
Een uitgave van Vario Pers   Kon. Wilhelminaweg 461, 3737 BE  Groenekan   tel. 0346-211992   website: www.vierklank.nl   e-mail info@vierklank.nl
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Lage Vuursche, Maartensdijk en Westbroek

Nr.  49

24e jaargang
5 decem

ber 2018

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

Uw lokale
drukwerkspecialist

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

Kerststress?

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378

WIJNEN
&
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Nieuwe bluswagens voor 
brandweerpost Maartensdijk

door Walter Eijndhoven

De tankautospuit voor natuurbrandbestrijding is al een paar weken binnen, maar afgelopen 
vrijdag kwam dan ook de tweede nieuwe brandweerwagen aan op post Maartensdijk, een uniek 

project voor het dorp, de regio en zelfs het land. Voor de manschappen begint nu een periode 
van veel trainen met de nieuwe wagen, want deze is voorzien van de modernste snufjes. 

Voor de levering van 67 tot 105 
nieuwe brandweervoertuigen 
sloot de Veiligheidsregio Utrecht 
(VRU) een raamovereenkomst 
met de leverancier. Voor ons land 
de grootste aanbesteding ooit, op 
dit gebied. ‘Onze mannen zijn 
trots op deze twee nieuwe voertui-
gen’, vertelt Martijn van Ginkel, 
postcommandant in Maartensdijk. 
‘Iedereen is al langs geweest om 
onze laatste aanwinst te bewon-
deren en is enthousiast. Nu breekt 
echter een tijd aan van veel oefe-
nen en trainen met elkaar, zodat ie-
dereen over een paar maanden de 
blusauto kan bedienen’. ‘Branden 
ontwikkelen zich nu veel sneller 
dan vroeger’, vult Freek de Graaf, 
instructeur bij de brandweer, zijn 
collega aan. ‘Vroeger stonden in 
huis dikke eikenhouten meubelen 

en nu bestaat alles uit kunststof. 
Zo’n moderne huiskamer staat in 
3 minuten in lichterlaaie, terwijl 
in een oud huis met eikenhouten 
meubels de brand zich pas na veel 
langere tijd volledig ontwikkelt’. 

Bosbrandwagen
Met de nieuwe bosbrandwagen 
kiest de VRU voor een specia-
listisch natuurbrandvoertuig, in 
plaats van een gecombineerde 
tankautospuit. Met dit voertuig 
kan onafhankelijk van de rijsnel-
heid worden geblust. Ook kan 
de chauffeur tijdens het rijden de 
bandenspanning aanpassen aan het 
terrein, zodat minder schade ont-
staat an de natuur. Naast deze bos-
brandwagen beschikt de post over 
een tankautospuit voor reguliere 
brandbestrijding, hulpverlening 
(waaronder verkeersongevallen) 
en incidenten met gevaarlijke stof-
fen.

Nieuw pand
Nu is het nog wachten op het nieu-
we pand, dat gebouwd gaat wor-
den op het parkeerterrein naast de 
huidige kazerne in Maartensdijk. 
De vergunning is geruime tijd aan-
gevraagd, maar het is nog wachten 
op een definitief besluit van de ge-
meenteraad. Freek: ‘Wij hopen er-
gens in het voorjaar te kunnen be-
ginnen met de bouw’. 

Vrijwilligers
Het korps in Maartensdijk kan nog 
vrijwilligers gebruiken. ‘Als je van 
gezelligheid binnen een team houdt 
en in het dorp woont en werkt, ben 
je altijd welkom bij ons’, geeft Van 
Ginkel aan. ‘Ons werk bestaat niet 
alleen uit het blussen van branden, 
wij rukken ook uit voor reanima-
ties, dieren in nood en allerlei ande-
re nooroproepen. Ons werk is heel 
divers. Lijkt je dit leuk? Kom dan 
op een dinsdagavond langs’. 

Symbolische overdracht 
Schaapskooi

door Walter Eijndhoven

De eerste boom voor een Plukdoolhof op het terrein van de Schaapskooi.

Vrijdag 30 november was de officiële opening van de Kinderboerderij 
in Bilthoven door wethouder Brommersma en vond tevens de 
overdracht plaats van de hooimijt, de kantine en de kapschuur van 
de Schaapskooi aan gemeente De Bilt. 

Ongeveer tien jaar geleden kwam de kinderboerderij in handen van 
gemeente De Bilt. ‘De gemeente wilde van dit terrein een plek ma-
ken waar iedereen zich thuisvoelt’, vertelt Stefan Poelman, manager 
bij Reinaerde. ‘Om aan die eisen te voldoen, gingen wij direct aan 
de slag. De oude schuur op het terrein veranderde in een theehuis 
en enige jaren later nam de duivenvereniging haar intrek in een van 
de panden’. 

Via Vaillant werd de hooimijt gebouwd op het terrein. Vanaf heden 
zijn alle gebouwen in eigendom van de gemeente, een cadeau van 
de Schaapskooi. Twee vogelhuisjes symboliseerden deze officiële 
overdracht. Als cadeau aan de Schaapskooi bracht Brommersma nog 
een appelboom mee: de eerste boom voor een nog in te richten Pluk-
doolhof.

Martijn en Freek zijn apetrots op hun twee nieuwe wagens.

Groenekan
heeft 1 laadpaal

Uit onderzoek blijkt dat Groenekan minder elektrische 
laadpunten heeft dan het gemiddelde in Utrecht. Hiermee scoort 

deze plaats minder goed op het gebied van duurzaamheid.

Elektrisch rijden wordt in Nederland steeds belangrijker, naast dat het 
milieuvriendelijker is, is het ook in vele gevallen stukken voordeliger. 
Het enige nadeel is dat er momenteel minder laadpunten dan benzine 
stations in Nederland zijn.

Groenekan
Volgens Kentekencheck.nu heeft momenteel Groenekan exact 1 laad-
punt voor elektrische auto’s; Hollandsche Rading 2, Westbroek 2, 
Maartensdijk 9, De Bilt 15 en Bilthoven 59. Het gemiddelde in de pro-
vincie Utrecht ligt op 35 punten, hiermee scoort Groenekan 97% lager 
dan het gemiddelde. De gemeente wordt om een reactie gevraagd en 
wat de doelstellingen voor 2020 zijn. 

De complete kaart van elektrische laadpunten in de provincie kan
gezien worden op: https://www.kentekencheck.nu/laadpunten-utrecht/

advertenties
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

09/12 • 10.30u - Ds. E. van der Veen

Pr. Gem. Zuiderkapel
09/12 • 09.30u - Ds. G. van Wijk 

09/12 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
09/12 • 10.30u - Bezinningsbijeenkomst 

met Geert Corstens

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

09/12 • 10.00u - de heer Herman Kesting

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
09/12 • 10.30u - Voorganger

Astrid Veldhuis 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

09/12 • 10.15u - Ds. H.J. Room

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

09/12 • 10.00u - Ds. A.F. Troost
09/12 • 19.00u - Ds. J.E. de Groot

‘Nieuwe Kerk’ in Opstandingskerk 
09/12 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
09/12 • 09.30u - Eucharistieviering 

pastor R. Vonhögen 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
09/12 • 10.00u - Spreker Jaap Engberts

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
09/12 • 15.30u - Drs. G.A van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

09/12 • 10.00u - Kandidaat G.J. Veldhuis 
09/12 • 18.30u - Ds. IJ. R. Bijl 

Onderwegkerk Blauwkapel
09/12 • 10.30u - Liturg Pastor G. Krul. 
Muzikale bijdragen van Koor De Byrds 

uit Den Haag en organist
Piet van Helden. 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

09/12 • 11.00u - Ds. P.J. Rebel

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

09/12 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
09/12 • 18.30u - Ds. G.H. Vlijm

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
09/12 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra. 
In ochtenddienst viering en dankzegging 

- in avonddienst nabetrachting
Heilig Avondmaal 

PKN - Ontmoetingskerk
09/12 • 09.30u - Ds. P.J. Rebel

St. Maartenskerk
09/12 • 11.00 uur: Eucharistieviering 

pastor R. Vonhögen 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

09/12 • 10.00u - Ds. T.A. Vizee
09/12 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
09/12 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 

09/12 • 18.30u - Ds. G.M. van Meijeren 

‘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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

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

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Oud papier
Groenekan
Op zaterdag 8 december haalt 
het Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht 
het papier (gebundeld of in do-
zen) of de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 8 december 
oud papier op in Maartensdijk. 
De papierwagens gaan zaterdag-
morgen om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht uw papierkliko of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Opbrengst collecte 

Tijdens de collecteweek van het 
Nationaal MS Fonds is € 2560,14 
in De Bilt opgehaald. Alle gevers 
en collectanten, die ook dit jaar 
weer op pad zijn gegaan, harte-
lijk voor hun bijdrage. 

Kerstmarkt De Bremhorst

Op vrijdag 7 december wordt in 
Woon-en zorgcentrum De Brem-
horst de jaarlijkse kerstmarkt 
georganiseerd. Er zijn verschil-
lende kramen met oa. kerstca-
deautjes, jam, kaarsen, sieraden, 
echt handwerk, kerstkaarten en 
nog veel meer. Rond lunchtijd 
wordt een broodje kroket van 
het huis verkocht en is er koffie 
of thee met heerlijke oliebollen. 
U bent van harte welkom op de 
Jan van Eycklaan 31 te Biltho-
ven van 10.00 tot 14.00 uur in de 
grote zaal van woonzorgcentrum 
De Bremhorst, Jan Provostlaan 
163 in Bilthoven.

Repair Café bij WVT 

Op zaterdag 8 december van 
11.00 tot 14.30 uur is er weer een 
duurzame zaterdag bij de WVT, 
Talinglaan 10 te Bilthoven. In de 
grote hal wordt het Repair Café 
gehouden waar kapotte spullen 
gerepareerd worden met hulp van 
ervaren reparateurs. Tegelijker-
tijd wordt in de naastgelegen 
ruimte de jaarlijkse tweedehands 
Kerstmarkt gehouden, waar 
allerhande sfeervolle kerstdeco-
raties, kaarsen en lichtjes uitge-
stald zijn. Voor kinderen is er 
een knutseltafel met begeleiding. 
De toegang voor deze zaterdag 

is gratis, een vrijwillige bijdrage 
voor het Repair Café is welkom. 
Meer info op www.vvsowvt.nl.

Open Centrum-Kerk 

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

Themawandeling

Op zondag 9 december is er 
bij Beerschoten een themawan-
deling: ‘Bomen in de winter’. 
Deze wandeling wordt georga-
niseerd door Christien Hidding 
namens het Utrechts Landschap. 
Vooraf aanmelden is nodig in 
verband met het maximaal aan-
tal deelnemers. Dit kan op de 
website van Utrechts Landschap 
bij ‘activiteiten’. De wandeling 
begint om 14.00 uur en duurt 
anderhalf tot twee uur. Deelname 
is gratis. Start vanuit Paviljoen 
Beerschoten,de Holle Bilt 6 te 
De Bilt.

Beheerscommissie 
Groene Daan

De beheerscommissie van Dorps-
huis De Groene Daan komt op 
maandag 10 december om 20.00 
uur in Openbare Vergadering 
bijeen. Inlichtingen vooraf bij 
secr. Diny Verschuur - Bunte, tel. 
0346 211435.

Lezing Rosita Steenbeek

De laatste lezing voor dit jaar in 
de Bilthovense Boekhandel (Juli-
analaan 1 te Bilthoven) wordt 

gegeven door Rosita Steenbeek. 
Zij vertelt op dinsdag 11 decem-
ber om 20.00 uur over haar 
nieuwste boek over de vluchte-
lingenopvang. Vooraf aanmelden 
info@bilthovenseboekhandel.nl 
of via tel. 030 2281014.

Ledenavond Groei en Bloei 
De Bilt

Dinsdag 11 december om 20.00 
uur organiseert Groei en Bloei 
een ledenavond in De Koper-
wiek, Koperwieklaan 3 te Bilt-
hoven. Er is een ervaren bloem-
bindster bereid gevonden om 
deze kerstavond te verzorgen 
met arrangementen, die klassiek 
georiënteerd zijn. Er worden 3 
kerstarrangementen verloot. 

Advent-Kerstviering PCOB

Op dinsdag 11 december wordt 
de Advent-Kerstviering van de 
PCOB gehouden in de Koperzaal 
van verzorgingshuis De Koper-
wiek, Koperwieklaan 3, in Bilt-
hoven. Ds. E. J.W. van Leersum 
neemt de aanwezigen mee aan de 
hand van  prachtige miniaturen 
op weg naar het Kerstfeest. Aan-
vang 14.30 uur. Voor inlichtin-
gen: Henny Ockhuijsen, tel. 030 
2202458.

Vormen van dementie

Op dinsdag 11 december is er 
een Alzheimer Café in woon- 
en zorgcentrum De Koperwiek, 
Koperwieklaan 3 in Bilthoven. 
Een Alzheimer Café is de bena-
ming voor een laagdrempelige 
ontmoetingsplaats voor mensen 
met (beginnende) dementie, hun 
familieleden, vrienden en andere 
belangstellenden. Dr. Ariël Von-

deling, klinisch geriater Diako-
nessenziekenhuis Utrecht, zal 
uitleg geven over verschillende 
vormen van dementie. Na afloop 
is er gelegenheid om vragen te 
stellen. Vanaf 19.30 uur staat 
de koffie klaar. Het programma 
begint om 20.00 uur en eindigt 
om 21.30 uur. Voor meer infor-
matie (ook over vervoer): Alida 
Melkert, tel.nr. 030-6562977. 

Afscheidslezing Jan van Leer

Op dinsdag 11 december om 
19.30 uur geeft Jan van Leer een 
afscheidslezing in De Schutsman-
tel voor vrijwilligers en bestuur 
van VPTZ de Biltse kernen. Jan 
van Leer was van 1994 tot 2017 
huisarts in Bilthoven. Hij was 
tevens Kaderarts Palliatieve Zorg 
waarbij hij onder andere consu-
lent was voor collega-huisartsen 
over situaties van patiënten in de 
palliatieve en terminale fase. Jan 
van Leer stimuleert voorlichting 
en openheid over sterven, het 
stervensproces. 

Film in het Lichtruim

Het SKC-Filmhuis in het Licht-
ruim, Planetenplein 2 te Biltho-
ven vertoont op 12 december om 
20.00 uur de film Darkest Hour: 
een biografie van Joe Wright. Het 
is een meeslepend WO II-drama 
over het moment dat Winston 
Churchill het overnam van de 
falende Britse premier Chamber-
lain en het, ondanks veel wan-
trouwen binnen zijn eigen partij, 
opnam tegen Hitler. Kaartver-
koop: online via www.theater-
hetlichtruim.nl of aan de kassa 
vanaf één uur voor de voorstel-
ling. Meer informatie via www.
skc-debilt.nl.
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Kerstmagazine van eigen bodem
door Henk van de Bunt

Burgemeester Sjoerd Potters is duidelijk in zijn boodschap voor de dagen naar Kerstmis toe. 
Als er ooit een moment is om de verbondenheid met elkaar te zoeken, dan is het in deze dagen. 

De van huis uit Rooms Katholieke burgemeester geeft 
veel van zijn religieuze ziel bloot in het Kerstmagazine 
van de Ontmoetingskerk, Adventkapel en Sint Maar-
tenskerk. De verschillende kerken hebben de krachten 
gebundeld en willen zo het geloof delen met alle inwo-
ners van Hollandsche Rading, Groenekan, Westbroek 
en Maartensdijk. Want het Kerstmagazine wordt huis-
aan-huis samen met deze Vierklank verspreid.

Genen
Burgemeester Sjoerd Potters laat in het uitgebreide in-
terview in zijn ziel kijken. De interviewers René Alk-
ema en Leo Fijen willen van de burgemeester weten 
of hij - in navolging van VVD-leider Klaas Dijkhoff 
- ooit heeft overwogen om de katholieke kerk vaar-
wel te zeggen. ‘Mijn doopnamen zijn Sjoerd Cornelis 
Clemens Maria Potters. Het geloof zit in de genen van 
mijn familie. Mijn opa is ooit ontsnapt uit een concen-
tratiekamp. Hij heeft die ontsnapping opgedragen aan 
Clemens. Als ik het geloof zou loslaten, verloochen ik 
ook mijn opa en alle andere dierbaren. Daarom pie- ker ik er niet over om mijn katholieke geloof te laten 

varen. Ik ben niet iemand, die de kerken plat loopt op 
zondag en ben ook niet meer verbonden met een kerk. 
Maar ik kan niet leven zonder de kerk en zonder het 
geloof. Want dan moet ik verder zonder mijn familie. 
Dat wil en kan ik niet’, aldus burgemeester Potters 
over het belang van kerk en geloof in zijn leven.

Sint Maarten
Van de heilige Sint Maarten heeft de burgemeester ge-
leerd dat geven mooier is dan krijgen. Hij heeft zo veel 
lintjes uitgereikt aan mensen voor maatschappelijke 
verdiensten dat hij zich de vraag stelde: ‘Wat doe ik 
voor de ander in mijn eigen tijd?’ Daarom heeft Sjoerd 
Potters sinds dit jaar een pleegzoon: ‘Onze pleegzoon 
geeft ons ook veel terug. Van geven word je altijd be-
ter’, zo vertelt de burgemeester in het Kerstmagazine, 
dat door de gezamenlijke kerken is uitgegeven om de 
blijde boodschap van Kerstmis te delen met iedereen 
en om de vreugde van de geboorte van Christus door 
te geven aan alle dorpelingen. Zo willen de Ontmoe-
tingskerk en de Sint Maartenskerk ook van betekenis 
zijn in het leven van mensen. Daarom staat er in het 
Kerstmagazine een goed overzicht van alle vieringen 
en evenementen in de Advent en rond Kerstmis.

Nieuwe klokken
Centrumkerk in gebruik

door Walter Eijndhoven

Na 90 jaar is de Centrumkerk (voorheen Julianakerk) zoals een kerk echt behoort te zijn,
met klokken. Zondagochtend 2 december luidden zij voor de eerste keer, tot enhousiasme van 

vele gemeenteleden. Tijdens de kerkdienst werd dit feit feestelijk gevierd met kerkgangers, 
leden van de kerkraad en de voorbereidingscommissie.

‘Deze kerk bestaat al sinds 1927’, 
vertelt ouderling Piet Stammes. ‘De 
kerk is nooit in het bezit geweest 
van een klok en wij, als gemeen-
schap, vinden dat een kerk toch 
een klok moet hebben’. Twee jaar 
geleden begon de voorbereidings-
commissie met haar werkzaamhe-
den. Via de wervingsactie “Geef 
de kerk...een klok” werd geld in-
gezameld, kreeg de kerk toestem-
ming van de Raad van Kerken om 
klokken aan te schaffen en kreeg 
zij 7.000 euro vanuit gemeente De 
Bilt. Stammes: ‘De twee klokken 
komen van de gesloopte Salvator-
kerk in Rotterdam-Hillegersberg, 
zijn gerenoveerd en geplaatst in een 
stalen klokkenstoel naast de Cen-
trumkerk. Nu is de kerk voltooid’. 

Zondag 2 december klonken voor 
de eerste keer de kerkklokken bij 

de Centrumkerk.

De interviewers Leo Fijen en René Alkema.
(foto Jan de Groot)

Burgemeester Sjoerd Potters zoekt verbondenheid in 
dagen naar Kerstmis toe. (foto Jan de Groot)

Uit de gemeenteraad 
van 29 november

door Guus Geebel

Vragenhalfuur
Krischan Hagedoorn (PvdA) en Eelco Dalmmeijer (VVD) stellen vra-
gen over het zwembad Brandenburg die gaan over de exploitatie en de 
geconstateerde scheuren. Wethouder Madeleine Bakker antwoordt dat 
de kandidaat exploitanten hebben gemeld dat ze de exploitatie binnen 
de door de raad gestelde kaders haalbaar achten. ‘De inkomsten in 2018 
worden op de voet gevolgd en waren nagenoeg gelijk aan het vorige 
kalenderjaar over dezelfde periode. Voor de scheuren heeft de aanne-
mer een gespecialiseerde adviseur ingehuurd en op basis van het advies 
daarvan worden de herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Na oplevering 
blijft de aannemer 40 jaar verantwoordelijk. De gemeente toetst of de 
werkzaamheden op de juiste wijze worden uitgevoerd.’

Peter Schlamilch stelt vragen over een veilige oversteek van de 
Utrechtseweg. Wethouder Landwehr zegt dat de verzamelde handteke-
ningen naar de gedeputeerde worden gezonden. Hij geeft daarbij aan dat 
er ontwikkelingen aan de Utrechtseweg zijn die meegenomen moeten 
worden. Landwehr gaat in gesprek met de gedeputeerde over de totale 
Utrechtseweg. Het verzoek van Schlamilch om extra handhaving neemt 
de burgemeester op met de politie. Vragen van Peter Schlamilch over 
groencompensatie in het bestemmingsplan Larenstein kan wethouder 
Landwehr nu nog niet beantwoorden omdat dit onderwerp nog in het 
college besproken gaat worden. Hij wil daar tijdig op terugkomen.

Installatie
Hanneke de Zwart wordt geïnstalleerd als raadslid voor de fractie van 
D66. Daarmee treedt Hans Mieras af als raadslid. Burgemeester Sjoerd 
Potters dankt Mieras voor zijn inzet, zijn humor en inhoudelijke bijdra-
gen. ‘Met name jouw fantastische speeches waarmee je ons herhaalde-
lijk hebt verblijd.’ Hans Mieras dankt in de eerste plaats de griffie en 
de bodes. Verder dankt hij zijn partij D66 en de raadsleden. Als advies 
aan de raad zegt hij: ‘Steun uw voorzitter.’ Na een schriftelijke stem-
ming wordt Henric de Jong Schouwenburg gekozen tot voorzitter van 
de raadscommissie. 

Hanneke de Zwart wordt geïnstalleerd als raadslid voor D66.

Vinkenplein
Johan Slootweg (SGP) heeft gevraagd om mondelinge beantwoording 
van schriftelijke vragen over het Voorlopig Ontwerp Vinkenplein. Wet-
houder Landwehr antwoordt dat de 950 openbare parkeerplaatsen in het 
centrumgebied beschikbaar zijn. ‘Op de inloopavond op 26 november 
is een en ander toegelicht aan ondernemers en omwonenden.’ De vraag 
blijft hoe de wethouder de zorgen die leven bij de ondernemers weg 
heeft kunnen nemen. Uit een brief van de ondernemers blijkt dat die 
grote zorgen hebben voor de toekomst. Het Voorlopig Ontwerp is vast-
gesteld en de parkeerplaatsen zijn daarna aangewezen. ‘De onderne-
mers zijn daar op het laatst niet bij betrokken.’ Slootweg noemt dat een 
gemiste kans. Hij vraagt de wethouder alvorens het definitief Ontwerp 
Vinkenplein vast te stellen het parkeergedrag in beeld te brengen. Voor 
de driehoek dient hij opnieuw een motie in om de maximum parkeertijd 
in de decembermaand daar op drie uur te stellen. De motie wordt ver-
worpen. Wethouder Landwehr geeft chronologisch aan hoe de commu-
nicatie over het parkeerbeleid is verlopen. Zorgen bij de ondernemers 
wegnemen kan de wethouder niet omdat die verdeeld zijn. ‘Ze zullen 
ook met elkaar stappen moeten ondernemen.’ 

Lees verder op pag. 5
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 6 december
t/m woensdag 12 december

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet Americain
Kipwalnoot salade
Ei-bieslook salade

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 5.98Extra donderdag voordeel:

STOMPETOREN 
BELEGEN KAAS

500
GRAM 5.98

Gebraden rosbief
Gegrild zeeuwsspek 
Beenham

BOEREN PIKANTE 
KAAS

500
GRAM 6.98

    VOORDEEL HELE WEEK

Lekker voor het weekend! Vers gebrand

Lamsracks
naturel of gemarineerd

100
GRAM 3.99

500
GRAM 5.98Riblappen

1 
KG 13.-Beenhammetjes

Gepaneerde 
kipschnitzels

Pollo panadora
Gevuld met gerookte kip, 
kruiden, rucola, pijnboompitjes 
en een heerlijke marinade

KIPDIJ 
FILET

1
KILO 8.99 Kipcordonbleu

Runder cordonbleu
Gehakt cordonbleu

4 + 1 
GRATIS

2 
VOOR 7.-

2
VOOR 7.-

KIP TORTILLA’S

BROODJES 
WARMVLEES

5 HALEN =
4 BETALEN

5 HALEN =
4 BETALEN

DJAKARTA NOTEN 
MIX

PINDA ROZIJNEN 
MIX

250
GRAM 4.98

250
GRAM 2.98

VLEESWAREN TRIO

Ook voor een mooi kerst- of eindejaargeschenk bent u bij ons op het goede adres!

Onze kerst bestellijsten zijn er weer!!!

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,80

Van onze patissier
Van onze bakker

Chocolade 
taart

Nu € 14,95
Aanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

Vitamines …
Kiwi gold
Heel kilo € 1,99

Frambozen
bak 250 gram € 1,99

Kistjes
Clementines
mandarijnen
zonder pit

per kistje nu  € 3,99

Vers gesneden

Soep-
groente
fijn of grof

250 gram  € 1,39

Alleen donderdag Vers van de traiteur

•  Wildzijn sukade 
met garnituur € 1,98

100 gram
   Uit eigen keuken
•  Cannelloni met kip 

of paddenstoelen
€ 9,95

per portie

•  Japans biefstuk 
met noodles of rijst € 1,75

100 gram

Ons bekende

FEESTBROOD
KOM PROEVEN

nu  € 8,95

•  Kip met groene curry 
en basmatirijst

€ 1,49
100 gram

•  Vers gesneden 
boerenkool (extra fijn)

€ 1,39
250 gram

•  Vers gewassen 
spinazie

€ 0,99
300 gram
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Supporters van De Regenboog zijn blij met de uitspraak van de raad.

Regenboog
Over het beschikbaar stellen van extra krediet voor de realisatie van 
Integraal Kindcentrum De Regenboog is in beslotenheid vergaderd. De 
raad bekrachtigt in de openbare vergadering de stukken, die daar zijn 
behandeld en stemt unaniem in met het beschikbaar stellen van extra 
krediet voor de realisatie. Voor de aanwezige supporters van De Regen-
boog is het daarna feest.

Vaststelling belastingverordeningen 
Han IJssennager (Bilts Belang) dient een amendement in op de actu-
alisering van de belastingverordeningen 2019. Daarin stelt hij voor in 
bepaalde gevallen de mogelijkheid te bieden een grote container voor 
restafval beschikbaar te stellen. Hij zegt nadrukkelijk niet tegen afval-
scheiding te zijn. Fred van Lemmen (VVD) is ook voor afvalscheiding. 
‘Maar we hebben moeite met een bepaalde rechtsongelijkheid om het 
moment dat je de beschikking hebt over een afvalcontainer waarin je 
kunt dumpen wat je wilt en zelf maar één container hebt, dan is dat niet 
helemaal juist.’ Wethouder Anne Brommersma stelt dat bij een goed 
scheidende burger de kleinere container niet vol is. ‘We werken er een 
jaar mee en hebben ervaring. Mensen kunnen een grotere container in 
speciale gevallen krijgen.’ Het amendement is aangenomen. 

400 jaar kiesrecht
De raad nam een motie aan van Anne Marie ’t Hart (GroenLinks) waar-
in zij vraagt aandacht te schenken aan de viering van 100 jaar kiesrecht. 
’t Hart wil daarvoor op korte termijn een blijvend herinneringsteken in 
het gemeentehuis plaatsen, bijvoorbeeld een muurschildering of ban-
ner. Zij wil hiertoe op korte termijn een voorstel aan de raad voorleggen 
zodat vóór de komende verkiezingen voor Provinciale Staten, Water-
schappen en de Europese verkiezingen in 2019, duidelijk zal zijn op 
welke wijze de gemeente De Bilt hieraan aandacht besteedt.

Henric de Jong Schouwenburg werd gekozen als voorzitter van een 
raadscommissie.

 De Vierklank 5 5 december 2018

advertentie

Ruimtelijke randvoorwaarden 
Hessingterrein

door Guus Geebel

De raad stemt na hoofdelijke stemming met 15 tegen 12 stemmen in met de ‘Ruimtelijke 
randvoorwaarden herontwikkeling van Utrechtseweg 341 e.o. - De Bilt’, als kader voor een 

goede ruimtelijke inpassing van woningbouw op de betreffende locatie. Drie ingediende 
amendementen kregen onvoldoende steun

Het werd een langdurig debat waar 
het omgaan de met rode contouren 
een belangrijk element vormde. 
Van Forza mag het plan uitgevoerd 
worden als de bebouwing buiten de 
rode contour wordt geschrapt. Peter 
Schlamilch dient een amendement 
in waarin wordt voorgesteld dit 
aan het voorstel toe te voegen. Het 
amendement is verworpen. Han 
IJssennagger (Bilts Belang) noemt 
de rode contouren knellend en Bilts 
Belang zal iedere overschrijding 
toejuichen. Hij vraagt in een motie 
om binnen de nieuwe wijk een pas-

sende openbare speelvoorziening 
voor kinderen te realiseren. De 
motie krijgt steun van de volledige 
raad. Krischan Hagedoorn (PvdA) 
vindt het plan te groot. Hij dient een 
amendement in om als voorwaarde 
op te nemen dat de bouwoppervlak-
te beperkt blijft tot de huidige op-
pervlakte binnen de rode contour, 
waarbij in de geest van de ‘touw-
tjesmethode’ de rode contour ver-
plaatst mag worden. De uitkomst 
daarvan dient vastgelegd te worden 
in een convenant dat ondertekend 
wordt door Verwelius, de gemeente 
en Het Utrechts Landschap voordat 

aan de bestemmingsplanprocedure 
wordt begonnen. Het amendement 
is verworpen.  

Natuurwaarden
Theo Aalders (ChristenUnie) dient 
een motie in die vraagt maatrege-
len in het bestemmingsplan voor te 
schrijven, zodat het Natuurnetwerk 
Nederland ter plaatse als een rust-
gebied kan functioneren. De motie 
is aangenomen. Menno Boer (SP) 
was in eerste instantie blij met het 
plan, maar niet met de locatie, die 
een gebied van twee grote natuur-

gebieden verbindt. Hij dient een 
amendement in akkoord te gaan 
met dien verstande dat de bebouw-
de grondoppervlakte buiten de rode 
contour aan de zuid- en oostkant 
niet groter is dan de niet-bebouwde 
oppervlakte binnen de rode contour 
aan de westkant. Het amendement 
is verworpen. Michiel van Weele 
(D66) dient een motie in met een 
visie op de bescherming van de na-
tuur- en cultuurhistorische waarden 
bij het plan Verwelius. Hij vraagt 
het college deze visie nadrukkelijk 
mee te nemen in de verdere uitwer-
king van de ruimtelijke randvoor-

waarden richting bestemmingsplan. 
Ook vraagt hij in een motie om in 
het plan Verwelius middeldure huur 
op te nemen en hierbij gebruik te 
maken van het besluit ruimtelijke 
ordening dat de mogelijkheden 
biedt om het bestemmingsplan 
hierop aan te passen. Beide moties 
worden aangenomen.

Landschap en wonen
Jette Muijsson (Beter De Bilt) 
vraagt in een motie voor de gehele 
gemeente De Bilt beleid op te stel-
len hoe om te gaan met bouwen 
buiten de rode contouren. Na een 
toezegging van de wethouder, dat 
dit in de landschapsvisie wordt 
meegenomen wordt de motie inge-
trokken. Connie Brouwer (Fractie 
Brouwer) steunt de amendementen 
van PvdA en SP omdat die de na-
tuurwaarde steunen. Christiaan van 
Nispen tot Sevenaer (VVD) stelt dat 
er nog een bestemmingsplan komt 
waar ruimte is de puntjes op de i te 
zetten. Hij steunt het voorstel van 
het college van harte. Werner de 
Groot (CDA) noemt het een mooi 
plan waar landschap en wonen met 
elkaar verweven worden. ‘Het lijkt 
me een feest om in zo’n wijk te mo-
gen wonen.’ Johan Slootweg (SGP) 
noemt deze ruimtelijke randvoor-
waarden een waarborg voor een 
goede verankering van de kwets-
baarheid van het gebied in het op 
te stellen bestemmingsplan. Anne 
Marie ’t Hart (GroenLinks) zegt 
dat haar fractie het moeilijk heeft 
met het voorstel. ‘Natuur prevaleert 
boven woningbouw en wij steunen 
amendementen die erop gericht zijn 
bouwen buiten de rode contouren te 
beperken.’ Wethouder Landwehr 
gaat in op gestelde vragen en moties 
en amendementen. Krischan Hage-
doorn complimenteert coalitiepartij 
GroenLinks voor hun consequente 
houding bij dit onderwerp.  

Het Hessingterrein langs de Utrechtseweg in De Bilt.

Voedselpakketten voor voedselbank

Dankzij een drie maanden durende actie bij Ekoplaza in Bilthoven konden twintig voedselpakketten aan 
Jolanda van Hulst (voorzitter Voedselbank De Bilt) worden overhandigd. [foto Walter Eijndhoven]

Iets te 
vieren?

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
0346 - 21 12 15, 
info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en geboortekaarten

Bestel bij ons
de uitnodigingen!

advertentie
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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.

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

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

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

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Over 2 weken staan de
Kerstadvertenties weer in
De Vierklank! Wilt u ook een
Kerstgroet? Mail naar
info@vierklank.nl 

 Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Dag van de Vrijwilliger – vrijdag 7 december
Op 7 december komt burgemeester Potters naar 
restaurant Bij de Tijd. Samen met de leden van het 
Mathildedag comité en sociaal werkers van MENS
De Bilt ontvangt hij de vrijwilligers. Wij nodigen u 
uit om hierbij aanwezig te zijn. Graag van te voren 
aanmelden via communicatie@mensdebilt.nl of
030-7440595. Het gaat er vooral om elkaar te
ontmoeten en verhalen te vertellen over uw
vrijwilligerswerk, aan elkaar en aan de burgemeester, 
die uw verhalen graag wil horen. Om 14.00 uur
ontvangt de burgemeester alle vrijwilligers en
houdt een korte toespraak. Deze dag geeft de
burgemeester ook het startsein voor de werving van 
de ‘vrijwilliger van het jaar’ die op 14 maart 2019
de Mathildeprijs in ontvangst mag nemen. 

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

Wij zoeken een wijkverpleegkundige / coach
(schaal 55 CAO VVT) en 2 VIG-ers (schaal 40 CAO VVT)

voor de thuiszorg in gemeente De Bilt

• Warme ontvangst en goed inwerkprogramma
• Zeggenschap in zelforganiserende teams
• Flexibele arbeidstijden (van 3 tot 8 uur per dag)
• Ondersteuning on the job 

door ervaren wijkverpleegkundigen/coaches
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, 

zoals een goede werkkostenregeling, 
korting bij zorgverzekeraars en pensioenopbouw via PFWZ

• Natuurlijk betalen wij de VOG, griepprik, inenten hepatitis B 
en registratie in kwaliteits- en bigregister

 
Als wijkverpleegkundige/coach volg je direct de opleiding 
‘Regisseur van wijkzorg’ van de ZorgAcademy (GrowWork).
Als VIG-er heb je de mogelijkheid door te groeien naar niveau 4 
en kun je je specialiseren in o.a. wondzorg, terminale zorg, 
zorg bij dementie.
 
Interesse?
Stuur een mail naar vacature@debilthuysen.nl en
we nodigen je uit voor een gesprek.

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Donderdagavond en vrijdagavond geopend

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Wat zou u willen
voor de feestdagen?

Een frisse nieuwe coupe met 
warme kleur? Of een Curlsys
voor prachtig bundelende krullen?

Maak op tijd een afspraak!
U bent van harte welkom!

BOTERSTOL
om alvast te proeven

nu

€ 6,75

Heerlijke

APPELSTRUDEL

nu € 4,50

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Geïnteresseerden gezocht voor 
zelfbouw Holsblokkenweg

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

Het Dorpsberaad heeft in een overleg met de wethouder aangegeven 
dat zelfbouw door startende Westbroekers een goed alternatief is. De 
gemeente heeft hier positief op gereageerd en heeft gevraagd dit alter-
natief uit te werken. De gemeente zal een keuze maken tussen het plan 
van de SSW of het dorpsberaad.

Als Dorpsberaad willen wij graag weten wie geïnteresseerd is in het 
zelfbouwplan. Het plan kan alleen op draagvlak rekenen bij voldoen-
de interesse. Gezamenlijke zelfbouw is wel anders dan koop van een 
nieuwbouwhuis en vraagt van de zelfbouwers meer voorinvestering 
(geld) en investering in tijd. De doelgroep zijn starters uit Westbroek, 
de stichtingskosten zullen ca € 225.000,- bedragen.

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

advertorial

Koffieconcert in Huize Gaudeamus
Zondag was al weer het 10de koffieconcert van dit jaar, nu met de titel ‘Bij de dageraad van 

de instrumentale polyfonie’; daarmee verwijzend naar de muzikale Renaissance. De Fin Juho 
Myllylä speelde renaissance blokfluiten; de Tsjech Ondřej BernovskÝ het klavecimbel. Hij 
speelde op zijn eigen klavier, een replica van het beroemde Ruckers klavecimbel uit 1627.

De muziek in de Renaissance was, in tegenstelling tot 
de vroegere periodes, vaak instrumentaal en ook in 
combinatie met zang. Ook de meerstemmigheid van 
de muziek was een breuk met het verleden. De jonge 
musici, die hier al eerder hadden opgetreden, speelden 
Italiaanse composities. Te horen waren stukken van 
o.a. S. Rossi, G. Castoldi, T. Merula, G. Picchi en S. 
Landi. De heldere klanken van het klavecimbel en het 
fluwelen geluid van de blokfluit vormden een bijzon-
dere combinatie. 
Ondřej speelde 2 solo stukken op het klavecimbel, 
waarbij hij ook nog de vocale partij voor zijn rekening 
nam. Heel bijzonder was zijn vertolking van een in-
strumentale compositie van G. Picchi, gespeeld in een 
tempo presto. Ook was er nog een stuk te horen voor 
alleen blokfluit. 

(Frans Poot) 
Klavecimbel en blokfluit in harmonie tijdens het 

koffieconcert.

Vluchtige Horizon met Groenekans talent
De Boskapel aan de Grothelaan in Groenekan vormde afgelopen zaterdagavond alweer voor de 
7e keer het decor van het Molenconcert, bedoeld om fondsen te werven voor het onderhoud van 

de geliefde molen Geesina, vernoemd naar de molenaarsvrouw die in de vorige eeuw
door haar spaarzaamheid de molen wist te restaureren.

Een Spaanse edelman en zijn 
knecht hebben schipbreuk geleden, 
voor de heer een avontuur, voor 

de knecht een soort vakantie. Ze 
vertellen het verhaal van hun reis 
naar Geesina, omringd door een 

‘vluchtige horizon’ van publiek 
dat als vissen in de zee zwemt, ter-
wijl af en toe een zeemeermin het 
podium betreedt. De maan wordt 
prachtig bezongen in de Maanaria 
van Dvořák, gezongen door Helene 
Kalisvaart, de sterren door de fraaie 
tenor van Erik Janse (E lucevan le 
stelle), de schitteringen van het wa-
ter door pianist Reinder Mulder, die 
met overtuiging het virtuoze Etin-
celles van Moszkowski ten gehore 
bracht. Met ook de overige ensem-
bleleden van kwaliteit was dit een 
‘dorpsavond’ zoals je ze maar wei-
nig aantreft: zoveel lokaal talent op 
zo’n hoog niveau: Groenekan mag 
trots zijn op deze geweldige cultu-
rele traditie. (Peter Schlamilch) 

De voormalige Boskapel toneel voor molenconcert.

Soulful Christmas-concert in Bilthoven
Op 9 december wordt er een gospelconcert georganiseerd in de OLV-kerk, Gregoriuslaan 8 te 

Bilthoven met Elvis E en Noreda Graves uit New York. 

Elvis Ediagbonya is geboren en ge-
togen in Nigeria. Sinds 2004 woont 
hij in Nederland en heeft hij zijn 
eigen muziekproductiebedrijf. Hij 
componeert en arrangeert voor be-
kende artiesten als Big, Black & 
Beautiful en Ruth Jacott. Noreda 
Graves is een Amerikaanse zange-
res die als kind op de preekstoel 
klom omdat ze te klein was om 
door de kerkgemeente te worden 
gezien als ze zong in de kerk van 

haar vader. Noreda treedt op in Eu-
ropa en de Verenigde Staten. ’De 
kleine vrouw met de grote stem’ 
weet het publiek te boeien met haar 
oprechte passie voor muziek.

Goed doel
Het Kerstconcert is een jaarlijkse 
terugkerende traditie en wordt ge-
organiseerd door Rotaryclubs De 
Bilt-Bilthoven en Rotary Bilthoven 
Zandzegge. De opbrengst is dit jaar 

bestemd voor Stichting Hartekind 
en de Buddha’s Smile School in In-
dia. Er zijn diverse verkooppunten 
in Bilthoven en De Bilt: Haarmode 
Capello op de Bilderdijklaan, de 
Bilthovense Boekhandel, Kantoor-
boekhandel Dapper op de Juliana-
laan en Optiek van Eijken op de 
Hessenweg. Bestellen op website 
www.rotaryconcert.nl kan ook. 

(Michel van Wijngaarden)

Fotoclub
Op maandag 10 december staat bij Fotoclubclub De Bilt de jaarlijkse ‘Han Baartmans 
Drieluik’ op het programma. De drieluik is vernoemd naar Han Baartmans, een van de 

oprichters van de FCB en bedoeld om nader kennis te maken met nieuwe clubleden. 

Op deze avond krijgen drie nieuwe 
leden van de club de gelegenheid 
om zich te presenteren aan de hand 
van door hen gemaakte foto’s. Ze 
kunnen daarmee bijvoorbeeld la-
ten zien welke ontwikkeling zij 
doormaakten, of welke onderwer-
pen hun speciale belangstelling 

heeft. Op maandag 17 december, 
is de laatste clubavond van dit jaar. 
Traditiegetrouw tonen de leden 
dan de foto’s, die zij maakten op 
het jaarthema. De ervaring leert 
dat een ieder het jaarthema anders 
interpreteert. Vandaar dat het weer 
een zeer gevarieerde avond zal 

zijn. Dit jaar heeft het bestuur ge-
kozen voor het thema ‘Wild’. Bei-
den avonden beginnen om 20.00 
uur en worden gehouden in zalen-
centrum H.F. Witte, Henri Dunant-
plein 4 in De Bilt.

(Jeannette Kok)

Kerstmarkt
in Lage Vuursche

Al vele jaren wordt vanaf begin december de Dorpsstraat in Lage 
Vuursche in kerstsfeer gebracht. Maar liefst 25 grote kerstbomen 
met kerstboomlampjes brengen het dorp in een feeërieke kerstsfeer. 

Voor de eerste keer wordt er nu op zaterdag 8 december en zondag 9 
december van 11.00 tot 17.00 uur een Kerstmarkt georganiseerd in het 
dorp. De ca. 50 kerstkramen, met een groot aanbod aan allerlei kerst-
artikelen en cadeauartikelen, staan in de Dorpsstraat tussen de kerstbo-
men en in het Dorpshuis De Furs. 

Op zaterdag treedt vanaf 13.00 uur het koperensemble, bestaande uit 
twee trompettisten en twee bariton, van Crescendo uit Baarn op. Op 
zondag vanaf 13.30 uur is er een optreden van het koor BV de Zangerij 
o.l.v. dirigent Wim van Geffen, uit Bussum. De mooiste kerstliederen 
zullen ten gehore worden gebracht. Tevens is op zondag ook de eeuwen 
oude Stulpkerk in Lage Vuursche van 14.00 tot 16.00 uur opengesteld 
voor bezichtiging en is er live klassieke muziek met orgel en fluit.

Pieten bezoeken Jumbo 
Er moest lang op worden gewacht, maar zaterdag 1 december was het 
dan zover: een tweetal Pieten kwam op bezoek bij Jumbo Jelle Fa-
renhorst in Maartensdijk. Ze waren er om 11.00 uur en maakten veel 
plezier met de kinderen bij de Jumbo.

Nu ze er toch waren wilden zij op verzoek van Jelle Farenhorst ook wel 
de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd doen. Het tweetal Pieten vond 
de kleurplaten van Feline, Milan en Sanne het mooist: zij kregen alle 
drie een mooi cadeau van de helpers van Sinterklaas. Ook deelde het 
tweetal nog een space-scooter aan de Fam. van Ettekoven en een koffer 
aan de fam. Hegeman uit. Deze hadden ze gewonnen met een wedstrijd 
met Blue Band en Lipton.

Alle prijswinnaars. [foto Henk van de Bunt] 
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Een gratis kop koffie of thee bij 
binnenkomst! Pedicure aanwezig.

8,7
427 recensies

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 zeven jaar 
op rij de beste!

Finnamic maakt het 
bewegen soepeler en 
aangenamer. Zowel bij 
staan als gaan is er een 
voort-durende dynamiek 
van de hiel naar de tenen. 
Vanzelfsprekend kunt u het 
superzachte FinnComfort 
voetbed ook omwisselen 
voor uw eigen, op maat 
gemaakte steunzool.

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

Lopen op Finnamic 
gaat makkelijker door 
de unieke rolzool. Deze 
rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoet- en 
hielklachten.

Voetklachten? 
Gratis 3D voetenscan.

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

8,9
600 recensies

Gediplomeerd 
voetkundig team

MEINDL TERENO GTX 
€ 174,95

MBT HODARI 18 GTX 
€ 229,95

Actieve serie
Aetrex Memory voetbedden  zijn ontworpen om 
een drukvrije  support in de hiel en voorvoet te 
bieden. Ze worden op voettype geadviseerd.

CRAFT V175 FUSEKNIT 
€ 129,95

 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!

Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur 

€ 229,95

Aetrex Memory voetbedden  zijn ontworpen om 

€ 129,

VERLEIDELIJK COMFORTABELE 
HERENSCHOENEN
MAAT 39-50, WIJDTE F T/M K

0

3 4 6 7 2 5 9 9
8

D
ie

renarts 

TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK 
KONINGSWEG 87 - UTRECHT
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur. Ziva, het vorige asieldier 

van de maand, is helaas 
nog bij ons.

Tommie is een van de senioren van ons asiel. Als je hem ziet zou je niet denken 
dat hij al op leeftijd is. Tommie houdt van knuffelen en wil ook op schoot komen 
liggen. Als de knuffelsessie lang genoeg heeft geduurd geeft hij dit zelf wel aan. 
Hij is bij ons gekomen omdat het niet goed ging met de andere katten.
Tommie is eigenlijk een echte buitenkat. Hij had bij zijn vorige baasje een huisje 
in de tuin en kreeg een kruik als het koud was. Tommie was liever buiten dan
binnen. Nu zit hij hier bij ons op het asiel te wachten op zijn nieuwe baasje(s).
Een baasje dat geen andere huisdieren heeft zodat hij lekker alle aandacht krijgt 
en deze niet hoeft te delen. Wie wil deze man nog wat mooie jaren bieden.

Dier van de maand:

Tommie

Ras: Europese Korthaar
Geslacht: Kater
Leeftijd: 15 jaar
Kan met honden/katten: Nee

Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan in een flat: Nee
Kan in een tuin: Ja

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

LEKKER SNOEPEN VAN ONZE SNACKS!

Mini quiche, saucijzenbroodjes, balletjes, kipkluifjes, 

Russisch eitje, mini yakitori, picanto's ...
lekkere keuze

GOURMET EXCLUSIEF

o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet, kalfsbiefstuk, 

tartaar, mini cordon blue & runderfrites
280gram pp 6,50

SPARE RIBS

Alléén warm maken op Sinterklaas avond. Lekker 

gemarineerd & gekruid; alleen opwarmen!
500 gram 5,25

BLACK ANGUS BURGERS

100% rundvlees. Graan gevoerd. Glutenvrij, super op 

een broodje of aan stukjes met een prikker...
100 gram 1,50

ERWTENSOEP

Een ouderwetse traditie op Sinterklaas avond. Alleen 

warm maken; eventueel met een extra worstje
2 liter nu 9,00

SATEVLEES

Lekker gemarineerd of naturel. Om zelf te rijgen. Met 

knoflook & sambal, ketjap en kruiden
500 gram 6,25
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 3 december  t/m zaterdag 8 december. Zetfouten voorbehouden.

BENG!-informatieavond over slim financieren:
“Energiebesparing hoeft niets te kosten”

Duurzame maatregelen zijn veel in de publiciteit. 
Om ons voor te bereiden op een toekomst zonder 
aardgas moeten huizen goed worden geïsoleerd en op 
een duurzame manier verwarmd. Een kostbare zaak? 
BENG!-Energieambassadeurs Eize-Jan Bakker en 
Pieter Nap denken daar genuanceerd over. Ze zochten 
uit hoe je een duurzame renovatie slim kunt financie-
ren. Bakker: “We gingen op onderzoek uit om vast te 
stellen of je maatregelen kunt nemen zonder dat dit 
tot kostenstijging leidt. Dat blijkt dus zeker mogelijk. 

Duurzame maatregelen leveren namelijk ook geld op: 
op de eerste plaats een lagere energierekening maar 
ook een comfortabeler huis met een hogere verkoop-
waarde door een gunstig energielabel.”

Dalende woonlasten
De informatiebijeenkomst is bedoeld voor huiseige-
naren die willen verduurzamen maar tegen de kosten 
aanhikken. Nap: “We willen graag helpen om meer 
inzicht te krijgen in de financieringsvormen. Er is 
vaak meer mogelijk dan men denkt. De wijze van 
financiering blijkt veel uit te maken: de maandelijkse 
woonlasten blijven gelijk of dalen.” Op de bijeen-
komst komen voorbeelden aan de orde waarbij de 
kosten van financiering gecompenseerd worden door 
een lagere energierekening. “Maar ieder huis is uniek, 
dus laat je goed informeren”. Meld u snel aan via 
info@beng2030.nl want vol = vol. 

Locatie en tijd: Dorpshuis De Groene Daan,
Grothelaan 3 in Groenekan, 11 december van
19.30 uur tot 21.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur.
Meer informatie: www.beng2030.nl.

Energieambassadeurs Eize-Jan Bakker (l) en Pieter Nap (r) 
op de landelijke informatiedag voor energiecoöperaties.

Foto: Jenny Senhorst

Zonnepanelen leggen, het huis optimaal isoleren, een warmtepomp aanschaffen: het is mogelijk zonder 
de spaarrekening aan te spreken. Energieambassadeurs van BENG! zochten het uit en trokken hun 
conclusie: “Door slim te financieren, kunnen de totale huisvestingslasten vanaf dag één dalen.” Hoe dat 
in elkaar steekt, vertellen ze u graag op 11 december op de BENG!-informatieavond over de financiering 
van duurzame maatregelen. De avond wordt gehouden in de Groene Daan, Grothelaan 3 in Groenekan, 
inloop vanaf 19.00 uur, start 19.30 uur. Aanmelden op info@beng2030.nl.
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Stichting Hartslag De Bilt wil meer 
burgerhulpverleners

door Kees Diepeveen

Uit een initiatief van de gemeente De Bilt is de Stichting Hartslag De Bilt nu ruim een 
jaar actief, met als doel om burgerhulpverleners te werven en te zorgen dat er meer 

reanimatieapparatuur beschikbaar komt; Indien een reanimatie binnen
zes minuten wordt gestart is de overlevingskans groter. 

Om dat te kunnen bereiken moet 
er binnen de gemeente De Bilt een 
dekkend netwerk van reanimatie-
apparatuur beschikbaar zijn, maar 
ook mensen die de levensreddende 
zorg kunnen bieden. ‘Dat is waar 
de Stichting Hartslag De Bilt zich 
voor beijvert’, aldus bestuursleden 
van de Stichting Hartslag De Bilt 
Lilian Beenen en Jan Pieter Stam. 
‘In het geval van een hartstilstand 
is het belangrijk zo snel mogelijk, 
liefst binnen 6 minuten, te starten 
met reanimatie in de vorm van 
hartmassage en mond op mond be-
ademing’, aldus Lilian Beenen. 

AED
Daarnaast kan het nodig zijn om 
een schok toe te dienen om het 
hart weer op gang te krijgen. Dit 
kan met een AED, een automati-
sche externe defibrillator. Dit is 
een apparaat waarmee men door 
het toedienen van een elektrische 
schok het hart van een bewuste-
loze patiënt kan laten stoppen met 
fibrilleren, waardoor het opnieuw 
in een normaal ritme kan worden 
gebracht’. Er zijn inmiddels 20 

AED’s beschikbaar binnen de ge-
meente. Maar dat aantal moet fors 
omhoog, evenals het aantal bur-
gerhulpverleners. Jan Pieter Stam: 
‘We hebben al met diverse instan-
ties gesproken om de AED, die bin-
nen een winkel of bedrijf hangt in 
een buitenkast aan een buitenmuur 
te hangen, zodat deze efficiënter 
kan worden ingezet indien nood-
zakelijk. Die afspraken maken we 
ook graag met particulieren, die 
een AED bezitten. Indien gewenst 
wil de Stichting de apparaten ook 
gaan beheren. We streven naar 
een optimale bereikbaarheid van 
AED’s 24 uur per dag´.

Crowdfunding
Om hun doelen te bereiken gaat 
Stichting Hartslag De Bilt twee 
voorlichtingsavonden organise-
ren. Op 23 januari in het HF Witte 
Centrum in De Bilt en op 6 febru-
ari in De Vierstee in Maartens-
dijk. Lilian Beenen: ‘We willen 
graag informatie geven over onze 
activiteiten. Daarnaast willen we 
ook mensen met ervaringen uit de 
praktijk aan het woord laten, zoals 

burgerhulpverleners, die gereani-
meerd hebben, evenals mensen, 
die gereanimeerd zijn en ook fami-
lieleden. We willen de ervaringen 
van deze mensen graag heel breed 
delen. Ook buurten en wijken wil-
len we graag bezoeken om voor-
lichting te geven en enthousiasme 
te kweken voor het aanschaffen 
van een AED. Er loopt momen-
teel een actie bij www.Buurtaed.
nl. Middels crowdfunding binnen 
buurt of wijk en met sponsoring 
van 970 euro door de Hartstichting 
en Philips is voor een aantrekkelijk 
bedrag een AED te koop met een 
buitenkast en een onderhoudscon-
tract van vijf jaar. Er zijn al wijken 
die dit gedaan hebben’. 

Netwerk 
Natuurlijk is een cursus reanimatie 
noodzakelijk. Deze cursus wordt 
zowel in Bilthoven als Maartens-
dijk gegeven. ‘Wanneer je aanvul-
lend verzekerd bent zijn de kosten 
mogelijk via de ziektekostenver-
zekering te declareren’, aldus Jan 
Pieter Stam. ‘Je kunt je nu al aan-
melden. Onze website www.hart-

slagdebilt.nl geeft de nodige in-
formatie. We weten waar we het 
voor doen. Een dekkend netwerk 
van AED’s creëren in onze ge-
meente en voldoende mensen die 
hulp kunnen gaan bieden. Om er 
zeker van te zijn dat er snel hulp 
kan worden geboden worden er 

bij elke melding via 112 meerdere 
mensen opgeroepen om ofwel di-
rect naar het slachtoffer te gaan en 
te starten met reanimeren of om 
een AED op te halen. Daarom zijn 
er zo veel mensen nodig. Lang niet 
iedereen is immers op het moment 
van een oproep beschikbaar’.

Lilian Beenen en Jan Pieter Smits van de Stichting Hartslag De Bilt. 

Chapeaupenning voor
Klaas en Els van der Valk

door Guus Geebel

Tijdens een overweldigende afscheidsreceptie op 30 november in De Biltsche Hoek 
ontvingen Klaas en Els van der Valk uit handen van burgemeester Sjoerd Potters ieder de 

Chapeaupenning van de gemeente De Bilt. Het bedrijf is nu in handen van Anne van der Valk 
en haar man Folkert Deenik. Anne is de dochter van Peter, een broer van Klaas.

De burgemeester schetst in zijn 
toespraak de geschiedenis van De 
Biltsche Hoek, dat ooit een tolhuis 
was aan de weg van Utrecht naar 
Zeist. ‘Nadat in 1899 was beslo-
ten op rijkswegen geen tol meer te 
heffen begon de laatste tolbaas een 
koffie- en bierhuis in het tolhuis. Na 
enkele verbouwingen en verschil-
lende eigenaren kreeg het hotel zijn 
huidige vorm. In 1956 kwam het 
hotel in handen van de familie Van 
der Valk en werd het hun woonhuis. 
Klaas nam in 1980 de zaak over en 
trouwde in 1984 met Els. Sinds die 
tijd beheerden ze samen het hotel-
café-restaurant.’ ‘Klaas en Els heb-
ben naast het drukke werk intensief 
bijgedragen aan het welzijn van 
hun medeburgers.’ 

De burgemeester noemt de steun 
aan het Ronald McDonaldhuis in-

drukwekkend. ‘Jullie zorgden voor 
een rustige plek waar ouders met 
een ernstig ziek kind kunnen ver-
blijven.’ Ook de samenwerking 
met het Nationaal Ouderenfonds 
vindt de burgemeester hartver-
warmend. ‘Veel eenzame ouderen 
kijken jaarlijks uit naar het kerst-
diner dat jullie voor hen verzor-
gen. Jullie kunnen terugkijken op 
een hele mooie tijd. Een prachtig 
bedrijf, een groot en hecht team 
van medewerkers en zorg voor en 
een innige band met de omgeving. 
Vooral voor die laatste verdienste, 
het verschil maken voor de mensen 
die dat nodig hebben, ga ik jullie 
beiden de Chapeaupenning van de 
gemeente De Bilt uitreiken.’

Folkert Deenik, Anne van der Valk, en Els en Klaas van der Valk luisteren 
naar de toespraak van de burgemeester.

De burgemeester reikt de Chapeaupenning uit aan het echtpaar Van der Valk.

Top proeverij 
bij Landwaart

Vrijdag 30 november hield Landwaart Culinair de jaarlijkse presentatie 
van het Kerst-keuze diner. Alle gerechten werden op bord gepresen-
teerd en er was volop gelegenheid om te proeven. Daarnaast was er 
de mogelijkheid een kijkje te nemen in de verwerkingsruimtes. Er was 
zowel op vrijdag als op zaterdag grote belangstelling op het Maertens-
plein in Maartensdijk. 

Rijen wachtenden voor en bij Landwaart in Maartensdijk.
[foto Walter Eijndhoven]

Burgemeester Sjoerd Potters opent, samen met Wim Landwaart, de 
avond. [foto Walter Eijndhoven]

Medewerker Coen Horst: ‘Het één is nog lekkerder dan het ander’. 
[foto Walter Eijndhoven]
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VARKENSROLLADE OF 
VARKENSFILETROLLADE
Naturel of met kruidnagel
Per 900 gram

629
Kiloprijs 6,99

DAT IS HET VOORDEEL VAN JUMBO
Geldig van wo 5 december 2018 t/m di 1 januari 2019

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*

 Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31

STRACCIATELLA 
CHOCOLADETAARTJE 
Per stuk

600

Geldig van wo 3 oktober t/m di 4 december 2018

MONA PUDDINGEN OF 
OOPS PORTIES 
2 puddingen à 450 gram 
of Oops porties à 200 gram

2 VOOR

250

Geldig van wo 3 oktober t/m di 4 december 2018

KERSTWIJNEN 
Villebois Petit Sauvignon Blanc, Signé 
Bourgogne Chardonnay, Bloemfontein Chenin 
Blanc, Vega Cascajo Crianza Rioja, Viña 
Chela Malbec, Cru la Maqueline Bordeaux 
of Montañana garnacha Selección 
Especial
3 flessen à 750 ml

3 VOOR
1500

Geen 18, geen alcohol

GEROOKTE 
ZALM 
Pak 200 gram

399

Geldig van wo 3 oktober t/m di 4 december 2018

VARKENSHAAS 
CULINAIR 
Naturel, gemarineerd 
of gekruid
Per 500 gram

Geldig van wo 3 oktober t/m di 4 december 2018

499
Kiloprijs 9,98

HERTOG 
SCHEPIJS 
2 bakken à 900 ml

Geldig van wo 3 oktober t/m di 4 december 2018

2e
HALVE
PRIJS*

WAPENAER PLAKKEN 
Van de versafdeling
2 verpakkingen 
à 175-230 gram

Geldig van wo 3 oktober t/m di 4 december 2018

1+1
GRATIS*
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Amnesty schrijfactie in het Lichtruim
door Walter Eijndhoven

Op zaterdag 8 december organiseert Amnesty voor de vijfde keer haar Schrijfactie op diverse 
locaties in Nederland. Belangstellenden kunnen in Het Lichtruim in Bilthoven, tussen 10.00 uur en 
14.00 uur, een brief schrijven aan één van de tien uitgekozen vrouwen, die dit jaar centraal staan.

Elk jaar klimt Amnesty International 
in de pen voor mensen die gemar-
teld worden om wat zij geloven, die 
gediscrimineerd worden om wie zij 
zijn, of zijn vastgezet, omdat zij voor 
hun mening uitkomen. Dit jaar voert 
zij actie voor vrouwelijke mensen-
rechtenactivisten van over de hele 
wereld. Vrouwen die demonstreren 
voor gelijke kansen of kritiek uiten 
op hun regering. Vrouwen die hun 
nek durven uitsteken, krijgen, nog 
vaker dan mannen, te maken met 
(seksuele) intimidatie, lastercampag-
nes en verkrachting.

Selectie
De Schrijfmarathon, nu Schrijfactie, 
wordt dit jaar voor de vijfde keer 
georganiseerd. Over de hele wereld 
schrijven mensen op 8 december, ge-
durende 24 uur, vanuit bibliotheken, 
buurthuizen, scholen, supermark-
ten, kerken of cafés een brief aan 
iemand, om hen te laten weten dat 
aan hen wordt gedacht, om hen een 
hart onder de riem te steken’, vertelt 
bestuurslid Toon Gerritsen. Natuur-
lijk kunnen mensen niet zomaar naar 
iemand in een gevangenis schrijven. 
Er vindt wel een selectie plaats. Brie-

ven zijn bijvoorbeeld gericht aan de 
autoriteiten in het land van de men-
sen voor wie Amnesty actie voert. 
Aan deze regeringen wordt verzocht 
maatregelen te nemen zoals de vrij-
lating van een gewetensgevangene 
of het stoppen van discriminatie. 
Ook worden kaarten en brieven ge-
stuurd aan de slachtoffers van men-
senrechtenschendingen. 

Bedreigd
Amnesty kiest zelf de mensen uit 
aan wie kan worden geschreven. Dit 
jaar zijn dat 10 gevangenen uit Iran, 
Brazilië, Zuid-Afrika, Venezuela, 
Marokko, India, Kirgizië, Oekraïne, 
Sudan en El Salvador. Atena Daemi 
uit Iran is tegen de doodstraf in haar 
land, zoals steeds meer mensen in 
Iran. Via social media leverde zij kri-
tiek op executies, deelde flyers uit 
en liep mee in een vreedzaam pro-
test tegen de executie van een jonge 
vrouw. In 2014 werd zij opgepakt en 
werd zij veroordeeld tot 14 jaar cel. 
In hoger beroep werd deze teruge-
bracht tot 7 jaar. Geraldine Chacón 
uit Venezuela voert al meer dan de 
helft van haar leven actie tegen de 
regering. Zij zette een jongerennet-

werk op en is onderdirecteur van 
een stichting die jongeren uit arme 
delen van Venezuela betere kansen 
probeert te geven. In februari 2018 
werd zij opgepakt op verdenking van 
“zieltjes winnen voor anti-overheids-
groeperingen”. Zij is nu voorwaarde-
lijk vrij, maar kan elk moment weer 
worden opgepakt. Awad uit Sudan 
werd opgepakt, omdat zij opkomt 
voor vrouwenrechten in haar land. 
Zij vluchtte naar Egypte, maar ook 
daar is zij haar leven niet zeker. Via 
Egypte wilde zij naar de Verenigde 
Staten vluchten, maar sinds Trump 
aan de macht is, is haar hoop daarop 
vervlogen. Egypte dreigt haar nu te-
rug te sturen naar Sudan.

Inspiratie
Veel deelnemers hebben geen idee 
wat zij moeten schrijven naar ie-
mand die in nood verkeert. Maar 
daar hoeft de schrijver niet bang 
voor te zijn. ‘Wij zorgen voor ach-
tergrondinformatie, voorbeeldbrie-
ven en voorbeeldgroeten voor soli-
dariteitskaarten. Je kunt je hierdoor 
laten inspireren om zelf een brief 
samen te stellen, maar wat veel men-
sen doen, je kunt de voorbeeldbrie-

ven ook overschrijven, vaak in het 
Engels of Spaans. Dat de tekst dan 
vaak hetzelfde is, vindt een gevan-
gene niet erg, want elke brief is met 
de hand geschreven’, legt Gerritsen 
uit. ‘Onschuldige mensen, en zij die 
onze hulp nodig hebben, bieden wij 
door onze actie ondersteuning. En 
wie weet komen zij dan eerder vrij. 
Daarom wil ik iedereen in gemeente 
De Bilt vragen om langs te komen 
in Het Lichtruim, om een brief te 
schrijven, naar iemand die onze hulp 
hard nodig heeft’. De schrijfactie 
vorig jaar leverde meer dan 180.000 

brieven en kaarten op en wereldwijd 
meer dan 5 miljoen. Een groot suc-
ces. En dat heeft effect. Hoe meer 
brieven, hoe groter de druk op au-
toriteiten om te zorgen voor meer 
gerechtigheid. Brieven en kaarten 
kan men schrijven op zaterdag 8 de-
cember, van 10.00 uur tot 14.00 uur, 
in de bibliotheek van Het Lichtruim, 
Planetenbaan 1. Iedereen is van harte 
welkom.

Meer informatie over de tien uitge-
kozenen kan men vinden op: www.
amnesty.nl/acties.

Maria Hoogveld (l) en Toon Gerritsen (r) roepen iedereen op om te komen 
schrijven. 

Pianotalenten in het Lichtruim

‘Maar zeg toch: een beetje talent 
had ik toch wel?’ zou Ludwig van 
Beethoven op zijn sterfbed aan zijn 
vriend Johann Nepomuk Hummel 
hebben gevraagd, en dat tekent 
de componist: tot op het laatst on-
zeker, ondergewaardeerd en door 
doofheid niet meer in staat zijn 

eigen muziek te horen. We weten 
het allemaal, talent had hij zeker en 
meer dan dat: hij zou de muziekge-
schiedenis ingaan als een van de al-
lergrootsten.

Talent spat ook af van het spel van 
Nadejda Vlaeva, die afgelopen 

zondagmiddag een loodzwaar pro-
gramma speelde: de vleugel van 
Het Lichtruim kon de klankrijkdom 
van Schubert en Beethoven maar 
net bijbenen. Technisch nagenoeg 
perfect en met grote poëtische zeg-
gingskracht zette zij Beethovens 
32 Variaties over een eigen thema 
wonderschoon neer, waarbij zij 
vooral de dromerige kant van Beet-
hovens meesterwerk benadrukte; 
de grillige, ruwe en onbehouwen 
aspecten bleven aanvankelijk wat 
onderbelicht.

In de prachtige Fantasie van de 
volslagen onbekende Robert Volk-
mann kwamen die ongepolijste 
kanten al meer aan bod, en in de 
moeilijke Fantasie D. 760 van 
Franz Schubert voelde zij zich op-
perbest: vrij in klankkleur (getuige 
bv. de lang aangehouden accoorden 
in de linkerhand die eigenlijk als 
korte noten zijn genoteerd), groots 
waar het kon en fijnzinnig waar 
het moest: haar perfecte muzikale 
muze. (Peter Schlamilch) 

Nadejda Vlaeva in Het Lichtruim.

Kunst te koop
T/m 21 december vindt bij KunstenHuis De Bilt-Zeist de jaarlijkse Decemberexpo plaats. 

Tijdens deze actie worden kunstwerken tentoongesteld voor verkoop. De volledige opbrengst 
gaat naar diverse zorgprojecten van het KunstenHuis. 

Cursisten en docenten van het Kun-
stenHuis stellen beeldend werk be-
schikbaar om te verkopen tijdens de 
Decemberexpo. Er zijn schilderijen 
in olieverf en acryl, aquarellen, te-
keningen, alsook kunstwerken van 
textiel en keramiek. Ook doen kun-
stenaars van Kunstkring BeeKk mee 
aan de actie. De kunstwerken worden 
voor zachte prijzen verkocht.

Kunst voor iedereen
De opbrengst van de December-
expo gaat naar bijzondere kunst-
projecten voor volwassenen, 
jongeren en kinderen die speci-
ale aandacht nodig hebben of die 
anders niet kunnen meedoen aan 
kunst-educatieve cursussen. Zo 
zijn er schilderlessen voor ouderen 
met beginnende dementie en beel-

dende cursussen voor mensen met 
psychische kwetsbaarheid. Met de 
opbrengst van het verkochte werk 
kunnen deze belangrijke projecten 
blijven bestaan. De Decemberexpo 
is te bezoeken van 20 november t/m 
21 december 2018 in Zeist en De 
Bilt (Het Lichtruim: Planetenplein 
2, Bilthoven) van maandag t/m 
donderdag van 10.00 tot 17.00 uur).

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Afgelopen zondag 2 december was in theater ‘Het Lichtruim’ een pia-
norecital door Nadeja Vlaeva. Mijn vrouw en ik waren verrast in gezel-
schap van slechts vijftig toehoorders te zijn, in afwachting van deze 
pianiste, die thuis is op wereldpodia. Tot slot van een virtuoos concert 
bracht Nadeja Vlaeva ons als toehoorders in vervoering met een spran-
kelende vertolking van ‘Herinneringen aan Don Juan’ van componist 
Franz Liszt. Wij hebben zondag een pianorecital van wereldklasse bij-
gewoond met slechts vijftig andere bezoekers, en bleven achter met 
gemengde gevoelens. Gemengde gevoelens omdat het optreden van pi-
aniste Nadeiva Vlaeva meer toehoorders had verdiend in deze zaal die, 
spijtig om te zeggen, wel toe is aan een facelift. 

John Bluemink, Bilthoven

Saxofoon en slagwerk 
in de Centrumkerk

Afgelopen zondagmiddag werd de serie concerten door jonge musici 
in de Centrumkerk afgesloten met een zelden gehoorde combinatie van 
saxofoon (Jos Baggermans) en marimba (Robert Bullinga r).

(Peter Schlamilch) 

Rondleiding expositie 
Truus Werners geeft van 10.30 tot 12.00 uur  een rondleiding op de duo 
expositie in de traverse van gemeentehuis Jagtlust op vrijdag 7 decem-
ber. Marie-José Wessels doet dat van 13.30 tot 15.00 uur. De ontvangst 
is in de Coesfeldzaal van het gemeentehuis De Bilt, Soestdijkseweg 
Zuid 173, 3721 AB Bilthoven, ingang ‘Jagtlust’. Aanmelden kan door 
een e-mail te sturen aan info@arttraverse.nl o.v.v. ‘Rondleiding Truus 
Werners en Marie-José Wessels’. 



12

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

ZE ZIJN WEER BINNEN, 
RECHTSTREEKS 

VANUIT DUURZAME 
BOSBOUWPROJECTEN 

IN SCANDINAVIË

NORDMANN 
KERSTBOMEN
160 tot 180 cm .........19,99

180 tot 220 cm .........31,99

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

Wat een fantastisch winterspektakel is het geworden; de Warme Witte Winter Weken 

draait al ruim twee weken. Een onvoorstelbaar groot aantal mensen hebben we 

mogen begroeten. Families, vrienden, jong en oud genieten bij dit oergezellige winter-

evenement van de lekkere sfeer en al het leuks dat geboden wordt.

Kom het zelf meemaken met familie 

of vrienden: winkeldorp in Anton 

Pieck stijl, dieren knuffelen in de 

levende kerststal, broodjes bakken 

bij Henk de houthakker, zelf kaarsen 

maken, smullen tot je niet meer kan 

op het Smulplein, winkelen in de 

grote overdekte kerstshow, genieten 

van koren, band en artiesten.

BEZOEK OOK DE KERSTSHOW
In de kassen naast het winkeldorp 

vindt u een sprankelende kerstshow. 
Boordevol prachtige decors en de 

mooiste kerstartikelen. 
Traditioneel zijn er een aantal weer-
galoos laag geprijsde artikelen bij. 

Kom snel vóórdat ze op zijn!!

Kijk voor alle activiteiten en nieuwe winkeliers op warmewittewinterweken.nl

Proef de echte winter-

familie-sfeer, beleef het 

dorp, de stal, de show 

en alle activiteiten.

Elke dag open van 10.00 tot 17.00 uur

Vrijdags lichtjesavond tot 21.00 uur

Elke vrijdagavond 

stamppotten buffet en 

lichtjesavond tot 21.00 

uur. Kom het sprookje 

meemaken.

Elke dag open van 10.00 tot 17.00 uur

Vrijdags lichtjesavond tot 21.00 uur

Afscheid nemen bij een overlijden kunt u maar één keer doen. 
Daarom is het belangrijk om een afscheid precies zo te regelen dat 
het bij u persoonlijk past. Bij DELA weten we dat als geen ander. 

Of u nu verzekerd bent of niet, wij vinden dat iedereen recht 
heeft op een passend afscheid. Als grootste uitvaartverzorger van 
Nederland zetten wij ons hier al tachtig jaar voor in. We bieden 
talloze mogelijkheden en denken graag met u mee. Want zoveel 
wensen, zoveel uitvaarten. 

Ons ervaren team staat klaar om samen met u invulling 
te geven aan alle wensen. Ook als het afscheid niet of 
elders verzekerd is. Kijk op dela.nl/bilthoven of 
bel 030 200 45 30. Wij helpen u graag.

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

Tap

‘Geregeld naar wens’ door Sanne van DELA

Wilt uu ook adverteren
in De Vierklank? Dat kan! 

Bel ons 0346 21 19 92
of mail info@vierklank.nl

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

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

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact
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Moving Maartensdijk
door Walter Eijndhoven

De feestdagen zijn nog niet voorbij of er staat alweer een nieuwe activiteit op het programma van
De Vierstee. Donderdag 3 en vrijdag 4 januari gaat het los in Maartensdijk. De Vierstee is twee 

dagen lang vergeven van de activiteiten: sporten, mind-fulness, e-games, 65+-hockey, het kan niet op. 

En voor wie geen zin heeft, om zich 
twee dagen te laven aan allerlei ver-
moeiende activiteiten, kan vrijdag 
nog altijd even langskomen voor 
een nieuwjaarsborrel. ‘Wij hebben 
gewoon weer zin in een leuke ac-
tiviteit in De Vierstee’, vertelt or-
ganisator Edwin Plug. ‘En daarom 
organiseren wij nu twee gezellige 
dagen, vol activiteiten, voor jong en 
oud en iedereen die zich niet jong 
of oud voelt’, vult Erik Timmerman 
zijn aan. 

Sjoelen
Voor degene die graag in de toe-
komst wil gaan sporten, is dit na-
tuurlijk ook een mooie gelegen-

heid om te zien welke sport leuk is. 
Voetbal? Korfbal? Hockey? Bok-
sen of fitness? Het kan allemaal. En 
als dit toch iets teveel van het goede 
is, is er ook gelegenheid om te leren 
sjoelen, te e-gamen of mee te doen 
met koersbal.

E-games
Plug: ‘Ook voor kinderen hebben 
wij allerlei activiteiten: kindergym, 
voetbal, korfbal. Voor de jeugd 
hebben wij onder andere kickbok-
sen, dansen, badminton en tafelten-
nis en wij hebben een sportactiviteit 
voor mensen met een beperking. 
Bij de e-games kunnen deelnemers 
vrij spelen, maar ook meedoen met 

Fortnite battle, Fifa 19 en minecraf-
ten’. Diverse buurtsportcoaches in 
De Bilt hebben hun medewerking 
al toegezegd, SCHC organiseert 
65+-hockey en om al deze activitei-
ten in goede banen te leiden, is de 
organisatie nop op zoek naar meer 
vrijwilligers. 

Timmermans: ‘Zonder vrjwilligers 
zijn wij nergens, dus wij hopen dat 
velen zich bij ons aanmelden. Het 
evenement wordt afgesloten met 
de Maartensdijkse Nieuwjaarsbor-
rel, op vrijdag vier januari. Meer 
informatie over het evenement is te 
vinden de de Facebook-pagina van 
De Vierstee.

Maartensdijk wacht weer een leuke activiteit, volgens Edwin (l) en Erik.

Op bezoek bij het KNMI
Bijna 100 schoolkinderen waren te gast in het beroemde gebouw met de witte bol van het 

KNMI. De leerlingen (groepen 6 van Wereldwijs, De Rietakker en De Regenboog)
kregen een rondleiding over het KNMI terrein.

In de windtunnel konden de leerlin-
gen ervaren hoe windkracht 9 aan-
voelt. Bij de afdeling seismologie 
werd uitgelegd hoe een aardbeving 
ontstaat en op het waarneemterrein 
zagen ze hoe het KNMI de metin-
gen voor het weerbericht verricht. 

Het bezoek werd afgesloten met 
een kopje chocolademelk en het op-
laten van een echte weerballon. Het 
bezoek aan het KNMI volgde op 
een gastles, die al eerder was gege-

ven door klimatoloog Rob Sluijter. 
In de theaterzaal van het Lichtruim 
vertelde hij de kinderen over weer 
en klimaat, de opwarming van de 
aarde en de gevolgen van de kli-
maatverandering.

Samenwerking
Dit unieke project tussen bedrijf 
en scholen tot stand gekomen via 
Samen voor De Bilt. Deze netwerk-
organisatie legt verbindingen tus-
sen bedrijven en maatschappelijke 

organisaties, om de lokale samen-
leving te versterken: de genoemde 
basisscholen namen deel aan dit 
project. 
Wie vragen heeft of geïnteresseerd 
ius in dit project, of wil (als bedrijf) 
meewerken aan het verzorgen van 
een gastles voor leerlingen over 
een specifiek thema kan contact 
opnemen met Judith Boezewin-
kel van Samen voor De Bilt; ju-
dith@samenvoordebilt.nl of via 
0611564957.

Leerlingen van de Rietakker krijgen uitleg bij de pagode op het waarneemterrein van het KNMI.

Speelochtend in Mama Lokaal
Vanaf 12 dec. gaan Speel-o-theek De Bilt en Mama Lokaal Bilthoven samenwerken.

Tijdens het Mama Lokaal kunnen de jonge bezoekers voortaan ook een
keer per maand met speelgoed uit de Speel-o-theek spelen. 

Wie op 12 en 19 december van 10.00 
tot 11.30 uur naar de speelochtend 
bij Mama Lokaal in Bibliotheek 
Idea Bilthoven komt, maakt kans 
op een leuke prijs. Winnen kun 
door je aan te melden bij de Mama 
Lokaal whatsapp groep of door via 

facebook een foto te delen waarop 
er in de bibliotheek gespeeld wordt 
met het speelgoed van de Speel-o-
theek tijdens Mamalokaal. Gebruik 
hierbij #spelenindebieb. Met deze 
speelochtenden vieren Mama Lo-
kaal, Bibliotheek Idea Bilthoven en 

Speel-o-theek De Bilt de start van 
de samenwerking. Deelnemers ma-
ken kans op een cadeaubon voor de 
Speel-o-theek (ter waarde van een 
jaarabonnement) of op een strip-
penkaart voor de Speel-o-theek én 
krijgen een prentenboek cadeau.

Dat wil ik
ook ‘effe’ kwijt…

Helemaal met je eens, Erik den Hertog (in de vorige Vierklank). Ik 
heb (gelukkig) geen kleine kinderen meer en hoefde daarom niet bij 
de Sinterklaasintocht te zijn, maar zag wel foto’s van intochten in alle 
kernen van De Bilt. Alleen zwarte Pieten! Heel gênant en onbegrijpe-
lijk, dat de Sinterklaascomités uit onze gemeente niet meegaan met 
het aanpassen van de traditie, op zijn minst zoals het Sinterklaasjour-
naal dat doet. 

Van oorsprong schijnt Sinterklaas een Turkse bisschop te zijn en werd 
gezien als beschermheilige van kinderen; een feest dat vanaf de 13e 
eeuw jaarlijks gevierd werd. In de 19e eeuw kwam er een donkere 
knecht bij en werd het steeds uitbundiger gevierd. Op foto’s uit begin 
1900 staan Sinterklazen met hun zwart geschminkte knechten - de 
naam Zwarte Piet was toen al gangbaar-, met ketens! 

De slavernij was in 1863 officieel afgeschaft, maar met gevoelens 
van de zwarte medemens werd (nog) niet veel rekening gehouden en 
rechten hadden zij nauwelijks (net zo goed trouwens als dat voor de 
andere koloniale volkeren gold). De traditie verandert gelukkig voort-
durend: dikke rode lippen, oorbellen, kwetsende liedjes. Nu de kleur 
nog. Als we deze ‘leuke’ traditie - met Piet - willen behouden, moeten 
we openstaan voor verandering!

Ik herhaal en onderschrijf graag de laatste zin van Erik: ‘Het is een 
kinderfeest, gedraag je eens volwassen en verantwoordelijk’. In alle 
kernen van De Bilt was dit een aanfluiting. 

Wendela van Boetzelaer

PraatLokaal Autisme 
 
Op donderdag 13 december organiseren Ouders en Ouders Lokaal De 
Bilt het PraatLokaal Autisme waar vaders en moeders van kinderen met 
(vermoeden van) autisme ervaringen uit kunnen wisselen. Ze kunnen 
gebruik maken van elkaars deskundigheid en steun bieden. Op verzoek 
kunnen specifieke thema’s besproken worden. Je bent van harte wel-
kom bij VVSO WVT, Talinglaan 10, Bilthoven. Start om 19.30 uur.

MO15-1 in het nieuw

Auto Larenstein draagt het meidenvoetbal een warm hart toe en is al 
jaren shirtsponsor van de MO15-1. Op de dag dat Sinterklaas aankwam 
in Nederland kregen de meiden prachtige trainingspakken en tassen 
cadeau van dit autobedrijf. 



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

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerkzaam-
heden 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

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en tablet-
problemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het 
weekend. Voor meer informatie over onze service en tarie-
ven: www.computerhulpmiddennederland.nl. Tel. 0346-795104/ 
06-24807945 KvK 51273888

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

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

Jezus zegt: Al wat u bidt en begeert, gelooft dat u het hebt ont-
vangen en het zal geschieden! Evangelische Gemeente, zondag 
10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

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

Nootjes
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Te koop aangeboden
6 EETTAFELSTOELEN (leer) 
€25 p.s. Tel 06-53181066

Boerenbontborden 3 platte 
28cm & 1 24cm, pastabord 
28cm. Voor een Azalea plant. 
Tel: 030 - 2284138

17 spellen sommige nog ver-
pakt €35,- Tel: 030-2290561

75 boeken; kookboeken, 
misdaad e.a. €49,-. Tel: 030-
2290561

Kristallen kroon €50,- Tel: 030-
2290561

Veel kerstverlichting, grote box 
kerstartikelen en andere spullen 
€35,- Tel: 030-2290561

Computertafel met wieltjes, 
bureaustoel draaibaar als nieuw 
samen €35,- Tel: 030-2291560

Diaprojector met handbedie-
ning fabricaat Rollei - model 
AX10 met uitschuifbaar pro-
jectorscherm op statief €20,- 
Tel. 06-21967151

CD/Dvd-speler merk Sony 
- model: DVP-SR600H 
voor aansluiting op de TV 
met aansluitkabel €10,- Tel. 
06-21967151

Poppenwagentje zeker 80 jaar 
oud. In prima staat van metaal 
€25,- Tel 06-13433768

Logeerbed met matras opvouw-
baar op wieltje met hoes €15,- 
Tel 06-13433768

Professionele electr. citrus-
pers met krachtige motor 
geheel roestvrij €49,- Tel. 
06-16641083

Hometrainer merk: Slazenger 
i.z.g.st. €40,-. Tel. 0346-212150

Pewag sneeuwkettingen Fx 
67s. Ze zijn gebruikt voor 
een Picasso. €10,- Tel: 06 
14040516

8 klassieke cd’s van de col-
lection of classical music o.a. 
Vivaldi, Handel, Bach, Liszt. 
€4,- Tel: 06-14040516

R.c.r kristallen bonbonschaaltje 
op een voetje en met deksel 
€5,- Tel: 06-14040516

Te koop, 4 winterbanden merk 
contiwinter contact. Maat 
205/55 R/16H met velg 5 gaats 
ex peugeot 308. €49.99 Tel. 
06-10367169

Boodschappen Trolley (groot 
formaat met voorvak) €12,50 
Tel. 035-6241475

Tomado Koffiezetapparaat 
(12 kopjes) €7,50 Tel. 035-
6241475

Snijmachine (Krups) voor o.a. 
vlees €15,- Tel. 035-6241475

Vonken/Spatscherm Open 
Haard H.68cm Br. 80 cm €20,- 
Tel. 035-6241475

Warm heren jack van het merk 
Bartlett. Nieuw maat XL. 
Kleur antraciet/zwart. €30,- 
Tel. 0346-213501

Comfortabele 2,5 zits bank, 
Vriendelijke lichte tin-
ten, textiel, veren kussens, 
weinig gebruikt. €25,- Tel 
06-28409196

2 delig kunstkerstboom in 
doos. Hoogte 2,10m incl. de 
standaard om in te plaatsen. 
Boom + standaard €20,- Tel. 
06-44732069

Schildersezel met bak. Merk 
Mabef. 2m. hoog. 1× gebruikt. 
Van €80,- nu €30,- Tel. 
06-19929961

Hockey rokje (S) + sokken (38) 
Voordaan, izgs. €7,50 Tel.06-
40730084

O'neill skijack, mt XS, bruin 
€15,- Tel. 06-40730084

Bladblazer/zuiger elektr. met 
zak, merk: valex €15,- Tel.0346-
216379/ 06-38129198

4 winterbanden op stalen vel-
gen Citroen C1; 14 inch, 4 
gaten. (1 velg beschadigd). 
€45,- Tel. 030-2281128

Te koop: rieten hondenmand 
met kussen; 53cm lang, 20cm 
hoog. €5,- Tel. 030-2281128

Rieten hondenmand met kus-
sen, 53cm lang, 20cm hoog. 
€5,- Tel. 030-2281128

Rieten hondenfietsmandje. 
45cm lang. €10,- Tel. 030-
2281128

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

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

Bruine, korte, lerenjack, gedra-
gen, €35,- Tel. 06-53441095

Kamerscherm van Manou. 
45cm breed - 1,85cm hoog 
en wit geschilderd. €25,- Tel. 
06-44732069

Kruissteek boek met verschil-
lende patronen. Leuk om te 
borduren. €6,50 Tel, 0346-
243758

Auto boekje over auto’s mg. 
Het bevat alle modellen. €7,50 
Tel 0346-243758. 

Een groene kunststof ronde 
kerstboom standaard. Voor 
boom zonder kluit. €7,50 Tel. 
0346-243758.

Groene salontafel. €45,- Lengte 
1 meter, breed 60 cm met laad-
je. Tel 06-43896128. 

Zaanse klok €35,- Tel. 030-
2204591. 

Nw boek berend botje. 
Kinderliedjes met tekst en 
muzieknoten. (31-liedjes) €8,- 
Tel. 030-2202996

Witte kledingboy/rek 1,08 
hoog 49 breed. €8,- Tel. 030-
2202996

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

Nw damesboots zwart lak 
met rits aan voorkant, geheel 
gevoerd met bont. Mt 38. €20,- 
Tel. 030-2202996

Nw Aerobics dames, instappers 
bruin leer. Maat 38. €12,50 Tel. 
030-2202996

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

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.

Huishoudelijke hulp gevraagd. 
Om de 14 dagen. Bel. 0346-
563997

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

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

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiebegeleiding aan 
huis. Tel. 0634892915

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

De Groene Tuinman, voor 
alle snoeiwerk en beplanting. 
Natuur- en milieuvriendelijk. 
Deze winter (dec, jan, feb) voor 
€30,- per uur. Incl. btw. Tel. 
06-53760310/
degroenetuinman@xs4all.nl

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

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

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

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

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl
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Help vogels de winter door
Kinder-Natuur-Activiteiten organiseert voor kinderen een middag met als 
thema: ‘Help de vogels de winter door’. In de winter lijkt de natuur stil te 
staan. Toch zijn er nog vogels die niet naar het zonnige zuiden zijn vertrokken. 
Waarom eigenlijk niet? En hoe redden zij het dan in de winter? Op woensdag-
middag 12 december kan je lekker kliederen met vogelpindakaas en zaden en 
zo iets extra's maken om de vogels in jouw tuin een steuntje in de rug te geven. 
Leeftijd: 6 t/m 10 jaar Tijd: 14.30 tot 16.30 uur, Plaats: Paviljoen Beerschoten, 
de Holle Bilt 6, De Bilt. Aanmelden kan alleen per email tot en met zaterdag 
8 december via kindernatuuractiviteiten@gmail.com.

Weihnachts-Oratorium

In de Centrumkerk te Bilthoven vindt 
op zaterdag 15 december om 19.30 
uur een bijzondere avond plaats, 
geheel gewijd aan Bachs kerstmu-
ziek: het Weihnachts-Oratorium. 
Geen concert dus, wel veel muziek, 
met zeer interessante info daarbij. 
Grootbeeld-projecties brengen in 
beeld hoe het kerstverhaal op muziek 
is gezet, met veel wetenswaardighe-
den. Presentator is Jan van Rams-
horst, oud-docent Muziek en CKV 
aan het Openbaar Lyceum te Zeist. 
Reserveren (noodzakelijk) kan via 
www.muziekmonumenten.nl. 

Wintermarkt in De Bilt

Vlak voor de Kerstdagen, op vrij-
dagavond 14 december, vindt in het 
oude hart van De Bilt weer de jaar-

lijkse Wintermarkt plaats. Rondom 
de Dorpskerk (Dorpsstraat) zullen 
tussen 16.00 en 22.00 uur in deze 
voor Kerst zo karakteristieke omge-
ving mooi verlichte kramen staan. De 
oude Dorpskerk is geopend, met om 
19.00 uur en 20.00 uur een optreden 
van Vocaal Ensemble Amusing.

Digitale nalatenschap

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

Zelf koken een
probleem?

TAFELTJE DEKJE
bezorgt warme

maaltijden aan huis

www.tafeltjedekje-debilt.nl
Molenkamp 48 - De Bilt

030 - 2288000
info@tafeltjedekje-debilt.nl 



Nova verliest na een 
sterke 2e helft

Afgelopen zaterdag trad Nova aan tegen SKF uit Veenendaal. Vorig 
jaar streed SKF nog voor lijfsbehoud in de overgangsklasse, dus op 
papier een tegenstander waartegen Nova een goede kans had. 

Nova liet echter te weinig zien in de eerste helft. Aanvallen waren 
kort en er werden ballen van te ver weg genomen. Nova speelde tegen 
zichzelf en maakte het zichzelf lastig door korte aanvallen te draaien. 
Schoten werden van ver genomen en er was te weinig dreiging in beide 
vakken. SKF wist hier en daar een mooi doelpunt te maken, maar kwam 
ook niet echt in de wedstrijd.Met rust moest Nova met maar 3 doelpun-
ten de kleedkamers opzoeken. Daarentegen kon SKF, met 10 doelpun-
ten, ook nog geen gat slaan.

In de tweede helft liet Nova heel ander spel zien. Het schotpercentage 
ging omhoog en zo kon Nova de ploeg uit Veenendaal alsnog het vuur 
aan de schenen leggen. De aanvallen werden beter opgezet en het schot-
percentage ging omhoog. Nova kwam hierdoor beter in de wedstrijd 
en zette de achtervolging in. Het gat was groot, maar bij de ploeg uit 
Veenendaal waren de doelpunten ook schaars. Dus kans genoeg voor 
Nova om zichzelf weer in de 
wedstrijd te knokken. Aan de 
kant van Nova werden spelers 
van vak gewisseld om meer aan-
vallende kracht te leveren. Dit 
lukte aardig, maar het was al te 
laat in de wedstrijd om het SKF 
nog echt moeilijk te maken. Het 
eindsignaal klonk met een stand 
van 20-16.

Nova moet ook in de tweede 
wedstrijd een nederlaag incas-
seren, maar houdt haar rug recht. 
De tweede helft is gewonnen met 
10-13, dus daar moet vertrouwen 
uit worden geput voor de vol-
gende wedstrijd. Volgende week 
speelt Nova in Putten om 20.00 
uur waar De Meeuwen op hen 
wacht. (Job Paauw)
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

DOS leidt nederlaag
Tegen titelkandidaat HKC liep DOS (Westbroek) zaterdag in Hardinxveld tegen haar eerste 
nederlaag aan van het seizoen. Op de overwinning van de thuisploeg viel weinig af te dingen.

De afgelopen wedstrijden kwam 
DOS wat moeizaam uit de start-
blokken. Zaterdag begonnen de 
Westbroekers juist heel scherp aan 
de wedstrijd. De eerste tien minu-
ten waren voor DOS. Vol overtui-
ging combineerde DOS vlot naar 
een mooie 1-4 voorsprong. HKC 
-een team met veel ervaring en spe-
lers die op het hoogste niveau heb-
ben gespeeld - bleef rustig. Waar de 
scheidsrechter de ruimte gaf voor 
veel fysieke duels, speelde HKC dit 
slim uit. DOS ging hierdoor te ge-
haast schieten en gaf HKC de kans 
om bij 8-8 langszij te komen. Rich-
ting het rustsignaal viel DOS aan-
vallend geheel stil en bleef HKC 
wel zuiver schieten. Halverwege 
was al een voorsprong van 14-8 ge-
pakt. Na rust probeerde coach An-
dreas van Grootheest met wissels 
het tij te keren, maar dit had niet 
het beoogde effect. Vorige week 
lukte het DOS nog wel om terug in 
de wedstrijd te komen, maar HKC 

gaf niets meer weg. DOS bleef vol-
harden in eenzelfde aanvalsspel 
en verdedigend werd onvoldoende 
druk gegeven op de zuiver schie-
tende spelers. Op deze manier werd 
de achterstand steeds groter en ste-

vende HKC af op een verdiende 
overwinning. Aanstaande zater-
dag ontvangt DOS in De Vierstee 
in Maartensdijk om 18.00 uur Wit 
Blauw uit Kampen, dat evenveel 
punten heeft.

DOS kan de korf niet goed vinden en gaat met 29-18 ten onder.

FC De Bilt koploper
Het is razend spannend in de top van de tweede klasse. Delta Sports, FC De Bilt en

Veensche Boys ontlopen elkaar slechts een punt en in december zal FC De Bilt
ook nog aantreden tegen deze twee naaste concurrenten. 

Op 1 december stond voor FC De 
Bilt de thuiswedstrijd tegen het 
stugge Benschop op het program-
ma. De thuisploeg begon goed aan 
de wedstrijd en al in de negende 
minuut werd de score geopend. Het 
was Mano Bakkenes die met een 
schitterende actie op de achterlijn 
zijn directe tegenstander het bos in 
stuurde en vervolgens de bal prima 
teruglegde op Robin Notenboom, 
die de bal achter de doelman plaats-
te. Daarna volgden nog diverse 
schoten op het doel van Benschop, 

maar de keeper was in vorm en tikte 
iedere keer de bal uit de hoek. Aan 
de andere kant hield de Biltse ver-
dediging vrij eenvoudig stand tegen 
de lange ballen en zo bleef het 1-0 
tot de rust.
Na de rust stroopten de mannen uit 
Benschop de mouwen op en gingen 
vol voor de gelijkmaker, maar echte 
kansen wisten zij niet te creëren. In 
de loop van de tweede helft pakte 
De Bilt weer wat meer het initia-
tief en daardoor ontstonden diverse 
mogelijkheden om de wedstrijd de-

finitief te beslissen. Het bleef span-
nend tot de laatste minuut, want 
Benschop bleef goed meedoen. Het 
was zeker geen goede wedstrijd, 
maar wel spannend. 

Na afloop bleek dat beide koploper-
concurrenten hun wedstrijd hadden 
verloren; dus FC De Bilt zet de de-
cembermaand in als koploper. Vol-
gende week volgt de uitwedstrijd 
tegen Delta Sports en een weekje 
later komt Veensche Boys naar De 
Bilt.

TZ schiet tekort in
De Vierstee

De 1e thuiswedstrijd van het zaalseizoen bracht Tweemaal 
Zes helaas niet wat het er van verwachtte: tegenstander GKV 

dicteerde vanaf het 1e fluitsignaal met zeer temporijk en 
beweeglijk aanvalsspel en goede verdedigende druk. 

Tweemaal Zes is de 1e helft nooit bij machte geweest om daarin enige 
tegenstand van niveau te brengen; verdedigend was er te weinig inten-
tie om duels te willen winnen, aanvallend was het te statisch en dus te 
voorspelbaar. Dat alles resulteerde in een 11-18 ruststand. Na de rust 
kon TZ zich gelukkig herpakken en door onder andere goede afrondin-
gen van Milenka en Reinier knokte TZ zich terug tot 20 -23 en 21 - 24. 
Uiteindelijk liep GKV toch weer uit en bleek de periode dat TZ het 
vereiste niveau bracht, te kort.

Volgende week staat er een mooie en altijd beladen streekderby bij 
OVVO in Maarssen op het programma; voor TZ een mogelijkheid om 
de draad weer op te pakken?

Randy op zoek naar een kans.

SVM even geen koploper 
De onderlinge wedstrijd tussen SVM en Hercules om de bovenste plaats in de vierde klasse

G van de KNVB was bepalend wie in de eerste week van december zich koploper zou
mogen noemen. Doordat het Utrechtse Hercules deze ontmoeting met 2-0 won,

zijn de Herculanen nu voor tenminste één week de lijstaanvoerder.
 

Direct na de aftrap trok het gelijk 
al beter spelende Hercules het 
initiatief naar zich toe en was di-
rect erg gevaarlijk voor het SVM 
doel. SVM kwam niet verder dan 

1 snelle counter en moest zich be-
perken tot verdedigen. Hercules 
werd steeds dreigender. Het was 
wachten op de 1-0: deze kwam al 
na zo’n 10 minuten. 

De Maartensdijkers moesten zich 
beperken tot verdedigen. Hercu-
les heeft een goed en gemakkelijk 
combinerend team. Na een kleine 
20 minuten kwam Hercules op 2-0 
door een minder sterk moment in 
de Maartensdijkse verdediging. 
De Maartensdijkers kwamen niet 
tot uitgespeelde kansen en konden 
geen potten breken. 

Na wat tactische aanwijzingen 
speelde SVM de 2e helft wat 
beter, maar echt gevaarlijk wer-
den de geel-blauwen niet: Her-
cules was vanmiddag een maatje 
te groot en nam daardoor na dit 
onderlinge treffen de koppositie 
over. Hercules heeft nu 25 punten, 
SVM 24 en EDO (U) 23 punten. 
Het Utrechtse HMS is vierde met 
16 punten. De Maartensdijkers 
spelen op 8 december thuis tegen 
Austerlitz, dat na 10 wedstrijden 
al 12 punten (vier overwinningen) 
heeft behaald. 

Zes Herculanen zijn voor vier SVM-ers te sterk. (foto Nanne de Vries)



Winterfair op Schaapskooi
Zaterdag 15 december is de Schaapskooi aan de Melkweg 1b in Biltho-
ven in winterse sferen. Er wordt 
een gezellig evenement voor hele 
gezin georganiseerd  met diverse 
kramen en activiteiten voor kin-
deren. O.a. ponyrijden, knutselen, 
verhalen verteller, springkussen 
en schminken. Verse oliebollen, 
winterse soep en ander lekkers bij 
de vuurkorf. Van 11.00-16.00 uur.
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Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Laatste maand: Wildstoofpotje €15,-

Woe.
05-12
Do.

06-12
Vr.

07-12
Za

08-12
Zo.

09-12

Saté van varkenshaas 
met frietjes en sla

of
Zeebaarsfilet

met kruidenolie
of

Pastei met ragout 
(champignon) en 
wintergroenten

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
12-12
Do.

13-12
Vr.

14-12
Za

15-12
Zo.

16-12

Jachtschotel, gekruide 
aardappel en appel-

kaneelcompôte
of

Visragoût met rijst en 
gekruide boontjes

of
Paprika gevuld met 

couscous en geitenkaas

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Gaan bomen ons redden
Onlangs begaf ik me naar een kennisdag bij Van den Berk boomkwekerijen over 

klimaatbestendig groen. Dagvoorzitter én spreekster was Helga van Leur, de voormalig 
weervrouw van RTL. Zij hield een indrukwekkend betoog over,

hoe kan het ook anders, klimaatverandering. 

De titel van het betoog was: Zo-
mer 2018, incident of trend? Het 
antwoord weet u waarschijnlijk 
al, eerder trend dan incident. Door 
middel van duidelijke voorbeelden 
en grappige anekdotes snoerde ze 
iedere klimaatscepticus rigoureus 
de mond. Om dit te illustreren 
bijgaand een plaatje van de zoge-
naamde ‘Warming stripes’ (kli-
maatstreepjescode). Elk staafje 
representeert de gemiddelde jaar-
temperatuur waarbij de kleur de 
verhouding tot het gemiddelde 
aangeeft. Kortom: klimaatveran-
dering (door de mens) is een feit. 
Vervolgstap: wat gaan we doen? 
Ook hierin was Helga duidelijk: 
‘Laat je niet overmannen door wat 
er op wereldschaal gebeurd maar 
wordt lokaal actief’. (Ik laat me 
daarom niet gek maken door idiote 
rapporten als de Milieueffect Rap-
portage voor de mogelijke groei 
van Schiphol’). 

Over lokaal niveau gesproken. 
Zeer teleurstellend vind ik dat de 

gemeente De Bilt zich positief 
heeft uitgesproken over de bouw 
van een nieuwe woonwijk op het 
voormalig Hessing terrein. Hier 
had mijn gemeente een trend kun-
nen zetten voor heel Nederland 
door bos aan te leggen in plaats 
van te bouwen. Stelt u zich de 
koppen in de krant eens voor: De 
Bilt plant bos tegen klimaatveran-
dering of De Bilt, eerste gemeente 
die durf toont! Vermoedelijk een 
stapje te ver. 

Dus terug naar mijn eigen invloed-
cirkel. Ik ben immers boswachter 
en de aangewezen persoon om bo-
men aan te planten. Maar waarom 
zijn bomen dan zo belangrijk? Een 
(beperkte) opsomming: één boom 
kan meer dan 250 plant- en dier-
soorten ondersteunen, bos regu-
leert de temperatuur in een gebied, 
één boom koelt net zoveel als 10 
airco’s, bomen maken zuurstof, 
bomen filteren fijnstof en - niet 
geheel onbelangrijk - bomen slaan 
CO2 op. Daarnaast ben ik er van 

overtuigd dat wij nog wel iets kun-
nen leren van onze houtige mak-
kers. Zij bewonen deze aarde al 
370 miljoen jaar! Topwetenschap-
pers geven het ook aan. Bos is de 
beste ‘technologie’ om het klimaat 
te regelen. Tuurlijk, daarnaast 
moeten we ook minder en in 2050 
géén koolstof meer uit stoten. Laat 
de auto staan en ga fietsen, ver-
warm één kamer in plaats van het 
hele huis, koop minder spullen of 
tweede hands. En... plant bomen. 
Heeft u geen tuin of een heel klein-
tje, ondersteun dan organisaties in 
binnen- en buitenland die bomen 
en bossen aanplanten en beheren. 
Koop alleen nog maar FSC gecer-
tificeerd hout. Of help uw plaatse-
lijke boswachter door u vrijwillig 
in te zetten voor bos en natuur. 

Ik ben alvast begonnen. Deze win-
ter verwacht ik weer een behoor-
lijk aantal bomen te kunnen plan-
ten op de landgoederen Houdringe 
en Beerschoten. Nieuwe bomen. 
Misschien gaan ze ons wel redden.

Utrechts Landschap start pilot in 
circulair terreinbeheer

Utrechts Landschap wil het schone en waardevolle maaisel en slootbagger dat vrijkomt bij het 
beheer van haar terreinen zo hoogwaardig mogelijk gaan hergebruiken. Directeur-rentmeester 

Saskia van Dockum heeft enige weken geleden een intentieverklaring ondertekend,
waarmee de natuurbeschermingsorganisatie zich aansluit bij de Biomassa Alliantie.

Binnen deze alliantie hebben diver-
se terreineigenaren en kennisinstel-
lingen zich verenigd om samen toe 
te werken naar circulair terreinbe-
heer. Het beheer van natuurgebie-
den levert een grote hoeveelheid or-
ganische stoffen op, zoals maaisel 
en slootbagger. Utrechts Landschap 
wil dat organische materiaal zoveel 
mogelijk in de eigen gebieden gaan 
hergebruiken, bijvoorbeeld op na-
bijgelegen natuurakkers. Dit circu-
laire terreinbeheer past binnen de 
trend van de circulaire economie. 

Het is een economie waarin grond-
stoffen lang en hoogwaardig in de 
keten worden gehouden. Door de 
cyclus van groei, oogst en herge-
bruik van organische stoffen bin-
nen de gebieden te houden, blijven 
belangrijke organische stoffen voor 
de bodem behouden en worden 
transport en verwerkingskosten 
geminimaliseerd. Door zich aan te 
sluiten bij de Biomassa Alliantie 
wil Utrechts Landschap een bij-
drage leveren aan een gezondere 
bodem en een betere waterberging 

van die bodem. Bovendien wil de 
stichting leren van de ervaring die 
door de alliantie al is opgedaan. 

Utrechts Landschap is het eerste 
provinciale landschap dat zich bij 
de Biomassa Alliantie aansluit.

Directeur-rentmeester Saskia van Dockum overhandigt de getekende 
intentieverklaring aan Dirk-Siert Schoonman, voorzitter van de Biomassa 
Alliantie Ambassadeursgroep

Dat wil ik ‘effe’ kwijt….
In het artikel over de marterachtigen in de Vierklank van 28 november 
jl. viel mijn oog op de opmerking, dat over aantallen marterachtigen 
niets bekend is….Daarna volgt - in de context van de vorige zin - de 
vreemde vaststelling dat de aantallen achteruitgaan. Als oorzaak wordt 
op de eerste plaats de jacht genoemd. 

Ik wil er op wijzen dat de jacht op marterachtigen al vele jaren gesloten 
is. Er is dus geen enkele reden om aan te nemen dat jagers de hand heb-
ben in een mogelijke afname van marterachtigen 

Iets anders is het dat marterachtigen in de tijd dat zij jongen hebben 
ook als predator (organisme dat andere organismen als voedsel doodt, 
red.) van weidevogelnesten een rol spelen. Daarvan is bekend dat de 
aantallen al jaren afnemen vanwege in hoofdzaak de agrarische be-
drijfsvoering. Predatie speelt - bij lage aantallen weidevogels - een rol 
van betekenis. Het is daarom, denk ik, verstandig om activiteiten in het 
landschap eerder vanuit een ecologisch dan vanuit een soortenperspec-
tief te benaderen.

Met vriendelijke groet,
G.A. Muijsson, Bilthoven 

Werkdag in het Van 
Boetzelaerpark

Na gedane arbeid is er koffie in het parkhuisje. (foto Frans Poot)
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