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WETERINGS

Winnaars de Biltse Ondernemer 
De afgelopen periode konden inwoners van de gemeente De Bilt hun favoriete ondernemers 

aanmelden. Uit de meer dan 500 aanmeldingen, selecteerde de jury de negen 
genomineerden. Tijdens de Award avond op 27 november werd bekend 

wie de winnaar is geworden in elk van de categorieën. 

De prijzen werden uitgereikt 
door Ikke Bekking (Eigenaar 
Bilthovense Boekhandel en 
ambassadrice Ondernemer van het 
Jaar Awards, door Gert Smit (Plus 
Supermarkt Bilthoven en winnaar 
2017), door Madeleine Bakker-
Smit (Wethouder gemeente De Bilt) 
en door Migchel Dirksen (Directeur 
Rabobank Rijn & Heuvelrug).

Biltse Starter 2019
RocketStyle – Raymond de 
Vries. Deze pure ondernemer 
startte op Larenstein zijn online 
marketing bureau omdat hij zag 
dat ondernemers behoefte hebben 
aan een resultaatgerichte aanpak. 
Hun integrale werkwijze maakt 

de campagnes voor hun klanten 
efficiënt en succesvol. 

Biltse Middenstander 2019
Vink Witgoed – Ruth Nagel. De 
winkel is uitgegroeid tot een begrip 
in Westbroek en ver daarbuiten, 
voor huishoudapparatuur en 
keukenrenovaties. Samen met zijn 
medewerkers staat hij klanten met 
professioneel en persoonlijk advies 

te woord bij hun keuze voor het 
juiste product op maat met de juiste 
uitstraling. 

Biltse Ondernemer 2019
Top Kids – Mirella Saffrie. Zij is 
het voorbeeld van positieve lokale 
betrokkenheid, zij verbindt. Haar 
kinderopvang en BSO is een fijne 
plek voor kinderen om zich in 
hun eigen ik te ontwikkelen. Dit 
doet ze samen met enthousiaste 
medewerkers, die plezier uitstralen 
in hun werk.

Oeuvre award
Er werd ook een Oeuvre Award 
uitgereikt aan Els en Klaas van 
der Valk voor hun bijzondere 

verdiensten als ondernemer, 
verbinder en initiator. Deze prijs 
is een blijk van waardering voor 
hun verbindende rol in De Biltse 
gemeenschap en als ambassadeur 
voor de Ondernemer van het jaar. 

Reacties
‘De winnaars zijn een voorbeeld voor 
anderen door hun klantgerichtheid, 
zakelijke succes en maatschappelijke 
betrokkenheid’, aldus voorzitter 
van de jury wethouder Madeleine 
Bakker-Smit. ‘Met deze award 
avond willen we verrassende 
en waardevolle ontmoetingen 
tussen alle ondernemers uit onze 
gemeente stimuleren. De vele 
complimenten doen vermoeden dat 
dit goed is gelukt’, aldus Reinoud 

van Dommelen van Lions Club De 
Bilt-Bilthoven, die vervolgde met; 
‘Een geslaagde avond met zo’n 
275 gasten, waar ondernemers hun 
inspiratie vermenigvuldigen en het 
ondernemerschap vieren’. 

Winnaars
Raymond de Vries- RocketStyle 
(winnaar categorie Starter): ‘Ik 
ben trots dat ik deze erkenning 
krijg van de andere ondernemers 
uit deze gemeente en inwoners 
van gemeente De Bilt. Hopelijk 
inspireert het andere jonge 
ondernemers om te geloven in 
zichzelf en de stap te zetten naar 
het zelfstandig ondernemerschap’. 
Mirella Saffrie – TopKids (winnaar 
Ondernemer van het Jaar 2019): 
‘Zoveel in de belangstelling staan is 
een bijzondere ervaring, die ik niet 
zal vergeten. Alle positieve reacties 
zijn hartverwarmend, echt geweldig. 
Zeer bedankt, het was perfect 
geregeld allemaal’. Els & Klaas van 
der Valk - Van der Valk De Bilt & 
Utrecht (winnaar Oeuvre Award): 
‘Het is een totale verrassing voor ons. 
Met elkaar het ondernemerschap 
vieren is belangrijk, het is de basis 
voor samenwerking en stimuleert 
succesvol ondernemerschap. Met 
plezier lever ik daar een bijdrage 
aan als ambassadeur van de Biltse 
Ondernemer van het Jaar’. Ruth 
Nagel van Vink Witgoed (winnaar 
categorie Middenstander van 
het Jaar): ‘De ondernemers uit 
Westbroek hadden zelfs een bus 
gehuurd om aan te komen moedigen. 
Winnen met zoveel collega’s om je 
heen maakte het feestje compleet’. 
Tenslotte Rianne van der Neut – 
Van der Neut (genomineerd in de 
categorie Middenstander van het 
Jaar): ‘Niet gewonnen, maar wel 
tevreden! Het was een fantastisch 
event. Ik heb erg genoten van de 
hele verkiezingsperiode. Meer 
mensen zijn nieuwsgierig en 
stappen nu de drempel over om onze 
winkel te bezoeken. Een boost voor 
ondernemers.’ 

(Alexander Knottenbelt)

De winnaars in de categorieën waren Raymond de Vries (l) van Rocketstyle 
in de categorie Starter van het jaar, Mirella Saffrie van Topkids in de 
categorie Ondernemer van het jaar en Ruth Nagel (r) van Vink Witgoed in 
de categorie Middenstander van het jaar. [foto Walter Eijndhoven]

De verkiezing voor de Biltse ondernemer vond woensdag 27 november 
plaats in het gemeentehuis. [foto Walter Eijndhoven]

Politie past openings-
tijden bureau aan

Vanaf 1 december kan alleen op maandag persoonlijk aangifte gedaan 
worden bij de politie in de gemeente De Bilt. De andere dagen van de 
week kan men bij toerbeurt terecht op een van de bureaus in Baarn, 
Bunschoten, Eemnes of Soest. En alle avonden op het politiebureau in 
Baarn. Het gaat om een tijdelijke aanpassing van de openingstijden.

De eenheidsleiding van de politie in onze regio moet ‘blauwe’ 
politiemedewerkers uitlenen voor landelijke prioriteiten. De politie 
probeert dit lokaal op te vangen door agenten geen aangiften meer 
te laten opnemen, maar vooral in de wijken hun werk te laten doen 
en incidenten ter plaatse af te laten handelen. De politie blijft dus 
zichtbaar, beschikbaar en aanspreekbaar waar en wanneer nodig en is 
altijd bereikbaar voor meldingen en aangiften. Dus ook de wijkagenten 
blijven beschikbaar in de wijk.

Blauw op straat
Het politiebureau in onze gemeente wordt in deze periode enkel door 
(burger-) intake- en servicemedewerkers bemenst. De politie stimuleert 
inwoners om ook op andere manieren in contact te komen. Zo worden 
aangiften vaker digitaal, op afspraak en indien mogelijk op locatie 
opgenomen. En worden vragen van inwoners steeds meer via social 
media, popup-tenten of wijktafels afgehandeld op plaatsen met veel 
aanloop, zoals in Hollandsche Rading en Maartensdijk. Zoals dat ook 
voor de aanpassing gold, zal de politie in noodgevallen binnen 15 
minuten ter plaatse zijn en in overige gevallen binnen acceptabele tijd.

Aangifte doen
Het politiebureau, gevestigd in het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg 
173 in Bilthoven, is ’s maandags geopend van 9.00 tot 16.30 uur. Kijk 
voor de openingstijden van de politiebureaus in onze buurgemeenten en 
andere manieren waarop u aangifte kunt doen of een melding wilt maken 
op www.politie.nl. Op zaterdag en zondag blijven alle politiebureaus in 
deze regio gesloten.

Gilde gaat elektrisch

Erwin Wever neemt de Volkswagen E-Up in ontvangst uit handen van 
Eric de Rooij. Lees meer op pag. 11
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

08/12 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
08/12 • 09.30u - Ds. J. Prins 

08/12 • 18.30u - Ds. J. Belder

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
08/12 • 10.30u - Bezinningssamenkomst 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

08/12 • 10.00u - spreker Herman Kesting

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
08/12 • 10.30u - Voorgangers mevr. 

J. Noten en mevr. A. Veldhuis

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

08/12 • 10.15u - Ds. J. de Wolf
08/12 • 16.30u - Ds. H.J. Room 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

08/12 • 10.00u - Ds. H. E. Dankers, 
Viering en Dankzegging Heilig 

Avondmaal 
08/12 • 19.00u - Ds. M.J. Schuurmans, 

Nabetrachting Heilig Avondmaal 

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

08/12 • 10.00u - Mevr. 
ds. Arrie van Veen.      

R.K. St. Michaelkerk
08/12 • 11.00 uur - Eucharistieviering 

J. Skiba 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
08/12 • 10.00u - Spreker Hans Somhorst

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
08/12 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

08/12 • 10.00u - Ds. A. J. Schalkoort
08/12 • 18.30u - Ds. H. Juffer

Onderwegkerk Blauwkapel
08/12 • 10.30u - Adventsmuziek

 
Hollandsche Rading

PKN - Kapel 
08/12 • 11.00u - Ds. A. Altena 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

08/12 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
08/12 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

08/12 • 10.00u - Ds. A.J. Britstra Viering 
en Dankzegging Heilig Avondmaal
08/12 • 18.30u - Ds. A.J. Britstra 
Nabetrachting Heilig Avondmaal

PKN - Ontmoetingskerk
08/12 • 09.30u - Ds. A. Altena

St. Maartenskerk
08/12 • 09.30u - Eucharistieviering 

Pastor Joachim Skiba
 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

08/12 • 10.00u - dhr. J. Schep 
08/12 • 18.30u - Ds. F.E. Schneider

PKN - Herv. Kerk
08/12 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 
08/12 • 18.30u - Ds. C. van de Scheur 

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

Klaverjassen bij WVT

Kaartje leggen bij WVT kan 
op dinsdag van 13.30 tot 16.00 
uur, dinsdag van 19.30 tot 22.30 
uur of donderdag van 19.30 tot 
22.30 uur, alleen iedere eerste 
donderdag van de maand. 
Instappen kan het hele jaar 
door. Locatie is Talinglaan 10 in 
Bilthoven. Aanmelden kan via 
info@vvsowvt.nl.

Mama Lokaal Bilthoven

Mama Lokaal is een 
ontmoetingsplek voor (bijna) 
moeders met kinderen tot 4 
jaar. Vaders, Opa’s en Oma’s 
zijn ook van harte welkom. 
Elke woensdagochtend tussen 
10.00 en 11.30 uur, kun je er 
vrijblijvend binnenlopen en 
andere ouders ontmoeten 
en ervaringen uitwisselen. 
Regelmatig komt een deskundige 
vertellen. Aanmelden is niet 
nodig, locatie Bibliotheek Idea, 
het Lichtruim in Bilthoven. Zie 
voor meer info website: debilt.
ouderslokaal.nl.

Klaverjassen bij SVM

Op de vrijdagen 6 en 20 
december wordt er geklaverjast 
in de kantine van SVM aan de 
Dierenriem in Maartensdijk. 
De aanvang is om 20.00 uur en 
meedoen kost 3,50 euro. Er is 
ook een loterij, voor € 0,25 per 
stuk zijn er loten te koop. Voor 
aanmelden: tel. 0346 212366 of 
06 51832063.

Ontmoetingsdienst

De eerstkomende ontmoetings-

dienst vindt plaats op vrijdag 
6 december om 19.30 uur in 
Dijckstate aan het Maertensplein 
in Maartensdijk. De voorganger 
in deze dienst is kerkelijk werker 
Jan Grootendorst. Na de viering 
is er gelegenheid om koffie te 
drinken en met elkaar te praten. 
Jan Grootendorst is telefonisch te 
bereiken (0346 212904) als u om 
vervoer verlegen zit.

Kerstmarkt bij WVT 

Zaterdag 7 december is er bij de 
WVT kerstmarkt van 11.00 tot 
15.00 uur mogelijkheid om voor 
weinig geld kerstspulletjes aan te 
schaffen. Locatie is Talinglaan 
10 in Bilthoven.

Postduivententoonstelling

Zaterdag 7 december vindt de 
jaarlijkse tentoonstelling van PV 
De Bilt plaats in het clubgebouw 
in de Schaapskooi, Melkweg 
1A te Bilthoven. Er zijn zowel 
viertallen, als losse duiven in 
de categorie oude doffer, oude 
duivin, jonge doffer en jonge 
duivin. Zaterdag 7 december 
van 11.00 tot 16.00 uur is de 
zaal open voor bezichtiging. De 
prijsuitreiking is om 15.00 uur. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom. Info Peter van Bunnik, 
email: peter.van.bunnik@
kpnmail.nl

Repair Café bij WVT

Zaterdag 7 december is er Repair 
Café bij de WVT in Bilthoven. Je 
kunt hier je kapotte spullen komen 
repareren met hulp van ervaren 
reparateurs. Zij helpen bij het 
repareren van kleding, elektrische 
apparaten, computers, fietsen, 
houtwerk en speelgoed. Zo wordt 
de afvalberg kleiner, en ontstaat 
er een gezellige zaterdagmiddag 
vol lokale ontmoetingen. De 
toegang is gratis, een vrijwillige 
bijdrage welkom. Locatie: WVT, 
Talinglaan 10 in Bilthoven, Tijd 
Repair Café van 11.00 tot 14.30 u. 

Markt  
Samen Leuke Dingen Doen

De Markt Samen Leuke Dingen 
is elke maand op een andere 
locatie in de gemeente De 
Bilt. De plek in gemeente De 
Bilt om mensen te vinden met 

dezelfde interesses, en samen af 
te spreken om wat leuks te gaan 
doen: Op vrijdag 6 december 
wordt de markt van 14.30 t/m 
16.30 uur gehouden bij Retro 
Atelier Gaaf Kind, Uilenpad 8 
-10, winkelcentrum Kwinkelier 
Bilthoven. U wordt ontvangen 
met koffie en wat lekkers en 
zo nodig op weg geholpen door 
medewerkers van Mens De Bilt. 
De thema’s zijn o.a. Bewegen, 
Cultureel, Spel Spelen, Culinair 
en Creatief. Meer informatie: 
w.vanpoelgeest@mensdebilt.nl, 
tel 06 47296337. 

Voorlichtingsavond  
VO Scholen

Ouders van leerlingen in 
groep 8 kunnen in één avond 
kennismaken met diverse 
voortgezet onderwijsscholen 
in de buurt. Op woensdag 11 
december om 18.45 uur is er in 
het cultuur- en vergadercentrum 
H.F. Witte in De Bilt een 
voorlichtingsavond. Deelnemers; 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Aeres MAVO Bilthoven, De 
Werkplaats, Het Nieuwe Lyceum 
en Aeres VMBO Maartensdijk. 

Open kerk

De Centrumkerk, Julianalaan 
Bilthoven is in de Adventstijd op 
zaterdag 7, 14 en 21 december 
open van 11.00 tot 14.00 uur. 
Er is mogelijkheid voor een 
gesprekje, het branden van een 
kaarsje, of om stil te luisteren 
naar muziek.

Lezing in Huize Het Oosten

Op maandag 9 december 2019 
spreekt bij de Bilthovense 
Kring voor Wijsbegeerte 
en Psychologie prof. dr. 
mr. C.J.M.Schuyt; emeritus 
hoogleraar sociologie van de 
Universiteit van Amsterdam. De 
lezing is in Huize Het Oosten, 
Rubenslaan 1 te Bilthoven; 
aanvang 20.00 uur. Kaarten zijn 
aan de zaal verkrijgbaar. Info: 
www.bilthovensekring.nl

Top2000-dienst 
Oosterlichtkerk

Ook dit jaar is er weer een Top 2000 dienst in de Oosterlichtkerk, 1e 
Brandenburgerweg 34 in Bilthoven. Met musici uit de gemeente en 
liedjes, die door mensen van binnen en buiten de kerk zijn aangedragen. 
De muzikale dienst vindt plaats op 15 december; aanvang 16.00 uur.
 
De rode draad in de bijzondere viering is ‘verlangen en verwachten’. 
Dat thema sluit mooi aan bij de Adventstijd, maar past ook bij de pop-
songs die ten gehore worden gebracht. Van het nostalgische Het Dorp 
tot aan de tijd, die onverbiddelijk doortikt (Clocks van Coldplay). Het 
verlangen naar vrijheid dat klinkt in Over de muur van Klein Orkest. 
Die muur die dit jaar al weer dertig jaar geleden gevallen is. Maar het 
verlangen om vrij te zijn is gebleven. De verwachting dat we eens met 
Alan Parsons Old en Wise mogen zijn. Of dat we ontdekken dat we wel 
anders willen, maar er nooit toe komen (Hotel California). 
Dit is nog maar de helft van de nummers, die gespeeld en gezongen 
zullen worden. Na afloop is er gelegenheid om na te praten en elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.  
      (Ds. Evert van Leersum)

De beste wensen 
van onze bezorgers

Ook dit jaar kunt u onze bezorgers weer aan de deur verwachten met 
een persoonlijke kerst-/nieuwjaarsgroet. Voor u dé gelegenheid om 
uw waardering voor hun tomeloze inzet kenbaar te maken. Het is een 
tijdrovende bezigheid om met de kaartjes langs de deur te gaan. Het kan 
zijn dat u daardoor de krant iets later ontvangt dan gebruikelijk. U kunt 
de bezorger vanaf 11 december aan de deur verwachten. 18 december 
verschijnt de laatste Vierklank van dit jaar. Het eerste nummer van 
2020 wordt op donderdag 2 januari bezorgd.
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Notitie aanwijzen woningbouwlocaties 
gewijzigd vastgesteld

door Guus Geebel

Na een uitvoerig debat, dat werd 
onderbroken door een besloten 
gedeelte, gaf de gemeenteraad op 
28 november na het aannemen 
van een amendement ingediend 
door Bilts Belang en SGP steun 
aan het veelbesproken raads-
voorstel over de dertien woning-
bouwlocaties. Door het amende-
ment vervalt de opdracht aan het 
college van B en W om voor de 13 
locaties binnen de rode contouren 
de planontwikkeling voor wo-
ningbouw te starten en hiervoor 
een voorbereidingskrediet van 
75.000,- beschikbaar te stellen. 

Een motie van wantrouwen tegen 
het college ingediend door Peter 
Schlamilch (Forza De Bilt) krijgt 
alleen steun van zijn fractie en is 
verworpen. Van de overige in stem-
ming gebrachte moties worden er 
vijf verworpen. De aangenomen 
moties zijn: Een door Erik den Her-
tog (Bilts Belang) ingediende motie 

om de bestemming van 13 genoem-
de locaties ongewijzigd te laten. 
Een motie ingediend door Hanneke 
de Zwart (D66) om te onderzoeken 
of de ontwikkeling van de begraaf-
plaats is te combineren met die van 
de Schapenweide en een door haar 
ingediende en breed ondersteunde 
motie waarin wordt uitgesproken zo 
snel mogelijk in overleg met B en W 
tot een verdieping van de opdracht 
te komen om invulling te geven aan 
de woningbouwopgave en daarbij 
inwoners te betrekken. Een motie 
ingediend Jette Muijsson (Beter De 
Bilt) die het college oproept met 
geïnteresseerde en betrokken bewo-
ners, zo mogelijk per kern, een Ken-
nisteam Woningbouw in te stellen, 
krijgt eveneens steun van de raad.  

Rode contour
Peter Schlamilch citeert uit een flyer 
van bewoners die tegen de 13 wo-
ningbouwlocaties in opstand kwa-
men en stelt: ‘Dit wereldvreemde 
college heeft tot het allerlaatste mo-
ment vastgehouden aan de plannen 
waarvan alle insprekers en burgers 
al na een minuut konden zien dat 
ze funest waren.’ Alle door Forza 
ingediende moties zijn verworpen. 
Christiaan van Nispen tot Sevenaer 
(VVD) stelt dat de Schapenweide 
niet voor grootschalige woning-
bouw in aanmerking komt omdat 
we te maken hebben met milieuzo-
nering. Dat betekent dat binnen een 
bepaalde straal niet gebouwd mag 

worden. Johan Slootweg (SGP) wil 
de ambitie graag invullen. Het aan-
nemen van het amendement bete-
kent dat wij die woningopgave en 
de resultaten uit de notitie van de 13 
locaties elders moeten gaan zoeken. 
‘Wij willen niet alleen in Maartens-
dijk buiten de rode contour kijken, 
maar ook in andere kernen. Bij bin-
nenstedelijk bouwen moeten we 
naar de verkeersafwikkeling kijken.’ 

Samenwerking
Werner de Groot (CDA) stelt dat 
zijn partij altijd heeft gestreden voor 
goede en uitdagende voorzieningen 
in kinderrijke buurten. Het CDA wil 
speel- en ontmoetingsplekken in de 
buurten voor alle leeftijden. ‘Daar-
om waren wij kritisch tegenover 
de meeste locaties.’ Connie Brou-
wer (Fractie Brouwer) stelt dat de 
ontstane commotie ook iets moois 
gebracht heeft, gelet op de reacties 
van de bewoners en de deskundig-
heid die bij de bewoners aanwezig 
is. ‘We hebben geleerd dat we die 
mee moeten nemen.’ De stemmen 
staken bij een motie die Brouwer 
namens Menno Boer (SP), Krischan 
Hagedoorn (PvdA) en Theo Aalbers 
(CU) indient om het Ontwikkelper-
spectief Schapenweide inclusief de 
locatie begraafplaats Brandenburg 
opnieuw te bekijken en daarbij het 
concept autovrije wijk mee te ne-
men. De motie wordt in de volgende 
raadsvergadering opnieuw in stem-
ming gebracht. Connie Brouwer 
dringt aan op verdere samenwer-
king. Erik den Hertog (Bilts Belang) 
stelt dat buiten de rode contouren 
voor De Bilt mogelijkheden liggen 
om te bouwen. Zijn moties om daar-
over met de provincie in overleg te 
gaan en de bestemming Jachtlaan 
en Berlagelaan ongewijzigd te laten 
worden verworpen.

Inbreidingslocaties
Theo Aalbers (CU) stelt dat de wet-
houder heeft uitgevoerd wat de raad 
heeft opgedragen. ‘We hebben ervan 
geleerd dat er veel leeft in de wij-
ken.’ Zijn fractie steunt moties die 
gaan over een bredere visie en een 
brede inbreng van de burgers, dus 
ook meedenken. Henk Zandvliet 
(GroenLinks) vindt ook dat de wet-
houder zijn opdracht goed heeft uit-
gevoerd. ‘Wel had de communicatie 
een stuk beter gekund.’ Krischan 
Hagedoorn (PvdA) wil dat alvorens 
gebruik te maken van inbreidingslo-
caties eerst alle andere mogelijkhe-
den moeten worden onderzocht. Hij 
wijst ook op de mogelijkheden van 
herstructurering. ‘Niet levensloop-
bestendige sociale huurflats zou je 

plat kunnen gooien en er ruimere 
levensloopbestendige sociale huur-
woningen voor terug kunnen bou-
wen, met wat verdiepingen erbij.’ 
Ook steunt hij de motie om op de 
Schapenweide autoluw te bouwen. 
Hij geeft voorbeelden waar dit in 
andere plaatsen al is toegepast. Ha-
gedoorn zou het betreuren wanneer 
aan het einde van de zittingsperiode 
nog geen huis gebouwd is. Hanneke 
de Zwart (D66) heeft een enorme 
betrokkenheid en deskundigheid 
bij de inwoners gezien. Zij wil dat 
op een of andere manier vasthouden 
en steunt de motie om een kennis-
team van bewoners in het leven te 
roepen. ‘Politiek is kiezen, durven 
en overtuigen.’ Jette Muijsson (Be-
ter De Bilt) wil weten waarom de 
wethouder de raad niet tussentijds 
heeft bijgepraat, want dan had deze 
vertrouwenscrisis voorkomen kun-
nen worden. ‘Laten we in gezamen-
lijkheid van raad en kennisteams de 
randvoorwaarden en de nieuwe op-
dracht definiëren.’ 

Woningbouw
Wethouder Dolf Smolenaers be-
seft dat dit voorstel tot commotie 
en onrust heeft geleid en betreurt 
dat. ‘Een aantal zaken had beter 
gekund. Het college is aange-
spoord om snel werk te maken 
van woningbouw. Bij het stellen 
van de kaders zijn we duidelijk 
geweest dat de keuze niet zonder 
impact zou zijn. ‘Voor nu is het tijd 
om even de rust te nemen om ge-
zamenlijk door te pakken en elkaar 
niet los te laten. Een zorgvuldige 
nieuwe opdracht samenstellen, zo-
dat we tot een gedragen resultaat 
kunnen komen.’ Smolenaers wil 
de enorme betrokkenheid vasthou-
den. Over het vervolg zegt hij dat 
het college het proces graag faci-
liteert. ‘Want woningbouw is de 
bestuurlijke opgave van deze tijd.’  

De vergadering had grote publieke belangstelling.

Wethouder Dolf Smolenaers: ‘Een 
aantal zaken had beter gekund.’

Connie Brouwer: ‘De ontstane 
commotie heeft ook iets moois 
gebracht.’ 

Leo Fijen met 
nieuwe leefregels

door Henk van de Bunt

Maartensdijker Leo Fijen schreef in de afgelopen 20 jaar veel boeken, 
maar zijn best verkochte boek dateert uit 2004 en is het verslag van zijn 
eerste tocht langs Nederlandse abten en abdissen in buitenlandse kloosters. 

Maar liefst negen drukken beleefde dit boek dat maar liefst 20.000 keer 
verkocht werd onder de titel ‘De reis van je hoofd naar je hart, leefregels 
voor het bestaan van alledag’. Dit boek was al een aantal jaren niet meer 
te krijgen en heeft nu een geactualiseerde versie met 35 pagina’s extra. 
Daarin beschrijft Leo Fijen wat er sinds 2004 is gebeurd en waarom hij 
ervoor koos om nieuwe leefregels te formuleren. Centraal in die afgelopen 
vijftien jaar staat de dood van zijn ouders. En daarnaast ging de Maartens-
dijker theologie studeren en stond hij vaker aan het sterfbed van dorpsge-
noten en van bewoners van het verpleeghuis in Lage Vuursche. Zo leerde 
hij dat stilte en wachten waarden in de moeilijkste momenten van een 
leven zijn, maar zo ontdekte hij ook dat tijd maken om er zomaar te zijn 
en eeuwenoude rituelen rond bidden en zegen de weg zijn om dichter bij 
de ander te komen. 

Buigen
Fijen: ‘De schepping helpt daarbij om jezelf te relativeren en te erkennen 
dat de wereld niet van jou afhangt maar altijd om de ander draait. En in die 
ander komt juist op de bodem van het bestaan meer dan eens de ander aan 
de oppervlakte. Sterker nog, ieder mens kent de ervaring dat op de moei-
lijkste momenten van het leven het mysterie van God met ons het meest 
tastbaar kan zijn. En ieder mens beseft juist dan dat je er niet aan ontkomt 
om te buigen zodat de ander naderbij kan komen’. 

Loslaten
Leo Fijen heeft in de periode na 2004 een vaste tochtgenoot gehad. Dat 
was de kartuizer monnik Marcellin Theeuwes, Brabander uit Rijen die in 
Grenoble en Montrieux leiding gaf in de strengste kloosters van Europa. 
Begin dit jaar stierf deze Marcellin Theeuwes. Hij deed voor hoe je kunt 
loslaten: open je hart, omarm je schaduwen en ontdek dat onder die teleur-
stellingen God op je wacht en je aanvaardt in barmhartigheid. Het boek 
is verkrijgbaar bij Primera Maartensdijk en bij Bilthovense Boekhandel.

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank 
is een aantal exemplaren ter be-
schikking gesteld. Om hiervoor 
in aanmerking te komen stuurt u 
een mail naar info@vierkank.nl 
met in het onderwerp Leo Feijen. 
De boeken worden onder de in-
zenders verloot.

Tv-presentator Leo Fijen wil trager 
leven, anders en bewuster de tijd 
doorbrengen, en dichter bij de 
diepste stem van zijn hart komen. 
(foto Beemsfoto)

Expositie in PCB 
Uitvaartwinkel Bilthoven

Lokaal kunstenaar Bram Dolman, exposeert in PCB Uitvaartwinkel 
Bilthoven, Uilenpad 1. Al vanaf zijn jeugd schildert Bram met olieverf. 
Hij kreeg van zijn vader, die kleurmaker was, zijn eerste lessen. Na het 
volgen van diverse teken- en schildercursussen, o.a. bij de VU in Am-
sterdam, ging hij zijn eigen weg. 

Het landschap heeft altijd zijn voorkeur gehad, vooral als er water in 
voorkomt. Bram is, sinds de oprichting van de kunstkring BeeKk, lid. 
Zijn technieken zijn olieverf, acryl, aquarel en gewassen pentekening. 
Vanaf de jaren 80 exposeert Bram zijn werken en schildert hij ook in 
opdracht. Nadat hij in 1999 de Beatrix-portretwedstijd van het Utrecht 
Nieuwsblad won is hij meer portretten gaan schilderen. De expositie 
loopt tot april 2020 en is te bewonderen tijdens de openingsdagen: 
dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

advertentie
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Kipfilet
ook poulet of gemarineerd

Gevulde kippendij 500
GRAM 6.98

5
VOOR  5.-

Verse kiprollade

Procureurrollade

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 5 december
t/m woensdag 11 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

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Kiprollade
Rosbief
Biefstukworst 

Kip kerrie salade
Hammousse
Filet Americain 

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

1
KILO 11.-

BIEFSTUKSLEETJE
STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN 

BRIE MET TRUFFEL

500
GRAM 6.50

100
GRAM 2.75

DJAKARTA MIX

CASHEWNOTEN

250
GRAM 4.98

250
GRAM 2.98

500
GRAM 5.98

Kipschnitzels, runderschnitzels
gepaneerde schnitzels

Lekker voor het weekend

Hamburgers

DIKKE RIBLAPPEN 
OF HACHEEVLEES

100
GRAM 2.25

1
KILO 12.50

1
KILO 11.-

5 HALEN= 4 BETALEN

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 december.

Het heerlijk avondje 
breekt weer aan.
Wij hebben alles in 
huis om het zo lekker 
mogelijk te maken.!
Pepernoten, 
Amandelstaven, 
Sinterklaastaart, 
Speculaasjes, Salades, 
Wraps, Stamppotten 
en nog veel 
meer lekkers….!!

Hazelnoot schuim 
taart
Nu € 15,95
Florentines
Amandel/chocolade
Nu € 6,95

Kapucijnersschotel 
€ 1,25

100 gram

Vers gesneden
Boerenkool

€ 0,99
250 gram

Heerlijke sappige
Clementines

€ 2,49
Heel kilo

Desem
koolhydraatarm 
brood
Nu € 1,99
Onze bekende
Kaasbol
Nu € 3,49

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

De allerlekkerste
Zoete en sappige
Mandarijnen 
Nu ook weer 
verkrijgbaar in 
kistjes van 
2,3 kilo 

PROEF 
ZE NU…!

Heerlijke
Sappige zoete
Mango’s
2 stuks  € 2,98

Denk aan de vitamientjes!

Blauwe bessen
Nu per doosje  € 1,99

09
12

10
12

11
12

Alleen donderdag

Van onze patissier

Chili con carne € 1,25
100 gram

Pasta  
met kip en een vier kazensaus

€ 1,49
100 gram

Jachtschotel € 1,49
100 gramVan onze bakker

Vers van de traiteur
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Biltse Grift verhaalt over 
geschiedenis nieuwjaarsprenten

Een Biltse nieuwjaarprent uit 1888 in de vorm van een gedicht: ‘Nieuwjaars heil en 
zegenwensch van de Nachtwachts aan De Bilt’, was voor J.G.L. Thijssen aanleiding 

om in het decembernummer van De Biltse Grift stil te staan bij deze 
nachtwachten en de geschiedenis van de nieuwjaarsprenten. 

En hoe zag de Hessenweg er vroe-
ger ook alweer uit? Fred en Loes 
Meijer vertellen in hun artikel ‘100 
jaar sociale woningbouw aan de 
Hessenweg’, hoe Patrimonium, 
de ‘Vereniging tot verbetering van 
volkshuisvesting’ er in 1919 de eer-
ste sociale huurwoningen liet bou-
wen. 

Brug
Abe Postema, geïnspireerd door het 
oude bruggetje in het Van Boetze-
laerpark, vraagt zich in zijn rubriek 

‘De Bilt Toen en Nu’ af of er in 
de winter ooit nog wel zal kunnen 
worden geschaatst en hij staat stil 
bij de oplossingen, die baron Van 
Boetzelaer in de dertiger jaren had 
bedacht om zich te verzekeren van 
een vrij en ongestoord uitzicht van-
uit zijn woning op Sandwijck. De 
waterweg tussen Utrecht en Zeist, 
de Biltse Grift, blijft een bron van 
interessante verhalen. Kees Floor 
gaat in een drieluik in de komende 
nummers in op het leven van de 
sluiswachters, die maar nauwelijks 

konden rondkomen van hun scha-
mele loontje. Hij beschrijft in dit 
nummer hoe een van hen als bijver-
dienste vingerhoeden ging maken. 

En misschien heeft iemand vroeger 
wel eens een geheimzinnige fl es 
naast de WC pot zien staan. Henri 
L’Honoré Naber belicht het gebruik 
van de ‘botol tjèbok’. Tenslotte ver-
volgt Wim Krommenhoek zijn reis 
langs de beelden in onze gemeente 
en vertelt over de Biltse kunste-
naars Piet Jungblut en Piet Pijn. 

De Biltse Grift verschijnt omstreeks 
10 december en is verkrijgbaar 
bij de Bilthovense Boekhandel en 
Bruna in Bilthoven en bij The Read 
Shop in De Bilt.

Uit de gemeenteraad 
van 28 november

door Guus Geebel

Vragenhalfuur
Connie Brouwer (Fractie Brouwer) stelt een aantal vragen over het aan-
gekondigde zonnepanelenveld bij Maartensdijk. Wethouder Anne Brom-
mersma zegt dat dit een particulier initiatief is en de afspraak is dat de 
initiatiefnemers verantwoordelijk zijn voor de gesprekken met inwoners. 
Er is al van alles aan gedaan dus bewoners zijn betrokken. In het vergun-
ningentraject komt de raad nog aan bod. Pim van de Veerdonk (Beter De 
Bilt) stelt vragen over de reactie van de gemeente over een verzoek van 
de provincie om 5000 statushouders te plaatsen. Wethouder Madeleine 
Bakker heeft doorgekregen dat het gaat om opvangplekken voor asiel-
zoekers. De gemeente De Bilt heeft aangegeven geen mogelijkheden te 

zien daaraan een bijdrage te leveren. Op vragen van Peter Schlamilch 
(Forza De Bilt) over een sneltram in De Bilt antwoordt wethouder André 
Landwehr dat er geen concrete plannen zijn. Vragen van Henk Zandvliet 
(GroenLinks) over de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg over het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) naar 
aanleiding van de recente Kamer-
brief antwoordt Landwehr dat de 
gemeente De Bilt inzet op een 
hoogwaardig openbaar vervoer, 
dat betekent ook de ontwikkeling 
van station Bilthoven. De voorzit-
ter van de MIRT heeft benadrukt 
dat er kansen liggen tussen econo-
mie en mobiliteit. 

Burgemeester Potters verwelkomt 
Jos van Soest die als Gast van de 
Raad op uitnodiging van Werner 
de Groot (CDA) de raadsvergade-
ring bijwoont.  

Otto Oussoren wordt beëdigd en 
geïnstalleerd als commissielid 
zijnde niet raadslid voor de fractie 
van de ChristenUnie.

Otto Oussoren (rechts) versterkt als commissielid de fractie van Theo 
Aalbers (ChristenUnie).

Jos van Soest (links) woonde op uitnodiging van Werner de Groot de 
vergadering bij.

Geslaagden EHBO cursus
Op vrijdag 22 november deden de leden van de EHBO vereniging De Bilt-Bilthoven 

in de Kees Boeke-sporthal examen Eerste Hulp Bij Ongelukken.

De cursus bestond uit verschillende 
lesavonden en bevatte diverse ele-
menten zoals het veiligstellen van 
het Bewustzijn, de Ademhaling en 
Circulatie; ook werd de cursisten 
geleerd om te reanimeren en om 
gebruik te maken van de A.E.D. bij 
volwassen als ook bij  kinderen. 
De cursus werd gegeven door de do-
cent van de EHBO-vereniging Jan 
Broers met medewerking van lo-
tusslachtoffers. Op 16 januari 2020 
start weer een basiscursus  EHBO 
bij voldoende deelname. Zie ook 
onze website www.ehbodebilt.nl
      (Maud Timmer)

De cursisten Adore, Angelique, 
Charlotte, Gijs, Iemke, Jeanette 
behaalden hun diploma EHBO met 
bediening van de AED. 

Lezing van fotograaf 
Robert van Sluis bij FCB

Fotoclub Bilthoven ontvangt op 
maandag 9 december fotograaf 
Robert van Sluis. De amateurfo-
tografen van de club willen graag 
beter worden in hun hobby en 
nodigen daarom met enige regel-
maat een professioneel fotograaf 
uit.

Tijdens zijn lezing zal van Sluis 
vertellen over zijn passie voor 
communiceren via beelden en zul-
len compositie en nachtfotografi e 
centraal staan: ‘Een goede com-
positie begint met waarnemen. 
Vervolgens gaat het erom hoe 

je met je foto het beste uitdrukt 
wat je wilt laten zien’, meent van 
Sluis. Hulpmiddelen daarvoor 
zoals onder andere compositiere-
gels, kleur en symboliek zullen 
deze avond besproken worden, 
evenals het leggen van accenten 
in de foto. Ook voor nachtfoto-
grafi e heeft van Sluis de nodige 
praktische tips voor wat betreft 
camera-instelling, ruisonderdruk-
king, techniek om in het donker te 
focussen en hoe je het beste ster-
ren kunt fotograferen.

Oefenen
Er zal gedurende deze avond door 
de aanwezigen ook geoefend wor-
den om zo inzicht te krijgen in hoe 
het geleerde in de praktijk toegepast 
kan worden. Vervolgens krijgen de 
leden ook opdrachten mee om met 
het geleerde aan de slag te gaan. 
De resultaten daarvan zullen op de 
clubavond van 10 februari getoond 
en besproken worden.
De FCB-avond wordt gehouden in 
H.F. Wittecentrum, Henri Dunant-
plein 4 in De Bilt om 20.00 uur. Be-
langstellenden kunnen zich aanmel-
den via de website.

Alzheimercafé
Dinsdag 10 december vindt er een 
Alzheimer Café plaats in De Bilt 
in het restaurant van woon- en 
zorgcentrum De Koperwiek, Ko-
perwieklaan 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. Het thema van 
deze avond is “Rol van de huisarts 
en praktijkondersteuner bij demen-
tie” . Tijdens deze bijeenkomst 
zullen Marga van der Cruijsen, 
huisarts en Marlies Osinga, prak-
tijkondersteuner in Bilthoven met 
de aanwezigen in gesprek gaan en 
vertellen over hun rol bij dementie 
en wordt besproken wat een huis-
arts en praktijkondersteuner kun-

nen betekenen in dit proces. 

Vanaf 19.30 uur staat de koffi e 
klaar. Het programma begint om 
20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. 
De toegang is altijd gratis. Aanmel-
den vooraf is niet nodig. Voor meer 
informatie over het Alzheimer Café 
en/of het vervoer kan contact wor-
den opgenomen met Alida Melkert, 
tel.nr. 030 6562977. 
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

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

Wij zijn op zoek naar een collega

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

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

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

Maak op één avond kennis met de 
voort gezet onderwijsscholen in uw buurt.

Kom op woensdagavond 11 december 2019 
naar het cultuur- & vergadercentrum 
H.F. Witte. Henri Dunantplein 4, De Bilt

Vanaf 18.45 uur staat de ko�e/thee klaar. 
In vier rondes kunt u kennismaken met elke 
school. Aanvang 19.00 uur tot 21.00 uur. 

U bent van harte welkom!

VOORLICHTINGSAVOND

VO SCHOLEN

11 december 2019

WWW.AERESMAVO-BILTHOVEN.NL WWW.AERESVMBO-MAARTENSDIJK.NL

WWW.HETNIEUWELYCEUM.NL

werkplaats
werkplaats

WWW.WPKEESBOEKE.NL

Wij zoeken per direct een
   

DIRECTIE SECRETARESSE
voor 0,7 fte

Meer informatie over de school en een uitgebreide 
functiebeschrijving staat op onze website: 

www.hetnieuwelyceum.nl

Wij ontvangen uw sollicitatiebrief en cv graag 
uiterlijk woensdag 11 december 2019 per email: 

sollicitaties@hetnieuwelyceum.nl

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL GRATIS.   
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN BIJ DE KASSA.

3 1+
GELDIG VAN 15 

NOVEMBER T/M 15 
DECEMBER 2019.

Elke vrijdag 
verse 

OLIEBOLLEN!!!

POMPOEN 
CHIA BROODJE

van 2,90    NU € 2,25

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

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

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Opgelost! 
”Ik wist niet 
dat jullie dat 
ook deden! 

Was helemaal 
naar de 

copyshop in 
Zeist gereden 
maar daar 

konden ze me 
niet helpen .”

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Donderdagavond en vrijdagavond geopend

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

U bent van harte welkom 
voor een:

• Frisse nieuwe wintercoupe
• Kleurcorrectie
• Curlsys
• Freehand coloring
• Circlelights, babylights
• Balayage

Maak tijdig uw afspraak voor de feestdagen 
want over 3 weken is het al zover!
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Kiek nou toch ‘s effe an ... 
Hans de Dorpsbarbier

Hans de Kapper en zijn vrouw, Marianne v.d. Geld, vieren maandag 27 november (1995) samen 
iets bijzonders. Maandag is het 25 jaar geleden dat zij in het bekende bootje stapten om hun 

boterbriefje op te halen. Hans Stevens, onze door velen beminde dorpsbarbier, doet hier echter 
een beetje schuchter over. Wanneer je hem naar dit wapenfeit vraagt, zegt hij ietwat verlegen: 

‘eigenlijk is het maar tien jaar dat ik in de afgelopen 25 jaar thuis ben geweest’. 

Dit persoonlijk feest van Hans, Ma-
rianne en de kinderen ter gelegen-
heid van hun 25-jarig huwelijk valt 
bijna samen met de periode waarin 
Hans de vele Maartensdijkse hoof-
den goed gekapt door het dorp laat 
flaneren. 

Beatles
Begin jaren zeventig ging het door 
de Beatle-periode wat minder met 
de kappers. Velen lieten hun haar 
net zoals de Beatles lang worden. 
Hans zijn vader zocht toen naar 
uitbreidingsmogelijkheden van 
zijn kapperszaak in Soesterberg. In 
1972 kocht hij ergens in het noor-
den van het land een oude directie-
keet en plaatste deze op de hoek van 
de Sperwerlaan in Maartensdijk, ter 
hoogte van de huidige vijver. Hans 
werd iedere morgen samen met een 
dameskapster door zijn vader naar 
Maartensdijk gebracht. De directie-

keet, 5 bij 13 meter groot werd door 
een keukentje in het midden van de 
wagen verdeeld in twee ruimten. 
Links de heren- en rechts de da-
messalon. Els Slembrouck woonde 
al een poosje in het dorp en viel wel 
eens in wanneer een van de dames 
verhinderd was. Al snel stond zij 
doorlopend in de zaak. 
In het keukentje hing een boiler die 

vaak haperde. Voor een kappers-
zaak is warm water onontbeerlijk al 
is het alleen maar om koffie te zet-
ten. Mej. Blom, die in een van de 
huisjes aan de Kievitlaan woont en 
vanuit haar voorraam de zaak van 
Hans kon zien, bracht iedere dag 
koffie. Wanneer mej. Blom vanuit 
haar huis met de koffie naar Hans 
en Eis ging, liepen de paardjes in 

het nog onbebouwde weiland altijd 
met haar mee, herinnert ze zich. 
Nog lange tijd daarna werd mej. 
Blom door Hans zijn vader, die 
haar naam niet kon onthouden, de 
koffiejuffrouw genoemd. 

Modderig
Els Slembrouck vertelt, dat de pe-
riode in de oude directiekeet met 
het altijd modderig pad ernaartoe, 
een gezellige tijd was. Het was on-
gedwongen, bijna alles kon. Vaak 
stond de box met Sandra, de doch-
ter van Hans of Juliaan, de zoon 
van Els, in de zaak. Terwijl Hans en 
Els aan het knippen waren, zat een 
wachtende klant een van de kin-
deren op schoot te voeren. Na een 
tijdje moest de directiekeet wijken 
voor de nieuwbouw. De kappers-
zaak werd verplaatst naar een ruim-
te aan de Dorpsweg die daarvoor 
als worstmakerij dienst had gedaan. 
Thans is in dit pand de wijnhandel 
Op De Terp gevestigd. 
Met de komst van het winkelcen-
trum De Marijkehof kregen Hans 
en Els hun huidige stekkie. 
‘Thans na bijna 17 jaar in de Marij-
kehof is Hans nog niet veel veran-
derd’, vindt Els. ‘We zijn nog even 
plezierig bezig als begin zeventiger 
jaren in de oude keet. Al zet je Hans 
op zijn kop, hij blijft altijd dezelf-

de’. ‘Hans wordt eigenlijk nooit 
volwassen en dat is zijn sterkste 
eigenschap’ vindt mej. Blom. Hans 
heeft in de loop der jaren veel ini-
tiatieven in het dorp genomen: De 
rubriek Oud-Maartensdijk Belicht 
in de krant, de judoactiviteiten, de 
rommelmarkt voor de jeugd tot Sin-
terklaas die ieder jaar dankzij Hans 
Maartensdijk weer weet te vinden. 

Kapper Hans hoort bij Maartensdijk 
door Martijn Nekkers

Hoewel de salon van Hans Stevens aan het Maertensplein pas 10 jaar bestaat is na een snelle 
blik al gauw duidelijk dat ook hij houdt van het verleden. Zo probeert Hans Stevens in een 

moderne omgeving toch de nostalgische sfeer van gisteren op roepen.

Aan de muur met houten lambrise-
ring hangen oude platen en recla-
meborden. Er staat een koffergram-
mofoon en een oude Philipsradio. 
De gezellige ouderwetse haard 
brandt volop, weliswaar met elek-
trische vlammetjes, maar toch. Er is 
een vitrine met oude kappersattri-
buten. We zien een antieke telefoon 
die, zo merken we, nog werkt ook 
want er wordt door klanten veel ge-
beld voor een afspraak. Ook staat 
er een oude kassa die nog gewoon 
blijkt te functioneren 

Inzepen
Hans woont zelf in Soesterberg. 
Vader Stevens was daar kapper. Hij 
was daarnaast ook postbesteller, 
om zo in het ziekenfonds terecht 
te kunnen. Na het bestellen van de 
post werd er geknipt en geschoren. 
Vroeger waren er klanten, die zich 
dagelijks door de kapper lieten 
scheren. Als jongen mocht Hans de 
klanten inzepen. Daar mocht hij pre-
cies vijf minuten over doen waarna 
vader Stevens met een vlijmscherp 
scheermes met het scheren begon. 
Het was de tijd dat notabelen een 
aparte positie hadden. De notaris en 
de dokter waren altijd meteen aan 
de beurt, hoefden nooit te wachten. 

Iedereen vond dat de gewoonste 
zaak van de wereld. Als de kapper 
hoorde dat enkele van zijn klanten 
het plan hadden om aansluitend op 
hun scheer- of knipbeurt te gaan 
vissen zag Stevens Sr. er geen been 
in om de zaak dicht te gooien en 
zich bij de vissers aan te sluiten. 
Op de dagen dat er koeienmarkt in 
Utrecht was vertrok vader Stevens 
naar het Veemarktplein om daar de 
boeren een scheerbeurt te geven. 
Hans trad in de voetsporen van 
zijn vader en begon ook een kap-
salon maar dan bij de Amerikanen 
op de vliegbasis in Soesterberg. 
Van 1968 tot 1975 had hij er zijn 
militaire klanten. Ze wilden vooral 
korte koppies. Ondertussen begon 
hij in 1972 ook in Maartensdijk, in 
een eenvoudig houten keetje aan de 
Sperwerlaan. Na enkele omzwer-
vingen in het dorp streek hij ten-
slotte neer aan het Maertensplein. 

Openhartig
‘De mens heeft een natuurlijke 
aversie tegen mensen die om wat 
voor reden dan ook aan je lichaam 
zitten’, filosofeert de dorpskapper. 
‘Moet dat dan toch gebeuren omdat 
dit nu eenmaal nodig is, ontstaat 
er een speciale band’, is zijn erva-

ring. Klanten kunnen dan ook heel 
openhartig worden. Ze vertellen de 
meest persoonlijke dingen. Over 
van alles wordt gepraat in de salon. 
Speciaal op zaterdag als iedereen 
zonder afspraak te maken terecht 
kan. Er zijn dan meer mensen en 
er wordt dan heel wat afgekletst. 
Aan de kapper de taak om al die ge-
sprekken toch leuk te houden, wat 
te sturen en daarbij zelf wat afstand 
te houden. Kortom, de kapper moet 
ook een beetje diplomaat zijn. Want 
iedereen heeft een mening over al-
les en die meningen zijn niet altijd 
hetzelfde. Er is altijd stof genoeg. 
De laatste toppers: Wilders, Joran 
van der Sloot en (dichter bij huis) 
de golfbaan. Zo lijkt de kapsalon 
soms ook een beetje op een poli-
tiek café. Maar het is ook de plek 
aan het Maertensplein waar kinde-
ren met Sinterklaas hun schoentje 
mogen zetten, vorig jaar zo’n 300 
stuks.

Druk leven
Stevens, die binnenkort 60 wordt, 
denkt nog lang niet aan ophouden. 
Van dinsdag tot en met zaterdag is 
hij open. Op vrijdag en zaterdag 
bijgestaan door kapster Betty die 
dan de vrouwelijke klanten uitge-

breid ten dienste staat. Eigenlijk 
zijn er dan twee Betty’s want er 
staat permanent een beeld van de 
sexy Betty Boop in de zaak, gein-
tje van Hans. Op maandag gaat 
Kapper Hans langs bij klanten die 
slecht ter been zijn of te oud om 
naar het Maertensplein te komen. 
Een bezig baasje mogen we hem 
dus wel noemen. Ook op sportief 
gebied; judoot bij Judokan waarvan 
hij ook bestuurslid is. Daarnaast is 
hij ook lid van de Biltse Sportraad. 
Hans loopt regelmatig een mara-
thon en richt momenteel zijn blik 
op de Marathon van Rotterdam na-
dat hij afgelopen november aan de 
start verscheen in New York. Kap-
per Hans heeft een druk leven maar 
geniet volop van alles waar hij mee 
bezig is.

In 2008 schreef Martijn Nekkers 
een klankbord een nostalgische 
terugblik op de oude kappers in 
zijn woonplaats Utrecht die hem 
gedurende vele jaren ‘kort’ hiel-
den. Kort, voor alle duidelijk-
heid, voor wat zijn haar betreft. 
De Maartensdijkse dorpskapper 
Hans Stevens las het verhaal en 
herkende er veel van uit zijn ei-
gen kappersloopbaan. Ook hij 
had nog wel wat te vertellen over 
dit onderwerp. Op zichzelf niet zo 
vreemd want kappers hebben al-
tijd veel te vertellen. Dus meldde 
Martijn Nekkers zich in de kap-
salon aan het Maertensplein om 
tijdens een knipbeurt te luiste-
ren naar de mooie verhalen van  
Kapper Hans.

Op woensdag 4 januari 1995 verscheen nummer 1 van de eerste jaar-
gang van De Vierklank. Daarin bladerend ontmoeten we de adverteer-
ders van toen, die ook nu nog met enige regelmaat op de advertentiepa-
gina te vinden zijn. Eén van die adverteerders is Dorpsbarbier ‘Kapper 
Hans Stevens’. Vanaf het eerste uur tot op de dag van vandaag is hij 
terug te vinden middels tal van echte ‘Kapper Hans-advertenties’; te-
keningen en woorden, waarin hij breedsprakig het volk ‘kond doet’ van 
(zijn mening) over’ de actualiteit van de dag. Wij blikken terug aan de 
hand van één van de vele ‘Kieks’: de onwaarschijnlijk lange reeks ver-
halen waarin dorpshistoricus Koos Kolenbrander de lezers informeert 
over de (soms recente) stukjes geschiedenis van deze gemeente: een 
Kiek van 22 november 1995.

Henk van de Bunt

Kapper Hans Stevens aan het werk: Vierklankverslaggever Martijn 
Nekkers kan weer voor de dag komen.

Hans Stevens knipte ook thuis; 
zoals hier in Westbroek.

In De Vierklank van 8 februari 1995 noemt de 
dorpsbarbier zich een op heterdaad betrapte oplichter.

Veertien dagen later gaat de belastingdienst op jacht 
naar beunhazende kappers.

Hans Stevens volgde rond De Vierklank van 22 maart 
1995 een speciale cursus om weer helemaal ‘bij te zijn’.

Lees verder op pagina 9
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Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Voor bedrijven, 
instellingen, 

organisaties en 
particulieren 
verzorgen wij 

drukwerk maar 
ook  promotie 
artikelen en 

ideeën!

Je kan het zo 
gek niet 

bedenken of we 
gaan er voor. 

Meer info?
Bel of 

mail naar.

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Meld u nu aan via info@vierklank.nl.

Al mogelijk vanaf € 5,- per maand

Ook een vermelding in de bedrijvengids
op onze website: www.vierklank.nl?

Zoekt u informatie over een lokaal bedrijf,
kijk eens in onze bedrijvengids.

incl. terugkerende vermelding in de krant.

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

KIK accountants & belastingadviseurs
Teamwork kenmerkt ons bedrijf al sinds 1985. 
Ieder lid van ons team is gespecialiseerd in kennis 
op het gebied van administratie/accountancy en/
of belastingen ... [lees meer]

AdCura Begrafenisverzorging
De uitvaartzorg die wij u bieden, is geen kant-en-
klaar pakket, maar een persoonlijke uitvaart, ver-
zorgd tot in detail. Daarom bieden wij u ruimte 
en tijd om ... [lees meer]

Beterlopen kan dus echt!
Een ongelukje zit in een klein 
hoekje. Een mevrouw van, 
ik schat in de zestig, werd 
ingehaald door een auto en 
die kwam net iets te dichtbij, 
waardoor ze haar evenwicht 
verloor en tegen de stoeprand 
aanbotste en ‘boem’, daar lag 
ze op de grond met 
ontzettend veel pijn. 
Aangekomen in het zieken-
huis bleek haar hielbeen 
gebroken en haar knieschijf 
uit de kom te zijn. Ook had 
de rug een goede opdonder 
gehad en dit zal dan ook tijd 
nodig hebben om te 
herstellen. Na een operatie
aan de knieschijf en het 
hielbeen en revalidatie bij de 
fysiotherapeut is mevrouw 
weer aardig op de been.

Welke schoenen helpen 
hierbij?
Bij deze mevrouw heb je te 
maken met verschillende 
problemen, die allemaal een 
oplossing nodig hebben. We 
hebben voor mevrouw 
verschillende soorten schoenen 
gepakt. We zijn begonnen met 
een stevige schoen, een 
halfhoog model van Meindl met 
een afwikkeling en stabiliteit in 
de loopzool, een A/B 
wandelschoen. Deze stimuleren 
om het lopen weer op te pakken, 
want lopen is goed voor het hele 
lichaam en geest. Maar om altijd 
op wandelschoenen te lopen 
zag mevrouw ook niet zo zitten. 
Daarom hebben we ook een 
Durea schoen gepakt met een 
afwikkelzool. Deze schoen zorgt 

ervoor dat het hielbeen mooi 
recht blijft en de afwikkeling is 
voor de rug ook heel fijn, een 
vlotte schoen met een hele fijne 
pasvorm. In de avonden merkt ze 
dat haar voeten toch nog wat 
opzwellen en daarom hebben 
we de stretch booties van Solidus 
voor de dag gehaald, heerlijke
comfortabele booties die zich 
aanpassen aan je voeten. 
’S nachts als ze naar het toilet 
moet dan kan ze dat niet goed 
meer op de blote voeten en ja 
hoor, ook daar hebben wij 
natuurlijk een goede en fijne 
oplossing voor, de muilen van 
Fitflop hebben ook die 
afwikkeling in de zool en geven 
ook nog wat demping mee. 
Kortom voor iedere situatie 
hebben we een oplossing om het 
lopen een stuk aangenamer te 
maken.

Samenwerking met 
verschillende disciplines
Wij bij de George In der Maur 
Beterlopenwinkel lossen voet- en 
houdingsklachten op met 
bijzondere schoenen. Klachten 
door bijvoorbeeld reuma, 
neuropathie, rugklachten, 
hielspoor en vele andere klachten 
zijn bij ons dan ook geen 
uitzondering. Onze collectie 
bestaat o.a uit merken als Durea, 
Finn Comfort, Solidus, Meindl, 
Hartjes, Mizuno en Think. 

Ook kunnen wij als het nodig is 
de hulp inschakelen van de 
orthopedisch schoentechnicus of 
de podotherapeut. Ook is er een 
mogelijkheid om een afspraak te 

maken bij ons in de winkel voor 
het spreekuur, dat eens in de 14 
dagen op vrijdagmiddag 
gehouden wordt door de 
podotherapeut en één van onze 
schoenconsulentes. Kortom 
wij zijn er om problemen op te 
lossen.

Kortingsactie
Wij hebben een hoekje in de
winkel gereserveerd voor 
schoenen en laarsjes met korting 
die op kunnen lopen tot wel 
40%. Merken als Think, Solidus, 
Birckenstock en vele andere zijn 
hier te vinden. Ben je op zoek 
naar schoenen met een leuke 

korting of heb je er behoefte aan 
dat er eens goed naar je voeten 
en eventuele klachten gekeken 
wordt?

Kom dan snel een kijkje nemen 
bij de George In der Maur 
Beterlopenwinkel en wij staan 
voor je klaar.

VOORDEELHOEKTOT 40%KORTING

 Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

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

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

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

George In der Maur Beterlopenwinkel

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

Al zes jaar
op rij de beste!

7 December begint bij ons
de voorpret van Kerst.

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

op de Koperwieklaan 1

Rijwielpaleis Bilthoven, Hubo & Decorette, 

Tuinmarkt Bilthoven en Kloezeman Hoveniers maken de Kerst gezellig.

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

€169,-
€349,-

18V accuschroef/klop-        
boormachine

18V accuschroevendraaier

2 accu’s 

Lader

STANLEY FATMAX
gereedschapstas

+

+

+

+

+

FMCK465C2S-QW
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Herinneringen aan 
Kerstzaalvoetbaltoernooi 

door Kees Diepeveen

Dit jaar vindt in december de 50ste 
editie plaats van het Kerstzaalvoet-
baltoernooi voor basisscholen in 
de gemeente De Bilt. Het toernooi 
heeft een lange historie. Twee be-
kende Biltenaren en oud profvoet-
ballers Joost Broerse en Koos van 
Tamelen vertellen over hun herin-
neringen aan dit toernooi..

Begonnen als klein evenement 
met twee scholen in een gymzaal 
is het toernooi uitgegroeid tot een 
zaalvoetbaltoernooi waar dit jaar 
waarschijnlijk 100 teams aan zul-
len deelnemen; zowel jongens- als 
meisjesteams. Het toernooi heeft 
door de jaren heen vele deelnemers 
gehad. Joost Broerse (40), commer-
cieel directeur bij FC Utrecht heeft 
in zijn jeugdjaren meegedaan met 
teams van de Groen van Prinsteren-
school uit De Bilt maar heeft ook 
als coach opgetreden bij de teams 
van dezelfde school waar zijn doch-
ter in speelt. Koos van Tamelen (62) 
heeft nooit aan het toernooi deelge-

nomen, maar zijn zoons wel en daar 
heeft hij leuke herinneringen aan.

Fanatisme
Joost Broerse heeft vanaf (toen 
nog) klas 5 tot en met 8 met zijn 
klassenteams meegedaan  aan het 
kerstzaalvoetbaltoernooi. Joost: 
‘Ook mijn broers en zussen deden 
altijd mee. Ik weet nog wel dat we 
altijd voor de winst gingen. Dat fa-
natisme zat er bij mij toen al in. Er 
waren altijd schoolteams waarte-
gen je extra je best deed omdat daar 
leeftijdgenoten in speelde die ik 
kende van FAK, BVC of Bilthoven 
(nu FC De Bilt) die goed konden 
voetballen. Wedstrijden tegen de 
toenmalige Jan Ligthartschool, de 
Julianaschool, St Michaelschool en 
de Patioschool waren wedstrijden 
die je wilde winnen. We hebben een 
paar keer het toernooi gewonnen. 
Twee jaar geleden was ik coach 
van het team van mijn dochter. Dan 
komt er toch weer wat fanatisme 
naar boven en probeer je een tactiek 

te bedenken om te winnen. Maar 
natuurlijk gaat het erom dat de kin-
deren er plezier in hebben’. 

Boarding
Koos van Tamelen heeft langs de 
kant gestaan wanneer zijn zoons 
meededen. Hij weet nog goed hoe-
veel plezier ze eraan beleefden en 
hoe leuk het was om er naar te kij-
ken. Koos: ’Ik kan me nog goed 
herinneren dat de boarding rond 
het veld geïntroduceerd werd. Dat 
heeft het spel meer snelheid gege-
ven. Geen ingooi en intrappen meer 
en je kunt de boarding gebruiken 
om tegenstanders te passeren. Werd 
toen leuker om naar te kijken. Met 
de Poolster hebben mijn zoons het 
toernooi wel een paar keer gewon-
nen. Dit jaar doet een kleindochter 
mee dus gaat opa weer kijken’. 

Traditie
Beiden herinneren zich nog wel 
de sfeer tijdens het toernooi. In 
het verleden waren er finaledagen. 

De laatste toernooi-dag werden de 
finales in alle leeftijdsklassen ge-
speeld. Joost: ‘Je keek alle wed-
strijden en liep daar de hele dag 
rond. Heel veel toeschouwers volg-
den meerdere wedstrijden. Er was 
heel veel sfeer’. Ook dat is bij Koos 
blijven hangen: ‘Als ouder ging je 
met plezier naar de poule- en fina-
lewedstijden. Je bleef ook bij de 
andere teams kijken en je kwam 
veel bekenden tegen. Ontzettend 
leuk, natuurlijk ook voor de teams 

die finale speelden voor een volle 
sporthal’. Zowel Joost als Koos zijn 
het er over eens dat deze traditie 
gehandhaafd moet worden en dat er 
ook een 60ste editie van dit kerst-
zaalvoetbaltoernooi moet komen. 
Dit jaar worden de finales weer op 
de laatste speeldag gespeeld. Het 
toernooi vindt plaats op 23, 24, 27 
en 28 december in de sporthal van 
het HF Witte Centrum aan het Hen-
ri Dunantplein in De Bilt. . 

Koos van Tamelen (l) en Joost Broerse (r) hebben plezier met het 
tafelvoetbalspel.

Herfst in mijn eigen tuin

In het kader van herfstfoto’s merkte Jaap van Eijk (De Bilt) op, dat deze er volgens hem er ook wel bij past. 

Wie gaat er mee naar 
Rembrandt

Op zaterdag 14 december gaat de Historische Vereniging Maartensdijk 
op bezoek in het Rijksmuseum bij de tentoonstelling Rembrandt en Ve-
lazquez. Inschrijven via info@historischeverenigingmaartensdijk.nl. 
Informatie bij voorzitter Gert-Jan Weierink, 06 535245454.

Vertrek is zaterdag 14 december met de bus vanaf De Vierstee in Maar-
tensdijk naar Amsterdam, waar u uitgebreid de tijd krijgt om de werken 
van ‘de twee grootste portretschilders ooit’ te bestuderen. Na de in-
schrijving ontvangt u een bevestiging en een prijsopgave voor de bus-
reis. De aanmelding is definitief zodra het verschuldigde bedrag voor 
de reiskosten is overgemaakt. 

Een van de aanwezige parallellen in de tentoonstelling is met Oopjen 
Coppit van Rembrandt naast Velázquez’ Dona Antonia en zoon. Op de 
website van de historische vereniging kunt u lezen hoe Oopjen Coppit 
en haar portret in 1647 op landgoed Voordaan in Groenekan zijn be-
land.            (Jan Maasen) Vriend

Soms zijn dingen die gebeuren 
niet te verklaren. Maar het lijkt net 
of er over Hans Stevens in de vo-
rige eeuw al werd geschreven: In 
een uitgave van het tijdschrift De 
Vriend des Huizes”, verschenen in 
1885, staat een artikel getiteld “De 
Dorpsbarbier: (oude spelling) ‘Het 
is algemeen bekend, dat barbiers 
en haarsnijders als het ware uit een 
bijzondere klasse van menschen be-
staan. Het zijn de’ wandelende cou-
ranten, die van huis tot huis gaan, om 
de nieuwtjes te vertellen en te horen. 
Wij hebben hier niet de coiffeurs op 
het oog, die u in een fraaie salon ra-
zeeren en coiffeeren, maar wij spre-
ken thans van de oude barbiers en 
haarsnijders en inzonderheid van de 
dorpsbarbiers. De dorpsbarbier be-
hoort in den regel tot de autoriteiten 
van het dorp. Hij heeft dit aan zijn 
groote spraakzaamheid te danken. 
Wat de dokter en de notaris in de 
herberg bespreken en voor de boe-
ren onbegrijpelijk is, geeft de barbier 
in de volkstaal weder. Hij weet op 
alle vragen een antwoord te geven. 
Nimmer maakt hij zich bevreesd, 
dat hij den bal mis zal slaan. Over 
het algemeen hebben barbiers nogal 
gevoel van eigenwaarde. Of dit ge-
voel zijn ontstaan te danken heeft 

aan het twijfelachtig standpunt, 
dat zij in de maatschappij in-
nemen, is ons onbekend, doch 
zoveel is zeker, dat men zich 
slecht een barbier voor kan 
stellen, die niet verwaand is en 
dat men de barbiers evenmin 
tot d ambachtslieden als tot de 
fabrikanten of artiesten kan re-
kenen’. Hans knipt vanaf 1972 
in ons dorp. Na 23 jaar trouwe 
dienst zouden we hem – mede 
ter gelegenheid zijn 25-jarig 
huwelijksfeest de Eretitel kun-
nen verlenen van: ‘Hans de 
Dorpsbarbier’. 

Vervolg van pagina 7

Vierklank 1 nov. 1995: Kapper Hans Stevens stelt voor als benaming van 
het latere Maertensplein ‘Stevenshof’. 

Pauze tijdens 
werkochtend

Vrijwilligers in het Van Boetzelaerpark houden pauze tijdens de laatste 
werkochtend van dit jaar. Zij genieten van een kopje koffie in de 
herfstzon. Tijdens het werk werden zij bijgestaan door een ambtenaar 
van de groenvoorziening van de gemeente. (foto Frans Poot)



Adverteren in De Vierklank?
Dat kan! Mail naar: info@vierklank.nl
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Werken voor Senior Support

SENIOR
SUPPORT

Ben je dienstverlenend, ondernemend en professioneel? Wil je ook de 
kwaliteit van leven van senioren verbeteren? Word dan Supporter of werk 
als zzp’er bij ons! 
Wij zijn constant op zoek naar gemotiveerde mensen. Met jouw energie en 
levenservaring geef je onze cliënten de perfecte ondersteuning. Je verricht 
de werkzaamheden meestal in en om het huis en je bent prettig gezelschap.

Senior Support verleent praktische hulp en begeleiding thuis (particulier, 
Wmo of de Wlz) in de Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Bunnik, Odijk, de Bilt en 
Bilthoven. 

Het aantal uur per week varieert. Je bepaalt zelf hoeveel uren je werkt.

Meer weten?
Bel of mail ons voor een oriënterend gesprek.
Marion Stumpf en José van Brienen
Telefoon 0343-758737
contact@senior-support.nl

www.senior-support.nl

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

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

SINTERKLAAS SURPRISE
"Lekker en makkelijk": Een heerlijke huis gerookte
rookworst en een vol gevulde erwtensoep, beide alléén
even opwarmen  en genieten maar!! samen 7,50

YAKITORI SATÉ
De bekende en befaamde, gemarineerde kippendij op
een stokje regen, net even heel veel lekkerder...
ca.12 - 15 min. i/d oven op 150°C 100 gram 1,65

LEKKER SNOEPEN OP 5 DECEMBER!
Mini saucijzenbroodjes, mini quiche Loraine, balletjes, 
tv. sticks, Russisch eitje, Pincho's, en natuurlijk allerlei
heerlijke diverse toast salades.... ,

KIPDIJ BONBON
De zeer gewaardeerde, met roomkaas, olie en tomaat
blokjes gevulde kipdijfilet, omwikkeld met pancetta; ca.
30 min. op 160°C i/d oven 100 gram 1,50

GOURMET POPULAIR
Met o.a. kogelbiefstuk, kipfilet, varkenshaas, slavinkje,
mini boomstammetje, Engels worstje, mini mega
hamburger.                         ca. 280 gram p.p. p.p. 6,25

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

Om de avond goed mee te starten...

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 2 december t/m zaterdag 7 december.

Zetfouten voorbehouden.

VARKENSSCHOUDERFILETROLLADE

Lekker gekruid & gezouten; ca. 90 min. op 150°C 100 gram 1,25
BIEFBURGERS
100% rundvlees; stevig bakken en smullen maar... 3 stuks 4,50

GOURMET EXCLUSIEF
Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, mini cordon bleu
kipfilet, mini saté kalfsbiefstuk, reepjes biefstuk
gemarineerd.                      ca. 280 gram p.p. p.p. 6,75

...en nog 
veel

meer...

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

‘t Heerlijk avondje komt eraan!

t/m zaterdag 7 december  
kunt u bij ons profiteren

van hoge kortingen

op o.a. Luxe geuren
 Cadeausets
 Lancôme,
 Lancaster

Energieambassadeur Frans den Braber demonstreert energiezuinig 

inregelen van de CV. Foto: Jenny Senhorst

BENG! organiseert gratis informatieavon-

den over de verduurzaming van je huis. De 

voordelen zijn bekend: een hoger woon-

comfort, een lagere energierekening en 

minder CO2-uitstoot. Op 12 december 

staat de verlaging van het gasverbruik 

centraal. Dat begint bij een energiezuinige 

instelling van de CV. Energieambassadeurs 

Gerard Rosinga en Frans den Braber ver-

zorgen het programma van de avond. Hun 

motto: ‘Je kunt veel zelf doen en het hoeft 

niet moeilijk te zijn.’ Tijdens de avond kun 

je ook problemen inbrengen waar je zelf 

tegenaan loopt.

Isolatiesubsidie mogelijk
De nieuwe landelijke subsidieregeling 

‘Energiebesparing Eigen Huis’ komt ook aan 

de orde. Deze subsidie kan worden aange-

vraagd als je twee of meer isolatiemaatre-

gelen laat uitvoeren. Als aan de voorwaar-

den wordt voldaan, zijn ook bonussubsidies 

mogelijk, bijvoorbeeld op het energiezuinig 

inregelen van de CV. Dat inregelen gebeurt 

nu vaak niet waardoor het rendement van 

de installatie niet optimaal is. 

“Het is wel een klusje voor een goed opge-

leide deskundige.”, zegt energieambassa-

deur Frans den Braber daarover, “niet iedere 

monteur is er in getraind.” Hij demonstreert 

met zijn eigen inregelkit hoe het in zijn 

werk gaat. “In de ideale situatie is het ver-

schil tussen de aan- en afvoertemperatuur 

bij alle radiatoren hetzelfde, ongeveer 10 

graden. Zo wordt het hele huis gelijkma-

tig verwarmd.” Meer weten over deze en 

andere energiezuinige maatregelen? Meld 

je aan via e-mail: infoavond@beng2030.nl.

BENG!
Energiecoöperatie BENG! is een organisatie 

van, voor en door inwoners van gemeente 

De Bilt. De bijna 400 leden willen de omslag 

naar duurzame energie en energiezuinige 

huizen versnellen. www.beng2030.nl.

Heb je een hoge gasrekening? Wil je meer comfort door betere isolatie en een energiezuinige CV-

installatie? Kom op 12 december naar de gratis informatieavond van de Biltse energiecoöperatie BENG!. 

Een leerzame en interactieve avond met veel praktische tips. Locatie: De Vierstee, Nachtegaallaan 30, 

Maartensdijk, inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Aanmelden via e-mail infoavond@beng2030.nl.

Informatieavond in Maartensdijk op 12 december:

Gasverbruik omlaag!

advertorial
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Opvallende oorlogsverhalen op 
onlinemuseumdebilt.nl

Voorjaar 2013 zond omroep Max de serie Oorlogsgeheimen uit: een televisieserie over zoektochten 
naar het verleden. In de aflevering De knokploeg van mijn vader, stond het verzetsverleden van 

Jan van der Gaag centraal. Zijn zoon Ernst van der Gaag had nooit geweten dat zijn vader 
deel had uitgemaakt van een tweetal verzetsgroepen op de Utrechtse Heuvelrug. 

In april 1944 deed zijn knokploeg 
tot tweemaal toe een poging om 
bonkaarten te ontvreemden uit het 
gemeentehuis van Maartensdijk. 
Die bonkaarten waren nodig om de 
vele onderduikers van dat moment 
te verzorgen. Daartoe moesten ze 
eerst het politiebureau overvallen. 
De eerste poging mislukte.

Fragment
Onlinemuseumdebilt.nl mocht met 
toestemming van museum Beeld en 
Geluid in Hilversum het fragment 
uit de gedramatiseerde documentai-
re dat over deze verzetsdaad gaat, 
op de site van het museum zetten. 
Dit past in de voorbereiding van 
het bevrijdingsdossier waar online-
museum samen met de historische 
verenigingen aan werkt. Zie ‘het 
laatste nieuws op www.onlinemu-
seumdebilt. 

Smeerstation
Een ander opvallend bericht op de 

site gaat over een bijzonder stuk 
Biltse oorlogsgeschiedenis, over 
Rode Kruis-medewerkster me-
vrouw van Overeem. Zij organi-
seerde onder meer in De Bilt een 
‘smeerstation’: een: punt waar men 
levensmiddelenpakketten (met ge-
smeerde en belegde boterhammen 
als hoofdbestanddeel) klaarmaakte, 
onder meer voor de gevangenen in 
kamp Amersfoort. Biltse bakkers 
werkten mee. In Lou de Jongs Het 
Koninkrijk der Nederlanden in de 
Tweede Wereldoorlog leest men:  
‘eerst alles zonder betaling, later 
was dat, bij de inkrimpende be-
voorrading van de bakkerijen, niet 
meer mogelijk. ‘Van mijn dochter 
en schoonzoon die in Amsterdam in 
de illegaliteit waren, kreeg ik’, al-
dus de leider van het ‘smeerstation’ 
te De Bilt, ‘ook bonkaarten die ik 
per trein ophaalde. Boeren en ande-
re mensen gaven veel in natura. Ik 
kreeg adressen op en dan ging ik er 
heen om alles op te halen. Het was 

bij ons één groot pakhuis.’ Mw. Van 
Overeem werd door de gevangenen 
wel aangeduid als ‘de witte engel’.  
    [HvdB]

Loes van Overeem; ‘de witte engel’.

Noodkreet van Voedselbank De Bilt
Schreeuwend tekort aan medewerkers

Het bestuur van Voedselbank De 
Bilt stuurt een noodkreet rond: 
door de groei van het aantal 
afnemers; door de nieuwe manier 
van werken; en door veranderingen 
van functies, is er een groot tekort 
aan medewerkers ontstaan. Op alle 
plekken in de organisatie is behoefte 
aan extra menskracht: zowel in 
uitvoerende als leidinggevende 
posities op de werkvloer, als in het 
bestuur en op ICT-gebied. 

Gezocht wordt bijvoorbeeld 
naar een coördinator van het 
magazijn, medewerkers voor de 
voedselbankwinkel en magazijn, 
een organisatietalent voor 
inzamelingsacties, een bestuurslid, 
chauffeurs voor de koelbus, 
beheerder van de website en 
gastvrouw of -heer voor de uitgifte 
(dinsdag en vrijdag). Uiteraard 
worden nieuwe medewerkers 
ingewerkt door ervaren collega’s.  

Vrijwilligersbanen
Het huidige team bestaat uit 70 
vrijwilligers. Gezocht wordt naar 
mensen die van aanpakken houden, 
die zorgvuldig met mensen, voedsel 
en informatie om kunnen gaan en 
zin hebben in een nieuwe uitdaging. 
Het gaat om vrijwilligersbanen, 
want binnen de Voedselbank wordt 
niemand betaald. Belangstelling: 
contact@voedselbankdebilt.nl.
 (Lucy Duindam)

 Proeverij bij Landwaart
Bij Landwaart aan het Maertens-
plein te Maartensdijk kon op de 
laatste zaterdag in november  al 
volop geproefd worden van het 
Kerst-keuze diner. Zaterdag 30 no-
vember werden alle kerstgerechten 
smakelijk gepresenteerd en was ie-
dereen van 11.00 tot 15.00 uur van 
harte welkom om het lekkers te be-
kijken en te proeven.   [HvdB]

Klanten kijken hun ogen uit. 
[foto Jan den Ouden]

Al het lekkers resulteerde in rijen bij de kassa’s. [foto Jan den Ouden] De keuze in kerstpatisserie is bijzonder uitnodigend.

Mini Kerstmarkt 
Servicecentrum De Bilt 

Voor het vijfde jaar op een rij organiseren enthousiaste vrijwilligers van 
Mens De Bilt de Mini Kerstmarkt. Een gezellige middag met verkoop 
van allerlei leuke (zelfgemaakte) creaties en cadeauartikelen, een weg-
geeftafel, live muziek, warme chocolademelk en glühwein. 

Ook dit jaar gaat de opbrengst weer naar de door verkopers zelf geko-
zen goede doelen o.a.: Ouderen gemeente De Bilt, School op Bali voor 
kinderen met Down Syndroom, Wereldwinkel, Stichting Het Vergeten 
Kind, Nationaal Ouderenfonds, Kika, Baritméus en Stichting Poezen-
snuitjes. Ook de kraampjes van Reinaerde en Zideris zullen weer verte-
genwoordigd zijn. Voor wie er na afloop nog even gezellig wil blijven 
is er aansluitend een Stampottenbuffet in restaurant Bij de Tijd. 
De Mini Kerstmarkt wordt gehouden op dinsdag 10 december van 
15.00 tot 18.00 uur. Vooraf aanmelden via info@restaurantbijdetijd.nl 
of tel. 06 23216723.          (Wilma van Poelgeest)

Gilde Personeel gaat 
elektrisch

Ook Gilde Personeel neemt het milieu serieus. ‘Bij de aanschaf van 
onze volgende auto’s stond vast: het wordt een elektrische!’ vertelt 
Erwin Wever directeur van Gilde Personeel. ‘Vandaag konden we 
onze nieuwe aanwinst ophalen. Wij zijn een lokaal uitzendbureau en 
komen zelden buiten de provincie. De 100% elektrische Volkswagen 
E-Up heeft voor ons een prima actieradius en is daarom een 
perfecte keus. Bovendien rijdt de E-Up fantastisch en wordt ingezet 
als onze team-auto. Vanzelfsprekend wordt de Volkswagen E-Up 
door Autobedrijf De Rooij geleverd. We waarderen hun service en 
werken al jaren goed samen op het gebied van automobiliteit!’
 
Gilde Personeel is een lokaal uitzendbureau voor diverse branches 
zoals schoonmaak, horeca, groen, bouw, techniek en infra. ‘Ook voor 
administratief- of secretarieel medewerkers kunnen bedrijven bij ons 
terecht’, aldus Erwin. ‘We zijn doorlopend op zoek naar mensen die 
willen aanpakken in een voltijdsbaan of voor enkele uren in de week. 
Ook komen we graag in contact met bedrijven die op zoek zijn naar 
personeel. Laat het ons weten en wij gaan voor u aan de slag! Bel 030 
633 8672, kijk op www.gildepersoneel.nl of mail ons via 
info@gildepersoneel.nl.’

Erwin Wever neemt de Volkswagen E-Up in ontvangst uit handen van 
Eric de Rooij inclusief bijbehorende laadsnoer. (foto Hans Lebbe)

Ingezonden Mededeling
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

HOOGVLIET.COM

 Robijn duocapsules amour of caribbean, 
Dreft vaatwastabletten platinum orange, 
Omo Klein & Krachtig color of wit 
 Alle zakken met 30 - 40 stuks of fl essen van 1295 ml 
 Van /9.49 - /16.99 
 Voor 3.79 - 6.79 

Deze acties zijn geldig van woensdag 4 t/m dinsdag 10 december 2019. Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 1+1 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs. Zet- en drukfouten voorbehouden.

 Danio kwark 
 2 bekers van 450 gram 
 Van /3.06 - /3.84 
 Voor 1.53 - 1.92 

 Douwe Egberts 
fi lterkoffi e 
 3 pakken van 250 gram 
 Van /8.07 - /10.56 

 Lipton
 2 pakken met 20 stuks, blikjes van 0.15 - 0.25 liter 
of fl essen van 0.5 - 1.5 liter
 Van /0.92 - /10.98 
 Voor 0.46 - 5.49 

 Verspakket 
erwtensoep 
 Pakket van 1150 gram 
 Van /2.69 

 NU 

60%
KORTING

 NU 

 1+1
GRATIS 

 NU 

 1+1
GRATIS 

PER PAKKET

1.69 
3 PAKKEN

5.99 



 De Vierklank 13 4 december 2019

Gouden Schoolkantine 
Schaal voor Aeres 

Aeres Mavo Bilthoven heeft de gouden Schoolkantine Schaal 2019 - 2020 van het 
Voedingscentrum verdiend. Hiermee laten zij zien dat de schoolkantine gezond is ingericht. 

De school heeft hard gewerkt om 
de kantine gezonder te maken. Een 
gezonde uitstraling en een gezon-
der aanbod staan centraal in hun 
kantine. Het oog van leerlingen valt 
nu meteen op de keuze in gezonde 
broodjes, groente en fruit. En in 
de kantine staat altijd een kan met 
water. Leerlingen kunnen daar zelf 
water pakken en drinken. ‘Leer-
lingen willen gezonder eten en dat 
doen zij op deze manier’, aldus Ma-
riska Gleis, kantinemedewerkster 
bij de school in Bilthoven.

Voedingscentrum
De school heeft de kantine gezon-
der gemaakt aan de hand van de 
Richtlijnen Gezondere Kantines. 
Deze richtlijnen zijn opgesteld 
door het Voedingscentrum, in op-
dracht van het ministerie van VWS. 
De visie erachter: jongeren zijn de 
toekomst. Willen we dat zij gezon-
der leven, dan is het belangrijk dat 
zij ook op school gezond kunnen 

eten en drinken. Zij brengen hier 
immers een groot deel van hun tijd 
door. Ervaren dat gezond eten lek-

ker en heel gewoon is, helpt hen 
een gezond eetpatroon te ontwik-
kelen.   (Susan Wollaert)

De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het 
Voedingscentrum. Het doel is een gezonder voedingsaanbod op vo- en 
mbo-scholen. 

Pepernotentoernooi Judokan 
weer een succes

door Kees Diepeveen

Maar liefst 240 kinderen in de leef-
tijdsklasse van 4 t/m 11 jaar namen 
op zaterdag 30 november deel aan 
het Pepernotentoernooi van de 
Maartensdijkse Judovereniging Ju-
dokan in De Vierstee in Maartens-
dijk. 

Om 9.00 uur verrichte Madeleine 
Bakker, wethouder Sport en Wel-
zijn de opening. Toen was het de 
beurt aan de kinderen om aan hun 
toernooi te beginnen. Na elke leef-
tijdscategorie vond een prijsuitrei-
king plaats op een voor deze gele-
genheid nieuw gemaakt erepodium. 
Na een gouden en zilveren medaille 
kregen alle kinderen die niet in de 
prijzen vielen een bronzen medaille 
mee naar huis. 

Bokaal
Ook werd dit jaar weer de Kapper 
Hans Stijlbokaal uitgereikt voor de 
mooiste worp of actie binnen een 
leeftijdscategorie. De tribunes wa-

ren de gehele dag goed gevuld met 
meelevende ouders en andere sup-
porters. De organisatie kan weer 
terug zien op een zeer geslaagd 
toernooi.  

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

Sinterklaas in 
Groenekan ontvangen

Zoals elk jaar bezocht Sinterklaas 
op het laatste weekend van novem-
ber Groenekan. Onder een strak 
blauwe lucht maakte de Sint een 
rijtoer door het dorp vergezeld van 
een grote groep pieten en gevolgd 
door kinderen en hun ouders. Een 
muziekwagen reed voor de stoet uit 
om de straten in de sinterklaassfeer 
te brengen. De rijtoer eindigde in 
dorpshuis de Groene Daan in Groe-
nekan waar wethouder Anne Brom-
mersma de Sint en zijn gevolg wel-
kom heette. In de grote zaal van het 
dorpshuis werd de Sint door de kin-
deren uit volle borst toegezongen.  
                   [Kees Diepeveen]

Sint in rijtoer door Groenekan 
gevolgd door vele kinderen en hun 
ouders.

Warme Kerst in 
Bibliotheek 

Joris’ Kerstboom staat net als vorig jaar van 6 t/m 24 december in Bi-
bliotheek Idea Bilthoven. De actie is gebaseerd op het KRO-NCRV tv-
programma van presentator Joris Linssen, waarin hij mensen uitnodigt 
een bijzonder persoon in het licht te zetten. In de Bibliotheek in Biltho-
ven kunnen bezoekers de komende tijd hetzelfde doen.

Vanaf 6 december kunnen bibliotheekbezoekers tijdens openingstijden 
van de Bibliotheek een kerstbal met daarop een mooie gedachte in de 
boom hangen. Zo kun je een reddende engel bedanken, of een hechte 
vriendschap vieren. Het begint voor iedereen bij de vraag van Joris: 
‘Wie zet jij in het licht?’ Dat kan leiden tot mooie gesprekken bij de 
boom. Joris’ Kerstboom wordt zo een waardevolle ontmoetingsplaats 
in de dagen voor Kerst. 

Landelijke 
Bijna 200 bibliotheken in Nederland doen hieraan mee. Op www.jo-
riskerstboom.nl is te zien in welke steden Joris’ Kerstboom staat. Ook 
kunnen bezoekers hier een online kerstgedachte voor een dierbare ach-
terlaten.

Joris’ Kerstboom staat ook dit jaar weer in de bibliotheek. (foto: Stijn 
Ghijsen)

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Vorige week donderdag ging de nieuwe fietstunnel onder de Utrechtse-
weg in De Bilt open; een prachtig geschenk van de Provincie aan de 
gemeente De Bilt. Het grote belang van deze tunnel is het verbeteren van 
de fietsverbinding tussen het Utrechts Science Park en station Bilthoven. 
Maar uiteraard profiteren alle fietsers van deze fraaie tunnel. Het was 
een mooi en snel bouwproces met goede communicatie. Ga er maar aan 
staan; een nieuwe tunnel onder de zeer drukke verkeersader.

Helaas voor alle fietsers heeft de gemeente De Bilt zelf de verkeerssitua-
tie op de Dorpstraat slechts 200 meter verderop nog steeds niet verbeterd. 
Al in 2014 is besloten tot het uitvoeren van een verkeers-circulatie-plan 
en het lukt de gemeente maar niet om relatief eenvoudige ingrepen tot 
uitvoering te brengen.

Ik hoop van harte dat gedeputeerde Arne Schaddelee van de Provincie 
ook de gemeente kan assisteren met het bespoedigen van de uitvoering. 
Tot die tijd zullen al die fietsers die door de nieuwe tunnel fietsen zich een 
baan moeten zoeken tussen het sluipverkeer op de Dorpstraat in De Bilt.

Sander Thönissen, De Bilt

Sint bezoekt Toutenburg

Donderdagavond zijn Sint en zijn Pieten bij de Soos Toutenburg in 
Maartensdijk geweest. Het was weer een ouderwets gezellige avond 
met veel zingen, cadeautjes en heel veel lachen. De ouderen hebben een 
heerlijke avond gehad.                (Ella van Barneveld)
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BEKENDMAKINGEN
week 49 ¾  4 december 2019

Wet Milieubeheer  

Gelet op het bepaalde in artikel 8.41, vierde 
lid, van de Wet milieubeheer maakt het col-
lege van burgemeester en wethouders van 
gemeente De Bilt bekend dat het de volgen-
de melding zoals bedoeld in het Besluit mo-
biel breken bouw- en sloopafval heeft ont-
vangen van:
-  Gebr. Van der Heiden Transport B.V. voor 

het adres Graaf Floris V Weg 51 in Holland-
sche Rading.

  
De melding heeft betrekking op het tijdelijk 
in gebruik hebben van een installatie waarop 
het Besluit mobiel breken bouw- en sloopaf-

val van toepassing is. Het puinbreken zal 
plaatsvinden in de periode van 15 december 
2019 tot 15 maart 2020. De duur van de 
werkzaamheden zal maximaal 5 aaneenge-
sloten werkdagen zijn tussen 7:00 en 19:00 
uur. 

Daarnaast maakt het college bekend dat het 
de volgende melding zoals bedoeld in het 
Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer (Activiteitenbesluit) heeft ont-
vangen van:
-  Schoonderwoerd Vlees B.V. voor het adres 

C. de Haasweg 6 in Bilthoven. 

De melding heeft betrekking op het uitbrei-
den van het bedrijf middels het aanbouwen 
van een (gekoelde) opslagruimte, een expe-
ditie ruimte en een kantoor.

Er staan geen rechtsmiddelen open tegen 
(het accepteren van) de melding. Indien u 
een melding wilt inzien of een toelichting 
daarop wenst, moet u een afspraak maken 
met de Omgevingsdienst regio Utrecht via 
(088) 022 50 00. 
De Omgevingsdienst regio Utrecht is geves-
tigd aan de Archimedeslaan 6 te Utrecht. 

Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan Koningin Wilhelminaweg 259 te Groenekan
Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt geeft, op grond 
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), arti-
kel 3.6, 1.2.1a van het Besluit ruimtelijke or-
dening (Bro) juncto afdeling 3.4 van de Alge-
mene wet bestuursrecht kennis van de 
terinzagelegging van het ontwerpwijzigings-
plan: Wijzigingsplan Koningin Wilhelmina-
weg 259 te Groenekan. 

Plangebied
Het plangebied betreft het perceel Koningin 
Wilhelminaweg 259 te Groenekan. 

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het wijzi-
gingsplan is het planologisch vastleggen van 
het feitelijke bedrijfsgebruik en het verrui-
men van het bestaande bestemmingsvlak 
met 5 meter (oostelijk en zuidelijk) op het 
perceel. 

Terinzagelegging
Het ontwerpwijzigingsplan Koningin Wilhel-
minaweg 259 te Groenekan met de daarbij 
behorende stukken ligt gedurende zes we-
ken ter inzage van donderdag 5 december 
2019 tot en met woensdag 15 januari 2020. 
U kunt de stukken online inzien op de lande-
lijke website: http://www.ruimtelijkeplan-
nen.nl. Het planidentificatienummer (planid) 
is: NL.IMRO.0310.17005WP0002-ON01. 

De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 

te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te ma-
ken om de stukken in te zien. Dit is wel no-
dig als u vragen wilt stellen over de stuk-
ken.

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan 
een belanghebbende schriftelijk of monde-
ling zienswijzen over het ontwerpwijzigings-
plan indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt 
u richten aan ‘college van burgemeester en 
wethouders van De Bilt’. Per post via: Post-
bus 300, 3720 AH Bilthoven. Degenen die 
mondeling een zienswijze kenbaar willen 
maken kunnen binnen de bovengenoemde 

termijn contact opnemen met de hierna ge-
noemde contactpersoon.

Het is niet mogelijk via e-mail een zienswij-
ze in te dienen.

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door het college te nemen 
besluit tot vaststelling van het wijzigings-
plan. Ingediende zienswijzen kunnen aan-
leiding geven tot aanpassingen. Het ont-
werpwijzigingsplan wordt dan gewijzigd 
vastgesteld.

De bekendmaking van de vaststelling zal in 
het elektronisch gemeenteblad, de Staats-
courant en op de gemeentelijke website 
worden gepubliceerd. Indieners van een 
zienswijze worden hiervan schriftelijk op de 
hoogte gesteld.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over de ontwerpwijzigingsplan en de proce-
dure kunt u contact opnemen met  
Hugo Bartelink van gebiedsteam Groene 
Kernen/Sociale en Ruimtelijke Ontwikkeling 
van de gemeente De Bilt via telefoonnum-
mer (030) 228 94 11.

Tot en met maandag 23 december élke dag geopend, óók zondags
Elke dag open van 10.00 tot 17.00 uur, elke vrijdag lichtjesavond tot 21.00 uur

Lichtjesavond en 
stamppottenbuffet

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

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

LEVENDE 
KERSTSTAL
Met echte dieren die graag 
geknu� eld willen worden 
(mag onder toezicht)

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

KAARSENMAKERIJ
Zelf kaarsen maken, 
hier kan het (zaterdag 
en zondag)

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

SMULPLEIN
Oliebollen, po� ertjes, 
broodjes, snacks, warme en 
koude dranken én de 
enige echte 
WWWW-Glühwein

LICHTJESAVONDEN
Elke vrijdagavond een 
prachtig verlicht sprookjes-
dorp

STAMPPOTTEN-
BUFFETTEN
Snel reserveren want deze 
bu� etten zijn razendsnel 
volgeboekt

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

Vanuit het winkeldorp en het Smulplein loopt u 
zó binnen bij de kerstshow van ‘t Vaarderhoogt. 
Spectaculair mooi en boordevol kerst decoraties en 
-artikelen. Een � ink aantal daarvan ook nog eens met 
kortingen waar je echt heel blij van wordt.
                       Zie: www.warmewittewinterweken.nl
                              Klik op: aanbiedingen

Elke vrijdag is er een stamppottenbu� et van 17.00 tot 
19.00 uur, inclusief muzikaal vermaak. Van 19.00 tot 
21.00 uur is het dorp sprookjesachtig verlicht tijdens 
de lichtjesavond. Op het Smulplein kunt u dan 
genieten van veel lekkers én live muziek.

Ze zijn binnen!!!!!
De beste en de mooiste boom onder alle kerstbomen: de NORDMANN. Gekweekt in zorgvuldig beheerde bosbouw-gebieden, dus géén natuurkap.

Hoogte 150 tot 180 cm .......................................€ 19,99 Hoogte 180 tot 210 cm .......................................€ 32,99 

De Warme 
Witte Winter 

Weken draaien op 
volle toeren. Hoe 

dichter we de kerst 
naderen hoe meer bezoekers wij verwelkomen. 
Ook mensen die al voor de 2e of 3e keer komen. 
Vanwege de heerlijke/eerlijke gezelligheid, van-
wege het zich om de 3 à 4 dagen vernieuwende 
winkeldorp, vanwege allerlei lekkernijen op het 
Smulplein, vanwege alles wat zich afspeelt op het 
theater podium, vanwege alle andere activiteiten 
die plaatsvinden (zie de agenda op de website).

Sprankelende kerstshow

KCR te sterk 
voor TZ 

Deze zaterdag speelde TZ1 tegen KCR in 
Ridderkerk. Op papier was dit een wedstrijd 
waarin TZ kansen zou krijgen om de punten 
mee naar huis te nemen. Echter schoot KCR uit 
de startblokken, haalden een hoog percentage 
en sloegen voor rust al een groot gat. 

Aanvallend had TZ het lastig, veel fouten in de 
opbouw en door mindere schotkeuzes en pech in 
de afronding kon TZ het gat pas richting rust wat 
verkleinen. Verdedigend hadden ze het moeilijk 
met de scherp schietende heren en moeite de 
aanvallen van KCR te verkorten. Rond de rust 
vielen er meer schoten bij TZ en begonnen ze met 
achter-verdedigen op KCR. Dit leek zijn vruchten 
af te werpen, want ze kwamen tot 19-15 terug. 
Maar KCR ging weer met scherp schieten en 
ook door verdedigende slordigheden aan de kant 
van TZ bouwde KCR de voorsprong weer uit. 
De punten bleven in Ridderkerk en TZ zal zich 
klaar moeten maken voor de volgende wedstrijd 
zaterdag tegen SDO, waar het punten kan en moet 
gaan pakken. Eindstand 32-23. 

(Joëlle van Utrecht) 

Sinterklaas is zijn verjaardag aan het vieren
en dat gaat weer op heel veel manieren
maar is de dag dan voorbij
en is iedereen weer blij
dan gaan we de kerstboom versieren

Guus Geebel Limerick
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Werkplaats realiseert 
kleuterschool in Alata 

De Stichting Ghana schoolsupport realiseert samen met De Werkplaats Kindergemeenschap uit 
Bilthoven een nieuwe kleuterschool in Ghana. Er was al een lagere school in het dorpje Alata, 

maar voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar was er geen opvang. 

Dankzij de opbrengst van de Kerst- 
en Paasmarkt bij De Werkplaats 
Kindergemeenschap uit Bilthoven 
is er nu een mooie kleuterschool 
gerealiseerd; vanaf nu kunnen deze 
jonge kinderen ook beginnen met 
het leren van letters en cijfers. De 
kinderen en hun ouders in Alata zijn 
heel blij en dankbaar met de steun 

van leerlingen van de basisschool 
en het middelbaar onderwijs. 
Hard werken
Vooraf wordt dergelijk werk door 
het hoofd van het coördinatieteam 
in Ghana betreffende de bouw van 
het kleutergebouw in fases op-
gedeeld, waardoor controle kan 
worden gehouden op de bouw en 

het benodigde geld wordt per fase 
overgemaakt; het uitwisselen van 
foto’s en video’s begeleidt de re-
alisatie. In maart 2019 startte fase 
1; om de betrokkenheid van de 
Alata-gemeenschap te vergroten en 
ook om kosten te besparen, hebben 
de bewoners van het dorp gehol-
pen met het maken van honderden 
stenen met een mal, ze hebben de 
funderingsruimte gegraven en ze 
hebben deze volgestort met beton. 
Daarna hebben de lokale vaklieden 
de klus geklaard.

Behuizing
Fase twee bestond uit het metselen 
van de behuizing en het plaatsen 
van kozijnen. In de derde fase is het 
dak gerealiseerd en een betonnen 
vloer gestort. De laatste fase be-
treft het stuc- en schilderwerk, het 
afhangen van de deuren etc. De af-
ronding van het gehele project vond 

Kleuterschool Alata gereed.

plaats begin november 2019 en nu, 
9 maanden later, staat er een schit-
terend solide kleutergebouw.
Het ontwerp van deze kleuter-
school is precies gelijk aan het 
design en de afmetingen van een 
eerdere kleuterschool van de Stich-
ting bij Akaasu, nl ca. 12 x 6 meter. 
De totaalkosten voor de realisa-
tie van dit gebouw komen neer op 
ca. 5000 euro. Er kunnen 50 tot 80 
kinderen van 4 jaar en ouder star-
ten met onderwijs. In Alata is men 
heel blij want door de komst van 

de kleuterschool kunnen kinderen 
eerder starten met onderwijs: goed 
voor de eigen ontwikkeling, maar 
ook fijn voor de onderwijzers die 
anders op de lagere school gecon-
fronteerd worden met kinderen met 
een leerachterstand. Een bijkomend 
voordeel is dat wanneer kinderen 
naar de kleuterschool gaan, ouders 
meer kunnen werken en dat heeft 
een gunstige invloed op hun ge-
zinsinkomen. Info op www.ghana-
schoolsupport.nl.

Op 18 november was de officiële opening van de kleuterschool waarbij 
het hele dorp aanwezig was. De chief knipt het lint door.

Debatteam Het Nieuwe Lyceum 
onderuit in voorronde NK Debatteren

door Walter Eijndhoven

Vrijdag 22 november ging het debatteam van Het Nieuwe Lyceum (HNL) uit Bilthoven onderuit 
voor een finaleplaats bij het Nederlands Kampioenschap Debatteren voor Scholieren. 

Een teleurstellende twaalfde plaats in de voorronde was niet voldoende voor 
het team om zich te plaatsen voor de finale in januari. 

Om een finaleplek te bereiken, gaat 
natuurlijk heel wat aan vooraf. 
‘Voor deze laatste voorronde op 
onze eigen school heeft ons team 
ongeveer twee maanden geoefend’, 
vertelt Jade Kroet, leerling van 
HNL en lid van het debatteam. Dat 
vele oefenen wierp helaas niet de 
gewenste vruchten af. 

Improvisatiestelling
‘Wij bereiden de debatstellingen 
vooraf voor, maar horen pas vlak 
voor het debat of wij voor- of tegen-
stander moeten zijn’, vertelt Jade. 
‘Soms zijn dat best lastige onderwer-
pen en je krijgt slechts 20 minuten 
voorbereidingstijd. Daarnaast krijg 
je ook nog een improvisatiestelling 
te horen, om het nog uitdagender te 
maken’. Centrale stellingen waar-
over de leerlingen deze voorronde 
moesten debatteren waren: ‘ouders 
moeten bij de Tweede Kamerver-
kiezingen een extra stem krijgen 
voor hun minderjarige kinderen’, 
‘Nationale feestdagen mogen geen 

religieuze grondslag meer hebben’  
en ‘ Wereldwijd moet na elke ver-
kiezing de regeringsleider een ander 
geslacht hebben’ . 

Al sinds 1998 organiseert de Stich-
ting Nederlands Debat Instituut het 
NK Debatteren voor Scholieren. 
Met dit evenement hoopt zij leer-
lingen te prikkelen, overtuigender te 
laten spreken, zorgvuldiger te leren 

luisteren en nieuwsgierig te blijven. 
Tijdens de voorrondes en de finale 
moeten de teams, bestaande uit vier 
debaters, hun standpunt verdedigen. 
Om en om houden de voor- en te-
genstanders een speech van vier 
minuten. Wanneer alle debaters hun 
speech hebben gehouden, bepaalt 
de jury op basis van argumentatie 
en presentatie de winnaar van het 
debat.

Het officiële team

Kerstconcert KunstenHuis 
Muziekschool 

Op zaterdag 14 december vindt het 
traditionele kerstconcert van Kun-
stenHuis Muziekschool De Bilt-Zeist 
plaats, in de Oosterlichtkerk aan de 
1e Brandenburgerweg in Bilthoven. 

Het wordt een bijzondere avond, 
want tijdens het concert zullen en-
kele docenten, die ook professionele 
kunstenaars zijn, van de afdeling 
Beeldende Kunst van het Kunsten-

Huis live een kunstwerk maken, ge-
ïnspireerd op de muziek die te horen 
is. De kunstwerken worden na het 
concert te koop aangeboden. De op-
brengsten komen dit jaar ten goede 
aan de muziekstudio van Stichting 
Muziekids in het Prinses Maxima 
Centrum (PMC) voor Kinderoncolo-
gie in Utrecht. Naast de verkoop van 
de kunstwerken zal er een collecte 
gehouden worden voor dit mooie 

doel en doet het KunstenHuis ook 
zelf een bijdrage.

Aanvang is 19.00 en het concert 
duurt een uur. De leerlingen van 
de Muziekschool brengen dan een 
gevarieerd programma ten gehore: 
van kinderkoor tot harp en van singer-
songwriter tot blokfluitkwartet. De 
entree is gratis, er wordt gehoopt op 
een bijdrage voor het goede doel.

Film ‘Kramp is geen 
Ramp’ groot succes

De films van de leerlingen van het Aeres VMBO in Maartensdijk 
worden er met het jaar beter op. Deze derde korte film, geregisseerd 
door Timon Blok, met als titel ‘Kramp is geen Ramp’ was een lust 
voor het oog. De film laat zien dat kleine gebeurtenissen als een 
kramp grootse dingen kunnen veroorzaken. 

Het verhaal speelt zich af rond 1780. De steden stinken in de zomer 
als een dolle en daarom ‘vlucht’ de rijke burgerij de stad uit naar hun 
riante buitenplaatsen. Zo ook de machtige familie Eyck. Adriaan Eyck 
is burgermeester van Utrecht en houdt het in de zomer in de stad niet 
meer uit.

Hond
Frederik, de familiehond, krijgt tijdens een wandeling in het buitenge-
bied kramp. De familie Eyck houdt even rust en zien dan de plek van 
hun dromen, dat ook nog eens te koop is. Het vervolg van hun koop is 
de bouw van het prachtige Eyckenstein. De film is een prachtige mix 
van creatieve animatie en fantastisch spel.

Bewoners
Heel leuk was dat de huidige bewoners van Landgoed Eyckenstein Otto 
en Barbara van Boetzelaer ook bij de feestelijke première aanwezig 
waren. Barbara van Boetzelaer speelt overigens mee in de film. Dat de 
spelers er in de film er zo mooi en geloofwaardig uitzagen kwam door 
Astrid Nube van het Recyclelab in Bilthoven. Samen met de filmcrew 
werd ze hiervoor in de bloemetjes gezet. 
      (Arti Lammert en Monique Neppelenbroek)

In afwachting van de presentatie in Het Lichtruim in Bilthoven. [foto 
Reyn Schuurman] 
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Nieuwe trap verbetert toegang 
tot grote bad Brandenburg

door Kees Diepeveen 

Het nieuwe zwembad Brandenburg in Bilthoven is inmiddels ruim acht weken open. Tot op heden is 
een telkens terugkerende klacht dat de toegankelijkheid van het koude deel van het bad voor 
mensen met een handicap of voor de wat ouderen slecht is vanwege het ontbreken van een lage 
trap om het bad in of uit te komen. Vanaf 5 december hoort dat probleem tot het verleden.

Het was de bedoeling, dat de trap 
die in het oude bad werd gebruikt 
na enige aanpassing zou worden 
overgezet in het nieuwe zwembad. 
Helaas bleek dat uiteindelijk 
niet mogelijk. De beheerder van 
zwembad Brandenburg: ‘In de 
bouwvergaderingen hebben we het 
uiteraard over de trap gehad, die 
moest worden overgezet. Helaas 
is onze informatie over de staat 
van onderhoud van de trap niet 
goed begrepen door de firma die de 
opdracht moest uitvoeren. De trap 
bleek niet meer geschikt te maken 
voor het nieuwe bad. Omdat de 
trap in het programma van eisen 
van het nieuwe zwembad stond 
pakte de bouwer de draad op en 
heeft een nieuwe trap besteld. Daar 
zit natuurlijk weer een behoorlijke 
levertijd op. Maar op 5 december 
wordt de trap gemonteerd in 
het zwembad. Het is ontzettend 
jammer dat dit zo gelopen is. Er 
zijn mensen die zich terecht druk 
hebben gemaakt over het gemis van 
de trap’. 

Luie trap
Met het plaatsen van een 
zogenaamde ‘luie trap’ is een 

goede toegankelijkheid van het 
bad voor iedereen mogelijk. In 
de zwemwereld wordt de trap zo 
genoemd omdat de gebruikers op 
arm- en beenkracht uit en in het 
water kunnen komen. Er is ook een 
rolstoellift aanwezig die mensen 
vanuit een rolstoel in het water 
kan laten zakken. Bij een berichtje 
vooraf of een melding bij de entree 
wordt de rolstoellift geïnstalleerd 
om mensen in en uit het water te 
helpen. Vanwege veiligheidsrisico’s 
ontbreken een bovenrand om je 
even aan vast te houden en een goot 
in de wand van het bad om even 
op te staan. ‘Sommige mensen 
ervaren dit als een gemis.’ aldus de 
beheerder van het zwembad.

Gebruikers
De techniek werkt uitstekend. 
Daarover is de beheerder vooralsnog 
erg tevreden. ‘We hebben een prima 
onderhoudsbedrijf dat voortdurend 
alles controleert, inregelt, reset en 
ook watermonsters neemt. Daar 
heb ik helemaal geen omkijken 
meer naar’. De reacties van de 
gebruikers sterken de beheerder 
ook. ‘Natuurlijk moet iedereen 
wennen aan de nieuwe situatie. 

We ondersteunen, adviseren en 
helpen iedereen op weg en je 
ziet gelukkig de tevredenheid 
toenemen. Natuurlijk zal er nog 
genoeg op ons afkomen en daar 
staan we open voor. Naar elke 
klacht en opmerking wordt serieus 
gekeken. Alle medewerkers van het 
zwembad doen hun stinkende best 
om het de individuele gebruikers 
en groepen zwemmers naar de zin 
te maken’.

De rolstoellift wordt gedemonstreerd. 
Linksboven aan de raamkant wordt 
op 5 december de nieuwe trap 
geplaatst.

DOS wint ruim van Wit Blauw 
Wit Blauw uit Kampen heeft een ploeg die bovenin mee wil draaien, zodat DOS in de eerste 

thuiswedstrijd van het zaalseizoen flink aan de bak moest. Het werd een aantrekkelijke 
wedstrijd, waarin DOS uiteindelijk ruim met 33-26 zegevierde.

DOS startte de wedstrijd met 
Marjolein van Zijtveld op de plek 
van de vorige week geblesseerd 
geraakte Amber de Jong. In 
de eerste tien minuten van de 
wedstrijd legde DOS de basis 
voor de uiteindelijke overwinning. 
Na een 2-1 tussenstand liepen de 
Westbroekers snel uit naar een 
8-1 voorsprong. Een fase waarin 
bij DOS veel lukte en er met veel 
overtuiging werd afgerond. Hierna 
lag het spel richting rustsignaal erg 
vaak stil vanwege kleine blessures 
of wisseling van materiaal bij 
de gasten uit Kampen. Het was 

knap dat DOS zich door deze 
onderbrekingen niet uit het spel 
liet halen, alleen duurde de 1e helft 
geen 25, maar bijna 50 minuten. 
Kort voor rust had de ploeg een 
maximale voorsprong bij 20-
10. Enkele tegentreffers bracht 
een ruststand van 20-13 op het 
scorebord.

De tweede helft was iets 
minder spectaculair dan voor 
rust. DOS haalde het hoge 
afrondingspercentage van voor 
rust niet meer. Verdedigend gaven 
de Westbroekers de tegenstander 

op bepaalde momenten net iets te 
veel ruimte. Er waren momenten 
dat Wit Blauw iets dichterbij 
kwam, maar echt spannend werd 
het niet meer. DOS hield controle 
over de wedstrijd en vergrootte 
op die momenten weer snel de 
voorsprong. Het leverde aan het 
eind van de rit een mooi aantal van 
33 doelpunten op. Daar komt bij 
dat ook het vertoonde spel reden 
tot tevredenheid gaf. 

Aanstaande zaterdag speelt DOS 
weer thuis. De wedstrijd tegen De 
Meeuwen begint om 19.55 uur.

Thuisploeg DOS met het team van de week (DOS F2).

Pietentraining voor 
Nova-Kangoeroes

Cadeautjes door de schoorsteen gooien, over de daken klimmen en de 
‘O-zo-snel’ race; het kwam afgelopen zaterdag allemaal voorbij tijdens 
de Pietentraining voor de Kangoeroes van Korfbalvereniging Nova. 

Nova telt inmiddels ruim 40 Kangoeroe-leden die elke zaterdag 
allemaal leuke bal-, tik- en korfbalspelletjes doen. De kinderen mochten 
afgelopen zaterdag tijdens de speciale Pietentraining allemaal in hun 
pietenpakje komen. Nadat alle kinderen echte pietenactiviteiten hadden 
gedaan, ontvingen ze hun eigen pietendiploma.     (Renske van Kempen)

Bridgekampioenen
22 november werd in het HF Witte Centrum in De Bilt door totaal 40 
paren gestreden om het Open Paren Kampioenschap Bridge.

De winnaars: Nico Verhaar (l) en Wiet Schiethart (r) krijgen door Jan 
Groenewegen (voorzitter BC Bilthoven) de prijs uitgereikt .

SVM JO19-1 
ongeslagen kampioen

Afgelopen zaterdag speelde SVM JO19-1 de beslissende thuiswedstrijd 
om het winterkampioenschap in de 3e klasse. Met nog 2 wedstrijden 
te gaan had het team aan een gelijkspel tegen VVJ genoeg om de titel 
binnen te halen. De thuisploeg liet het er echter niet op aan komen en 
trok met 7-3 de winst naar zich toe.      (Majorie Overvoorde)

Een trotse SVM voorzitter Frans van der Tol reikte na afloop de beker 
uit aan het team en gaf een compliment aan coach Barry. V.l.n.r. Niels, 
Coen, Thimo, Elio, Lenny, Tom, Mark, Pepijn, Sam, Frank, Colin, 
Robin en Frans van der Tol en zittend Thijs, Sven en Sten.  
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl
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Te koop aangeboden 
HORLOGEBATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag t/m. 
vrijdag van 08.30 tot 12.00 
uur en 13.30 uur tot 17.00 uur. 
Zaterdag gesloten tel. 0346-
212672 

Lichte kleur ovale mand maat 
52,5 bij 37,5, hoogte 20,5cm 
€2,-. Tel: 06-14040516

Koperen ketel met een blauw 
witte knop en hengsel, van 
hengsel is een klein stukje af 
€5,-. Tel: 06-14040516

Koperen kandelaar voor aan 
de muur voor een dunne 
kaars hoogte 24cm. €2,- Tel: 
06-14040516

Vloerkleed  La Carte Tapijt 
Atelier; poolhoogte 5cm beige/
bruin met blauw  2,30x3,10m 
€50,-. Tel. 06-22790126

Zgan lichte kleur dames 
winterjas van ANWB merk 
Human Nature mt XL. €20,-. 
Tel. 06-29506849

Konijnen-/caviakooi met toe-
behoren in de hoekjes wat 
plekjes van plassen 82Lx43H 
€20,-. Tel. 06-29506849

Gala tasje, goudkleurig, 
enveloppe model, €6,-. Tel. 
06-30693144. 

Twee paar schaatsen, Viking 
Noren met zwart leren schoe-
nen z.g.a.n. mt. 36/38. Samen 
voor € 20,-. Tel. 06-16641083.  

Twee nette licht houten stoe-
len met armleuning en groen 
kunstlederen bekleding samen 
voor € 15,-. Tel. 06-16641083. 

Wpro Sks 101 stapelkit met 
werkblad incl. riemspanning 
voor combi wasautomaat/dro-
ger in perfecte staat. €35,-. tel. 
0346211269

Gebreide babyborn pakjes in 
alle kleuren (broek-trui-muts) 
€5,-. Set wit metalen dressboy 
€5,-. Tel.030-2202996

Kerstboom met verlichting 
210 cm hoog. Mooie kerstbal-
len versiering. Compleet €40,-
. Tel. 030-2204699

Solarium Philips HB591. 
€25,-. Tel. 0346-212616

Nieuwe hobbyboeken 'ondori’ 
lappen poppen en knuffeldier. 
Nu €5,-. P.s Originele mono-
poly z.g.a.n €10,-. Tel.030-
2202996

Nw. Creme damesjas, gewat-
teerd met capuchon en bont-
kraag. Mt 44-46 valt klein. 
€25,-. Z.g.a.n cript-o-gram van 
Jumbo €5,-. Tel.030-2202996

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

Herintreders, schoolverlaters, 
parttimers, studenten op zoek 
naar leuke BIJVERDIENSTE 

dichtbij?  Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

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

Gastouder/OPPAS aan huis 
gezocht in Bilthoven-Noord. 
Voor meisje van 2,5 en vanaf 
14.45u broer van 5. Liefdevol, 
positief, duidelijk, energiek, 
buitenmens/ antroposofische 
achtergrond. Donderdag gehe-
le dag en in overleg evt. maan-
dag- en dinsdag(middag). 
oppasbilthovennoord@gmail.
com

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

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

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

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

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Martinus Hilversum voor 
stoelen en fauteuils zowel 
meubelstof als leer. Tel.035-
6230901 of 06-53449761

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

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

GEZICHTSBEH. v.a. 24€ 
producten van Mineral care 
gedipl. schoonheidsspec. Tel. 
06-28376719.

Masseer de kwaaltjes van 
je kindje weg in 1 minuut. 
BABYREFLEXOLOGIE 
nu €35,- Zie praktijkrosa-
rium.nl. Hester Visser. Tel. 
06-14373010

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

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

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

Jezus zegt: Want wat zou het een mens baten, als hij 
de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? 
Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, 
Bilthoven.

Cursussen/ trainingen 

Bridgeles voor Beginners 
Eerder was aangekondigd dat bij voldoende 
belangstelling een bridgecursus voor beginners 
(boekje 1 van Berry Westra) zou worden gegeven. 
Er waren onvoldoende aanmeldingen, zodat op 
dat moment de cursus geen doorgang vond. Het is 
de bedoeling, dat - bij alsnog een voldoend aantal 
aanmeldingen - op 24 februari 2020 de cursus van 
12 avonden, gegeven door Henk van de Bunt, op 
maandagavonden in Maartensdijk alsnog start. 
De overige avonden zijn op 2 en 9 maart, 23 en 
30 maart, 20 en 27 april, 4, 18 en 25 mei en 1 en 
8 juni. Minimaal 12 deelnemers; kosten 85 euro 
p.p.  Belangstelling kan worden aangegeven via 
bridgeopleiding@ziggo.nl.
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK
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.

Daisy, de hond die vorige keer 
asieldier van de maand was zit 
helaas nog steeds bij ons in het asiel.

Dier van de maand:
katjes Joanneke en Jodokus 

Graag willen we deze twee katjes onder de aandacht 
brengen omdat ze al een hele poos bij een pleeggezin 
verblijven. Niet omdat ze ziek zijn, maar omdat ze heel 
erg bang zijn. Ze zijn als ‘verwilderde’ kittens bij ons 
binnengebracht en daarna naar het pleeggezin gegaan 
om ze te socialiseren. Zoals in onderstaand stukje zijn ze 
al wel op de goede weg maar ze zijn er nog niet. Deze 
katjes zijn daardoor moeilijk plaatsbaar omdat de meeste 
mensen een lieve, aanhankelijke, sociale kat de voorkeur 
geven boven dit soort projecten.

Ze zijn er nog niet maar er is sprake van een stijgende 
lijn die nog steeds doorzet. Wat deze katten nodig 
hebben, is een omgeving waar ze zich in een tempo dat 
bij hen past, kunnen ontwikkelen tot huisgenoten die 
onbevangen op mensen en hun omgeving reageren. 
Dat vraagt van de nieuwe eigenaar(s) veel geduld en 
ervaring met katten.

We zoeken voor deze 
donderstenen een 
goed tehuis bij 
mensen die 
bereid zijn 
veel tijd en 
aandacht aan 
het tweetal te 
geven en zich 
realiseren dat de dieren 
in voor hen onverwachte of 
onaangename situaties angstig zullen reageren. Samen 
geplaatst worden, zouden ze fantastisch vinden maar 
is niet noodzakelijk. Ze kunnen bij andere katten. Of ze 
op termijn naar buiten zouden kunnen, is nog niet te 
zeggen. Voorlopig is binnenblijven het devies. De katten 
zijn allebei gechipt, geënt, ontwormd en vlovrij. Jodokus 
is inmiddels gesteriliseerd.

Kerstviering Vrouwen van Nu

Op 11 december om 15.30 uur viert de afdeling 
Vrouwen van Nu Maartensdijk haar kerstbijeenkomst 
in de Mantel met een lezing van dhr. Koos Egtberts 
over oude glazen kerstballen en kerstversieringen. 
Hij vertelt over het maakproces, de symbolische, 
sociale en technische aspecten daarvan, waarover hij 
veel zal laten zien. Na zijn verhaal wordt er samen 
genoten van het kerstdiner.

Eten bij ‘Aan De Keukentafel’ 

Vierstee 2.0 opent op 12 december de deur van het 
pop-up restaurant om gezamenlijk en vooral lekker 
in de Vierstee te eten. Menu en reserveren via www.
vierstee.nl. reserveren tot 8 december op www.
vierstee.nl of bel 0614-676160.

K’zz Voice viert 1e 
lustrum 

Close harmony koor 
K’zz Voice dat in 
januari 2015 werd 
opgericht door een paar 
enthousiaste ouders 
viert, op de valreep van 
het zesjarige bestaan, 
het 1e lustrum met een 
vrolijk kerstoptreden op 
donderdag 12 december 
in de Centrumkerk 
in Bilthoven. Naast 
wat nummers uit het 
reguliere repertoire 
bestaat het optreden 
vooral uit vrolijke 
kerstliedjes in jazzy 
a r r a n g e m e n t e n . 
Aanvang 20.00 uur. 
De toegang is gratis. 
Zie ook facebook.com/
Kzzvoice
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Hockey Dome Voordaan 
geopend bij Nova

door Kees Diepeveen

Waar een innige samenwerking tussen twee sportverenigingen toe kan leiden was op 30 
november te zien op het sportpark van korfbalvereniging Nova in Bilthoven. Daar 

werd de een-na-grootste blaashal van Nederland in gebruik genomen door 
Hockeyvereniging Voordaan uit Groenekan. 

Het resultaat van deze samenwer-
king is dat alle teams van hoc-
keyvereniging Voordaan in deze 
hal kunnen trainen en hun zaalhoc-
keywedstrijden kunnen spelen. Het 
tekort aan zaalruimte voor Voor-
daan is in één keer opgelost. De 
blaashal gedoopt Hockey Dome 
Voordaan, heeft een vloeroppervlak 
van 3572 m2 en is drie zaalhockey-
velden groot. Na de wintermaanden 
wordt de hal weer afgebroken en 
opgeslagen. Nova maakt dan weer 
gebruik van de velden. Beide ver-
enigingen hebben afgesproken, dat 
Voordaan de komende tien jaar het 
terrein huurt van Nova. In deze aan-
komende winterperiode blijft Nova 
voor zijn competitiewedstrijden en 
trainingen gebruik maken van het 
H.F. Witte Centrum en de Kees Boe-
kehal.

Positiviteit
Beide trotse voorzitters Pieter Keu-
ning van Nova en Gijs Sleijffers van 
Voordaan benadrukten dat er vanaf 
de eerste kennismaking vertrouwen 
en wederzijds respect was en dat in 
die sfeer heel veel mogelijk bleek. 
De onderlinge positiviteit bracht 
beide verenigingen de energie om 
dit unieke project betrekkelijk snel 
te voltooien. Zij hopen dat dit een 
voorbeeld is voor verenigingen om 
onderling meer de samenwerking 
te zoeken om vooruit te kunnen ko-
men. Pieter Keuning: ’We hebben 
natuurlijk nog lang niet alles kun-
nen regelen. Het eerste jaar moeten 
we kijken waar we tegenaan lopen. 
Zaken als verzekeringen, aansprake-
lijkheid, inkoop, facilitaire dingen, 
kleine verbouwingen moeten we 

onderling nog uitwerken. En er zul-
len zich ongetwijfeld nog wel meer 
dingen voordoen die nog geregeld 
moeten worden. Maar door de goede 
onderlinge samenwerking komt dat 
wel in orde’.     

Lint
Marijke Fleuren voorzitter van de 
Europese Hockey Federatie sprak 
ook haar bewondering uit over de 
totstandkoming van dit unieke pro-
ject en noemde het een voorbeeld-
project voor andere verenigingen. 
Hier sloot wethouder Sport en Cul-
tuur Madeleine Bakker zich van har-
te bij aan en feliciteerde beide ver-
enigingen met het geslaagde project 
namens de gemeente De Bilt. De 
officiële openingshandeling werd 
door beide dames verricht middels 
het doorknippen van het lint voor de 

toegangsdeur naar de blaashal.

Akoestiek 
Iedereen was onder de indruk van de 
enorme blaashal. Drie zaalhockey-
velden met ruime tussenliggende 
looppaden. Een aantal spelers en 
speelsters van Nova speelden een 
korfbalwedstrijdje tegen spelers en 
speelsters van Voordaan. De velden 
van beide sporten hebben dezelfde 
afmetingen. De verlichting in de hal 
is prima. De akoestiek zal nog wel 
de nodige aandacht behoeven. Een 
swingend optreden van de Percus-
siegroep van de Biltse Harmonie in 
de hal klonk overweldigend. Na de 
opening was er nog een gezellig sa-
menzijn in de kantine van Nova. De 
Bilt is weer een mooi sportproject 
rijker.

Drie zaalhockeyvelden is Hockey Dome Voordaan groot. Het tekort aan 
zaalruimte is nu opgelost.

SVM een maatje te groot voor HMS
Op het zonovergoten van Eck sportpark was SVM zaterdag gastheer van concurrent HMS. 

SVM begon wat te slap aan de wedstrijd en keek door een van richting veranderd 
afstandsschot na een kleine 8 minuten tegen een 0-1 achterstand aan. 

De Maartensdijkers herpakten zich 
snel: Nick Engel maakte met een 
fraaie kopbal binnen 5 minuten de 
gelijkmaker. En als SVM eenmaal 
op stoom is, gaat het snel. Nog voor 
rust scoorde Fons van Klaren (ook 
met een kopbal) de 2-1. 

Weer waren de SVM-voorhoede-
spelers Jordi van der Lee en Mike 
de Kok de succesvolle assistkonin-
gen; het hele team liet zien waar 
het toe in staat is: controlerend en 
verzorgd voetbal. Jordi van der Lee 
tekende voor 3-1 met een prachtig 
schot na goed doorzetten van Fons 
van Klaren.

Rust
Na de rust een controlerend spelend 
SVM dat op de counter loerde. De 
sterk spelende Nick Engel maakte 
zijn 2e doelpunt en kopte de 4-1 bin-
nen. HMS was verbaal de meerdere 
van SVM, maar voetballend zeker 
niet. Rodney Klijn tekende voor 

de 5-1. De scheidsrechter kende 
HMS nog een strafschop toe na een 
overtreding; keeper Max Koetze 
stopte deze, maar de scheidsrechter 
liet deze overnemen: 5-2. Chester 
Kemp kreeg nog enkele fraaie kan-

sen om te scoren maar kreeg de bal 
niet tussen de palen. 
SVM gaat volgende week zaterdag 
op bezoek bij Vianen. De aftrap is 
om 14.00 uur. 

Een beeld van de wedstrijd die de Maartensdijkers uiteindelijk gemakkelijk 
wonnen. (foto Hans Nauta)

Nova laat gretigheid 
de overhand nemen

 
Op zaterdag 30 november reisde Nova naar Amersfoort voor de belang-
rijke wedstrijd tegen Mia. Hier ontmoetten de Bilthovense korfballers 
oude bekenden Tim Houtman en Aranka Akkermans die daar nu in het 
eerste van Mia spelen.

et veel aanwezig publiek en wedstrijdcommentaar van Sinterklaas en zijn 
Pieten was de sfeer in de zaal perfect voor een sportieve korfbalavond. 
Na het verlies tegen Die Haghe van vorige week ging Nova met frisse 
energie de wedstrijd in.
 
Het fluitsignaal klonk en beide ploegen begonnen vol motivatie en fel-
heid aan de wedstrijd. Het was Nova die al snel, in de eerste aanval, 
scoorde door een mooi afstandsschot van Marloes van Ettikhoven. Ge-
durende de eerste helft waren de ploegen erg aan elkaar gewaagd. Beide 
ploegen kwamen tot goede aanvallen en een goed scoringspercentage. 
Dit resulteerde in een ruststand van 12-10 in het voordeel van Mia.
 
Beide ploegen wisten dat het een spannende tweede helft zou worden. 
De strijdlust en gretigheid van de spelers spatten er vanaf. Helaas liet 
Nova de gretigheid op een negatieve manier de overhand nemen en liet 
de ploeg daardoor verdedigend 
steekjes vallen. Mia nam hier haar 
voordeel uit en scoorde uit een 
aantal strafworpen en vrije ballen 
achter elkaar. Hierdoor stonden zij 
een aantal doelpunten los. Nova 
probeerde door een aantal wis-
sels het tij te keren, met nog een 
spannende eindsprint als gevolg. 
Toch bleef Mia de rust behouden 
en bleef scoren, waardoor de wed-
strijd afgefloten werd bij 25-21.
 
Hoewel het resultaat niet was wat 
Nova had gehoopt, hebben de spe-
lers felheid, strijdlust en een goed 
korfballend spel laten zien. Daar-
om kan Nova positief terugkijken 
op de wedstrijd.  Volgende week 
krijgt Nova Dindoa op bezoek in 
sporthal HF Witte.  (Stijn Paauw) Atlas Maartensdijk | 0346-210592

www.atlasfysio.nl

advertentie

FC De Bilt speelt gelijk
FC De Bilt ontving op 30 november het zeer gerenommeerde sv Hui-
zen. De wedstrijd startte om 14.00 uur en was tot het laatste fluitsignaal 
attractief, sportief en reuze spannend. 

In de 4e minuut opende Marcel Melissen de score voor de thuisclub. 
Hij werd goed vrijgespeeld en kwam oog in oog met Jaime Hensen, 
ex-keeper van onze FC, en rondde de kans prima af. Daarna gebeurde 
er 90 minuten lang van alles en nog wat; eigenlijk te veel om allemaal 
op te noemen; In de 20e minuut ging Steven van den Berg mee naar vo-
ren en bleef goed het overzicht bewaren toen hij de zestien introk. Hij 
speelde Mano Bakkenes aan, die vervolgens zijn directe tegenstander 
weer de baas was en zich helemaal vrijspeelde. Mano knalde de bal van 
dichtbij richting bovenhoek, helaas iets te hoog. 
Ook het sterke Huizen kwam enkele keren voor Jos de Gram. Een kop-
bal op lat, maar Jos zat er bij en enkele goede aanvallen die de goede 
eindpass of het goede schot misten. Het bleef tot de rust 1-0. 

Na rust ging deze boeiende wedstrijd gewoon verder. Huizen drong 
meer en meer aan, maar de gevaarlijkste aanvallen waren voor FC De 
Bilt. De Biltse mannen waren zeer goed in de omschakeling, maar zoals 
het dit jaar vaker tegenzit, de 2-0 kwam niet. Ook niet via de schitteren-
de schoten van Marcel: een keer met een boog over de Huizer goalie, 
maar die bal belandde buiten bereik van de keeper net aan de verkeerde 
kant van de paal en zijn verwoestende uithaal vlak voor tijd vloog maar 
rakelings langs de kruising. 

FC De Bilt kwam ook enkele ke-
ren goed weg, want Huizen kan 
echt goed voetballen. Het doel-
punt van Huizen: een afvallende 
bal werd heel slecht geraakt door 
een Huizenaar, maar met enig for-
tuin kwam die voor de voeten van 
een medespeler die resoluut door-
tikte: 1-1. 

Jelle Vliek in actie. (foto Henk 
Willemsen)
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

5 december: GRATIS Sint dessert!!!

Woe.
4-12
Do.
5-12
Vr.

6-12
Za.

7-12
Zo.

8-12

Kipsaté
met frietjes en sla

Gebakken zeebaars 
met bieslook
-citroensaus

Kaas-prei taart
met tomatensaus

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
11-12
Do.

12-12
Vr.

13-12
Za.

14-12
Zo.

15-12

Gebakken biefstuk
met champignonsaus

Gebakken 
roodbaarsfilet

met Hollandaisesaus

Indiase curry met 
champignons en rijst

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

advertentie

Jagtlust kleurt oranje 
tot 10 december

door Guus Geebel

Maandag 25 november ging ‘Oran-
ge the World 2019’ van start. Bij 
deze internationale campagne te-
gen geweld tegen vrouwen is sinds 
2014 het oranje verlichten van bij-
zondere gebouwen een onderdeel. 
Het eerste jaar kleurden onder meer 
Time Square, Empire State Buil-
ding en de piramides en sfi nx in 
Cairo oranje. In de gemeente De 
Bilt kreeg dit keer op initiatief van 
Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven 
gemeentehuis Jagtlust een oranje 
uitstraling.
Nicolette Kunze is voorzitter van 
deze serviceclub, die zich inzet 
voor de bescherming van de rech-
ten van vrouwen en meisjes die 
minder bedeeld zijn dan de vrou-
wen die deel uitmaken van deze 
club. Kunze dankt in haar toespraak 
de gemeente De Bilt voor hun ini-
tiatief om voor het oranje kleuren 
van gebouwen in De Bilt gemeen-
tehuis Jagtlust aan te bieden. Zij 
overhandigt wethouder Madeleine 
Bakker de Pin die bij deze campag-

ne hoort. Madeleine Bakker draait 
vervolgens samen met Nicolette 
Kunze een oranje gloeilamp in de 
fi tting van een lantaarn naast de en-
tree van Jagtlust, waardoor het ge-
meentehuis nog meer oranje kleurt. 

Zestien dagen
Inmiddels doen meer dan honderd 
landen aan de campagne tegen 
geweld tegen vrouwen mee. In 
Nederland deden vorig jaar vijfen-
twintig gemeenten mee, dit jaar al 
zo’n honderd. In Nederland nemen 
UN Women Nederland, de Unie 
van Soroptimistclubs Nederland 
en Zonta Nederland het voortouw 
in deze campagne. Zij doen dat on-
der meer door gemeenten en pro-
vincies op te roepen een gebouw, 
fontein, standbeeld of ander object 
tussen 25 november en 10 decem-
ber tijdens deze ‘16 Days of Action 
against Violence’ oranje te kleuren. 
De nationale start van ‘Orange the 
World 2019’ vond twee uur na de 
start bij Jagtlust in Utrecht plaats 
met medewerking van de ministers 
Ingrid van Engelshoven en Sigrid 
Kaag. 

De Soroptimisten van De Bilt-Bilthoven bij het oranje gekleurde Jagtlust.

Wethouder Madeleine Bakker en Nicolette Kunze hebben zojuist een 
oranje lamp ingedraaid. 

Dierenweide ontvangt cheque
Afgelopen zaterdag ontvingen 
de vrijwilligers van de 
Dierenweide Peter van den 
Brenk en Martijn van der 
Berg uit handen van Rick aan 
’t Goor van BonGo Solar uit 
Apeldoorn een cheque. Deze 
cheque komt voort uit de 
Friends for Friends-regeling 
die voor het ‘Maartensdijkse 
Zonnepanelen Collectief ’ 
door BonGo Solar wordt 
gehanteerd. Het bedrag van 
1100 euro zal gebruikt worden 
om de dierenweide verder op 
te knappen.

Verdriet om het veen
Polder Huis ‘t Hart en de Westbroekse zodden vormen een uniek na-
tuurgebied. Al eeuwen grazen hier koeien en schapen, de laatste 35 jaar 
ook in dienst van natuurbeheer. 
Maar nu brengen zware machines uit verre oorden ‘nieuw leven in 
het veen’. Terwijl grazers het veld moeten ruimen, worden er fossiele 
brandstoffen ingezet voor natuurbescherming en dat laat letterlijk en 
fi guurlijk diepe sporen na. Wat gebeurt er met het karakteristieke ‘sla-
genlandschap’ en met het vee? 
Veel aanwonende dorpelingen 
voelen zich buitengesloten. Hun 
boerenhart is verbijsterd. Hun 
ouders hebben hier hard gewerkt 
om de grond vruchtbaar te ma-
ken, hun vee te kunnen voeden en 
de kost te verdienen. Nu kost het 
grote bakken geld om die kost-
bare laag te verwijderen. Maar 
natuurorganisaties zeggen: ‘het 
moet van Brussel’, Programma 
Aanpak Stikstof.
               (Karien Scholten)

In haiku:
Zwaar verkeer verjaagt
Grazers uit natuurbeheer
Laat diepe sporen

Themawandeling 
‘bomen in de winter’

Op zondag 8 december is er bij Beerschoten een themawandeling: 
bomen in de winter. Deze wandeling wordt georganiseerd door 
Christien Hidding. Vooraf aanmelden (gewenst) 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, Holle Bilt 6 te 
De Bilt. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Over ‘De opbouw van een composthoop’ door Jorn Copijn.

Het hebben / opbouwen van een 
composthoop met al dan niet bla-
deren kan mijns inziens, naast de 
goede bedoeling om zelf bemes-
ting van de tuin te creëren, toch 
ook enige minpunten hebben.
Ten eerste lijkt mij het advies van 
keukenresten gebruiken niet zo’n 
goed idee, gezien de rattenoverlast 
in de gemeente De Bilt. Keuken-
resten trekken namelijk ongedierte 

aan en we worden juist de hele tijd 
voorgehouden dat we dat dus niet 
moeten doen.

Ten tweede verteert inderdaad de 
ene bladsoort beter en sneller dan 
de andere; ik heb ooit begrepen dat 
de dikke bladeren van de Ameri-
kaanse eik niet heel geschikt zijn 
om te composteren.
Ten derde zul je toch ook rekening 

dienen te houden met je woonsi-
tuatie: bij een vrijstaand landhuis 
met buren op afstand zal een com-
posthoop geen probleem opleve-
ren, maar in een rijtjeshuis met 
naast en achter buren, lijkt het me 
in de zomer (het trekt ook nog eens 
vliegen aan) niet zo’n heel prettig 
idee.

Ingrid van der Elst, Bilthoven
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