
BENG! zoekt energieambassadeurs
door Guus Geebel

‘Veel energieambassadeurs zijn in hun eigen woning flink aan de slag gegaan met 
energiebesparing. Zij vinden het leuk ook andere mensen aan te steken met het bespaarvirus’, 
vertelt Elma Roelvink. Zij is sinds een half jaar als programmamanager werkzaam bij BENG!.

‘BENG! is een project van en door 
bewoners, organisaties en bedrij-
ven, om elkaar te helpen bij het 
stimuleren van energiebesparing 
en energieopwekking. We werken 
daarbij met energieambassadeurs.’ 
Elma heeft bij BENG! heel veel 
met energieambassadeurs te ma-
ken. ‘We hebben verschillende 
werkgroepen, want naast energie-
ambassadeurs hebben we ook vrij-
willigers die in de PR-werkgroep 
zitten. Die zijn meer bezig met het 
uitschrijven van teksten. In mijn 
functie doe ik mee aan verschil-
lende onderdelen. Zo help ik het 
bestuur bij het uitwerken en maken 
van plannen van aanpak van hun 
projecten. Bestuursleden zijn alle-
maal vrijwilligers die het naast hun 

werk doen. Ze hebben meestal wel 
tijd om plannen op te zetten, maar 
niet om het allemaal uit te werken. 
Daar help ik dus bij en voer plan-
nen ook deels zelf uit.’

Opleiding
Elma Roelvink volgde haar oplei-
ding aan de Design Academy  in 
Eindhoven, waar ze koos voor de 
projectkant. ‘Als afstudeerwerk-
stuk heb ik een project voor en door 
bewoners opgezet. Na de studie ben 
ik bij de Fietsersbond gaan werken 
als projectmedewerker. De interes-
se voor het opzetten van duurzame 
projecten heb ik altijd gehad. Ik heb 
ook een voedselcoöperatie en een 
repair café opgezet.’ Elma woont in 
Utrecht en heeft op De Werkplaats 
in Bilthoven op school gezeten.     

Energy Battle
‘Er is een aantal projecten waar 
we met energieambassadeurs wer-
ken. Energy Battle is daar een van. 
Daarbij gaan dertig deelnemers zes 
weken lang in teams aan de slag om 
in hun eigen woning energie te be-
sparen. Het verbruik wordt vergele-
ken met dat van vorig jaar. Op dit 

moment zijn twee groepen van vijf 
deelnemers bezig. Binnenkort star-
ten twee volgende groepen en twee 
maanden later weer twee. In totaal 
zijn er zes groepen van vijf deelne-
mers.’ Gestreefd wordt in alle zes 
Biltse kernen vertegenwoordigers 
te hebben. De deelnemers krijgen 
een energiemeter (een watcher) 
thuis die een energieambassadeur 
komt installeren. Met een online 
inlogsysteem kunnen deelnemers 
dan gedurende zes weken dag en 
nacht hun energieverbruik volgen. 
‘We hebben nog mensen nodig die 
nieuwe deelnemers kunnen helpen.’ 
Geïnteresseerden om energieam-
bassadeur te worden, of als vrij-
williger ermee aan de slag te gaan, 
kunnen zich aanmelden op www.
beng2030.nl 

Projecten
De tijdsbesteding voor een ambas-
sadeur wordt voor iedereen in over-
leg individueel bepaald. De een 
heeft meer tijd dan een ander. Ener-
gieambassadeurs zijn ook actief ge-
weest in het project Brandenburg-
West. ‘We vonden daar een wijk 
van honderd woningen van een 

zelfde type. Van één woning hebben 
we daar door besparingsadviseurs 
een scan laten maken. Met het rap-
port dat daaruit kwam als leidraad 
zijn we in de wijkbijeenkomsten 
gaan organiseren. Meer dan twintig 
procent van alle bewoners is daar 
geweest. We gaan binnenkort een 
warmtescan aanschaffen. Dat is 
een camera waarmee je foto’s kunt 
maken je waarop te zien is waar de 
warmte uit een huis komt. Dus of 
de gevel goed geïsoleerd is. Men-
sen die in dat werk geïnteresseerd 
zijn zoeken we ook.’

Buurt
‘We zoeken mensen die heel geïn-
teresseerd zijn in energiebesparing 
en dat aan anderen willen doorge-
ven. Sommigen zijn echt energie-
expert maar dat hoeft niet. Ook 
mensen die goed zijn in een praatje 
maken en mensen weten te enthou-
siasmeren vinden we heel belang-

rijk. Soms koppelen we die twee 
in een project. BENG! bestaat nog 
maar een paar jaar, maar we hebben 
al grote projecten gerealiseerd. Een 
daarvan was ‘De Bilt bespaart ener-
gie’, waarbij 7000 woningen een 
brief in de bus kregen met een kor-
tingsaanbieding voor een energies-
can. Daarvan hebben vijfhonderd 
mensen dat ook laten doen en ad-
vies gekregen. In totaal hebben 200 
mensen ter waarde van een miljoen 
euro aan energiebesparende maat-
regelen genomen in hun woning. 
We zijn nu met een bedrijvenpro-
ject bezig. Ik merk dat energieam-
bassadeurs het leuk vinden om zo-
wel met besparing als met de buurt 
bezig te zijn. Mensen zijn om heel 
verschillende redenen met energie-
besparing bezig. De een om geld te 
besparen, de ander om het comfort 
in huis te verbeteren door beter te 
isoleren en weer anderen doen het 
meer voor het milieu.’ 
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WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

www.meijersinstallatie.nl
Groenekan 0346 - 21 12 91

• Centrale verwarming • Gas • Water • Onderhoud
• Sanitair installaties • Loodgieterswerk • Dakbedekking

Elma Roelvink noemt haar werk heel interessant en afwisselend.

Jaaroverzicht 
Vierklank

Op pag. 14 en 15 treft u in vogelvlucht een overzicht aan van de 
gebeurtenissen in onze gemeente waaronder deze activiteit in mei door 
de leerlingen van de Bosbergschool,

Er is genoeg voor iedereen!
Nieuwjaarsreceptie van SP de Bilt

Woensdag 13 januari 
18.00 - 22.00 uur

Café van Miltenburg
Oude Brandenburgerweg 32

Bilthoven

Lid of geen lid,
je bent van harte welkom

voor een drankje en een hapje

Groenekanseweg 246a • 3737 AL Groenekan
0346 213736 • info@kikaccountants.nl

www.kikaccountants.nl

AdministrAties
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pensioen

bedrijfsAdvies
vermoGensAdvies

Wij Wensen u een gezond 
en succesvol 2016
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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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Oud papier 
Groenekan
Op zat. 9 jan. haalt het Rode 
Kruis afd. Maartensdijk weer 
oud papier op in Groenekan, 
incl. Nw Weteringseweg, Voor-
dorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. Graag 
het papier (gebundeld of in do-
zen) of de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging TZ haalt 
zat. 9 jan. papier op in Maar-
tensdijk. Wilt u uw papierkliko 
of het goed gebundelde papier 
voor 9 uur aan de weg zetten.

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

10/1 • 10.30u - mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
10/1 • 9.30u - Ds. J. Vroegindeweij
10/1 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
10/1 • 10.30u - Bezinningssamenkomst

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

10/1 • 10.00u - geen opgave

R.K. Kerk O.L. Vrouw
10/1 • 10.30u - Pastor F. Zwarts

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

10/1 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
10/1 • 16.30u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
10/1 • 10.00u - Prop. A. van Soest

10/1 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk
10/1 • 10.00u - samen met 

Opstandingskerk 
Mevr. ds. E.H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk
10/1 • 10.00u - Gezamenlijke dienst in 

Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
10/1 • 10.30u - J. Houben - 

Communieviering

Volle Evangelie Gemeente
10/1 • 10.00u - Dhr. F. Pathuis

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

10/1 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 
10/1 • 15.30u - Ds. M. Baan 

Herst. Herv. Kerk
10/1 • 10.30 en 18.00u - Dhr. J. de Boer

w
Onderwegkerk Blauwkapel

10/1 • Geen dienst

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

10/1 • 11.00u - Ds. R. v. d. Beld

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

10/1 • 10.00u - Ds. S.J. Verheij
10/1 • 18.30u - Ds. G.H. Molenaar

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

10/1 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
10/1 • 09.30u - Ds. R. v.d. Beld

St. Maartenskerk
10/1 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

10/1 • 10.00u - ds. G.D. Hanemaaayer
10/1 • 18.30u - ds. E.H. Egberts

PKN - Herv. Kerk
10/1 • 10.00 en 18.30u - 

Ds. M. van der Zwan

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

Adv2.2 Vierklank-2014 KLEUR..indd   1 3-3-2014   9:25:36

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

De Heer is mijn herder,
mij ontbreekt niets;

Psalm 23 vers 1

Dankbaar voor een mooi, rijk en liefdevol leven,
geven wij u kennis dat mijn innig geliefde man,
onze vader, opa en overgrootvader is overleden

en heengegaan naar Gods koninkrijk

Pieter Oudhof
echtgenoot van Jannigje Plooij

* Westbroek, 14 april 1922 † Westbroek, 25 december 2015

Wij hebben diepe bewondering voor de liefde en zorg die hij aan 
mama gaf en wij zijn hem zeer dankbaar voor alles

wat hij ons heeft gegeven.

 Jannie Oudhof - Plooij
 Jannie en André Priem – Oudhof
  Jasper, Marjolein
 Kees en Helma Oudhof – Stoker
  Cindy en Ben, Yoeri, Sven, Demy, Lilly
  Pieter en Tamara, Quinn, Lizz
 Co en Thea Oudhof – Reijmerink
 Piet en Netty Oudhof – Daan
  Vincent en Rachel, Anne-Linde en Luc
 Teunie Oudhof
 Nel en Aris Delfgou – Oudhof
  Laura, Stefan, Eline

Kerkdijk 144
3615 BK  Westbroek

De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden.

Uitnodiging 

NIEUWJAARSRECEPTIE
gemeentebestuur De Bilt

Het gemeentebestuur van De Bilt nodigt inwoners en 
vertegenwoordigers van verenigingen, bedrijven en instellingen 
uit voor de Nieuwjaarsreceptie.

Deze feestelijke bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond
7 januari van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Mathildezaal 
van het gemeentehuis in Bilthoven.
 
Een bezoek aan de Nieuwjaarsreceptie kan gecombineerd worden 
met een bezichtiging van de expositie van Josephine Sloet 
(schilderijen, tekeningen en ruimtelijk werk). De leden van de 
ArtTraverse werkgroep zijn aanwezig en zullen u met plezier 
over de werken informeren.
 
Wij wensen u alvast fijne feestdagen en 
een prettige jaarwisseling toe!

Het college van burgemeester en wethouders van De Bilt,

de burgemeester,
A.J. Gerritsen

de secretaris,
F.G. Wietses

Ontmoetingsdienst

Op vrijdag 8 januari wordt er in 
de in de zaal naast de ontmoe-
tingsruimte van Dijckstate een 
ontmoetingsdienst gehouden, 
waar Jan Grootendorst in voor-
gaat. Deze ontmoetingsdienst 
wordt op de piano begeleid door 
mw. Ria van Aarnhem. Na afloop 
is er gelegenheid om met elkaar 
koffie te drinken. De dienst 
begint om 19.30 uur. Voor ver-
voersvragen: Jan Grootendorst, 
tel. 0346 212904.

Taxaties bij Vrouwen van Nu

De Vrouwen van Nu, afd. Groe-
nekan wil alle vrouwen uit Groe-
nekan uitnodigen voor een nieuw-

jaarsbijeenkomst op woensdag 
13 januari. Aanvang 19.30 uur in 
Dorpshuis ‘De Groene Daan’ in 
Groenekan.
Na het heffen van het glas is het 
woord aan plaatsgenoot Remy 
Gerritsen, taxateur in gouden en 
zilveren werken alsmede klok-
ken, horloges en munten. Maar 
zijn favoriete stijl is antieke en 
moderne sieraden. Hij nodigt 
iedereen dan ook hartelijk uit 
om een mooi voorwerp mee te 
brengen wat bekeken, besproken 
en getaxeerd kan worden. 

Muzikale meditatie

In het soefisme kent men een 
lange traditie van musiceren, 
poëzie en dans. Op 13 januari 
van 20.00 tot 22.00 uur is er een 
muziekmeditatie onder begelei-
ding van een Indiaas harmonium 
in de Woudkapel, Beethovenlaan 
21 te Bilthoven. Een mantra die 
steeds opnieuw wordt herhaald. 
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE
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Meedenker gevonden
door Henk van de Bunt

De hervormde wijkgemeente Dorpskerk De Bilt heeft in ds. Nico de Boo in Zeist een tijdelijke 
‘hulpdominee’ gevonden in de vacaturetijd, ontstaan door het vertrek van ds. Gert-Jan Codée 

naar Maarssen, nu ruim een jaar geleden. Al eerder (in 2008) was hij in een vorige vacature van 
de wijkgemeente geruime tijd consulent. Wat dat betreft is het voor de inmiddels met emeritaat 

zijnde Zeister predikant een tijdelijk, maar bekend terugkomen geweest. 

Ds. De Boo over toen: ‘Met de ker-
kenraad en het moderamen mocht 
ik toen mee optrekken om na te 
denken over de gemeente en de 
invulling van de predikantsplaats. 
Daarnaast heb ik met veel plezier 
de Bijbelkring geleid, die ik ‘aan-
vulde’ met een actueel theologisch 
of kerkelijk thema. En nu, zeven 
jaar later, is er ineens de vraag om 
voor de komende tijd weer mee 
op te trekken in de vragen van de 
weg en het beleid van de gehele 
gemeente, de voorbereidingen en 
invulling van de parttime predi-
kantsplaats, meedenken met het 
jeugdwerk, het pastoraat en een 
beetje ‘gezicht’ zijn in de, hopelijk 
nu snel kortende, vacaturetijd. Dus 
niet helemaal nieuw, al zijn de vra-
gen en uitdagingen weer anders dan 
zeven jaar geleden. 

Levensloop
Ds. De Boo werd in 1947 in Den 
Haag geboren in een gezin van twee 
kinderen. Zijn vader was fabrieks-

arbeider; hij had echter een grote 
kerkelijke en theologische belang-
stelling. Dat uitte zich in het lezen 
van bladen als de Waarheidsvriend. 
Zondagsochtends bezocht het gezin 
de wijkkerk van confessionele sig-
natuur, ‘s avonds een gereformeer-
de bondsdienst; geen sprake van 
hokjesdenken dus. Zoonlief kreeg 
anders dan zijn vader wél de mo-
gelijkheid om door te leren: eerst 
naar de HBS, vervolgens aan de 
universiteit. Geen theologie, maar 
wis- en natuurkunde. Hij schopte 
het tot wetenschappelijk medewer-
ker. Zijn promotie maakte hij niet 
af. Tijdens zijn wetenschappelijk 
onderzoek liet hij – heel modern 35 
jaar geleden! – veel werk door een 
computer doen. Ondertussen las hij 
gretig allerlei boeken, bijvoorbeeld 
van Woelderink en Miskotte, be-
kende theologen. ‘Ik heb toen meer 
theologie gelezen dan tijdens mijn 
studie theologie’. Want toen hij al 
docent wis- en natuurkunde was, 
besloot hij theologie te gaan stude-

ren. Dat ging zo voortvarend, dat 
hij de studie in zeven jaar voltooi-
de, in Leiden. In 1983 werd hij pre-
dikant in Uitwijk (Land van Altena) 
en in 1987 verhuisde het gezin naar 
Zierikzee. In 1994 werd ds. De Boo 
predikant in Zeist. Er zijn in Her-
vormd Zeist verschillende reorga-
nisaties geweest, ‘niet gemakkelijk, 
maar momenteel is de zaak stabiel’. 
Hij heeft in die jaren steeds de-
zelfde gemeente gediend, maar de 
locatie verschilde: eerst de Nieuwe 
Kerk en de Oude Kerk en ten slotte 
de Sionskerk. ‘Ik ben hier altijd met 
plezier predikant geweest’.

Inspiratie
Op de vraag naar inspirerende theo-
logen, noemt hij eerst ds. L. Kieviet. 
‘Als hij preekte, was de Bijbel een 
levende stem van God. Je werd aan-
gesproken. Het ging niet om sche-
ma’s en feitjes, maar om levende 
aanspraak’. Ds. L. Kieviet (1918-
1990) was een bekend prediker en 
zijn meditaties worden nog veel 

gelezen. Ook aan prof. H. Berkhof 
(1901-1996) denkt ds. De Boo met 
dankbaarheid terug: ‘Hij was een 
heel pastorale man; hij dacht met je 
mee. Want het was niet eenvoudig 
om met een twee-derde baan en een 
druk gezin theologie te studeren’. 
Na het emeritaat van prof. Berkhof 
volgde dr. A. van de Beek hem op; 
zijn theologische publicaties volgt 
ds. De Boo nog steeds. Prof. Van 
de Beek heeft naast de theologie 
biologie als hobby. Hij schuwt bij 
theologische problemen de natuur-
kundige vragen niet. De belangstel-
ling voor de exacte vakken is bij ds. 
De Boo altijd gebleven. ‘De ver-
houding tussen geloof en natuur-
wetenschap leeft momenteel niet 
breed onder de mensen, maar ik 
interesseer me er nog steeds voor. 
Mensen zijn tegenwoordig meer 
gevoelsmatig ingesteld’. Hierdoor 
zijn sommige problemen minder 
actueel dan vroeger. Maar gevoels-
geloof heeft ook een gevaarlijke 
kant. Vroeger oriënteerden mensen 
zich eerder op de Bijbel; nu meer op 
hun gevoel. Maar heeft ons geloof 
dan wel genoeg ruggengraat? Als je 
God alleen verbindt met mooie er-
varingen, valt je geloof dan niet om 
als er iets ingrijpends gebeurt?’. Ds. 
De Boo vindt het heel belangrijk 
dat God Iemand tegenover ons is, 
die ons aanspreekt. In het ‘geloven 

in een God die niet bestaat’ herkent 
hij zichzelf zeker niet. 

Dorpskerk De Bilt
De wijkgemeente Dorpskerk er-
vaart hij als een ‘hechte en betrok-
ken gemeenschap’: ‘Er is veel ka-
der, en er zijn veel jonge mensen. 
Veel activiteiten worden helemaal 
door gemeenteleden gaande gehou-
den. Hier in Zeist ben je als domi-
nee vaker nodig, bij kringen bij-
voorbeeld. De geestelijke oriëntatie 
van de Dorpskerk is orthodox, ver-
bonden met het gereformeerd belij-
den van de Kerk. Het mooie van die 
verbondenheid is dat mensen veel 
verantwoordelijkheidsgevoel heb-
ben. Natuurlijk staat de Dorpskerk 
ook in een proces van verandering, 
waarbij de identiteit op een andere 
manier vormgegeven moet worden. 
Alles verandert; je ziet dat dingen 
die vroeger absoluut niet konden, 
tegenwoordig geen probleem meer 
zijn. Er komt ook veel meer aan pro-
blematiek binnen dan vroeger. Juist 
in een tijd als de onze is het lastig 
om verantwoorde keuzes te maken. 
Als je een verandering doorvoert, 
moet je dat weloverwogen doen. 
En mensen moeten vooral het ge-
voel blijven houden: het hart van de 
gemeente blijft het zelfde, maar wel 
verder de weg gaan die met bezin-
ning en besluiten al ingeslagen is.

Ds. Nico de Boo bij de Biltse Dorpskerk.

Schrijfcursus Dorpshuis Westbroek 
door Walter Eijndhoven

Een echte schrijfcursus in Westbroek. Velen schrijven ‘stiekem’ verhalen en/of gedichten 
en zouden daar graag beter in willen worden. Wel, dit is dé kans om eindelijk goed te leren 

schrijven. ‘Westbroek doet’ heeft Westbroeker Peter van Dijk bereid gevonden om schrijvers-
in-spé gedurende drie avonden in te wijden in de geheimen van het schrijversvak. 

Peter van Dijk is van huis uit uit-
gever en schrijver van kinderboe-
ken. Hij weet dus als geen ander 
hoe een verhaal tot stand komt. 
Van Dijk: ‘Na mijn middelbare 
school ben ik Nederlands gaan 
studeren. Vooral de Nederlandse - 
en Vlaamse literatuur van de 19e 
eeuw had mijn interesse. Zelf ben 
ik in die tijd ook begonnen met 
het schrijven van verhalen. Toen 
‘Westbroek doet’ mij vroeg of ik 
een schrijfcursus in het Dorpshuis 
wilde geven, hoefde ik dan ook 
niet lang na te denken’. Van Dijk 
wil de eerste avond besteden aan 
de theorie. Hoe komt een verhaal 
tot stand? Opbouw van een ver-
haal? Waarom loopt een karak-
ter soms anders dan een schrijver 
eigenlijk wil? Vragen waar elke 
schrijver mee worstelt.

Opbouw
Van Dijk: ‘Die eerste avond wil ik 
slechts theorie behandelen en tools 
aanreiken, om tot een beter verhaal 
te komen. Ik hoop dat zowel be-
ginnende als gevorderde cursisten 
hier iets mee kunnen en dat hun 
verhaal hierdoor beter wordt’. Aan 
het eind van de eerste avond krij-
gen de cursisten huiswerk mee en 
zullen zij zelf aan de slag moeten 
met hun verhaal. Van Dijk: ‘Tijdens 
de tweede en derde avond worden 
de uitwerkingen behandeld en hoop 
ik dat een discussie ontstaat tussen 
de cursisten ‘waarom zij iets wel of 
niet hebben uitgewerkt in hun ver-
haal’. 

Karakter
Naast een goede opbouw van het 
verhaal is Van Dijk ook geïnteres-

seerd in karaktervorming van per-
sonages. Van Dijk: ‘Neem nou het 
verhaal van Rambo. Een film die bij 
iedereen wel bekend is. De hoofd-
rolspeler kan alles en iedereen aan. 
Na een aantal films weet iedere toe-
schouwer wel dat Rambo het weer 
klaarspeelt. Eind goed, al goed zou 
je zeggen. Echter, de gemiddelde 
kijker haakt na een aantal films af, 
omdat het karakter ‘Rambo’ is uit-
gemolken. In de film ‘Cliffhanger’ 
zien wij daarom een verandering 
binnen het karakter van Rambo. Hij 
moet de hand van iemand loslaten, 
waardoor deze valt en overlijdt. Hij 
blijkt dus toch niet zo onoverwin-
nelijk te zijn als steeds gedacht. 
Hier is door de filmmakers over 
nagedacht’. Dit geldt ook bij het 
schrijven van een boek. Niet alleen 
de opbouw van het verhaal is be-
langrijk, maar ook karaktervorming 
van de personages. 

Japin
Als kers op de taart volgt, aan het 
eind van de cursus, een interview 
met Arthur Japin, één van Neder-
lands’ bekendste hedendaagse au-
teurs. De cursus vindt plaats op 
dinsdagavond 12 en 26 januari en 
dinsdagavond 9 februari. Op vrij-
dagavond 4 maart vindt het inter-
view plaats met Arthur Japin, in het 
Dorpshuis. In oktober wordt nog 
een laatste schrijfavond georgani-
seerd voor de cursisten. De cursus 
is gratis, de avond met Japin is vrij 
toegankelijk en kost 5 euro p/p. 
Voor meer informatie en opgave 
kunt u terecht bij Peter van Dijk: 
vandijk@vuurbaak.nl Peter van Dijk begeleidt de cursisten.

Eindejaarborrel SKC

Kunstwethouder Hans Mieras was dinsdag 15 december namens het 
gemeentebestuur aanwezig bij de eindejaarborrel van de Stichting 
Kunst en Cultuur in gebouw de Harmonie in De Bilt. Voorzitter Inge 
Fuijckschot keek in vogelvlucht op 2015 terug. [foto Walter Eijndhoven]
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Filet American
Bieslook paté
Sellery salade 3 x 100

gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.98

Boerenham
Rosbief
Fricandeau 3 x 100

gram 4.50

  VOORDEEL HELE WEEK

Sucade lappen

Kipfilet

6 slavinken

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

4.98500
gram 1.98100

gram
STOMPETOREN 
JONG PISTACHE NOOTJES

3.98250
gram

CASHEW NOTEN
GEZOUTEN OF ONGEZOUTEN

BEENHAMMETJES
Extra donderdag voordeel:

Speklapjes 

Procureur lapjes 500
gram 4.98

500
gram 5.98

500
gram 6.75

5.-

3 biefstuk, 4 schnitzels 
of 6 tartaar

Lekker weekend 
voordeel

4.50500
gramHEERLIJKE BOEREN 

EXTRA BELEGEN

500
gram 3.98

scharrel

VLEESWAREN TRIO

ONZE overheerlijke  ERWTENSOEP + EEN ROOKWORST

6.-

Reclame geldig vanaf 
donderdag 7 januari 
t/m woensdag 13 januari

GRILLWORST + 
LEVERWORST

3.98500
gramop = op

5.-

6.50

Extra voordelig

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 
ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Boeuf Bourguignon
MET RODEKOOL EN PUREE

________________________ 100 GRAM 1,25
Lekker Light!!
Roerbak-kip
MET GROENTERIJST

________________________ 100 GRAM 1,25
Chili Con Carne 
________________________ 100 GRAM 0,99
Zaterdag verse Sushi!!!

Delmonte

Sweet Ananas
PER STUK

Clementines 
Mandarijnen
KISTJE (36 STUKS)

Vitamines!!

Grote kiwi’s
10 STUKS

ALLEEN MAANDAG 11, DINSDAG 12
EN WOENSDAG 13 JANUARI

1,49 2,981,98

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

De lekkerste
De lekkerste

VERS GESNEDEN

Boerenkool
____________________250 GRAM 0,99

Bij aankoop van
een bakje Rauwkostsalade,

2de bakje GRATIS

Hete Bliksem
___________________ PER PORTIE 4,95

MOOIE

Broccoli
____________________500 GRAM 0,79

Uit eigen keuken...
Slow-Juice-Winterboost

2,98
‘n Opkikker, zoveel vitamines
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Klankbord
De laatste dagen van 2015

De laatste dagen van het gratis plastic luidden 2015 uit. Vanaf 2016 moeten we dokken  
voor een draagtasje in de winkel, bij de afhaalchinees en op de markt. Het doel is  

om zwerfvuil op straat en in zee tegen te gaan en verspilling van grondstoffen  
te voorkomen. Ieder jaar gebruikten we wereldwijd zo’n 3 miljard plastic tasjes.  

Een groot deel belandde in de afvalbak en een ander deel werd zwerfafval. 

Levensmiddel
In sommige gevallen mogen levens-
middelen nog wel worden verpakt 
in dunne plastic tasjes: wanneer dit 
voedselverspilling tegengaat, of 
wanneer er geen andere manier is 
deze hygiënisch te verpakken. Ze 
zijn toegestaan wanneer ze etens-
waren beschermen tegen vervuiling 
of besmetting met ziekteverwek-
kers; bijvoorbeeld bij onverpakt 
zomerfruit, zoals aardbeien, of 
on-verpakte groenten, zoals sper-
ziebonen. Ook zijn ze toelaatbaar 
in situaties waarbij levensmidde-
len ongeschikt kunnen raken voor 
consumptie; bijvoorbeeld door 
lekvocht van rauwe vis, rauw vlees 
of rauw gevogelte uit niet gesloten 
verpakkingen en ze zijn als enige 
verpakking zijn verder toegestaan 
om voedselverspilling van losse 
levensmiddelen tegen te gaan; bijv. 
bij losse appels of losse broodjes. 
Klanten krijgen in de winkel geen 
gratis plastic tas meer, tenzij deze 

onder de uitzonderingen vallen. 
Wanneer men toch een plastic tas 
wilt, betaalt men daarvoor een klein 
bedrag. Winkeliers mogen zelf de 
prijs bepalen. De richtprijs voor een 
plastic tas is € 0,25.

Afscheid
De laatste dagen van 2015 was de 
plastic-gebruikende klant op af-
scheidstournee. De ene leverancier 
plaatste een schriftelijke medede-
ling, dat m.i.v. 2016 het gratis-
tassen-tijdperk voorbij was; bij 
een volgende werd de klant bijna 
uitdagend gevraagd, of hij of zij 
echt voor de laatste keer ‘een tasje 
wilde’. Er werd bij een winkel al 
vervangend - toegestaan - materi-
aal -, rijk voorzien van de gewenste 
reclame-uitingen - aangeboden; 
waarschijnlijk slim afgezien van di-
verse concullega’ s, die al jaren op 
deze wijze aan naamsbekendheid 
bij-’dragen’. Er waren er zelfs bij, 
die het slechtnieuwsgesprek ver-

zachtten, door op de ‘uitzonderin-
gen’ op de regel te wijzen. Van een 
echt afscheid was zeker nog geen 
sprake. In gedachten luisterde ik al 
naar John Lennon: ‘Je zou kunnen 
zeggen, dat ik een dromer ben’.  

Imagine
Muzikaal wordt het afscheid nemen 
(van een jaar) begeleid door het uit-
zenden van de Top 2000. In 2015 
voerde ‘Imagine’ van John Lennon 
de ‘lijst der lijsten’ op Radio2 aan; 
in 2014 nog de nummer 38, maar 
in de week na de aanslagen in Pa-
rijs lichtte de status van de song als 
mondiale vredeshymne opnieuw 
op. De aandacht voor de pianist, 
die de ballade van John Lennon 
uitvoerde voor de poort van het ge-
troffen theater Bataclan kreeg een 
succesrijk gevolg: de eerste plaats 
in de Top 2000. 

In 2007 maakte ik foto’s van de 
gedenkplaats in Central Park in 

New York van Strawberry Fields, 
onthuld op de dag dat Lennon 45 
zou worden. De ingang is op Cen-
tral Park West bij West 72nd Street, 
direct tegenover de Dakota Apart-
ments, waar Lennon het laatste 
deel van zijn leven woonde en waar 
hij is vermoord. In Imagine zingt 
Lennon o.a. ‘Stel je voor dat alle 
mensen de wereld samen deelden’ 
en ‘Je zou kunnen zeggen dat ik 
een dromer ben’. De gedenkplaats 
is een driehoekig stuk land met in 
het midden een cirkelvormig mo-

zaïek van stenen, een replica van 
een mozaïek uit Pompeï. Een pad 
erlangs loopt langs rododendrons, 
ilexen (Japanse hulst) en sneeuw-
ballen. Wilde rozen en magnolia’s 
sieren het hoofdpad. Op de noorde-
lijke punt staan drie watercipressen, 
welke hun naalden verliezen, maar 
elke lente terug-groeien, een sym-
bool van eeuwige vernieuwing. De 
bomen groeien tot 36 meter binnen 
honderd jaar en zullen uiteindelijk 
van ver te zien zijn.

Henk van de Bunt

In het midden van het mozaïek staat een enkel woord, de titel van Lennons 
bekende lied: ‘Imagine’. Het mozaïek ligt in een reeks open plekken, 
omringd door bosjes en bomen en is een stilteplek.

Burgerjury leidt tot 
democratischer besluitvorming

door Henk van de Bunt

De gemeenteraadsfractie van Beter De Bilt hield zaterdag 2 januari uur een 
nieuwjaarsbijeenkomst in Café van Miltenburg in Bilthoven. Het thema van 

 de bijeenkomst was : ‘Minder overheid, meer burger’. 

Ebbe Rost van Tonningen presen-
teerde tijdens de goed bezochte 
nieuwjaarsreceptie het idee van een 
Burgerjury: ‘Over het algemeen 
zijn bestuurders in Nederland vol-
gens hoogleraar maatschappelijke 
bestuurskunde Van den Brink erg 
juridisch gericht. Dan gaat het om 
bevoegdheden in plaats van moreel 
gezag. Daar hebben hedendaagse 
burgers steeds minder waardering 
voor. Ik herken deze denkwijze 
in De Bilt. Het College van B&W 
maar ook de gemeenteraad gaat uit 
van formele en juridische bevoegd-
heden. Een burgerjury kan meer het 
accent leggen op goed afgewogen 

inhoudelijke argumenten en maat-
schappelijke belangen. Dat is in de 
praktijk een wereld van verschil. De 
raadsleden monopoliseren teveel 
hun positie als volksvertegenwoor-
digers. In de beleving van burgers, 
zo blijkt uit de achtereenvolgende 
burgerpeilingen, worden bewo-
nersgroepen en dorpsraden méér 
als hun volksvertegenwoordigers 
gezien. Vandaar het voorstel om die 
groepen een instrument te geven 
waardoor zij een tegenwicht kun-
nen bieden. Een burgerjury is een 
door alle bewonersgroepen van de 
wijken en kernen van de gemeente 
De Bilt geselecteerde groep burgers 

die voorafgaand aan beleidsbeslis-
singen advies uitbrengt over een 
politiek vraagstuk’. 

Selectie
Rost van Tonningen lichtte e.e.a. 
toe: ‘Een burgerjury bestaat uit 
geselecteerde burgers, die een 
uitspraak doen over een politiek 
vraagstuk. Juryleden worden vooraf 
geïnformeerd door deskundigen en 
er is de mogelijkheid om aanvullen-
de informatie in te winnen. De jury 
wordt in verschillende subgroepen 
verdeeld, die elk een ander aspect 
van het onderwerp bestuderen. 
Hierna begint het proces van be-

raadslaging, waarbij de gehele jury 
tot één beslissing of advies probeert 
te komen. Het eindresultaat wordt 
verwerkt tot een burgerrapport. Het 
gemeentebestuur kan worden ge-
vraagd om te reageren op het rap-
port door de aanbevelingen uit te 
voeren of door de bezwaren tegen 
de aanbevelingen uiteen te zetten. 
De burgerjury dient een onafhan-
kelijk orgaan te zijn. Het is belang-
rijk dat wordt gezorgd voor goede 
en professionele begeleiding van 
de jury. De gemeente Capelle aan 
den IJssel heeft een burgerjury van 
ongeveer 100 leden, die niet wil-
lekeurig is samengesteld, maar op 
basis van wijk, geslacht en leeftijd. 
De burgerjury wordt halfjaarlijks 
gevraagd om een oordeel te geven 
over de kwaliteit van het gemeente-

beleid, bijvoorbeeld op het gebied 
van veiligheid. In Rotterdam werkt 
ook een burgerjury’.

Resultaat
Naar de mening van Beter de Bilt 
draagt de burgerjury bij aan een 
democratischer besluitvormings-
proces. De methode kan worden 
ingezet bij een breed scala aan 
onderwerpen, zoals economische 
problemen of milieuproblemen. De 
methode is goed bruikbaar wanneer 
verschillende standpunten tegen el-
kaar afgewogen moeten worden 
Beter De Bilt wil dit idee uitwer-
ken en dan het project overdragen 
aan onafhankelijke bewonersorga-
nisaties. De burgerjury moet los 
staan van belangen van politieke 
partijen. 

De fractie verwelkomde bij de ingang van de zaal de gasten en wenste iedereen een goed 2016 toe. V.l.n.r.:(Freya 
en haar moeder) Connie Brouwer, Pim van de Veerdonk, Ebbe Rost van Tonningen en (commissielid) Jette 
Muijsson). 

Debat over 
koopzondagen

Het bestuur van de PvdA afdeling De Bilt organiseert 
op 17 januari de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Bij 

het uitbrengen van een toost op het nieuwe jaar kan men 
daarnaast ook van de PvdA-gemeenteraadsfractie horen 

hoe zij het er in 2015 van af hebben gebracht. 

De bijeenkomst is tevens een goede gelegenheid om samen met be-
langhebbenden te debatteren over de vraag of er in gemeente De Bilt 
meer koopzondagen zouden mogen komen. De mogelijke uitbreiding 
van de koopzondagen houdt de Biltse gemoederen al geruime tijd be-
zig. In 2014 al kwam het college van burgemeester en wethouders met 
een slecht onderbouwd voorstel dat op veel kritiek kon rekenen. Het 
voorstel werd teruggetrokken en sindsdien is het stil en is het wachten 
op een nieuw voorstel. PvdA-raadslid Erik van Esterik: ‘De gemeente 
De Bilt is de enige gemeente in de omgeving waar winkels niet op 
zondag open zijn. De mogelijkheid tot verruiming van met name de 
openingstijden van de supermarkten leidt tot veel onrust onder onder-
nemers en onder omwonenden. Wij vinden dat de impasse doorbroken 
moet worden’. 

Deze gecombineerde Nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 17 januari 
vindt van 15.00 uur tot 18.00 uur plaats in PK – Bar & Kitchen, Ju-
lianalaan 10 te Bilthoven. Iedereen is welkom; leden van de PvdA af-
deling De Bilt, belangstellenden, belanghebbenden en verder iedereen 
met interesse in de politiek.
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Wij wensen U
een gelukkig 2016

voor een offerte of boeking:

Personal Touch Travel

Prinsenlaan 19, Maartensdijk

Tel. 06 52633573

helen.brinkhuis@

personaltouchtravel.nl

Veel reisplezier in 2016!
wenst u een gezond en gelukkig

2016
Wij hopen u in het

nieuwe jaar weer met uw
geliefde viervoeter van dienst te zijn

Dorpsweg / 0346 - 21 12 35
Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Het Bakker Bos-team
wenst u 

een voorspoedig 2016!

G&CC De Biltse Duinen 
en 

Golfpark De Biltse Duinen
wensen u een 

prachtig golfjaar

Bouwbedrijf
D. de Graaff B.V.

Wenst u een
gelukkig nieuwjaar

Maartensdijk
Tel: 0346-213003

Mob: 06-20500049
www.bouwbedrijfdegraaff.nl

De Ruiter Body and Mind
Pilates lessen in Maartensdijk

surf naar www.drbm.nl

Wij wensen u 
een sportief 

2016 toe!

Tine Rigter nieuwe voorzitter 
Jumelagestichting

door Guus Geebel

Op 14 december droeg Meep van Kampen na twaalf jaar het voorzitterschap  
van de Jumelagestichting De Bilt-Coesfeld over aan vicevoorzitter Tine Rigter. 

Meep van Kampen ontving bij zijn afscheid een chapeau-kunstwerk met als opschrift:  
‘Dank voor je onvermoeibare inzet!’

Meep van Kampen nam in 2003 
deel aan een fietstocht die elk jaar 
in De Bilt met vijftien Coesfelders 
en vijftien Biltenaren wordt gehou-
den. Jaap Resing fungeerde toen 
als voorzitter en vroeg hem tijdens 
de rit of hij bestuurslid van de Ju-
melagestichting wilde worden. ‘Ik 
woonde daarna een vergadering bij 
en werd meteen bestuurslid. Toen 
me ook direct al gevraagd werd 
voorzitter te worden vond ik dat als 
nieuwkomer niet kunnen. Ruim een 
halfjaar later werd ik alsnog voor-
zitter.’

Scholenuitwisseling
Tine Rigter was docente Duits aan 
de Oranje Nassau School in Bilt-
hoven. Kort nadat Meep bestuurs-
lid geworden was werd zij door 
de Jumelagestichting gevraagd om 
een scholenuitwisseling, die al be-
stond maar wat moeizaam verliep, 
nieuw leven in te blazen. ‘Dat heb 
ik met veel enthousiasme gedaan 
en daarna werd ik prompt gevraagd 
bestuurslid te worden. Ik regelde 
binnen het bestuur jarenlang de 
scholenuitwisselingen tussen De 
Bilt en Coesfeld. Op de Theodor 
Heuss Realschule in Coesfeld was 
een leraar die als keuzevak Neder-
lands gaf en met zijn klas hadden 
we een uitwisseling. Er werden 
over en weer brieven in elkaars taal 
geschreven. Het Duits van mijn 
leerlingen ging ik niet corrigeren 
want ze begrepen het toch wel. 
Daar zijn leuke vriendschappen uit 
ontstaan.’

Taal
Echt taalproblemen zijn er nauwe-
lijks. Meep van Kampen vertelt 
dat er wel een probleem ontstond 
toen tijdens een rondleiding een 
vrouw van het toeristenbureau 

van Coesfeld een groep Biltenaren 
rondleidde en meende dat het beste 
in het Platduits te kunnen doen. 
Daar begrepen de gasten echter 
niets van, zodat ze gauw weer in het 
gewone Duits overging. 
Meep van Kampen is de langst 
zittende voorzitter en vindt het na 
twaalf jaar wel genoeg. Hij blijft 
aan als bestuurslid van de Stich-
tingsraad. ‘Dat betekent dat ik het 
bestuur van de Jumelagestichting 
tweemaal per jaar zie. Dat praat ons 
dan bij over de plannen en wat er 
allemaal gedaan is. De Stichtings-
raad controleert ook de financiën.’ 
Iedere vereniging in de gemeente 
kan een vertegenwoordiger hebben 
in de Stichtingsraad.   
 
Hoogtepunten
Tine Rigter noemt als een van 
de hoogtepunten het bezoek aan 
Coesfeld met drie bussen ter ge-
legenheid van het vijfentwintig-
jarig jubileum van de jumelage. 
Het tweedaagse bezoek van vijftig 
Coesfelders aan De Bilt was ook 
een succes. De Duitsers logeerden 
in de Biltsche Hoek waar ze vooral 
ook aan de bar erg hebben genoten. 
Ze praten er nog steeds over. De 
volgende dag hadden Tine en Meep 
een rondleiding door Amsterdam 
georganiseerd. Een ander hoogte-
punt noemt Tine Rigter het concert 
van de KBH in het mooie grote 
theater van de familie Ernsting in 
Coesfeld. Burgemeester Öhmann 
volgt met meerdere Coesfelders 
een cursus Nederlands. Voor hen 
heeft Mees van Kampen een rond-
leiding in het Nederlands verzorgd 
aan de hand van het boekje ‘De li-
teraire fietstocht’. Daarbij was ook 
een bezoek aan het KNMI. Gerrit 
Agterberg schreef daar het gedicht 
Weerkunde over. Tijdens de koffie-

stop werd dit gedicht door Elly van 
Duivenbooden voorgedragen. Pre-
cies op het moment dat een gedeel-
te van de groep bij de afdeling seis-
mologie was, waren ze getuige van 
de melding van een aardbeving, die 
in de Middellandse Zee plaatsvond. 

Activiteiten
Het Biltse gemeentehuis heeft een 
Coesfeldzaal en sinds afgelopen 
jaar heeft Coesfeld een De Bilt 
Saal. ‘Het is de trouwzaal in het 
kasteeltje en is afgelopen voorjaar 
in onze aanwezigheid officieel in 
gebruik genomen.’ Tine Rigter ver-
telt dat het werkplan voor 2016 op 
30 januari besproken gaat worden 
met de partners in Coesfeld. ‘In ja-
nuari komen twee Coesfeldse meis-
jes een paar dagen stage lopen in 
De Biltse Hof. Omgekeerd willen 
we dat ook doen met Biltse stagi-
aires. Met een scholenuitwisseling 
zijn we nog steeds bezig. We wil-
len ook graag dat meer Biltenaren 
gaan deelnemen aan de Citylauf in 

Coesfeld en dat Coesfelders mee 
gaan doen aan de Chocolademelk-
loop. De samenwerking tussen de 
vogelverenigingen loopt gewel-
dig. Ook de golfclubs hebben een 
goede uitwisseling. We proberen 
de samenwerking tussen de mu-
ziekscholen weer nieuw leven in te 
blazen. Dat gebeurt nu ook met de 
voetbalverenigingen FC De Bilt en 
Coesfeld-Goxel.’

Historie
De Jumelagestichting heeft een 
Stichtingsraad, een orgaan dat de 
plaatselijke bevolking vertegen-
woordigt. Die heeft een adviseren-
de functie en vergadert tweemaal 
per jaar onder voorzitterschap van 
burgemeester Gerritsen. Nieuwe 
kandidaten voor het bestuur worden 
voorgedragen aan de Stichtingsraad 
die over de kandidatuur beslist. De 
functieverdeling binnen het bestuur 
van de Jumelagestichting regelt 
het bestuur zelf. De Stichtingraad 
is een klankbord voor de Jumela-
gestichting. Op de goedbezochte 
website www.jumelage-debilt-
coesfeld.nl is allerlei informatie 
te vinden. De jumelageband met 
Coesfeld werd op 24 april 1977 ge-
start. Op 18 augustus 1978 werd de 
Jumelagestichting opgericht. Tine 
Rigter noemt beide burgemeesters 
de stimulerende krachten achter de 
jumelage. ‘Ze zijn er heel enthou-
siast over.’

Voorzitter Tine Rigter en Meep van Kamper met het kunstwerk dat hij bij 
zijn afscheid ontving.

Vanaf het gemeentehuis in Bilthoven is het 156 kilometer naar Coesfeld.

Weerkunde
Gij hebt alleen gemiddelde gehouden
Uw termen werden onberekenbaar.
Tussen mij en de absolute koude

schommelt gij heen en weer met hangend haar,

dat zich over het wit papier ontvouwde;
een net van isotherm en isobaar,

waarin gevangen bleven al de oude
data gelijk geluk van jaar op jaar.

Ik sla de kaarten op en volg het spoor
tussen de plaatsen van depressie door.

De Bilt weet u nauwkeurig te voorspellen
op basis van wat is geregistreerd.

Het schijnt een kwestie van meten en tellen
waar of gij in mijn leven wederkeert.

Gerrit Achterberg (1905-1962)
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29, 3731 VG  De Bilt
Tel: 030 - 638 21 56, Mob: 06 - 5340 35 05

Mail: info@gervandendool.nl
Net: www.gervandendool.nl

R.V.K.Transport en medewerkers
wensen U een Goed Nieuw jaar

ChristenUnie
de Bilt wenst U

een gezegend 2016

Koeriersdiensten
national

Wenst u 
een zeer 

voorspoedig 
2016!

☎ 0346-213549
✉ hfnational@gmail.com

Ook in uw (nieuwe) huis 

voelt u zich in 2016 THUIS

Wenst u een � jn woonjaar

Bilthoven/Soest

030 229 00 79
035 601 13 04 Gé Westerbeek

Veel
woonplezier 

in 2016
0346 - 281444 / 06 - 36142989

 info@kvdwmakelaardij.nl
 www.kvdwmakelaardij.nl

Wijnhandel Op De terp

Wenst u een
voorspoedig
nieuwjaar!

De beuk als boek 
door Henk van de Bunt 

Graffiti. .. Veel mensen zien het met lede ogen aan en beschouwen het als teken van verloedering 
in onze tijd. Maar is graffiti werkelijk een verschijnsel van de laatste tijd? Zeker niet; alleen 

de uitingsvorm is tegenwoordig anders. Wie tijdens het wandelen op landgoed Eyckenstein (en 
natuurlijk ook elders) op oude bomen let, ziet dat er op veel plaatsen in bomen gekerfd is. 

Lex van Boetzelaer en Aad den Ou-
ter wonen midden tussen de bomen. 
Een aantal jaren terug al wees Aad 
den Outer buurman Lex van Boet-
zelaer op een naam die in 1945 in 
een beukenboom achter aan de Ei-
kensteeg ten noorden langs de Kar-
nemelksweg in de omgeving van de 
gemeentegrens met de kern Lage 
Vuursche (Baarn) was gekerfd. Hij 
wilde er al eens eerder aandacht aan 
besteden en ontdekte daardoor ook 
belangstelling bij anderen hiervoor. 
Lex van Boetzelaer is geïnteresseerd 
in de microgeschiedenis van zijn 
omgeving en dook vol overgave in 
deze ontdekking: ‘Het bijzondere 
van boominkervingen is dat deze 
vorm van graffiti soms veel lan-
ger dan een mensenleven zichtbaar 
blijft. Daarom was dit voornamelijk 
bij de vroegere vandalen natuurlijk 
zo in trek: hun namen en tekens wer-
den letterlijk vereeuwigd’. Is deze 
vorm van graffiti nu verleden tijd? 
Zeker niet. Enkele wandeltochten le-
ren dat er ook nu nog namen, hartjes 
en jaartallen in bomen achtergelaten 
worden, zij het niet zo vaak meer als 
vroeger. Misschien dat over honderd 
jaar wel weer iemand probeert te 
achterhalen wie dit wel gedaan zou 
kunnen hebben. 

Beuk 
Bijna altijd wordt de beuk als me-
dium van de inkervingen gebruikt. 
Lex van Boetzelaer: ‘Dat is omdat 
de beuk een gladde en dunne bast 
heeft en deze daardoor gemakkelijk 
in te snijden is. Bovendien blijft de 
inkerving in de beukenbast goed 
zichtbaar. Vergelijk bijvoorbeeld de 
ribbelige bast van een eik, waar voor 
de kerver volstrekt geen eer aan te 
beleven valt. Het is niet voor niets 
dat ons woord ‘boek’ van het woord 
‘beuk’ is afgeleid. En met de inker-
vingen in de bast is de beuk tevens 
zelf ook een soort gastenboek, waar-
in menigeen een boodschap voor 

andere passanten en voor het nage-
slacht heeft achtergelaten’. 

Verschil 
Naast de overeenkomsten met de he-
dendaagse graffiti zijn er ook enkele 
belangrijke verschillen. Doordat het 
inkerven van boombasten een veel 
moeizamer proces is dan het bespui-
ten van muren, zijn de boodschap-
pen altijd wat beperkter in omvang, 
geen grote tekeningen. Van Boetze-
laer: ‘In verreweg de meeste geval-
len hebben de mensen hun initialen 
of hun naam ingekerfd en soms 
daarbij ook het jaartal of de datum 
waarop de inkerving is verricht. Dit 
is wel weer te vergelijken met de 
hedendaagse ‘tag’, de handtekening 
van de graffitischrijver. Daarnaast 
is de boodschap ook vaak een lief-
desverklaring die vereeuwigd moet 
worden. We zien dan meestal een 
hart met een jongensnaam en een 
meisjesnaam, of alleen hun initialen. 
Of we zien de naam van het meisje 
waarop een jongen verliefd is. Een 
enkele keer valt de naam van een 
bekende voetbalclub te lezen. En 
bij zeer hoge uitzondering wordt er 
schuttingtaal gebezigd’. 

Jaartal 
Aad den Outer: ‘Inkervingen met 
jaartal erbij zijn trouwens ook inte-
ressant voor onderzoek van andere 
inkervingen. Beukenbomen blijven 
namelijk in de dikte groeien. Naar-
mate een inkerving langer geleden 
verricht is, wordt een inkerving 
steeds breder uitgetrokken. Vooral 
wanneer indertijd bij een nog jonge 
boom gedaan is, die toen nog een 
lange groeitijd voor de boeg had. Zo 
kan men bij inkervingen zonder jaar-
tal ook redelijk inschatten uit welke 
tijd ze ongeveer zijn. De oudste in-
kerving met jaartal welke op in deze 
omgeving vooralsnog gevonden is, 
is uit 1886, dus nu maar liefst 124 
jaar oud. Er staat: ‘E.S. 1886’. En 

bij de op één na oudste staat er twee 
maal onder elkaar: ‘JLM 1898’. Wie 
de schrijvers hiervan geweest zijn, 
zullen we waarschijnlijk nooit te 
weten komen’. Een bijzondere in-
kerving, waarachter het verhaal be-
kend is, is die van W.C. Foster. Voor, 
tijdens en na de Tweede Wereldoor-
log is Eyckenstein door de verschil-
lende legers voor hun manschappen 

gevorderd geweest. Vanaf 20 juni 
1945 waren de Canadese bevrijders 
in het landhuis gelegerd. Eén van 
hen was Luitenant W.C. Foster. De 
dag na hun aankomst is hij blijkbaar 
aan de wandel gegaan en heeft hij 
diep in het hem onbekende bos zijn 
naam in een beuk gekerfd, met daar-
bij de datum en het beeldmerk (een 
herten kop) van zijn legereenheid, 

The Seaforth Highlanders. Via een 
Canadese organisatie is deze man 
een paar jaar geleden in de boeken 
teruggevonden, maar op een oproep 
heeft hij niet gereageerd. Waar-
schijnlijk is hij al overleden. 

Onderzoek 
Het inkerven van bomen is natuur-
lijk niet toegestaan. Los van de 
veroorzaakte schade aan de bomen 
vormen inkervingen echter wel 
een boeiend onderwerp. Het zou 
interessant zijn als er eens verder 
onderzoek naar inkervingen wordt 
gedaan. Er is überhaupt heel wei-
nig over dit onderwerp geschreven. 
Ondanks de vaak hoge leeftijden die 
beuken bereiken, hebben ook zij een 

beperkte levensduur. Sterft een beuk 
eenmaal, dan is er binnen de kortste 
tijd niets meer van het ‘boek’ in de 
beuk terug te vinden en verdwijnt 
dit soort geschiedkundige informa-
tie. Vragen als ‘Wie waren de schrij-
vers?’, ‘Wat was hun boodschap?’, 
‘Wanneer is deze geschreven?’ en 
‘Waarom deed men dat?’ blijven dan 
voor altijd onbeantwoord. 

Lex van Boetzelaer (links) en Aad den Outer, die in 2011 ‘W. Foster aan 
een boom genageld’ ontdekte. 

Rondom beschreven beuk op de kruising van de Eikensteeg en de 
Karnemelksweg. Inkerving uit de 20e eeuw. (foto Lex van Boetzelaer)

Deze beuk langs de Ridder/aan is aan alle kanten volledig beschreven en 
bevat inkervingen, waarvan sommigen al uit de 19e eeuw stammen. (foto 
Lex van Boetzelaer)



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92
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KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 
schuifwand- en inloopkasten, keukens, vloeren, tafels, 

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

 
Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
KlusWijs vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u langs 
om de situatie samen te bekijken.	  

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   
F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke 
verhalen en recepten van 
inwoners uit de zes kernen.

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • De Vierklank
• Bouwman Boeken • Landwinkel De Bilt 
• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk 
• Primera Maartensdijk • Readshop

baby • meisje • jongen • geboortekaartjes baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • • kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
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• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 

baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 
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• meisje • jongen • geboortekaartjes 
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GEBOORTEKAARTJES

Snelle levering
Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie
Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank
Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 
T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

MUZIEKHISTORISCH BUREAU

PIAnO E FORTE
Een geschiedenis 

van de piano(muziek)

‘Welke klank hadden Mozart,
Beethoven, Schubert,

Chopin e.a. voor oren?’

VAn SOLO TOT KWInTET
VAn LIED TOT COnCERT

WWW.MUSICADOCET.NL
06 - 50626934

info@musicadocet.nl

MUZIEKHISTORISCH BUREAU

MOZARTACADEMIE 1
‘De Salzburge Jaren’

Een nadere kennismaking 
met ’s werelds grootste 
muzikale wonder in een

cultuurhistorische context?
Met de Mozarts naar
Londen, Mannheim,

Milaan en Parijs?

WWW.MUSICADOCET.NL
06 - 50626934

info@musicadocet.nlMaertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Nog meer korting op Riviera Maison!
Nu zelfs 30% tot 50% korting

op de accessoires hierbij afgebeeld.

Kortom, kom snel kijken op = opKortom, kom snel kijken Kortom, kom snel kijken 

Drogisterij * ParfumerieDrogisterij * ParfumerieDrogisterij * Parfumerie

Kortom, kom snel kijken op = opKortom, kom snel kijken 

Drogisterij * Parfumerie

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

SALE
Op de dames en heren

collectie nu

50%
KORTING*

* m.u.v. basis artikelen en nieuwe collectie.

Waldkornpuntjes
3 + 1 gratis

 
Bossche bol

€ 1,50

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63
 www.bakkerbos.com

Ik wil naar Kapper Hans!
Het kost jullie maar een tientje 

en ik krijg gratis kibbeling.

Tel: 212455
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Expositie Glaskunst
In Ruimte voor Kunst wordt een expositie gehouden over glaskunst uit Leerdam met werk van 
4 glasblazers en één slijper. De expositie is te zien van vrijdag 15 januari tot en met 13 februari. 

Leerdam is in Nederland de ba-
kermat van de glaskunst. De glas-
kunst, die tijdens de expositie te 
bewonderen valt is gemaakt in de 
Glasblazerij te Leerdam. De Glas-
blazerij vormt samen met het Na-
tionaal Glasmuseum de Stichting 
Glas. Er is werk te zien van David 
Belien (werkt zowel ambachtelijk 
als artistiek met glas en dan vooral 
geblazen en geslepen glas), glas-
slijper Jeroen Kuiper (voordat hij 
in aanraking kwam met het materi-
aal glas was hij natuursteenslijper), 
Emil Kovac (heeft een warme band 
met Afrika. In zijn carrière heeft hij 
dit werelddeel inmiddels zes keer 
bezocht om het ambacht van het 
glasblazen daar over te brengen op 
collega’s en ze verder op te leiden 
in dit vak) en Paul Spannenberg, 
die uit nieuwsgierigheid een work-
shop glasblazen volgde en daar de 
basis legde voor zijn passie voor 
het glasblazen. Geir Nustad com-
bineert zijn ervaring als ambachts-
man, opgeleid bij Kosta Glass Cen-
ter in Scandinavië met zijn tijd bij 
de Gerrit Rietveld Academie om 
zijn eigen expressie in glas vast te 
leggen. 

Tijden
De openingstijden Ruimte voor 
Kunst zijn van vrijdag 15 januari 
(14.00 tot 18.00 uur), zaterdag 15 
januari (van 11.00 tot 18.00 uur met 
om 17.00 uur dr opening) en zon-

dag 17 januari van 12.00 tot 17.00 
uur. Daarna donderdags (14.00 
tot 18.00 uur), vrijdags (11.00 tot 
18.00 uur) en zaterdags van 11.00 
tot 17.00 uur).  (Flox den Hartog 
Jager)

Dit werk van Jeroen Kuiper is te zien tijdens de expositie.

Theaterworkshops in het Groen 
In het voorjaar van 2016 start Theater in het Groen in de gemeente de Bilt weer een 

speltraining voor aspirant-spelers en voor gevorderden. Wil je weten of acteren iets voor jou is 
of ben je als gevorderde amateurspeler toe aan verdieping, dan is dit interessant nieuws voor je. 

De 4 workshops voor nieuwe 
spelers starten op dinsdag 26 ja-
nuari en voor gevorderden zijn 
er 4 avonden vanaf woensdag 27 
januari. Ervaren gastdocenten ge-
ven acte de prèsence en staan ga-
rant voor een afwisselend en leer-
rijk geheel. ‘Theater in het Groen 
maakt community art’, zegt artis-
tiek leider Timon Blok. ‘En dat 
betekent dat er voor iedereen in 
principe een plekje in of rondom 
de voorstellingen moet zijn. Bij de 
aspiranten werken we aan de ba-
sisbeginselen van acteren: inleven, 
omgaan met tekst, improviseren, 
rolopbouw. Voor de gevorderde 
spelers werken we aan zaken als 

het intensiveren van het spel, ge-
loofwaardigheid en fysiek spel’.

Apart
De training en de voorstellingen 
zijn twee aparte zaken. In principe 
kan iedereen auditie doen voor één 
van de rollen in de voorstellingen 
en is deelname aan de workshops 
geen vereiste. Andersom kan het 
ook zijn dat mensen wel aan de 
workshops willen deelnemen, 
maar (nog) geen behoefte hebben 
om daadwerkelijk voor een pu-
bliek te staan. Iedereen moet kij-
ken wat het beste bij hem of haar 
past. ‘Natuurlijk is het fijn als een 
spelersensemble bestaat uit een 

mix van oude en nieuwe spelers’, 
aldus Timon Blok. ‘En mensen 
hoeven echt geen steracteur te zijn 
om bij ons te komen spelen. Inzet, 
enthousiasme en durf zijn eigen-
lijk het belangrijkste. De rest kun-
nen we mensen leren.’ 

Inhoud
De training voor beginners bestaat 
uit 4 lessen en begint dinsdag 26 
januari. De training voor gevor-
derden bestaat ook uit 4 lessen 
en begint woensdag 27 januari. 
Aanvang 20.00 uur. Locatie Het 
Nijepoortje in Groenekan. Voor in-
formatie en aanmelden www.thea-
terinhetgroen.nl 

Volkskerstzang Maartensdijk 
Voor de achtenveertigste keer was er op maandag 21 december een Volkskerstzang in 

Maartensdijk. Ook dit jaar was deze traditionele bijeenkomst in kersttijd in  
de Maartenskerk aan de Nachtegaallaan. 

Medewerking werd verleend door 
het Maartenskoor Koor van de St. 
Maartenskerk), de Cantorij van de 
Protestantse Kerk Maartensdijk en 
Hollandsche Rading, de dirigenten 

Ben Hak en Tiny van Eeuwijk, mu-
ziekvereniging Kunst en Genoegen 
o.l.v. John Leenders, organist + pia-
nist Jochem van der Waals en dwars-
fluitist Carola van Iersel. [HvdB] 

Kunst en Genoegen werd gedirigeerd door John Leenders. [foto Henk van de Bunt] 

2e ronde Energybattle
De 1e ronde van de Energybattle, de 

energiebesparingswedstrijd in de 6 kernen van De Bilt, is 
inmiddels geweest. De 2e ronde start op 11 januari en u 

kunt nog meedoen. Inwoners van De Bilt gaan met elkaar 
de strijd aan. Deelnemen is gratis. De dorpskern met het 

laagste energieverbruik, wint de battle.

Als u deelneemt, komt de energieambassadeur van BENG! thuis langs, 
om een ‘Wattcher’ aan te sluiten op de meterkast. Deze monitor reageert 
op het in- of uitschakelen van een huishoudelijk apparaat. Hij wijst uit 
waar en hoeveel energie in huis wordt verbruikt. De energieambassa-
deur kan helpen om het verbruik nog verder omlaag te brengen. 
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat meedoen al snel een besparing 
oplevert van 15% op elektra en 16% op gas. Een deelnemer uit de 1e 
ronde vertelt: ‘Het leuke van deze wedstrijd is dat je op een positieve 
manier bewust wordt gemaakt. Zo kom je er achter wat het allemaal 
kost. Door mee te doen wordt het zichtbaar. Ook voor anderen.’

Wilt u ook gratis meedoen aan de BENG! Energybattle? Er is ruimte 
voor 20 deelnemers. Aanmelden kunt u via het aanmeldformulier op de 
website, www.beng2030.nl - Energybattle. 
Voor vragen kunt u terecht op energybattle@beng2030.nl of belt u met 
Elma Roelvink: 06-45634961. 

‘Opeens liep de Wattcher enorm op, bleek dat het deurtje van de vriezer 
open stond!’ Ja, anders was ik daar niet achter gekomen,’ zo vertelt een 
deelneemster. ‘Straks ga ik hem nog missen, de Wattcher!’ 

Goede plannen voor allerlei zaken
moet je dit jaar waar zien te maken
soms lukt het niet
dat geeft vaak verdriet
maar ga dan de poging niet staken

Guus Geebel Limerick

Leo Fijen sprak warme openingswoorden. [foto Henk van de Bunt] 
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OP EEN GROEN 
EN SOCIAAL 2016!
U bent van harte welkom op 
onze nieuwjaarsbijeenkomst 
op zaterdag 16 januari.

16-01 vanaf 15.15 uur
De Schakel, Soestdijkseweg 49b 

WWW.DEBILT.GROENLINKS.NL

gl nwj advertentie 2016.indd   1 25-11-15   16:37

Korfbalvereniging 
Tweemaal Zes

wenst u een gezond, 
sportief en gelukkig

2016!

Joop en Jannie 

van Rossum en 

hun medewerksters 

wensen u een 

Gelukkig

Nieuwjaar toe.

Wij wensen

u een

voorspoedig 

en goed 2016

Dierenriem 7
3738TP Maartensdijk
tel. (06)52 46 82 10

b.g.g. (0346) 21 46 22
info@vanvliethoveniersbedrijf.nl

 

Wij wensen u fijne feestdagen 
En een goed 2016 

 

06 31 78 67 31 
www.copierhovenier.nl 

Wij wensen u
een goed 2016

06 31 78 67 31
www.copierhovenier.nl

Afslankkliniek Slim Figure 

Clinics De Bilt wenst 

iedereen een fantastisch 2016!

Hessenweg 2 De Bilt  - 030-820 11 45
www.slimfigureclinics.nl

Ambtenaar als vrijwilliger 
In samenwerking met MENS De Bilt zullen tientallen medewerkers van de gemeente De Bilt 
zich ook in 2016 weer als vrijwilliger inzetten bij verschillende projecten in de gemeente. Het 

thema Participatie loopt als rode draad door de projecten in 2016. 

Actieve deelname aan vrijwilli-
gersprojecten door medewerkers 
is één van de manieren waarop de 
gemeente De Bilt vrijwilligerswerk 

en burgerparticipatie wil stimule-
ren. In 2015 zetten ruim zestig me-
dewerkers zich in bij onder andere 
het Mens Klusteam en het project 

Kansrijk, toen met als thema Duur-
zaam en Sociaal. 
Verder staken zij de handen uit de 
mouwen bij het groenonderhoud in 

het van Boetzelaerspark, landgoed 
Eyckenstein en bij de stadsland-
bouw. In het Kenniscafé delen me-
dewerkers van de gemeente De Bilt 
hun kennis op het gebied van onder 
andere financiën, communicatie en 
human resource management met 
maatschappelijke organisaties. 

Afhankelijk van de projecten doen 
medewerkers van de gemeente De 
Bilt deels onder werktijd en deels 
in eigen tijd mee. Een woordvoer-
der meldt: ‘De gemeente De Bilt 
biedt haar medewerkers graag de 
kans om kennis te maken met het 
maatschappelijk leven en het vrij-
willigerswerk in onze dorpen. De 
medewerkers worden gestimuleerd 
om zich persoonlijk in te zetten 
voor een aantal mooie activiteiten 
om deze daarmee te ondersteunen 
en in het zonnetje te zetten. Het 
is een fijne manier om de buiten-
wereld het gemeentehuis binnen 
te halen en te blijven werken aan 
omgevingsbewustzijn. Dit doen 
zij uiteraard graag en geheel vrij-
willig, maar deze maatschappe-
lijke doelstelling van de gemeente 
De Bilt als werkgever maakt, dat 
de setting wat anders is dan die 
waarin de vele inwoners van onze 
gemeente normaliter vrijwilligers-
werk doen.’

Kinderdagverblijf verhuist toch 
Er is overeenstemming bereikt inzake het plan om het kinderdagverblijf Small Society in De 

Bilt te verplaatsen van de Groen van Prinstererweg 15-17 naar de hoek van de Aeolusweg en de 
Cirrusweg te De Bilt. Een eerder gesloten koop- en ontwikkelings-overeenkomst met een directe 

afname van de grond voor Small Society bleek financieel niet haalbaar. 

Het College van Burgemeester en 
Wethouders heeft inmiddels met 
Small Society overeenstemming 
bereikt over het omzetten van de 
koop- ontwikkelingsovereenkomst 
naar een erfpachtovereenkomst. 
De erfpachtovereenkomst is erop 
gericht dat Small Society met de 
betaling van de erfpachtcanon na 
verloop van tien jaar de volledige 
koopsom heeft voldaan en het bloot 

eigendom van de grond verwerft. 
Op deze wijze is de verplaatsing 
van het kinderdagverblijf naar de 
Aeolusweg/Cirrusweg voor Small 
Society alsnog haalbaar gebleken. 

Bouwrijp
De overeenstemming is schriftelijk 
vastgelegd. Daarbij is overeenge-
komen, dat de Gemeente de grond 
bouwrijp zal leveren; deze is in-

tussen gestart met het voorberei-
den van het bouwrijp maken. Naar 
verwachting kunnen de werkzaam-
heden rond het bouwrijp maken in 
de loop van het eerste kwartaal van 
2016 worden voltooid, waarna de 
erfpacht wordt gevestigd via het 
passeren van de notariële akte. 

De toekomstige locatie van het kin-
derdagverblijf.

Met schaatsen, een slee en ijsmutsen op de achtergrond presenteerde gemeentesecretaris Erik Wietses In 
februari bij Beth Shamar nostalgische beelden van zijn geliefde schaatsport.

Mooie opbrengst  
winterwandeling

Dinsdag 29 december organiseer-
de het Woord en Daad comité in 
deze regio voor de 11e keer een 
verrassende winterwandeling. De 
opbrengst van 2600 euro gaan 
naar vakscholen in Burkina Faso. 
Een deelnemer vertelt: ‘Wat had-
den we mooi weer, het was heel 
helder tot zeker 16.30 uur. Mid-
den in het bos was er een stop, 
daar werden heerlijke oliebollen 
geserveerd. Maar liefst 900 olie-
bollen gingen als broodjes over 
de toonbank. Daarna kwamen we 
Jasper tegen die een leuk verhaal 
vertelde en liepen we door naar 
het mooie kerkje in Lage Vuur-
sche. Daar konden we genieten 
van prachtig orgelspel van Jaap 
Jan de Rooij. Daarna was het 
echt donker, maar dat maakte 
niets uit, het pad was helemaal 
verlicht door kleine kaarsjes, een 
sprookjesachtig gezicht. Tegen 
17.30 uur waren we terug in de 
Kuyl van Drakesteyn waar we 
hebben genoten van een kom 
heerlijke erwtensoep’.

Klaverjassen bij SVM

Vrijdag 8 jan. is er weer klaver-
jassen bij SVM; in de kantine aan 
de Dierenriem in Maartensdijk 
bent u van harte welkom. Het 
klaverjassen begint om 20.00 uur 
en deelname kost 3 euro. Er is 
ook een loterij; voor 0,25 euro 
kunt u een lot kopen.
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elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis

uw adres voor: 

lichtinstallaties • krachtinstallaties • computernetwerken

Alle medewerkers van Boshuis 
wensen u een gezond 2016

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16 • mobiele tel. 06 - 53351430

Wij wensen u een
   Gelukkig Nieuwjaar

Gruttolaan 32
Maartensdijk
T 0346 211838

www.mokveldhoveniersbedrijf.nl

2016: laat het 
vreedzaam en 
vol warmte zijn
Koop Geersing, 
Yarden & Geersing Uitvaartzorg

& Geersing

Wij wensen
iedereen een 
Top 2016!

wensenu een

Kijkt u met
ons mee, verder
 dan vandaag?
Op naar een

2016 met elan!

De bakker 
van de Blauwcapelscheweg

door Henk van de Bunt

De Blauwkapelseweg in De Bilt is van oorsprong een middeleeuwse ontginningsdijk.  
De weg leidt, zoals de naam al doet vermoeden, naar Blauwkapel. Daar waar vroeger deze 

weg de oude weg Utrecht-Hilversum sneed heeft men sporen gevonden van een slot, het Huis 
te Veen. De bezitters van dat huis hebben in 1451 een kapel gesticht die, vanwege haar blauw 

geverfde plafond, de Blauwe Capel werd genoemd. In het pand nr. 2 was tot en met  
vrijdag 4 oktober 1991 bakkerswinkel van Poelgeest gevestigd. Sierlijke letters op  

de oostgevel van het pand verwijzen er nog naar.

De naam Blauwkapelseweg zal pas 
na 1451 in gebruik zijn gekomen. 
De weg bestond toen echter al en-
kele eeuwen en werd ook vaak Ach-
terweg of Veenweg genoemd. Pas in 
1903 werd er tot officiële naamge-
ving overgegaan en werd deze weg 
– voor wat betreft het Biltse gedeel-
te – Blauwcapelsche weg genoemd 
(nu: Blauwkapelseweg).

Bebouwing
De bebouwing aan de noordzijde 
van de weg dateert grotendeels uit 
de jaren twintig van de 20e eeuw. 
De Blauwkapelseweg werd om-
streeks 1917 verhard. Aan weerszij-
den werden trottoirs aangelegd en 
bomen geplant. Veel van die bomen 
werden echter in 1970 weer gerooid 
om de weg te verbreden. De laatste 
jaren zijn er diverse malen verande-
ringen in deze weg aangebracht. Dit 
alles om het steeds drukker worden-
de sluipverkeer tegen te gaan. Het 
pand dat nu nummer 2 heeft is de 
voormalige bakkerij Poelgeest. Op 
de zijgevel van het grote vierkante 
pand staat met fletse witte letters 
‘Brood Koek Banket’. Ooit begon-
nen de ouders van A.N. (Niek) van 
Poelgeest hier een bakkerij. Met 
Niek, die thans met zijn vrouw in 
Soest woont, halen we herinnerin-
gen over die tijd van toen op. 

Schoolfoto
In de dagen na de bevrijding (1945) 
werden door de Binnenlandse 
Strijdkrachten alle mensen gearres-
teerd, die op de zwarte lijst stonden. 
Er was een aantal burgers begonnen 

om meisjes op te halen, waarvan be-
kend was, dat ze ‘omgang’ hadden 
gehad met Duitse militairen. De-
zen werden o.a. naar de Groen van 
Prinstererschool gebracht en daar 
onder veel schimpscheuten van de 
talrijke toeschouwers kaalgeknipt, 
soms werd met teer een hakenkruis 
op hun kale schedel aangebracht. 
Gedurende de oorlog en ook in de 
direct daar aansluitende tijd was on-
derwijs op deze school onmogelijk 
geweest. Het is op een oude school-
foto uit 1947 van de toenmalige 
oudste klas (6), waarop meerdere 
inwoners, eigenlijk weer voor het 
eerst bij elkaar zijn. 

Naast Biltenaren als Joost Paauw 
en Chris Onwezen, herkennen wij 
op die foto ook het latere echtpaar 
Niek van Poelgeest en Ger van Et-
tekoven, beiden uit De Bilt: ‘Toen 
zag ik haar natuurlijk al wel, maar 
later is het pas wat geworden’, al-
dus Niek. ‘Mijn ouders zijn in 1928 
naar De Bilt gekomen. Drie jaar la-
ter trokken zij in het woonhuis op 
de hoek van de Blauwkapelseweg 
en de Hessenweg. Het voorste deel 
van de woonkamer werd verbouwd 
tot winkel en achter het huis werd 
een bakkerij aangebouwd. Vader 
bakte ’s nachts brood enz. en ventte 
het daarna uit bij zijn klanten. 

Oorlog
Moeder stond in de winkel en zorgde 
(later) voor de twee kinderen Henk 
en Nico van Poelgeest. Het waren 
tijden van lange dagen werken, de 
winkel open tot in de late avonduren 

en zelf met de bakfiets bij de klan-
ten langs in weer en wind; dat kan 
men zich totaal niet meer voorstel-
len. Toen in 1931 waren er alleen 
al in De Bilt 13 broodbakkers op 
een veel kleinere bevolking. Harde 
concurrentie, geen vakanties, alleen 
zondags vrij; dat was in die tijd het 
leven van een bakker.
In het laatste oorlogsjaar, de be-
kende hongerwinter ’44-45’ was er 
niets meer te bakken. Geen brand-
stof voor de oven en geen meel meer 
voor brood. Vader van Poelgeest 
besloot met zijn bakkerskar en een 
groep buurtbewoners, waaronder 
kinderen, naar andere delen van het 
land te gaan (Veluwe) op voedsel-
tocht. De Engelse jachtvliegtuigen 
beheersten toen het Nederlandse 
luchtruim. Bij vergissing werd va-
der van Poelgeest doodgeschoten’. 
Moeder van Poelgeest zette de zaak 
met zoon Henk voort. Omstreeks 
1958 werd zij ziekelijk en begon 
aanstaande schoondochter Ger haar 
te helpen in de winkel. Zelf brood-
bakken werd allang niet meer ge-
daan; men betrok het brood toen al 
van De Raad uit Utrecht, waarmee 
tot aan het eind toe een goede sa-
menwerking bleef bestaan. In 1960 
nam Ger ontslag bij haar werkgever 
(de Willem Arntzstichting) om de 
winkel over te nemen. In dat jaar 
ook trouwden Ger en Niek. De win-
kel kwam geheel op de schouders 
van Ger, terwijl Niek bleef waar hij 
al tien jaar werkte, de Amev.

Kranten
Tal van krantenknipsels geven een 
(terug-)blik in die tijd: In de Hes-
senweg-krant lezen we; ‘Aan het 
begin van uw winkelcentrum Hes-
senweg bevindt zich Bakkerij A.N. 

v. Poelgeest. Het einde in kwaliteit 
Brood en Banket en bekend om 
zijn grote sortering Warme Bakkers 
Brood’. In een ander knipsel wordt 
gewag gemaakt van de vele goede 
soorten brood: ‘Zo brengt men meer 
dan 25 verschillende soorten’. Niek 
van Poelgeest was geen stilzittertje; 
hij was vele jaren bestuurslid van de 
Middenstandsvereniging Hessen-
weg en had vele jaren zitting in het 
plaatselijke VVV-bestuur. In 1991 
stopte de winkel. Er werd (weer) 
verbouwd, waardoor de winkel 
weer bij het woonhuis werd betrok-
ken, zodat de oorspronkelijke staat 
van het pand weer terug kwam. In 
het begin miste vooral Ger de klan-
ten wel. Het contact met mensen 
bleef wel bij die andere hobby: een 
rommelmarkt. Vanaf 1991 tot 2009 
was er (soms meerdere keren per 
jaar) een rommelmarkt bij de Van 
Poelgeestjes. Ger van Poelgeest: 
‘De markten waren altijd gezellig, 
met al die mensen om ons heen. Die 
kwamen van heinde en ver, zelfs 
vanuit Brabant en Drenthe. Alles 
ging heel ontspannen en op een leu-
ke manier. Onze kleinkinderen zijn 
ermee opgegroeid; één kleinzoon 
heeft met een zelfgemaakte kijk-
doos zelfs een bedrag van 80 gulden 
opgehaald voor Roemenië’. In 2013 
zijn Niek en Ger van Poelgeest naar 
Soest verhuisd. De nieuwe eigenaar 
van het pand wilde de letters op de 
zijgevel handhaven, omdat deze uit 
een bakkersgezin kwam. 

68 jaar later staan v.l.n.r. Chris Onwezen, Ger en Niek van Poelgeest en 
Joost Paauw weer voor de inmiddels verbouwde Groen van Prinsterer-
school in De Bilt.

In 1991 stopte de winkel. De winkel is inmiddels bij het woonhuis 
betrokken, zodat de oorspronkelijke staat van het pand weer terug kwam.

In 1931 waren er alleen al in De Bilt 13 broodbakkers op een veel 
kleinere bevolking. Hier zijn in beeld Henk van Poelgeest Sr. en Henk van 
Poelgeest jr. met op de flanken twee medewerkers. 
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Nieuw in Bilthoven:

Magda Samson ‘Yoga & Dans’ 
en ‘Pilates in Beweging’

Yoga, dans en muziek samen is een unieke combinatie,
die helpt te verstillen en tevens kracht en levenslust opwekt. 

‘In de loop van de tijd merkte ik 
welke uitwerking dans op mensen 
heeft en hoezeer denken, adem 
en lichaam met elkaar verbonden 
zijn. Ik besloot mij daarom te ver-
diepen in yoga, rondde de vierja-
rige yogadocentenopleiding af en 

vervolgde mijn ‘yogaweg’ door 
diverse intensieve bijscholingen 
en reizen naar India. Yoga bete-
kent voor mij allereerst een weg 
van innerlijke groei.
De combinatie van dans en yoga 
leidde tot het oprichten van de 

CRKBO geregistreerde opleiding 
Yoga & Dans voor yogadocenten. 
Daarnaast ben ik regelmatig gast-
docent en geef ik aan allerlei doel-
groepen workshops. In 2016 bied 
ik ook een serie workshops Yoga 
& Dans aan op zondagen.’

Ben je geen docent en wil je 
toch lessen volgen, dan is dat nu 
mogelijk. Wekelijks verzorg ik 
in Bilthoven de lessen Yoga & 
Dans. Je kunt je ook inschrijven 
voor Yoga, Pilates in Beweging 
en Zumba.

Voor informatie en aanmelden 
zie www.magdasamson.nl of 
mail naar:
info@magdasamson.nl 

advertorial

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

www.mylifeslim.com

Start nu met gezond afslanken
Voel je fit
Geen maaltijd vervangers maar alles uit je eigen supermarkt

Eva: De ‘’Slimste’’ manier naar een beter figuur.

My-LifeSlim Hilversum
Adri Piecklaan 33, 3739 LG Hollandsche Rading
06 -10068895
evavans@mylifeslim.com 

In 10 weken verantwoord 10 - 15 kilo afvallen

Goede voornemens stel je niet uit, maak nu een afspraak! 

Afvallen met Eva

Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk   |   tel. 0346-212279
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Gelukkig nieuwjaar!!

Out� ts Boots Accessories

Winter Sale
of het koud is of niet!

7/8/9 - 14/15/16 januari 2016
do & vrij 13.00 - 19.00 / za 12.00 - 17.00

50% korting
op de gehele wintercollectie

70% korting
in het outlet
op de oorspronkelijke prijs

CARPACCIOTAARTJES
Met biefstuk, kappertjes, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en
kruiden, super smaakvol! Kan rosé gegeten worden. 100 gram 1,95

BLACK ANGUS RIBLAPPEN
Supermalse, 120 dagen graan gevoerde, 50 dagen gerijpte
riblappen. Ca. 1½ uur stoven, smelt in de pan. 500 gram 7,75

HAZENACHTERBOUTEN
Nog één keertje voor de liefhebbers! Mooie volle bouten; ook
lekker voor de hazenpeper. Ca. 2½ tot 3 uur stoven. 500 gram 8,98

KALKOENDIJEN
Met een beentje erin en vel eromheen, verbazingwekkend
lekker mals. Ca. 90 min. stoven. 500 gram 4,75

NIEUW JAARS STEAKS
Alleen deze week, malse gemarineerde en gekruide biefstuk,
op = op! Kort bakken als biefstuk.  4 stuks 7,00

TIP:
BOOMSTAMMETJES

Gekruid gehakt met ham & kaas erin, omwikkeld met paneermeel. 3 stuks 3,30
SHOARMAVLEES

Magere gekruide reepjes varkensvlees, kort stevig bakken. 500 gram 4,95

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 4 t/m zaterdag 9 januari 2016. Zetfouten voorbehouden.

KIPKARBONADES
Met een klein beetje erin en gemarineerd met onze olie pesto
marinade. Ca. 20 – 25 min. braden.  500 gram 3,00

Mail naar info@vierklank.nl of  bel 0346-211992

Ook Vierklank bezorger worden?
Voor deze wijken zoeken wij bezorgers

Wijk 102: Koekoeklaan, Merellaan, Nachtegaallaan, Plein Vogelzang
Wijk 111:  Soestdijkseweg Noord (vanaf nr. 303)
Wijk 113:  Betje Wolffl aan, da Costalaan, de Genestetlaan, Laurillardlaan, ten Katelaan
Wijk 114:  Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan
Wijk 117:  Beethovenlaan, Beetslaan, Nicolailaan, Sweelincklaan 1-60, Zweerslaan
Wijk 119:  Dr. Julius Rontgenlaan, Evert Cornelislaan, Gregoriuslaan, Palestrinalaan
Wijk 120:  Heidepark, Rembrandtlaan, Ruysdaellaan, van Dijcklaan, van Ostadelaan
Wijk 185:  Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan, De Hooghlaan,

Albert Cuyplaan, Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan
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Toekomstmuziek
Fusie het KunstenHuis De Bilt-Zeist en 

Zeister Muziekschool een feit
Vanaf 1 januari 2016 gaan het KunstenHuis De Bilt-Zeist en de Zeister Muziekschool  

op in één kunstencentrum en worden de krachten van twee bijzondere instellingen  
op het gebied van kunsteducatie en amateurkunstbevordering gebundeld.  

Hiermee wordt een belangrijke stap gezet richting een sterk en dynamisch,  
multidisciplinair kunstencentrum in de regio Oost-Utrecht. 

De betrokken partijen zijn ervan 
overtuigd, dat de gefuseerde instel-
ling beter dan de som van haar de-
len in staat zal zijn de uitdagingen 
van de toekomst het hoofd te bie-
den en daarmee een blijvende be-
langrijke bijdrage kan leveren aan 
het rijke en veelzijdige culturele- en 
educatieve klimaat in de gemeenten 
De Bilt en Zeist en de regio waar-
van deze gemeenten deel uitmaken.

Regionaal
Door deze fusie ontstaat er, vanwe-
ge het samengaan van de Zeister- 
en de Biltse Muziekschool, vanaf 
1 januari een krachtige regionale 
muziekschool. Een muziekinstituut 
waar jaarlijks meer dan 2100 cur-

sisten instrumentale - en groepsles-
sen en cursussen op het gebied van 
muziek volgen. 

De muziekafdelingen blijven opere-
ren onder de naam Zeister Muziek-
school en Biltse Muziekschool en 
samen vormen ze de Muziekschool 
De Bilt - Zeist die een onderdeel 
zal vormen van het overkoepelende 
KunstenHuis De Bilt - Zeist. Een 
belangrijk historisch feit is, dat de 
Biltse Muziekschool zich in 1978 
heeft afgescheiden van de Zeister 
Muziekschool en als zelfstandige 
muziekschool in De Bilt verder is 
gegaan. Nu, bijna 40 jaar later wor-
den beide muziekscholen door deze 
fusie weer herenigd!

Kansen
De nieuwe samenwerking biedt 
volop kansen op het gebied van 
muziekeducatie in Zeist en De Bilt, 
uitbreiding van muzikale optre-
dens in de eigen theaters in Zeist 
(De Klinker en de Egeling) en De 
Bilt (Lichtruim), muzikaal onder-
wijs op scholen in de regio en meer 
samenwerking met muziekvereni-
gingen in Zeist en De Bilt zoals 
de Koninklijke Zeister Harmonie, 
Koninklijke Biltse Harmonie en de 
Brandweerharmonie. 
De cursisten en leerlingen van de 
muziekscholen zullen ook na de 
fusie hun eigen docent behouden 
en op hun eigen locatie de lessen 
blijven volgen. Wel komen er in 

2016 meer mogelijkheden voor de 
cursisten met samenspel (bands, 
ensembles, orkesten), talentoplei-
dingen, voorstellingen en uitvoe-
ringen. Succesvolle activiteiten op 
de ene locatie zullen sneller worden 
overgenomen door de andere loca-
tie. Zo is de Biltse Muziekschool 
dit jaar begonnen met de opleiding 
DJ school, een bewezen succesfor-
mule in de Zeister Muziekschool.

Schouw
De fusie tussen beide instellingen is 
tevens de afsluiting van een periode 
van vijf jaar, waarin de kunstensec-
tor in onze gemeenten een belang-
rijke transformatie hebben door-

gemaakt. Eind 2010 zijn de Biltse 
Muziekschool en de Werkschuit sa-
mengegaan, daar is in 2013 samen-
werking met Jeugdtheaterschool 
Masquerade bijgekomen en in 2014 
een fusie met dansschool Femtas-
tic. Nu de fusie met de Zeister Mu-
ziekschool een feit is zijn alle par-
tijen onder één dak gekomen in één 
regionaal kunstencentrum. 

Rob Schouw wordt per 1 januari 
benoemd als algemeen directeur 
van het gecombineerde kunsten-
centrum. Daarnaast zal Thijmen Ja-
cobse als directeur muziek de inte-
gratie van de beide muziekscholen 
in 2016 implementeren

Bilthovenaar Rob Schouw wordt per 1 januari benoemd als algemeen 
directeur van het gecombineerde kunstencentrum. [foto Henk van de 
Bunt]

Schoenmakerij 
Van der Meyden verhuisd 

door Walter Eijndhoven

Vanaf 1979 zat zijn vader al in de schoenmakerij aan de Nieuwstraat 100 in De Bilt. Echter, na 
overname in 2012 door zijn zoon, werd de oude winkel toch echt te klein en besloot Gijsbert van 

der Meyden (jr.) te verhuizen naar een ander pand in De Bilt. Zijn oog viel op ‘Kunsthandel  
‘t Winkeltje’ aan de Looijdijk 107. Zaterdag 2 januari werd de nieuwe zaak geopend.

Bij binnenkomst in de nieuwe 
zaak valt direct de enorme zee van 
ruimte op. Gijsbert van der Mey-
den, eigenaar van de schoenmake-
rij vertelt: ‘Wij groeiden echt uit 
onze jas in ons vorige pand. Wij 
hebben daar een kleine veertig jaar 
gezeten, met veel plezier. Maar om 
onze klant zoveel mogelijk van 
dienst te zijn, moesten wij echt uit-
zien naar een andere winkelruimte. 
‘Kunsthandel ‘t Winkeltje’ stopte 
ermee en wij zagen onze kans 
schoon. Wij hebben nu meer dan 
2,5 maal zoveel ruimte als aan de 
Nieuwstraat’. 

Vader
Gijsbert van der Meyden (sr.) is blij 
met de keuze die zijn zoon maakte 
en is volop aan het werk in de win-

kel. Nog een aantal dagen en dan 
moet alles af zijn. Van der Meyden 
(jr.) vertelt verder: ‘De buurtgeno-
ten in de Nieuwstraat vonden het 
jammer dat wij vertrokken. Weer 
een winkel minder. Van ons oude 
pand wordt nu een woonhuis ge-
maakt’. 

Gilde
In de winkel worden alle soorten 
schoenen gerepareerd, van alle 
merken. De schoenmakerij is lid 
van het Schoenmakersgilde, daar-
door worden schoenen van Van 
Bommel, Floris van Bommel en 
Van Lier gerepareerd met originele 
materialen. Hetzelfde geldt voor de 
Dubarry-laarzen: ook deze kunnen 
met originele materialen worden 
hersteld. Maar niet alleen dat. On-

derhoudsproducten, zoals diverse 
soorten schoencrème, maar ook ve-
ters, inlegzolen, alles is te vinden 
in de winkel. Van der Meyden (jr.): 
‘Door de grotere ruimte kunnen wij 
nu veel meer aanbieden. Rechts bij 
de deur kan de klant lederen tas-
sen vinden en verder verkopen wij 
weer lederen riemen. Echt leer. 
Wij hebben ons riemenassortiment 
flink uitgebreid’. 

Actie
Om de opening van de winkel te 
vieren, kunnen klanten deze week 
(van 5 januari t/m 9 januari) ge-
nieten van diverse kortingen. Van 
der Meyden (jr).:’Wij geven onder 
andere 10% korting op lederwaren. 
Elk tweede paar hakken gaat weg 
voor de helft van de prijs’. 

Gijsbert van der Meyden in zijn nieuwe winkel.

Expositie van 
Kunstkring BeeKk 

Het is alweer de 7e expositie, die Kunstkring BeeKk gaat 
inrichten in Het Lichtruim. Vier kunstenaars zullen met 

hun werkstukken BeeKk representeren. 
 
Armien Visser heeft haar opleiding op de Academie van Beeldende 
Kunsten te Rotterdam gevolgd en haar specialiteiten zijn etsen en tex-
tiel. Tevens is zij één van de oprichtsters van Kunstkring BeeKk: ‘Ik 
ben geobsedeerd door het universele in kunstuitingen, door tekens die 
de mens maakt. Tekens, van prehistorie tot christendom, van graffiti tot 
computertaal, vormen de inspiratiebron voor mijn werk’.  

Rita Camphuijsen is schilder. In haar schilderijen komt duidelijk haar 
interesse in de mens en de natuur naar voren. Rita gebruikt een leven-
dige kleurenpalet waardoor haar enthousiasme voor wat er in haar om-
geving leeft en gebeurT duidelijk tot uitdrukking komt: ‘In mijn schil-
derijen voel ik mij vrij, kan ik aandacht en vorm geven aan gevoel’.  

Bartje van Doorn is ook schilder. Haar opleiding heeft ze gevolgd aan 
de Kunstacademie in Utrecht. Zij maakt gebruik van diverse technieken 
en materialen: ‘Schilderkunstig kan alles mij inspireren waar ik een 
uitdaging in zie’.  

Joke van der Molen-de Beer is beeldhoudster. De oorspronkelijke vorm 
en karakter van de steen zijn voor haar een inspiratiebron. Menselijke 
figuren, of delen ervan zoals b.v. de rug en torso’s hebben Joke’s extra 
aandacht: ‘Het is altijd weer geweldig als je uit een ruwe steen een mooi 
glanzend beeld hebt kunnen creëren’.  

Opening
De tentoonstelling zal op vrijdag 8 januari om 19.30 uur worden ge-
opend door Bart Keizer, beeldend kunstenaar en lid van Kunstkring 
BeeKk . Het geheel zal feestelijk worden begeleid met Live muziek 
door saxofoon orkest Xasaxa onder leiding van Ankie de Niet  De ten-
toonstelling t/m dinsdag 1 maart te bezoeken.  (Inge van Elst-Moonen)
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Uw verfspecialist in de regio 
wenst u een kleurrijk en

gezond 2016!

Rembrandtlaan 7 • 030-2000212
verfhuisbilthoven.nl
/verfhuisbilthoven

ook in 2016
altijd bereikbaar
Koop Geersing, 
Yarden & Geersing Uitvaartzorg

& Geersing

wenst iedereen uit 
gemeente De Bilt
een voorspoedig 

nieuwjaar toe.

BENG2030 wenst alle bewoners
van de Zes Biltse Kernen volop 

nieuwe energie in 2016

foto Hans Lebbe/HLPimages

SP de Bilt wenst u een 
gelukkig en sociaal 

2016
Er is genoeg voor iedereen!

H.F. Witte
Cultureel & Vergader Centrum

Henri Dunantplein 4, 3731 CL  De Bilt
Tel: 030-2203954 www.hfwitte.nl

Ook in 2016
aangenaam 
gastvrij voor 

iedereen

Computerhulp
Midden-Nederland

www.computerhulpmiddennederland.nl | 06-24807945 | 0346 795104

Wij wensen u een goed 2016 
en lossen uw storing  

ook dit jaar met veel zorg op

Met De Vierklank terugblikken op 2015
door Guus Geebel

Een kleine greep uit de Vierklanken van afgelopen jaar laat kleine en grote nieuwsfeiten  
van dichtbij huis weer herleven. Terwijl grote kranten steeds minder aandacht aan regionale 

berichten schenken, blijven de inwoners in het verspreidgebied van De Vierklank hiervan  
goed op de hoogte. De maandelijkse weersamenvattingen, ook uit De Bilt, 

 laten zien dat 2015 van alles te bieden had. 

Januari
Het Groot Harmonieorkest van de 
Koninklijke Biltse Harmonie  houdt 
op 4 januari in het H.F. Wittecentrum 
ter gelegenheid van het 115-jarig be-
staan van de KBH en het 40-jarig 
jubileum van het Wittecentrum een 
drukbezocht gevarieerd Nieuwjaars-
concert. De nieuwjaarstoespraak 
van burgemeester Arjen Gerritsen 
staat in het teken van de aanslag op 
Charlie Hebdo in Parijs. Riemke 
Putz adopteert de eerste openbare 
afvalbak en krijgt bloemen van wet-
houder Jolanda van Hulst. Januari 
was een zachte wintermaand met in 
De Bilt een gemiddelde temperatuur 
van 4,0 graden tegen 3,1 normaal. 
De eerste helft van de maand was 
het wisselvallig en zacht. Er waren 
tien vorstdagen tegen dertien nor-
maal.

Februari
Op 5 februari wordt het opleverings-
feest van het gerenoveerde Burge-
meester van Heemstrakwartier ge-
vierd. FC De Bilt pakt drie punten 
tegen titelkandidaat Argon. Martin 
de Boer neemt na een drukbezocht 
Valentijnsconcert in Het Lichtruim 
afscheid als dirigent van de big-
band van de Biltse Muziekschool. 
Hij draagt het stokje over aan Anita 
van Soest. De moerasplanten- en 
stinzentuin in Westbroek is weer 

geopend. Februari was zonnig met 
normale temperaturen en een nor-
male hoeveelheid neerslag. De ge-
middelde temperatuur in De Bilt 
was 3,5 graden tegen 3,3 normaal. 
Het kwam niet tot een ijsdag, een 
maximumtemperatuur lager dan 0,0. 
Normaal telt februari twee ijsdagen. 

Maart
Op 18 maart worden Provinciale 
Statenverkiezingen gehouden. Op 
4 maart gingen leerlingen van De 
Werkplaats en Het Nieuwe Lyceum 
onder leiding van burgemeester Ger-
ritsen in debat met kandidaat-Sta-
tenleden. Een aantal vrijwilligers uit 
alle kernen van de gemeente wordt 
op Mathildedag 2015 in de bloeme-
tjes gezet. Op 21 en 22 maart vindt 
voor de zevende keer Gluren bij de 
Buren plaats. De Brandweer West-

broek viert op 28 maart het 125-jarig 
jubileum. De Agrarische Natuurver-
eniging (ANV) houdt eveneens op 
28 maart de jaarlijkse Lammetjes-
dag. Met 6,2 graden was de tem-
peratuur in maart normaal. Het was 
zonnig en aan de droge kant.

April
In Maartensdijk ontstaat onrust over 
het voortbestaan van de dierenwei-
de. Bernard Schut overhandigt aan 
de burgemeester in de Bilthovense 

Boekhandel het eerste exemplaar 
van zijn boek over Bithoven en De 
Bilt tijdens de Tweede Wereldoor-
log. De hockeydames SCHC 1 wor-
den als winnaars van de Europacup 
op Jagtlust gehuldigd. 
De onderdoorgang voor voetgan-
gers en fietsers bij station Biltho-
ven wordt in gebruik genomen. Het 
station Bilthoven wordt daarmee 
spoorbomenvrij. Koningsdag wordt 
in alle Biltse kernen en Lage Vuur-
sche uitbundig gevierd. April was 
heel zonnig, droog en aan de koude 
kant. De gemiddelde temperatuur 
was 9,0 graden tegen 9,2 normaal. In 
totaal werden in De Bilt drie warme 
dagen gemeten, precies het normale 
aantal.

Mei
Paul Meuwese wordt de nieuwe 
voorzitter van de Historische Kring 
D’Oude School. De Bosbergschool 
in Hollandsche Rading deed mee 
aan de Landelijke Zaaidag. De sta-
tionschefwoning Bilthoven uit 1900 
staat herbouwd weer te stralen op het 
terrein van het Spoorwegmuseum. 
Bewoners van Planetenbaan 4-50 in 
Bilthoven dringen, ondersteund door 
een motie in de gemeenteraad, bij de 
verhuurder aan op verbetering van 
hun woningen. De Theresiaschool 
in Bilthoven bestaat 90 jaar. Het sta-
tionsgebied Bilthoven wordt fees-
telijk geopend. Het Maertensplein 
wordt na een grondige opknapbeurt 
heropend. Mei was in De Bilt vrij 
koel, droog en zonnig. De gemid-
delde temperatuur was 12,4 graden 
tegen 13,1 normaal. Er waren twee 
warme dagen en een zomerse dag, 
tegen normaal tien en drie.

Juni
De Klankbordgroep Centrum Bilt-
hoven presenteert de Structuur-
schets Bilthoven. Uitgangspunt 

is dorps met allure. In het hoofd-
kantoor van Rabobank Utrechtse 
Heuvelrug wordt de zevende 
Beursvloer gehouden. Er worden 
76 matches gesloten met een maat-
schappelijke waarde van 118.350 
euro. Na 47 jaar houdt carnavals-
vereniging De Weergodden op 
te bestaan. Op 10 juni deden 25 
scootmobielers in De Bilt mee aan 
een trainingsmiddag. 

Januari: Bloemen voor het adopteren van de eerste openbare afvalbak.

Februari: Martin de Boer neemt afscheid als dirigent van de Bigband van 
de Biltse Muziekschool.

Wilma Dijkstra krijgt de 
Chapeaupenning uitgereikt door 
wethouder Hans Mieras.

April: Met plezier ondergaan de hockeydames SCHC 1 de huldiging voor 
het behalen van de Europacup.

De Mopper van 10 juni 2015
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& KLINKEN
OP HET NIEUWE JAAR

UITVERKOOP

0346-210592 | www.atlasfysio.nl

Wenst u een
sportief 2016

Atlas Maartensdijk | Tolakkerweg 217
3738 JM Maartensdijk

  Fitness   Bootcamp
  Kettlebel       Yoga

        Pilates  Bodyattack
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Kapsalon
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20162016

wenst u een warm en 
gezellig nieuwjaar toe

Voor al uw bomen en planten 
Verder voor al uw voorkomende 

werkzaamheden zoals snoeien, rooien van 
hagen en bomen, en straatwerk. 

Vrijdag en zaterdag verkoop 
Nieuwe Weteringseweg 34, Groenekan.

Tel. 06-54751296 www.vanvliettuinservice.nl

Ook in 2016 staan wij 
voor u klaar.

Daniel en Linda
van Utrecht - Rijksen

&
Leo en Aukje de Klijn

CDA De Bilt: 
ook in 2016  

Dichtbij! 
www.cdadebilt.nl
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De temperatuur was in juni met 15,6 
graden normaal. Het was droog en 
zonnig. In De Bilt werden in totaal 
vier zomerse dagen genoteerd te-
gen vijf normaal. Het aantal warme 
dagen bedroeg veertien, precies het 
normale aantal.

Juli 
Ad van Zijl neemt na 32 jaar af-
scheid als directeur-bestuurder van 
Woonstichting SSW en wordt be-
noemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. De jarenlange inzet 
van Wilma Dijkstra om De Bilt toe-
gankelijk te maken voor iedereen 
wordt gewaardeerd met de Cha-
peaupenning van de gemeente De 
Bilt. Zang Veredelt neemt afscheid 
van dirigent Jean-Pierre Gendrault. 
Dominee Paul Wansink kondigt zijn 
vertrek naar Dordrecht aan. Station 
Bilthoven krijgt een nieuwe fietsen-
stalling. Juli was vrij warm, nat en 
zonnig. De gemiddelde temperatuur 
was 18,4 graden tegen 17,9 normaal. 
De maand begon met een voortzet-
ting van de hittegolf die op 30 juni 
begon. 

Augustus
Op 15 augustus werd de capitulatie 
van Japan in 1945 stijlvol herdacht. 
De Stichting Stop Geluidshinder 
Maartensdijk houdt op te bestaan. 
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt 
organiseert een dagje uit naar zee in 
Castricum voor hier wonende vluch-
telingen. In Lage Vuursche vindt het 
traditionele Houthakkersfeest plaats. 
Er is ook een reddingshonden de-
monstratie. Met de aanwijzing van 
Brasserie Bubbles & Blessings en 
Café van Miltenburg als trouwloca-
tie komt het aantal plaatsen waar in 
de gemeente getrouwd kan worden 
op elf. Augustus  was warm, zeer nat 
en aan de zonnige kant. De gemid-
delde temperatuur in De Bilt was 
18,5 graden tegen normaal 17,5.

September
Bij de eerste Vierklank van septem-
ber zit een sportbijlage waarin sport-
verenigingen zich presenteren. Het 
thema van Open Monumentendag 
is dit jaar Kunst & Ambacht. Het 

ontwerp voor een nieuwe moskee 
aan de Noorderkroon in Bilthoven 
wordt gepresenteerd. Cor en Cobi 
de Gram stoppen na 28 jaar met hun 
cafetaria in Westbroek. In de Mathil-
dezaal van het gemeentehuis wordt 
het bronzen koningsportret van Wil-
lem-Alexander geplaatst. Het is ver-
vaardigd door beeldhouwer Tineke 

de Jong. In Bilthoven wordt in het 
zich nog steeds vernieuwende cen-
trum van Bilthoven het Wereldfeest 
gehouden. September was koel met 
een normale hoeveelheid neerslag 
en aantal uren zon. In De Bilt was de 
gemiddelde temperatuur 13,4 gra-
den tegen 14,5 normaal.

Oktober
In De Vierstee in Maartensdijk wor-
den vluchtelingen hartelijk opge-
vangen. Wim van Schaik ontvangt 
de Chapeaupenning van de gemeen-
te De Bilt. Op de Dag van de Ou-
deren bakken vrijwilligers pannen-
koeken voor ouderen. Er worden op 
de Ruigenhoeksedijk in Groenekan 
eendenkuikens gesignaleerd, in ok-
tober. De jumelage met het Poolse 
Mieścisko bestaat twintig jaar. Vo-
gelvereniging De Bilt-Bilthoven 
houdt in gebouw De Harmonie de 
grote jaarlijkse vogelshow. Oktober 
was vrij koud, droog en had een nor-
male hoeveelheid zon. De gemid-
delde temperatuur was 9,9 graden, 
tegen normaal 10,7.De Bilt kende 
geen warme dagen meer, maar ook 
geen vorstdagen.

November
Het was weer het jaarlijkse Natio-
naal Schoolontbijt. Een groep leer-
lingen van basisschool Wereldwijs 
ontbeet met de burgemeester. In de 
Mathildezaal van het gemeentehuis 

werden met een minuut stilte de 
slachtoffers herdacht van de terro-
ristische aanslagen in Parijs op 13 
november. Sinterklaas wordt in alle 
kernen van de gemeente binnenge-
haald. De spoorwegovergang in de 
Leijenseweg wordt afgesloten. Het 
verkeer van en naar De Leijen maakt 
totdat de tunnel klaar is gebruik van 
een omleidingsroute. November 
was uitzonderlijk zacht, nat en had 
een normale hoeveelheid zon. De 
gemiddelde temperatuur in De Bilt 
was 9,9 graden tegen normaal 6,7. 
Op 23 november kwam in De Bilt 
voor het eerst dit najaar de tempera-
tuur met -2,6 graden onder het vries-
punt.   

December
De eerste actiedag voor Vierstee 
2.0 leverde 27.500 euro op. Voor de 
25-ste keer werd in WVT Kunst uit 
eigen provincie gehouden. Met een 

boek over Groenekan in de oorlog 
worden de ‘stille helden’ van het 
dorp geëerd. Drie ondernemers in 
drie categorieën krijgen de titel Bilt-
se Ondernemer van het Jaar 2015 
toegekend. De fietstunnel Universi-
teitsweg wordt officieel in gebruik 
genomen. De Schrijfmarathon van 
Amnesty International De Bilt in 
Het Lichtruim zorgde voor 350 ge-
schreven kaarten en brieven. Konin-
gin Máxima was op werkbezoek in 
Bilthoven. December had in De Bilt 
een gemiddelde temperatuur van 9,7 
graden tegen 3,7 normaal. Het werd 
de warmste Kerst ooit en voor het 
eerst was er een decembermaand 
zonder vorst. 

Augustus: Kunst maken met een 
motorzaag op het Houthakkersfeest.

September: De Ethiopische 
zangeres Angatu Feyissa Balcha, 
die sinds 2008 in Nederland woont, 
treedt op tijdens het Wereldfeest.

Seizoensdwaling, eendenkuikens op de Ruigenhoeksedijk in oktober.

December: Koningin Máxima op werkbezoek bij het Alexander Monro 
Borstkankerziekenhuis in Bilthoven

Leerlingen van basisschool Wereldwijs aan de ontbijttafel bij de 
burgemeester.
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Voordeel

Meer dan 100% Klanttevredenheid. 
Daar gaan we voor! We zorgen dat je 
alles kunt vinden in ons grootste 
supermarktassortiment, tegen de 
laagste prijs en met de beste service. 
Daar draait het bij Jumbo om. En we 
zeggen het niet alleen we garanderen 
het ook met onze 7 zekerheden.
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Geldig van donderdag 7 t/m zaterdag 9 januari 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden
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per zak
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2 bossen
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Eén Jeugdgezondheidszorg  
voor 0 tot 18 jaar 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0 tot 4 jarigen in de regio’s Vallei, Zuidoost-Utrecht 
en Lekstroom wordt per 1 januari 2016 ondergebracht bij GGD regio Utrecht. Dit betekent 
dat alle kinderen van 0 tot 18 jaar uit de regio voortaan terecht kunnen bij één organisatie. 

Hiermee komt ook voor deze gemeenten de integrale Jeugdgezondheidszorg (iJGZ) tot stand.

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
voor kinderen van 0 tot 4 jaar 
wordt momenteel uitgevoerd door 
de consultatiebureaus van Vitras. 
Per 1 januari 2016 neemt GGD 
regio Utrecht deze zorg over. In 
andere gemeenten voert GGD re-
gio Utrecht al langer de JGZ voor 
kinderen van alle leeftijden uit, de 
zogenoemde integrale JGZ. Judith 
Ludding, manager JGZ: ‘Deze er-
varing leert ons dat de intensieve 
contacten met ouders in de eerste 
vier levensjaren, een goede basis 
vormen voor het meedenken en 
ondersteunen bij het opgroeien in 
de jaren erna’. De consultatiebu-
reaus blijven op dezelfde locatie. 
Alle ouders worden via een brief 
op de hoogte gebracht van de over-
gang.

Gemeenten tevreden
De twaalf gemeenten waren zeer 
tevreden over de manier waarop 

Vitras het werk uitvoerde, maar 
hebben gekozen voor integrale 
JGZ bij de GGD. Dinie van der 
Linden, bestuurder Vitras: ‘We be-
grijpen de keuze van gemeenten en 
hebben er vertrouwen in dat zowel 

de gezinnen als de medewerkers 
bij GGD regio Utrecht in goede 
handen zijn’. Voor informatie over 
de zorg voor 0 tot 18 jaar: website 
van GDD regio Utrecht www.gg-
dru.nl. (Irma van der Horst)

GGD wordt een belangrijke speler in de jeugdgezondheiszorg

Irene MA1 succesvol
Zaterdag 2 januari deden drie meisjesteams van SV Irene MA1, MB1 en MC1 met wisselend 

succes mee in drie categorieën aan de Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen.

Het meisjes C-team van Irene 
mocht haar opwachting maken in 
het Overijsselse Nieuwleusen, waar 
een loodzware poule met de lands-
kampioen en de nummer twee van 
vorig jaar op Irene wachtten. De 
Irene-meiden knokten als leeuwin-
nen en wisten een paar sets knap te 
winnen, maar helaas was de kruisfi-
nale het eindstation. 

Het meisjes B-team, gecoacht door 
Jelle Hovinga, speelde in Barne-
veld. Na een zege, een gelijkspel en 
een nederlaag, was het lot van Irene 

afhankelijk van de laatste poule-
wedstrijd. Deze viel ongunstig uit 
voor Irene, waardoor ze niet door 
gingen naar de volgende ronde.

Het meisjes A-team van Irene ver-
trok naar Den Haag. Door blessures 
had een aantal speelsters een aantal 
weken weinig getraind. Dat was in 
de eerste wedstrijd goed te mer-
ken. De wedstrijd tegen Voltena uit 
Werkendam verliep moeizaam en 
eindigde in 1-1. In de 2e wedstrijd 
stond iedereen weer op de juiste 
plaats. Tegen het sterke Prima Don-

na Kaas uit Huizen werd door ge-
weldig blokkeren van Pleun Ypma 
ook een gelijkspel (1-1) uit het vuur 
gesleept. Daarna was Irene niet 
meer te houden en volgden twee 
overtuigende overwinningen tegen 
VCV uit Veenendaal en VV Utrecht. 
Hierna moest een beslissingswed-
strijd tegen VCH uit Hoofddorp 
bepalen wie er door ging naar de 
halve finales: na een overtuigende 
2-0 zege kan Irene zich voor gaan 
bereiden op de halve finales die in 
op 13 februari gespeeld worden. 
(Michel Everaert) 

Het meisjes A-team in alle standen (foto Erna Everaert).

Bridgecursus 
Vanaf 11 januari t/m 21 maart wordt in de kantine 

van tennisclub bij Tautenburg aan de Maartensdijkse 
Dierenriem een bridgecursus voor beginners gegeven.  
Dat zijn 11 maandagavonden van 19.30 tot 22.30 uur.  

Er zijn voldoende aanmeldingen om te kunnen starten, 
maar er is ruimte voor meer.

Bridgen is een sociale denksport waar je scherp bij blijft. In clubver-
band worden gezellige avonden gehouden waarbij je steeds met andere 
mensen aan tafel zit. Dus zeker de moeite waard om het eens te probe-
ren om het te leren.

Lessen
De lessen worden onder auspiciën van bridgeclub Hollandsche Rading 
gegeven door Henk van de Bunt die de afgelopen 30 jaar al vele mensen 
enthousiast heeft gemaakt voor dit kaartspel. Er is geen enkele ver-
plichting om van de bridgeclub lid te worden, maar het zou natuurlijk 
wel heel leuk zijn. 

Heb je belangstelling dan kun je je aanmelden via een mailtje naar 
bchollandscherading@gmail.com .Wil je nog verdere informatie dan 
kun je bellen naar Rob van der Blonk 06-83176797.

Mantelzorg,  
WMO en PGB

Woensdag 13 januari organiseert het Steunpunt Mantelzorg De Bilt 
een bijeenkomst voor mantelzorgers. Leven met een handicap of chro-
nische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Sommige van deze 
kosten worden vergoed. Sinds dit jaar is er veel veranderd in de tege-
moetkomingen en voorzieningen In de bijeenkomst op 13 januari wordt 
ingegaan op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en het 
Persoonsgebonden Budget (PGB) Tolinda de Vries, beleidsambtenaar 
van gemeente De Bilt zal samen met een medewerker van de Soci-
ale Verzekeringsbank u hierover informeren. Er is ruimte om vragen 
te stellen over uw eigen situatie. Ook als u zorgt voor iemand met een 
chronische ziekte of handicap en/of de administratie doet bent u van 
harte welkom op deze informatiebijeenkomst. 
De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 16.00 uur in het Servicecentrum 
De Bilt, Prof. P.J.W Debijeweg 1. Er wordt een bijdrage in de kos-
ten gevraagd. Tot 6 januari aanstaande kunt u zich aanmelden voor de 
bijeenkomst per mail: mantelzorg@mensdebilt.nl of telefonisch: 030-
7271556 .

Back To The Sixties
Zaterdag 13 februari organiseert een kleine groep enthousiastelingen in 
samenwerking met het HF Witte Centrum in De Bilt een Back To The 
Sixties Dance Event. De zaal gaat om 20.00 uur open en de avond ein-
digt rond 00.30 uur. Afwisselend treden op ‘The happy Few’ met covers 
van o.a. The Kinks, The Golden Earring(s) en The Rolling Stones en 
‘The BiltBeatles’ met  uitsluitend covers van The Beatles. 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij het HF Witte Centrum, bij kapper Dilia 
en Boekhandel Bouwman (allen in De Bilt), in Bilthoven bij Osaka, 
Bruna, Primera , Plus Supermarkt, Café Miltenburg en Wijn – en Whis-
keyhandel Verhaar. In Hollandsche Rading liggen er tickets bij Eetcafé 
Moeke.

Schrijfcursus  
in Westbroek

Een echte schrijfcursus in Westbroek! Heel veel mensen schrijven 
‘stiekem’ verhalen of gedichten en zouden daar graag wat beter in wor-
den. Of... ze willen graag weten of wat ze nu maken goed genoeg is 
om te publiceren. ‘Westbroek doet’ heeft dorpsgenoot Peter van Dijk 
(uitgever en kinderboekenauteur) bereid gevonden om schrijvers-in-
spé gedurende 3 avonden te begeleiden. 

Dus...kun je schrijven, of wil je beter worden in verhaalopbouw, stijl of 
karakterontwikkeling van je personages... doe dan mee aan ‘Westbroek 
schrijft’ op 12 en 26 januari en 9 februari. En als kers op de taart: de 
cursus van 3 avonden wordt afgesloten op 4 maart met een openbaar 
interview met Arthur Japin! 

De cursus is gratis, voor aanmelding peter.vandijk@hetnet.nl. De 
avond met Japin - toegankelijk voor iedereen - kost 5 euro p.p. toegang. 



Tijd genoeg met een lege inbox
Biltenaar Jan-Dirk Reijneveld van Effi ciency Expert coacht en traint ondernemers en hun 

medewerkers hoe ze structuur aan kunnen brengen in hun e-mails, agenda en taken.
Het gevolg is rust in je hoofd, meer doen in minder tijd en meer werkplezier.

‘In vergelijking met 20 jaar geleden 
krijgen we 20 keer zoveel infor-
matie op ons af’, legt Jan-Dirk Re-
ijneveld (1964) uit. ‘Veel mensen 
verdrinken in deze infobesitas.’ De 
missie van Jan-Dirk is om mensen 
te helpen structuur aan te brengen 
in hun werk, zodat ze hun doelen 
realiseren. 
Knelpunt nummer 1
Jan-Dirk is al van jongs af aan ge-
fascineerd door informatie. Tijdens 
zijn studie communicatieweten-
schap specialiseerde hij zich in in-
formatiekunde. Na een loopbaan 
als Hogeschool docent, loopbaan-
trainer en projectmanager, besloot 
hij voor zichzelf te beginnen met 
Effi ciency Expert.  ‘Knelpunt num-
mer 1 is e-mail,’ zegt Jan-Dirk uit 
ervaring. 

‘Bij Effi ciency Expert leren mensen 
hoe ze alle e-mails, losse ideeën en 
(soms) papieren informatie kunnen 
verwerken, met een op de methode 

‘Getting Things Done’ geïnspireer-
de aanpak. 
De vraag ‘Moet ik dit nu doen?’, 
waarbij je op elk woord de klem-
toon kunt leggen, helpt daarbij,’ 
vertelt Jan-Dirk. ‘Outlook (agen-
da, e-mail en taken) is hierbij een 
prachtig hulpmiddel, maar het kan 
ook met andere middelen. Essenti-
eel is dat je alles wat actie vereist 
in één overzicht hebt, en voor de 
overige informatie een logische 
‘parkeerplek’ creëert, waar je het 
snel kunt terugvinden. Wist je dat 
mensen gemiddeld zes weken per 
jaar bezig met zoeken naar spullen 
en informatie?’ 

Coaching en training
Een standaard coaching traject bij 
Effi ciency Expert bestaat uit twee 
sessies (totaal 5 uur) coaching, plus 
telefonische en e-mail coaching. 
‘Alles wat we nodig hebben is je 
laptop en een rustige ruimte, waarin 
we ter plekke de gewenste struc-

turen creëren.’ De trainingen van 
Jan-Dirk Reijneveld zijn al net zo 
praktisch. De laptops staan op ta-
fel, zodat mensen de theorie meteen 
kunnen toepassen. Hij loopt dan 
rond om waar nodig te assisteren. 
‘Een dagdeel training is al genoeg 
om een grote verandering te be-
werkstelligen,’ aldus Jan-Dirk. Hij 
krijgt van zijn klanten terug dat hij 
maatwerk levert. Momenteel traint 
hij bijvoorbeeld een groep ICT-ers 

bij een grote bank. ‘Die hebben 
soms wel 10 inboxen waar ‘tickets’ 
binnenkomen, waar ze binnen 2 tot 
8 uur op moeten reageren. Hoe krijg 
je dat onder controle? Dat zijn leuke 
puzzels,’ geniet Jan-Dirk. Het prak-
tische maatwerk valt in de smaak. 
‘Ik heb recent twee managers gehad 
die elk tien medewerkers aanmeld-
den voor een coaching traject. Om-
dat de managers zagen hoe goed het 
werkte, zijn ze vervolgens ook zelf 
het traject ingegaan.’

Tips
Jan-Dirk: ‘Een zeer effectieve klei-
ne maatregel is het uitzetten van de 
melding als je een nieuwe e-mail 
binnenkrijgt. Die haalt je continu uit 

je concentratie. Je gaat de e-mail le-
zen, klikt op de URL die er in staat, 
en voor je het weet, ben je een half 
uur verder.’ ‘Een mooie tip voor wie 
last heeft van uitstelgedrag: ga ‘pro-
ductief nietsdoen’. Stel je hebt geen 
zin in, bijvoorbeeld, een rapportage 
die je moet schrijven. Reserveer 
voor die taak, bijvoorbeeld van 
9.00-11.00 uur. In die tijd gelden 
twee regels: 1. Je hoeft niet per se te 
schrijven. Je mag ook gewoon op je 
stoel zitten en naar buiten kijken. 2. 
Je mag in die twee uur geen andere 
nuttige dingen doen, zoals e-mail 
verwerken. De tijdafbakening geeft 
rust en juist daardoor kan je in een 
fl ow komen,’ aldus Jan-Dirk. 
Zie www.effi ciencyexpert.nu

Bij Slim Figure Clinics werk je aan een goede, gezonde leef-
stijl. Samen met je persoonlijke coach die je helpt met een 
verstandig voedings patroon, bewegingsadvies en natuur-
lijke supplementen. Zonder hongergevoel en met meer 
energie! Bijvoorbeeld met onze Vetremmers, waardoor je 
dat heerlijke etentje niet hoeft te laten schieten. Lees het 
succesverhaal van een van onze tevreden klanten!

‘90% van onze clienten haalt zijn 
of haar streefgewicht’

Karin,  persoonlijke coach

Vetremmers zijn natuurlijke extracten die vetten en suikers binden zodat 
deze niet worden opgenomen door het lichaam.

HESSENWEG 2 | 3731 JK DE BILT | 06 24 251 006 OF 030 820 11 45 | DEBILT@SLIMFIGURECLINICS.NL | SLIMFIGURECLINICS.NL

Maak een afspraak 
 voor een gratis intake  

en krijg bij de start van 
het programma een pot  

Vetremmers t.w.v.  
€ 19,95 cadeau!*

Kijk op slimfigureclinics.nl  
of kom gezellig langs.

Danny van Schaik (45) uit Maarssen is zelf ook heel erg blij dat hij bij Slim Figure Clinics terecht is gekomen.  
In de acht weken dat hij nu bezig is, is hij al meer dan twaalf kilo afgevallen. Hij vertelt: ‘Via mijn vriendin Monique ben ik 
in aanraking gekomen met Slim Figure Clinics. De knop is bij mij om gegaan toen ik besefte dat de hoeveelheid buikvet 
die ik had, heel gevaarlijk is. Ik was dan ook heel gemotiveerd om aan het programma te beginnen.’ 
Het programma viel hem dan ook helemaal niet tegen. ‘Een keer per dag neem ik een detoxpil en daarnaast neem ik drie 
keer per dag een eiwitsupplement. Ik ontbijt gewoon en verder eet ik om de twee uur iets kleins. Bijvoorbeeld volkoren 
melbatoastjes met gezond beleg, zoals kipfilet of Slankie. Dit is gemakkelijk te combineren met het werk in mijn eigen be-
drijf, onderhoudsbedrijf Moda. ‘s Avonds eet ik groenten en vlees. Ik eet voornamelijk veel kip.’ Omdat Danny regelmatig 
eet gedurende de dag, heeft hij geen honger. ‘Het dieet valt mij dan ook helemaal niet zwaar. Het is heel gemakkelijk vol te 
houden en ik kan gewoon mijn dagelijkse dingen blijven doen. En een borreltje in het weekend? Dat houd ik er gewoon in.’ 
Doordat Danny regelmatig eet, blijft zijn bloedsuikerspiegel gelijk en heeft hij geen hongergevoel. Hierdoor krijgt hij niet 
meer de neiging om tussendoor te gaan snaaien. ‘Ik merk helemaal niet dat ik aan het diëten ben.’ En er zijn meer pluspun-
ten. ’Ik barst van de energie. Vroeger was ik blij als ik op de bank kon ploffen, nu heb ik nog genoeg energie om ‘s avonds 
een schilderklus te doen wanneer ze me bellen.’ Danny kan het iedereen adviseren. Hij heeft zijn vriend Cor dan ook al zo-
ver gekregen om ook onder de begeleiding van Slim Figure te gaan afvallen.  En voor het aanbrengen van een nieuwe 
klant krijgt Danny een weekbehandeling ter waarde van € 25,- van Slim Figure Clinics cadeau!

* Geldig t/m 31/01/2016 en niet i.c.m. andere acties. Danny, voor & na!
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Kind in de oorlog
5 mei 1945, Bevrijdingsdag, de dag dat er in Westbroek oorlog uitbrak. Het drama van die 
dag brandde een litteken in het geheugen van het 11 jarig meisje van toen. Zonder haperen 

beschrijft zij nu de gebeurtenissen alsof het gisteren was.

‘Heel verschrikkelijk was het. Ik 
dacht: ‘m’n laatste uur heeft ge-
slagen’. ‘s Morgens was de knecht 
van bakker Jongeneel langsgeko-
men op de fiets. Hij riep: ‘Vlag-
gen uit, vlaggen uit!’ Ik zie ‘m nog 
fietsen… Mijn moeder kón de vlag 
niet meer uithangen. Ze had van het 
blauw van de vlag rokken voor mij 
en mijn zusje gemaakt. Toen was 
alleen het rood en het wit nog over. 
Maar ik kreeg twee oranje strikken, 
in elke vlecht één. Het was feest in 
het dorp. Dáár wilde ik heen met 
Koos en Piet Gertsen, mijn twee 
kleine buurjochies, evacués. 

Opgetogen liepen we naar het ge-
meentehuis. Onderweg zagen we 
Evert Blaauwendraad de stenen 
bikken van zijn boerderij. Die 
was tijdens de heftige herfststorm 
van 1944 ingestort. We zijn naar 
het gemeentehuis gelopen en daar 
stond een Duitse motor met zijspan 
voor de deur. Verder was er niks te 
zien…’ ‘Vrouw Mulder die daar 
woonde, stond voor de deur met 
een Duitser te praten. De Duitsers 
die in ons dorp waren onderge-
bracht waren ook blij dat de oorlog 
was afgelopen. Zij konden einde-
lijk naar huis, naar hun vrouw en 

kinderen. Maar vrouw Mulder zei: 
‘Kinderen, gaan jullie maar gauw 
naar je moeder hoor, want het is he-
lemaal geen feest hier. Gauw naar 
huis! Het kon hier nog wel ‘ns raak 
worden vandaag… ’ 

Dog in ‘t Schild
‘Snel liep ik met de jongens, ieder 
aan een hand, naar huis. We kwa-
men over de witte brug bij Franken 
en daar stonden twee ondergrond-
sen met een geweer in de aanslag. 
Ze stonden voor de boerderij van 
Stam Dog in ‘t schild en ze zeiden: 
‘Kinderen ga gauw naar binnen, ga 
gauw naar binnen, de Duitsers ko-
men eraan!’ Wij liepen snel naar de 
boerderij en waren nét bij de deur 
toen de eerste schoten al klonken. 
De deur stond open. We vlogen 
naar binnen. Door de gang keek 
je naar de keuken en daar stond 
de pap aan te branden, dat weet ik 
nog. Maar we hoorden steeds er-
ger schieten. In huis was níemand. 
Buiten schoten ze zó. Het ketste af 
op de buitenmuur. We kwamen op 
de deel, maar er was helemaal nie-
mand te zien. Toen ging er een ruit 
stuk door een kogel…’

Grup
‘Ik zei: ‘Laten we maar gauw in de 
stront gaan liggen’. De koeien wa-
ren die dag net naar buiten gegaan 
en er zat nog van een dag stront in 
de grup. We wilden er net inkrui-
pen toen de zijdeur open ging. De 
evacué had ons gehoord. ‘Kinde-
ren, wat doen jullie hier, kom gauw, 
kom!’ Toen liepen we met hem mee 
en moesten zo strak mogelijk tegen 
de muur van het achterhuis gaan 
staan. Terwijl we daar stonden reed 
er ineens, over de witte brug, een 
grote tank. Die schoot precies langs 
ons heen, naar de boomgaard ach-
ter de boerderij. Iemand zei: ‘Kom 
gauw mee, gauw naar de schuur’. 
Het stro stond daar opgestapeld 
langs de kanten en daar moesten 
we achter kruipen. Ik kan me nog 
herinneren dat de boer uit zijn kiel 
een briefje haalde en dat deed ‘ie 
in de haverton. Eén van die brief-
jes van de ondergrondse, dacht ik. 
We zaten daar langs die muur en 
de vrouw van de evacué achter mij 
in het stro zegt: ‘Kind, je hebt nog 
oranje strikken in! Doet ze gauw 
uit!’ Ik trok direct allebei de strik-
ken uit mijn haar en deed ze in het 

zakje van m’n onderrok. Ik dacht, 
het gaat helemaal mis hier. En toen 
kwam er héél laag een vliegtuig 
over. Nou is het helemaal verloren, 
dacht ik, nou gaan ze nog bombar-
deren ook. Maar die vloog toevallig 
over natuurlijk.

Soldaten
In één keer werd de deur open ge-
trokken en waren er Duitse solda-
ten met geweren, met zo’n bajonet 
erop. Ze zeiden: ‘Draus Schwein-
hunden’ en ‘Händen hoch’. Toen 
moesten we allemaal naar buiten. 
Die Duitser zal ook wel gek geke-
ken hebben, want d’r kwam een 
hele reut naar buiten. De boerenfa-
milie met de kinderen, die evacués 
met hun kinderen en wij drieën. De 
boerin huilde zó verschrikkelijk. Ze 
had de jongste op haar arm, die was 
nog zo klein. Die Duitsers gingen 
in de schuur zoeken. Ik zie nog hoe 
er één in de haverton stak met z’n 
geweer… Toen moest de boer mee 
en die evacué. Wij liepen de keuken 
in en daar zag alles zwart van de 
aangebrande pap. Vanuit de woon-
kamer riep een meisje: ‘O, moet je 
daar eens kijken’.

‘Op de brug, voor het huis, lagen 
de twee ondergrondsen. Die waren 
dood geschoten. Toen zei de vrouw 
van die evacué: ‘Kinderen, gaan jul-
lie maar naar huis. Je moeder weet 
niet waar jullie blijven!’ Maar ik 
had het hart niet dat ik over die brug 
ging met die dode mensen, want 
daar moest je tussendoor lopen, ver-

schrikkelijk! Toen bracht die vrouw 
ons over de brug en zei: ‘Ga nou 
maar gauw naar je moeder, hoor’. 
Daar gingen we. ‘t Was heel stil op 
de weg, ik weet het nóg. Toen we bij 
Struik waren kwam er een Duitse 
soldaat aan op een kar met een wit 
paard ervoor. We werden weer heel 
bang en renden de schilderwerk-
plaats binnen. Daar zat een Duitser 
die gewond was en die waren ze aan 
het verbinden. En toen zei Struik: 
‘Kinderen, wat doen júllie hier. Ga 
gauw naar je moeder!’ Dus daar wa-
ren we ook al niet welkom. Koos en 
Piet woonden bij onze buren in, dus 
gingen we daar heen. Vrouw Gert-
sen zei tegen me: ‘Nou, wat er bij 
jullie is, ik weet niet of er nog íe-
mand leeft hoor. Ze hebben zó ver-
schrikkelijk geschoten bij jullie...’

Vlechten
‘Mijn moeder vertelde later: ‘Ik 
zie je nog staan. Je keek heel ang-
stig door het raam, je haren wild 
in de war, want je vlechten waren 
uit gegaan’. Ze waren er allemaal 

nog! Tijdens de oorlogsjaren had-
den mijn broers met hun vrienden 
van alles verzameld, ook pamfletten 
van de Engelsen en gestolen waar 
van de Duitsers. Dat lag op de stal-
kamer en dat hadden die Duitsers 
gevonden. Op zoek naar de jongens 
hebben ze toen door de hooiberg 
en door de schuur heen geschoten. 
Toen mijn broers die avond thuis 
kwamen wisten ze niet wat ze hoor-
den, konden het niet geloven. Zij 
hadden zo’n leuke dag gehad. Ze 
hadden bij tante Mien en oom Jan 
langs de Straatweg in De Bilt staan 
kijken hoe de Canadezen en de En-
gelsen met hun tanks van Zeist naar 
Utrecht reden. Het was daar groot 
feest en ze hadden van alles binnen-
gehaald’.

Vaartweg
Alle mannen uit het dorp waren die 
dag afgevoerd naar de Hervormde 
school langs de Vaartweg, ook mijn 
vader en evacué Frans. Opa was 
thuis gebleven; die was te oud. De 
hele school was propvol; ze konden 
niet eens allemaal zitten. Ik was zó 
bang, maar aan het eind van de mid-
dag wilde ik toch uit alle geweld 
mee om brood te brengen, want 
ze hadden daar niks te eten. Weer 
moesten we langs die dode mensen. 
De Duitse soldaat die erbij stond 
schopte ernaar en zei: ’Dat zijn nou 
jullie bevrijders’. Omdat de mannen 
niet thuis waren gingen mijn moe-
der en mijn zus ’s middags samen 
de koeien melken en later ook die 
van de buren. Alles met de hand. 

Uiteindelijk kwamen de mannen 
pas ’s avonds laat en de volgende 
dag weer thuis’. Het werd ook in 
Westbroek echt vrede. Maar zonder 
de elf veelal jonge mannen van hier 
en uit Duitsland die op die dag de 
dood vonden. Het lijkt zo lang gele-
den, 70 jaar, maar de herinnering is 
nog zó heftig.

Kranten
En nog altijd getuigen kranten 
van oorlogsgeweld. Van onschul-
dige mensen in grote angst, op de 
vlucht… niet in staat om een einde 
te maken aan het geweld dat hún 
wereld beheerst. Wat kan ónze rol 
hierin zijn? Het liefst laten wij onze 
kinderen opgroeien in harmonie. 
Met zorg begeleiden we ze naar vol-
wassenheid, waar zij in vrijheid hun 
eigen keuzes kunnen maken. Naar 
een geluk dat zij door kunnen geven 
aan hún kinderen. Die hoop heb-
ben ook de mensen die leven in de 
brandhaarden in de wereld. Welke 
keuzes kunnen wíj maken die leiden 
tot vrede en welzijn voor iedereen.

Het gemeentehuis van Westbroek in 1943. (foto Karien Scholte)

Karien Scholten vertelde tijdens 
de dodenherdenking in de kerk  in 
Westbroek iets over Bevrijdings-
dag, de dag dat er oorlog uitbrak 
in Westbroek. Karien: ‘Dit thema 
is jaren uit de weg gegaan vanwe-
ge de gruwelijke herinneringen en 
de schuldvraag. Het verhaal dat ik 
voorlas staat gegrift in het geheu-
gen van een 11-jarig meisje van 
toen. Zonder haperen beschreef zij 
nu de gebeurtenissen alsof het gis-
teren was. Omdat twee-derde van 
de jeugd (11-30 jaar) in ons dorp 
het drama van Bevrijdingsdag niet 
kent werd besloten om samen met 
hen de contrasten van die dag te 
herdenken op 4 mei’.
In 2015 was het 70 jaar later; alle 
reden om in dit eerste nummer van 
2016 dit verhaal nog eenmaal te 
vertellen.

Een foto uit 1930 van de voormalige Hervormde School langs 
de Vaartweg. De Burgemeester Huydecoperweg heette vroeger 
de Kerkeindsevaartdijk of Vaartweg in Westbroek. Oudere 
Westbroekenaren spreken nog van ‘De Vaart’. (foto uit de verzameling 
van Rienk Miedema)

Dog in ’t Schild staat vlakbij de grens tussen de ooit zelfstandige 
gemeenten Achttienhoven en Westbroek. De naam van de boerderij 
stond op een smeedijzeren hek voor de boerderij en is door een van 
de vorige eigenaren, Egbert de Groot, bedacht. Later liet hij een huis 
links van de boerderij aan de dr. Welfferweg 25 bouwen om te gaan 
rentenieren, dat thans ‘Op ’t Nippertje’ heet. (uit de verzameling van 
Rienk Miedema)
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BENG! zoekt 
E-ambassadeurs

Vindt u energiebesparing belangrijk? Wilt u medebewoners helpen 
om inzicht te krijgen in energiegebruik en de mogelijkheden van 

energiebesparing? Geef u dan nu op als E-ambassadeur bij BENG! 
Inwoners van Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en 

Westbroek worden in het bijzonder uitgenodigd om
E-ambassadeur te worden.

BENG! heeft E-ambassadeurs nodig, om de infrarood warmtecamera te han-
teren. Daarmee wordt het warmteverlies van woningen gescand. 

De warmtescans tonen eenvoudig aan op welke plekken warmte ‘weglekt’ uit 
de woning. De E-ambassadeur biedt inzicht in isolatiemogelijkheden en kan 
u de weg wijzen naar leveranciers van energiebesparende bouwmaterialen. 

Ambassadeurs
In alle zes kernen geven E-ambassadeurs tevens ondersteuning en advies tij-
dens de BENG! - E-battle. Die heeft als doel om inwoners van de Bilt met 
behulp van een E-wattcher te informeren over hun energieverbruik. En dat 
verbruik uiteindelijk te verlagen. Op 11 januari a.s. start te tweede ronde van 
de E-battle. Tijdens de eerste ronde gingen 10 deelnemers uit De Bilt en Bilt-
hoven met elkaar aan de slag.  Zie www.beng2030.nl voor informatie over 
de E-battle.

E-ambassadeur worden? 
• Een gerichte opleiding gedurende twee avonden;
• Samenwerking in een inspirerend team van E-ambassadeurs; 
• Informatie- en verdiepingsavonden;
• Mogelijkheid om persoonlijk invulling te geven aan deze activiteiten.

BENG! vraagt:
Vrijwillige inzet van minimaal 1 a 
2 avonden in de maand. 

Aanmelden?
Meld u aan via: elma@beng2030.
nl of bel voor meer informatie 
Elma Roelvink: 06-45634961. 

Een gratis kop koffie of thee
bij binnenkomst! Pedicure aanwezig.

8,9
404 recensies

www.finnamic.info

Lopen op Finnamic
gaat makkelijker door
de unieke rolzool.
Deze rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoetklachten.

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

Al vijf jaar op 1*
*bron: ‘allebedrijvenin’

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

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

Bij één van onderstaande restaurants:

eten & drinken De Witte Zwaanbrasserie
ink

HESSENWEG ‘de vershoek’

deelnemers restaurantactie

Spaar nu bij de 
‘de vershoek’

winkeliers op de Hessenweg voor een 
gratis 2e driegangenmenu.

Per bezoek én besteding van € 5,- of meer één coupon
10 coupons = gratis 2e driegangenmenu

Deelnemers restaurantactie:
John’s Brood & Kaas
Specialiteiten
Hessenweg 185
3731 JH De Bilt

Slagerij van Loo

Hessenweg 183
3731 JH De Bilt

Zeevishandel de Botter

Hessenweg 185A
3731 De Bilt

MESU groenten & fruit

Hessenweg 208
3731 JP De Bilt

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Wij knippen krullen
in je haar

2x meer krullen
 2x meer volume
  Opvallend minder pluis



 De Vierklank 21 6 januari 2016

Voortgang project Hooge Kampse 
Plas: start 2e vulfase

Het Utrechts Landschap heeft als eigenaar van de Hooge Kampse Plas opdracht gegeven om 
deze voormalige zandwinplas en stortplaats om te vormen tot een prachtig natuurgebied. 

Het werk wordt door K3Delta uitgevoerd in nauwe samenwerking met de klankbordgroep, 
bestaande uit Stichting Brigida, Dorpsraad Groenekan, Stichting Milieuzorg Zeist e.o., IVN-De 

Bilt e.o., Vogelwacht Utrecht, gemeente de Bilt, en Groenekans Landschap.

De Hooge Kampse Plas is begin ja-
ren ’70 ontstaan door zandwinning 
voor de aanleg van de A27. Er bleef 
een diepe plas over die is gebruikt 

voor het storten van bedrijfsafval 
(1974-1977) en baggerspecie uit 
het Amsterdam-Rijnkanaal (1978-
1979). In combinatie met de steile 

oevers, leverde deze situatie nau-
welijks waarde voor de natuur op. 
Om de ecologische waarde van de 
plas te verhogen is een zogenaamd 

verondiepingsproject gestart, waar-
bij ondermeer de verontreinigde 
bodem wordt afgedekt. De natuur-
ontwikkeling bij de plas bestaat met 
name uit het maken van eilanden, 
flauwe oevers met riet en ondiep 
water (circa 1,5 meter diep) aan de 
noordzijde van de plas, waardoor 
waterplanten op de bodem kunnen 
groeien. De zuidzijde blijft diep, 
minimaal 10 meter. Deze diepte-
sprong is een extra waarborg voor 
behoud van helder water nu en in 
de toekomst. Een belangrijk onder-
deel is de aanvulling van de steile 
oever langs het fietspad, waardoor 
weer een stabiele oever ontstaat, 
die niet afkalft en het fietspad kan 
worden behouden.

Fasering en voortgang
Vanaf de start in mei 2010 is er bij-
na 850.000 m³ grond en waterbo-
dem in de plas aangebracht. Voor 
de inrichting van het Noordelijk 
deel van de plas (fase 1), waarin 
ook eilanden worden gemaakt, is 
inmiddels de benodigde hoeveel-
heid aanwezig. Het eerste compar-
timent is in oktober 2014 opgele-
verd. Het tweede compartiment zal 
in de zomerperiode weer worden 
drooggezet om de bovenlaag te 
kunnen laten rijpen. Dit is nodig 
om de ondergrond, inclusief de ei-
landen, op de juiste hoogte aan te 
kunnen leggen met een zandig bo-
venlaagje. Na egalisatie van de bo-
dem en het maken van de eilanden, 
incl. zandige toplaag, zal het com-
partiment weer onder water wor-
den gezet en zullen de werkdijken 
worden verwijderd. Als het huidig 
tempo wordt vastgehouden zou het 
project in 2018 conform totaalplan 
(fase 1 en 2) kunnen worden afge-
rond.

Waterkwaliteit
De grond en waterbodem wordt 
vooraf door een erkend bedrijf ge-
keurd en is veelal afkomstig van 
gemeenten en waterschappen. De 
aangevoerde waterbodems wor-
den via een vultrechter in de plas 
gebracht. Hierdoor is de vertroebe-

ling van het water minimaal. Bij 
sommige partijen grond ontstaan 
schuimvlokjes, gevormd uit na-
tuurlijke eiwitten uit de bodem, 
die vaak binnen een etmaal vanzelf 
weer verdwijnen. De waterkwa-
liteit wordt vanaf 2010 elke twee 
maanden gemeten door het Biltse 
ingenieursbureau Grontmij (inmid-
dels Sweco). Hieruit komt naar vo-
ren dat de waterkwaliteit ruim bin-
nen de ecologische normen blijft. 
Overigens wordt de waterkwaliteit 
ook regelmatig door het Water-
schap gecontroleerd.

Paardenvijgen
In de klankbordgroep-vergadering 
van 27 oktober jl. is overigens naar 
voren gekomen dat er structureel 
overlast is van paardenvijgen op 
het fietspad. De ruiter heeft vol-
gens de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening de plicht de paardenvij-
gen op te ruimen. Bij de bouwkeet 
van K3Delta aan de Hoogekampse 
Plas is een mestboy met emmer be-
schikbaar en hier kunnen de paar-
denvijgen ook worden ingeleverd. 
Ook vrijwilligers, die zich willen 
inzetten voor een schoon fietspad, 
kunnen zich bij de keet melden. 
De paardenvijgen zullen door het 
Utrechts Landschap worden ge-
bruikt voor broeihopen voor de 
ringslang. 

Flora & Fauna
Door ecologen van Stichting Het 
Utrechts Landschap wordt nauw-
gezet gevolgd of bij de uitvoering 
van de werkzaamheden de be-
langen van flora & fauna worden 
gerespecteerd. Hierbij wordt ook 
dankbaar gebruik gemaakt van de 
vele waarnemingen die door, vaak 
zeer deskundige, vogelliefhebbers 
van de Vogelwacht worden door-
gegeven. Waarneming van versto-
ringen of bijzondere flora & fauna 
kunnen worden doorgegeven aan 
de boswachter Hans Hoogewerf 
(06 51230679). Via de website 
www.utrechtslandschap.nl kan 
men geïnformeerd worden over de 
laatste ontwikkelingen. 

Bij de bouwkeet van K3Delta is een mestboy aanwezig waarmee paardenmest verzameld kan worden die weer 
gebruikt wordt voor broeihopen voor de ringslang.

Historische vereniging 
Maartensdijk zoekt versterking

door Rob Klaassen

De Historische Vereniging Maartensdijk heeft een aantal vacatures op zowel het bestuurlijk 
als op het redactionele vlak. De secretaris van de vereniging, Baldine van den Bosch, zegt dat 

zeer binnenkort de functie van voorzitter vacant is en dat ook bestuursleden uit de kernen 
Hollandsche Rading en Westbroek node worden gemist. 

‘Het is van het grootste belang, dat 
mensen uit die beide kernen in het 
bestuur van de vereniging zitten. 
Het hebben van directe contacten 
met mensen in de diverse kernen 
is essentieel voor het werk van 
een historische vereniging. Ook 
zoekt de vereniging vrijwilligers 
die zich bezig willen houden met 
het digitaliseren van foto’s en an-
der archiefmateriaal. Deze werk-
zaamheden worden uitgevoerd in 
samenwerking met de Historische 
Kring D’Oude School in De Bilt’. 

Hoe komt het dat het zo moeilijk 
is om mensen te vinden? Baldine: 
‘De Historische Vereniging Maar-
tensdijk is 28 jaar geleden opge-
richt door een groep enthousiaste 
mensen, die toen zo’n 45 tot 55 
jaar oud waren. Zij hebben de af-
gelopen decennia hun bestuurlijke 
sporen in de vereniging ruim ver-
diend. Net als heel veel andere ver-
enigingen is het moeilijk in deze 
veranderde wereld vrijwilligers 
te vinden die bereid zijn een deel 
van hun vrije tijd in een vereniging 
te kunnen en te willen steken. De 
wereld is sterk veranderd: tweever-
dieners en (groot-)ouders, die een 
niet onbelangrijk deel van hun tijd 

in de opvoeding van hun kleinkin-
deren steken, zorgen er voor dat 
er niet zoveel vrije tijd overblijft. 
Ook voor 50-plussers is vrije tijd 
dus steeds schaarser is geworden. 
Toch hopen we mensen te kunnen 
vinden die deel willen gaan nemen 
aan onze activiteiten. Als je geïn-

teresseerd bent in de geschiedenis 
van je directe omgeving is dit een 
enorme leuke manier om deze ken-
nis verder uit te breiden. Om een 
toekomst op te bouwen, moet je 
verleden kennen’. Contact met het 
verenigingssecretariaat: telefoon 
06 51702197.

Secretaris Historische Vereniging Maartensdijk, Baldine van den Bosch 
roept mensen op voor het veelzijdige vrijwilligerswerk van de vereniging. 

Verbinding met 
vrijwilligers

De gemeente De Bilt kent twee historische verenigingen, 
te weten de Historische Kring D’Oude School gevestigd in 

De Bilt en de Historische Vereniging Maartensdijk.
Beide verenigingen jubileren in 2017. De HK D’Oude 
School bestaat dan 25 jaar en de HV Maartensdijk 30 

jaar! Dat willen we vieren.

Beide verenigingen werken al geruime tijd op projectbasis samen wat 
onder andere te merken was bij de organisatie rond de tentoonstelling 
‘900 Jaar De Bilt’ in 2014 en op dit moment met de tentoonstelling 
‘Utrechtseweg. (Deze laatste zelfs gezamenlijk met de historische ver-
eniging Het Geheugen van Zeist/Historische Genootschap Zeist).

Verbinding
Wat beide verenigingen willen is verbinding op allerlei manieren: - ver-
binding van verleden en heden
- verbinding tussen de besturen en actieve vrijwilligers van beiden 
- verbinding van inwoners van alle zes kernen
Om het jubileumjaar een fantastisch en gedenkwaardig jaar te laten 
worden is menskracht nodig. Wellicht wilt u als vrijwilliger in 2016 
aan het project ‘Jubileumjaar 2017’ meehelpen? Misschien bent u goed 
in het bedenken van ideeën of juist in het uitvoeren ervan. Samen met 
u kunnen we veel realiseren. Wilt u meehelpen in dit project, meldt u 
dan aan bij de secretaris; secretaris@historischekringdebilt.nl. of info@
historischeverenigingmaartensdijk.nl. Mocht u meer informatie willen: 
tel. 030 2252112 of tel. 0346 212685. 
(Gé Veldhuijzen)



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Prachtige nieuwe hanglamp, 
kap ø 40 cm, zilverkleurig € 
15,-. Tel. 030-2205540

Boerenbont: theepot € 15,-. 
Kommetjes € 3 per stuk. Los 
dekseltje € 1,-. 2 kopjes samen 
€ 1,-. Grote ovalen schaal € 
5,-. Plastic potje met deksel € 
1,-. Tel. 06-33195692

I.g.st. oude Philips bandre-
corder compleet met doos 
vol banden € 25,-. Tel. 030-
2205540

Prachtige wollen gangloper, 
puntgaaf 350x70 cm met 
mooi motief in warme kleu-
ren € 49,-. Tel. 030-2205540

6 verzilverde Vara jubileum 
theelepeltjes € 10,-. Tel. 030-
2720088

Elan fusion Ski's A08 Carve 
159 cm schoenmaat 42-32 
incl. stokken en hoes. € 50,-. 
Tel. 035-5771465

Dames skischoenen Löwa 
grijs/blauw i.z.g.st maat 39, 
lengte 300 mm incl. tas. € 
50,-. Tel. 035-5771465

Orgel met bankje € 10,-. Tel. 
035-5771895

Rossignol Zenit Carve ski's 
146 cm schoenmaat 38-39 
incl. stokken en hoes € 50,-. 
Tel. 035-5771465

Nieuw: 9 messen, vorken, 
lepels, sla couvert van Sola 
€ 30,-. Retro nieuw: Bolle 
broodtrommel, ouder-
wets model € 20,-. Tel. 
06-29506849

Dubbelwandig nieuwe thee-
pot, 1 liter € 25,-. Open tafel-
tje voor naast bed, 2 laags € 
15,-. Tel. 06-29506849

2 nieuwe puzzels, 1000 stuk-
jes € 7,50. Tel. 0346-214668

Projectiescherm parelgrijs 
125x125cm € 10,- incl. pro-
jectietafel. Tel. 030-2990923

4 zinken warmwaterkruiken, 
2 grote grijze, 1 klein grijze, 1 
donkerrood gewolkte € 15,- in 
1 koop. Tel. 030-2290923

Gerba handgemaakte veilig-
heidsschoenen z.g.a.n. maat 
9,5 (44) € 10,-. Tel. 030-
2290923

Impala werkschoenen z.g.a.n. 
maat 9 (43) met antislipzool 
en verstevigde neus € 10,-. 
Tel. 030-2290923

Laarzen met stevige hak + 
elastiek bij de kuiten, donker-
grijs, maat 41, leer, als nieuw 
€ 12,50. Tel. 030-6373561
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 
kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 
tekens meer + € 3,50).

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 De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Enkellaarsjes, stevige hak 
met elastiek bij enkels, zwart 
glimmend, maat 39, leer, 
als nieuw € 12,50. Tel. 030-
6373561

Schoenen met gesp op wreef, 
elastisch, donkergrijs, maat 
40, merk Hush Puppies € 10,-. 
Tel. 030-6373561

2 paar instapschoenen waar-
onder merk Riverwoods maat 
40, zwart + lichtgrijs. Samen 
€ 10,-. Tel. 030-6373561

Personeel gevraagd
OPPAS aan huis gezocht: 
voor onze twee dochters 
van 9 en 11 jaar. Voor drie 
dagen in de week: ma, di, do. 
Per direct in Bilthoven. Tel. 
06-16540052

Enthousiaste harde werker 
voor op PENSIONSTAL in 
Maartensdijk voor het uit-
mesten van paardenstallen, 
voeren en uitvoeren van 
werkzaamheden in en om de 
gebouwen voor met name 
de ochtenduren, ca. 20 uur 
per week en af en toe in het 
weekend. Interesse? Bel Cora 
Arends 06-54753516.

Personeel aangeboden
SAXOFOON en klarinet 
privéles voor beg. en. gev. 
door gedipl. conservatorium 
docent. Moderne methode. 
Alle informatie op www.
sax-klarinetles.nl of tel. 
06-55891237

Spontane vrouw biedt zich 
aan als HUISHOUDELIJKE 
hulp, met ervaring. Tel. 
06-84981176

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

Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij kap-
per Hans, Maertensplein 26, 
Maartensdijk. Knippen € 
10,00

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion. Tel. 06-50839418

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

Slecht cijfer voor Frans, Duits 
of Engels? Ervaren docente 
helpt je tijdens PRIVELES 
om dat  cijfer op te krikken. 
Kijk op www.bijlesdebilt.nl

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Parel Promotie
AV  p r o d u c t i e s

KIJK op onze 

 website
www.parelpromotie.nl

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

Tuinservice van Vliet voor al uw voorkomende tuin-snoei-
zaag-rooi-straat (ver)(in)plantwerkzaamheden. Te koop vele 
soorten klein en groot fruitbomen/struiken,beukenhaag 60 
cm. à o,85 t/m 250 hoog à € 7.50. Mestkorrels cultera 25 kg 
à € 20,-. Kalk 10 kg à € 5,-. Bemeste tuinaarde 5 zk. à € 10,-. 
Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296

Puber slim, cijfers laag? 
Maria van Groenestijn biedt coaching in leerprocessen van 
(hoog)begaafden, ter ondersteuning van kind en ouder(s). T 
030-2258350; www.MPGcoaching.nl 

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, restpartij open(haard)
hout, broeiramen en 1 ruiters 

Cursussen/ trainingen 
Kom muziek maken met je (klein)kind in De Bilt en 
Bilthoven! 0-4 jaar. Zingen, dansen en spelen met muziek. 
8 lessen voor € 70,-. Start maandag 11 januari: Bilthoven, 
Meerkoetlaan 5. Start vrijdag 15 januari: De Bilt, Small 
Society, Groen v. Prinstererweg 15-17. Bevoegde, ervaren en 
enthousiaste docent: Caroline Schaap. info@muzieklesbiltho-
ven.nl / www.muzieklesbilthoven.nl

Workshop Mandala tekenen
Op 30 januari van 10.00 tot 15.30 uur incl. lunch.
Een cadeautje voor jezelf! Tel. 06-30526662 www.mandalies.
nl

Open dag: zaterdag 9 januari 2016 schilderen: alla prima 
en nat-in-nat technieken met olieverf in Baarn van 10.00 
tot 17.00 uur Toegang gratis. Lt. Generaal van Heutzlaan 7, 
Baarn, achter Eethuys-Café De Generaal, vlakbij het station. 
Aanmelden hoeft niet, maar vinden wij wel prettig. Wanneer 
u zich aanmeldt via de website www.alla-prima.jouwweb.
nl maakt u kans op een gratis schilderles. of ga naar www.
elineulaen.nl

schoonheidsspecialiste
pedicure - nagelstyliste
Hessenhof 13 ▪ De Bilt

Tel. 030 26 58 138
www.formidable-moment.nl

Op ’t bankje
Na de drukte van de feestdagen en het 
vuurwerklawaai wordt het weer tijd om 
mijn vertrouwde bankje op te zoeken. 
Het is er rustig en je ziet niet veel vuur-
werkresten meer. Dat komt omdat omwo-
nenden sinds enkele jaren op nieuwjaars-
morgen met elkaar de rommel opruimen. 
Ik weet nog hoe het er jaren geleden na 
Oud en Nieuw uitzag. Vooral als het ge-
regend had zag je dan overal een vieze 
rode brij van vuurwerkresten. Die was de 
eerste weken nog niet weg. Als een wat 
ouder echtpaar knus gearmd langs het 
bankje loopt hoor ik de vrouw tegen haar 
man zeggen: ‘Zullen we ook even gaan 
zitten.’ De man lijkt het prima te vinden 
en ze nestelen zich naast me. ‘Nog de bes-
te wensen voor 2016’, zegt hij. Ik wens 
mijn bankgenoten ook het allerbeste toe. 
‘Na al die dagen binnenzitten vonden we 
het even lekker om eruit te gaan’, zegt de 
vrouw. Na Nieuwjaarsdag ruimen we al-
tijd de kerstspullen op en als dan alles er 
weer normaal uitziet ben ik opgelucht en 
heb ik zin om even wat te wandelen. We 
vinden het altijd wel gezellig als de boel 
mooi versierd is, maar na Nieuwjaar moet 
het afgelopen zijn. Nog een paar weken 
en dan zie je dat het weer lichter gaat wor-

den ’s avonds.’ Ze zwijgt en kijkt tevreden 
voor zich uit. De man beziet het met een 
glimlach. ‘Ja de feestdagen hebben we 
weer gehad, nu zal ze binnenkort wel weer 
over de schoonmaak beginnen, want dat 
is een hobby van haar als het weer lichter 
wordt.’ De vrouw schudt haar hoofd maar 
reageert niet. ‘Met de schoonmaak ben ik 
niet meer zo fanatiek bezig als vroeger, 
hoor’, zegt ze even later. ‘Toen moest al-
les van zijn plek en werd er gewit en be-
hangen. Maar ja, toen werd in huis nog 
gerookt en hadden we een kolenkachel 
die veel stof gaf.’ Ze vertelt dat ze Oud 
en Nieuw gewoon lekker samen hebben 
gevierd. ‘Vroeger gingen we nog wel eens 
naar familie of kwam die bij ons, maar 
bijna niemand wil er avonds nog op uit. 
De kinderen hebben wel gevraagd of we 
het bij hen kwamen vieren, maar dat vin-
den we wat te druk met die kleinkinderen. 
We hebben lekker naar de Oudejaarscon-
ference van Herman Finkers op televisie 
gekeken.’ De man moet weer glimlachen 
als hij eraan denkt. ‘Mijn vrouw komt uit 
Twente en is een grote fan van hem, maar 
ik vind hem ook fantastisch hoor. Niet zo 
onrustig en schreeuwerig als de meeste 
cabaretiers. Als je die bezig ziet denk je 

dat ze de trein 
nog moeten ha-
len.’ De vrouw 
vertelt dat op 
Nieuwjaarsdag 
de kinderen en de meeste kleinkinderen 
bij ze langs zijn geweest. ‘Behalve onze 
tweede dochter, die is met een Duitser ge-
trouwd en woont in Keulen. Die heb ik 
wel gemist, maar we hebben natuurlijk 
wel gebeld. We gaan daar regelmatig naar 
toe en hun kinderen spreken best goed 
Nederlands.’ Vier kinderen heeft het echt-
paar. Drie meisjes en een jongen. Behalve 
de dochter in Keulen wonen ze allemaal 
niet ver weg. ‘Het fijne is ook dat ze al-
lemaal goed met elkaar zijn. Als ik zie hoe 
dat bij mijn zuster gaat ben ik daar heel 
blij mee. Zij heeft een zoon en een doch-
ter die elkaar al tien jaar niet spreken.’ Ik 
opper dat dit misschien wel iets voor het 
televisieprogramma Familiediner is, maar 
daar willen ze zich niet aan wagen. ‘Dit 
jaar zijn we vijftig jaar getrouwd en dat 
willen we groots gaan vieren. Daar zullen 
we die neef en nicht in ieder geval allebei 
voor uitnodigen.’

Maerten

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 8 januari is er weer klaverjassen bij 
SVM; in de kantine van deze sportvereniging aan de 
Dierenriem in Maartensdijk bent u van harte welkom. 
Het klaverjassen begint om 20.00 uur en deelname kost 
3 euro. Er is ook een loterij; voor 0,25 euro kunt u een 
lot kopen.

Prosecco op 2016
 
Samen voor Hollandsche Rading nodigt alle bewoners 
van Hollandsche Rading e.o. op vrijdag 8 januari uit 
voor een Nieuwjaarsborrel. Om 16.00 uur is de ont-
vangst, om met een glaasje prosecco te proosten op het 
nieuwe jaar.
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VBW winterdag druk bezocht
Woensdag 30 december werd de Vakantie Bijbel Week Winterdag in Westbroek georganiseerd. 

Tegen 10.00 uur stroomde de zaal 
vol met zo’n 100 kinderen. De dag 
werd begonnen met zingen en het 
luisteren naar een verhaal. Na de 
verwerking in kleine groepjes, werd 
er aan de slag gegaan met hout. 
De grote kinderen timmerden er 
spijkers in en maakten met draad 
een mooi figuur erop. De kleinere 
kinderen mochten hun kapstokje 
beschilderen en met knopen en 
glitters beplakken.  Er ontstonden 
100 unieke kunstwerkjes. 

Na de lunch met broodjes knakworst, 
was het tijd voor een fotospeurtocht 
door de nieuwbouw van Westbroek. 
Er moest goed gezocht worden en 
bij het vinden van een foto, werd 
een vraag gesteld of was er een 
opdracht die uitgevoerd moest 
worden. Meer informatie over de 
VBW en foto’s zijn te vinden op: 
www.vbwwestbroek.weebly.com of 
www.facebook.com/vbw.westbroek
(Jeannet Hennipman)

Gestolen rolstoelen deels 
teruggevonden

De gestolen rolstoelen van paraskiër Kees-Jan van der Klooster uit Tienhoven zijn deels terug. 
De dieven hebben de onderdelen gedumpt in Nieuwegein en Hoograven (Utrecht).

Een oplettende wandelaar vond 
zeven rolstoelframes bij de Edison-
baan in Nieuwegein. In het Hoogra-
vense Ridderplantsoen zijn wielen 
gevonden. 
Goed nieuws voor Van der Kloos-
ter: ‘Zes rolstoelen heb ik daardoor 
weer compleet.’ 

Diefstal
Twee weken terug werd de aanhan-
ger van Van der Klooster gestolen 
in Bilthoven. Daarin zaten acht 
rolstoelen waarmee hij trainingen 

geeft aan kinderen in een rolstoel 
en een kostbaar zelfgebouwd be-
hendigheidsparcours. Kees-Jan van 
der Klooster (38) doet aan alpine-
skiën op een zitski en wakeboarden. 
Hij is vanaf zijn middel verlamd. In 
2010 en 2014 deed hij mee aan de 
Paralympische Winterspelen.

Donaties
De schade bedroeg zo’n 18.000 
euro. Daarom hebben meerdere or-
ganisaties geld gedoneerd aan Van 
der Klooster. ‘Ik heb ruim 12.500 

euro binnen.’ Hij kreeg vooral veel 
geld van de lokale gemeenschap uit 
Bilthoven, Rotaryclub De Bilt en 
de Mentelity Foundation. ‘Ik ben 
blij met de vele hartverwarmende 
reacties uit het hele land.’ 

Van der Klooster is alle donateurs 
zo dankbaar dat hij gratis rolstoel-
trainingen gaat geven aan scholen. 
Zo belooft hij onder meer een les te 
geven aan de school van de dochter 
van de vrouw die in Hoograven zijn 
rolstoelwielen terugvond.

Kees-Jan van der Klooster kan weer volop rolstoeltrainingen gaan geven.

Gratis kaarten voor vakantiebeurs
Van woensdag 13 tot en met zondag 
17 januari wordt in de Jaarbeurs in 
Utrecht de vakantiebeurs gehou-
den. Dé plek waar je inspiratie en 
ideeën op kan doen voor de vol-
gende vakantie(s). De bezoeker kan 
bij meer dan 1200 bestemmingen 
en reisorganisaties gesprekken aan-
knopen met locals, reisleiders en 

ervaren medereizigers. Overal zijn 
spelletjes en prijsvragen, presenta-
ties, lezingen, workshops, muziek, 
dans en eten. Ook voor kampeer-
ders biedt de Vakantiebeurs volop 
inspiratie en ideeën. Er wordt een 
complete ‘vier seizoenen cam-
ping’ ingericht in hal 12. Hier kan 
de kampeerder producten zien en 

ideeën opdoen om in ieder seizoen 
te kamperen. Uitgebreide informa-
tie over de Vakantiebeurs en kaar-
ten kopen kan via www.vakantie-
beurs.nl. 
Voor de Vierklanklezers is er een 
beperkt aantal kaarten beschikbaar. 
Mail naar info@vierklank.nl voor 
een gratis toegangskaart. Op = Op

Uitbreiding  
sponsoring TZ

Meijerink Wegenbouw BV is al geruime tijd een trouwe sponsor van 
korfbalvereniging Tweemaal Zes. Onlangs is het bestaande sponsor-
contract met de vereniging uitgebreid. 

Naast het bestaande reclamebord is het bedrijf nu ook shirtsponsor van 
TZ D2. Trots speelde TZ D2 afgelopen zaterdag haar eerste wedstrijd 
in de nieuwe shirts.  (Jeanet Burger)

De eigenaren van Meijerink Wegenbouw BV werden door de 
sponsorcommissie in het zonnetje gezet. 

Inzameldag

Scoutinggroep Ben Labre houdt zaterdag 9 januari tussen 10.00 en 
12.00 uur een inzameldag voor de rommelmarkt op 2 april. Overtollige 
boeken, huisraad, speelgoed of kerstpakketprullaria, kunnen dan 
gebracht worden bij het Scoutinggebouw achter de Michaëlkerk aan 
de Kerklaan in De Bilt. Contact: www.benlabre.nl.

DOS verlengt contract 
met Steven Brink

Voorafgaand aan het oefenduel met Unitas zaterdag 
2 januari maakte korfbaltrainer Steven Brink aan de 

spelersgroep bekend dat hij met de TC overeenstemming 
heeft bereikt over een derde seizoen bij DOS in 

Westbroek. De spelers reageerden hierop met applaus.

De afgelopen weken hebben de Technische Commissie (TC) , huidige 
spelersgroep en Steven Brink het huidige seizoen geëvalueerd. Iedereen 
kwam tot dezelfde conclusie. DOS heeft zich flink ontwikkeld qua spel 
en er zit nog steeds groei in het team. Steven Brink wil graag ook in het 
seizoen 2016-2017 zijn bijdrage leveren aan de verdere groei van het 
team. Bestuur en TC van DOS zijn blij met deze verlenging en kijken 
met vertrouwen naar de toekomst.
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Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

advertentie

Geesina draait ook in 2016
door Henk van de Bunt

De Molen Geesina in Groenekan is eigendom van de Stichting de Utrechtse Molens (SDUM)  
en wordt beheerd door het Utrechts Landschap. Met algemeen bestuurslid Peter Paternotte 

kijken we terug naar 2015 en vooruit het nieuwe jaar in.

De Stichting is in het voorjaar van 
2012 opgericht en heeft tot doel 
de bijzondere betekenis van de 
Groenekanse molen ‘Geesina’ als 
beeldbepalend, cultuurhistorisch 
monument voor Groenekan te ver-
sterken en te onderhouden. Peter 
Paternotte: ‘Ook 2015 was weer 
een goed jaar voor de molen zij 
het met een (hopelijk klein) donker 
wolkje. In juli werd ontdekt dat er 
een scheur in de muur van de mo-
lenromp zat en na overleg met het 
Utrechts Landschap en deskundi-
gen is toen besloten te stoppen met 
draaien. Enige tijd later, bij nadere 
inspectie, werd vastgesteld dat er 
wel gedraaid kon worden maar niet 

gemalen, dat zou een te grote belas-
ting voor de enigszins verzwakte 
molenconstructie opleveren. Op dit 
moment worden definitieve oplos-
singen bestudeerd en offertes voor 
reparatie gevraagd. Hopelijk kan de 
molen in 2016 weer vol in bedrijf 
zijn.

Bestuurlijk
Paternotte: ‘Ondanks deze te-
genvaller was er geen gebrek aan 
belangstelling en vonden de zo 
langzamerhand ‘traditionele’ ac-
tiviteiten weer uiterst succesvol 
plaats. Bij het bestuur van de stich-
ting Geesina trad een nieuwe pen-
ningmeester aan. Lianne den Oude, 

al actief als vrijwilliger volgde 
Maarten de Jong op. Maarten heeft 
vanaf de oprichting van de Stich-
ting Molen Geesina het financieel 
beheer onder zijn hoede gehad en 
ook vanuit zijn bedrijf de molen ge-
steund. Met de overdracht van het 
penningmeesterschap is ook het be-
heer van de website onder de hoede 
van Lianne gekomen en zij heeft di-
rect een vernieuwingsslag gemaakt 
die er zijn mag’. 

Bedrijf
Ingrid Friesema en Gijs Hasselbach 
zijn de vaste molenaars; zij zijn 
opgeleid en bevoegd om de mo-
len daadwerkelijk te ‘bedrijven’, 

dat is in ons land keurig geregeld. 
De Geesina is hun ‘eigen’ molen, 
daar zijn ze aan toe gewezen en de 
beheerstichting moet het ‘met ze 
doen’. Dat gaat al bijna 5 jaar voor-
treffelijk! Daarnaast zijn er mole-
naars in opleiding actief betrokken 
bij de molen. Tot juli is er regelma-
tig gemalen. Daarvoor wordt sa-
mengewerkt met molen ‘de Hoop’ 
uit Loenen waar regelmatig tarwe 
en mais wordt gehaald en het ge-
malen product wordt afgeleverd. 
Het transport en op- en afluien (hij-
sen) van de zakken vindt vrijwel 
altijd op een zaterdag plaats en is 
dan ook een bezienswaardigheid 
voor bezoekers. Van medio april tot 
begin november is de molenwinkel 
open en draait de molen op zater-
dagen van 11.00 – 17.00 uur. In de 
winter wordt op de zaterdagmidda-
gen wel met de molen doorgedraaid 
maar de winkel is beperkt geopend, 
(ambachtelijk) meel om brood, 
cake en pannenkoeken te bakken is 
dan wel verkrijgbaar en bezoekers 
blijven ook dan van harte welkom.

Bekijks
De Nationale Molendag in mei trok 
weer veel bekijks en in juni was de 
molen opgenomen in een sponsor-
loop op initiatief van de firma Geor-
ge In der Maur/Beter Lopen Winkel 
, die flink wat bezoek en publiciteit 
voor de molen opleverde. Op 30 
september waren alle leerlingen 
van de Groenekanse basisschool de 
Nijepoort bij de molen. Deze actie 
is vooral bedoeld om de leerlingen 
kennis te laten maken met de molen 
en uiteraard ook om bij te dragen 

aan de naamsbekendheid. In ok-
tober bezocht het InBetween cafe 
van Utrecht Noord-Oost de molen 
met een flinke groep geïnteres-
seerden. De InBetween cafés zijn 
een landelijk initiatief waarin met 
vrijwilligers een stimulans wordt 
gegeven aan sociale en culturele 
activiteiten voor mensen die daar 
niet zo gemakkelijk aan toe komen. 
Een bijzonder schoolbezoek vond 
nog plaats in november toen in het 
kader van het vak Wereldoriëntatie 
een groep leerlingen van de Inter-
nationale Schakelklassen (ISK) uit 
Utrecht op bezoek kwam. Het ging 
in dit geval om kinderen afkomstig 
uit Afrika en het Midden-Oosten 
die op deze wijze basiskennis over 
ons land op doen. 

Vooruitblik
Paternotte en het bestuur kijken 
vooruit: ‘Het bestuur van Stich-
ting Molen Geesina gaat door in 
2016 en is al weer druk bezig met 
nieuwe plannen. Het blijft daarbij 
ook noodzakelijk aandacht te ge-
ven aan zowel het behouden van 
als het werven van nieuwe spon-
sors en donateurs. Het behoeft geen 
betoog dat wij ook daarom in het 
volgende jaar weer volop aandacht 
zullen geven aan het promoten van 
onze bijzondere korenmolen, een 
uniek stuk industrieel erfgoed in 
Groenekan. 
Graag doen wij voor 2016 weer een 
beroep op onze sponsors, donateurs 
en vrijwilligers, die wij hierbij en 
met grote nadruk nog eens van 
harte danken voor hun steun in het 
afgelopen jaar.

V.l.n.r. Klaas Verhoef, bestuurslid Stichting Molen Geesina, Peter Paternotte, bestuurslid Stichting Molen 
Geesina, Els van Duin, assistent molenaar (in opleiding), Gijs Hasselbach, molenaar en Ingrid Friesema, 
molenaar

Daags na Kerst 

Deze foto van een omwoner van (de parkeerplaats van) de Biltse Albert 
Heijn, daags na Kerstmis gemaakt, zou uitstekend passen in de almaar 
groeiende reeks van boeken- en fotoseries, welke ontstaan onder de 
alleszeggende naam ‘Ik moet je iets vertellen’. 

In ieder geval zegt de foto veel over te volle (niet tijdig geleegde) 
glascontainers, het drink- en 
drankgedrag van de glas-
inleverende Biltenaren en de 
vraag of bruin glas nog wel van 
deze tijd is. [HvdB]

Fotoclub exposeert in  
Restaurant Bij de Tijd

Leden van Fotoclub Bilthoven e.o. exposeren vanaf vrijdag 8 januari tot en met 19 februari in 
Restaurant Bij de Tijd (hoek van de Dr. H. Kamerlingh Onnesweg en Alfred Nobellaan te De 

Bilt). De opening is vrijdag 8 januari om 17.00 uur.

Elk jaar wordt door de club een 
jaarthema gekozen en dat is dit keer 
‘Actie’. Elk lid heeft zijn/haar eigen 
visie op het thema in een foto laten 
zien. In december zijn de foto’s op 
een clubavond besproken.

Samen
Doorgaans is iedereen vrij om foto’s 
op clubavonden te laten zien, maar 
één thema geeft meer samenhorig-
heid en past geheel bij het motto 
van de club ‘sociaal contact door 
middel  van fotografie’. Het thema 
“Actie!!!” lijkt eenvoudig, maar 
toch.....het laat zich van veel kanten 
benaderen, hoe dat gedaan is kunt 
U zien op de expositie. Meer infor-
matie over de fotoclub is te vinden 
op: www.fotoclubbilthoven.nl De 
tentoonstelling is tijdens openings-
tijden van Bij de Tijd te bezoeken. 
Deze zijn: maandag tot en met vrij-
dag van 10.00 tot 21.00 uur. 

Een actiefoto van Nathalie van der 
Poel.

Vanaf 1 januari 2016 “Wat schaft de pot” € 10,00

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
06-01
Do.

07-01
Vr.

08-01

Wildpeper, rode kool,
puree en stoofpeer

of
Zeeduivelfilet met kreeftenjus

of
Preitaart met Emmentaler kaas

€ 10,-

Woe.
13-01
Do.

14-01
Vr.

15-01

Saté van varkenshaas,
frietjes en sla

of
Sliptongetjes gebakken

in de roomboter
(2 stuks € 10,00)
(3 stuks € 14,00)

of
Vegetarische wokreepjes met 

Oosterse groenten

€ 10,-
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