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

Nr.  4

25e jaargang
23 januari 2019

• 1994 - 2
01

9 
•

• 2

5 JA
AR •

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378

WIJNEN
&

GEDISTILLEERD

Tel: 06 52 46 82 10
info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

advertenties

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

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

alting uitvaarten

advertenties

Steunpunt Vluchtelingen viert 
zilveren jubileum

door Guus Geebel

Met een gevarieerd programma vierde Steunpunt Vluchtelingen De Bilt op vrijdag 17 januari 
in de volle theaterzaal van Het Lichtruim het 25-jarig bestaan. De muzikale omlijsting werd 

verzorgd door Siavash Alita Freshi. Het jubileumfeest werd met hapjes en drankjes afgesloten 
op het Plein van Wereldwijs in Het Lichtruim. 

Na een welkomstwoord door co-
ordinator Hanneke Eilers van het 
Steunpunt houdt Adri Peters voor-
zitter van Steunpunt Vluchtelingen 
De Bilt een toespraak. Hij schetst 
de ontwikkelingen van de afgelo-
pen 25 jaar en noemt het feit dat zo-
veel mensen bereid zijn zich voor 
vluchtelingen in te zetten een feest 
waard. De Stichting Vluchtelingen-
werk De Bilt-Maartensdijk werd op 
14 december 1993 door een kleine 
groep initiatiefnemers opgericht. 
Peters vertelt dat er toen veel steun 
van de gemeente was en dat die er 
nog steeds is. Hij noemt de betrok-
kenheid van de toenmalige burge-
meester Tchernoff en de ambtena-
ren, die in het begin zelfs meubilair 
kwamen aandragen.  

Vrijwilligers
Adri Peters vertelt dat vooral de 
afgelopen drie jaar, toen het aantal 

statushouders dat in de gemeente 
kwam wonen verdrievoudigde, dui-
delijk werd hoe noodzakelijk het 
werk van het Steunpunt is. ‘Maar 
ook werd duidelijk hoe ons werk 
gedragen wordt door velen, want 
ook toen lukte het om al die nieuw-
komers te blijven begeleiden, dank-
zij verhoogde inspanning van de 
vele vrijwilligers.’ Er zijn nu meer 
dan 150 vrijwilligers op velerlei ge-
bied werkzaam voor het Steunpunt. 
Adri Peters dankt de coördinatoren 
Hanneke Eilers, Linda de Kruijff 
en Barbara Oosterwaal. ‘Zij heb-
ben in de periode van grote drukte 
geweldige ondersteuning geboden 
aan nieuwe en reeds werkende vrij-
willigers. Zij wisten mensen altijd 
weer te inspireren.’

Boek
Ter gelegenheid van het jubileum 
heeft de schrijfster Tineke Hendriks 
een boek samengesteld, op basis 
van vele uitvoerige gesprekken 
met cliënten, vrijwilligers, coördi-
natoren en bestuursleden over hun 
ervaringen bij het Steunpunt. Het 
boek is bedoeld als aandenken en 
geschenk voor iedereen die op een 
of andere wijze bij het Steunpunt 
betrokken is of is geweest. ‘Wij ho-

pen dat dit boek ook weer nieuwe 
mensen zal inspireren om zich als 
vrijwilliger in te zetten voor het 
werk van het Steunpunt.’ Het eer-
ste exemplaar werd uitgereikt aan 
wethouder Anne Brommersma die 
ook een toespraak hield evenals 
Hinnejan Elswijk, voorzitter van 
het Steunfonds Vluchtelingen De 
Bilt, die een cheque van 2.500 euro 
overhandigde. De stichting heeft 
als doel het verlenen van financi-
ele steun aan vluchtelingen in de 
gemeente De Bilt, voor zover het 
noden betreft die buiten de verant-
woordelijkheid vallen van de ge-
meente De Bilt of andere overheid. 

Ervaringen
Of mensen in staat zijn geweest een 
nieuw bestaan op te bouwen, hangt 

van veel factoren af. Factoren in 
henzelf zoals het verwerken van 
trauma’s en of ze hun veerkracht en 
optimisme hebben kunnen behou-
den. Ook factoren buiten henzelf 
als tolerantie in de samenleving, 
regelgeving, opleidingsmogelijk-
heden en of werkgevers bereid zijn 
ze een kans te geven. Al die facto-
ren spelen mee en elke vluchteling 

heeft zijn of haar eigen unieke ver-
haal. Saber Alizai, Nariné Khen-
kikian en Parisa Rostami vertellen 
over hun ervaringen die over het 
algemeen positief zijn, maar soms 
ook teleurstellend als het gaat om 
het erkennen van genoten opleidin-
gen in het land van herkomst. 
  
Onderscheidingen
Burgemeester Sjoerd Potters feli-
citeert het Steunpunt met het jubi-
leum en reikt aan twee vrijwilligers 
een onderscheiding uit. Hij richt 

zich eerst tot Gerda Terlingen, één 
van de oprichters van het Steun-
punt. Zij werd in 1992 lid van de 
eerste vluchtelingenwerkgroep van 
de gemeente. Vanaf die tijd heeft zij 
zich zeer intensief met Vluchtelin-
genwerk bezig gehouden. Tot 2003 
zette zij zich in als maatschappelijk 
begeleider. In 2009 kwam zij weer, 
bij het Steunpunt werken, maar nu 
als taalcoach. ‘Zij heeft zich met 
groot enthousiasme ingezet voor 
alle dingen die bij maatschappe-

lijke begeleiding komen kijken. 
Belangrijk waren in de begintijd de 
zogenaamde ROA-huizen, waarin 
asielzoekers mochten verblijven in 
afwachting van de procedure. Voor 
deze mensen moest heel veel gere-
geld worden. Dat kostte enorm veel 
tijd en inzet van de vrijwilligers. Uit 
een interview citeert de burgemees-
ter Gerda die in 1996 zei: ‘Door een 
klein beetje moeite te doen, kunnen 
wij deze mensen iets bieden, al zul-
len ze zich nooit zo heerlijk voelen 
als ik in mijn eigen land.’ De bur-
gemeester reikt haar vervolgens de 
Chapeaupenning van de gemeente 
De Bilt uit. 

Medaille van Verdienste
Vervolgens richt de burgemeester 
zich tot de oorspronkelijk uit India 
afkomstige Roy Chowdhury, die 
op Koninginnedag 1996 in de ge-
meente De Bilt kwam wonen. Roy 
Chowdhury,ontvangt uit handen 
van de burgemeester de Medaille 
van Verdienste in Zilver van de ge-
meente De Bilt. Hij werkt al 23 jaar 
als vrijwilliger bij het Steunpunt 
Vluchtelingen De Bilt. ‘Het ken-
merkende van zijn werkwijze is dat 
hij naast het spreekuur houden in 
de avonduren, de mensen thuis be-
zoekt.’ Roy Chowdhury brengt op 
zondag altijd een bezoekje aan al 
zijn cliënten. Hij ondersteunt men-
sen in alle opzichten bij hun eerste 
stappen in Nederland. Maar ook in 
de jaren daarna blijft hij de mensen 
bezoeken en contact houden. Roy 
Chowdhury heeft in al deze jaren 
een enorm netwerk opgebouwd. 
Ook voor de collega-vrijwilligers is 
zijn wijsheid en ervaring van grote 
betekenis. ‘Het samen met de men-
sen dingen doen, vindt hij enorm 
belangrijk.’

Roy Chowdhury ontvangt uit handen van burgemeester Sjoerd Potters de 
Medaille van Verdienste in Zilver van de gemeente De Bilt.

Voorzitter Adri Peters en coördinator Hanneke Eilers van Steunpunt 
Vluchtelingen De Bilt.

Gerda Terlingen ontvangt met kleindochter op haar arm de 
Chapeaupenning van de gemeente De Bilt.

Saber Alizai, Nariné Khenkikian en Parisa Rostami bij de uitreiking van 
het jubileumboek aan wethouder Anne Brommersma.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

27/01 • 10.30u - Ds. A. Plantinga,
Kerk- en schooldienst

27/01 • 19.30u - Taizéviering 

Pr. Gem. Zuiderkapel
27/01 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 
27/01 • 18.30u - Ds. P.M. van ‘t Hof

 
Vrijz. gel. gem. Woudkapel

27/01 • 10.30u - OntMoeten met
Marieke Verhoef 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

27/01 • 10.00u - de heer
Wim Molenkamp

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
27/01 • 10.30u - Voorgangers

Joke Mourits en Astrid Veldhuis

Ger. Kerk 
(wijkgemeente d’Amandelboom)
27/01 • 10.15u - ds. H. Sj. Wiersma 

27/01 • 16.30u - ds. A. Veerman 
(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
27/01 • 10.00u - Ds. G. v. d. Brink
27/01 • 19.00u - Ds. H. E. Dankers 

Oosterlichtkerk 
27/01 • 10.00u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam, 
Samenviering met R.K. St. Michaelkerk

R.K. St. Michaelkerk
27/01 • Kerkgebouw gesloten: 

10.00 uur oecumenische samen viering 
in de Oosterlichtkerk 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
27/01 • 10.00u - Spreker 

Frank van den Akker

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
27/01 • 15.30u - ds. M. Goudriaan

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

27/01 • 10.00u - Ds. M. van Reenen
27/01 • 18.30u - Kandidaat G. M. Bosker 

 
Onderwegkerk Blauwkapel

Tot Pasen 2019 geen diensten in 
Blauwkapel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

27/01 • Gebouw gesloten. Samendienst 
in Ontmoetingskerk Maartensdijk met 

Ds. R. Alkema 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

27/01 • 10.00u - Ds. W. H. Th. Moen
27/01 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
27/01 • 10.00u + 18.30u -

ds. A.J. Britstra 
 

PKN - Ontmoetingskerk
27/01 • 09.30u - Ds. R. Alkema 

27/01 • 17.00u - Themadienst met
ds. Marius van Duijn en Gospelgroep 

LichterLaaie

St. Maartenskerk
26/01 • 19.00 uur - Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink 
27/01 • 10.30 uur - Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

27/01 • 10.00u - Ds. R.W. van de Wal
27/01 • 18.30u - Ds. B.J. Eikelboom

PKN - Herv. Kerk
27/01 • 10.00u - Ds. R.F. Mauritz

27/01 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart
www.adcura.nl       0346 - 210700

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen

Het heeft ons goed gedaan dat zoveel mensen met ons hebben
meegeleefd in de periode van ziek zijn, na het overlijden,

tijdens de condoleance, rouwdienst en begrafenis van onze innig 
geliefde zeer zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder

Antonia Hendrika
van de Pol-Kooij 

Wij zeggen u hartelijk dank voor deze belangstelling.
 
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
 

Maartensdijk, januari 2019

Koningin Julianalaan 9, Maartensdijk

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag
26 januari om 13.45 uur in de aula van crematorium
Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot 
condoleren in het crematorium.

Na alle fijne jaren die we samen met hem mochten beleven, 
hebben we na een kort ziekbed afscheid moeten nemen van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa 

Lode Tomsen
 7 april 1936                                    † 19 januari 2019

Renie Tomsen - de Moor
Jeroen en Margo
Gideon en Ingeborg
Fleur
Godelieve 
Bert
En verdere familie

Stichting Welzijn Bewoners 
Lage Vuursche

Donderdag 24 januari is er weer 
een inloopmiddag voor ouderen 
in dorpshuis De Furs in Lage 
Vuursche, o.a. met een optreden 
van Zeevrouwenkoor Waterzooi 
uit Driebergen. Aanvang 14.00 
uur tot ca. 16.00 uur. Entree-
kosten 3 euro p.p. o.a. voor een 
aantal consumpties.

Zingen op maandag

In Maartensdijk wordt op maan-
dag van 9.00 - 10.30 uur licht 
klassieke liederen gezonden. Tij-
dens het inzingen krijg je tips 
over ademhaling en houding en 
wordt aan stemvorming gewerkt. 
Kijk voor meer info op facebook 
nelly.vandenbroek.71 of bel 06 
184 365 76

Schrijvers op bezoek

Zaterdag 26 januari brengen 
zowel Tommy Wieringa als Jes-
sica van Geel een bezoek aan 
de Bilthovense Boekhandel. 
Om 13.00 uur is er een Ont-
moet & Groet Tommy Wie-
ringa en om 16.00 uur kunt u 
aanschuiven bij Jessica van 
Geel. Aanmelding vooraf via  
info@bilthovenseboekhandel.nl 

Oud papier 
Hollandsche Rading
Zaterdag 26 januari wordt door 
de muziekvereniging Kunst & 
Genoegen weer oud papier inge-
zameld. Wilt u zo vriendelijk zijn 
om de papiercontainers en/of het 
goed gebundeld papier voor 8.00 
uur aan de weg te zetten. Heel 
prettig voor de papierophalers is 
als u  de handgreep van de kliko 
naar de straat wilt zetten.

Westbroek
Op zaterdag 26 januari zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

of tel. 030 2281014. Entree is 
gratis!

Lezing over leven als een beest

Op dinsdag 29 januari geeft 
Wilma de Rek om 20.00 uur 
een lezing bij de Bilthovense 
Boekhandel (Julianalaan 1) over 
het boek dat ze samen met Witte 
Hoogendijk schreef, ‘Leef als een 
beest. Stress, burn-out en andere 
modernetijdsziektes te lijf’. 

Speel-o-theek bij 
Mama Lokaal

Op 30 januari is de Speel-o-
theek bij Bibliotheek Idea Bilt-
hoven. Er is allerlei leuk speel-
goed waarmee gespeeld kan 
worden en er wordt natuurlijk 
voorgelezen met aansluitend ont-
moeting onder het genot van een 
kopje koffie of thee bij het Mama 
Lokaal. Bij het Mama Lokaal 
Bilthoven kunnen kersverse (en 
bijna) moeders (en vaders en 
andere opvoeders) elke woens-
dagochtend vrijblijvend binnen-
lopen en andere moeders ont-
moeten die ook net (of bijna) 
een baby hebben gekregen. Tijd: 
10.00 - 11.30 uur.

Boekverfilming

Woensdag 30 januari wordt The 
Leisure Seeker in Theater Het 
Lichtruim vertoond. Ella en 
John zijn beiden de zeventig al 
gepasseerd en worden geleefd 
door hun dokters en kinderen. 
Daar hebben ze op een gegeven 
moment zo genoeg van dat ze 
hun oude camper pakken, The 
Leisure Seeker, en beginnen aan 

een tocht dwars door Amerika. 
Aanvang 20.00 uur. Zie www.
theaterhetlichtruim.nl

Soefibijeenkomst

Op zondag 27 januari verzorgt 
het Soefi Centrum Utrecht/Bilt-
hoven een dienst in Huize het 
Oosten, ingang Jan Steenlaan 25. 
Bilthoven. Aanvang 11.00 uur. 
Het Soefisme is een religieuze 
levensbenadering, gebaseerd op 
geestelijke vrijheid, respect voor 
alle religies en het bewust erva-
ren van het dagelijks leven als 
bron van spirituele groei. (www.
soefi.nl)

Themadienst

Op 27 januari is er in de Ont-
moetingskerk (Julianalaan Maar-
tensdijk) in de reeks ‘Woorden 
die werken’ een themadienst, 
met muziek (gospelgroep Lich-
terLaaie) en spreker (ds. Mari-
us van Duijn). Voor de (aller-)
kleinsten is er crèche en een 
kindermoment. Na afloop staan 

er broodjes met soep en knak-
worsten klaar. 

Voorleesfeest voor peuters 

In het kader van de Nationale 
Voorleesdagen nodigt Biblio-
theek Bilthoven kinderen van 2 
tot en met 4 jaar van harte uit 
om samen met hun ouders of 
grootouders naar het muzikaal 
voorleesfeest te komen op dins-
dag 29 januari van 11.00 tot 
11.45 uur. Aanmelden kan via 
www.ideacultuur.nl/voorleesda-
gen, wees er snel bij want er is 
beperkt plek. 

Klaverjassen bij SVM

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

Hollandsche Rading kent een actieve bewonersgroep onder de naam ‘Samen voor Hollandsche 
Rading’. De doelstelling daarvan is ‘Het bijeenbrengen van bewoners, bedrijven, organisaties 
en instellingen binnen de kern en daarmee de sociale cohesie en participatie binnen de kern 

te bevorderen teneinde ‘Samen’ te zorgen voor een zo aantrekkelijk mogelijke woon- en 
leefomgeving.’ 

De bewonersgroep kent een bestuur 
van 3 leden, een werkgroep van 14 
actieve leden, die deelgebieden en 
projecten aansturen en geschat 150 
leden van de vereniging. Vanuit de 
Vereniging worden er in overleg 
met de bewoners op verschillende 
gebieden projecten ter hand geno-
men en gecontinueerd. Er is bijv. 
een werkgroep bezig met verbe-
tering van het openbaar groen in 
de kern, is er een werkgroep die 
m.b.v. vrijwilligers ondersteuning 

organiseert voor bewoners die deze 
behoeven, worden er wekelijkse 
koffieochtenden in het dorpshuis 
georganiseerd, is er tweemaan-
delijks een Repair Café en maan-
delijks op een vrijdagmiddag een 
‘borrelcontact’ waar bewoners el-
kaar kunnen ontmoeten dan wel 
kennis met elkaar kunnen maken. 

Bomen
Je ziet het steeds vaker: mensen 
die een droom hebben voor hun 

eigen buurt. Een gemeenschappe-
lijke moestuin op een stuk braak-
liggend land, een kunstwerk om 
een bijzondere plek te markeren of 
een educatieve natuurroute voor de 
kleinsten uit de wijk. Door mee te 
doen aan Kern met Pit, krijgen deze 
mensen praktische handvatten om 
aan de slag te gaan en hun droom 
binnen een jaar tijd te realiseren. 
Om mee te doen aan Kern met Pit, 
moet men samenwerken met dorps- 
of buurtgenoten. Een groep bestaat 

bijvoorbeeld uit mensen die in één 
buurt, wijk of dorp wonen of die 
op een andere manier een samen-
hangende groep vormen, zoals ou-
ders van kinderen van een school 
of leden van een sportvereniging. 
Er moet dus een zekerheid zijn dat 
het initiatief draagvlak heeft in de 
eigen omgeving. Samen voor Hol-
landsche Rading besloot het project 
‘Hergebruik van wegens ziekte ge-
kapte bomen’ aan te melden voor 
Kern met Pit van KNHM. 

Groen
De gemeente De Bilt is een groene 
gemeente en de kern Hollandsche 
Rading binnen de gemeente een 
groene kern. Een aantal straten is 
dan ook gesierd met fraaie bomen 
langs de weg. Men wil graag dat 
dat groen goed onderhouden wordt. 
Het was dan ook jammer dat een 
aantal beeldbepalende zieke kas-
tanjebomen moest worden gekapt. 
Ingewonnen advies wees uit dat er 
geen andere oplossing meer moge-
lijk was. Graag wilden ze dit hout, 
dat ook een zekere emotionele 
waarde heeft voor de bewoners, 
hergebruiken in het kader van een 
circulaire economie. Een gedeelte 
ervan zou dan voor houten bankjes 
gebruikt worden die op openbare 
plekken geplaatst worden Dit no-
digt bewoners uit tot buiten zijn en 
het werkt contact bevorderend. Er 
zijn 3 bomen gekapt en het hout ligt 
momenteel opgeslagen en te wach-
ten op verwerking.

Cohesie
Een gedeelte van de werkzaamhe-
den moet worden uitbesteed om 
veiligheid tijdens en na het proces 

te kunnen borgen. De rode draad 
van de bij de KNHM ingediende 
projecten was deze keer duurzaam-
heid en hergebruik, natuurdiversi-
teit en sociale cohesie. Het project 
‘hergebruik van gekapte bomen uit 
Hollandsche Rading van Samen 
voor Hollandsche Rading was één 
van de 17 projecten uit de Provincie 
Utrecht die aan Kern met Pit 2018 
meededen. De Hollandsche Radin-
gers werden met dit project op 19 
januari jl. geëerd met het Predicaat 
‘Kern met Pit’ en een geldbedrag 
van 1000 euro. 

Meer
Kees Floor en Andrew Verhulp: 
‘We zijn nu zover gevorderd dat de 
planken van de bomen te drogen 
liggen in de tuin van een bewoner. 
Voor de verdere verwerking van 
de planken zijn we in gesprek met 
de eigenaar van het terrein van de 
voormalige instelling voor jeugd-
zorg ‘De Hertenkamp’ om de tim-
merwerkplaats van de vroegere 
school aldaar te gebruiken. Voor het 
ontwerp van de bankjes zijn we in 
gesprek met bewoners voor zowel 
het ontwerp als een werktekening. 
De gemeente heeft haar hulp toe-
gezegd. En we hopen dat ons dorp 
eind dit jaar met een paar mooie en 
nuttige bankjes verfraaid is. Immers 
de volgende ‘set’ gerooide bomen 
ligt al weer te wachten op verwer-
king, En in de toekomst willen we 
met dat hout meerdere bankjes en 
andere initiatieven gaan realiseren’. 
In de komende periode wil men met 
hulp van alle betrokken vrijwil-
ligers een eerste van meer bankjes 
een mooie plaats in deze Kern (met 
Pit) geven.

V.l.n.r. Kees Floor, Andrew Verhulp en Jurgen Prins bij het nu ‘droog 
wordende’ hout, dat nu binnenkort verder verwerkt kan worden.

Alle Kernen op het podium. 

Afscheid
Lauk Spelberg 

Op vrijdag 11 januari heeft De Woudkapel (Bilthoven) afscheid 
genomen van Voorganger en Pastoraal Werker Lauk Spelberg, die per 
1 januari met vervroegd pensioen is gegaan. Zij was 21 jaar verbonden 
aan de Woudkapel en werd deze middag stevig in het zonnetje gezet. Na 
afloop volgde een receptie met gasten van zowel binnen als buiten De 
Woudkapel. (Petra den Dulk) 

De familierechercheur

Als uitvaartverzorger heb 
ik soms te maken met de 
gevolgen van bijvoorbeeld 
een ongeluk, een moord, 
een brand of een andere 
gruwelijke situatie waarbij 
door de politie onderzoek 
gedaan wordt en waarbij 
slachtoffers geïdentificeerd 
moeten worden. 

Nabestaanden worden in 
zo’n situatie bijgestaan door 
familierechercheurs, de 
schakel tussen hen en het 
onderzoeksteam. Ik heb veel 
respect voor hun werk.

De impact van een dergelijk 
overlijden op de nabestaanden 
is enorm. Afgelopen zondag 
ontmoette ik tijdens mijn 
werkzaamheden Marten 
Kampen, docent en trainer 
bij de Politieacademie. “Ik 
deel mijn gevulde rugzak met 
collega’s, door te luisteren 
en oprecht te zijn”. Marten is 
ooit zijn carriëre begonnen 
als agent bij het Korps 
Rijkspolitie, waarna hij al snel 
als rechercheur aan het werk 
ging. Inmiddels leidt hij op de 
Politieacademie collega’s op 
tot familierechercheur. Met 

In 2014 verzorgde ik de begrafenis van een jonge man, slachtoffer van de ramp met de MH17. 
De naaste familie werd toen begeleid door twee familierechercheurs van de politie, die ook bij 
de identificatie van de overledene aanwezig waren. 

zijn ervaring kunnen collega’s 
worden voorbereid op de 
praktijk.

Het werk van de familie-
rechercheur is vaak 
mentaal zwaar. Het bijstaan 
en ondersteunen van 
mensen bij het verlies van 
dierbaren kan heftig zijn. 
De familierechercheur 
moet daarom mentaal en 
emotioneel sterk zijn en tijdig 
kunnen aangeven als het niet 
meer gaat of als iets haar of 
hem te veel wordt. 

Marten weet uit eigen 
ervaring hoe belangrijk dat 
is. “Ik ben betrokken geweest 
bij de reanimatie van een 
zwangere vrouw. Zij en haar 
kindje overleefden het niet. 
Ik heb het daar moeilijk mee 
gehad, want mijn vrouw was 
toen zelf zwanger. Door er 
met haar en met collega’s 
goed over te praten kon ik 
het een plekje geven. Ik heb 
een goede, warme achtervang 
die mij op de been houdt.” 
Marten geeft de aankomend 
familierechercheur mee 
eerst goed voor zichzelf te 
zorgen om zo ook zorg aan 

anderen te kunnen bieden. 
“Behandel mensen zoals je 
zelf behandeld wilt worden”, is 
zijn motto. Het contact tussen 
de familierechercheur en 
nabestaanden kan intensief 
en langdurig zijn. 

De ‘MH17-begrafenis’ maakte 
diepe indruk op mij. Het 
was een klein gezelschap 
dat hun zoon, broer, neef 
en vriend naar zijn laatste 
rustplaats bracht op een 
klein kerkhof achter een 
kerkje. Onder de aanwezigen 
waren de twee betrokken 
familierechercheurs.

Koop Geersing
register uitvaartverzorger 

06 - 10 27 55 85
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Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Van onze patissier
Van onze bakker

Aanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

Alleen donderdag Vers van de traiteur

•  Coq au Vin gevuld 
met verse groenten € 1,49

100 gram

•  Nieuw - verse pasta 
met zeeduivel € 9,95

per portie

•  Nasi of bami met 
Babi-pangang € 0,99

100 gram

•  Pasta met kip en 
groenten € 1,25

100 gram

•  Vers gesneden 
Hutspot € 0,99

500 gram

•  Uit eigen keuken… 
Verse appelmoes € 1,99

per bakje

40 soorten "onbespoten"

Hollandse
Tomaatjes
500 gram  € 1,99
Verse Hollandse

Pluksla
zak 150 gram  € 1,49

Vitamine-Shot

BLAUWE 
BESSEN
2 dozen

a 125 gram € 2,99

DESEM RUSTIQUE 
VOLKOREN 
Per stuk  € 2,98
WITTE BOLLEN 
5 voor  € 1,99

BOTERKOEK
dagelijks vers gebakken

Per stuk  € 2,99
BLOEDSINAASAPPEL- 
TAART 
nu  € 14,95

Ze zijn er weer…

TAROCCO
SINAASAPPELS
Uit Sicilie - Kom proeven!

Lekkerder dan deze,
zijn ze er niet!

Heel kilo  € 2,99

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

Reclame geldig vanaf 
donderdag 24 januari 
t/m woensdag 30 januari

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

Ei-bieslook salade
Sellerie salade
Filet americain

Gerookte achterham
Gegrilde fricandeau
Gebraden rosbief 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Lekker met deze kou!

    VOORDEEL HELE WEEK

5
VOOR 10.-

ROOKWORSTEN

Kiprollade 500
GRAM 5.98

500
GRAM 6.50

500
GRAM 5.98Filetrollade

SAMEN
VOOR 9.99

500 gram 
rundergehakt + 
500 gram kipfilet

Kip schnitzels of kip 
cordon bleu

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.-

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 6.50

BOEREN GEHEIME 
KRUIDENKAAS

500
GRAM 6.98

DJAKARTA MIX

CRANBERRY MIX

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98Al 10 jaar met goud bekroond!

KLEINE VARKENS-
HAASJES

1
KILO 9.99



Koorzangers bij 
Theater in ‘t Groen

In juni 2019 zal het Theater in ‘t Groen zijn nieuwe 
project presenteren: Mariecken, een eigentijdse versie van 

het middeleeuwse mirakelspel Mariken van Nimwegen. 

Het thema is het conflict tussen religie en wetenschap en om die reden 
zal het RIVM-terrein (Bilthoven) het decor vormen. De theaterhande-
lingen worden aangevuld en ondersteund door koormuziek van o.a. 
Charpentier, Purcell, Mendelssohn, Tormis en Gjeilo. Hiervoor worden 
nog enkele ervaren tenoren en bassen gezocht die er plezier in hebben 
om in een theater-setting te werken. 

Een vijftal koorrepetities onder leiding van Pieter Kramers (Schütz Pro-
jectkoor) is gepland op dinsdagen tussen midden-april en begin juni. 
Doorloop en repetities zijn op 8, 15 en 22 juni; uitvoeringen zijn 25 t/m 
30 juni. Voor nadere informatie, zie www.schutzprojectkoor.nl.
Reacties naar Pieter Kramers, pgn.kramers@planet.nl, tel. 030 2291448 
of 06 10121407.
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Kennis over ondernemingen 
gevraagd

door Henk van de Bunt

‘Wie helpt de historische kennis over de vele ondernemingen in de gemeente De Bilt vergroten’? 
Deze vraag stelt Jacques Reijniers, het nieuw aangetreden redactielid

van het Online Museum De Bilt. 

‘Vele (soms prominente) industrie-
en hebben een belangrijke bijdrage 
geleverd aan onze welvaart en ons 
land ook vaak op de wereldkaart 
gezet. Het innovatief vermogen en 
het ondernemerschap van vele in-
dustriëlen hebben - door de eeuwen 
heen - hier voor gezorgd. Veel on-
dernemingen zijn niet meer actief 
in hun oorspronkelijke vorm: soms 
gestopt, soms onder een andere 
naam doorgegaan, soms van koers 
veranderd door de ontwikkelingen, 
enz. Maar gelukkig hebben we ook 
nog vele ondernemingen met een 
lange staat van dienst. Zo ook in de 
gemeente De Bilt. Allen hebben on-
tegenzeglijk een bijdrage geleverd 
aan de ontwikkelingen van onze ge-
meente. De afgelopen decennia is 
door de Historische Kring D’Oude 
School een eerste interessante ana-
lyse verricht naar bedrijven, die in 
de gemeente hebben bestaan. Zij 
hebben dit ook reeds gerubriceerd’, 
aldus interim-manager Reijniers. 
Ook met de Historische Vereniging 

Maartensdijk zijn er contacten ge-
legd.

Jongeren
Bij Reijniers bestaat de indruk, dat 
veel bedrijven een motor zijn ge-
weest voor de ontwikkeling van de 
gemeente De Bilt in al haar facet-
ten: ‘Enkele voorbeelden: wonin-
gen, winkels, openbaar vervoer, 
energievoorzieningen, voedsel, in-
frastructuur, scholen. Ook kan een 
beeld gevormd worden over de vi-
sie van de gemeentebesturen door 
de decennia heen met betrekking 
tot het karakter van de gemeente 
De Bilt. Vanuit het verleden kun-
nen we zodoende ook veel leren 
over de huidige situatie van en in 
de gemeente voor de inwoners, 
maar ook voor mogelijke ontwik-
kelingen over onze toekomst. Het 
Online Museum De Bilt vormt een 
prachtig en inspirerend platform 
om dit toegankelijk, zichtbaar en 
beschikbaar te maken. Zo kan ook 
een jongere doelgroep in onze ge-

meente bereikt worden. Ook het 
thema Industrieel Erfgoed dient 
hier deel van uit te maken’.

Kennis
Reijniers vervolgt: ‘Het is mijn 
overtuiging dat er binnen de ge-
meente De Bilt nog verschillende 
inwoners zijn die (historische) 
kennis hebben van de ondernemin-
gen die in onze gemeente hebben 
bestaan en/of nog bestaan; ons in-
dustrieel erfgoed. Deze inwoners 
kunnen een waardevolle bijdrage 
leveren aan de inhoud van de te pu-
bliceren informatie op het Online 
Museum De Bilt. Het kan ook zijn 
dat er inwoners nog historisch inte-
ressant (referentie) materiaal heb-
ben hiervoor. Van harte roep ik deze 
inwoners op om contact op te ne-
men via bv@jacques-reijniers.com. 
Zo kunnen we door samenwerking 
onze kennis en inzichten in en over 
onze mooie gemeente De Bilt met 
betrekking tot haar interessante (in-
dustrieel) erfgoed vergroten. 

Jacques Reijniers voor het pand op het adres Koningin Wilhelminaweg 
477 te Groenekan, de voormalige huisvesting van het kantoor van de 
Eerste Stichtsche Kopergieterij en Metaalwarenfabriek (ESKEM). Tot het 
begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw was het kantoor van dit 
bedrijf hier gevestigd. Zie onlinemuseumdebilt.nl

Van Ewijckdagen
door Henk van de Bunt

Deze week is bestuurslid Rienk Miedema van het Van Ewijck van De Bilt Fonds samen met 
toetsenist Ignace de Jong, die de muzikale omlijsting verzorgt een aantal keren

op pad om heel veel kleine attenties rond te brengen.

Maandagochtend werd Schutsman-
tel aangedaan, die middag werd De 
Biltse Hof bezocht en dinsdagmid-
dag bezochten beide troubadours 
Toutenburg in Maartensdijk. Toen 
de laatste ambachtsheer van Oost-

broek en De Bilt, Sippo Johan van 
Ewijck, in 1979 overleed, bleek 
hij testamentair een aantal wensen 
te hebben vastgelegd. Eén van die 
wensen was, dat er elk jaar op zijn 
geboortedag, 26 november, een at-

tentie moest worden uitgereikt aan 
bewoners van verzorgingshuizen in 
De Bilt. Aan deze wens wordt sinds 
1980 gehoor gegeven en hiertoe 
werd de Stichting Van Ewijck van 
de Bilt Fonds in het leven geroepen. 
Gaandeweg de uitvoering werd in 
de loop der jaren deze gedenkdag 
over de jaarwisseling heen getild. 

Allemaal
Aanvankelijk ontvingen alleen de 
bewoners van verzorgingshuis Wel-
tevreden een attentie, maar inmid-
dels worden alle verzorgings- en 
verpleeghuizen in de gemeente De 
Bilt bezocht. Ignace en Rienk be-
zorgen met hun liedjes de senioren 
een gezellige ochtend of middag. 
De koffie en heerlijke gebakjes ma-
ken het tot een goede ontspanning; 
ongetwijfeld zoals de naamgevers 
het voor ogen moeten hebben ge-
had. 

Ignace de Jong en Rink Miedema zingen samen met de bewoners de 
sterren van de hemel.

Uit het online museum
Op de site van onlinemuseumdebilt.nl staat een foto (uit de collectie 
van Koos Kolenbrander) van spoorwegarbeider Hannes Floor bij 
station Hollandsche Rading in het begin van de twintigste eeuw.

Hannes Floor woonde in een 
huisje aan het spoor tussen Hol-
landsche Rading en Hilversum. 
Hollandsche Rading stond toen 
nog bekend als ‘de hei’. Zijn zoon 
Dirk werd in 1903 in het huisje aan 
het spoor geboren. Hij bouwde in 
de jaren twintig de eerste wonin-
gen van het zich snel uitbreidende 
dorp Hollandsche Rading. Zoals in 
1925 de woning aan de Tolakker-

weg - toen nog Tolakkersteeg ge-
heten - nummer 31. Daarna volg-
den onder meer de huizen aan de 
Vuurse Dreef 24 en 26, gebouwd 
door Dirk en zijn broer Jo Floor 
in 1928. Op nr. 24 was tot in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw 
een kruidenierswinkel gevestigd, 
begonnen door twee andere zo-
nen van Hannes Floor. Dirk Floor 
overleed in 1974. [HvdB] Hannes Floor aan het spoor in Hollandsche Rading.

Leer omgaan met de 
digitale overheid

Steeds meer overheidszaken worden digitaal geregeld. 
U moet het internet op om een afspraak te maken, uw 

pensioen te bekijken, formulieren in te vullen en nog veel 
meer. Voor al deze dingen heeft u een DigiD nodig. 

 
In de cursus Omgaan met de digitale overheid ontdekt elke deelnemer 
stap voor stap hoe een DigiD aanvraagd en geactiveerd moet worden 
en wat u er vervolgens mee kunt. De cursus wordt in samenwerking 
met SeniorWeb georganiseerd en bestaat uit drie dagdelen. De cursus 
is gratis, u betaalt alleen voor het uitgebreide cursusboek. U dient over 
basiskennis van Windows te beschikken, te kunnen mailen en bij voor-
keur ook kunnen internetbankieren. De cursus is ook geschikt voor ta-
bletgebruikers.
 
De cursus wordt gegeven in Bibliotheek Bilthoven, Het Lichtruim, Pla-
netenplein 2 op de dinsdagen 5, 12 en 19 februari 2019 van 14.00 tot 
16.00 uur. Aanmelden op www.ideacultuur.nl/digisterker. 
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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.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

   

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

Linnerie Annelies 

Profiteer van extra wintervoordeel!
Bij aankoop van een complete
2-persoons Avek boxspring,
krijgt u nu een luxe topmatras cadeau*
*Vraag naar de voorwaarden.

B E D D E N

Luxe
topmatras 
cadeau*

OPHEFFINGSUITVERKOOP
tot 31 juli 2019
 
TOT 70% KORTING
op alle voorraadartikelen
 

Op alle niet voorradige artikelen

10% KORTING

De Kwinkelier 50A  ı  Bilthoven  ı  030-2251439   www.zwanink.nl Ex
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Ook adverteren in De Vierlank? Dat kan!
Mail naar info@vierklank.nl

HELIOFORM 
RIEKER MARCO 

TOZZI 
S’OLIVER EN MEER

OP DE MARKT
BIJ MIKE SCHOENENMODE

Uw rijdende schoenenwinkel 

Mike Schoenenmode
Winkelcentrum Planetenbaan

vrijdag 9.00 – 15.00 uur

NIEUW OP DE MARKT!

service voor ondernemers

ondernemers
voor ondernemers

Praten kan altijd...

Arinfo BV   
Kon. Wilhelminaweg 461   
3737 BE Groenekan
T +31(0)346 213204   
info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

Maertensplein 16               
3738 GK  Maartensdijk              

Tel. 0346-211711 

Dinsdag 29 jan, 5 maart en 2 april
20.00 - 21.30 uur

Chakra’s, praten met engelen, 
ademhaling en wat zich verder aandient.

Max. 6 deelnemers€ 87,-

Cursus intuïtieve ontwikkeling I

WITTE BOLLEN

NIEUW!  HAZELNOOTSCHUIM 
SLAGROOMTAART

eigengemaakte hazelnoot-
schuim met melkchocolade 
afgewerkt met slagroom

€ 6,95

per zak

€ 1,50

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Carmiggelt opnieuw in
de schijnwerpers 

Op vrijdag 1 februari om 20.00 uur duikt Theater Het Lichtruim terug in de tijd met de 
theatervoorstelling Carmiggelt door Helmert Woudenberg.

Simon Carmiggelt schref van 1947 tot 1975 dage-
lijks Kronkels in dagblad Het Parool. Dat was niet 
wat we nu een column zouden noemen, maar meer 
een kort verhaal, een levensschets. De Kronkels wa-
ren buitengewoon populair. Er waren mensen die er 
een abonnement op Het Parool voor namen. 

De Kronkels leenden zich ook heel goed voor voor-
dracht. Dat deed Carmiggelt zelf op de toen nog 
zwart-wit televisie, maar het werd ook gedaan door 
coryfeeën als Ko van Dijk en Kees Brusse. Helmert 

Woudenberg vindt het hoog tijd om Carmiggelt en 
zijn Kronkels opnieuw in de schijnwerpers te zetten. 
In de voorstelling Carmiggelt speelt hij een aantal 
van die grappige maar ook droefgeestige gebeurte-
nissen en kleurrijke maar ook ontroerende persona-
ges. Voor ouderen een nostalgisch weerzien, voor 
jongeren ongetwijfeld een prettige kennismaking 
met een tijd dat er nog lustig door iedereen werd 
gerookt en een glas bier een gulden kostte. Ga naar 
de website www.theaterhetlichtruim.nl voor meer 
informatie en het bestellen van tickets.

Helmert Woudenberg als Carmiggelt.
(foto Sanne Helgenberger)

Expositie Art Traverse
Afgelopen zondagmiddag werd in de ArtTraverse in gemeentehuis Jagtlust te Bilthoven

een nieuwe expositie met werk van Mieke de Groot (keramische beelden) en
Co van Gasteren (schilderijen) geopend. 

De laatste zegt zelf over zijn werk: ‘Het mooiste is 
wanneer je jezelf kunt verrassen. Schilderen en teke-
nen is vaak een heel gezoek, maar dan ineens gebeurt 

er iets. Je veegt iets weg of kras je een boze lijn, uit 
pure frustratie, waardoor het beeld kantelt en er nieu-
we mogelijkheden ontstaan.’

Brein
De opening werd op luchtige en humorvolle wijze ver-
richt door zijn schoonzoon, beeldend kunstenaar, geur-
specialist, radiomaker en schrijver Frank Bloem, die 
zijn schoonvader liefdevol een ‘breinreiziger’ noemt, 
omdat hij ‘veel nadenkt’.

Passie
Over de ‘ritmisch opgebouwde keramische werken’ 
van mede-exposant Mieke de Groot zei Bloem dat zich 
onder het gladde oppervlak van de soms minuscule 
sculpturen een drift en een passie woeden, die haar 
beelden als het ware uit het platte vlak de hoogte in 
stuwen, waardoor ze lijken los te komen van de grond. 
Deze expositie is tot 19 maart tijdens kantooruren te 
bezichtigen.

(Peter Schlamilch)

Beeldend kunstenaar Frank Bloem opende de nieuwe 
expositie in een volgepakte Mathildezaal.

Steeds Beter valt in de prijzen 
Acht toneelverenigingen namen vrijdag 18 en zaterdag 19 januari in De Speeldoos in Baarn 
deel aan het Eenakterfestival, dat voor de 33ste keer georganiseerd werd door de Baarnse 

Toneelgroep Karakter.

Een vakjury, bestaande uit Peter 
Lusse, Tom van der Poel en Hella 
de Boer, beoordeelde de acteer-
prestaties, regie en voorstellingen 
van de deelnemende groepen. De 
Biltse toneelvereniging Steeds 
Beter kwam onder regie van Frits 
Blankensteijn met het stuk De Lift, 
geschreven door Anneke Iseger en 
gespeeld door Cindy Donselaar, 
Marijke de Wilde, Anke van Do-
leweerd en Anneke Iseger. Frits 
Blankensteijn werd genomineerd 
voor de categorie ‘beste regisseur’ 
en eindigde als tweede. 

Steeds Beter ontving in de cate-
gorie ‘beste voorstelling’ de derde 
prijs. De jury vond de eenakter De 
Lift vooral humoristisch: ‘Ondanks 
de beperkte ruimte van de lift, ston-
den de vier actrices elkaar niet in de 
weg. Het verhaal bleef boeien en 
het speelplezier was duidelijk aan-
wezig’.

V.l.n.r. Anke van Doleweerd, Anneke Iseger,
Marijke de Wilde en Cindy Donselaar.

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is een aantal kaarten 
beschikbaar. Om hiervoor in aanmerking te komen 
stuurt u een mail naar info@vierklank.nl met in het 

onderwerp ‘Carmiggelt’. De kaarten worden
onder de inzenders verloot.

Leesclub klassieke 
literatuur 

Van 28 januari tot en met 3 februari vindt de allereerste landelijke Week 
van de Leesclub plaats. Doel van deze week is om het lezen te stimu-
leren, deelnemen in een leesclub helpt daarbij. Bovendien is het een 
ideale gelegenheid om mensen met dezelfde interesses te ontmoeten. 

In Bilthoven start in die week een nieuwe leesclub klassieke literatuur 
op initiatief van een landelijke organisatie van leesclubs. De infor-
matieve oprichtingsbijeenkomst is op dinsdagmiddag 29 januari. Een 
medewerker geeft dan uitleg over de werkwijze en de literatuurlijst. 
De bijeenkomst is geheel vrijblijvend, na de informatieronde en ken-
nismaking met andere belangstellenden kunt u ervoor kiezen om mee 
te doen. Aanvang van de bijeenkomst is 14.00 uur, in Bibliotheek Idea, 
Planetenplein 2 in Bilthoven. Aanmelden s.v.p. via e-mail activiteiten@
ideacultuur.nl. 

Wilde tentoonstelling 
Fotoclub 

Van 18 januari t/m 22 februari exposeert Fotoclub Bilthoven in 
het KunstenHuis. De fotoclub daagt haar leden jaarlijks uit tot het 
maken van foto’s rond een jaarthema.

In 2018 werd als thema ‘Wild’ gekozen, een onderwerp dat voor vele 
interpretaties vatbaar is. Dit heeft dan ook geleid tot een verscheiden-
heid aan foto’s, waarbij niet alleen de natuur aan bod komt maar ook 
verrassende andere invullingen van het thema. 

Voorzitter Wim Kastelijn van de Fotoclub opende vrijdag 18 januari 
In het Lichtruim de tentoonstelling; hij gaf aan te hebben gehoopt dat 
er niet alleen maar foto’s van wilde dieren ingeleverd zouden worden, 
maar dat er ook ander ‘wild’ te zien zou zijn; ‘De fotografen hebben 
hun fantasie laten gaan en mijn wens is vervuld’. Er zijn zo’n 30 foto’s 
ingeleverd van wilde rotsen, luchten, dieren, meisjes, bramenstruiken 
en (andere) wilde bloemen etc. Kortom; meer dan een bezoek waard 
deze mooie foto’s in het Lichtruim te gaan bekijken tussen 18 januari 
en 22 februari in Het Lichtruim, Planetenbaan 2, Bilthoven van maan-
dag t/m donderdag van 10.00 tot 17.00 uur.  (Wim Westland)

Een zeer gevarieerd ‘wildbeeld’.
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www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

Ga jij naar het vmbo, ben je gek op paarden en wil je het liefst 
alles daarover leren? Dan is de Paardenklas van Aeres VMBO 
Maartensdijk iets voor jou! Naast de vakken zoals Nederlands, 
Engels, wiskunde en het profiel Groen, leer je alles over paarden. 

Meer weten? Kom dan naar de Open dag:
Vrijdag  25 januari 2019  18.30 – 21.00 uur
Zaterdag  26 januari 2019 10.00 – 13.00 uur

Dierenriem 2, Maartensdijk

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

 

Bij Aeres VMBO Maartensdijk: 

De Paardenklas!

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

EISBEIN
Naar Duits recept gemaakt, speciale pekel en licht 
gerookt, alléén even opwarmen...

100 gram 1,35

SUKADE LAPJES
Van de Utrechtse Heuvelrug, voor het betere stoofwerk!
Met het bekende zeentje erin, ca. 2½ tot 3 uur stoven

500 gram 6,98

LAMS BIEFSTUKJES
Volle zachte biefstukjes, puur biologisch uit N.Z., lekker
gemarineerd, kort stevig bakken...

100 gram 2,98

VARKENS KUITLAPJES
Super lekkere stooflapjes, lekker verrassend smaakvol,
heerlijk mals; ca. 75 tot 90 min. stoven

500 gram 4,98

GEPANEERDE SCHNITZELS
Echte pure vlees schnitzels rondom vol gepaneerd!
Kort bakken in ruim boter, ca 4 min.

4 stuks 7,00

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!!

IJSKOUDE TOP AANBIEDINGEN!

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van
maandag 21 januari t/m zaterdag 26 januari. Zetfouten voorbehouden

GYROS VLEES
Kort en fel bakken, lekker met onze knoflooksaus 100 gram 1,10
CHEESE BURGERS
Gekruid rundvlees met dobbelstenen kaas erin 3 stuks 3,90

CARPACCIO ROLLADE
Heel mals gekruid rundvlees, Parmezaanse kaas,
rucola kruidencrème, ± 35 min. op 150°in de oven 

100 gram 2,35

VINK GAAT VOOR

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

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel

• Readshop

• Kooklust 121

• Landw. De Bilt 

• De Vierklank

• Landw. de Groenekan

• Primera Maartensdijk 

Vacature (leerling) aankomend Hovenier 40 uur per week  

Ben jij ambitieus en wil je meewerken aan een groene duurzame
leefomgeving? Heb je affiniteit met groen en ben je een aanpakker?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zijn Hendriksen Hoveniers, een bedrijf waarbij je veel kunt leren in de 
praktijk. We hebben een breed dienstenpakket van aanleg tot onderhoud, 
van boomverzorging tot het zetten van houten constructies. We hebben 
veel verschillende soorten opdrachtgevers zoals particulieren, bedrijven en 
instellingen. 

Wat ga je doen?
Hovenierswerkzaamheden met een hoog afwerkingsniveau, zowel het 
aanleggen van tuinen als het onderhouden van tuinen. We werken in kleine 
teams van twee of drie personen. Je werkt onder leiding van een voorman. 
We streven ernaar dat je in de toekomst zelfstandig je werk kunt uitvoeren.

Wat vragen wij van je?
• Passie voor het vakgebied.
• Servicegericht en collegiaal.
• Flexibele werkhouding.
• Verantwoordelijkheidsgevoel en kwaliteitsbewust.
• Woonachtig in de omgeving van Hollandsche Rading.
• In bezit van rijbewijs B(E). 
• Mocht je nog niet beschikken over een afgeronde opleiding tot hovenier. 
 Geen probleem, wij bieden ook opleidingsplaatsen voor BBL-leerlingen.

Wij bieden je?
Groeimogelijkheden binnen een stabiele organisatie met een prettige 
informele werksfeer waar teamwork en servicegerichtheid de drijfveer zijn. 
Je krijgt goede begeleiding vanuit het bedrijf om je te ontwikkelen tot een 
vakbekwaam (voorman) hovenier. Salaris/vergoeding in overeenstemming 
met de functie en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  

Interesse of direct solliciteren?
Voor vragen over de vacature kunt je contact opnemen met
Ronald Versluis via 06 - 11 84 71 01.
Mail je motivatie en CV naar: info@hendriksenhoveniers.nl.
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Adverteerders van toen
naar 25 jaar later

door Henk van de Bunt

Op woensdag 4 januari 1995 verscheen nummer 1 van de eerste jaargang van De Vierklank. 
Daarin bladerend ontmoeten we de adverteerders van toen die ook nu nog met enige regelmaat 
op de advertentiepagina te vinden zijn. We blikken terug, vergelijken met en komen (opnieuw) 

in gesprek met hen die het mede mogelijk maakten dat De Vierklank al 25 jaar de lokale 
‘sufferd’ van deze gemeente mag zijn. 

Het 0 nummer van De Vierklank 
werd op 18 november 1994 uitge-
geven t.g.v. de Eerste Maartens-
dijkse Najaarsmarkt. Mopper was 
ook toen al van de partij op zijn 
vertrouwde ‘linksonder plek’: Ze 
houden die najaarsmarkt in de Kas-
sen van Rijksen, ’t moet nog wat 
groeien zeker’, mopperde onze 
positieve dwarsligger 25 jaar gele-
den. Op (de rechter) pagina 7 werd 
redactionele aandacht gegeven aan 
‘dhr. Landwaart’, pal naast de eer-
ste advertentie van vers-specialist 
Landwaart Groente & Fruit op de 
linker advertentiepagina 6. Op pa-
gina 15 van die uitgave is de heer 

Landwaart opnieuw aan het woord 
en vertelt hij over de dan nog te or-
ganiseren Najaarsmarkt 1994. Ook 
in 1994 verschijnt er op verzoek van 
de ondernemers uit de gemeente 
Maartensdijk nog een 16 pagina’s 
tellend speciaal Kerstnummer met 
heel veel en heel grote advertenties. 
Mopper verzucht: ‘Vierklank? Ik 
krijg al hoofdpijn van Stereo!’. 

1995
En dan verschijnt het eerste ‘echte 
nummer’ van De Vierklank op de 
eerste woensdag van januari 1995. 
Het telt 8 pagina’s en met een verde-
ling van 3,5 pagina advertenties en 

(dus) 4,5 pagina redactioneel wordt 
er afgetrapt in de nu al 25 jaargan-
gen tellende reeks van het wekelijks 
verschijnend plaatselijk informatie-
bulletin. Landwaart is dus - naast 
anderen - één van de adverteerders 
van weleer; één van de groep, die 
het ook in 2019 nog mede mogelijk 
maakt wekelijks uit te komen. Ter 
gelegenheid van het 25 jarig jubi-
leum schreef Koos Kolenbrander 
in 2012 over familiebedrijf Land-
waart: ‘Tijdens de opening op 9 fe-
bruari 1987 van hun groentewinkel 
in het voormalige winkelcentrum de 
Marijkehof verrasten Wim en Riet 
Landwaart de Maartensdijkers met 

vers gesneden groenten en rauw-
kostsalades. Voor velen in het dorp 
betekende dit afscheid nemen van de 
vertrouwde gestampte pot. In plaats 
van aardappeltjes met vette jus gin-
gen we steeds meer verse gezonde 
groenten, fruit, allerlei soorten pas-
ta’s en rauwkost eten. Deze maand 
vieren Wim en Riet Landwaart het 
zilveren jubileum van hun groente-
winkel aan het Maertensplein. Een 
mooi moment om eens te kijken hoe 
een groenteboer van elders onze 
eetgewoonten zo radicaal kon ver-
anderen. Wim Landwaart is op 10 
mei 1960 in Kortenhoef geboren. 
Zijn ouders hadden een kruideniers-
winkel annex supermarkt aan de 
Oranjeweg aldaar. Wim volgde na 
de MAVO de kruideniersvakschool 
in Utrecht. Later leerde hij tijdens 
een stageperiode in Brugge koken. 
In 1976 ging hij bij zijn ouders in 
de winkel werken. Hij trouwde 
met Riet Floor uit Maartensdijk 
en vestigde zich in 1985 met een 
groentewinkel aan de Lambertus 
Hortensiuslaan in Bussum In 1987 
kwam de verfwinkel van De Graaf 
en Holtslag in het winkelcentrum 
de Marijkehof in Maartensdijk be-
schikbaar. Toen hij in februari 1987 
zijn zaak opende, waren de winkel 
van bakker Bos, de supermarkt van 
Klaas de Groot, de bloemenwinkel 
van Koster, foto Schaafsma, kapper 
Hans Stevens en slager Wentink in 
de Marijkehof al aanwezig. Velen 
werken of hebben bij Wim en Riet 
Landwaart gewerkt, zoals René Ter-
louw, Corrie van Ettekoven, Marien 
van Toor, Tineke van Ettekoven en 
Chiel van der Vlies. Thalina Bouw-
man werkt er al 6 jaar. Ook hun 
zonen Eelco en Willem Landwaart 

werken in het bedrijf van hun ouders 
en Marien, wanneer zijn schoolver-
plichtingen hem daarbij niet in de 
weg staan. Na de opening in 1996 
van de (eerste) zaak in het nieuwe 
winkelcentrum aan het Maertens-
plein (waar later een fietsenzaak was 

en nu deel uitmakend van de Jumbo 
(red). begon Wim met het bereiden 
van kant en klare maaltijden. Vanaf 
2000 werkt hij ook als traiteur voor 
grote instellingen zoals verzorgings-
huizen, restaurants en verenigin-
gen. Landwaart verkoopt gezonde, 
verse producten en gebruikt geen 
conserveringsmiddelen. Het stre-
ven is om dagelijks alle vers bereide 
maaltijden te verkopen. Voor Wim 
is groenteboer het mooiste vak dat 
er is: ‘Je werkt met oneindig veel 
verschillende producten en je kent 
bijna iedereen die bij je in de win-
kel komt. Dat geeft een wederzijds 
vertrouwen om, rekening houdend 
met de wensen van de klanten, een 
heerlijke doch voedzame maaltijd te 
bereiden.’

De mopper staat al vanaf dag 1 in 
De Vierklank.

Willem, Eelco, Wim en Riet Landwaart luisterden met Ilona Hofstra op 25 november 2009 waarom hun bedrijf 
Bilts Ondernemer van het jaar is geworden. (foto Guus Geebel) 

In 1994 in de voormalige kassen van Rijksen aan de Molenweg te 
Maartensdijk werd een Najaarsmarkt gehouden, waar ook Landwaart 
aan mee deed.

Boek- en Cadeauwinkel
Van den Berg geopend

door Kees Diepeveen

Na een lange verbouwperiode is op 
donderdag 17 januari aan de Mo-
lenweg 30 in Maartensdijk Boek 
en Cadeau Winkel Van den Berg 
feestelijk geopend. De winkel aan 
de Irenelaan was te klein geworden 
om aan de vraag van de klanten 
te kunnen voldoen. In het nieuwe 
winkelpand wordt een uitgebreider 
assortiment aangeboden.

Met het doorknippen van een grote 
strik door eigenaar Johan van den 
Berg en zijn vader en moeder en in 
aanwezigheid van veel dorpsgeno-
ten werd de nieuwe winkel in ge-
bruik genomen. Hierna konden alle 
aanwezigen de winkel bezoeken 
waar zij gastvrij werden onthaald 
met een hapje en een drankje. Alle 
bezoekers toonden zich heel tevre-

den met het assortiment. Boeken, 
Cd’s, kaarten, speelgoed, cadeau-
tjes maar ook tweedehands boeken 
liggen op kopers te wachten.

Verbouwing
Eigenaar Johan van den Berg is 
erg blij met de nieuwe winkel. ‘De 
oude winkel aan de Irenelaan was 
echt veel te klein geworden. We 
hadden de grootste moeite met de 
opslag van onze voorraad. In dit 
pand hebben we veel meer moge-
lijkheden en konden we ook het as-
sortiment uitbreiden. De verbouw 
van het huidige pand waar vroeger 
Kledingwinkel Nagel was geves-
tigd, heeft ruim 1,5 jaar geduurd. 
Dit kwam omdat we de verbouwing 
helemaal zelf hebben gedaan’. 

Opening
Johan heeft naast zijn werkzaamhe-
den als winkelier ook nog een eigen 
administratiekantoor. Johan: ‘Ik 
vind de afwisseling leuk en dat kan, 
omdat buiten mijn vrouw Henrieke 
ook mijn vader en moeder, Jan en 
Ineke van den Berg, ons gaan hel-
pen in de winkel. De start is veelbe-
lovend. Er zijn bij de opening rond 
de 90 mensen geweest en de dagen 

Henrieke (rode jurk) en Johan van den Berg (zwarte jas) met beide ouders 
Ineke en Jan van den Berg genieten van de vele bezoekers bij de feestelijke 
opening van de winkel.

Het fraai verbouwde pand op de hoek van de Dr. J. J. F. Steijlingweg en 
de Molenweg.  

• 1994 - 2019
 •

• 2
5 JAAR •

daarna is het de hele dag druk ge-
weest. Overigens is het wel leuk om 
te vertellen dat de dorpsgenoten ons 
hebben gestimuleerd om verder te 
gaan en deze stap te zetten’.  
Het pand is nog niet helemaal klaar. 
Van de zomer gaat Johan de laat-

ste hand leggen aan de tuin. Aan de 
kant van de Dr. J.J.F. Steijllingweg 
komt een schutting van dezelfde 
donkere planken die ook op het 
winkelpand zitten. Johan: ‘Ik moet 
even op adem komen maar doe het 
werk ook liever in de zomer’. 
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Zet- en drukfouten voorbehouden.

Kijk voor actuele openingstijden op hoogvliet.com/openingstijden

R
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 Shoarma-, gyros- 
of varkensreepjes 

 Van 3.75

 2.-
 500 GRAM 

 Per kilo 4.00 

 Hak groenten of appelmoes 
 4 potten van 330 - 370 gram 
 Van 3.44 - 7.72

 4 POTTEN

 2.-

 4 STUKS

 3.-
 Lipton thee of Ice Tea 
4 pakken met 20 - 25 stuks, 
pakken van 1.5 liter of 
fl essen van 1 - 1.5 liter
 Van 5.52 - 9.56

Acties zijn geldig van woensdag 23 t/m dinsdag 29 januari 2019

TOT

MEER DAN 

50%
KORTING
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Richting en houvast bij verlies
Alting Uitvaarten verzorgt al 12 jaar uitvaarten in Utrecht en omgeving. Ook regelmatig

in de gemeente De Bilt. Nabestaanden voelen zich na een overlijden vaak ontredderd.
Alting Uitvaarten geeft de mensen richting en houvast en organiseert de

uitvaart met hen. Het aanbieden van kosteloze nazorg
maakt Alting Uitvaarten uniek.

Het nazorgtraject begint ongeveer 
twee weken na het afscheid. In een 
gesprek kijkt de uitvaartbegeleider 
samen met de nabestaanden terug 
op de uitvaart. Hiske Alting vindt 
het fijn bij dat gesprek een mooi 
ingepakt boekje over verlies te ge-
ven met een persoonlijk geschreven 
opdracht. Het raakt haar dat mensen 
daar ontroerd en blij op reageren. Na 
een half jaar tot anderhalf jaar later, 
kunnen nabestaanden een beroep 
doen op nazorg: ‘Ik vind het belang-
rijk dat mensen op enig moment nog 
een keer een kans krijgen om een 
pas op de plaats te maken. Om te 
kijken: waar sta ik nu en hoe kan ik 
verder’, aldus Hiske. Uit onderzoek 
blijkt dat na dat half jaar het leven 
door gaat en de zorg en aandacht 
van de omgeving is weggeëbd. Juist 
dan is het fijn als er nog een moment 
is waar iemand 100% onverdeelde 
aandacht krijgt.

Bootje
Desiree Benders nam in augustus 
2018 afscheid van haar 94-jarige 
moeder: ‘Mijn moeder was op hoge 
leeftijd en ik vond het fijn, ook al 
was het nog niet aan de orde, om 
alvast dingen geregeld hebben. Te 
weten wat er boven je hoofd hangt. 
Eigenlijk zou ik dat iedereen willen 
aanraden. De advertentie van Alting 
Uitvaarten sprak mij aan. Vanwege 
de twee dames op de foto, maar ook 
vanwege het logo: een bootje dat 
rustig wegvaart. Het contact met 
Hiske Alting was direct prettig. His-
ke kan heel goed het midden houden 

tussen vertrouwelijk zijn en toch 
professioneel afstand houden. Dat 
vind ik heel knap. Ze was er precies 
op de momenten dat ik haar nodig 
had. Ze wist ook van alles voor ons 
te regelen, ondanks dat het lastig 
was. Het verliep vlekkeloos en dat 
voelde als fijne verrassing, want in 
zo’n bijzondere periode komt alles 
toch extra binnen. De nazorg die zij 
bieden vind ik een heel bijzonder 
extraatje. Dat ze iets doen om je te 
begeleiden op de weg die je verder 
moet bewandelen. Wat mij betreft 
was het een goede begeleiding. Van-
af het begin tot het moment dat ik 
weer losgelaten kon worden’.

Massage
In de afgelopen jaren heeft de na-
zorg van Alting Uitvaarten een ont-
wikkeling doorgemaakt. Aanvan-

kelijk werd er alleen een gesprek 
aangeboden. Maar dat bleek niet 
voor iedereen de juiste weg om bij 
hun gevoelens te komen. Cliënten 
kunnen nu ook kiezen uit mindful-
ness, een wandel- of tekencoach. 
Zelfs een massage is mogelijk. ‘Dat 
is niet verwonderlijk’, vertelt Hiske 
Alting. ‘Door het verlies heeft het 
lichaam een opdonder gekregen. 
In het landschap van emoties is het 
mooi om dat op deze manier aan te 
raken.’. Hiske Alting en Pauline Res 
van Alting Uitvaarten bieden ruimte 
voor afscheid. Maar niet alleen dat. 
Het behelst ook het afscheid nemen 
van alles wat vertrokken is met de 
overledene. In het nazorgtraject ont-
staat ruimte om dingen onder ogen 
te zien. En juist daar kan veerkracht 
ervaren worden en de kracht om ver-
der te gaan.

Hiske Alting en Pauline Res van Alting Uitvaarten
bieden ruimte voor afscheid.

VVD in 2019
De nieuwjaarsreceptie van VVD 
De Bilt - te gast bij een wijnproeve-
rij op de Looydijk in De Bilt – werd 
goed bezocht. Er werd kort terug-
geblikt op 2018 en de winst met 
Nieuwe Energie bij de verkiezingen 
voor de gemeenteraad. 

En daarna over naar 2019 met een 
presentatie van vijf nieuwkomers 
bij VVD De Bilt. Fractievoorzitter 
Leontine Kok en wethouder André 
Landwehr verzekerden, dat we een 
goede koers hebben om te bouwen 
aan een topklimaat voor gemeente 
De Bilt.

Provinciale staten
In 2019 zijn verkiezingen voor Pro-
vinciale Staten, Waterschap, Eerste 
Kamer en Europees Parlement. De 
vier Biltse kandidaten voor Provin-
ciale Staten Utrecht presenteerden 
zich: Romana Engeman (12), Ca-
miel Beijer (15), Jolanda van Hulst 
(18) en Kees Lelivelt 28).

Debat
Voorafgaand aan de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten en het 
Waterschap op woensdag 20 maart 
2019 is er een Provinciale Staten 
Verkiezingsdebat De Bilt met lijst-

trekkers van verschillende partijen 
op woensdag 6 februari 2019 tussen 
20.00 en 22.00 uur in De Vierstee in 
Maartensdijk. Dit debat is een sa-
menwerking van politieke partijen 
in gemeente De Bilt. De opzet is 
een debat met kandidaten van alle 
in de Staten zittende partijen om 
de aandacht te trekken voor de ver-
kiezingen voor Provinciale Staten 
van Utrecht, daarmee de opkomst 
te verhogen, en de keuzes te ver-
duidelijken. Het debat richt zich in-
houdelijk op de verkiezingen voor 
Provinciale Staten Utrecht en het 
belang daarvan voor De Bilt.

Ingezonden mededeling

Nieuwe leden presenteren zich enthousiast!

Toekomst van onze 
ziekenhuizen en de zorg

Vrijdag 1 februari a.s. organiseert SP De Bilt samen met het Nationaal 
Zorgfonds een bijeenkomst over de toekomst van onze ziekenhuizen en 
de zorg. Teamleden van Het Nationaal Zorg Fonds zijn aanwezig: Ro-
gier Botting (fysiotherapeut) en Coby Groenendijk (psychiater en mede 
oprichter Nationaal Zorgfonds). Tevens is Danielle ten Klooster aanwe-
zig, zij is fractiemedewerkster Zorg in de Tweede Kamer voor de SP. 

Ook in de gemeente De Bilt zijn er bezuinigingsplannen in de maak. 
Het huidige college kiest er uit eigen beweging voor om de komende 
4 jaar 2,1 miljoen euro te bezuinigen op WMO, jeugdzorg, huishoude-
lijke hulp en hulpmiddelen. Kernwoorden zijn: Strenger aan de poort, 
fraudebestrijding, afschalen van zorg, toegang tot jeugdzorg strenger 
beoordelen, robuust contractmanagement, kritische aansturing. De 
zorg is getransformeerd in een bureaucratisch protocol, dat zo onper-
soonlijk mogelijk wordt uitgevoerd.

Locatie: Achterzaal Eetcafé Miltenburg,
Oude Brandenburgerweg 32, 
Bilthoven, inloop vanaf 19.30 uur,
start van het programma om 20.00 uur. 
De avond is gratis toegankelijk.

Ingezonden mededeling

Late Nieuwjaarsborrel

De nieuwjaarsborrel op de Steenen Camer in Bilthoven die vanwege de 
regenval een week is uitgesteld, was nu op 19 januari. Ook de kinderen 
vermaakten zich goed. (foto Frans Poot)

Koffieochtend op Nieuwstraat 

Op woensdag 30 januari is er 
weer de maandelijkse koffieoch-
tend op de Nieuwstraat 47 in De 
Bilt. Wie behoefte heeft aan een 
gezellige ochtend of een goed 
gesprek wordt van harte uitge-
nodigd om een kopje koffie of 
thee te komen drinken. De deur 
is geopend van 10.00 tot 12.00 
uur, het kost niets en iedereen is 
van harte welkom. Zie ook www.
vegdebilt.net

Film in de Woudkapel

Op donderdag 31 januari wordt 
in De Woudkapel (Beethoven-
laan 21 in Bilthoven) de film La 
Chana getoond: In de jaren ‘60 
en ‘70 maakte flamencodanseres 
‘La Chana’ grote indruk in Hol-
lywood. Nu meer dan twintig jaar 
later vertelt ze haar verhaal Aan-
vang 19.30 uur. Kaartjes aan de 
kassa van de Woudkapel of via 
www.woudkapel.nl/programma

Carmiggelt vertolkt

Helmert Woudenberg zet vrijdag 
1 februari de kronkels van Simon 
Carmiggelt op het toneel van 
Theater Het Lichtruim Hij speelt 
een aantal van die grappige maar 
ook droefgeestige gebeurtenis-
sen en beeld kleurrijke maar ook 
ontroerende personages uit. Voor 

ouderen een nostalgisch weer-
zien, voor jongeren ongetwijfeld 
een prettige kennismaking met 
een tijd dat er nog lustig door 
iedereen werd gerookt en een 
glas bier een gulden kostte. Aan-
vang 20.00 uur

Gespreksgroep 70+

70-plussers hebben veel mee-
gemaakt en maken veel mee. 
Bij WVT start 30 januari van 
14.00 - 16.00 uur een gespreks-
groep voor 70-plussers. Het is de 
bedoeling om de week bij elkaar 
te komen met 6 tot 7 personen. 
De leiding is in handen van een 
700+ orthopedagoge. Je betaalt 
alleen je eigen thee of koffie. 
Informatie en aanmelden via 
info@vvsowvt.nl of 030-
2284973

Internationale Pianoserie

In deze Zondagmatinee op 3 
februari, aanvang 14.30 uur, pre-
senteert Ksenia Kouzmenko haar 
nieuwste cd boordevol Tsjechi-
sche muziek. Prachtige muziek 
stuk voor stuk. Zij vertelt er in 
haar recital over, doet ook verslag 
van haar wandelreis vorig jaar 
mei met haar echtgenoot ,pianist 
Servaas Jansen, door Moravië 
waar zij de plekken bezochten 
van de componisten. Zie ook 
www.theaterhetlichtruim.nl
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www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

Ga jij naar het vmbo, ben je gek op sport- en/of outdoor 
 activiteiten en wil je het liefst alles daarover leren? Dan is de 
Outdoorklas van Aeres VMBO Maartensdijk iets voor jou! 
Naast de gewone vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde 
ben je actief bezig met outdoor en sport.

Meer weten? Kom dan naar de Open dag:
Vrijdag  25 januari 2019  18.30 – 21.00 uur
Zaterdag  26 januari 2019 10.00 – 13.00 uur

Dierenriem 2, Maartensdijk

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

 

Nieuw bij Aeres VMBO Maartensdijk: 

De Outdoorklas!

RECTIFICATIE 
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan 
Noordelijke Randweg Utrecht met bijbehorend 
Milieueffectrapport en ontwerpbesluit hogere 
waarden (Wet geluidhinder) 

Op 16 en 17 januari 2019 is de bekendmaking 
gepubliceerd. Er zijn twee wijzigingen: 

1.   In de publicatietekst staat dat u iedere woensdag in  
februari op het Wijkbureau Overvecht vragen kunt stellen  
aan de Omgevingsmanager NRU.  
Dit moet zijn: op woensdag 6, 13, 20 en 27 februari van  
9.00 tot 12.00 uur. 

2.   De aanvangstijden van de informatiebijeenkomsten in  
de winkelcentra zijn aangepast.  
De datum en tijdstippen van deze bijeenkomsten zijn: 

 -  Donderdag 7 februari van 9:30 tot 12:30 uur in 
Winkelcentrum Overkapel;  
Adres: Euterpedreef 10 (in de Jumbo). 

 -  Donderdag 7 februari van 16:00 tot 19:30 uur in 
Shoppingcenter Overvecht;  
Adres: Roelantdreef 41 (tegenover Albert Heijn).

Voor aanvullende informatie zie www.utrecht.nl/NRU

Wij bieden:
- Salaris conform CAO en bekwaamheid
- Producttrainingen en verkoopcursussen
- Een klein en divers team
- Vrijheid, verantwoordelijkheid en initiatief
worden zeer op prijs gesteld

Jou werkzaamheden:
- Verkopen van producten aan klanten en MKB
- Assortiment overleg en aanpasssing
- Monitoring van de afzet en voorraad
- Advies op maat, zowel bij de klant thuis als in de winkel
- Alle overige voorkomende werkzaamheden

Voor onze winkel op de Hessenweg zoeken wij iemand
die het verschil wil maken voor onze klanten. Met
interesse in de techniek en affiniteit met IT hebben
wij plek voor jou!

In ons gezellige team is klantcontact heel belangrijk.
Wij verkopen het beste product dat voldoet aan
de wensen van de klant.

ELECTROWORLDWETERINGS.NL

Met vriendelijke groeten,

Berry Weterings

Wij bieden:
- Salaris conform CAO en bekwaamheid
- Producttrainingen en verkoopcursussen
- Een klein en divers team
- Vrijheid, verantwoordelijkheid en initiatief
worden zeer op prijs gesteld

Jou werkzaamheden:
- Verkopen van producten aan klanten en MKB
- Assortiment overleg en aanpasssing
- Monitoring van de afzet en voorraad
- Advies op maat, zowel bij de klant thuis als in de winkel
- Alle overige voorkomende werkzaamheden

Voor onze winkel op de Hessenweg zoeken wij iemand
die het verschil wil maken voor onze klanten. Met
interesse in de techniek en affiniteit met IT hebben
wij plek voor jou!

In ons gezellige team is klantcontact heel belangrijk.
Wij verkopen het beste product dat voldoet aan
de wensen van de klant.

ELECTROWORLDWETERINGS.NL

Met vriendelijke groeten,

Berry Weterings

voor in onze vestiging in De Bilt

Spreken de bovenstaande werkzaamheden je aan en ben je in het bezit van
een rijbewijs, stuur je motivatie en CV naar: berry@weteringsonline.nl

Heb je vragen, loop even binnen of bel 030 - 207 4 204

Spreken de bovenstaande werkzaamheden je aan en ben je in het bezit van
een rijbewijs, stuur je motivatie en CV naar: berry@weteringsonline.nl

Heb je vragen, loop even binnen of bel 030 - 207 4 204

Verkoop Talent
gezocht

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids. Een plek waar alle lokale bedrijven
zich kunnen presenteren. Ook met uw bedrijf in de online bedrijvengids?

Wacht niet langer en neem contact met ons op!
Bel 0346 211992 of mail info@vierklank.nl

Ook De Vierlank bezorgen? Mail naar info@vierklank.nl
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Evenement Muziektheater festival 
HiStories staat op stapel

door Walter Eijndhoven

Wie meer wil weten over de geschiedenis van De Bilt, kan op zaterdag 13 en zondag 14 april
z’n hart ophalen, tijdens het evenement Muziektheater festival HiStories. In dat weekend 

vertellen dansers, zangers, theatermakers en muzikanten diverse
verborgen verhalen uit het Biltse verleden.

Het begon allemaal met een een 
leuk idee. Diverse Biltse bewoners 
waren altijd al nieuwsgierig naar de 
historie van diverse plaatsen binnen 
de gemeente De Bilt. ‘Iedere bewo-
ner komt weleens langs een plek 
waarvan hij of zij denkt ‘Goh, daar 
zou ik best weleens iets meer van 
willen weten’, vertelt Pauline Wij-
nen, één van de organisatoren van 
het evenement. ‘Nou, deze men-
sen worden op 13 en 14 april op 
hun wenken bediend. Door middel 
van zang en dans krijgt iedereen te 
horen wat zich op op een bepaalde 
plek heeft afgespeeld.

Vijf locaties
Tijdens een unieke reis worden 
belangstellenden meegenomen in 
een ontdekkingstocht langs di-
verse plekken in De Bilt en Bilt-
hoven. Wijnen: ‘Wij willen geïn-
teresseerden meenenem naar vijf 
locaties, met ieder een bijzonder 
verhaal. Met de bus rijden wij van 
plek naar plek en op iedere loca-
tie vertellen wij een verhaal, door 
middel van zang, dans en theater. 
Elk verhaal duurt 12 minuten, 
daarna rijden wij door naar de 
volgende locatie. De tocht duurt 
totaal ongeveer 2 uur.

Bus
Tijdens de bustocht worden de 
volgende locaties aangedaan; het 
KNMI, Landgoed Houdringe, 
buitenplaats Sluishoef en de Bun-
ker in De Bilt en de brandweerka-
zerne in Bilthoven. ‘In de Sluis-
hoef vertellen wij over Hendrik 
de Heus en zijn leven met bal-
letdanseres Marie Polly de Heus, 
wij vertellen over de grote brand 
in Inventum, maar wij hebben ook 
een verhaal over de Bunker op 
Larenstein. In de jaren ‘70 konden 
45 mensen zich hier opsluiten, ge-
durende twee weken, in het geval 
een kernoorlog zou beginnen’, 
legt Wijnen uit. 

Kick-off
Dindag 22 januari vond de Kick-
off plaats in Theater Het Licht-
ruim in Bilthoven. Alle muzikan-
ten, dansers, spelers en andere 
betrokkenen konden deze avond 
met elkaar kennismaken en iedere 
groep presenteerde zich. Valsch 
en Gemeen, Theatergroep Demas-
qué, Kunst en Genoegen, Helene 
Kalisvaart, Big Band, Jongeren 
van het Kunstenhuis, Bart van 
Gerwen, Trio Las Musicas, Dans-
groep WVT, het Weeshuis van de 
Kunst en het Mannenkoor lieten 
van zich horen. Samen maken 
zij er in het tweede weekend van 
april een groot feest van. 

Op Sluishoef wordt het verhaal van Hendrik de Heus en zijn leven met 
balletdanseres Marie Polly de Heus verbeeld.

Pure liefde gevat in muziek
‘Wie oprecht en solide liefheeft, 
kan die zijn geliefde verlaten?’, 
vroeg Wolfgang Amadeus Mozart 
zich vertwijfeld af toen hij zijn 
‘verboden’ grote liefde, Constanze, 
bijna moest opgeven omdat zijn 
vader het huwelijk niet wilde goed-
keuren. 

Het is dezelfde tijd waarin hij de 
Gran Partita KV. 361/370a schreef, 
een meesterwerk vol melodieën 
waarin zijn hartstochtelijke liefde 
doorklinkt. In een goed bezochte 

St. Maartenskerk in Maartensdijk 
werd dit werk door het Blazersen-
semble ‘Overtoom’ afgelopen za-
terdagavond ten gehore gebracht. 
De opbrengst van het concert was 
bestemd voor de aanschaf van een 
vierpersoonsfiets, een grote wens 
van de bewoners van het Thomas-
huis Maartensdijk, waar 8 à 9 vol-
wassenen met een verstandelijke 
beperking een ‘warm nest’ vinden 
en waar alles draait om liefde, ge-
borgenheid en aandacht voor el-
kaar’.

Liefde
Na een wat aarzelend begin kwa-
men de musici steeds beter op 
dreef in dit voor amateurs zeer las-
tige stuk en zetten uiteindelijk hun 
overduidelijke liefde voor Mozart 
om in een knappe prestatie, die 
het publiek in ademloze verstil-
ling bracht. Het wonder Mozart 
had weer plaatsgevonden; ook hij 
koos uiteindelijk voor de liefde en 
trouwde in 1782 met zijn geliefde 
Constanze.

(Peter Schlamilch) 

De St. Maartenskerk was goed bezet.

Expositie Rolf Weijburg
Op 12 januari vond de opening plaats van de expositie De Kunst van 
het Reizen. Meer dan tachtig mensen kwamen naar Galerie Kunstin-
deKelder om de veertig kleuretsen te bewonderen die kunstenaar Rolf 
Weijburg daar exposeert. De opening werd opgeluisterd met een humo-
ristisch optreden van stand-up comedian Edson da Graça. 

De expositie De Kunst van het Reizen loopt tot en met 9 februari 2019 
en is te bezoeken van donderdag t/m zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur 
in KunstindeKelder (onder de Bilthovense Boekhandel), Julianalaan 1, 
Bilthoven.

Ets van Rolf Weijburg.

Crea-Club voor kinderen
Ben je tussen de 6 en 12 jaar en vind je het ook leuk om te knutselen 
dan ben je op woensdagmiddag van 14.15 tot 16.00 uur welkom in het 
servicecentrum Maartendijk (in Dijckstate) Iedere week wordt er weer 
iets anders gemaakt. Vooraf aanmelden bij Bianca de Valk-Koops via 
tel. 06 26154111 of e-mail creaclubmaartensdijk@gmail.com. 

Workshop Keramiek 
Op vrijdag 25 januari van 14.00 tot 16.00 uur organiseert het Ontmoe-
tingscentrum Rinnebeek in samenwerking met KunstenHuis een work-
shop Keramiek. Elke vrijdag is het Gouden Koffie middag in Ontmoe-
tingscentrum Rinnebeek. Mensen uit de omgeving kunnen aanschuiven 
voor gratis koffie met wat lekkers. Zo leg je nieuwe contacten en kun 
je meedoen met allerlei spellen. Op vrijdagmiddag 25 januari is er ook 
een andere invulling. Ans van Wegen, docent Keramiek bij Kunsten-
Huis geeft een workshop Keramiek. Bezoekers, mantelzorgers en ook 
buurtbewoners zijn van harte welkom om mee te doen. Graag van tevo-
ren aanmelden via ocrinnebeek@debilthuysen.nl of tel. 06 83807459.

Wintertooi

De vogels in het Van Boetzelaerpark hebben ijspret of zoeken naar iets 
eetbaars. (foto Frans Poot)



Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

Jezus zegt: Ik ben als een Licht in de wereld gekomen, 
opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft! 
Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, 
Bilthoven.

Cursussen/ trainingen 
Pianoles bij u thuis door bevoegd docent
Tel: 06-40385648 rvdsandt@kpnmail.nl
www.reinervandersandt.nl

Gratis kennismakingssessie Yoga in Hollandsche Rading
Kies voor een gezonde start van het jaar en kom op ma avond 
van 19.30 - 20.30 of di avond van 19.00 - 20.00 uur naar de 
Yoga in het Dorpshuis. De sessies worden gegeven door erva-
ren yogadocente Mirjam de Boer. Meer info:
www.soepelengezond.nl / 06 - 57 31 47 74.

Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. Proefles in ont-
spannen sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5 jaar) tieners en 
volwassenen. Als vervolg mogelijk: 4 weken opstap cursus 
met instrument. De cello heeft een mooie warme zangerige 
klank en is een liedjes / melodie instrument. Voor afspraak: 
06 19067441: Frank Linschoten cello docent.
celloles-franklinschoten.nl en kunstenhuis.nl/cello

Nootjes
 De Vierklank 14 23 januari 2019

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 

SCHAATSEN te koop 
zowel nieuw als gebruikt. 
Industr ieweg 13B 
Maartensdijk. 16:30 tot 21:00 
Tel. 06-20130190

2 Squashrackets + balletje 
€25,-. Tel. 06-16613197

Hometrainer i.z.g.st. €45,-. 
Tel. 0346-212150

Crosstrainer merk DKN. 
Vliegwiel 10 kg. Belasting 
1-8 handmatig in te stellen. 
Groot display met hartslag, 
tijd, snelheid ed. €50,-. Tel. 
0622728601

Handgeknoopt wandkleed 
110cmx55cm. Oranje achter-
grond met 3 uilen. €20,- Tel 
030-2284394

Nieuwe Originele Römertopf 
AFM 28,5cmx20cm €10,-. 
Tel. 06-36101523

Videobanden actiefilm enz. 8 
stuks €12,50. Patroon boeken 
Burda knip 11 stuks €10,-. 
Tel.030-2291160

Samsung galaxy j3 zwart 
2017 8gb niet beschadigd 
func. Zeer goed weinig gebr. 
Ruim 1jr. Oud, incl. Oplaad 
kabel/oordopjes/hoesje. €50,-
Tel. 06-44822861

Digitale personen weeg-
schaal, weegt tot 100 gr 
nauwkeurig i.z.g.s. van €30,- 
voor €10,-. Tel. 06-16641083

Reiskoffer op wielen afm. 
h.58 x b.40x d. 22 cm. met 
cijfercodeslot en meerdere 
aparte rits vakken als nieuw, 
€15,-. Tel. 06-16641083

Onderhoud, ook in de winter, 
uw arm en beenspieren, trai-
ningsapparaat voor fietsende 
beweging thuis zittend op uw 
stoel.€25,-. Tel. 06-16641083

Steengrill 37x19 cm. met 
twee spiritusbranders, nieuw 
€10,-. Tel. 06-16641083

Logeerbed inklapbaar, weinig 
gebruikt, van €89,- voor €29,-
. Tel. 06-16641083

Antiverblindingslicht, voor ont-
spannen autorijden bij tegen-
licht, €25,-. Tel. 06-16641083

Mooie afsluitbare beautycase 
L38 x B22 x H20 cm. €7,50 
Tel. 06-16641083

Schaatsen, soft boot noren 
maat 38. Nieuw in de doos, 
€25,-. Tel. 06-22212232

Wandelwagen Adventure all-
in one. Zwart met vast voor-
wiel dus geen zwenkwiel, 
ziet er nog netjes uit. €25,-. 
Tel.0346-282656

Lange, donkerblauwe, out-
door jas, merk Jacy Murphy, 
Engelse maat 18, als nieuw, 
€40,-. Tel. 06 53441095

Driekwart, zwarte, soft shell 
jas met rode accenten, mt 44, 
€15,-. Tel. 06-53441095

Lage stalen noren, schaats-
maat 39, z.g.a.n., €25,-.Tel. 
06-53441095

5 wollen heren truien. M 
56. Samen €45,-. Tel. 030-
2283495

Kaarskandelaar + kaars beide 
van Riverdale. I.z.g.st. €7,-. 
Tel. 06-29506849

Brons beeld man-vrouw zit-
tend. €20,-. Tel. 06-29506849

Gebreide crème/wit poncho, 
met franjes + col. I.z.g.st. 
€15,-. Tel. 06-29506849

Engels gold retriever beeld-
je op plateau. €7,-. Tel. 
06-29506849

Aluminium spiegel 70x70cm. 
€7,-. Tel. 06-29506849

z.g.a.n. Gaastra winter jack. 
Maat 56. Groen. €45,-. Tel. 
030-2283495

Wit servies met vis opdruk. 
12 borden. Grote ovenschaal, 
ronde schaal, sauskom. €45,-. 
Tel. 030-2283495

Grootmoeders kruiden kastje 
€35,-. Tel. 030-2283495

Geïllustreerde sport auto’s 
encyclopedie. 1945-1975. 
€6,50 Tel. 0346-243758

Boek, creatief met karton. Er 
staan leuke projecten in €5,-. 
Tel. 0346-243758

Boodschappen tas met crea-
tieve maanblad Anna. Het is 
o.a. breien, haken, borduren. 
€15,-. Tel. 0346-243758

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

Fietsen/ brommers
Blauwe MOUNTAINBIKE 
Giant. Gsr100 €75,-. Tel. 
0346-213501

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

Wij zijn op zoek naar hulp 
voor de ZATERDAG in 
de winkel! Geen ervaring? 
Dat kun je bij ons krijgen! 
Bel, mail of kom langs. 
Kwaliteitsslagerij van Loo, 
030-2203813
info@slagerijvanloo.nl

Gezin met 3 kinderen (10jr, 6jr 
en 4 jr) uit Groenekan zoekt 
gediplomeerde NANNY/
Gastouder aan huis voor 3 

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

dagen in de week (ma, di en 
do) van 14.00 uur tot 18.30 uur. 
Reactie per mail: annelies@
kinderopvang-thuis.nl of tele-
fonisch: 06-23126758.

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

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

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

Wilt u uw Engels of 
Frans graag wat opha-
len? Ervaren talendocen-
te, gepensioneerd, geeft 
CONVERSATIELESSEN in 
genoemde talen, waarbij alle 
aspecten van de taal behan-
deld kunnen worden. Ik woon 
in Bilthoven, de Leyen, tel. 
0651412055

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

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

KLOK kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top) 

Op ‘t bankje
Als ik bij het bankje kom schrik ik van de rommel die er naast ligt 
en dat terwijl er een afvalbak naast staat. Ik vermoed dat hangjon-
geren gisteravond aan het chillen geweest zijn en van alles gege-
ten en gedronken hebben. Ik tel wel zeven lege blikjes en nog een 
aantal lege chipszakken. Ook zie ik lege wietzakjes die je kunt 
herkennen aan een groen hennepplantje dat erop staat. Ze zullen 
dus ook wel geblowd hebben. Een wat morsige man komt met 
een goeiemogge onderuitgezakt bij me zitten. Hij staart wat doel-
loos voor zich uit en ik denk dat de bende hem niet eens opvalt. 
Ikzelf kan het echter niet aanzien en ga de rommel in de afvalbak 
deponeren. Ik word nauwkeurig gadegeslagen door de man, die 
zelf geen hand uitsteekt. ‘Wat een troep hè, ze moesten de jon-
gelui die dat doen maar eens naar een werkkamp sturen’, hoor ik 
hem zeggen. Ik reageer er niet op, maar vraag me wel af waarom 
hij me niet komt helpen. Uiteindelijk valt de rommel toch nog 
wel mee en als alles is opgeruimd ziet het er weer netjes uit. De 
man blijkt een echte mopperkont die ook voor alles meteen een 
oplossing heeft. ‘Je hebt het mooi opgeruimd maar waarom doet 
de gemeente dat niet. Net als hondenpoep, ze zetten automaten 
met van die zakjes neer, maar iedereen laat z’n hond gewoon op 
straat poepen en loopt dan door’, zegt hij knorrig. ‘Ze moesten ze 
meteen een flinke boete geven, maar je ziet helemaal geen politie 
meer op straat.’ Ik zeg hem dat je als je voor alles politie moet 
inzetten, je een heel leger aan agenten nodig hebt. Dat vindt de 
man geen bezwaar als het maar helpt. Ik zeg hem een politiestaat 
niet zo’n goed idee te vinden en meer te zien in belonen dan straf-
fen. ‘In de gemeente Veenendaal is jongelui geld beloofd als er 
tijdens de jaarwisseling minder gemeentelijk eigendom zou wor-
den vernield. Het resultaat is dat ze meer dan 8000 euro krijgen 
die ze mogen besteden aan voorzieningen of evenementen. Ik heb 
gelezen dat ze een skatebaan willen. Het mes snijdt zo mooi aan 
twee kanten. De schade is minder en de jongeren krijgen een extra 
voorziening.’ De man op het bankje kijkt me verontwaardigd aan. 
‘Dat is toch te gek om los te lopen. Dus je krijgt geld omdat je 

iets wat strafbaar is niet doet.’ Ik moet glimlachen om zijn veront-
waardiging. ‘Dat is dan wel zo, maar de gemeente heeft minder 
beschadigde eigendommen en dat levert weer geld op.’ Ik merk 
dat ik de man niet kan overtuigen van het voordeel en geef het dus 
maar op. Ik vertel hem nog wel dat omwonenden bij het bankje op 
nieuwjaarsdag zelf het vuurwerkafval hebben opgeruimd. ‘Vroe-
ger bleef dat wekenlang op straat liggen en zag je vaak een rood 
papje ontstaan.’ Gelukkig vindt de man dit wel een goed initiatief. 
Ik vertel hem ook dat het bankje waar hij op zit twee jaar geleden 
is vervangen omdat het oude bankje vernield was. ‘Deze is nu huf-
terproef en dat is toch  een goede zaak. Dan kun je wel zeggen dat 
het niet nodig mag zijn, maar het lost wel een probleem op. Het is 
een soort preventie en daar is de politie ook 
mee bezig.’ Omdat hij aanvoelt dat 
geklaag over wat de politie of de 
gemeente allemaal zou moeten 
doen bij mij niet zo aankomt 
begint hij ook wat milder te 
worden. ‘Natuurlijk doen ze 
ook een heleboel goed. Vorige 
week heeft de brandweer nog 
een katje van de buurvrouw 
uit een boom gehaald.’

Maerten
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DOS redt het niet tegen 
De Meeuwen

Op het programma stond een lastige uitwedstrijd tegen nummer twee De Meeuwen. 
Het lukte DOS niet de punten uit Putten mee te nemen waardoor zij 

voor de derde keer dit seizoen een nederlaag leden.

Andreas van Grootheest had in zijn 
basisacht een plek ingeruimd voor 
Cynthia van Kempen en Bram Nap. 
Beiden stonden in het eerste aan-
valsvak en het was logisch dat de 
spelers in het vak iets meer moeite 
hadden om elkaar te vinden. Die tijd 
kregen ze echter niet van De Meeu-
wen, want de thuisclub startte scherp 
en pakte direct een 3-0 voorsprong. 
Nadat DOS hiervan bekomen was 
speelden de Westbroekers zich beter 
in de wedstrijd en ging het gelijk op 
tot 12-10. De laatste minuten rich-
ting het rustsignaal was DOS even 
zoekende en plaatste De Meeuwen 
een beslissende demarrage richting 
een 17-11 voorsprong.

9 treffers
Na rust kwam Mathijs de Rooij in 
de ploeg en lukte het DOS om het 

verschil niet verder op te laten lo-
pen. Dat was voor een groot deel 
te danken aan Linda Nap die met 9 
treffers een groot aandeel had in de 
Westbroekse doelpunten. Het waren 
sowieso de dames die het voortouw 
namen in de scores met bijna 70% 
van de productie. 

Uiteindelijk sloot DOS de tweede 
helft winnend af en scoorde zij één 
keer meer dan De Meeuwen. De 
achterstand was helaas te groot om 
nog tot succes te leiden. Over de ge-
hele wedstrijd gezien was de over-
winning van De Meeuwen terecht. 
DOS  staat nu op een 5e plek op 
de ranglijst. Volgende week speelt 
DOS thuis in De Vierstee tegen de 
naamgenoot uit Kampen. Het wordt 
dus DOS tegen DOS. De wedstrijd 
begint om 20.25 uur.

DOS moest de punten in het 
Gelderse Putten laten.

Clubkampioenschappen IJBM 
door Kees Diepeveen

Op zondag 20 januari zijn de clubkampioenschappen 2019 van IJBM verreden op de 
Vechtsebanen in Utrecht. Aan deze kampioenschappen namen jeugdschaatsers,

toerrijders en wedstrijdrijders van IJsclub Biltse Meertje deel. 

In een twee uur durend programma 
kwamen alle disciplines aan bod. 

De jeugd tot en met 12 jaar, de ju-
nioren tot met 18 jaar en de seni-

oren, masters en toerrijders reden 
op het scherpst van de snede hun 
rondjes. Er zijn diverse persoon-
lijke records verbeterd. Daar het 
vooral om de tijd ging was er 
geen onderscheid in races tussen 
jongens en meisjes en mannen en 
vrouwen. 

Kalender
IJBM is erg actief in de winter-
periode en heeft verschillende 
schaatsevenementen op de ka-
lender staan, die allemaal op de 
Vechtsebanen in Utrecht wor-
den gehouden. Op 2 februari de 
Jeugd-elf-steden-tocht en op 3 fe-
bruari is er een wedstrijdweekend 
evenals op 3 maart. Op 17 maart 
zijn de Mijncluppie wedstrijden. 
Voor nadere informatie of deel-
name zie www.ijbm.nl.

Na afloop van de jeugdwedstrijden werd direct de prijsuitreiking 
gehouden. Gespannen wachten kinderen op de uitslag.

Goed vervolg voor 
Tweemaal Zes

De wedstrijd van Tweemaal Zes tegen HKV/Ons Eibernest was in 
meerdere gevallen interessant. Natuurlijk werd geprobeerd om de er 
aan voorafgaande serie een goed vervolg te geven, maar zeker ook de 
kans om een aantal ploegen te passeren op de ranglijst en wat lucht te 
creëren. Met Jesse in de basis en een nog niet helemaal herstelde Luke 
op de bank ging de beginfase volledig gelijk op tot 6-6. Daarna kon 
TZ uitlopen via 12-8 tot een uiteindelijke ruststand van 15-11. In de 1e 
helft waren er teveel tegengoals door vrije worpen en strafworpen, daar 
moest na de rust iets in worden aangepast. 

Terug
HKV kwam nog even terug tot 17-15, maar daarna was het volledig 
TZ, dat de wedstrijd dicteerde en uitliep naar een mooie 22-15 voor-
sprong waarbij vooral opviel dat 6 mensen meededen in de score. Een 
uitstekende 27-20 overwinning en vol vertrouwen volgende week naar 
Barnveld, waar het sterke Odik wacht; een ploeg met vertrouwen, die 
juist tegen HKV punten lieten liggen. 

T-Zide in De Vierstee is weer enthousiast aanwezig.

Winterse stamppotwandeling 
Op zaterdag 26 januari organiseert de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark een fikse 

winterwandeling door de polder, met ook deze keer een stevig stamppotbuffet
na afloop in de museumboerderij. 

De start is om 15.00 uur bij museum-
boerderij Vredegoed in Tienhoven 
(Heuvellaan 7)). De wandeling door 
boerenland duurt zo’n 1,5 uur. Bert 
van der Tol, die veel van het gebied 
weet, vertelt over de ontstaanswijze 
van het gebied. Of er winterse tafe-
relen met vorst of sneeuw zullen zijn 
is afwachten, maar vogels en weidse 
uitzichten zijn er sowieso. Houd wel 
rekening met het natte land, dus trek 
laarzen en warme kleding aan. In 
verband met het gezamenlijk stamp-
pot eten, is vooraf aanmelden nood-
zakelijk. Dit kan door een mail naar 
info@anvnoorderpark.nl. Deelname 
is gratis voor leden van de Agrarische 
Natuurvereniging Noorderpark. Winterwandeling door de polder.

Overleven in de winter
KinderNatuurActiviteiten organiseert activiteiten voor kinderen in en 
over de natuur. Dit wordt gedaan door vrijwilligers van Utrechts Land-
schap en IVN De Bilt. Woensdag 30 januari staat de vraag ’Hoe over-
leef ik de winter?’ centraal. In de winter trekken we warme kleren aan 
en thuis staat de verwarming hoog. Hoe doen dieren dat eigenlijk? 

Vind jij het leuk om hier meer over te weten of wil je er zelf iets over 
vertellen, kom dan naar deze KinderNatuurActiviteit. In het bos wordt 
er gezocht naar sporen van de bewoners en bij terugkomst mag je je 
eigen winternestje/holletje knutselen met klei en materialen uit het bos. 
Met natuurlijk limonade of warme chocolademelk en wat lekkers erbij. 
Het is bedoeld voor de leeftijdsgroep van 6 t/m 10 jaar en het is van 
14.30 tot 16.30 uur in Paviljoen Beerschoten, de Holle Bilt 6 in De Bilt. 
Aanmelden kan per email tot en met zaterdag 26 januari naar kinderna-
tuuractiviteiten@gmail.com.

Basketbal- en Cool 
moves toernooi 

Traditiegetrouw vindt ook in 2019 weer het basketbal en cool moves-
toernooi plaats voor de groepen 8 van de basisscholen. Bijna alle ba-
sisscholen uit onze gemeente zullen hieraan deelnemen. Het toernooi 
wordt georganiseerd door de schoolsportcommissie van scholenstich-
ting Delta. Toeschouwers zijn op dit sportieve en gezellige toernooi van 
harte welkom in het HF Witte Dorpshuis te de Bilt. Op 22, 23, 24 en 25 
januari spelen de leerlingen tussen 8.30 en 12.30 uur hun wedstrijden. 
Elk team speelt 3 of 4 basketbalwedstrijden en 3 of 4 keer een cool 
moveswedstrijd. Prijzen zijn er niet te winnen; het gaat om het spelple-
zier. Cool moves is een opvolger van het jarenlang gespeelde lijnbal. 
Cool moves is een meer dynamische vorm hiervan en geldt als voorbe-
reiding op volleybal. Basketbal is welbekend en wordt veel gespeeld, 
maar helaas is de basketbaltak van sv. Irene uit Bilthoven afgelopen 
zomer ter ziele gegaan.             (Paul v.d. Brink)



Actieplan LHBTI
Dinsdag 5 februari organiseert de gemeente De Bilt in 

samenwerking met COC Midden-Nederland de avond ‘De Bilt 
Inclusief: Actieplan LHBTI’. Tijdens deze avond gaat men in 

gesprek over hoe de gemeente nog inclusiever kan zijn voor haar 
lesbische, homo-, bi-, trans- en intersekse (LHBTI) inwoners. 

Tijdens de avond, die start om 19.30 uur, kan worden
meegedacht over het Actieplan LHBTI.

Ongeveer zes procent van inwoners van de gemeente De Bilt is een les-
bisch, homo, bi, trans of intersekse persoon. Volgens het SCP-rapport 
‘Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Eu-
ropa’ (mei 2018) worden Nederlanders steeds positiever over LHBTI’s. 
De stroom aan reacties op de Nashville-verklaring maakte dit eens te 
meer duidelijk. Tegelijkertijd vindt bijna een derde van de bevolking 
zoenende mannen ‘aanstootgevend’, ‘homo’ is op scholen het meest ge-
bruikte scheldwoord en er is volgens één op de vijf ‘iets mis’ met men-
sen die zich geen man of vrouw voelen.

Actieplan
Recent werd in de Biltse gemeenteraad de motie ‘Positieverbetering van 
LHBTI’s’ aangenomen als vervolg op COC’s Regenboog Stembusak-
koord. De motie vraagt om een actieplan LHBTI om te zorgen dat de 
gemeente ook voor deze inwoners inclusief is. Tijdens de avond ‘De Bilt 
inclusief: Actieplan LHBTI’ zijn inwoners en organisaties van harte wel-
kom om ervaringen te delen en mee te denken over welke acties nodig 
zijn. Er zal worden gesproken over de rol van de gemeente, veiligheid, 
zorg en welzijn, jongeren en onderwijs, kwetsbare groepen, sport en 
zichtbaarheid. Wethouder Brommersma verzorgt een korte introductie 
op de avond: ‘In de gemeente De 
Bilt moet iedereen zich thuis voe-
len; we sluiten niemand uit. Maar 
wordt dat ook zo ervaren? Wat is 
daar nog voor nodig? Ik nodig u 
van harte uit om dat met ons op 5 
februari te bespreken’. 

Informatie en aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats op 
dinsdag 5 februari van 19.30 
tot 21.30 uur in Jagtlust, Soest-
dijkseweg Zuid 173 te Biltho-
ven. Aanmelden is wenselijk om 
te weten op hoeveel mensen de 
organisatie kan rekenen, maar is 
niet verplicht. Neem voor meer 
informatie of aanmelding con-
tact op met Marc Hillebrink (be-
leidsmedewerker gemeente De 
Bilt) via m.hillebrink@debilt.nl 
of tel. 030 2289483 (maandag 
t/m donderdag).
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advertentie

Veel gelukt bij
Repair Café Bilthoven

Afgelopen zaterdag waren er veel bijzondere reparaties bij Repair Cafe Bilthoven. 

Zo werd er een boenmachine uit de 
jaren vijftig (‘nog van mijn oma ge-
weest’) gerepareerd. Het apparaat 
boent een houten vloer, nadat die 
in de was is gezet. Het probleem 

bleek in het snoer te zitten, dus is 
de eigenaresse naar de winkel ge-
stuurd om een nieuw snoer te kopen 
en toen ze dat met reparateur Aart 
aan de boenmachine zette, deed hij 

het weer als vanouds. Een andere 
mevrouw kwam binnen met haar 
allereerste pick-up, een combinatie 
van pick-up en radio. Bij zoeken op 
internet bleek dit apparaat voor 400 

Ditte is blij want reparateur Jochem krijgt haar stofzuiger weer aan ’t werk. (foto Frans Poot)

Heikrekels zoeken hulpkrachten
Het illustere gezelschap Heikrekels - liefhebbers van de natuur in onze omgeving en in het 

bijzonder van het laatste stukje heide op het landgoed Beerschoten - komt hulpkrachten te kort. 

Sinds 2012 zie en hoor je de Heik-
rekels op winterse zaterdagochten-
den op de Heijntjeskamp achter het 
Huis Beerschoten. Tot in de jaren 
zestig was dit een zichtbaar heide-
gebied waar in vroeger jaren scha-
pen op kampjes graasden om later 
op de dag mest te keutelen, die de 
boeren weer gebruikten om hun ak-
kertjes vruchtbaar te maken.

Kunstmest
Tijden veranderden. Er kwam 
kunstmest en de Heijntjeskamp 
raakte overwoekerd met grassen 
en zaden van vliegdennen en ber-
ken en langzaam verdween ook 
hier het laatste stukje heide. Bijna 
had Stichting Het Utrechts Land-
schap in een voorlopig beheersplan 
de Heijntjeskamp weer een nieuwe 

kans gegeven als heidegebied, maar 
de subsidiërende Provincie Utrecht 
vond dat er dan ter compensatie er-
gens anders een bos geplant moest 
worden.

Eilanden
Een bewoner deed een oproep in De 
Vierklank om op wat zaterdagoch-
tenden de Heijntjeskamp schoon 
te maken van jonge struiken en 
boompjes: maar liefst vijftien vrij-
willigers meldden zich bij de heide 
en hun enthousiaste kreten klonken 
als heikrekels op een mooie zomer-
avond. Een nieuwe natuurgroep 
was geboren: de Heikrekels! Sinds-
dien is maar liefst vijf hectare na-
tuur geschikt gemaakt voor heide 
en zie je nu al ‘heide-eilanden’ zor-
gen voor verdere uitbreiding.

Oproep
De groep vrijwilligers is echter de 
afgelopen jaren een beetje uitge-
dund door ouderdom, verhuizing 
en blessures en nu luidt men de bel 
voor nieuwe aanwas. Wie heeft er 
zin om op de eerste zaterdag van de 
wintermaanden het onafhankelijke 
team van de Heikrekels te verster-
ken? Stuur een mail naar Leontien 
(leontienridder@icloud.com) of bel 
06 18376126 en neem een vriend of 
vriendin mee. 

Vertrek per fiets vanaf 11.00 uur bij 
Paviljoen Beerschoten, Holle Bilt 
tegenover de Biltsche Hoek, wan-
delaars 15 minuten lopen. Er is kof-
fie, thee en soep.

(Jelle van der Zee)

Weer of geen weer, de Heikrekels koesteren de heide.

dollar op e-bay te staan. Reparateur 
Arun kreeg hem weer aan het spe-
len door de switch te vervangen. 
Superblij ging de eigenaresse de 
winterkou weer in.

Stofzuiger
Ditte bracht haar stofzuiger langs, 
want de aan/uit schakelaar deed 
het niet. De grootste puzzel was 
de stofzuiger openmaken. Toen dat 
eenmaal gelukt was bleek er een 
stukje afgebroken plastic onder het 
mechaniek van de knop te zitten, 
waardoor de knop niet goed naar 
beneden kon. Na dat verwijderd te 
hebben, deed de knop het weer en 
kon Ditte thuis weer aan de schoon-
maak.

Koptelefoon
Quinten werd door zijn moeder 
naar het Repair Cafe gebracht om-
dat zijn koptelefoon stuk was. Sa-

men met reparateur Jochem kwam 
hij erachter dat er sprake was van 
een draadbreuk. Onder begeleiding 
soldeerde Quinten zelf de draad-
jes weer aan elkaar. Een meisje uit 
Amsterdam kwam binnen met haar 
vader en haar opa, die in Bilthoven 
woont. De kat had de draadjes van 
haar speelgoedrobot kapot gebeten. 
Samen met reparateur Karel ging 
de familie aan de slag om dit te her-
stellen.

Samenwerking
En zo werden er al met al bijna 70 
reparaties verricht met hulp van 13 
vrijwillige reparateurs. Het Repair 
Café Bilthoven is een samenwer-
king van Transition Town de Bilt en 
Welzijnsorganisatie WVT. Het vol-
gende Repair Café wordt georgani-
seerd op zaterdag 16 februari. Meer 
info op: https://repaircafebilthoven.
wordpress.com       (Sofie Bakker)

Wat bewoners vast kunnen waarderen
is dat Jelle zich druk maakt om kleren
hufters staken die in brand
waardoor een minder rijk land
Biltse kleren zal moeten ontberen

Guus Geebel Limerick

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Maandspecial: Kaasfondue

Woe.
23-01
Do.

24-01
Vr.

25-01
Za

26-01
Zo.

27-01

Gebakken 
eendenborstfilet met 

marmelade-cointreausaus
of

Gebakken zeebaars
met dillesaus

of
Groentenstrudel met 

tomaten-basilicumsaus

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Woe.
30-01
Do.

31-01
Vr.

01-02
Za

02-02
Zo.

03-02

Ossenhaaspuntjes op 
Oosterse wijze

of
Doradefilet met 

paprika ratatouille
of

Bietjes met brie en 
noten uit de oven

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00
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