht daarna samen met 
kinderburgemeester Carmen een toost uit op een voorspoedig 2020. 

De burgemeester gaat in op inciden-
ten tijdens de jaarwisseling waarbij 
een aantal jongeren de brandweer 
met vuurwerk bestookte. ‘Dit kan 
niet. Ik ben intussen zover dat we 
samen met de burgemeesters in ons 
politiedistrict serieus moeten wer-
ken aan een structurele en handhaaf-
bare oplossing om in ieder geval 
de levensgevaarlijke excessen uit 
te bannen. Laten we beginnen met 

een landelijk verbod op losse vuur-
werkpijlen en knalvuurwerk, die als 
projectielen tegen onze hulpverle-
ners kunnen worden ingezet.’ Pot-
ters sluit een verdergaand verbod 
niet uit, mits dit handhaafbaar is. Hij 
wil als gemeente ook een discussie 
voeren over wat nog wel kan. ‘Maar 
hoe dit ook zal uitpakken, je blijft 
van onze hulpverleners af.’

Samenwerking
Over de acties van de boeren in ok-
tober, waarbij de gemeente aan naar 
schatting 7.000 boeren met 2.400 
tractoren ruimte bood, zegt de bur-
gemeester dat op een gepaste manier 
het recht op demonstratie is geëer-
biedigd. ‘Daarbij leverden hulpdien-
sten en defensie een geweldige pres-
tatie en zorgden voor een ordelijk en 
veilig verloop van deze protestactie. 

Je stem laten horen is in vele opzich-
ten van groot belang, maar om deze 
protesten, demonstraties en andere 
uitingen van weerstand in onze sa-
menleving in goede banen te leiden 
is samenwerking noodzakelijk. Juist 
in een tijdsgewricht waarin polari-
satie en de afstand tussen mensen 
toeneemt.’

Uitdaging
‘We mogen daarbij stevig op de 
bal spelen. Ik zie daarbij wel graag 
respect voor onze medespelers en 
hun belangen. Ook in het politieke 
debat van de gemeenteraad. Dit jaar 
vraag ik de Biltse bestuurders om in 
het politieke debat meer de verbin-

ding met elkaar te zoeken. Terecht 
hebben veel inwoners de afgelopen 
maanden daar nadrukkelijk om ge-
vraagd’, aldus de burgemeester. De 
gemeenteraad stelde begin 2019 een 
document vast over Biltse ambities 
in regionaal verband. Deze ambi-
ties zijn vertaald in het programma 
Biltse Bouwstenen dat gaat over 
duurzame ontwikkeling, economie, 
wonen, mobiliteit en ons buitenge-

bied. ‘Het zijn de thema’s waarmee 
we ook dit jaar intensief aan de slag 
blijven. Elkaar vinden in onze ambi-
ties is de grote uitdaging.’

Financiën
Burgemeester Potters gaat in op de 
problematische financiële positie 
van de gemeente. ‘We zagen en zien 
ook niet alle uitgaven vooraf aan-
komen.’ De burgemeester noemt 
onder meer de forse bezuinigingen 
op de jeugdzorg. ‘Aan het in goede 
banen leiden van het boerenprotest 
in oktober hebben we onverwacht 
veel geld moeten uitgeven. Geld 
voor een centrale vuurwerkshow 
hebben we dus ook niet zo maar 

Burgemeester Sjoerd Potters tijdens zijn Nieuwjaarstoespraak.

op de plank liggen. En dat zijn niet 
onze enige financiële problemen. 
Veel andere gemeenten hebben een 
vergelijkbaar probleem. De politiek 
was en blijft ook aan zet waar het 
gaat om de nieuwe woningbouwlo-
caties. Ook hier zal een goede ge-
zamenlijke beslissing bijdragen aan 
daadkracht.’

Mooie gemeente
Sjoerd Potters vindt het burgemees-
ter zijn van deze mooie gemeente 
geen gemakkelijke, maar wel een 
fijne en eervolle taak. ‘Het is mooi 
om heel veel rollen in uw richting 
te kunnen oppakken en die allemaal 
te kunnen vervullen.’ 

Een en al oor voor de toespraak van de burgemeester.

De Nieuwjaarsreceptie kon alleen maar slagen door de inzet van de bodes 
van de gemeente.

Nieuwjaarwensen worden in ontvangst genomen door burgemeester 
Sjoerd Potters, zijn echtgenoot en het gemeentebestuur.

Lees verder op pagina 3
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

19/01 • 10.30u - Oecumenische viering 
in en met R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe. 

Voorgangers Mevr. Ds. M.T. Cevaal - 
Erbink en pastor G. Weersink

Pr. Gem. Zuiderkapel
19/01 • 09.30u - Ds. P.M. van ‘t Hof
19/01 • 18.30u - Ds. P.H. van Trigt 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
19/01 • 10.30u - Ds. Joost Röselaers

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

19/01 • 10.00u - spreker Peter Kerkhove

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
19/01 • 10.30u - Oecumenische viering 

met Pr. Centrumkerk. 
Voorgangers: pastor Gerard Weersink en 

Mevr. Ds. Marjolein Cevaal

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

19/01 • 10.15u - Ds. J. J. Poutsma
19/01 • 16.30u - Ds. G.P. Hommes 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

19/01 • 10.00u - Proponent N.H. de 
Graaf 

19/01 • 19.00u - Ds. P.L. de Jong

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

19/01 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum, 
Viering Heilig Avondmaal

R.K. St. Michaelkerk
19/01 • 10.30u - Eucharistieviering, 

voorganger: M. Menese

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
19/01 • 10.00u - Spreker Adri van der 

Mast 
21/01 • 20.00u - Bijbelstudie 

22/01 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
19/01 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

19/01 • 10.00u - Ds. L.D.A. Hartevelt; 
bevestiging ambtsdragers

19/01 • 18.30u - Ds. K. van Olst

Onderwegkerk Blauwkapel
Start van het kerkseizoen op Paaszondag 

12 april 
 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

19/01 • 11.00u - Ds. R. Alkema  

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

19/01 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
19/01 • 18.30u - Ds. A. Jonker 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

15/01 • 19.30u - Ds. A.J. Britstra 
19/01 • 10.00u + 18.30u - 

Ds. D. Heemskerk 

PKN - Ontmoetingskerk
19/01 • 09.30u - Ds. R. Alkema  

St. Maartenskerk
18/01 • 17.00u - Evensong; Lied- en 

gebedsdienst Lectoren
19/01 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

19/01 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee
19/01 • 18.30u - dhr. J. Schep  

PKN - Herv. Kerk
19/01 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
19/01 • 18.30u - Ds. F. van Wijnhorst 

Start wandeling Ik Zie Je

Vrijdag 17 januari start een nieuw 
project van Mens De Bilt waar-
bij er een ontmoeting plaatsvindt 
tijdens koffie/wandeling/lunch. 
Aanvang 10.00 uur in de Ontmoe-
tingsruimte van de Ontmoetings-
kerk, Julianalaan 26 in Maartens-
dijk, waar koffie en thee klaar-
staan. daarna is er keuze uit een 
wandeling te maken of een spelle-
tje te doen. Om 12.30 uur wordt er 
gezamenlijk geluncht. Aanmelden 
is niet nodig; voor info Adrie van 
Voorst, tel 06 20048992.

Expositie in KunstindeKelder

KunstindeKelder organiseert van 
18 januari tot en met 3 maart een 
expositie van bijzondere wandta-
pijten van de vermaarde kunstena-
res Marianna Benkö. Dagelijks 
vanaf 15.00 uur. De toegang tot 
de expositie is gratis. Locatie: 
Julianalaan 1, Bilthoven

High Tea WVT

WVT organiseert zondag 19 
januari een gezellige High Tea 
van 14.30 tot 16.30 uur. U kunt 
zich hiervoor tot donderdag 16 
januari aanmelden via telefoon: 
030-2284973, per e-mail: info@
vvsowvt.nl of bij de infobalie. 
Locatie: Talinglaan 10, Bilthoven

Opening expositie ArtTraverse

Op 19 januari om 15.00 uur opent 
de expositie van schilder Baukje 
Spaltro en keramist Karin Wel-
huis en schilder John Cees Smit 
op de ArtTraverse in het gemeen-
tehuis.

Buggy Walking

Interactief beweegprogramma 
voor moeders en vaders met kin-
deren in een buggy/draagdoek. 
Elke maandag in de even weken 
van 10.00 - 11.30 uur. Start 
Schaapskooi, Melkweg 5B, Bilt-
hoven. Meer informatie en aan-
melden: debilt.ouderslokaal.nl  en 
www.mensdebilt.nl 

Je Kind en Huiswerk 

Huiswerk maken en leren plan-
nen gaat niet altijd vanzelf. Op 

Ik help u met liefde
bij een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium
van úw keuze. In de regio of daarbuiten. 
Ik heb alle tijd voor u en ben er voor iedereen. 
Of u nu verzekerd bent of niet, u mag mij 
altijd bellen. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 
06 - 1027 5585 (dag en nacht bereikbaar)

Koop Geersing | uitvaartzorg
Yarden & Geersing

20 januari heeft u de mogelijk 
een workshop te volgen waar u 
als ouders leert hoe je je kind 
kan ondersteunen bij het plan-
nen en maken van huiswerk. Aan-
vang 20:00 uur. Aanmelden via 
debilt@ouderslokaal.nl. Zie ook 
debilt.ouderslokaal.nl

Lezing

Op maandag 20 januari spreekt bij 
de Bilthovense Kring voor Wijs-
begeerte Antonie Ladan: Over 
innerlijke vrijheid. De lezing is in 
Huize Het Oosten,  Rubenslaan 1 
te Bilthoven en begint om 20.00 
uur. Info: www.bilthovensekring.
nl

Scheidingsspreekuur

Elke twee weken op dinsdagoch-
tend (in de even weken) kan je 
terecht op het scheidingsspreek-
uur van 9.00-11.00 uur bij het 
Centrum voor Jeugd en Gezin in 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, 
Bilthoven.

Thema avond Maartensdijk

Op dinsdag 21 januari is het 
thema: Geloofstwijfel en geloofs-
zekerheid. De inleider is ds. J. 
Belder. De lezing is om 19.45 
uur in de Ontmoetingskerk, Juli-
analaan 26 te Maartensdijk. Info: 
drs. G.A. van Ginkel, tel. 0346 
213445.

Open avond Soefi Centrum 

Bewust worden van je lichaam in 
beweging en rust, met muziek en 
in stilte met Sakya van Male op 

woensdag 22 januari in de Woud-
kapel, Beethovenlaan 21 in Bilt-
hoven. Aanvang 20.00 tot 22.00 
uur. Toegang is vrij, vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld. 

Eet-es-mee WVT

Op 23 januari start het Eet-es-
mee seizoen. Er wordt een 3-gan-
gen maaltijd geserveerd op mooi 
gedekte tafels in een gezellige 
sfeer. Aanvang 16.30 uur. Aan-
melden via 030-2284973 of per 
mail info@vvsowvt.nl

Bridgedrive in De Vierstee  

Op zaterdag 8 februari om 14.00 
uur organiseert BCM (Bridge-
club Maartensdijk) het 4de Open 
Maartensdijkse Bridge Kampi-
oenschap in De Vierstee, Nach-
tegaallaan 30 in Maartensdijk. Er 
kunnen maximaal 60 paren mee-
doen. Aanmelden kan per paar 
voor 1 februari via bcmopen@
gmail.com. 

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

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

‘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

Want Ik leef, en gij zult leven.
Johannes 14: 19b

Dankbaar dat de Heere haar aan mij gegeven heeft, maar verdrietig 
dat Hij haar weer van mij genomen heeft, geef ik u kennis van 
het overlijden van mijn lieve vrouw, dochter, schoonzus en nicht

Gijsje van Beerschoten-van Stokkum

 *8 juni 1966 † 10 januari 2020

 Jos
 Jan Pieter en Ingrid
  Lucinda en Peter
  Wouter en Lotus
  Nadia, Bodil
 Tante Joke
 G. van Stokkum-van Loenen 
 en verdere familie

Correspondentie adres:
Begrafenisverzorging Van Asselt-De Bruijn
t.a.v. fam Van Beerschoten
Patrijslaan 13
3738 GC Maartensdijk

Gijsje is opgebaard aan de Dorpsweg 76-78 alwaar gelegenheid is
tot condoleren op woensdag 15 januari van 19.30 tot 20.30 uur.

De rouwdienst zal gehouden worden op D.V. donderdag 16 januari 
om 11.00 uur in de Hervormde Kerk te Westbroek,
waarna aansluitend de teraardebestelling zal plaatsvinden
op de Algemene begraafplaats achter de Hervormde Kerk.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in 
gebouw Rehoboth (achter de Hervormde Kerk).

Geen bloemen
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Hij noemt een aantal van zijn vele 
taken, zoals huldigen van een hon-
derdjarige, verwelkomen van de 
kinderburgemeester, handelen in 
een crisissituatie en het uitreiken 
van een onderscheiding. Verder het 
inzetten op verbinding binnen en 
buiten de gemeente tot het bijdragen 
aan onze veiligheid. ‘En natuurlijk 
er gewoon als burgervader zijn voor 
inwoners, die het erg moeilijk heb-
ben.’

Vieren en herdenken
Aan het vieren van 75 jaar vrijheid 
wordt dit jaar ook in de gemeente De 
Bilt veel aandacht geschonken. ‘Op 
27 januari gedenken we de slacht-

offers van Holocaust door stil te 
staan bij bevrijding van Ausch-
witz 75 jaar geleden. We doen dit 
met een bijzondere en ingetogen 
plechtigheid, hier bij Jagtlust. De 
gemeente doet met trots mee aan 
het landelijke project Levenslicht 
van Daan Roosegaarde. Hij werd 
geïnspireerd door de Joodse tradi-
tie om geen bloemen maar steen-
tjes bij een graf te leggen. Daarom 
herdenken we tussen 26 januari en 
31 januari met lichtgevende her-
denkingsstenen de slachtoffers uit 
onze gemeente. U kunt dit bijzon-
dere en tijdelijke monument elke 
avond gaan zien. Er is ook een 
project op scholen. Uiteraard is 
het belangrijk dat jongeren naar de 

Vervolg van pagina 1

Kinderburgemeester Carmen Braak en burgemeester Sjoerd Potters 
brengen een toost uit op het nieuwe jaar.

Brandweerhelden mochten natuurlijk niet ontbreken.

Bezoekers worden bij binnenkomst verwelkomd door Gospelkoor Sparks 
of Joy uit Westbroek o.l.v. Muriel Zwart.van de gemeente.

toekomst kijken maar daarnaast is 
het essentieel dat we het verleden 
doorgeven.’ Op 5 mei organiseert 
de gemeente een vrijheidsontbijt 
waarbij ook vertegenwoordigers 

van alle kernen worden uitgeno-
digd. Het volledige jaarprogram-
ma van 75 jaar vrijheid in De Bilt 
komt op de website van de ge-
meente te staan, www.debilt.nl.

Werkbezoek aan Life 
Science-as Bilthoven

Gedeputeerde Robert Strijk van de provincie Utrecht bracht op vrijdag 10 januari samen met 
wethouder Madeleine Bakker (Economie) van de gemeente De Bilt een werkbezoek 

aan bedrijven op de Life Science-as in Bilthoven. 

De gemeente De Bilt is van ouds-
her aantrekkelijk voor hoogwaar-
dige, kennisintensieve bedrijven en 
instellingen. Bedrijven als Sweco, 
Intravacc, Bilthoven Biologicals, 
RIVM en het KNMI zijn blikvan-
gers in de gemeente en maken on-
derdeel uit van de Life Science-as, 
die loopt vanaf het terrein Berg en 
Bosch tot aan het Utrecht Science 
Park (USP). Deze reeks van (inter-) 
nationaal opererende instellingen 
maakt de gemeente De Bilt een 
toonaangevende vestigingsplaats 
op het gebied van life sciences en 
health.

USP Bilthoven
Gedeputeerde Strijk en het gezel-
schap kreeg een rondleiding bij het 
bedrijf Bilthoven Biologicals op het 
USP Bilthoven. Bilthoven Biologi-
cals ontwikkelt en produceert vac-

cins. Naar schatting wordt wereld-
wijd meer dan 30% van de huidige 
vaccins op basis van technologie 
uit Bilthoven geproduceerd. Gede-
puteerde Robert Strijk: “Ik ben on-
der de indruk van de wereldwijde 
betekenis die bedrijven en activi-
teiten op het Utrecht Science Park 
Bilthoven spelen op het gebied van 
virusbestrijding. Zo zou de globale 
uitroeiing van polio niet zo ver zijn 
geweest zonder Bilthoven. Het on-
derstreept nog maar weer eens het 
belang van samenwerking tussen 
bedrijfsleven, provincie, gemeente 
en onderwijs.” 

Berg en Bosch
Vervolgens bezocht het gezelschap 
het bedrijvenpark Berg en Bosch. 
Dit is een bedrijvenpark met een 
unieke thematische opzet: op één en 
hetzelfde terrein zijn organisaties 

gevestigd die actief zijn in de sec-
toren zorg, gezondheid en sociaal-
maatschappelijke dienstverlening. 
Die bundeling van gelijksoortige 
organisaties stimuleert en verbindt. 
Gedeputeerde Robert Strijk be-
zocht onder andere het Alexander 
Monro Ziekenhuis, een gespeciali-
seerd ziekenhuis voor borstkanker.

Versterken kenniseconomie
De provincie Utrecht heeft dank-
zij haar centrale ligging in het land 
en het hoge opleidingsniveau van 
de inwoners een sterke positie als 
topregio voor het (internationale) 
bedrijfsleven. Veel vooraanstaande 
bedrijven, kennisinstellingen en 
onderzoekscentra op het gebied van 
Life Sciences, ICT en Gaming zijn 
te vinden in Utrecht. De provincie 
investeert in een innovatieve ken-
nisregio.

Gedeputeerde Robert Strijk van de provincie Utrecht brengt met wethouder Madeleine Bakker (Economie) een 
werkbezoek aan bedrijven op de Life Science-as in Bilthoven.

Evensong in 
Maartenskerk

door Henk van de Bunt

Op zaterdag 18 januari beleeft de Maartenskerk aan de Nachte-
gaallaan in Maartensdijk een primeur. Voor het eerst vindt er een 
Evensong plaats. 

‘Dat is een evenement in de Anglicaanse traditie en vindt steeds meer 
navolging in Nederland, zowel in protestantse als katholieke kerken’, 
zegt initiatiefnemer en dirigent Peter Steijlen. Samen met Maartensdij-
ker Leo Fijen heeft hij vanaf september vorig jaar de voorbereiding ter 
hand genomen. Katholieken en protestanten uit De Bilt en Maartensdijk 
werken hierin samen en worden ook opgeroepen om op zaterdag 18 
januari om 17.00 uur naar de Maartenskerk te komen. Daar gaat deze 
primeur plaatsvinden.

Samen
‘De viering duurt ongeveer een uur, bestaat uit Engelse hymnes en klas-
siekers, wordt afgewisseld met twee lezingen en heeft in het midden 
ook nog een kort woordje. Maar het gaat vooral om de muziek en ge-
zangen. Niet voor niets hebben we als motto gekozen: Samen zingen, 
daar word je stil van. Deze vorm van vieren en bidden wint aan popula-
riteit, bij jong en oud en bij kerkelijke en niet-kerkelijke mensen. Ik heb 
een speciaal projectkoor geformeerd en denk dat het heel mooi wordt. 
En we doen dit ook om op een andere tijd en in een andere vorm de kerk 
dichter bij de mensen te krijgen’, aldus Peter Steijlen. 

Boodschap
De bevlogen dirigent heeft ook een speciale boodschap voor jongeren 
en zoekers in deze tijd: ‘Jongeren en zoekers vinden het vaak niet in de 
kerk. Daarom organiseren Michaëlkerk en Sint Maartenskerk op zater-
dag 18 januari deze variant van de Anglicaanse traditie: een gebedsvie-
ring waarin gezongen wordt door een projectkoor en waarin het ook 
vanzelf stil wordt. Jongeren zoeken rust en stilte om de stem van God 
te horen. Jongeren verlangen naar schoonheid van zang en liturgie om 
te ervaren dat ze thuiskomen. Met deze eerste editie van de Evensong 
komen Michaëlkerk en Sint Maartenskerk tegemoet aan dat verlangen. 
Na afloop zijn er broodjes en soep om na te praten en de ervaringen van 
stilte, schoonheid en gezamenlijk vieren te delen met elkaar’.

Zaterdag 11 januari repeteerde het koor nog een keer; links Peter 
Steijlen en rechts Leo Fijen.
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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 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 januari.

Aardbeien-vanille taart 
Nu €15,95
Op veler verzoek…..
Granola naturel
Granola roodfruit
Granola meergranen
Granola chocolade
Nu 2 zakken voor € 9,98

Pilav + groenterijst
€ 1,49

100 gram

Vers gesneden
Bietjes

€ 0,99
400 gram

Heerlijke sappige
Comice handperen 

€ 1,49
Heel kilo

Mais – desem brood  
Nu € 2,99
Op veler verzoek
Maartensdijkertje
(rijk gevuld vruchtenbroodje)

Per stuk € 3,49

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Hollandse, onbespoten
Tomaatjes 

( +/- 40 soorten) 

500 gram  € 1,99
Mooie Hollandse

Prei
Heel kilo € 1,25

Lekker en gezond

Verse vijgen 
4 stuks € 1,99
Vers gesneden

Meloenmix 
Per bakje  € 1,99

20
01

21
01

22
01

Alleen donderdag

Van onze patissier Van onze bakker

Capucijners-schotel
€ 1,25

100 gram

Zeebaars met basilicum 
puree     En groentjes…..

€ 12,50
Per portie

Pasta
met kip en paddenstoelen

€ 1,49
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!

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 16 januari
t/m woensdag 22 januari

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 6.98

3 x 100
GRAM 5.50

Gebraden rosbief
Gebraden kiprollade 
Beenham

Filet Americain
Ei-bieslook salade
Forel-salade  

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

1
KILO 12.-

RIBLAPPEN OF 
HACHEEVLEES

Extra weekend voordeel

SAMEN
VOOR 7.50

SHOARMA PAKKET: 
500 GRAM SHOARMA
6 BROODJES
1 BAKJE KNOFLOOK

STOMPETOREN 
BELEGEN

500
GRAM 5.75

BOEREN BELEGEN 500
GRAM 6.75

Kiprollade

Entrecote

Tartaartjes

Varkensfiletlapjes
gekruid of naturel

1
KILO 12.50

100
GRAM 2.65

4
VOOR 10.-

6
VOOR 6.-

Black Angus burgers

500
GRAM 6.50

Alle vlugklaar
zoals hamburgers, slavink, 
rundervink

4 + 1
GRATIS

DJAKARTA MIX 

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98

VERSE 
CRANBERRY MIX 

VLEESWAREN TRIO

Nieuw in het assortimentDE WAGYU BURGERDE WAGYU BURGER
100

GRAM 2.75
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De schuilplaats voor het onbekende
Dat onze gemeente bruist en spettert van inspirerende en mooie mensen weet iedereen, en 
alweer is er een nieuw kunstzinnig initiatief in onze gemeente: afgelopen zaterdag opende 
een nieuwe expositieruimte haar deuren aan de Dorpsstraat 34 in De Bilt: Kunst in Bilt.

In deze nog onbekende maar sfeer-
volle galerie stellen initiatiefneem-
ster Esther van Keulen (keramiek), 
Hanneke van den Bergh (kerami-
sche en bronzen beelden), Diana 
Buitink (edelsmid) en Ellen van der 
Wal (schilderijen) hun prachtige, 
maar ook toegankelijke en betaalba-
re kunstwerken ten toon: kunst die 
ons, volgens de maaksters, ‘even uit 
de waan van de dag haalt’, en wie 
wil dat nu niet?

Elke 6 weken zal er daarnaast een 
wisselende gastexposant te zien zijn, 
en ditmaal was dat beeldend kunste-
naar Iris van Haaren, die De Bilt al 
bijna 2 decennia lang koestert als 
een warme familie en haar enorme 
drang te duiden en te delen dat ‘nie-
mand verloren is in deze verwarren-
de wereld’ onlangs weer op zichzelf 
heeft toegepast: na 46 verhuizingen 
is ze weer teruggekeerd in het war-
me nest na een, naar eigen zeggen, 

‘onvrijwillig nomadebestaan: eigen-
lijk altijd op zoek naar een plek om 
thuis te mogen noemen. Een mens 
in wording.’ Of, om een van haar ei-

gen prachtige doeken te citeren: ‘een 
schuilplaats voor een onbekende – 
een antwoord op een vraag’
                   (Peter Schlamilch)

Ellen van der Wal, Diana Buitink, Hanneke van den Bergh en Iris van 
Haaren bij de opening van Kunst in Bilt.

Marianne Benkö exposeert
KunstindeKelder organiseert van 
18 jan. tot en met 3 maart een ex-
positie van bijzondere verdures 
(wandtapijten) van kunstenares 
Marianna Benkö. De vernissage 
is zaterdag 18 januari om 15.00 u. 

Ineke Groen zal de expositie ope-
nen. Anita van Soest (zangeres, 

trompettist en theatermaker) en het 
a capella-trio Bel AMI Muzikale 
omlijsting dragen muzikaal bij. De 
toegang tot de expositie is gratis. 

KunstindeKelder is een galerie met 
wisselende exposities van verschil-
lende kunstenaars, een kunstwinkel 
met bijzondere kunst- en/of ge-

bruiksvoorwerpen en een ontmoe-
tingsplek voor iedereen met een 
‘kunsthart’. De multifunctionele 
creatieve ruimte bevindt zich in de 
kelder van de Bilthovense Boek-
handel aan de Julianalaan 1 in BIlt-
hoven en is van donderdag tot en 
met zaterdag geopend van 12.00 tot 
17.00 uur. 

Computervraagdagen bij 
Bibliotheek

 
Van 20 t/m 26 januari worden de 
computervraagdagen bij de Bi-
bliotheek gehouden. Tijdens deze 

dagen kunt u met computervragen 
binnen komen lopen bij een in-
loopspreekuur en met vragen over 

andere digitale apparaten bent u 
uiteraard ook van harte welkom. 

De vrijwilligers van SeniorWeb 
helpen bij specifieke computervra-
gen, maar u kunt ook kennismaken 
met een docent en meer te weten 
komen over de cursussen die ge-
geven worden. Er is tevens infor-
matie over het nieuwe App Café, 
andere cursussen en activiteiten 
van SeniorWeb Idea.

U kunt terecht bij Bibliotheek Bilt-
hoven, Planetenplein 2 op dinsdag 
21 januari of donderdag 23 januari 
(beide dagen vanaf 10.00 uur) en 
bij Bibliotheek Idea Maartensdijk, 
Nachtegaallaan 30 op vrijdag 24 
januari vanaf 14.00 uur.

Vrijwilligers van SeniorenWeb helpen bij specifieke computervragen.

Markt Samen Leuke Dingen Doen 
De Markt Samen Leuke Dingen 
Doen is inmiddels een begrip in 
gemeente De Bilt. Elke maand 
is er steeds op een andere locatie 
een gezellige ochtend of middag 
waarbij mensen elkaar onder het 
genot van een kop koffie kunnen 
ontmoeten. 

Vast onderdeel zijn de vijf thema’s: 
cultureel, spel spelen, culinair, be-

wegen en creatief. Mensen met de-
zelfde interesses kunnen eventueel 
gelijk een afspraak met elkaar ma-
ken. Maar als er niet gelijk een klik 
is, dan kan er ook een kaartje wor-
den achtergelaten. De kaartjes gaan 
elke maand mee naar een andere lo-
catie in gemeente De Bilt. Zo wordt 
de kans verhoogd om iemand te vin-
den om iets leuks mee te gaan doen. 
Er zijn in de afgelopen jaren mooie 

contacten ontstaan, zowel op per-
soonlijk vlak als in groepsverband. 

Buurtkamer
De eerstvolgende ontmoeting is op 
zaterdag 18 januari tussen 11.00 en 
13.00 uur in de Buurtkamer, Kome-
tenlaan 39A, Bilthoven. 
Meer informatie: Wilma van Poel-
geest w.vanpoelgeest@mensdebilt.
nl of tel. 06 47296337.

Als  we meer elektrisch gaan rijden
krijgt het milieu veel minder te lijden
en met een auto of fiets
hoor je dan ook bijna niets
en zo worden het duurzame tijden

Guus Geebel Limerick

Sporttoernooi voor 
basisscholen 

Traditiegetrouw vindt ook dit jaar weer het basketbal- en cool 
movestoernooi plaats voor de groepen 8 van de basisscholen. Bijna 
alle basisscholen uit deze gemeente nemen hieraan deel. Het toer-
nooi wordt georganiseerd door de schoolsportcommissie van scho-
lenstichting Delta. Toeschouwers zijn van harte welkom.

Plaats van handeling is het HF Witte Dorpshuis te De Bilt: op 21, 22, 
23 en 24 januari spelen de leerlingen tussen 8.30 en 12.30 uur hun wed-
strijden. Elk team speelt 3 of 4 basketbalwedstrijden en 3 of 4 keer een 
cool moveswedstrijd. Prijzen zijn er niet te winnen; het gaat om het 
spelplezier.

Dynamisch
Basketbal is welbekend en wordt veel gespeeld. Helaas is er in deze ge-
meente geen gelegenheid meer om deze mooie sport in verenigingsver-
band te beoefenen. Net als vorig jaar wordt er weer cool moves volley 
gespeeld, als opvolger van het jarenlang gespeelde lijnbal. Cool moves 
volley is een meer dynamische vorm hiervan en geldt als voorbereiding 
op volleybal.              (Paul van den Brink)

Vluchtelingen en 
vrijwilligers 

vieren start 2020
Donderdag 9 januari vond de Nieuwjaarsbijeenkomst van Steun-
punt Vluchtelingen De Bilt plaats in Het Lichtruim, Planetenplein 
in Bilthoven. Na een toespraakje van voorzitter Adri Peters en co-
ordinator Hanneke Eilers wensten vrijwilligers en vluchtelingen 
elkaar een voorspoedig nieuw jaar. 

Volgens de traditie nam ook deze keer iedereen een zelfgemaakt ge-
recht mee wat resulteerde in een feestelijk gedekte tafel met gerechten 
uit alle windstreken. Er werd heerlijk gegeten en gezellig gedanst. Wie 
ook vluchtelingen wil helpen hun draai in De Bilt te vinden kan e-
mailen naar info@steunpuntvluchtelingendebilt.nl.
                  (Marieke Spijkstra)

Druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van Steunpunt Vluchtelingen. 
(foto Bob van der Wilt)

B I LT H O V E N S E
B O E K H A N D E L

zaterdag
18 JANUARI
15:00 uur

VERNISSAGE |Verdures Marianne Benkö

LIVE OPTREDEN |A capella trio bel AMI JU
LI
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16:00 start UITVERKOOP
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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.

Wandelen: het goede voornemen
Het nieuwe jaar is weer 
begonnen en bij een nieuw 
jaar horen meestal ook goede 
voornemens. Weet jij al welke 
goede voornemens je 
voorkeur hebben? Ik zal 
er eens één noemen die je 
misschien niet op je lijstje 
hebt staan maar wel een hele 
goede is; Wandelen.

Waarom is wandelen 
belangrijk?
Wandelen is voor het lichaam en 
geest heel goed. Wandelen 
versterkt de spieren en de 
botten en vermindert de kans op 
osteoporose of anders gezegd 
botontkalking. Door de botten 
regelmatig te belasten worden 
ze niet alleen sterker je maakt 
zelfs nieuwe botmassa aan. Voor 
de geest is het ook heel fijn, 
buitenlucht en groen doet een  
mens goed. Omdat door het 
wandelen de botten en spieren 
sterker worden, wordt de kans op 
uitglijden of struikelen ook een 
stuk minder, zo voorkom je letsel 
of blessures.

Welke schoenen heb je nodig 
om ook echt goed te kunnen 
lopen?
Je bent vast wel eens in een 
schoenwinkel geweest waar ze 
wandelschoenen verkopen, dan 
zul je je ook afgevraagd hebben 
welke schoenen moet ik nou 
eigenlijk kiezen. Er zijn 
namelijk veel verschillende 
soorten wandelschoenen. Als 
eerste moet je je afvragen waar 
wil je ze voor gebruiken, op 
welke ondergrond ga ik mijn 
wandelingen maken, als je dat 

weet ben je al op de helft. Ook 
is het verstandig om een 3D 
voetscan van je voeten te laten 
maken die een duidelijk beeld 
geeft van de stand en de 
drukverdeling van de voeten. 
De loopzolen van de Meindl 
wandelschoenen zijn er in 
verschillende categorieën. Zo heb 
je een A-categorie die geschikt is 
voor de wat vlakkere 
ondergronden, denk hierbij aan 
bijvoorbeeld een stadswandeling. 
De A/B-categorie is voor iets 
ruigere ondergronden zoals 
bijvoorbeeld de bossen of de 
duinen en paden in het 
laaggebergte. De B-categorie 
zijn juist weer goed voor ruige  
berggebieden en de C-categorie 
gebruiken we bij het echte 
bergbeklimmen. Een echte 
aanrader is de Identity lijn van 
Meindl. Deze wandelschoenen 
worden geheel milieuvriendelijk 
en chroomvrij gemaakt en het is 
zelfs zo dat je de herkomst van 
het rund kan achterhalen, zo kun 
je ook zien dat het dier een heel 
mooi leven heeft geleid. Breng 
een bezoekje aan onze website of 
kom gezellig langs om de Meindl 
Identity en vele andere leesten te 
bewonderen en te passen.

Alles onder 1 dak.
Bij de George In der Maur 
Beterlopenwinkel maken wij 
niet alleen gebruik van de 3D 
voetscan je kunt bij ons ook 
terecht bij de podotherapeut, 
orthopedisch schoentechnici en 
de pedicure. Op vrijdagmiddag 
om de week kun je een afspraak 
maken voor een spreekuur die 
geleid wordt door de 

podotherapeut gecombineerd 
met een van onze gediplomeerde 
schoenconsulenten. Heb je 
klachten aan je voeten of bij het 
lopen dan kunnen wij je een 
passend advies bieden.

Januari aanbiedingen
Wij hebben in de winkel een 
aanbiedingspaneel staan waar 
schoenen opstaan met kortingen 
tot maar liefst 40%. Ook hier 
staan wandelschoenen van het 
merk Meindl tussen. Maar ben je 
opzoek naar een mooi schoentje 
of laarsje kan dat natuurlijk ook. 
Merken als Think!, Solidus, Durea 
en vele anderen zijn dan ook 
geen uitzondering bij ons.

Meindl Identity
De Identity lijn, schoenen met 
bewijs van herkomst. Milieu 
vriendelijk gelooid, ecologisch 
verantwoord. Unieke eigen 
print en kleur, pasvorm technisch 
wonder om uren te lopen. 

VOORDEELHOEKTOT 40%KORTING

 Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zes jaar
op rij de beste!

Meindl Snert dagen
14 en 15 februari Met gratiS erwtenSoep en roggebrood

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)

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

Cornelle schildersbedrijf
Schilderen is een vak dat je vooral in de praktijk 
leert. Met onze ervaring ‘voelen’ we wat een muur 
nodig heeft en kunnen we met de grootste precisie 
het mooiste werk maken. Wij werken.... [lees meer]

Wel even bellen 212455

Goed idee in deze donkere 
dagen, even een bakkie 

doen bij 
Kapper 

Hans.

koffie/
thee ??

nu € 2,25

ROGGEKNAR 
heerlijk roggebrood gevuld met 
rozijnen 
van € 2,95

GEVULDE KOEKEN 
3 + 1 
GRATIS

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



Vrijwilligers centraal 
tijdens Mathildedag

Nominatie Vrijwilliger van Het Jaar
In de strijd tegen eenzaamheid vraagt de gemeente De Bilt tijdens 
Mathildedag op 14 maart 2020 aandacht voor vrijwilligers. Wie 
vindt dat iemand in zijn of haar omgeving 
hiervoor in het zonnetje gezet mag worden kan deze voordragen 
voor de verkiezing van Vrijwilliger van het Jaar.

Dit jaar ligt de focus op vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor 
mensen die zich (soms) eenzaam voelen of een beperkt netwerk heb-
ben. Die inzet kan bijvoorbeeld zijn: een maatje zijn voor iemand met 
een beperking, iemand ondersteunen bij een ziekte of de laatste levens-
fase of helpen in een verzorgingstehuis.

Voordragen
Kandidaten kunnen tot 19 februari voorgedragen worden door een e-
mail of videoboodschap te sturen waarin de nominatie wordt toege-
licht en de kandidaat wordt voorgesteld - zonder dat hij of zij dat mag 
weten om zo de verrassing compleet te houden. Voordrachten kunnen 
gestuurd worden aan a.bovee@debilt.nl. 

Mathildedag
Op Mathildedag wordt gevierd dat op 14 maart 1122 de gronden van 
het huidige De Bilt aan het nieuwe klooster Oostbroek zijn geschonken. 
Utrecht en Holland maakten toen deel uit van het Duitse Keizerrijk. De 
schenking geschiedde door de Duitse keizerin Mathilde.
 

Eenzaamheid
Eenzaamheid is landelijk een 
steeds groter probleem. Meer dan 
een miljoen Nederlanders voelt 
zich sterk eenzaam. Nog eens 
een op de drie Nederlanders voelt 
zich matig eenzaam. 
Eenzaamheid is van alle leef-
tijden, maar eenzaamheid komt 
meer voor onder de alleroudsten. 
Na de leeftijd van ongeveer 75 
jaar kunnen mensen te maken 
krijgen met een opeenstapeling 
van verschillende gebeurtenis-
sen die eenzaamheid in de hand 
werken. Denk aan het overlijden 
van de partner of andere leeftijds-
genoten, beperkte mobiliteit of 
minder goed fysiek, cognitief en 
sensorisch functioneren.
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Vrijwilligers vertellen 
De Vrijwilligerscentrale van Mens De Bilt laat de lezers van De Vierklank maandelijks kennis 

maken met een vrijwilliger in gemeente de Bilt. Hiermee willen ze laten zien hoeveel 
verschillende mogelijkheden er zijn om op het gebied van vrijwilligerswerk en 

welke meerwaarde het heeft voor iedereen persoonlijk en de maatschappij. 

Marion Baartmans is een jaar ge-
leden begonnen als vrijwilliger bij 
de ‘Stichting Vier het Leven’. Deze 
stichting organiseert culturele ac-
tiviteiten voor ouderen (65+) die 
niet graag alleen op stap gaan. Zij 
worden thuis opgehaald door een 
vrijwilliger en samen met andere 
gasten gaan zij gezellig naar de 
bioscoop, een concert, een theater-
voorstelling of naar een museum.

Pensioen
In januari is Marion voor het eerst 
meegegaan met een uitje. ‘Twee 
jaar geleden ben ik met pensioen 
gegaan en ik heb eerst een heel jaar 
gedacht: Ik ga vrijwilligerswerk 
doen, om het uiteindelijk ook maar 
eens echt te gaan doen’, zegt zij 
lachend. ‘Ik wilde eigenlijk al lan-
ger vrijwilliger hier worden, ook al 
toen ik nog werkte. Ik houd name-
lijk heel erg van theater en uitgaan. 
Ik hoorde van een buurvrouw dat 
het een erg leuke club is’. 

Werk
‘Het heet wel vrijwilligerswerk, 
maar het is echt geen werk hoor. 
Het geeft mij veel voldoening en 
het gevoel dat ik in contact blijf met 
ouderen, met wat hen bezighoudt. 
Je blijft op de hoogte van waar zij 
tegenaanlopen; ik houd van de ver-
halen. Ik probeer in de auto al een 
sfeer te krijgen en leuke gesprek-
ken te voeren. Iedereen is vrolijk 
gestemd en gaat een avondje uit of 
een middagje weg. En op de terug-
weg zijn mensen weer vol van wat 
we gezien hebben en dan vragen 

we ons af waarom zouden ze dat 
zo gebracht hebben, of wat heb jij 
daarin gezien? Dat werkt heel ver-
ruimend’. 

Draaiboek
‘Gelukkig is het bij Vier het Le-
ven heel goed georganiseerd. Ie-
dereen heeft zoveel aandacht voor 
elkaar; de vrijwilligers onderling 
en ook de coördinatoren. Bij het 
eerste intakegesprek kwamen ze 
ook echt op huisbezoek. Ze vragen 
goed door naar wat je leuk vindt 
en wat je eruit wilt halen. Er is 
een goed inschrijfsysteem waar 
je kunt opgeven naar welk uitje 
je zelf wilt. En je krijgt een heel 
uitgebreid draaiboek wat ervan je 
verwacht wordt, waar je naar toe 
moet rijden en wie je kunt bellen 
als er iets misgaat. Dat geeft mij 
ook echt een vertrouwen en een 
enorme steun in de rug’. 

Strauss
‘Ik kan me een van m’n eerste ui-
tjes nog goed herinneren; want je 
gaat soms ook naar uitjes waar je-
zelf nooit zo snel naar toe zou gaan. 
Ik houd bijvoorbeeld helemaal niet 
zo van klassieke muziek, maar ik 
ging naar een nieuwjaarsconcert. 
Ik werd zo ontzettend blij van al 
die mensen die meedeinden op de 
Straussmuziek. Daar heb ik echt 
van geleerd dat je ook af en toe 
uit je normale gang van doen kunt 
stappen. Ik had echt nooit verwacht 
dat ik er zo enthousiast van kon 
worden; wat een leuke manier om 
jezelf nuttig te maken’! 

Kijk voor alle vrijwilligersvaca-
tures op mensdebilt-vwc.nl of ga 
langs op het spreekuur; elke dins-
dag van 14.00 tot 16.00 uur op het 
servicecentrum van Mens De Bilt.  
     (Naomi van der Meijden) 

Marion Baartmans samen met dames Nauta en Van Dort bij een 
voorstelling van Tineke Schouten.

Wanneer rust mijn lief in mijn arm
Bovenstaande woorden zijn de kern 
van Schuberts Winterreise, de droe-
vige vertelling van de romantische 
jongeling die, verstoten door zijn ge-
liefde, door ijzige sneeuwlandschap-
pen naar verre oorden probeert te 
ontkomen, misschien zelfs de dood 
tegemoet… Geniaal getoonzet door 
Franz Schubert die in diezelfde tijd, 
geplaagd door ziekten en financi-
ele nood, eenzelfde doodsverlangen 
koesterde. Een jaar later bleek de 
componist tyfus te hebben, waaraan 
hij na een zware doodstrijd op 31-ja-
rige leeftijd overleed. 

Deze Winterreise werd afgelopen 
zondag in een verrassend goed ge-
vulde Onze Lieve Vrouwe-kerk in 
Bilthoven uitgevoerd door bari-
ton Ron Kuijper en pianist Ronald 
Roosjen. Verrassend, niet alleen om-
dat Schuberts meesterwerk tot het 
hoogtepunt van de liedkunst wordt 
beschouwd, maar omdat diezelfde 
liedkunst door velen beschouwd 
wordt als de puurste en wellicht 
moeilijkste muzikale uitdrukkings-
vorm die zich vaak op een slechts 
beperkt kennerspubliek mag ver-
heugen.

Kuijper verklaarde met een verte-
derende en serene oprechtheid zijn 
liefde aan Schuberts compositie, en 
deed dat, als ver gevorderd ama-
teur, met ingetogen maar nooit af-
standelijk stemgeluid, dat warm en 
doorleefd niet alleen de ontroerende 
Duitse teksten prachtig declameer-
de, maar op vele momenten ook 
teder en intiem klonk, zoals in het 
diep gevoelige lied Frühlingstraum: 
‘Ik sluit opnieuw de ogen, Mijn hart 
slaat nog zo warm… Wanneer staan 
aan ’t venster bloemen? Wanneer 
rust mijn lief in mijn arm?’
                 (Peter Schlamilch)

Keizerin Mathilde (1102-1167), echtgenote van keizer Hendrik V 
(1181 of 1186-1125). Mathilde gaf het document uit, dat de officiële 
erkenningsdatum van het klooster Oostbroek bevatte: 14 maart 1122. 
(De afbeelding komt uit een Geschiedenis van Engeland door monniken 
van het klooster St. Albans, uit de vijftiende eeuw, te vinden  in de British 
Library en komt van het Onlinemuseumdebilt.nl).

Ron Kuijper werd op piano begeleid door Ronald Roosjen die ook regelmatig de muzikale begeleiding van 
kerkvieringen in de geloofsgemeenschap OLV verzorgt.
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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

MINI KIPROLLADE
Voor de liefhebbers; van mals kipdijvlees gemaakt.
Lekker gekruid en mild gezouten, wie durft?!
ca. 150 gram per stuk; ca. 20 min. braden 100 gram 1,20

RUNDER ENGELSE WORSTJES
Een echte kindervriend.... Lekker mager, mild gekruid &
gezouten. net even ander en net even lekkerder.
Even kort bakken en klaar! 100 gram 1,45

KALKOEN STOOFSTUKJES
Botermals. met een beentje. Heerlijk om te stoven. op
= op dus pak uw kans! Verrassend smaakvol met een
heerlijke grove structuur 1 kilo 5,98

VARKENS PROCUREURLAPJES
Lekker bij alles; wordt niet droog, ook super voor pulled
porc. Smelt op de tong. Om kort te bakken of om
langzaam te garen 100 gram 1,20

VARKENSHAAS IN JAGERSAUS
Met o.a. varkenshaas, champignons en Bourgondische
roomsaus. Heerlijk bij pasta en rijst te combineren.
Alleen nog even warm maken! 100 gram 1,75

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Tip van de week:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 13 januari t/m zaterdag 18 januari. 

Zetfouten voorbehouden.

CASSELER RIB
Gepekeld & gerookt. Lekker bij onze stamppotten 100 gram 1,75
BLACK ANGUS RIBLAPPEN
 120 dagen graan gevoerd. Smelt op de tong 100 gram 1,55

RUNDER WOKREEPJES
Met o.a. malse biefstukreepjes, sugarsnaps, prei,
kruidenolie & fijne kruiden. Lekker bij de maaltijd en op
een broodje; fel en kort wokken 100 gram 2,15

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

Koperwieklaan 1 • 3722 CA Bilthoven 
Tel. 030 662 8480 • www.decorette.nl/bilthoven

Toen en nu (nog)….
Met een foto van weleer, de camera van nu en tekst van overal ((dorps-)historici en eerdere 

publicaties) gaan we kriskras door de kernen van deze gemeente. [Henk van de Bunt]

Het huis van de op-
zichter van de Ge-
meentewerf aan de 
Waterweg in De Bilt 
eind jaren zestig (foto 
Hist. Kring ‘dOude-
School)

Ter plaatse van de op-
rit kwam de Prof. Dr. 
Tinbergenweg (foto 
Hist. Kring ‘dOude-
School).

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum

Voor meer informatie bel (0183) 646600, info.nl@louis-widmer.com, www.louis-widmer.nl 
Louis Widmer is partner van het Huidfonds. (www.huidfonds.nl)

Nu bij aankoop van een 
Remederm product, een 
Remederm Gezichtscrème 
(15 ml) t.w.v. € 7,80

GRATIS

Remederm. Intensieve verzorging 
voor de droge tot zeer droge huid.
BESCHERMT EN HYDRATEERT DOELTREFFEND.

#Adv_Remederm-ETOS168x285.indd   1 03-12-19   13:23

Voor meer informatie bel (0183) 646600, info.nl@louis-widmer.com, www.louis-widmer.nl 
Louis Widmer is partner van het Huidfonds. (www.huidfonds.nl)

Nu bij aankoop van een 
Remederm product, een 
Remederm Gezichtscrème 
(15 ml) t.w.v. € 7,80

GRATIS

Remederm. Intensieve verzorging 
voor de droge tot zeer droge huid.
BESCHERMT EN HYDRATEERT DOELTREFFEND.

#Adv_Remederm-ETOS168x285.indd   1 03-12-19   13:23

Aanbevolen door dermatologen.

Remederm. Intensieve verzorging 
voor de droge tot zeer droge huid

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Meer dan
 alleen 

drukwerk!

Bel maar...
Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan
0346 211215

info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl
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advertentie

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!

Philippe van der Zeeuw bezielt klei
door Henk van de Bunt

Philippe van der Zeeuw uit Maartensdijk werkt aan een kunstwerk t.g.v. herdenking van 75 jaar 
bevrijding. Burgemeester Sjoerd Potters kwam vorige week een kijkje nemen hoe ver de 
vorderingen zijn en liet zich bijpraten over baktemperaturen en kleuren van keramiek. 

Tijdens het zoeken naar informatie 
over pottenbakkers ontdekte Koos 
Kolenbrander een artikel in het 
Utrechtsch Nieuwsblad van zater-
dag 7 september 1963, met op de 
foto’s o.a. Philippe van der Zeeuw 
(toen nog) uit Utrecht. In zijn ‘Kiek 
van februari 2006 vertelt Koos, dat 
Philippe van der Zeeuw sinds 1984 
als zelfstandig kunstenaar aan de 
dr. J.J.F. Steijlingweg in Maartens-
dijk woont. Aan de hand van dit 
artikel maken we hernieuwd kennis 
met de keramist. 

Zo vlug als water
Philippe van der Zeeuw is in 1939 
in de wijk Wittevrouwen te Utrecht 
geboren. Na de lagere school ging 
hij bij zijn vader aan de slag, die 
achter het huis aan de Bollenhof-
sestraat 106 de Eerste Nederlandse 
papieren brillen-etui-fabriek dreef. 
Philippe maakte bij zijn vader in 
de fabriek uitschuifbare kartonnen 

brillendoosjes. Al vrij jong was 
hij bekend in de zwemsport. Hij 
behaalde als wedstrijdzwemmer 
de eerste plaats bij het Nederlands 
kampioenschap op de Bosbaan in 
Amsterdam en bereikte internatio-
naal een tweede plaats.

Pottenbakker
Op een zeker moment kreeg hij via 
een vriendinnetje belangstelling in 
het pottenbakken. In de avonduren 
volgde hij lessen beeldhouwen, ke-
ramiek en tekenen en in zijn werk 
ontwikkelde hij zich tot een expert 
in het glazuren. Moeilijk werk, dat 
een zekere vaardigheid vereiste. 
De sneldrogende laag glazuur 
dient in één handbeweging egaal 
zonder druppels of strepen op het 
aardewerk te worden aangebracht. 
Omstreeks 1966 is Philippe voor 
zichzelf begonnen. Waarschijnlijk 
mede door zijn bekendheid via de 
zwemsport kreeg zijn werk al snel 

belangstelling van de pers. Soms 
ontving hij grote en dikwijls eer-
volle opdrachten, zoals een bestel-
ling van de studentenvereniging het 
Chor om 900 Johny Walker bier-
pullen te maken of prijsbekers voor 
het Vara-jazz concours in Loos-
drecht. Ter ere van het wereldkam-

Beatrix en Claus in 1977 bij Philippe in het atelier op bezoek. (foto Koos 
Kolenbrander)

De gedenktegel van Kunst 
en Genoegen. (foto Koos 
Kolenbrander)

pioenschap Judo van Anton Geesink 
maakte Philippe in opdracht een 
grote schaal, die later tijdens een 
tentoonstelling is gestolen.

Hoog bezoek
Een tijdje woonde en werkte hij ach-
tereenvolgens aan de Koesteeg in 
Amersfoort en in een oude boerderij 
aan de Hoefseweg in Hoogland waar 
hij in 1977 bezoek kreeg van Beatrix 
en Claus die hun belangstelling voor 
het pottenbakkersvak toonden. Ook 
maakte Van der Ende’s productiebe-
drijf opnamen van Philippe achter de 

draaischijf in een show met Andre 
van Duin en Corrie van Gorp. Vanaf 
1984 woont hij aan de Steijlingweg 
in Maartensdijk. Daar restaureerde 
hij de grote vazen, die oorspronke-
lijk op stenen zuilen stonden bij het 
in 1920 afgebroken landhuis Beu-
kenburg aan de Nieuwe Weteringse-
weg. De vazen zijn later meegegaan 
naar het huidige verpleeghuis Sna-
velenburg in Maarssen. Begin jaren 
‘70 maakte hij een herdenkingstegel 
voor de muziekvereniging Kunst & 
Genoegen. Regelmatig geeft hij ook 
nog cursussen keramiek.Samen onder één dak: Van Vliet, 

tuin- en boomspecialisten 
door Walter Eijndhoven 

Met ingang van 1 januari 2020 is Maartensdijk een nieuw bedrijf rijker. Cor van Vliet 
Hoveniersbedrijf fuseert met zijn broer, boomspecialist Arjan van Vliet. Samen 
vormen zij het bedrijf Gebr. Van Vliet, Tuin- en Boomspecialisten. Van straatjes 

leggen tot boomonderhoud, de klant vindt nu alles onder één dak. 

Van jongs af aan zijn broers Arjan 
en Cor opgegroeid in het bedrijf 
van hun vader. Dertig jaar geleden 
richtte deze zijn hoveniersbedrijf op 
in Maartensdijk. Het was voor beide 
zoons dan ook niet zo vreemd dat zij 
uiteindelijk in hetzelfde vak terecht-
kwamen. 

Bedrijf
Na het afronden van zijn opleiding 
‘Vakbekwaam Hovenier’ startte Cor 
in 2005 zijn eigen bedrijf. ‘Ik heb 
mijn bedrijf helemaal zelf opge-
bouwd’, vertelt Cor. ‘Begonnen als 
zzp’er, staat er nu een mooi bedrijf 
met tien man personeel’. Zijn broer 
Arjan interesseerde zich ook voor 
werk in het groen en bewandelde 
een iets ander pad. Hij legde zijn 
focus meer op boomverzorging. Ar-
jan: ‘Ik deed eerst veel boomonder-
zoek in Amsterdam. Alleen miste ik 
het sociale aspect binnen mijn vak. 
In 2017 kreeg ik de kans meer met 
mijn broer te gaan samenwerken, 
wat uiteindelijk resulteerde in een 
gezamenlijk bedrijf. Een paar weken 

geleden gingen wij samen naar de 
notaris en legden ons bedrijf vast’. 

Boomverzorging 
Volgens beide broers verandert er 
helemaal niets voor de klant. Be-
halve advies geven op tuingebied, 
adviseren zij nu ook op het gebied 
van boomverzorging. Cor: ‘Naast 
tuinonderhoud en boomverzorging, 
houden wij ons ook bezig met het 
ontwerpen van tuinen, tuinaanleg 

en renovatie, snoeien en kappen van 
bomen, planten en verplanten van 
bomen en het versnipperen of afvoe-
ren van takken’. 

Gladheidsbestrijding 
In de winter doen de Gebr. Van Vliet 
ook aan gladheidsbestrijding en 
sneeuwschuiven. Arjan: ‘Ter bestrij-
ding van gladheid hebben wij deze 
winter al veel zout gestrooid, voorna-
melijk bij hotels en restaurants. Maar 
wij doen in deze tijd niet alleen glad-
heidsbestrijding. Ook het aanleggen 
van sedum op de daken wordt in deze 
tijd veel gevraagd. Meerwaarde hier-
van is dat je binnen stedelijk gebied 
meer groen kunt creëren’. 
Per 1 januari 2020 startten Arjan 
en Cor hun gezamenlijke bedrijf, 
er komt een vestiging aan de Indus-
trieweg 38 in Maartensdijk en star-
ten zij een vestiging in Doorwerth, 
vlakbij Arnhem. Arjan: ‘Waarom 
helemaal in Doorwerth, vraag je 
je misschien af? Ik woon in Door-
werth en in dit mooie gebied rond 
Arnhem kunnen wij een extra klan-
tenkring opbouwen’.

Van boomonderhoud tot straatjes leggen; de klant vindt nu alles onder 
één dak. 

Van straatjes leggen tot boomonderhoud; de klant vindt nu alles onder 
één dak. 

Vuurtorenlezing
Vuurtorenspecialist Kees van Hamersveld geeft op 21 januari om 
10.00 uur in Bibliotheek Bilthoven een lezing over vuurtorens waarin 
vuurtorens uit alle windstreken en hun geschiedenis aan bod komen. 
Met steeds een verrassend onderwerp: navigatie, oorlogsgeweld, vo-
gelleed, slavenhandel, literatuur etc. 

In zijn boek vuurtorens op de kaart vertelt Kees van Hamersveld 50 ver-
halen over vuurtorens uit alle windstreken, aangevuld met topografische 
kaarten. Kees van Hamersveld heeft door heel het land diverse lezingen 
en boekpresentaties gegeven, ter afsluiting komt hij een lezing geven in 
zijn eigen woonplaats, bij de Bibliotheek. 

Vuurtorens staan over de hele wereld en zijn allemaal anders. Ze hebben 
elk hun eigen verhaal. Dit inspireerde Kees van Hamersveld om zelf een 
boek te schrijven: Vuurtorens op de kaart. Hierin is speciale aandacht 
voor de vuurtorens die Nederland gebouwd heeft in Oost-Indië, Surina-
me en de Nederlandse Antillen. 

Deelname is gratis voor alle belangstellenden. Aanmelden is niet nodig. 

De bibliotheek biedt lokale schrij-
vers en mensen uit de buurt graag 
een podium en een plek om hun 
verhaal te delen. Heb je ook een 
bijzonder verhaal of kennis die je 
wilt delen? Aanmelden kan via bilt-
hoven@ideacultuur.nl

In Vuurtorens op de kaart 
vertelt Kees van Hamersveld 
50 verhalen over vuurtorens uit 
alle windstreken, aangevuld met 
topografische kaarten.
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6.-

Maximaal 6 trays per klant 

STUNT

 1+1
GRATIS 

STUNT

 1+1
GRATIS 

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 15 t/m dinsdag 21 januari 2020. Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 1+1 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs. Zet- en drukfouten voorbehouden.

 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

HOOGVLIET.COM

6.-

 CoolBest
Alle fl esjes van 0.25 liter 
of pakken van 1 liter
 Van /1.31 - /1.91

 Amstel 
 Tray met 24 blikken van 0.5 liter 
 Van /14.88 - /18.96

PER TRAY

 9.99 

 Pepsi, SiSi of 7UP
 2 fl essen van 1.5 liter  
Van /2.78 - /3.58
 Voor 1.39 - 1.79 

 Goudse kaas
 Jong of jong belegen
Alle stukken van circa 1 kilo 

 Unox of Conimex 
soep in zak
 2 zakken van 570 ml 
 Van /4.50 - /5.70 
 Voor 2.25 - 2.85 

1.-
 PER STUK 

6.-
1 KILO
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GEMEENTENIEUWS
week 3 ¾  15 januari 2020

Bouwen en buren
Alles goed geregeld met de aannemer en de 
gemeente - vergeet u de buren te informeren
over uw verbouwing! Voorkom ergernis of 
een juridisch geschil en vertel uw buren
tijdig over uw plannen. Dat kan ook met een 
briefje en schets of tekening in de brieven-
bus.

Stookalert houtkachels
Op www.rivm.nl/stookalert kunt u zich aan-
melden voor een waarschuwing per e-mail 
als de weersomstandigheden ongunstig zijn 
om de open haard of houtkachel aan te ste-
ken. Zo voorkomt u dat buren last krijgen 
van rook uit uw schoorsteen. 
Zie www.stookwijzer.nu voor tips over ver-
antwoord stoken van haard of kachel.

AfvalWijzer
De AfvalWijzer is een app, die u op uw smart-
phone kunt installeren. Hiermee kunt u uw
eigen afvalkalender raadplegen. Meer hierover 
vindt u op www.mijnafvalwijzer.nl. 
De gemeente De Bilt streeft ernaar om het
papiergebruik terug te dringen. Helpt u ons 
daarbij door de app te gebruiken?

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

Openingstijden 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. Maak eenvoudig een 
afspraak via afspraak.debilt.nl 

Milieustraat
Weltevreden 22 ▪ 3731 AL De Bilt ▪ debilt.nl/afval
Openingstijden: ma 13.00 tot 16.00 uur, di t/m 
za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding openbare ruimte
U kunt zelf een melding doen via debilt.nl/melden
Melding gevaarlijke situaties buiten
kantoortijden: (06) 558 76 775

‘Levenslicht’ bij gedenken
Holocaustslachtoffers

We gedenken in het bijzonder de 104.000 
Joden, Roma en Sinti die vervolgd en ver-
moord zijn om wie zij waren. Met een bij-
zonder tijdelijk monument ‘Levenslicht’ 
symboliseren wij onze betrokkenheid bij dit 
leed en houden wij hun nagedachtenis in 
leven. Het monument wordt onthuld tijdens 
een serene plechtigheid die om 19.00 uur 
buiten voor Jagtlust begint.

Het kwetsbare monument, bestaande uit 
oplichtende steentjes, is verplaatsbaar en 
zal alleen opgesteld zijn van 26 tot en met 
31 januari vanaf ongeveer 17.00 tot 22.00 
uur. Buiten deze uren is het tijdelijke monu-
ment opgeslagen.

Het tijdelijke monument is een van de bij-
zondere activiteiten in 2019 en 2020 waar-
mee de gemeente De Bilt 75 jaar vrijheid in 

onze gemeente viert en herdenkt. Later 
deze maand is het complete programma op 
debilt.nl te vinden.

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

Bilthoven:   Obrechtlaan: rioolrenovatiewerkzaamheden tot 29 mei 2020.
De Bilt:   Utrechtseweg (N 237): voorbereidende werkzaamheden kabels en

leidingen ten behoeve van plaatsen faunatunnel. Overlast op fietspad tot 
31 juli 2020. 

De Bilt:   Burg. de Withstraat: verkeershinder i.v.m. asbestbetonvervanging van gas 
en waterleiding tot 20 januari 2020.

De Bilt:   Troelstraweg: verkeershinder i.v.m. asbestbetonvervanging van gas en 
waterleiding tot 29 februari 2020.

De Bilt:   Ambachtstraat: rioolrenovatiewerkzaamheden tot 2 maart 2020.

Gedurende het hele jaar worden diverse snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het weg-
dek, openbare verlichting en de riolering uitgevoerd.

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op donderdag 30 januari 19.30 uur in de Mathildezaal van 
het gemeentehuis in Bilthoven. Naast het Vragenhalfuur, de Lijst Ingekomen Stukken en 
eventuele moties vreemd aan de agenda zijn de onderwerpen (onder voorbehoud):

- Vaststellen zienswijze Kadernota 2021-2024 RID
- Verlenen toestemming voor wijzigen Gemeenschappelijke Regeling RID
- Aanstellen accountant voor de periode 2020 tot 2023
- Vaststellen verordening op de Vertrouwenscommissie 2020
- Vaststellen Algemene plaatselijke verordening De Bilt 2020
- Vaststellen conclusies businesscase sociaal domein – minimabeleid
- Vaststellen conclusies businesscase sociaal domein – intensiveren tegenprestatie
- Vaststellen conclusies businesscase sociaal domein – fraudepreventie, toezicht en hand-

having
- Vaststellen controleprotocol Jaarrekening 2019
- Vaststellen Speelruimtebeleidsplan 2020-2030
- Vaststellen verklaring geen bedenkingen omgevingsvergunning Voordorpsedijk 29A
- Vaststellen bestemmingsplan Voordorpsedijk 67 te Groenekan
- Vaststellen ontwerpverklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Overbos-

laan tussen 21-35

Wanneer de agenda op 30 januari niet wordt afgerond dan vindt op dinsdag 4 februari 
2020 een uitloopvergadering plaats. 

Agenda’s en bijbehorende stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op 
debilt.raadsinformatie.nl. Daar kunt u de vergaderingen ook live volgen.

Wilt u de raad spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Meldt u dan aan 
voor het ‘informeel contact’, voorafgaand aan de vergadering van de commissies op 11 
en 13 februari. Dat kan door een e-mail te sturen naar raadsgriffie@debilt.nl of bel (030) 
228 91 64. Ook met vragen over de agenda of de stukken kunt u bij de griffie terecht.  

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
in 2020
In 2020 gaat de Wmo veranderen. Belangrijk 
voor u om te weten:
• In onze gemeente is de eigen bijdrage maxi-

maal € 19,00 per maand. In 2019 was de 
eigen bijdrage € 17,50 per 4 weken. 

• Bent u getrouwd of heeft u een partner? En 
is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 
maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 
2020 geen eigen bijdrage te betalen. 

• Inwoners met een inkomen tot 130% van 
het bijstandsniveau die onder het minima-
beleid vallen betalen geen eigen bijdrage.

• U betaalt per maand aan het CAK. In plaats 
van per 4 weken (28 dagen). 

• Begin 2020 kunt u tijdelijk meerdere facturen 
in één maand ontvangen: de laatste facturen 
voor hulp of ondersteuning in 2019. En de 
eerste facturen voor 2020. 

Het bedrag van € 19,00 is voor:
• Hulp in het huishouden
• Begeleiding
• Hulpmiddelen en voorzieningen, behalve

rolstoelen.
• Dagbesteding
U betaalt geen eigen bijdrage voor kortdurend 
verblijf en voor hulpmiddelen en woning-
aanpassingen voor inwoners <18 jaar 

Meer weten?
Heeft u een vraag over de hulp of ondersteu-
ning die u ontvangt? Neem dan contact op met 
de midoffice Sociaal Domein van de gemeente 
de Bilt op via telefoonnummer 030-2289411 
Heeft u vragen over de betaling van de eigen 
bijdrage? Neem dan contact op met het CAK via 
telefoonnummer 0800-1925 of www.hetcak.nl

Regiotaxi Utrecht
Regiotaxi Utrecht is openbaar vervoer van 
deur tot deur, van en naar een opstapplaats 
of een halte van het openbaar vervoer. Re-
giotaxi Utrecht is toegankelijk voor iedereen 
die zelfstandig of met begeleiding kan reizen.
U kunt gebruik maken van de Regiotaxi met 
en zonder een Wmo indicatie.
Voor reizigers die zonder Wmo indicatie rei-
zen is het zonetarief voor 2020 vastgesteld 
op € 3,90 per zone.
Voor reiziger die met een Wmo indicatie rei-
zen is het zonetarief voor 2020 vastgesteld 
op € 0,85 per zone. U kunt in 2020 maximaal 
600 zones reizen tegen dit gereduceerde ta-
rief. 

Wilt u een aanvraag indienen voor een Wmo-
indicatie Regiotaxi? Dan kunt u contact opne-
men met het Sociaal Team digitaal via: 

sociaalteam@mensdebilt.nl of telefonisch 
030-7271557.

Maandag 27 januari gedenkt de gemeente De Bilt de slachtoffers van de 
Holocaust op de datum van de bevrijding van concentratie- en vernietigingskamp 
Auschwitz, exact 75 jaar geleden.

Kunstenaar Daan Roosegaarde en Gerdi
Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 
4 en 5 mei
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Klankborden en Radio
door Henk van de Bunt

In 2019 was het ook al feest voor 
de Radio in Nederland; deze be-
stond op 6 november 100 jaar! 
Op die dag precies honderd jaar 
geleden werd in Nederland de 
eerste radio-uitzending gemaakt. 
Al die jaren later is het medium 
nog steeds immens populair. De 
‘ouderwetse’ radio is niet stuk te 
krijgen. ‘Radio zal er altijd zijn’. 
In een recente enquête onder 
5000 personen zegt 71,5 % regel-
matig nog naar de radio te luiste-
ren, 19,1 % doet dat af en toe en 
9,5 % ‘zegt’ nooit. 

Vanuit een bedrijfsgebouw aan de 
Beukstraat 8 in Den Haag verzorg-
de ingenieur Hanso Idzerda de eer-
ste officiële Nederlandse publieke 
radio-uitzending ooit. De dag er-
voor had hij dat in het NRC aan-

gekondigd, inclusief de tien liedjes 
die hij zou laten horen. Jarenlang 
bleef Idzerda luisteraars vermaken 
met muziek, hoorspelen en weerbe-
richten, tot hij in de jaren 20 failliet 
ging. Radio was het eerste massa-
medium van Nederland en jaren-
lang de enige manier om snel actu-
eel nieuws te krijgen. Tot de komst 
van het internet bleef dat zo.

Radio beluisteren gebeurde in de 
jaren zestig op twee manieren. De 
eerste was die via de draadomroep, 
met vier keuze knoppen waarbij 

knoppen 1 en 2 waren bezet door 
Hilversum I en 2 en de knoppen 
3 en 4 voor buitenlandse stations 
en de regionale omroepen. Op een 
andere manier was het in de jaren 
zestig zondermeer ook prettig om te 
luisteren naar de radio via de toen 
in opkomst zijnde transistorradio’s.

Collega Martijn Nekkers deelde in 
augustus 2005 op nostalgische wij-
ze  zijn gevoelens met het lezerspu-
bliek van De Vierklank over:  

Op woensdag 4 januari 1995 verscheen nummer 1 van de eerste jaargang 
van De Vierklank: al 25 jaar het lokale ‘sufferdje’ van deze gemeente. 
Vanaf het allereerste begin kenden medewerkers van De Vierklank de 
mogelijkheid in een ‘Klankbord’ over alles en nog wat te ‘verhalen’. 
Maak hernieuwd kennis met hen die zo’n geruime tijd aan De Vierklank 
zijn verbonden.

Draadomroep
De radio kwam in de vijftiger jaren ons huis binnen 
via een degelijke bakelieten Philipsradio. Het was 
een vierkant geval met een verlichte wijzerplaat. Er 
stonden allerlei zenders op vermeld zoals met verre 
namen: Beromünster, Droitwich, Bruxelles maar ook 
Jaarsveld. Toen, op een dag kwamen er twee mannen 
van de PTT. We kregen draadomroep! Er verscheen 
een merkwaardig kastje aan de muur. Er zat een keu-
zeschakelaar op die vier standen kende, aangegeven 
met Romeinse cijfers. In het midden was een draai-
knop waarmee je het geluid harder en zachter kon zet-
ten. En dan was er natuurlijk de luidsprekerkast. Een 
goedkoop aandoend bruin blikken geval met in het 
midden een goudkleurig gedeelte waarachter de luid-
spreker zat. Vier programma’s had de draadomroep. 
Natuurlijk Hilversum 1 en Hilversum 2. Op het derde 
kanaal lichte muziek, die uit het buitenland kwam. De 
vierde keuzemogelijkheid leverde klassieke muziek, 
ook van buitenlandse stations. De luidspreker was 
door een draad met een simpele tweepolige stekker 
verbonden met het kastje. 

Het voordeel van de draadom-
roep was de ongestoorde ont-
vangst en het was allemaal heel 
simpel om te bedienen. Vooral 
de buitenlandse muziekstations 
vond ik toen interessant. Op 
zaterdagavond om twaalf uur was er altijd het RIAS 
Tanzorchester van Werner Müller, helemaal uit Ber-
lijn. Een degelijke Duitse bigband met een toch wat 
Amerikaanse sound. RIAS betekende dan ook ‘Rund-
funk im Amerikanischen Sektor’. Die muziek nam ik 
op met een spoelenrecorder. De komst van FM en 
betere radio’s betekende eind zestiger jaren het ein-
de van de draadomroep. En nu? In 2005 hebben de 
meeste mensen toch weer een draad in huis. Of zelfs 
twee. Eentje voor TV en eentje voor de radio. Zo’n 
dertig stations leveren 24 uur per dag radio, overal 
vandaan. En via internet kun je nog veel meer bin-
nen halen. Toch verlang ik af en toe terug naar dat 
simpele kastje met die blikken luidspreker waaruit op 
zaterdagavond om middernacht Werner Müller zijn 
muziek de ether, of liever gezegd de draad op zond. 

Eerste lustrum Rabo 
ALS-Lenteloop

door Walter Eijndhoven

Maandag 1 juni 2020 viert Bilthoven het leven. Dan staat het centrum weer in het teken van de vijfde 
Rabo ALS-Lenteloop. Behalve rennend of wandelend een parcours afleggen, kunnen deelnemers dit 

jaar ook meedoen met de FunRun en de FunWalk, twee nieuwe onderdelen. De organisatie 
garandeert één ding: deelnemers ondergaan een bijzondere hardloop- of wandelervaring.

In 2016 startte in Bilthoven de eer-
ste ALS Lenteloop, met veel deel-
nemers, gezelligheid en muziek. 
Voortrekker en voorzitter van deze 
eerste Lenteloop was de in Biltho-
ven wonende Vincent Cornelissen. 
Bij hem is vijf jaar geleden ALS 
geconstateerd. Door het jaarlijks 
organiseren van dit evenement 
hoopt hij, met vele vrijwilligers en 
deelnemers, die vreselijke ziekte 
ALS eindelijk de wereld uit te 
krijgen. ‘Ondanks mijn ziekte sta 
ik nog altijd positief in het leven’, 
vertelt Cornelissen. ‘Hardlopen 
zal mij niet meer lukken, maar na-
tuurlijk ben ik wel de hele dag van 
de partij om de deelnemers aan te 
moedigen. Het is mooi om te zien 
hoe zo’n evenement de inwoners 
van een dorp met elkaar verbindt. 
Daar ben ik trots op’. 

Lustrumeditie
‘Naast de vaste onderdelen “vijf 
kilometer hardlopen” (met tijdre-
gistratie) en “tien kilometer hard-
lopen” (ook met tijdregistratie), 
kunnen deelnemers meedoen met 

twee nieuwe onderdelen’, vertelt 
Corine van der Sluijs, voorzitter 
van het bestuur. ‘Speciaal voor 
onze lustrumeditie kunnen zij zich 
inschrijven voor de FunRun (drie 
of zes kilometer hardlopen, zonder 
tijdregistratie) of meedoen met de 
FunWalk ( drie of zes kilometer 
wandelen, ook zonder tijdregistra-
tie). Al hardlopend of wandelend 
voert de route niet alleen langs en 
door bijzondere locaties, zoals ge-
bouwen, maar kun je ook genieten 
van lokale lekkernijen en leuke 
muziek’. 

Het leven vieren
De Rabo ALS- Lenteloop is een 
evenement waarbij deelnemers, 
hardlopend of wandelend, een zelf 
gekozen afstand afleggen onder 
het motto “samen leven, samen 
lopen”. Doel is enerzijds geld te 
werven voor onderzoek naar en 
medicatie voor ALS en anderzijds 
om een evenement te organiseren, 
waarbij de gezamenlijkheid van 
samen lopen en samen het leven 
vieren voorop staat. Met de op-

brengsten wordt wetenschappelijk 
onderzoek naar ALS ondersteund, 
met als doel de oorzaak van de 
ziekte te vinden en daarmee beter 
op zoek te kunnen naar methoden 
om hem te bestrijden. 

Vrijwilligers
Van der Sluijs: ‘Ook dit jaar heb-
ben wij weer veel hulp van vrijwil-
ligers nodig om er gezamenlijk een 
mooie dag van te kunnen maken’. 
Direct aanmelden? Dat kan. Stuur 
een e-mail naar vrijwilligerslente-
loop@gmail.com met de volgende 
gegevens: naam, email-adres, tele-
foonnummer, beschikbaarheid op 
1 juni (of de dagen en weken daar-
voor) en ervaring (ben je eerder 
vrijwilliger geweest?). De organi-
satie neemt dan zo snel mogelijk 
contact met je op. 

Inschrijven voor de loop kan via 
www.alslenteloop.nl.

Ieder jaar hebben de shirts een 
andere kleur.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
De politie is er voor u

Vrijdagochtend is het altijd druk op de Hessenweg in De Bilt. De oude 
dame was dus blij, dat de invalideparkeerplaats nog vrij was; voor zo 
ver de ruimte niet door een daar geparkeerde Range Rover in beslag 
was genomen. Gelukkig gelukte het haar nog om haar kleine autootje 
daar nog netjes te kunnen inparkeren, onder het waakzaam oog van een 
postbezorger. 

Toen de oude dame terugkeerde van haar boodschappen stond daar een 
tierende vrouw, vermoedelijk de eigenaresse van de Range Rover, die 
de oude dame er van beschuldigde tegen de bumper van de Range Ro-
ver te zijn gereden; de hulpvaardige postbezorger had ; het zelf gezien . 
De oude dame zag geen schade, wist trouwens ook niet dat de bumper 
van een Range Rover zo gemakkelijk te beschadigen was en ging naar 
huis.

Toen deze dame op zondagochtend haar benzinetank ging bijvullen 
werd zij door een oplettende politieagent staande gehouden. 
Bravo! Het recht zegeviert!

Jacqueline Lindeman

Negende Spiritueel 
Filmfestival De Bilt

Op vrijdag 7 en zaterdag  8 februari staan de deuren van de Micha-
elkerk Kerklaan 31, De Bilt. open voor het inmiddels negende Spi-
ritueel Filmfestival een invulling van spiritualiteit, welke gat over 
wat bepalend is voor het innerlijke leven, dat mensen in hun diepste 
raakt. De toegang is gratis

Programma: 
Vrijdag 7 februari, 10.00 uur.
Blue Bird.  Hoe verwerken kinderen dat ze gepest worden? Wat delen 
kinderen met hun ouders? Blue Bird is het verhaal van de twaalfjarige 
Merel, die gepest wordt maar hier thuis niets over zegt. (Regie: Mijke 
de Jong, 2004)
Vrijdag 7 februari, 14.00 uur.
Beautiful Boy.  Hoeveel druk kan een gezin verwerken? Een relaas over 
het Amerikaanse gezin Sheff waarin de relaties tot het uiterste worden 
getest als de zoon David langzaam afglijdt naar drugsverslaving. De 
film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. (Regie: Felix van Groe-
ningen, 2018).
Vrijdag 7 februari, 19.30 uur.
Sweat Bean. Sweat Bean draait om de gebeurtenissen van Sentaro, een 
verkoper van dorayaki (een Japanse lekkernij). De verkoop neemt een 
grote vlucht nadat een gepensioneerde vrouw, Tokue, hem vraagt haar 
in dienst te nemen - maar niet voor lang. Ondertussen leert Tokue Sena-
ro na te denken over zichzelf. (Regie: Naomi Kawase, 2015).
Zaterdag 8 februari, 19.30 uur.
Capernaum. Is er hoop voor een kind dat alles tegen heeft? Capernaum 
is het indringende relaas van de jonge Zain, ook in het echte leven een 
Syrische vluchteling. Zicht op een betere toekomst voor Zain zit hele-
maal in het einde van de film, letterlijk in de laatste seconden. (Regie: 
Nadine Labaki, 2018).
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FC De Bilt en Hercules 
voetballen smet weg

door Kees Diepeveen

Het incident, dat op 30 november heeft plaatsgevonden tussen twee jeugdelftallen van Hercules 
en FC De Bilt, zat de verenigingen behoorlijk hoog. Een reeks vriendschappelijke wedstrijden 

tussen beide verenigingen op zaterdag 11 januari spoelt de nare smaak weg 

Met maar liefst vijftien teams van 
FC De Bilt en dertig teams van 
Hercules is er op de velden van FC 
De Bilt en Hercules in Utrecht een 
reeks onderlinge vriendschappe-
lijke wedstrijden voor jeugdteams 
afgewerkt. Het evenement is geor-
ganiseerd door beide verenigingen 
om duidelijk te maken, dat het in-
cident dat heeft plaatsgevonden 
wordt betreurd en dat het positieve 
zoals gebruikelijk de boventoon 
moet voeren. Het benadrukt tevens 
de beleidsuitgangspunten van beide 
verenigingen waarin sportiviteit en 
respect hand in hand gaat met voet-
balplezier en de bestaande goede 
onderlinge verhoudingen.

Onderling contact
Ron Groenewoud, begeleider van 
de selectie van jeugdtrainers bij 
FC De Bilt vindt het een prima 
initiatief. ‘Een mooie oplossing 
voor de situatie. Goed dat beide 
voorzitters direct na het incident 
met elkaar in gesprek gegaan zijn. 
Door je samen uit te spreken en 
in goed onderling contact tot een 
oplossing te komen is zoals het 
hoort. Ik ben heel content met deze 
situatie’. Dat is ook de mening van 
Ernst Hoepman lid van de Jeugd-

commissie van FC De Bilt. ‘Nadat 
eerst de beide voorzitters intern 
naar de oorzaak van het incident 
hebben gezocht heeft er een goed 
overleg plaatsgevonden’

Plezier
‘Beide verenigingen hebben een 
commissie Sportiviteit en Res-
pect’, aldus Ernst Hoepman. ‘De 
beide commissies van S&R heb-
ben zich over het voorval zelf ge-
bogen. Het idee voor de onderlinge 
wedstrijden is afkomstig van de 
wedstrijdsecretaris van Hercules, 
die voor zaterdag 11 januari wei-
nig wedstrijden op het programma 
had staan. Dit idee is omarmd door 
beide clubs. De opzet waarmee we 
een flink aantal teams ineens te-
gen elkaar kunnen laten oefenen 
is goed bevallen en zal in de toe-
komst vaker gebruikt gaan worden. 
De teams vinden het leuk om tegen 
elkaar te spelen. Veel kinderen zit-
ten bij elkaar in de klas en spelen 
dan ook graag wedstrijden tegen el-
kaar. Maar waar het vooral om gaat 
is plezier in het voetbal. Ik kan ook 
niet genoeg benadrukken dat 99 
van de 100 wedstrijden normaal en 
sportief verloopt. Het is jammer dat 
één incident er zo uitgelicht wordt’. 

Vrijwilligers
Elke amateurvereniging draait op 
vrijwilligers. FC De Bilt en ook 
Hercules hebben altijd meer vrij-
willigers nodig. Ernst Hoepman: 
‘Als er altijd voldoende vrijwil-
ligers zijn dan neem het risico 
op incidenten af. Wanneer ouders 
bijvoorbeeld uit nood geboren 
een wedstrijd fluiten en weinig 
ervaring hebben, dan kan na drie 
of vier beslissingen, die in het na-
deel van een ploeg uitpakken dit 
tot enige wrevel leiden. Met name 
in de teams bovenbouw jeugd zijn 
de kansen daarop wat groter. Het 
inzetten van ervaren scheidsrech-
ters bij wedstrijden van jeugd-
teams in de leeftijdsklasse waarin 
kinderen in hun puberteit komen 
of zitten is het beste. Maar helaas 
zijn die er niet altijd’. 

Na afloop van de reeks wedstrij-
den kijkt de organisatie hierop te-
vreden terug. Zoals bedoeld zijn 
alle wedstrijden heel sportief ver-
lopen. Na afloop van iedere wed-
strijd bedanken de tegenstanders 
elkaar met een handdruk. Precies 
zoals het hoort.

Een team van FC De Bilt onder 12/13 (rood/wit) speelt tegen een team van Hercules onder 13/14 uit Utrecht.

Veel plezier tijdens 
Moving Maartensdijk 

door Walter Eijndhoven

Kerst en Oud & Nieuw waren nog niet voorbij of er stond alweer een 
nieuwe activiteit op het programma van De Vierstee. Donderdag 2 
en vrijdag 3 januari ging het dak eraf in Maartensdijk. De Vierstee 
was twee dagen lang vergeven van activiteiten: breakdance, dansen, 
pilates en diverse sporten.

En voor wie even geen zin had om zich twee dagen uit te sloven met 
sporten en allerlei andere vermoeiende activiteiten, kon langskomen 
voor de nieuwjaarsborrel op vrijdag. Of gewoon komen kijken. 

Vorig jaar organiseerden Edwin en Erik het evenement Moving Maar-
tensdijk voor de eerste keer. Het uitgebreide programma viel bij de vele 
bezoekers zo in de smaak, dat donderdag 2 en vrijdag 3 januari hier-
aan een vervolg werd gegeven. ‘Wat is leuker dan iedereen zo te zien 
genieten?’, vertelt Edwin. ‘Niet alleen ouderen hebben plezier tijdens 
ons twee dagen durende programma, maar ook de vele kids. Sommigen 
waren hier niet weg te slaan’. 

Sjoelles
De organisatie ontving niet alleen vele maatschappelijke organisaties, 
sportverenigingen en iedereen tussen 4 en 99 jaar, maar ook schreef zij 
nieuwe doelgroepen aan. ‘Ook van deze editie blijft mij weer heel veel 
bij’, vertelt Plug. ‘Zoals de fysiotherapeuten bezig waren met de bewo-
ners van het Thomashuis of dat zo’n 70 kids hun kunstjes uitvoerden op 
de rolschaats. Echt heel bijzonder. En dan heb ik het nog niet eens over 

het koersballen, blikgooien, het springkussen of alle andere sporten. Wat 
ook leuk was: ouderen gaven sjoelles aan kinderen van zeven jaar. En een 
plezier dat zij hadden’. 

Ook Coby kwam met haar karretje met borduursels langs bij De Vierstee. 
Plug: ‘Zij vroeg of zij ook handwerk mocht verkopen voor het goede doel. 
Onze organisatie had daar natuurlijk geen bezwaar tegen. Maar, binnen 
de korste keren hadden zich heel veel kinderen om haar heen verzameld. 
Iedereen wilde breien, borduren of haken. Een uur lang. Geweldig, toch?’

Verwachting
Moving Maartensdijk was simpel gezegd, weer een groot succes. Plug: 
‘Wij begonnen dit evenement vorig jaar zonder enige verwachting, maar 
de opkomst overtrof toen werkelijk alle verwachtingen. Ook dit jaar wa-
ren weer evenveel bezoekers komen opdraven. Niet normaal dat zoveel 
mensen op zo’n evenement afkomen. Natuurlijk ook dankzij al onze vrij-
willigers, die twee dagen flink aan de bak moesten, maar dat was het 
wel waard’. Het evenement werd op vrijdag 3 januari afgesloten met de 
Maartensdijkse Nieuwjaarsborrel.

Bowlen in De Vierstee.

Elf dagen voorleesfeest
In het kader van de Nationale 
Voorleesdagen die van 22 ja-
nuari t/m 1 februari gehouden 
worden nodigt Bibliotheek Idea 
Bilthoven kinderen van 2 tot en 
met 4 jaar van harte uit om sa-
men met hun ouders of grootou-
ders te komen naar de feestelijke 
theatervoorstelling Stinkie Hond 
van De Vliegende Koffer Pop-
pentheater. 

De voorstelling is een eigen ver-
telling van De Vliegende Koffer 
Poppentheater, waarbij het pren-
tenboek Moppereend tot inspira-
tie heeft gediend. In 2019 werd 
de voorstelling Miss Miauw van 
Charlotte de Lange bejubeld door-
dat zij met weinig decor en een-
voudige figuren kinderen weet 
mee te nemen in een verhaal. Deze 

succesvolle manier van spelen zet 
zij in Stinkie Hond voort.

Woordarm
In het prachtig geïllustreerde pren-
tenboek van het jaar, Moppereend 
van Joyce Dunbar en Petr Ho-
racek, ontmoet Eend Hond die een 
gat graaft. Stinkie Hond, de hond 
van Charlotte, is kampioen gaten 
graven. De Vliegende Koffer pop-
pentheater neemt de kinderen mee 
op avontuur in Stinkie Hond, een 
grappige woordarme voorstelling 
waarin veel te zien en te horen is.
 
Cadeautje 
Tijdens de Nationale Voorlees-
dagen staat voorlezen aan jonge 
kinderen extra feestelijk in de 
schijnwerpers. Daarbij staat het 
prentenboek van het jaar Mop-

pereend van Joyce Dunbar en Petr 
Horáček centraal. Voorlezen aan 
kinderen is belangrijk. Het prikkelt 
de fantasie, ontwikkelt het taalge-
voel en vergroot de woordenschat. 
Maar vooral: het bezorgt ze heel 
veel plezier. Zo worden kleintjes 
grote lezers. Kinderen tot en met 6 
jaar die tijdens de Nationale Voor-
leesdagen lid worden van Biblio-
theek Idea, ontvangen een leuk 
vingerpopje van Moppereend ca-
deau (op=op). 

De voorstelling vindt plaats op 
woensdagochtend 29  januari van 
10.00 tot 10.45 uur in Biblio-
theek Idea Bilthoven. Ouders kun-
nen hun kinderen aanmelden via 
www.ideacultuur.nl/voorleesda-
gen. 
                 (Lisette Bergsma)

De jeugd doet graag mee aan een gezamenlijke les.
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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  .....................................................

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 

2 boeken van Kapitein Rob 
deel 1 en 2 €5,-. Tel. 0346-
211738

Boek van André Chouraqui; 
De tien geboden anno nu 
€1,80. Tel: 06-14040516

Boek van Andreas Eschbach; 
Het Messias mysterie, een 
turbulente achtervolging €2,-. 
Tel: 06-14040516

3 Boeken van Bernlef; Publiek 
geheim, Geleende levens en 
De onzichtbare jongen alles 
€2,-. Tel: 06-14040516

Wit houten bureau met stoel, 
voor tiener 120bx60dx75h. 
€50,-. Goede staat tel: 
06-48242177 

Lichtgewicht Rollator met 
mandje, dienblad en ruime zit-
ting bijna niet gebruikt, als 
nieuw €45,-. Tel 06-30427794

Boodschappentrolly met 2 
wielen, de tas is zwart, kun-
nen veel boodschappen in. 
Bijna niet gebruikt. €10,- tel 
06-30427794

Bankschroef 6-9 cm €15,-. 
Karcher hogedruk repara-
tie lekkage €20,-. Tel. 035-
5771232

Boek Harley Davidson €10,-
. Legerkistjes nieuw mt 43 
€25,-. Tel. 035-5771232

4 lichte kunststofplaten in alu 
frame 90x180cm €40,-. Electr. 
Lier 220v €50,-. Tel. 035-
5771232

Lichte as voor aanhangwagen 
€15,-. Dompelpomp €35,-. 
Tel. 035-5771232

2 cavia's/teefjes + hok €30,-. 
verhoogde toiletbriel, nieuw 
€15,-. Tel. 06-53181066

Antieke bidstoel met een origi-
neel plaats nummer bordje   € 
39,-.  Tel. 06-16641083

Stevige kwaliteit werk- regen-
pak, maat EL, kleur oranje € 
15,-.  Tel. 06-16641083

Wit ladekastje afm. H 72 cm x 
B 62 cm x D 30 cm met 3 laden 
€ 15,00. Tel. 06-16641083 

Gratis af te halen. Zonnescherm  
breedte 3,20 m met windarm. 
Tel. 0346-213233

Te koop: Canon printer 
PIXMA TS205. Nieuw in 
doos. € 20,-. Tel. 030-2281128

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

JOHNS zoekt 1 of meerdere 
verkoopmedewerkers voorde 
zaterdag!!!!
Leeftijd vanaf 16 jaar. Bel 
of mail naar: John de Ruig, 
Hessenweg 185, 3731 JH de 
Bilt. Tel. 0302201752 - john@
jbks.nl

NIVOO Opleidingen zoekt 
een planner, administratief 
medewerker en medewerker 
binnendienst. Wil jij werken 
in een enthousiast team? Zie 
nivoo.nl/vacature.

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 jonge vrouw biedt zich 
aan als HUISHOUDELIJKE 
hulp. Referentie mogelijk tel 
0687865696

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

www.regiotvdebilt.nl

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 het Licht van de wereld; wie Mij volgt 
zal nooit in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht van 
het Leven hebben! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, 
De Koperwiek, Bilthoven.

Pedicure Janet de Lange
maandag dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur
zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur 
Ik kom ook bij u thuis. telefoon: 06-29060003

Cursussen/ trainingen 
Workshop Drukpunt-Massage en Oefeningen
op vrijdag 24 januari van 10.00 tot 12.30 uur in Bilthoven. 
Pijntjes, Stijfheid of een verkeerde beweging gemaakt?  
Tijdens deze Workshop leert u snel en eenvoudig hoe u zich-
zelf kunt behandelen.  Kosten 67,50 euro incl. hand-out en 
koffie/thee. Aanmelding info@andersbeter.nl of 0620137957 
(Jeanine van Rhenen). Zie ook www.andersbeter.nl. Locatie 
Flexcentraal Bilthoven t.o. het station. Ruime parkeergele-
genheid. 

Lucia Hieltjes Coaching en Training
geeft individuele coaching in de natuur. Ook verzorgt zij 
workshops over communicatie en kwaliteiten. Op dinsdag-
avond 21 januari vertelt zij hierover tijdens de gratis infor-
matie-avond van 20.00 tot 21.00u. Locatie: Waterhoenlaan 
12, Bilthoven.  Wil je erbij zijn? Meld je dan vooraf aan via 
06-40634625 of via info@coachinglh.nl. Wil je er eerst meer 
over weten, zie dan de website www.coachinglh.nl.

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

Fijne Vak.BUNGALOW 
WIFI.Rust ruimte ,mooie 
natuur Goede fiets/wandel 
omg. elect.Huurfietsen aan-
wezig. www.twentehuisjes.
nl  familie.meinders@yahoo.
com Info:Denekamp 0541-
626578/0639609666

D E N E K A M P /
OOTMARSUM
Mooie Vak.Bungalows over-
dekt terras ,fijne tuin ,rust 
,ruimte.
Keuze uit de Bungalows  
F a z a n t , K i k k e r, V l i n d e r, 

Eekhoorn.(Wifi) Fazant luxe 
,airco,moderne haard 2-4pers 
met 2 badkamers. Goede fiets/
wandel omgeving .Electr.
huurfietsen 
www.twentehuisjes.nl
Denekamp 0541-626578
Familie.meinders@yahoo.
com
Tuinvereniging Het 
Kloosterpark
Er zijn nu TUINEN vrij voor 
het kweken en oogsten van uw 
groente en fruit. 
atvhetkloosterpark@hotmail.
com

VERHUISSERVICE voor 
ouderen? Kijk op www.pmv-
debilt.nl of bel 06-54653663.

Denkt u aan VERHUIZEN? 
Wij zijn hard op zoek naar een 
fijn gezinshuis in De Bilt of 
Bilthoven. Min. 4 slpkmers, 
ruime tuin, kindrijk, groen. 
Evt. huizenruil? We wonen 
nu centraal in Utrecht. Telnr 
06-10887122, mail brie_git@
hotmail.com

Dit wil ik ‘effe’ kwijt…
Op vrijdag 27 december 2019 rond 15.00 uur fiets-
te ik vanaf de Noorderkroon het spoortunneltje in 
richting de Berlagelaan in Bilthoven.

Daar passeerden mij twee jeugdige fietsers, verder 
was er niemand in het tunneltje. Onderaan de tun-
nel zag ik een vuurwerkbol liggen en voor ik het 
tunneltje uit was ontplofte deze. Door deze klap 
hoorde ik niets meer en er is mogelijk blijvende 
gehoorschade. Een bezoek aan de KNO arts moet 
daar duidelijkheid over geven.

Dit wil ik ‘effe’ kwijt, omdat ik hoop dat jongeren 
beseffen waar ze mee bezig zijn, dit kan natuurlijk 
niet. Bewaar je vuurwerk voor 31 december, dan 
blijf ik binnen.
    G.Berkelaar - Swager.

Informatieavond 
Zonnepanelen

Energiecoöperatie BENG! organiseert informatieavonden over zonnepanelen 
voor inwoners van gemeente De Bilt. De eerstvolgende huiskamerbijeen-
komst wordt gehouden op dinsdagavond 21 januari in De Bilt, onder leiding 
van een onafhankelijk deskundige. Op de informatieavond kun je alle vragen 
kwijt over zonnepanelen op het eigen dak. 

Aanmelden kan via info@beng2030.nl waarna bericht volgt over tijd en 
plaats. Er zijn geen kosten verbonden aan de avond. Neem de energierekening 
mee om inzicht te krijgen in het verbruik. Deze infoavond wordt regelmatig 
gehouden. Kijk voor meer informatie, ook voor de andere activiteiten, in de 
agenda op www.beng2030.nl. BENG! is de lokale duurzame energiecoöpera-
tie voor en door inwoners van de gemeente. De bijna 400 leden streven naar 
een energieneutraal De Bilt in 2030. 

Beng informeert over zonnepanelen op je dak.
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Antilopen maatje 
te groot voor Nova

De selectie van NOVA ging afgelopen zaterdag weer met frisse moed de 
wedstrijden in tegen de selectie van Antilopen. 

Het tweede mocht als eerste begin-
nen in dit nieuwe jaar. Zij begonnen 
erg sterk en kwamen tot een stand 
van 8-4. Vlak voor rust scoorde An-
tilopen nog een aantal keer waar-
door beide ploegen de rust ingingen 
met een stand van 9-7 in het voor-
deel van Nova. In de tweede helft 
was het Antilopen, dat extra gas gaf 
en een hoger scoringspercentage 
haalde. Dit resulteerde uiteinde-
lijk in een uitslag van 14-23 in het 
voordeel van Antilopen.

Eerste
Daarna mocht het eerste van Nova 
beginnen tegen het eerste van An-
tilopen. De ploeg van coach Frank 
ging met vertrouwen de wedstrijd 
in en had het idee dat de punten 
deze keer in De Bilt zouden blijven. 
Nova begon dan ook goed aan de 
wedstrijd en pakte een voorsprong 
van 3-1. Daarna kwam Antilopen 
beter in de wedstrijd en wist de 
ploeg uit Leusden terug te komen 
tot 3-6. Antilopen was de ploeg die 
het voortouw nam in het scorever-
loop. Bij rust was de stand 10-15.

Afwisseling
Na rust had coach Frank Coen van 
Eck en Marciano de Vree van vak 
gewisseld om wat meer afwisseling 
te creëren in beide vakken. Nova en 
Antilopen bleven om de beurt sco-
ren, waardoor het gat bleef schom-
melen tussen de 4 en 6 punten in het 
voordeel van Antilopen. Nova was 
hier en daar wat slordig, waardoor 
Antilopen tot 15-22 kon uitlopen. 
Nova probeerde het gat nog te dich-
ten, maar kwam niet dichterbij dan 

6 punten verschil. Antilopen sloot 
de wedstrijd af met nog één goal, 
waardoor de eindstand resulteerde 
in 21-28 voor de ploeg uit Leusden.
Ondanks het vertrouwen dat de 
ploeg vooraf had, was de focus er 
helaas niet gedurende de hele wed-
strijd. Volgende week zaterdag 18 
januari staat de selectie van Nova 
tegenover de selectie van KVA. 
Wederom een thuiswedstrijd voor 
de ploeg uit De Bilt.  
                (Sam Groenewold)

Het schot van Coen van Eck resulteerde in een doelpunt.

Nova-talenten
Vanuit NOVA maken Joran Frank en Tess van der Werve deel uit van het Regionaal Talenten 
Centrum onder de 13 (RTC U13). Het afgelopen jaar hebben zij met de talenten onder leiding 
van Barbara Brouwer en Jasper van Rooijen getraind om een grote eindtoernooi in Rotterdam 

te kunnen spelen op de dag van de Korfbal Challenge in topsportcentrum Rotterdam. 

In de pre-Challenge in oktober had 
het team zich knap geplaatst voor 
poule A waar de beste zes ploegen 
zitten ingedeeld. De doelstelling 
was om bij de Challenge vijfde te 
worden van de twaalf teams. Het 
zou een pittig toernooi worden met 
een vijftal ploegen die op papier 
een sterker team hebben.

Al om 8.15 uur moesten de talen-
ten zich melden in Rotterdam. Toch 
lieten Joran en Tess zich hierdoor 
niet uit het lood slaan. Zij hebben 
allebei veel speelminuten en goals 
gemaakt en kunnen terugkijken op 
een goed toernooi. 

Op de Challenge hebben ze tegen 
de selectieteams van Friesland en 
De Vallei gespeeld; teams  waar ze 
eerder dit jaar nog dik van verloren 
hadden. Ze wisten één wedstrijd 

te winnen en één gelijk weten te 
spelen. Hierdoor leek de doelstel-
ling behaald. Door een verrassende 
winst van het onderste team tegen 
de uiteindelijke winnaar van het 

toernooi, heeft RTC U13 Midden 
Nederland uiteindelijk toch de zes-
de plaats bereikt op basis van doel-
saldo. Een knappe prestatie!  
         (Nynke van der Werve)

Tess van der Werve (in het geel) geeft Joran Frank een doorloopbal aan. 
(foto Wim de Bruijne / Korfbalfoto.nl)

Rugby jeugd 
sterk van start

Een rugbyseizoen kent enkel een lange zomerstop en de school-
vakanties gedurende het jaar. De jeugd van de Stichtsche Rugby 
Football Club verheugde zich de afgelopen weken op de eerste wed-
strijd in het nieuwe jaar. 

De jeugdspelers onder de 12 jaar, U12, waren naar Almere gereden 
voor vier wedstrijden van 15 minuten. De eerste partij tegen Utrecht 
mocht Stichtsche weer even wennen aan de kracht van de tegenstander. 
Utrecht was een maatje te groot met hun eerste team wat inmiddels 
al 5 jaar samen speelt en door die ervaring vaak de meerdere is. West 
Friesland stond direct daarna als concurrent op het veld en hier lieten de 
Wolven zien hoe rugby gespeeld wordt. Tackelen van de tegenstander, 
bal veroveren en vervolgens met snelle aanvallen en goede passes naar 
medespelers de bal naar de Try zone brengen om de bal op de grond te 
drukken. De partij was uitermate spannend maar door een afgekeurde 
Try van Stichtsche werd het gelijkspel. Tegen Hilversum lieten de Wol-
ven zien dat er wel degelijk gewonnen kan worden. Door goede tackels 
en snelle loopacties werd deze partij met 3-2 afgesloten. 

Last but not least stond het thuisteam van de Bulldogs als laatste partij 
ingedeeld tegen SRFC. In deze wedstrijd ging het hard tegen hard tus-
sen de Wolven en de Bulldogs. Stichtsche moest het hebben van snel-
heid, de Bulldogs van verdediging. Stichtsche kwam niet vaak door de 
sterke verdediging heen, de winst was voor het thuisteam maar de dag 
was meer dan geslaagd voor het team uit Bilthoven.
                 (Toine van der Poel)

Aanval van de Stichtsche Wolven tegen Hilversum.

Tweemaal Zes verslaat OVVO 
in spannende derby

Met hetzelfde aantal vergaarde 
punten na 4 wedstrijden traden 
Tweemaal Zes en OVVO afgelo-
pen zaterdag tegen elkaar aan in 
Maarssen. De streekgenoten gin-
gen gedurende de wedstrijd gelijk 
op, maar Tweemaal Zes wist uit-
eindelijk na een zinderende slotfa-
se aan het langste eind te trekken. 
 
De teams troffen elkaar eerdere sei-
zoenen al vaker, waar OVVO er het 
vaakst met de winst vandoor ging. 
Tweemaal Zes was, ondanks de ge-

lijke stand in de competitie, daarom 
de underdog in deze derby. OVVO 
heeft een aantal routiniers ter be-
schikking, terwijl de selectie van 
Tweemaal Zes afgelopen seizoen 
erg verjongd is. Toch werd het al 
snel duidelijk dat het een spannende 
wedstrijd zou worden. De eerste 
helft wisselden de scores elkaar af 
en was er vaak een gelijke stand te 
zien op het scorebord. De kleedka-
mer werd opgezocht met 10-8. 
Tweemaal Zes begon fel aan de 
tweede helft. Er werd zuiverder ge-

schoten, meer lef getoond en slaagde 
erin meer druk op te leggen op hun 
tegenstander. De laatste paar minu-
ten waren sensationeel voor beide 
partijen. In de laatste minuut werd er 
nog maar liefst driemaal gescoord, 
waar de bezoekers verantwoorde-
lijk waren voor het laatste doelpunt. 
Met een eindstand van 21-22 pakte 
Tweemaal Zes dit keer de 2 punten. 
Volgende week speelt TZ in Maar-
tensdijk tegen De Meervogels, dat 
momenteel 1 punt meer heeft in de 
competitie.           (Sterre Thijs)

DOS verliest nipt 
van koploper 

De wedstrijd tussen de nog ongeslagen koploper Unitas en nummer 
twee DOS kon van beide kanten rekenen op flinke publieke belangstel-
ling. Het werd een mooie, meeslepende wedstrijd, die eigenlijk geen 
winnaar verdiende, toch trokken de Westbroekers aan het kortste eind.

DOS moest winnen om de aansluiting met Unitas te bewerkstelligen. 
Het tactisch plan van coach Maarten van Brenk werkte prima. Unitas 
was snel de bal kwijt in de verdediging en zocht naar oplossingen om 
onder de Westbroekse druk uit te komen, maar dat lukte maar spora-
disch. In de beginfase van de wedstrijd was DOS de betere ploeg. Aan-
vallend beloonde de ploeg zichzelf alleen niet. Na een kwartier had 
DOS een 3-1 voorsprong gepakt. Het spel was te onrustig en veelal 
werd niet gewacht op de juiste schotmogelijkheid, waardoor ook het 
afrondingspercentage te laag bleef. De doelpunten bleven dan ook 
schaars voor de rust, getuige de magere 5-7 ruststand.

De twee doelpunten achterstand 
werkte DOS na de pauze snel weg. 
Vanaf 8-8 ging het gelijk op tot 11-
11. Bij deze stand halverwege de 2e 
helft scoorde Unitas vier maal op rij 
en leek het beslissende gat te slaan. 
Maar DOS gaf zich niet gewonnen 
en bij 15-15 was de stand weer ge-
lijk getrokken. Bij 15-16 keurde de 
scheidsrechter voor de tweede maal 
een doelpunt van DOS af en be-
sliste Unitas in de volgende aanval 
de wedstrijd met een doelpunt. Met 
nog een laatste doelpunt, bepaalde 
DOS in de laatste minuut de eind-
stand op 16-17. Komende zaterdag 
speelt DOS een uitwedstrijd tegen 
Amicitia. De wedstrijd in Vriezen-
veen begint om 19.30 uur.

Beeld uit een enerverende 
wedstrijd.



Kwetsbare natuur
In zeiljack, op laarzen en gewapend met bijl, Jirizaag en schep kwamen 
in 1975 vrijwilligers van het IVN werken in de Westbroekse zodden. 
Er werd verzameld bij de kerk, 15 minuten lopen van het werkterrein. 

Staatsbosbeheer had daar smalle stukjes grond gekocht van omwonen-
de boeren. Onderhoud van dit hooiland was voor hen niet meer ren-
dabel en er waren elzen, berken, vuilboom en eik gegroeid. Rekening 
houdend met de kwetsbare flora en fauna staken vrijwilligers hier hun 
handen uit de mouwen en bos maakte weer plaats voor schraal grasland.

In haiku:
Kwetsbare natuur
Door nieuwe filosofieën 
Omver geworpen

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Maandspecial: Surf & Turf

Woe.
15-01
Do.

16-01
Vr.

17-01
Za.

18-01
Zo.

19-01

Biefstuk van de grill 
met pepersaus

Gebakken zalmfilet 
met mosterd-dillesaus

Flammkuchen
met groenten

en Gruyère kaas

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
22-01
Do.

23-01
Vr.

24-01
Za.

25-01
Zo.

26-01

Entrecote van de grill 
met knoflooksaus

Gebakken kabeljauwfilet 
met garnalensaus

Wakame loempia,
sashimi van vegan zalm 

met tomasu sojasaus

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00
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advertentie

Fragile spheres 
Baukje Spaltro en Karin Welhuis kennen elkaar van de studie theatervormgeving op Hogeschool van 

de Kunsten Utrecht. Na bijna dertig jaar ontmoeten ze elkaar weer en blijkt hun werk 
goed bij elkaar te passen. Bij ArtTraverse In het gemeentehuis in Bilthoven 

exposeren ze voor het eerst samen.

Baukje Spaltro schildert over de 
wereld die ons omringt. In de serie 
Spheres verbeelt ze onze huidige 
netwerkmaatschappij, een vluchtige 
wereld van groepsvorming, lifestyle 
en marketing, van verschillende sfe-
ren. Waar je je de ene keer binnen 
waant en de andere keer er buiten. 
Spheres zijn niet verankerde plek-

ken, zijn vliedend en krimpend. Het 
zijn persoonlijke creaties, relaties 
die door kleur en begrenzing een 
atmosfeer neerzetten. Het draait om 
uitstraling, waarneming en geloof. 
Ze beschermen maar sluiten ook 
uit. De Sfeer vertolkt een tijdelijke 
gedachte, stemming of identiteit van 
een individu, groep of maatschappij. 

Een Sfeer wordt zichtbaar in een ge-
sprek, een situatie op straat of intiem 
moment tussen twee mensen. 

De kleur is sfeerbepalend. Spaltro 
werkt met een eigen techniek waar-
in de fluor ondergrond alles bepaalt. 
Deze werkwijze dwingt een intu-
itieve werkwijze af. Spheres heeft 
een eigen kleurenpalet van (neon) 
groen en violet. Een kleurkeuze als 
fluweel voor je ogen die net niet 
vloekt en de kijker verleidt tot lan-
ger kijken. Spheres kwam tot stand 
tijdens het lezen van Sferen van Pe-
ter Sloterdijk.
Baukje Spaltro (Milaan 1967) 
studeerde Theatervormgeving en 
schilderen aan de Hogeschool voor 
de Kunsten Utrecht (NL) en een 
master schilderen aan de Academia 
delle Belle Arti di Brera in Milaan. 
Ze exposeert regelmatig in binnen- 
en buitenland. Haar werk is onder-
deel van verschillende kunstcollec-
ties. www.baukjespaltro.com 
 
Welhuis&Smit 
Welhuis&Smit is een samenwer-
kingsverband tussen keramist Ka-
rin Welhuis en kunstschilder John 
Cees Smit. Waar het eigen werk 
van Welhuis zich juist kenmerkt 
door het naturelle kleurgebruik Werk van Baukje Spaltro: ‘Thymos’. 

voegt de kleurige inbreng van Smit 
een unieke nieuwe dimensie toe 
aan de keramische sculpturen van 
Welhuis&Smit. De gekleurde kera-
mische beelden van Welhuis&Smit 
gaan in gesprek met de sferische 
werken van Spaltro.
Karin Welhuis studeerde in 1992 af 
aan de Hogeschool voor de Kun-
sten in Utrecht. Zij werkte van 
1992 t/m 2007 bij de Nationale 
Opera in Amsterdam. Vanaf 2008 
werkt zij als zelfstandig beeldend 
kunstenaar aan voornamelijk kera-
mische sculpturen. Zij exposeert in 
galeries in binnen- en buitenland. 
karinwelhuis.nl

John Cees Smit genoot zijn oplei-
ding aan de Gerrit Rietveld Aca-
demie en de tweede fase opleiding 
Ateliers ’63. Hij werkt vanaf 1990 
als zelfstandig kunstenaar met 
tentoonstellingen in binnen- en 
buitenland. Zijn werk bestaat uit 
grote, kleurrijke, overwegend ab-
stracte schilderijen. welhuisens-
mit.com 

De opening is op zondagmiddag 19 
januari om 15.00 uur, waarbij de 
kunstenaars geïnterviewd worden 
over hun werk. De expositie is te 
bezichtigen t/m 17 maart 2020 tij-
dens kantooruren.     (Evert Bouws)

Werk van Welhuis&Smit: ‘Schubert’. 

Moord na de aankoop 
van twee koeien

Op onlinemuseumdebilt.nl is onlangs het voorblad van een verslag van een vadermoord en het 
vonnis dat daarover geveld werd door het provinciale Utrechtse gerechtshof afgebeeld. 

Het verhaal gaat over de gruwelijke daad en de verschrikkelijke 
dood van Westbroeker Lubbert Hendrickse. 

 
Lubbert Hendrickse pleegde zijn 
wandaad na de aankoop, samen 
met zijn vader Hendrick Reyersz. 
Craeycamp, van twee koeien in 
Blauwkapel in november 1711. Hij 
kreeg ruzie met zijn vader over een 
deel van de erfenis van zijn overle-
den moeder, waar hij volgens hem-
zelf nog recht op had. 

Striemen
Op de ‘Karnemelksdijk’ (kennelijk 
in of dichtbij Westbroek en Acht-
tienhoven) wurgde Lubbert zijn 
vader, om daarna thuisgekomen te 
doen of er niets aan de hand was. 
Vervolgens probeerde hij, toen het 
lijk gevonden werd, tevergeefs 
zijn vaders dood af te doen als een 
gevolg van een hartfalen, maar de 
buren wezen op de striemen rond 
de hals van Craeycamp sr.

Radbraken
Bij de schout en de procureur van 
het hof hield Lubbert zijn onschuld 
vol, maar de bewijzen waren over-
duidelijk en een bekentenis, afge-
legd zonder foltering, volgde dan 
ook. Lubberts daad werd dermate 
gruwelijk geacht dat hij werd ver-
oordeeld tot een verschrikkelijke 
dood. Nadat de handen waarmee 
hij de vadermoord had gepleegd 
waren afgehakt, werd het vonnis 
voltrokken door radbraken (ter 
dood brengen door opbinding op 

een rad en het breken van alle bot-
ten in de ledematen gevolgd door 
een zware slag op de hartstreek). 
Het lichaam werd op het Zeister-
zand op het rad gelegd en samen 

met de verwijderde lichaamsde-
len  tentoongesteld om anderen die 
soortgelijke plannen hadden als 
Hendrick, af te schrikken.  
   (Anne Doedens)

Voorblad van het vonnis. (beeld Koninklijke Bibliotheek Den Haag)

Nu, 45 jaar later, wordt hier 
opnieuw gezaagd en gegraven, 
voortvarend en machinaal. 
Hoge stapels boomstammetjes 
liggen ironisch naast een 
aanwijzingsbord ‘kwetsbare 
vegetatie’. Ideeën veranderen.
(Karien Scholten)
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