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Uw lokale
drukwerkspecialist

De afdrukken van onze nieuwe productieprinter

zijn alles behalve vlekkerig. De full colour afdrukken

zijn haarscherp en verlaten op topsnelheid de machine. In combinatie 

met geavanceerde afwerkingsapparatuur ligt een drukopdracht nog 

sneller klaar dan je zou verwachten. 

Wil je ook eens meemaken hoe wij - net als een luipaard -

op topsnelheid presteren, neem dan contact op.

Vlekkerig? Nieuwe
machine!

Razendsnelle
productie!

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378
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Toenemende vraag bij Voedselbank 
door Rob Klaassen

Het aantal mensen, dat gebruik maakt van de Voedselbank De Bilt is het laatste jaar met 30% 
tot 40% toegenomen. Volgens André Schellart, secretaris van de Voedselbank, zou dit bij een 

commercieel bedrijf een reden tot grote vreugde zijn: ‘We hebben het hier echter over een 
groep kwetsbare mensen, dat in hun bestaan onder de armoedegrens is gezakt. Mensen die niet 

voldoende geld hebben om zelf in hun eerste levensbehoeften te voorzien’. 

De toenemende vraag heeft tot ge-
volg dat de huidige ruimte van de 
Voedselbank te krap wordt, er on-
voldoende gastvrouwen en - heren 
zijn en de organisatie daardoor min 
of meer gedwongen wordt de struc-
tuur (ingrijpend) te veranderen. 
Ook zullen er meer winkelacties 
gehouden gaan worden, om zo de 
diversiteit van het aanbod van de 
Voedselbank te blijven garanderen.

Armoedegrens
André Schellart: ‘De 100 huishou-
dens, die thans een beroep doen op 
de Voedselbak De Bilt, zijn in totaal 

minder mensen, dan er op grond 
van berekeningen van het NIBUD 
(Nationaal Instituut Budgetvoor-
lichting) voor de hele gemeente De 
Bilt kan worden verwacht. Er klop-
pen minder mensen bij ons aan, dan 
die er gebruik van zouden kunnen 
maken. Waarschijnlijk schaamte, 
maar ook onbekendheid. Boven-
dien: hoe kleiner een gemeenschap 
is, hoe minder mensen daaruit die 
gemeenschap naar ons toe komen. 
Bijv. uit Westbroek, Maartensdijk 
en Hollandsche Rading hebben we 
maar enkele huishoudens. Waar-
schijnlijk lost zo’n gemeenschap 
dat in goed onderling overleg zelf 
op. Misschien heeft het ook iets te 
maken met sociale controle. Om in 
aanmerking te komen voor deel-
name aan de Voedselbank moeten 
mensen onder de armoedegrens zijn 
beland; d.w.z. dat voor een huis-
houden van 1 persoon het netto-in-
komen, na aftrek van de vaste las-
ten, minder moet zijn dan 135 euro 
+ 90 euro= 225 euro per maand (te 
besteden). Voor een moeder met 
twee kinderen is dat een totaalbe-
drag van (135 + 3 x 90) van 405 
euro. Heb je als huishouden minder 
te besteden dan leef je volgens de 
normen van het NIBUD ruim onder 
de armoedegrens. De juistheid van 
de opgegeven bedragen wordt be-
oordeeld en gecontroleerd door een 
officieel orgaan, zoals bijvoorbeeld 
Mens De Bilt, Humanitas, Leger 
des Heils e.d.’. 

Volkstuinen
‘Een positieve ontwikkeling is dat 
verreweg de meeste mensen die bij 
de Voedselbank staan ingeschreven 

na een korte periode ook weer kun-
nen worden uitgeschreven omdat 
er weer meer inkomen is. De hele 
week door zijn onze vrijwilligers 
bezig voedselvoorraden aan te leg-
gen en vrijdagochtend wordt alles 
in kratten voor de diverse huishou-
dens verzameld. Op vrijdagmiddag 
komen de afnemers om de produc-
ten in ontvangst te nemen. Het (we-
kelijks) bij elkaar krijgen van de 
diverse producten vergt een enorme 
organisatie. Omdat we het hier over 
levensmiddelen hebben - aan be-
derf onderhevig - valt dit ook onder 
het toezicht van de NVWA (Neder-
landse Voedsel- en Warenautori-
teit). We beschikken daarvoor over 
een certificering. Hiervoor moeten 
we alles dat binnenkomt controle-
ren en registreren. We krijgen veel 
producten van de plaatselijke mid-
denstand. Ook worden er dagelijks 
op landelijk niveau veel producten 
aan de landelijke Voedselbank ge-
schonken. We gaan daarvoor min-
stens eenmaal per week met onze 
koelwagen naar Arnhem. Niet al-
leen bedrijven geven veel aan ons, 
ook komt veel van particulieren en 
van acties, die bijv. kerken vaak 
organiseren. Ook komt er zomers 
veel van volkstuinverenigingen, 
tuinbouwbedrijven e.d. Brood is 
een apart verhaal. Brood van de 
vorige dag wordt in de winkels 
niet meer verkocht. We hebben een 
plaatselijke bakker, die voor ons de 
hele week het overgebleven brood 
invriest. Op vrijdag kunnen wij dat 
ingevroren brood dan weer uitge-
ven, samen met brood van donder-
dag. Sinds kort zijn we alleen voor 
brood ook op dinsdagmiddag open. 

We kunnen dan brood dat ’s maan-
dags is overgebleven uitgeven’. 

Winkelformule
De Voedselbank is nu gedwongen 
om nieuwe wegen in te slaan. An-
dré Schellart: ‘Een grotere ruimte 
zoeken en meer vrijwilligers aan-
trekken kunnen we niet. We willen 
binnen een jaar een nieuwe struc-
tuur realiseren; één die ook beter 
aansluit bij de huidige tijd, nl. een 
winkelconcept. We stallen de pro-
ducten uit en de mensen mogen dan 
zelf een keuze maken. Er wordt 
‘betaald’ met een op de grootte van 
het huishouden afgestemd bonnen-
systeem. Dat geeft de afnemers zelf 
een zekere mate van flexibiliteit. 
Bovendien is het huidige systeem 
wat paternalistisch en gaat toch nog 
wel iets in de richting van de bede-
ling. Het nieuwe systeem past meer 
bij deze tijd. 

We willen dan ook vaker open zijn. 
Een andere reden om vaker open 
te zijn is de extra subsidie, die we 
van de gemeente hebben gekregen. 
Dit jaar hebben we er een subsidie 
bijgekregen van 10.000 euro om 
verse groenten en fruit voor aan te 
schaffen. Maar om dat te kunnen 
doen, is het noodzakelijk om veel 
vaker open te zijn. We kunnen in 
de huidige situatie eigenlijk nooit 
bladgroenten aanbieden: je kunt die 
niet invriezen en ook niet langer 
dan 1-2 dagen bewaren. Door deze 
nieuwe structuur komen als het 
ware al deze zaken bij elkaar’. An-
dré benadrukt tenslotte, dat naast 
het werken aan die nieuwe struc-
tuur, er toch op korte termijn grote 
behoefte is aan een aantal nieuwe 
vrijwilligers en met name gastvrou-
wen en - heren om het toenemende 
aantal afnemers op korte termijn 
aan te kunnen.

Vrijwilligers zijn vrijdagochtend druk in weer om de pakketten samen te stellen

André Schellart, secretaris van de Voedselbank druk
doende van achter zijn laptop.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

03/02 • 10.30u - Ds. J.D. Tielkemeijer

Pr. Gem. Zuiderkapel
03/02 • 09.30u - Ds. J. Hoek

03/02 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
03/02 • 10.30u - ds. Pieter Lootsma 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

03/02 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
03/02 • 10.30u - Gezinsviering. 

Voorganger F.W. v.d. Sande m.m.v. 
kinderkoor o.l.v. Elaine van Grootel

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

03/02 • 10.15u - ds. J. Geelhoed 
03/02 • 16.30u - ds. H.J. Room 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

03/02 • 10.00u - Ds. T.L.J. Bos
03/02 • 19.00u - Ds. G.M. van Meijeren 

Oosterlichtkerk 
03/02 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum 

R.K. St. Michaelkerk
03/02 • 10.30u - Eucharistieviering, 

pastor F. Zwarts 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
03/02 • 10.00u - Spreker

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
03/02 • 15.30u - drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

03/02 • 10.00u - Ds. L. Groenenberg
03/02 • 18.30u - Ds. M. van Reenen 

 
Onderwegkerk Blauwkapel

Tot Pasen 2019 geen diensten in 
Blauwkapel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

03/02 • 11.00u - de heer J. Grootendorst 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

03/02 • 10.00u - Ds. J.H. Gijsbertsen
03/02 • 18.30u - Drs. G.A. van Ginkel 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
03/02 • 10.00u + 18.30u -

ds. A.J. Britstra 
 

PKN - Ontmoetingskerk
03/02 • 09.30u - de heer J. Grootendorst

St. Maartenskerk
03/02 • 10.30 uur - Open huis viering/
Woord- en Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

03/02 • 10.00u - Ds. T.A. Vizee
03/02 • 18.30u - Dhr. J. Brunt

PKN - Herv. Kerk
03/02 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
03/02 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

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

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Bijeenkomst met 
Nationaal Zorgfonds

Vrijdag 1 februari organiseert 
SP De Bilt, samen met het 
Nationaal Zorgfonds een bij-
eenkomst over de toekomst van 
onze ziekenhuizen en de zorg, 
waarbij ook aandacht aan de 
plannen van het College voor 
zorgtaken binnen de gemeente 
De Bilt zal worden besteed. De 
bijeenkomst is in de Achterzaal 
van Eetcafé Miltenburg, Oude 
Brandenburgerweg 32 te Bilt-
hoven; inloop vanaf 19.30 uur, 
start van het programma om 
20.00 uur. De avond is gratis 
toegankelijk.

Kip en ei

Tom houdt veel van dieren en 
weet er ook veel van. Iedere 
eerste zaterdag van de maand 
vertelt hij iets over een dier. 
Zaterdag 2 februari staat de kip 
centraal op kinderboerderij De 
Schaapskooi in Bilthoven van 
11.00 - 16.00 uur. Tom vertelt 
o.a. waarom kippen bijna geen 
eieren leggen in de winter

Viltwerk bij 
Ruimte voor Kunst

Op 2 februari om 17.00 uur is 
de feestelijke opening van de 
viltexpositie van Elsie le Coq 
in de galerie aan de Dorpsstraat 
42 in De Bilt. Thema dit keer 
is de oudhollandse theedoek , 
gevlochten en gevilt in ruiten 
met o.a. bloemmotieven. De 
expositie is van 1 februari tot 
18 maart.

Vernissage Galeri Mi

Zondag 3 februari open bur-
gemeester Sjoerd Potters om 
14.30 uur de eerste vernissage 
van 2019 in Galeri Mi, Beet-
hovenlaan 13 in Bilthoven. De 
exposanten zijn Erik Neimeijer 
(schilderijen), Jan van Strien 
(bros), Saskia Hoeboer (poly-
meerklei) en de mainkunster-
naars Ien Sluyter en Marjon 
Deul (metaal en beelden). 

Muziek in Schutsmantel

Op zondag 3 februari om 15.00 
uur geeft het ensemble Anna 
Serierse & Gijs Idema een optre-
den in zorgcentrum Schutsman-
telerdeel, Gregoriuslaan 35 in 
Bilthoven. De toegang is gratis. 
Het ensemble Anna Serierse & 
Gijs Idema, bestaande uit Anna 
Serierse - zang, Gijs Idema - 

gitaar, brengt een gevarieerd 
programma. Het programma 
duurt één uur, zonder pauze. 

In Between Café 

Het netwerkcafé voor werk- en 
opdrachtzoekenden verzorgt op 
maandag 4 februari van 9.00 
tot 11.30 uur een bijeenkomst 
in Wijkrestaurant Bij de Tijd, 
Prof. Dr. H. Kamerlingh Onne-
sweg 14, De Bilt. Voor meer 
informatie: inbetweencafedb@
gmail.com. Toegang tot de 
workshops van het ‘In Between 
Café’ is gratis. 

Groei en Bloei

Dinsdag 5 februari om 20.00 
uur verzorgt Groei en Bloei in 
De Koperwiek, Koperwieklaan 
3, Bilthoven (zij-ingang) een 
avond waarin tuincoach Wim 
Paul van der Ploeg vertelt over 
de Magie van Tuineren. De toe-
gang is gratis voor leden.

Alpha - Youth in Bilthoven

Dinsdag 5 februari start er in 
Bilthoven een Alpha - Youth. 
Alpha - Youth is geschikt voor 
jongeren tussen 16-24 jaar die 
op zoek is naar de zin van het 
leven. Tijdens tien bijeenkom-
sten ontdek je wat het christe-
lijk geloof inhoudt a.d.h.v. vijf-
tien inspirerende onderwerpen. 
Deelname aan Alpha - Youth 
is gratis in De Kelder, Juli-
analaan 42 te Bilthoven (de 
Kelder bevindt zich achter de 
Centrumkerk). Zie ook www.
alphayouth.nl of neem contact 
op met Richard Verhoef tel. 06 
54698919

Expositie Fotoclub Bilthoven 

Tot en met 10 maart exposeren 
leden van de Fotoclub Biltho-
ven foto’s, waarbij het thema 

betrekking heeft op kerkho-
ven, begraafplaatsen en graf-
monumenten in binnen- en 
buitenland. De expositie is te 
bezichtigen in de Oosterlicht-
kerk, Eerste Brandenburgerweg 
34 in Bilthoven, na afloop van 
de kerkdienst op zondag vanaf 
circa 11.30 uur en op andere 
dagen na overleg met mw. Jan-
nie Catsburg, telefoon 030 220 
30 91.

Debat

Op woensdag 6 februari wordt 
tussen 20.00 en 22.00 uur in De 
Vierstee in Maartensdijk een 
Provinciale Staten Verkiezings-
debat gehouden met lijsttrek-
kers van verschillende partijen. 
De opzet is een debat met kan-
didaten van alle in de Staten zit-
tende partijen om de aandacht 
te trekken voor Provinciale Sta-
ten verkiezingen en daarmee 

de opkomst te verhogen, en de 
keuzes te verduidelijken. Het 
debat richt zich inhoudelijk op 
de verkiezingen voor Provinci-
ale Staten Utrecht en het belang 
daarvan voor De Bilt.  

Workshop Beelddenker 

Op donderdag 7 februari wordt 
bij Ouders Lokaal een work-
shop voor ouders van beeldden-
kers gegeven. Kinderen die een 
voorkeur hebben om in beelden 
te denken hebben vele talenten 
(o.a. creatief, sociaal, initiatief-
rijk, snelle denkers, gevoelig, 
associatief). In deze workshop 
worden de communicatiestijl, 
miscommunicatie, hoe je kunt 
aansluiten enz. met elkaar 
besproken.
Aanvang 20.00 uur
Aanmelden en meer informatie:
debilt.ouderslokaal.nl 
kan via ckuiken@planet.nl

Na een leven vol beeld en muziek
is in alle rust overleden mijn lieverd,

Ben Hak

Baarn, 09-02-1936 Maartensdijk, 27-01-2019

Fotograaf en Organist

Lid in de Orde van Oranje Nassau
Medaille van Verdienste in zilver van de Gemeente De Bilt

Zilveren en Gouden speld van de Gregoriusvereniging

 Maartensdijk: Boukje Andringa-Brattinga
   Kinderen en kleinkinderen

De afscheidsviering zal plaatsvinden op
zaterdag 2 februari in de St.Maartenskerk

Nachtegaallaan 40 te Maartensdijk om 11.30 uur.
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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

advertentie

Oogoperaties met vreemd geld
Sinds afgelopen zaterdag staat er bij Plus Bilthoven een zuil waar buitenlandse munten en 

biljetten ingeleverd kunnen worden.

98% van de Nederlanders heeft 
vreemd en oud geld in huis rondslin-
geren; overgehouden van een vakan-
tie of ooit in een la gestopt en daarna 
vergeten. De dames van Lionsclub 
Utrecht Kromme Rijn zorgen er-
voor dat het geld wordt gesorteerd 
en geteld. De opbrengst gaat naar 
de ANBI stichting Fight for Sight, 
welke samen met Wilde Ganzen 
oogoperaties in derde wereld landen 
mogelijk maakt. De opbrengst van 
elke Britse Pond, Zwitserse Frank, 
Deense Kroon, Amerikaanse Dollar, 
Thaise Bath, etc. wordt door Wilde 
Ganzen vermeerderd met 50%. De 
verzamelzuilen staan inmiddels 
bij 50 supermarkten in Nederland. 
Jaarlijks worden 700.000 munten en 
10.000 bankbiljetten uit 160 landen 
ingezameld. In 2018 heeft de inza-
meling landelijk 120.000 euro opge-
bracht, waarmee 8.000 oogoperaties 
werden uitgevoerd. Sinds de start in 
1993 zijn ruim 250.000 staaropera-
ties in Afrika, India en Nepal door 
deze actie mogelijk gemaakt. On-
dernemer Gert Smit (Plus) verleent 
met veel plezier zijn medewerking 
aan deze actie. (Angela Hagen)

Gert Smit van Plus Bilthoven en Angela Hagen van Lionsclub Utrecht 
Kromme Rijn.

Utrechtse Romeo en Julia
vieren geheime liefde

Zo noemde Jessica van Geel, au-
teur van het boek ‘I love you, Riet-
veld’, de geheime liefde tussen de 
beroemde Stijl-architect Rietveld 

en ‘zijn Truus’, een buiten-wereld-
se liefde die 40 jaar lang duurde, 
ondanks het feit dat ze beiden ge-
trouwd waren en kinderen hadden. 

Zij was zijn muze en godin, en hij 
vond in haar alles wat hij nodig had 
om zijn kunstenaarschap, maar ook 
zijn leven, compleet te maken.
Ze ontmoetten elkaar bij toeval, zo 
vertelde Van Geel afgelopen zater-
dag in de Bilthovense Boekhandel 
bij haar boekpresentatie. De jonge 
Rietveld bracht de pasgetrouwde 
Truus een meubel van zijn vader, 
dat zij heftig bekritiseerde. Nog de-
cennia later vertelt Truus dat ‘zijn 
oogopslag’ haar recht in de ziel 
trof, en zij besloot hem nooit meer 
te zullen loslaten.

In een aanstekelijk en toch vrolijk 
betoog vertelde de schrijfster ver-
der dat Rietveld en zijn grote liefde 
uiteindelijk verenigd werden in de 
dood, door gezamenlijk op Den 
en Rust te worden begraven, hoe-
wel van korte duur: hij werd door 
zijn kinderen ruw naar Utrecht ver-
plaatst, ver weg van zijn eeuwige 
geliefde. Haar warme ‘I love you, 
Rietveld’ zal hij desondanks ge-
voeld blijven hebben. 
            (Peter Schlamilch)

Schrijfster Jessica van Geel samen met boekhandelaarster Ike Bekking in 
de Bilthovense Boekhandel.

Stemmen voor 
provincie Utrecht

Provinciale staten verkiezingsdebat De Bilt
Voorafgaand aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten (op 20 
maart) is er een Provinciale Staten Verkiezingsdebat De Bilt met lijst-
trekkers van diverse partijen op woensdag 6 februari 2019 om 20.00u 
in De Vierstee, Nachtegaallaan 30 in Maartensdijk De debatleider is 
Bart van Gerwen

De opzet is een debat met kandidaten van alle in de Staten zittende par-
tijen, waardoor aandacht wordt geschonken aan deze verkiezingen voor 
Provinciale Staten van Utrecht, de keuzes worden verduidelijkt en de 
opkomst mogelijk wordt verhoogd. Het is een samenwerkingsproject 
van de Biltse afdelingen van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, 
PvdA, SGP, SP, VVD en Bilts Belang, Beter de Bilt en fractie Connie 
Brouwer.

De partijen en kandidaten in het verkiezingsdebat zijn: 50Plus (Mieke 
Hoek), CDA (Derk Boswijk), ChristenUnie (Arne Schaddelee), D66 
(Marc de Droog), GroenLinks (Huib van Essen), PvdA (Rob van Mui-
lekom), PvdD (Hiltje Keller), PVV (René Dercksen), SGP (Bertrick 
van den Dikkenberg), SP (Andrea Poppe) en VVD (André van Schie).

De waterschapverkiezingen komen onder de aandacht bij de debatten 
met een stand en in de introductie. De debatten richten zich inhoudelijk 
op de verkiezingen voor Provinciale Staten Utrecht en het belang daar-
van voor De Bilt.

Voor actuele informatie over het debat De Bilt, het programma en de 
kandidaten zie www.facebook.com/provincialestatenverkiezingsdebat-
debilt.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Schoon straatje?

Met name politici en andere aanverwante hoge functionarissen wek-
ken vaak de indruk erg handig te zijn in het toepassen van het hier ge-
noemde, waardoor deze uitdrukking een veelal negatieve klank heeft: je 
eigen verantwoordelijkheid ‘wegvegen’ lijkt soms zo gemakkelijk. 

Maar deze uitdrukking kan ook een positieve klank hebben, wanneer jij 
en ik na een stevige sneeuwbui ons eigen stukje straatje schoon vegen 
zodat de postbode, de krantenbezorgers, de oudere van dagen enz. 
‘veilig’ hun ding kunnen doen. 
Lijkt niet gemakkelijk, is gemakkelijk. 

Albert Makkinga, Maartensdijk

Een verlicht Jagtlust tijdens 
een winterse avond levert een 

sprookjesachtig
plaatje op. 

(foto Brigitte Verschuuren)

Winterse 
taferelen

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

Reclame geldig vanaf 
donderdag 31 januari 
t/m woensdag 6 februari

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Pittige ei-salade
Hammousse
Filet americain

Gebraden runderrollade
Huisgemaakte beenham
Gegrilde kiprollade 3 x 100

GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 5.98

Lekker voor het weekend

    VOORDEEL HELE WEEK

2
VOOR 7.-

GEHAKT OF KIP 
TORTILLA'S

STOMPETOREN OUD 
SNIJDBAAR

500
GRAM 6.75

UTREGSE 
'OUDE GRACHT' KAAS

500
GRAM 7.98

CASHEWNOOTJES

ITALIAMIX

250
GRAM 3.98

250
GRAM 3.98

RIBLAPPEN OF 
HACHEEVLEES 

1
KILO 11.-

Vers gesneden 
lamsshoarma 

Slavinken

500
GRAM 9.98

500
GRAM 8.99

Gemarineerde biefstukjes 
of biefstukreepjes 

Diverse soorten 
varkenshaas

100
GRAM 2.25

Hazepeper 100
GRAM 1.98

ook gevuld 
en gekruid!

4
VOOR 5.-

met of zonder zout

Diverse soorten vlugklaar
Slavinken, rundervinken,
runderstaven, etc… 

5 HALEN= 4 BETALEN

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Van onze patissier
Van onze bakker

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

Alleen donderdag Vers van de traiteur
•  Op veler verzoek.. 

Toffee van pasta met 
garnituur - 3 smaken

€ 14,95
nu

•  Jachtschotel € 1,49
100 gram

•  Kippenragout met 
groenterijst € 1,25

100 gram

•  Macaroni € 0,99
100 gram

•  Vers gesneden 
Bietjes

€ 0,99
400 gram

•  Zoete sappige..  
Navelsinaasappels 

€ 1,39
Heel kilo

Pracht Hollandse
WITLOF
500 gram  € 0,79

Vers gesneden - Extra zoete

Ananas
100 gram € 0,79

Vitamines… 

FRAMBOZEN 
2 dozen

a 125 gram € 2,99

Desem Maisbrood 
nu  € 1,99
Maartensdijkertje
Desem-rozijnenbrood

nu  € 2,99

Mango-yuzu
chocoladetaart 
 € 14,95
Nieuw - Uit eigen bakkerij
Krakelingen!
 € 2,99

Ze zijn er weer…
TAROCCO SINAASAPPELS
Uit Sicilie - Kom proeven!

Lekkerder is er niet!

Heel kilo  € 2,49



Wandelexcursie
 
Utrechts Landschap organiseert op zondag 3 februari een wandelex-
cursie over Landgoed Houdringe. 
Houdringe bestaat voorname-
lijk uit bos en open grasland. Er 
staan dikke eiken en beuken met 
een doorsnede van meer dan een 
meter. Deze bomen zijn ruim 225 
haar oud. Huize Houdringe is in 
1779 gebouwd. Rondom het huis 
is de tuin deels in de Engelse 
landschapstijl en deels in de Fran-
se barokstijl aangelegd.

De start is om 14.00 uur vanuit 
Paviljoen Beerschoten, Holle Bilt 
6 in De Bilt. De wandeling duurt 
anderhalf tot twee uur. Vooraf 
aanmelden kan op de website van 
Utrechts Landschap bij ‘activitei-
ten’. Deelname is gratis.
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advertentie

Winter op Sandwijck
Op zondag 3 februari organiseert 
de Werkgroep Sandwijck samen 
met Het Utrechts Landschap een 
rondleiding over het landgoed 
Sandwijck. Het winterse beeld, 
met markante bomen en wuivend 
riet, is heel mooi. Er is een grote 
kans dat sporen van reeën en vos-
sen worden gezien. Zeker als er 
een laagje sneeuw zou liggen. Ook 
treffen we misschien overwinte-

rende vogels aan die zich te goed 
doen aan de zaden die op de ak-
kers liggen. Tegelijkertijd kondigt 
het voorjaar zich al aan. Zo staan 
er al sneeuwklokjes en hazelaars te 
bloeien. 

De wandeling begint om 14.00 uur 
en duurt ongeveer twee uur. Het 
verzamelpunt is de parkeerplaats 
op Sandwijck. U vindt deze aan 

de Utrechtseweg 301, recht te-
genover het Van Boetzelaerpark. 
Als het vochtig weer is, zijn laar-
zen of hoge schoenen nodig. De 
rondleiding is gratis. Honden zijn 
(ook aangelijnd) niet toegestaan 
op Sandwijck.

Rijk van Oostenbrugge; 
el. 0630700770, e-mail:
rijk.vanoostenbrugge@gmail.com

Vertelcafé Echt Gebeurd 
Op vrijdagavond 1 februari vindt 
het vertelcafé Echt Gebeurd 
plaats bij Bibliotheek Idea in het 
Lichtruim. Vijf vertellers vertel-
len ieder om de beurt een verhaal 
in ongeveer zeven minuten. Tus-
sendoor klinkt live muziek. Het 
thema is solo. Alleen op avontuur, 
alleen werken, alleen iets onder-
gaan zoals ziekte of zorg. Wat 

brengt je dat? Petra Oudenaerde 
vertelt over haar solo reis naar 
Costa Rica, Esther de Jong over 
haar solo-reis naar Nepal en waar-
schijnlijk Marihuela Belt over 
haar niet helemaal solo-zeiltocht. 
En acteur Howard over zijn aan-
staande solo-productie. Bij Echt 
Gebeurd van het Weeshuis van 
de Kunst vertellen mensen op een 

klein podium mooie, bijzondere, 
ontroerende of grappige verhalen 
over iets dat ze zelf hebben mee-
gemaakt. Het is in Bibliotheek 
Bilthoven op vrijdag 1 februari 
van 20.30 tot 21.30 uur. Meer in-
formatie en aanmelden: 

www.ideacultuur.nl/bibliotheek.

(Bea Rigter)

Gift voor ParaPaard
Op de laatste dag van Jumping Amsterdam kon BotaBoots weer een mooie cheque 

overhandigen aan Marielle Wiegmans, voorzitter Sportfonds Parapaard.

Jumping Amsterdam vierde dit 
jaar haar 60-jarig jubileum met 
The Diamond edition en sloot 
het 4-daagse hippsich festijn met 
een wereldbeker springen af op 
zondag. Vanwege het jubileum 
waren er dit jaar meer zitplaat-
sen en een extra hal vol stands 
waar voor bezoekers van alles te 
beleven viel. Ook BotaBoots uit 
Maartensdijk was met haar stand 
4 dagen aanwezig in het klop-
pende hart van de RAI. Naast 
de prachtige collectie van Bota-
Boots is er altijd een plekje inge-
ruimd voor het ParaPaard Karel. 
Met de verkoop van de mas-
cotte leveren bedrijven financiële 
steun aan ParaPaard. Waar Fonds 
Gehandicaptensport zich inzet 
om sport voor iedereen met een 
handicap structureel mogelijk te 
maken, zet ParaPaard zich speci-
fiek in voor de aangepaste paar-
densport. ParaPaard biedt steun 

aan organisaties en verenigingen 
die zich bezighouden met aan-
gepaste paardensportactiviteiten. 

Op Jumping Amsterdam over-
handigde Louise Vermeer van 
BotaBoots net als vorig jaar weer 
een mooi bedrag aan Marielle 

Wiegmans van de stichting. De 
dames hebben weinig tijd om bij 
te komen. Deze week zijn ze in 
de Brabanthallen van Den Bosch 
te vinden tijdens de KWPN 
hengstenkeuring. Daarna barst 
de sale los in de Maartensdijkse 
showroom. 

Marielle Wiegmans geflankeerd door Louise Vermeer, Jeannette van 
Wissen en Joyce Visser.

Meer theater 
in 2019

Bestuursleden, acteurs van het Theater in ’t Groen en belangstellenden 
wisselden nieuwjaarswensen uit in het voormalige gebouw van de 
Nijepoortschool in Groenekan. Voorzitter Vanetta Smit ontvouwde in 
haar nieuwjaarstoespraak de voornemens voor dit jaar voor een nieuwe 
productie.     (foto Frans Poot)

‘Belgische Roulette’
in Westbroek

Op 2, 8 en 9 februari verzorgt Toneelvereniging Westbroek voorstel-
lingen van de komische thriller ‘Belgische Roulette’, geschreven door 
Marry Bakker - Schoon. Op haar landgoed waar tante Hillegonda woont 
met haar huisknecht, keukenmeid en tuinman viert ze haar 70e verjaar-
dag. Voor deze dag heeft ze haar beide neven, hun vrouwen, haar zus en 
de dokter uitgenodigd. Vlak voor de visite arriveert wordt er een doos 
bonbons bezorgd. Het vreemde is dat er geen afzender is.

Hoe dit verder gaat is te zien op 2, 8 en 9 februari in het Dorpshuis, 
Pr. Christinastraat 2 te Westbroek. De zaal is om 19.15 uur open en 
de aanvang is om 20.00 uur. Zaterdag 2 februari om 14.00 uur is er 
een extra voorstelling voor ‘de Zonnebloem’. Tijdens de pauze van de 
avondvoorstellingen zijn er verlotingen met leuke prijzen. Een deel van 
de opbrengst daarvan wordt ook dit jaar besteed aan de extra voorstel-
ling voor De Zonnebloem. Voor meer info. Lambert van den Hul (tel. 
030 2715702) of Jan Hendrik Nap (tel. 0346 282477).

Snoeien in het park

Een medewerker van het Wijkserviceteam De Bilt geeft enkele vrijwilligers aanwijzingen waar er gesnoeid mag 
worden tijdens de januari-werkochtend van de Vrienden van het Van Boetzelaerspark in De Bilt. 
(foto Frans Poot)

We hebben weer winter gekregen
met een flink pak sneeuw op de wegen
tijd voor strooien met zout
en al heb je het ook koud
vergeet niet om je stoepje te vegen

Guus Geebel Limerick
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Vers vlees van 
Maartensdijkse bodem..!
 Zaterdag 2 februari vanaf 14.00 uur.

Wij slachten een stier (Belgisch blauw) en 
twee varkens  (bonte Bentheimer) dit vlees wordt

door onze huisslager uitgebeend en bereid.

U kunt vooraf uw 
vleespakket bestellen v.a. 5 kilo

Hoeve Rustoord 
Dorpsweg 2  -  3738CE Maartensdijk

Tel 0622369773  -  gertjan@hoeverustoord.nl
www.hoeverustoord.nl

Feestelijke opening!
We hebben een nieuwe zaak erbij: Linnerie Annelies Exclusief! 
Nu met extra openingsvoordeel. Kom naar de Rading 46 A en 

we laten u graag onze nieuwe vestiging zien.

Linnerie Annelies Rading 46A - Loosdrecht - 035-5823668 - www.linnerieannelies.nl
*Vraag naar de voorwaarden.

Beddenspeciaalzaak 
Linnerie Annelies 

breidt uit!

Gratis
topmatras
bij aanschaf Avek 

boxspring!*

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum

Nieuwe producten van

Weleda Skin Food

• Body Butter herstelt de droge

en ruwe huid

• Lip balm herstelt droge en gesprongen

lippen, beschermt tegen uitdroging.

Goed om te gebruiken,

nu het zo koud is!

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

 Kijk voor meer info op www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Tekenen en schilderen
Op woensdag en donderdag zijn er teken- en schilderlessen in het
Servicecentrum De Bilt. Inspiratie, plezier en het samenzijn met elkaar zijn 
belangrijk. Ervaring is niet nodig. Beginners en gevorderden zitten door 
elkaar. Het is mogelijk voor een kennismakingsperiode van 10 weken in te 
schrijven. Kijk voor alle informatie op onze website onder activiteiten.

NLDoet, 15 en 16 maart 2019
Ook in gemeente De Bilt steken honderden vrijwilligers tijdens NLdoet de 
handen uit de mouwen. Wilt u een dag of dagdeel iets bijdragen aan een 
organisatie, stichting of goed doel bij u in de buurt? Doe dan mee met 
NLdoet. Neem voor meer informatie contact op met de vrijwilligers-
centrale, vrijwilligerscentrale@mensdebilt.nl.

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

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de
  gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek
  samengesteld met persoonlijke verhalen

 en recepten van inwoners uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95
Te koop bij:

• Bilthovense Boekhandel • Readshop
• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Primera Maartensdijk • Landwinkel de Groenekan

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

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

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

tevens grote collectie trouw- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail,
tekstschrijven of andere business 

ondersteunende activiteiten.

Extra power nodig op het gebied van 
communicatie en PR maak dan gebruik 

van onze ervaring.

 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

Dinsdag Brooddag

3 wit, bruin, volkoren of waddenbrood

 € 6,75

Woensdag
Krentenbollen 5 stuks van € 3,- nu

 € 2,50

Donderdag
Maartensdijks volkoren van € 3,- nu

 € 2,50
Saucijzenbroodjes van € 2,10 nu

 € 1,80

Weekend
Skitaartje met zwitserse room, kersen en 

meringue-schuim nu 

 € 12,95
Roggeknarren met rozijnen nu

 € 2,75

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

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl wordt hard gewerkt. Na introductie van de nieuwe site,
vindt momenteel het vullen van de online  bedrijvengids plaats.

Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.
Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

NIEUWS   AGENDA   ARCHIEF   ADVERTEREN   BEDRIJVEN   REAGEREN   NIET ONTVANGEN   CONTACT

Dorpsbistro Naast de Buren
Groenekanseweg 168 Groenekan 0346-218821

info@naastdeburen.nl. In ons sfeervol ingerichte
restaurant bent u van harte welkom om te komen

genieten van onze voortreffelijke gerechten. [lees meer]

Karin van der Willigen Makelaardij o.z.
M.A. de Ruyterstraat 54 Maarssen 0346-281444/

06-36142989 info@kvdwmakelaardij.nl. Een makelaar 
met een persoonlijk tintje, laagdrempelig en waar

alles bespreekbaar is [lees meer]
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Dropje en telefoonlijn brachten 
gelukkige verbinding tot stand 

door Guus Geebel

Dinsdag 22 januari was het zestig jaar geleden dat Marijn van Kuik en Corrie van Rosmalen 
elkaar in Utrecht het jawoord gaven. Marijn was toen 22 en Corrie 23 jaar oud.

Burgemeester Sjoerd Potters kwam het bruidspaar op 23 januari
thuis feliciteren met hun diamanten huwelijksjubileum. 

Marijn werd geboren in Goirle en 
groeide vanaf zijn tweede jaar op 
in Tilburg. Hij werd elektronisch 
vakman en ging werkten bij gloei-
lampenfabriek Volt in Tilburg, een 
dochteronderneming van Philips. 
In 1956 vervulde hij zijn militaire 
dienstplicht als telefonist in de Ho-
jelkazerne in Utrecht. Corrie komt 
uit Utrecht en werkte in die tijd 
als telefoniste in de hoofdcentrale 
van het leger in een bunker aan het 
Servaasbolwerk. ‘Als het tijdens de 
avonddiensten rustig was hadden 
we wel eens lijncontact. Tijdens 
een van die momenten zat ik drop-
jes te eten en vroeg hem of hij er 
ook een wilde. Ja, lekker, zei hij, 
stuur er maar een door de lijn. Ik 
woonde op het Veemarktplein vlak-
bij de Hojelkazerne en zei: als je na 
afloop van onze dienst met je rug 
tegen de brievenbus voor de Hojel-
kazerne gaat staan, krijg je van mij 
een dropje. Ik was toch wel nieuws-
gierig en toen ik langs de kazerne 
fietste en hem zag staan gaf ik hem 
het beloofde dropje.’ 

Inwonen
‘We kregen verkering en een jaar 
later, op 9 augustus 1957 zijn 
we verloofd. Anderhalf jaar later 
trouwden we en we zijn nog steeds 
verliefd. Mijn bruidsboeket bestond 
uit witte cyclamen en lelietjes-van-
dalen. Ieder jaar kreeg ik van hem 
daarna op onze trouwdag een witte 

cyclaam.’ Na hun trouwen gingen 
ze inwonen bij de ouders van Cor-
rie in een kamer van drie bij vijf 
meter met schuifdeuren naar een 
andere kamer. ‘Maar die hebben 
we meteen met zachtboard dicht-
getimmerd.’ Ze woonden daar an-
derhalf jaar en verhuisden toen naar 
Veemarktplein 30 waar ze gingen 
inwonen bij de grootvader van Cor-
rie waarvan ze wisten dat hij daar 
wegging en bij zijn dochter ging 
wonen. Ze vertrokken er in oktober 
1989 omdat het huis gesloopt ging 
worden voor de Jaarbeurs en ver-
huisden naar de huidige woning in 
De Leijen, waar ze zonder hulp met 
veel plezier wonen. Het echtpaar 
kreeg een zoon en een dochter en 
heeft een kleinzoon. 

Activiteiten
Marijn werkte na zijn militaire 
diensttijd anderhalf jaar bij de alu-
miniumfabriek in Utrecht. Hij was 
een paar maanden voor ze gingen 
trouwen bij de ouders van Corrie in 
de kost gegaan. Hij had daarna ver-
schillende kortdurende banen totdat 
hij in Hilversum bij Philips vijf jaar 
werkte. Van 1965 tot 1970 werkte 
hij bij de Jaarbeurs en daarna werd 
hij fotograaf bij de Universiteit 
Utrecht bij Muziekwetenschap. Na 
een reorganisatie kwam hij bij de 
audiovisuele dienst van de faculteit 
Letteren. Bij de universiteit deed 
hij vijftien jaar de EHBO. Toen hij 

bij de universiteit stopte met wer-
ken kreeg hij het druk en had een 
agenda nodig. ‘Ze zeiden, je hebt 
toch niks te doen’, zegt hij lachend. 

Feest
Corrie werkte totdat ze van haar 
eerste kind in verwachting was als 
telefoniste in de legerbunker. Later 
was ze in de ouderenzorg werk-
zaam. Toen ze daarmee stopte ging 
ze vrijwilligerswerk doen in zorg-
centrum De Lichtkring in Utrecht, 
waar haar ouders in 1989 een aan-
leunwoning kregen. ‘Ik kwam daar 
in het koor en hielp bij allerlei acti-
viteiten. Ze zeiden je kan hier beter 
een bed neerzetten want je bent hier 
altijd.’ 

Nadat Marijn gestopt was met wer-
ken ging hij ook mee. Ze zijn steeds 
op Utrecht georiënteerd gebleven. 
Marijn had in militaire dienst bij 
een vredesonderdeel gezeten en 
dreigde voor de Bescherming Be-
volking (BB) of de Nationale Re-
serve te worden opgeroepen. Hij 
werd geattendeerd op de reserve-
politie en werd na een sollicitatie 
aangenomen. Hij deed er tien jaar 
dienst en eindigde als brigadier. 
Ook was hij actief bij het tamboer 
trompetterkorps van de reservepo-
litie. Het diamanten huwelijksfeest 
vierden ze met familie en vrienden 
op 22 januari in hotel Mitland in 
Utrecht met een uitgebreide brunch. 

Burgemeester Sjoerd Potters met het diamanten bruidspaar.

Aan de Keukentafel
door Henk van de Bunt

Donderdag 14 februari is de opening van het unieke pop-up restaurant ‘Aan de Keukentafel’ in 
De Vierstee te Maartensdijk; het idee is een initiatief van Stichting Vierstee 2.0. 

Henny van der Heijden (bestuurs-
lid Stichting Vierstee 2.0): ‘Ein-
delijk is het zover. De opening 
van het pop-up restaurant ‘Aan 
de Keukentafel’ in De Vierstee is 
een feit. Maanden van voorberei-
ding, plannen maken en concrete 
inkoop- en verbouwingsacties zijn 

eraan vooraf gegaan. Maar we zijn 
er klaar voor’. 

Keukentafel 
Iedere Nederlander heeft een keu-
kentafel. Aan de keukentafel wordt 
over van alles en nog wat gepraat. 
Een keukentafel kan van alles zijn: 

Het wankele houten tafeltje in de 
keuken van moeder, weggeschoven 
tegen een zijmuur. Of het tafeltje in 
de hoek van de volgepropte studen-
tenkamer of ‘het tafeltje van oma’. 
In een modern huis is vaak geen 
plek meer in de keuken en staat de 
tafel gewoon in de kamer om aan 

Deze foto (gemaakt bij de try-out) van ‘Aan de Keukentafel’ geeft een indruk van de sfeer aan tafel.

Bij de dood
van een moeder

Tot de meest tragische gebeurtenissen in het leven behoort de dood van 
iemands moeder, de vrouw die je het leven gaf, je alles leerde en er 
altijd voor je was. Althans, dat is de bedoeling, want tussen veel moe-
ders en kinderen gaat ook het een en ander mis: ruzies, verlatingen of, 
zoals in Wieringa’s geval, ‘tumultueuze strijd’; gelukkig echter degene 
die in harmonie en liefde de hand op de kist kan leggen bij het laatste 
afscheid.

Tommy Wieringa, die afgelopen zaterdagmiddag in Boekhandel Bouw-
man zijn nieuwe boek ‘Dit is mijn Moeder’ kwam presenteren, is een 
literaire superster, en dat was goed te merken: na een flitsoptreden van 
enkele minuten en een wat langere signeersessie moest de schrijver 
weer door, door naar andere oorden en nieuwe lezers.

In de fragmenten die hij voorlas kwam helaas vooral de ‘egoïstische en 
veeleisende’ kant van zijn drie jaar geleden overleden moeder aan bod, 
hetgeen misschien ook iets zegt over de schrijver zelf: ‘Zelfs op haar 
sterfbed maakten we ruzie’. De talrijk aanwezige toeschouwers hadden 
misschien toch ook de behoefte haar beloofde liefdevolle kant te willen 
ontmoeten, want zonder liefde voor de moeder is alles verloren. Maar 
die kant zal de lezer wellicht pas in het boek zelf aantreffen.

(Peter Schlamilch)

Tommy Wieringa signeert in een drukbezochte KunstKelder in de 
Bilthovense Boekhandel.

te eten en te werken. Maar zonder 
keukentafel tel je niet mee. Afge-
lopen jaren ontstond ook de term 
‘keukentafelgesprekken’ over thui-
shulp, participatiebaan of jeugd-
zorg. 

Samen
Het wordt druk in de keuken. Een 
keukentafel is weliswaar een stuk 
minder deftig dan een dialoogtafel, 
maar het komt de huiselijkheid wel 
ten goede. Aan de keukentafel kun 
je wel echt goede gesprekken heb-
ben Henny legt het uit: ‘Aan De 
Keukentafel’, dat is: Samen tafels 
dekken, elkaar opscheppen en on-
der het eten de dingen van de dag 
doornemen. Om mensen met el-
kaar te verbinden en iedereen een 
luisterend oor te bieden, om con-
tacten te leggen, te hernieuwen en 
te versterken. Een hapje eten, een 
glaasje drinken, volop gezelligheid 
en bijpraten: geen mens kan toch 
zonder?’ 

Ontmoeten 
Van der Heijden: ‘Kortom, ‘Aan de 
Keukentafel’ is waar dorpsgenoten 
elkaar ontmoeten en spreken in een 
warme, openhartige sfeer en waar 
we openstaan voor alle maatschap-
pelijke en culturele achtergronden. 
‘Aan de Keukentafel’ is een sociale 
gebeurtenis, ‘gevoed’ door gasten 
en vrijwilligers zelf. Maandelijks 
verandert de Vierstee in een pop-
uprestaurant’. 

Restaurant
Van der Heijden: ‘Ik nodig ieder-
een van harte uit voor de feestelijke 
opening op donderdag 14 februari 
2019’. Het restaurant is open van-
af 18.00 uur en om 18.30 uur gaat 
men aan tafel. Aan De Keukentafel 
is een initiatief van Stichting Vier-
stee 2.0 en wordt mogelijk gemaakt 
door enthousiaste en betrokken 
vrijwilligers. Kijk op de website 
voor informatie en reserveringen: 
www.vierstee.nl/aandekeukentafel.
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ZWIEBELSTEAKS
Mals filet lapje met mosterd, ui-ringen en ontbijtspek;
heerlijke combinatie, ca 10 min. bakken

100 gram 1,45

SCHOUDERFILET LAPJES
Om zachtjes te stoven; wordt niet droog en smelt op
de tong; ook lekker voor uw ovenschotel!

100 gram 1,25

KALFSRIBLAPPEN
Iets grof van draad en ligt doorregen; super smaakvol!
Kort aanbakken en ca. 90 min. stoven....

500 gram 11,50

LAMSBOUT MET BEEN
Vers uit Nieuw Zeeland! Aan een stuk of beentje los,
of aan blokjes voor uw stew; ca. 90 min. stoven

100 gram 1,90

CASSELERRIB
Huisgerookt & gepekeld; heerlijk bij al winterse kost;
even kort om en om bakken en smullen maar...

100 gram 1,98

De beste kwaliteit
van de op één na 

beste slagerij

Hier wordt je weer warm van:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van
maandag 28 januari t/m zaterdag 2 februari 2019. Zetfouten voorbehouden.

RUNDER BIEFBURGERS
100% rundvlees en lekker gekruid en licht gezouten 3 stuks 3,90
KIPFILET SCHNITZELS
Stevig gepaneerd en gekruid; kort bakken! 100 gram 1,25

De DIAMANTHAASJES
Voor de liefhebbers; fijn van draad en super mals,
mild gemarineerd of naturel, bakken als biefstuk

100 gram 2,75

0
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK 
KONINGSWEG 87 - UTRECHT
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

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

Felix, het vorige
asieldier van de maand, 
is gelukkig geplaatst!

Ras: Am. Staffordshire Terrier
Geslacht: Teef
Leeftijd: 06 - 08 - 2010
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Onbekend
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan alleen thuis zijn: Ja
Kan mee in de auto: Ja

Dag lieve mensen, dit is Ziva en zij heeft jullie hulp nodig! 
Ziva vindt het namelijk helemaal niet leuk hier. Ze is al 
eerder bij ons in het asiel geweest, zo’n 5 jaar geleden en kwam hier om te herstellen met haar pups.
Toen vond Ziva het prima bij ons, maar zij wist toen nog niet hoe het kon zijn met een warme familie.
Inmiddels weet Ziva dat wel en mist zij dit enom. Haar baasjes wilden haar ook helemaal niet weg doen,
maar zij konden helaas niet anders. 

Ziva is een echte mensen hond, zij doet alles voor haar mensen en zijn de wereld voor haar (ook mini mensen, 
maar daar moet Ziva wel even aan wennen). Zij luistert heel goed en tovert een glimlach op gezichten.
Ziva past zich makkelijk aan, als je een dagje geen zin hebt om lange wandelingen te maken,
dan doen we het toch morgen weer? Zij past op het 
huis als u weg bent maar u kunt haar ook meenemen 
(in de auto). Als Ziva gewend is in haar nieuwe huis,
kan zij zich ook prima zelf vermaken. 

Ziva houdt niet van andere dieren. Buiten kan zij
uitvallen naar katten of honden. Meerennen naast 
de fiets is een hobby van haar en haar vorige baasjes 
lieten haar voor de zekerheid gemuilkorfd uit. Wij doen 
ook voor de zekerheid een muilkorf om.

Er moet toch iemand zijn die Ziva meeneemt?
Deel het bericht van Ziva vanaf onze
facebookpagina, dank u wel!

Dier van de maand:
Ziva

Alzheimerorganisatie
zoekt bestuurslid

Alzheimer Zeist en omstreken zoekt 
voor De Bilt een belangenbehartiger/
bestuurslid. De belangenbehartiger 
neemt o.a. deel aan overleggen in 
de regio over dementie met zorgor-
ganisaties, hulpverleners, politici en 
beleidsmakers en kan hier ook een 
verbinder in zijn. 

Als bestuurslid neem je deel aan de 
vergaderingen die ongeveer eenmaal 
in de zes weken gehouden worden. 

Info via Alida Melkert
Tel. 030 6562977 of mail:
zeist@alzheimer-nederland.nl. 

IJs in Hollandsche Rading
De IJsmeesters van Hollandsche Rading begonnen dinsdagmiddag 22 januari 
met het opspuiten van de ijsbaan op het plein bij de school. Met de vaste me-
dewerking van de tennisclub voor watertoevoer en stroom, hoopten zij don-
derdag 24 januari al te kunnen schaatsen. De voor vrijdag geplande Disco on 
ice werd naar donderdag verplaatst in verband met de verwachte dooi.

Bilthovense Emily op Jumping
Traditiegetrouw wordt zondagmorgen op Jumping Amsterdam de Novotel Jumpertjes 
kinderochtend georganiseerd. Een van de onderdelen op het programma is het relais 

springen waarbij een ponyruiter samen met een internationale ruiter een parcours afl egt.

De 13-jarige Emily van Seume-
ren uit Bilthoven mocht zich sa-
men met internationale amazone 
Kim Emmen meten met zes an-
dere 6 koppels. Tijdens deze ru-
briek zijn het de ponyruiters die 
het verschil maken. 

De paardruiter gaat als eerste 
van start en als die foutloos ein-
digt bepaalt de snelheid van de 
pony die direct daarna het par-
cours afl egt, wie er uiteindelijk 
wint. Emily stuurde haar 6-ja-
rige D-pony waarmee ze succes-

vol is in het L-springen foutloos 
en snel door het parcours. 

Het duo wist een prachtige 3e 
plaats te behalen en is een enor-
me ervaring rijker geworden op 
deze indrukwekkende locatie.

Emily op snelheid tijdens haar rondje in het Relais springen.
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Alle jaren brood op de plank
door Henk van de Bunt

‘Door de eeuwen heen hebben mensen brood gebakken en gegeten. Onze taal zit vol met 
uitdrukkingen die met de bakker of met brood te maken hebben. We moeten in het leven zorgen dat 
er brood op de plank komt en om dat te bereiken zeggen we niet dat we geld moeten verdienen, nee 

we moeten ons brood verdienen. Als dat ‘voor de bakker komt’ zit het wel goed’.

Zo begon Guus Geebel in 2002 een 
artikel ten tijde van het verschij-
nen van het boek ‘Uit het leven 
van een dorpsbakker in de vorige 
eeuw’, waarin Gerrit Mulder (†) een 
tijdsbeeld neer zet van veertig jaar 
bakkers-vak in Maartensdijk. Toen 
Mulder een advertentie las, waarin 
bakker (G) Bos in Nunspeet een bak-
kersknecht vroeg, besloot hij erop te 
reageren. Het dienstverband begon 
in januari 1950. Drie jaar later kocht 
Bos de bakkerij van De Wit in Maar-
tensdijk. Mulder volgde hem en bleef 
in de bakkerij werken tot hij op 14 
januari 1990 met de VUT ging.

Advertentie
Op woensdag 4 januari 1995 ver-
scheen nummer 1 van de eerste 
jaargang van De Vierklank. Daarin 
bladerend ontmoeten we de adver-
teerders van toen die ook nu nog met 
enige regelmaat op de advertentiepa-
gina te vinden zijn. Eén van die ad-
vertenties is van ‘Bakker Bos voor 
Brood en Banket’. Mulder is daar 

dan niet meer werkzaam en zoon 
Wim Bos is inmiddels zijn vader als 
eigenaar opgevolgd. In die adverten-
tie (in De Vierklank) wordt ook al ge-
sproken over twee vestigingen, één 
aan de Dorpsweg 118 (nog steeds het 
bekende adres) en één in het voorma-
lige winkelcentrum de Marijkehof; 
op de plaats waar nu Dijckstate is ge-
vestigd en welke thans op Maertens-
plein 23 terug te vinden is. Met de 
volgende generatie - Bert Bos - blik-
ken we terug, vergelijken we en ko-
men daardoor in gesprek met hen, die 
het mede mogelijk maakten dat De 
Vierklank al 25 jaar de lokale ‘suf-
ferd’ van deze gemeente mag zijn. 

Beroep
Bert Bos: ‘Mijn vader (Wim Bos) 
hield ontzettend veel van zijn vak: 
‘Bakker zijn is niet alleen een beroep, 
het ook een levenshouding’, zei hij 
ooit. Hij had dat weer van zijn vader 
met de paplepel mee gekregen’. Bert 
is de derde generatie uit de Maar-
tensdijkse Bakker Bos-dynastie, die 

door de komst van grootvader Gijs 
Bos in 1953 ontstond, door vader 
Wim in 1974 werd overgenomen 
en sinds 2006 door kleinzoon Bert 
wordt voortgezet. Bert was na een 
voltooide bakkersopleiding in 1989 
in Hilversum begonnen met een ei-
gen zaak (van alleen maar bruine en 
witte bollen). In 1993 kwam hij als 
vennoot bij zijn vader in de zaak om 
in 2006 alleen verder te gaan. 

De binding met Maartensdijk werd 
nog verstevigd door de betrokken-
heid met de Maartensdijkse korfbalt-
rots Tweemaal Zes. Niet onlogisch is 
het dus, dat de jaarlijkse oliebollenac-
tie van deze sportvereniging produc-
ten betreft uit de bakkerij van Warme 
Bakker (Bert) Bos, die met vestigin-
gen in de aanpalende gemeenten Den 
Dolder en Hilversum ook buiten de 
gemeentegrenzen domicilie heeft ge-
kozen.

Advertentie
De ‘lijn’ van die eerste Vierklank-
advertentie zit er nog steeds in. Met 
een moderne calculator constateren 
we, dat de prijzen niet alleen in va-
luta (gulden werd euro), maar ook in 
waarden zijn gewijzigd. Bert: ‘Zo’n 
krentenbollenactie op woensdag 
en de gevulde koeken-aanbieding 
op donderdag bestaan nog steeds’. 
Opmerkelijk is ook in die eerste 
Vierklank-advertentie de grams-
vermelding: ‘Waldkorn het donkere 
meergranenbrood 400 gr.’. Bert: ‘Het 
gewicht van verschillende brood-
soorten kan vrij veel verschillen. Hoe 
meer zemelen er in een brood zitten, 
hoe hoger het gewicht meestal is. De 
zemelen nemen namelijk vrij veel 

Bakker (Bert) Bos in de winkel aan de Dorpsweg.

Hier begon grootvader in 1953. 

Oliebollen

vocht op tijdens de deegbereiding, 
waardoor er meer water moet worden 
toegevoegd aan een volkorenbrood 
dan aan een witbrood. Het eindge-
wicht is verder afhankelijk van het 
bakproces. Uit een vloerbrood ver-

dampt meer water tijdens het bakken 
dan uit een busbrood’. Daarom spre-
ken we tegenwoordig meer van ‘half 
of heel-brood’. Met een knipoog naar 
toen wordt deze week de advertentie 
in het nu opgemaakt. 

Rapport meerwaarde verondiepen 
overhandigd 

Donderdag 24 januari heeft Liz van Duin, directeur Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien 
bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het rapport ‘De meerwaarde van 

verondieping’ in ontvangst genomen op de Hooge Kampse Plas.

In het onderzoek zijn de effecten 
van acht verondiepingen van diepe 
plassen verspreid over Nederland 
onderzocht op de natuurwaarden en 
de waterkwaliteit. Het onderzoek is 
uitgevoerd door externe partijen die 
hebben gekeken naar de biodiversi-
teit (aantallen vogels, vissen, insec-
ten en planten) en de waterkwaliteit 
zowel voor, tijdens als na het ver-
ondiepingsproject. GrondbankG-
MG is bezig met de verondieping 
en herinrichting van de Hooge 
Kampse Plas. Directeur Ruud van 
Groesen overhandigde het rapport 
aan Liz van Duin. Ruud van Groe-
sen: ‘Door het zorgvuldig herin-
richten van diepe plassen willen wij 
meerwaarde creëren voor natuur en 
landschap. Ter onderstreping van 
deze ambitie is de afgelopen twee 
jaar in samenwerking met verschil-
lende partijen dit onderzoek uitge-
voerd. De uitkomsten laten zien dat 
het verondiepen van diepe plassen 
fantastische resultaten oplevert’.

Hooge Kampse Plas
De Hooge Kampse Plas is een mooi 
voorbeeldproject waar met herge-
bruiksgrond herinrichting mogelijk 
is geworden. In mei 2010 is K3 in 
samenwerking met Utrechts Land-
schap gestart met de verondieping 
en herinrichting van de plas. In en 
rond de plas worden ecologische 
en maatschappelijke doelen met el-

kaar verbonden. GrondbankGMG, 
onderdeel van de K3 organisatie, 
zorgt voor de gewenste herinrich-
ting, maakt de plas ondieper en legt 
eilanden aan. Rob Veenbrink, bos-
wachter van Utrechts Landschap: 
‘We kijken uit naar het eindresul-
taat, maar zijn nu al enthousiast 
over de ontwikkeling van de natuur 
in het gebied’. [HvdB]

Ruud van Groesen overhandigde het rapport aan Liz van Duin. 

Linnerie Annelies 
breidt uit

Linnerie Annelies Bedden heeft 165 m2 extra showroom ruimte 
tot haar beschikking gekregen. Een historische schuur op de 
Rading in Loosdrecht is speciaal ingericht voor de presentatie van 
comfortabele boxsprings van het merk Avek.

Geert en Rilana kochten in 2016 een karakteristieke loods achter hun 
huis. Inmiddels is deze prachtige ruimte verbouwd tot een mooie, war-
me en net zo sfeervolle ruimte als in de winkel aan de Rading 46a. 
Geert: ‘Wij creëren graag het gevoel van thuiskomen in een gezellige 
huiskamer met een kopje versgemalen bonen koffie. Daarbij nemen 
we de tijd om de klant te inspireren waarbij hun wensen en behoeften 
centraal blijven staan. Want iedereen slaapt anders en wij willen al-
leen maar tevreden slapers. Ons enthousiasme over goed en gezond 
slapen willen wij overbrengen in een ruimte waar beleving, gevoel en 
sfeer samen komen. Daar voldoet deze nieuwe ruimte ruimschoots aan. 
De showroom bevindt zich op een steenworp afstand van onze huidige 
winkel aan de Rading.’ Voor de nieuwe locatie heeft de naam het tus-
senvoegsel ‘exclusief’ gekregen. Linnerie Annelies Exclusief Bedden 
is uitsluitend te bezoeken op afspraak. Ook in de avond. Alle bedcom-
binaties zijn opgemaakt met het mooiste beddengoed uit de exclusieve 
collectie van Dommelin en nodigen uit om er zó in te stappen.

Voor de presentatie van boxsprings van Friese makelij hebben Geert en 
Rilana een aparte showroom ingericht.
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KIES & MIX FRUIT
Junami appels zak à 1 kilo
Pitloze rode druiven bak à 500 gram
Blauwe bessen bakje à 125 gram
Mandarijnen net à 1 kilo

 3 VOOR

450

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Seizoensaanbiedingen geldig van wo 30 januari t/m di 26 februari 2019

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.*

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

DANIO KWARK
2 bakken à 450 gram

 2 VOOR

300

RIBLAPPEN
Van Ierse of Europese herkomst
Per 500 gram

399
Kiloprijs 7,98

JUMBO SPEKREEPJES OF 
SPEKBLOKJES
Gerookte of ongerookte spekreepjes of
ongerookte spekblokjes
2 bakjes à 250 gram

 2 VOOR

350350

DIVERSE WIJNEN
Mezzacorona Merlot of Chardonnay, 
Mezza Spumante, Orana Merlot, 
Terra Pura Sauvignon blanc reserva 
of KWV Pinotage 
2 flessen à 750 ml

2 VOOR
1000

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

DREFT, FINISH OF SUN 
VAATWAS  TABLETTEN
Alle soorten
2 verpakkingen

1+1
GRATIS*

GOUDEERLIJK 
BROOD
Mais, dubbel volkoren 
of meergranen bruin

50%
KORTING
50%
KORTING

PAMPERS BABY-DRY 
MAXIPACK LUIERS
Per pak

2500
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Open podium voor het goede doel
door Kees Diepeveen

Basisschool De Regenboog in De Bilt steunt al vele jaren Stichting Kinderen van Abong Mbang 
o.a. door periodieke sponsoracties. Deze stichting ondersteunt projecten die kansen vergroten 

en de situatie verbeteren van kinderen in dit Oost-Kameroense dorp. 

Twee living statues. Na elke donatie werd door één van de statues een 
dansje gemaakt. 

Leerlingen uit de groepen 1 en 2 zingen heel enthousiast hun liedjes voor alle aanwezigen. Het jongetje in het 
midden ging na het zingen met de pet rond.

Oefenen in het solliciteren
door Henk van de Bunt

De laatste woensdag van januari is op de Aeres-mavo (voorheen Groenhorst College) 
in Maartensdijk voor de vierde klassers een bijzondere dag. Dan gaan alle leerlingen

na een grondige voorbereiding in de praktijk oefenen in het solliciteren.

In het proces er naar toe alsmede 
in de afwikkeling was ook nu weer 
Rotaryclub De Bilt - Bilthoven be-
trokken. De werkgeversrol wordt 
gespeeld door de leden van de Ro-
taryclub. Een aantal Rotary-leden 
krijgt dan een stuk of vier sollici-
tanten bij hen op kantoor of op hun 
werk. 

Workshop
De samenwerking tussen de school 
en de Rotaryclub loopt al een tien-
tal jaren, waardoor de Rotarians de 
nodige ervaring hebben opgedaan 
bij het voorbereiden van de jaar-
lijks zo’n 100 4e-jaars VMBO’ers 
op hun eerste sollicitatiegesprek. 
De leerlingen hebben eerst een sol-
licitatiebrief leren schrijven tijdens 
de lessen Nederlands. Ook hebben 
zij in workshops geoefend in het 
voeren van een sollicitatiegesprek. 
Een paar weken voorafgaand aan 
de sollicitatie-dag hebben de leer-
lingen op school klassikaal geoe-
fend. Zij kregen in die oefening al 
een serie tips mee voor een goed 
gesprek. Een reactie: ‘Ook al is 
het een oefening, het is nog best 
spannend om zo’n gesprek met een 
‘werkgever’ te doen, jezelf voor te 
stellen en over je sterke punten te 
moeten praten’. Bijna honderd leer-
lingen zijn op gesprek geweest. Het 
daadwerkelijke sollicitatiegesprek, 
waarbij de Rotarian zich zo goed 
mogelijk heeft ingeleefd in de vaca-
ture, duurt zo’n halfuur. Vervolgens 
wordt het gesprek geëvalueerd, 
maar ook de brief wordt nog eens 
samen bekeken. Want ondanks dat 
er in de les Nederlands al veel aan-
dacht aan is besteed, kunnen vaak 
nog goede tips voor de eerste echte 
sollicitatiebrief worden gegeven.

Ervaring
De leerlingen hadden de keuze uit 
een twintigtal advertenties, varië-
rend van minikraan-machinist tot 
banketbakker en van kapster tot 
dierenartsassistente. Vervolgens 
schreven zij tijdens het vak Neder-
lands een sollicitatiebrief naar de 
baan van hun keuze: ‘Dat is best 
wel een moeilijke opdracht. Hoe 
breng je nu in een paar zinnen over 
wat voor die mogelijke werkge-
ver van belang zou kunnen zijn’. 
Coördinerende leerkrachten José 
Dorresteijn en Lieke Hilligehekke 
zijn best tevreden met het project: 
‘Rotary De Bilt- Bilthoven doet dit 
programma elk jaar met de school. 
Natuurlijk is het eindresultaat geen 
echte baan, maar het geeft de leer-
lingen wel een bijzondere ervaring 
in het voeren van zo’n gesprek. Be-
oordeeld wordt op: voorbereiding, 
houding, mondelinge vaardighe-
den, interactie, improvisatie en op 
de sollicitatiebrief en CV. Er wordt 
geen cijfer aan de leerlingen gege-
ven, omdat het opdoen van deze 
(leer-)ervaring belangrijker is dan 
een cijfer. Daarom is meedoen ook 
gewoon verplicht’. 

Pijlers
De samenwerking tussen de 
school en de Rotaryclub kwam 
ooit tot stand op de Beursvloer 
van Samen voor De Bilt. Rotarian 
Klaas Kuiken: ‘Dit project sluit 
goed aan bij één van de vier pij-
lers van de Rotary: Community 
Service. De leden zijn enthousi-
ast om dit sollicitatieproject mede 
vorm te geven. Niet in de laatste 
plaats vanwege de mooie ontmoe-
tingen die zij hebben met deze 
jonge doelgroep. De meewer-
kende Rotarians hebben de be-
treffende leerlingen een persoon-
lijke uitnodiging gestuurd, om op 
woensdag 30 januari op gesprek 
te komen. 

De sollicitatiegesprekken vinden 
plaats op diverse kantoorlocaties 
in de gemeente De Bilt. Voor de 
leerlingen is dit meestal hun eer-
ste sollicitatie-ervaring. De span-
ning is dan ook soms te snijden. 
Zowel de locatie waar de sollici-
tatie plaatsvindt, als degene met 
wie het gesprek gevoerd wordt, 
zijn immers nieuw. Ook het soort 
gesprek is anders dan anders’.

Voor het eerst op sollicitatiegesprek.

Ouderfeest Julianaschool

Afgelopen jaar (2018) heeft voor de Julianaschool in Bilthoven in het 
teken gestaan van het 100 jarig bestaan met verschillende feestelijke 
activiteiten. Eén van de hoogtepunten was met de school een dagje naar 
de Efteling. Maar ook de reünie en een gezellige parade in de school 
was erg geslaagd. 

Vrijdag 25 januari is het jubileumjaar feestelijk afgesloten met een feest 
voor alle ouders van de leerlingen op de Julianaschool. Na een welkom 
door directrice Ella Prins is er een film vertoond met een boodschap 
van de kinderen vanuit de school aan de ouders. Toen ging het feest los 
met een geweldige DJ en een spetterend optreden van niemand minder 
dan Dries Roelvink.                                   (Patrick Rosengarten)

Deze keer is gekozen voor een 
Open podium om geld op te halen 
voor de Stichting Kinderen van 
Abong Mbang. Op vrijdag 25 janu-
ari verzorgden de kinderen in alle 
klassen prachtige optredens in drie 
tijdsblokken. Ouders, familieleden 
en andere bezoekers hadden zo 
voldoende tijd om de verschillende 
klassen te bezoeken.

Omdat de school een nieuw school-
gebouw krijgt is De Regenboog 
tijdelijk in lokalen in het Lichtruim 
en Kinderopvang ‘t Mereltje onder-
gebracht. Bij binnenkomst stonden 
daarom gidsen uit groep 8 klaar om 
de bezoekers langs alle lokalen te 
leiden. 

Goochelacts
De optredens door alle groepen 
waren zeer divers. Een groep zong 
Afrikaanse liederen en dansjes 
waarbij ook de bezoekers werden 
uitgenodigd om mee te doen. In de 
gymzaal liet een groep zien wat zij 
leuk vinden aan bewegen en sport. 
Er werd geturnd, geslingerd in tou-
wen en ringen, geklommen maar 
ook gekorfbald en geschaakt. Groe-
pen zongen liedjes, deden goo-
chelacts, hielden een loterij, een 
lachwedstrijd en er waren twee le-
vende standbeelden. Bij de jongste 
groepen werden er ook liedjes en 
beweegvormen uitgevoerd. Na elk 

optreden gingen er kinderen met de 
pet rond om te collecteren voor het 
goede doel. In de hal van de school 
was koffie en thee verkrijgbaar 
voor de bezoekers om na te praten 
over alle optredens.

Tandenborstels
Naast geld ophalen tijdens het 
Open podium heeft de school de af-
gelopen weken ook tandenborstels 
ingezameld. Stichting Kinderen 
van Abong Mbang heeft een hygië-
neproject en als onderdeel daarvan 
is het tandenpoetsen op de scholen 
daar geïntroduceerd. De kinderen 
hebben een klein tasje in hun klas 
waarin hun eigen tandenborstel en 
een tube tandpasta zit. Deze tan-

denborstels zijn aan vervanging toe 
en er zijn weer veel nieuwe kinde-
ren. Er werden in de aanloop naar 
het Open podium vele nieuwe tan-
denborstels gedoneerd. Uiteindelijk 
twee dozen vol. 

Dat het Open podium goed bezocht 
was werd aan het eind van de dag 
duidelijk toen het totaal bedrag 
bekend werd. De actie had maar 
liefst 1028 euro opgebracht voor de 
projecten van de Stichting. Op de 
website http://kinderenvanabong-
mbang.nl is meer informatie te vin-
den over deze stichting en de ver-
schillende projecten. 
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8 & 9 februari
Michaëlkerk

Kerklaan 31, De Bilt
Toegang gratis

Vlnr.: François Hemmerlin (relatie met de partners), Frank Diepstraten (relatie met de scholen), Karel Jan Hansen (film selectie en catering), Nadia Gandon - Najib (uitvaartverzorger Tap DELA). 

Een weekend lang indrukwekkende films bekijken op een groot scherm in de 
Michaëlkerk in De Bilt: dat kan op vrijdag 8 en zaterdag 9 februari tijdens het 
Spiritueel Film Festival. Er is gekozen voor een selectie van prachtige films uit 
meerdere landen, waarvan de beelden in je hoofd kruipen en er even in blijven 
zitten. Het begrip spiritualiteit gaat over wat bepalend is voor ons innerlijke 
leven, ons in diepste zin raakt. 

“Dit filmfestival is acht jaar geleden ontstaan als een afscheidscadeau van een 
pastor van de katholieke gemeenschap in De Bilt: Henk van Doorn. De reacties 
waren zo bemoedigend dat we er maar mee zijn door gegaan,” zegt François 
Hemmerlin die samen met Frank Diepstraten, Reggie van Caspel, Jeroen Vroom, 
Karel-Jan Hansen, Evert van Leersum en Philippe Terheggen het festival 
organiseert en de filmcommissie vormt. 

Het Spiritueel Filmfestival wordt gesteund door Tap DELA. Zij moedigen dit 
initiatief om bewoners van De Bilt en omgeving samen te brengen en te verrijken 
met een verdiepende film enorm aan. “Het is uniek om gratis naar een mooie 
film te gaan kijken in de karakteristieke Michaëlkerk. Een plek die gemaakt is om 
mensen bij elkaar te brengen en te ontmoeten. Het feit dat de organisatie veel 
aandacht besteed aan de selectie van films die vertoond worden,  als ook de 
ruimte biedt aan bezoekers om na afloop met elkaar na te praten onder het 
genot van een hapje en drankje is heel bijzonder. Wij ondersteunen graag dit 
soort initiatieven die meer betekenis geven aan het leven en zorgen voor een 
mooie ervaring en herinnering, “ vertelt Nadia Gandon-Najib van Tap DELA. 

De filmcommissie hanteert niet de strikt religieuze definities van spiritualiteit. 
Frank Diepstraten: ‘’Films met altijd dat beetje extra. Iets om nog langer over na 
te denken, beelden die je hoofd niet makkelijk verlaten.” 

Bijzonder is dat ook basisscholen worden uitgenodigd voor de vertoning van 
de jeugdfilm op de vrijdagochtend. Het gaat om groep 7 en 8 van de Patio en 
Michael basisscholen, onder begeleiding van de leerkrachten. Frank Diepstraten, 
voormalig schooldirecteur van de Laurenschool, gaat vooraf naar de scholen om 
een inleiding geven op het thema van de film. 

‘’De films worden allemaal kort ingeleid. Dan zetten we het thema en de sfeer 
van de film neer. Soms tippen we de aanwezigheden op een detail waar ze op 
kunnen letten’’. François Hemmerlin zegt: ‘’Het huiskamergevoel dat we creëren 
staat voorop. Mensen blijven na afloop altijd nog even napraten, genieten van 
een glaasje wijn of fris om de film al pratend een plekje geven.”

Programma
Polleke (2003), vrijdag 8 februari, 10.00 uur. 

Hoe gaan kinderen en volwassenen om met cultuurverschillen, maar ook met 
leefstijlen? Polleke (Liv Stig) wordt verliefd op de Marokkaanse Mimoen 
(Mamoun Elyounoussi) en stuit daar op andere gewoontes. Tegelijkertijd moet 
ze omgaan met haar twee totaal verschillende en uit elkaar gegroeide ouders. 
Dit leidt tot soms humoristische, soms heftige conflicten. 
(Naar het boek van Guus Kuijer).

Breathe (2017), vrijdag 8 februari, 14.00 uur. 

Wat als een waargebeurd romantisch verhaal begint wordt snel een menselijk 
drama: in de jaren na de Tweede Wereldoorlog raken Robin (Andrew Garfield) 
en Diana (Claire Foy) op elkaar verliefd. Ze trouwen en vertrekken naar koloniaal 
Kenia. Totdat Robin ziek wordt- en uiteindelijk door polio verlamd weer naar 
Engeland keert. Met een mix van levenskracht, vriendschap en zelfbeschikking  
ontwikkelt de film zich tot een pleidooi voor menselijkheid en rechten voor 
gehandicapten. 

A Late Quartet (2012), vrijdag 8 februari, 20.00 uur. 

De cellist Peter Mitchell (Christopher Walken) van het gevierde strijkkwartet 
The Fugue, krijgt te horen dat hij Parkinson heeft. Dit gegeven heeft een grote 
uitwerking op de musici, die moeten gaan nadenken over de toekomst van het 
orkest, over de opvolging van Peter en over hun eigen bestaan. De relatie tussen 
de orkestleden komt zwaar onder spanning. Een muziekale film van grote klasse, 
vol ingetogen emoties en vriendschap. 

Lemon Tree (2008), zaterdag 9 februari, 20.00 uur. 

Een Palestijnse weduwe Salma (Hiam Abbass) heeft een citroenboomgaard vlak 
aan de grens van de Westbank. Op een dag krijgt ze nieuwe buren, de 
Israëlische minister van Defensie Israel Navon (Doron Tavory) en diens 
echtgenote Mira Navon (Rona Lipaz-Michael). Al snel ontvouwt zich een 
veiligheidsrisico. De citroenboomgaard kwijnt langzaam weg. De film heeft 
natuurlijk een politieke context, maar de kracht van dit verhaal ligt in de intieme 
kijk op een toenemende tragedie tussen de buren, tussen de spelers aan beide 
kanten van het hek. 
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Team HNL in finale 
NK Debatteren

door Walter Eijndhoven

Na diverse voorrondes mocht het debatteam van Het Nieuwe Lyceum (HNL) op zaterdag 
26 januari aantreden in de landelijke finale tegen de beste debatteams. Gedurende diverse 

tussenrondes hoopte men zo de titel ‘Landelijk Debatkampioen’
binnen te slepen voor hun school. 

Dit kampioenschap wordt al sinds 
1998 georganiseerd door Stichting 
Nederlands Debat Instituut. Deze 
organisatie ontwikkelt debatactivi-
teiten voor scholieren en hoopt hen 
te prikkelen, overtuigender te leren 
spreken, zorgvuldiger te luisteren 
en nieuwsgierig te blijven. 

Maanden
Maandenlang hebben de leerlingen 
van HNL geoefend met hun team 
en zijn zij de strijd aangegaan met 
teams van andere scholen. Tijdens 
de voorrondes en de finale moeten 
de teams, bestaande uit vier deba-
ters, hun standpunt verdedigen. Om 
en om houden de voor- en tegen-
standers een speech van vier mi-
nuten. Wanneer alle debaters hun 
speech hebben gehouden bepaalt 
de jury, op basis van argumentatie 
en presentatie, de winnaar van het 
debat. 
‘In deze finale debatteren wij onder 
andere over stellingen als ‘Seksuele 
voorlichting leidt tot economische 
groei’, ‘Als de moeder na een be-
valling weer gaat werken, moet de 
partner drie maanden thuisblijven’ 
en ‘In de top van iedere kieslijst 
moet minimaal één kandidaat der-
tig jaar of jonger zijn’’, vertelt An-
nelotte, lid van het team van HNL. 
‘Daarnaast volgen nog twee impro-
visatiestellingen. Vooral improvi-

seren is best lastig, want je kunt je 
niet voorbereiden’. 

Rekenmeester
Na iedere ronde geeft de jury de 
verzamelde punten van de teams 
door aan de rekenmeester en gaat 
deze ermee aan de slag. ‘Alle uit-
slagen komen bij mij binnen’, legt 
rekenmeester Max Boiten uit. ‘Ik 
zit hier verstopt in de ‘kelder’ en 
voer alle gegevens in. De reken-
meester is een groot mysterie voor 
de leerlingen. Niemand weet wie ik 
ben en waar de rekenmeester zit, 
behalve dat hij ergens ‘onder in een 

kelder’, in één van de ruimten van 
de Universiteit Utrecht, de punten-
telling doorkrijgt’. 

Middenmoot
‘Ons team van HNL (Annelotte, 
Guusje, Hugo en Isa) eindigde uit-
eindelijk in de middenmoot op een 
zestiende plek’, vertelt Annelotte. 
Daarnaast werd iedere debater nog 
persoonlijk beoordeeld op argu-
mentatie en presentatie. Daardoor 
eindigde ik op 16e plaats, Guusje 
en Isa eindigden beide op de 70e 
plaats en werd Hugo 97e van de 
137 deelnemers’. 

Hugo, Annelotte, Isa en Guusje eindigden uiteindelijk op de 16e plaats.

Buitenspelen in de gemeente De Bilt
Geef je mening via de online enquête over buitenspelen

De gemeente De Bilt wil graag 
jouw mening horen over buiten-
spelen via een online enquête. Wat 
voor soort speelplek zie jij graag? 
Spelen hier peuters, kleuters of ou-
dere kinderen? Heb je wensen over 
het soort speeltoestellen? Is het fijn 
als er ook een bankje of een pick-
nicktafel staat? Kortom: wat is er in 
onze gemeente nodig is om het spe-
len en bewegen aantrekkelijker te 
maken voor jong en oud. Je kunt de 
enquête online invullen via www.
debilt.nl/buitenspelen. Dit kan tot 
22 februari. De antwoorden worden 
anoniem verwerkt en uitsluitend 
gebruikt als input voor het nieuwe 
beleid over buitenspelen. Buiten 
zijn en bewegen voor jong en oud. 

Speelplekken moeten daaraan bij-
dragen, maar doen dat nu lang niet 
altijd. Bovendien zijn de wensen en 
behoeften ten aanzien van speel-
plekken de afgelopen jaren veran-
derd. Denk aan mogelijkheden voor 
verschillende leeftijdsgroepen, ont-
dekken, elkaar ontmoeten of na-
tuurlijk spelen. 

Nieuw beleid 
De gemeente De Bilt vindt het be-
langrijk dat jong en oud zoveel mo-
gelijk beweegt en buiten kan zijn. 
Daarom wordt het beleid over bui-
tenspelen vernieuwd zodat het vol-
doet aan de hedendaagse wensen en 
behoeften voor spelen en bewegen. 
Dat gebeurt samen met kinderen, 

ouders, scholen, ouderen en natuur- 
en gezondheidsorganisaties. In de 
toekomst wordt ook samengewerkt 
aan de uitvoering en het beheer van 
dit beleid. 

Vervolgstappen
Deze enquête is de eerste stap om 
wensen over buitenspelen in kaart 
te brengen. In het voorjaar van 
2019 organiseert de gemeente bij-
eenkomsten om samen met inwo-
ners en andere betrokken partijen 
het beleid over buitenspelen ver-
der uit te werken. Meer informa-
tie op www.debilt.nl/buitenspelen 
of neem contact op met Bart van 
Dijk via b.vandijk@debilt.nl of 030 
2289 411. 

’t Kompas in nieuwe shirts
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 
januari heeft basisschool ’t Kompas 
in Westbroek van Vink Witgoed 
nieuwe schoolshirts gekregen. De 
andere shirts waren behoorlijk ver-
ouderd en met een nieuw jaar was 
het hoog tijd voor nieuwe shirts. 

Directeur Marin van Duuren 
(rechts) en Ruth Nagel (Vink 

Witgoed) met de leerlingen van 
groep 7/8 van het Kompas.

[foto Henk van de Bunt] 

Martin Luther Kingdag
De derde maandag van januari besteedt de Martin Luther Kingschool 
in Maartensdijk traditioneel aandacht aan de naamgever van de school. 

In Amerika is Martin Luther Kingday een officiële feestdag ter ere van 
dominee Martin Luther King. De dag krijgt in Amerika inhoud met de-
monstraties voor vrede, sociale rechtvaardigheid, rassen- en klassen-
gelijkheid. Dit zijn nog steeds actuele onderwerpen, ook in Nederland. 

Acties
Op school wordt er vooral aandacht besteed aan de persoon Martin Lu-
ther King. Ook het verhaal van Rosa Parks wordt jaarlijks verteld. Rosa 
Parks is bekend geworden door haar verzetsdaad in 1955. Zij weigerde 
een zitplaats, in het voor zwarten gereserveerde deel achterin de lijn-
bus, af te staan aan blanke passagiers. De vreedzame protestacties die 
daarop volgden werden geleid door Martin Luther King.
Banner
Maandag werd bij de ingang van de school een grote banner onthuld. 
Er is gekozen voor een afbeelding van Martin Luther King met op de 
achtergrond de bus waarin het verhaal van Rosa Parks zich heeft af-
gespeeld, omdat dit (met name voor jongere) kinderen meer zal aan-
spreken dan een foto van Martin Luther King alleen. De foto sluit ook 
mooi aan bij een citaat van Martin Luther King die op de banner staat 
afgedrukt: 

‘If you can’t fly, then run.
If you can’t run, then walk.
If you can’t walk, then crawl,
But whatever you do, you have to keep moving forward’.

Groep 4 krijgt uitleg bij de banner in de school.

Sportief toernooi 
basisschoolleerlingen 

Vorige week vond in de Biltse sporthal weer het jaarlijkse basketbal en 
cool moves toernooi plaats voor de leerlingen uit groep 8 van de ge-
meentelijke basisscholen. Over vier ochtenden verdeeld namen er zo’n 
400 leerlingen deel, afkomstig van 12 scholen. 

In de lessen bewegingsonderwijs hadden de leerlingen al enigszins ge-
oefend om de regels van het basketbal en cool moves – een begin van 
volleybal – onder de knie te krijgen. Maar nu kregen ze dan de kans om 
tegen andere scholen te laten zien wat ze opgestoken hadden: er waren 
veel leuke wedstrijden te zien waarbij het resultaat ondergeschikt was 
aan het spelplezier. Prijzen waren niet te winnen, maar desalniettemin 
vertrokken de kinderen na 6 , 7 of 8 gespeelde wedstrijden weer vol-
daan naar huis of naar school.                      (Paul van den Brink)

Onderlinge ontmoetingen van groepers acht in de Biltse Sporthal.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jezus zegt: Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven 
vraagt wat u maar wilt en het zal u geschieden! Evangelische 
Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

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

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

Nootjes
 De Vierklank 14 30 januari 2019

Te koop aangeboden
HORLOGEBATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag 
t/m. vrijdag van 08.30 tot 
12.00 uur en 13.30 uur tot 
17.00 uur. Zaterdag gesloten 
tel. 0346-212672 

SENIORENBED i.z.g.st.
elektrisch verstelbarelat-
tenbodem compleet metma-
tras en dekbed t.e.a.b. Tel. 
06-40306646

7 klassieke cd’s van; Placido, 
Domingo. o.a. Verdi-il 
Trovatore, Rigoletto, Nabucco, 
Rossini-il Barbiere di Sivig. 
€2,- Tel.06-14040516

Royal rock kristallen bonbon 
schaaltje met deksel en op 
een voetje .diameter is 18 cm 
€6,- Tel: 06-14040516

2 boeken van Cees 
Nootenboom; In Nederland 
en Rode regen. €3,- Tel: 
06-14040516

2 ijzeren strijkijzers samen 
€7,-.Tel 0346-211738

Stalen bureautje €10,- 
Combinatie koelvrieskast 
€40,- Tel. 06-12064860

Nieuwe echte leren Heren 
schoenen Hush Puppie mt 
42. €70,- Nu €35,- Tel. 030-
2290390

G-star Raw Heren jeans 
(gedragen) maat 32/32 €10,- 
Tel. 06-54906964

Schaatsen hoge stalen Noren 
Nooitgedagt mt 40 €20,- Tel. 
0346-212436

Een keurige, wel gebruikte 
friteuse, 3000 watt. €5,- Tel. 
0346-212613

6 Degelijke magneetschake-
laars, 24v AC, contacten: 2 
polig 10 Amp 220 V. €10,- Tel. 
0346-212613

Mooi berber tafelkleedje 120 x 
80 cm. €25,- Tel. 0346-212613

Een TomTom one. Werkt 
nog uitstekend. €10,- Tel. 
0346-212613

Toyota elektrische naaimachi-
ne €50,- Eenmaal gebruikt! 
Dus als nieuw in de doos. 
Tel.0346-212069

Nieuwe bench voor kleine 
hond met kussen en mand. 
€50,- Tel. 06-10336534

Elektrische broekenpers 
z.g.a.n. Merk Corby 230 watt 
€49,- Tel. 0355771587

2 wollen onderdekens 140x 
200cm. Praktisch nieuw. 
Moeten weg wegens te smal. 
€15,- per stuk. Tel 06-44116125

Kunstschaatsen mt 41 €20,- 
Rolschaatsen nw in doos 
merk oprs maat 38 wielen 
rood. Tel. 0648372747 

Schaatsen viking lage noren. 
Maat 47 €39,-. Inline skates 
merk bauer 1x gebruikt als 
nieuw €39,-. Maat 46. Tel 
0648372747

Voor in de tuin een betonnen 
hyppie bus met open laad bak 
voor plantjes €50,- Tel. 046-
243758

Voor opel vectra type 2 sport 
achterlichten. Zijn nog als 
nieuw €40,- Tel. 0346-243758

Nieuwe rage crystal artkit. 
De afbeelding poolhonden zit 
nog in de verpakking. €35,- 
Tel 0346-243758

4 antieke puddingvormen 
in één koop. €10,- Tel 030-
2290923 
Technica skeelers z.g.n. Met 
knie en elleboogbeschermers. 
€15,- Tel 030-2290923

Party koelhoudbox curver 
nieuw nog in verpakking. Met 
3 koelelementen. €3,- Tel. 
030-2290923

Hangemaakte zwarte heren-
schoenen. Maat 44. Zgan. 
Merk Gerba. €10,- Tel 030-
2290923

Schaatsen noren met schoen 
maat 41. Van V&D €10,- Tel. 
030-2290923

Houten slee met metalen glij-
ders. €10,- Tel 030-2290923

Activiteiten
MEDITEREN in Bilthoven. 
Op maandagavond van 19.45 
tot 21.15 uur. Voor info 
06-28695669

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

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

Gezin met 3 kinderen (10jr, 
6jr en 4jr) uit Groenekan zoekt 
gediplomeerde NANNY/
Gastouder aan huis voor 3 
dagen in de week (ma, di en 
do) van 14.00 uur tot 18.30 
uur. Reactie per mail:
annelies@kinderopvang-thuis.
nl of telefonisch 06-23126758. 

Wil jij werken bij een vak-
bond? Ben jij in de mid-
dag/avond beschikbaar? 
Ben jij COMMUNICATIEF 
sterk en sta jij sterk in jouw 
schoenen? Neem dan contact 
op! Waar: Bilthoven. Dagen: 
Ma-Di-Woe-Do. Tijdstip: 
16.45-20.45 uur. Mail: 
solliciteren@berkvacatures.
nl. Tel: 06-45133532

Heb je iets met PAARDEN, 
ben je handig en hou je ervan 
om lekker buiten te werken 
dan ben jij wellicht de per-
fecte kandidaat om het team 
te komen versterken op 
onze pension-/handelsstal 
in Maartensdijk. Bel Cora 
Arends 06-54753516 voor 
meer informatie.

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

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

Wilt u uw Engels of Frans graag 
wat ophalen? Ervaren talen-
docente, gepensioneerd, geeft 
CONVERSATIELESSEN in 
genoemde talen, waarbij alle 
aspecten van de taal behan-
deld kunnen worden. Ik woon 
in Bilthoven, de Leyen, tel. 
06-51412055

GEZELSCHAPS-
VERZORGSTER 55, referen-
ties beschikbaar. Te Bilthoven, 
tel 06-54941521 24/7.

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiecoaching aan 
huis. Tel 06 34892915

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

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

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

Op ‘t bankje
Het is vrij rustig en na een flinke wandeling ben ik even op het 
bankje neergestreken. Het is fris maar omdat de zon af en toe te-
voorschijn komt goed uit te houden. Ik speel wat met mijn sleu-
telbos om wat om handen te hebben. Dan komt er een vrouw met 
een treurig gezicht bij me zitten. ‘Ik wou dat ik dat kon doen’, 
zegt ze naar mijn spelende handen kijkend. Ik kijk haar vragend 
aan. ‘Ik bedoel met mijn sleutelbos spelen. Die heb ik toen er even 
uitging om een verjaardagskaart op de bus te doen op tafel laten 
liggen. Zul je net zien dat mijn man een paar dagen voor de zaak 
in Brussel is en mijn buren die een sleutel hebben er ook niet zijn.’ 
Ik heb het te doen met de vrouw en ben altijd bereid een oplos-
sing te vinden. Ik vertel haar dat ik altijd een reservesleutel in 
mijn portemonnee heb omdat ik die altijd bij me heb. Ik realiseer 
me dat het een goede tip is, maar dat de vrouw daar nu niets aan 
heeft. ‘Is er niet iemand anders die een sleutel heeft’, vraag ik een 
beetje overbodig, want als dat zo zou zijn had ze daar vast al iets 
mee gedaan. ‘Mijn dochter heeft een sleutel, maar die woont in 
Zeist en werkt in Utrecht. Ze heeft wel een mobiel maar dat num-
mer ken ik niet uit mijn hoofd.’ Ik pieker hoe ik haar zou kunnen 
helpen en vraag of ze het nummer van haar werk niet kan bellen. 
‘Dat nummer ken ik ook niet’, zegt ze moedeloos. Ik denk dat dit 
met de smartphone gemakkelijk te vinden moet zijn. Ik vraag de 
naam van het bedrijf en vind al gauw een telefoonnummer. ‘Zal 
ik het bellen’, vraag ik. Ze vind het prima maar aan haar gezicht 
kun je zien dat ze het eigenlijk niets vindt. Ik tik het nummer in en 
geef haar mijn telefoon. Als ze contact heeft en om haar dochter 
gevraagd heeft zie ik haar gezicht opeens helemaal opfleuren. ‘Ze 
is dus gewoon thuis’, hoor ik haar zeggen. Zichtbaar opgelucht 
geeft ze de telefoon terug. ‘De telefoniste vertelde dat ze thuis is 
omdat er een monteur voor haar verwarming langs zou komen. 
Ze weet niet wanneer die klaar is maar ze zou vandaag niet meer 
komen. Dan ga ik maar gauw kijken hoe laat de bus gaat’, zegt 
ze en wil meteen opstappen. Ik vind dat we op de wereld zijn om 

elkaar te helpen en bied haar aan er met de auto heen te gaan. Dat 
vindt ze helemaal fantastisch. ‘Bel uw dochter eerst maar dat u 
eraan komt.’ Ik geef haar weer mijn telefoon en ze vertelt kort wat 
er gebeurd is en dat ze de sleutel komt halen. Ik zeg dat ik eerst de 
auto ga halen en met een minuut of tien weer bij het bankje ben. 
Als ik met de auto bij het bankje kom staat ze al klaar om in te 
stappen. Nu ze ontspannen is blijkt de vrouw een gezellige prater 
te zijn. Ze vertelt over haar dochter die een goede baan als direc-
tiesecretaresse heeft en altijd voor haar en haar man klaarstaat. 
Twintig minuten later staan we bij haar dochter voor de deur waar 
de monteur nog bezig is. Glunderend met 
de sleutel in haar hand stapt ze 
weer in en rijd ik de vrouw naar 
huis. Natuurlijk moet en zal ik 
eerst een kop koffie bij haar 
drinken en hebben we een 
gezellige babbel. Als ik op-
stap zegt ze dat ze ook een 
sleutel in haar portemonnee 
zal doen.

Maerten   

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl
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Overtuigende winst DOS
Het Westbroekse en het Kampense DOS ontmoette elkaar nooit eerder 

in competitieverband. De Westbroekers gaan de geschiedenisboeken 
nu in als eerste overwinnaar in een onderlinge duel.

Het was een beetje rennen of stilstaan in deze wedstrijd 
voor DOS. In de periode dat het rennen was speelde 
DOS goed korfbal met hele mooie combinaties en veel 
doelpunten. In de momenten van stilstaan was de pas-
sing ondermaats, werd er weinig gescoord en werd er 
verdedigend teveel weg gegeven. DOS keek de afgelo-
pen wedstrijden steeds snel tegen een achterstand aan 
maar had zich voorgenomen de rollen nu eens om te 
draaien. Met een quick start pakte de thuisclub een 5-0 
voorsprong. In het resterende deel richting de rust wist 
DOS nog maar vier keer te scoren. Hierdoor kwamen 
de gasten uit Kampen dichterbij. 

Halverwege had DOS nog steeds een voorsprong, maar 
was het verschil tot drie doelpunten geslonken (9-6). 
De eerste periode na rust ging het gelijk op. Het was 
een rommelige fase, waarin DOS moeite had om lek-
ker in de wedstrijd te komen. Met name de afronding 
was onvoldoende. De voorsprong van DOS smolt als 
sneeuw voor de zon. Net op tijd hervond de thuisclub 
het juiste ritme. DOS Kampen scoorde bij 13-12 de 
aansluittreffer, maar direct scoorde DOS Westbroek. 

Dat was het startsein om snel de voorsprong te vergro-
ten naar 17-12. DOS kwam hierna niet meer in gevaar 
en liep via 21-15 uit naar een uiteindelijke eindstand 
van 25-18. Een mooie en terechte overwinning over de 
gehele wedstrijd gezien. Door dit resultaat houdt DOS 
aansluiting bij de middenmoot. Volgende week speelt 

DOS een lastige uitwedstrijd tegen KVA. De wedstrijd 
in Amstelveen begint om 19.30 uur.

Mathijs de Rooij staat klaar voor één van zijn 
doelpunten.

Twee belangrijke punten 
voor Irene

Loodzwaar, dat is de enige juiste typering voor het Irene’s start van de tweede competitiehelft. 
In drie weken speelde het Bilthovense team tegen de top 3 van de ranglijst.

Afgelopen weekend was Leython 
uit Leiderdorp aan de beurt. De 
nummer drie van de ranglijst met 
veel lengte en ervaring in het team 
ging als een speer van start en zette 
Irene met veel servicegeweld onder 
druk. Gevolg was een ruime 25 - 18 
nederlaag voor Irene. De tweede set 
tapte Irene na een tactische omzet-
ting (Marit Pasterkamp werd als 
buitenaanvaller opgesteld) uit een 
ander vaatje waardoor de stand 
gelijk getrokken werd. De derde 
set was weer duidelijk voor Ley-
thon en in de vierde set leek Irene 
bij een 18-15 achterstand op een 
3-1 nederlaag af te stevenen. Daar 
stak Maaike Scharrenburg met een 
geweldige opslagbeurt een stokje 
voor waardoor Irene via 25-21 op 
gelijke hoogte kwam. De beslissen-
de set moest het jonge Irene echter 
weer aan het ervaren Leython laten. 
Irene coach Erna Everaert was on-
danks de nederlaag niet ontevreden: 
‘Het was niet onze beste wedstrijd, 

maar we zijn altijd blijven knokken 
en slepen er bij de nummer 3 toch 2 
punten uit. 

Daar kan ik met dit jonge team al-
leen maar heel tevreden zijn’. 

(Michel Everaert)

Irene knokt voor de punten.

NOVA speelt 
degradatiekraker

Vooraf wisten beide ploegen dat vandaag twee belangrijke 
punten konden worden gepakt en van de o zo getergde nul 

af te komen; een degradatiekraker. 

Vol goede moed was NOVA naar KVA afgereisd, begon daar aanval-
lend sterk aan de wedstrijd en versierde een strafworp in de eerste 
aanval. Een lange aanval van KVA zorgde voor een gelijke stand. De 
verdediging van NOVA leek nog niet geheel scherp, wat resulteerde 
in veel vrije ballen en strafworpen. Een benutte strafworp en vrije bal 
resulteerde in een voorsprong voor KVA van 3-1. Deze werd wel gelijk 
weggewerkt door NOVA, 3-3. Weer pakte NOVA een voorsprong (3-
4). Er werd in deze fase moeilijk gescoord. Na een kwartier werd KVA 
na een slimmigheidje met het doorspelen van de doorloopbal naar de 
rebound onder de korf beloond met een strafworp, een gemakkelijke 
goal in deze fase, 4-4. 
De beginfase was voor NOVA verdedigend slordig. Via een schot en 
nog geen drie minuten later was de 4e strafworp een feit. Echter werd 
deze voor de tweede keer gemist door KVA. Na deze tweede misser 
revancheerde KVA zich door gelijk raak te schieten met een afstands-
schot. 6-4 op het scorebord. KVA leek zich te realiseren dat de straf-
worpen vandaag als warme broodjes over de toonbank gingen en leken 
hier dan ook nadrukkelijk naar op zoek. Dit resulteerde in de vijfde 
strafworp binnen 20 minuten. Tijd voor NOVA om een time-out te ne-
men. Via 7-4, werd op 7-5 weer een strafworp toegekend, de zesde van 
vandaag. Wat resulteerde in de 8-5. Op 10-7 nam NOVA geen risico 
tegen de dames van KVA, wat resulteerde in een vrij schot op twee be-
nen, de 11-7. Er werd nog gewisseld, maar het effect leek uit te blijven. 
Er werd gerust op een stand van 12-7.
De scheidsrechter floot voor het begin van de tweede helft. Via een 
schot van een dame en twee spitsengoals was het al snel 15-7. NOVA 
was in deze fase ongelukkig in de afronding. Echter kwam NOVA in 
deze tweede helft nog tot een verschil van vijf. Er werd gehamerd op 
dat het onderlinge resultaat nog kon uitmaken. Echter werden de aan-
vallen hierna gehaaster en nam KVA meer en meer de rust om tot kan-
sen te komen. Wat resulteerde in dat KVA nog verder uitliep naar een 
eindstand van 28-18. Voor NOVA zullen de eerste punten helaas nog op 
zich moeten laten wachten.                      (Tijmen van den Pol) 

Sport op
Amsterdamse bodem

Van donderdag 24 tot en met zondag 27 januari kon paardensport 
minnend Nederland zijn hart weer ophalen tijdens Jumping Amsterdam. 
Dit jaar een Diamond Edition vanwege het 60-jarig jubileum met 
als kers op de taart de Longines Wereldbekerkwalificatiewedstrijd 
springen op de laatste dag van het evenement.

Het laat zich raden dat tijdens het evenement veel internationaal be-
kende namen in zowel dressuur als tijdens het springen aan de start 
verschenen. Maar ook voor de minder bekende ruiters opende Jumping 
Amsterdam de deuren. Op donderdag stonden nationale springrubrie-
ken op het programma in de klassen L, M, Z en ZZ. Ruiters kregen 
de afgelopen maanden de kans zich te kwalificeren tijdens een aantal 
daartoe aangewezen wedstrijden. Derhalve ontmoette de top uit de na-
tionale sport elkaar op Amsterdamse bodem. Helemaal Amsterdams is 
de bodem overigens niet want Agterberg uit De Bilt is al jaren hofleve-
rancier van de pistes tijdens Jumping Amsterdam.

Een van de deelnemers was de uit De Bilt afkomstige Tanja van Amers-
foort. Zij kwalificeerde zich met de 7-jarige schimmel Horton in de 
klasse L met een eerste plaats tijdens een wedstrijd in Bunschoten. In 
Amsterdam was ze iets minder succesvol. De jonge ruin was behoorlijk 
onder de indruk van de accommodatie waardoor er een kleine com-
municatiestoring ontstond. Zonder prijs maar beslist een ervaring rijker 
keerden ze huiswaarts.

Tanja van Amersfoort is goed onderweg met de 7-jarige schimmel Horton.

Super Saturday 
bij Irene Volleybal 

Zaterdag 2 februari is het Super Saturday in de Kees Boekehal. 
Naast de thuiswedstrijden van alle Irene volleybalteams zijn er allerlei leuke activiteiten 

gebaseerd op volleybal die gratis open staan voor iedereen.

Zo komt de JoinVolleybalbus van 
de Nevobo langs met allerlei gave 
opblaasbare volleybalattributen, 
waardoor de Biltse jeugd op een 
leuke manier kennis kan maken 
met volleybal. Voor de kleinsten 
is er een volleybalkasteel en voor 

de groteren is eer de smashmeter 
die meet hoe hard je kunt sma-
shen. 

De jeugd begint om 9.00 uur te 
spelen en het hoogtepunt vor-
men de wedstrijden van Dames 1 

(15.00 uur) en heren 1 (17.00 uur). 
Om de kosten van Super Saturday 
te dekken kun je een gokje wagen 
op de setstand van de laatste set 
van deze wedstrijden. Verder is er 
een taartbakwedstrijd’. ‘s Avonds 
is er vanaf 18.00u een buffet.
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advertentie

ONBEPERKT GENIETEN
voor máár € 25 P.P.!

Kon. Wilhelminaweg 435 - 3737 BD Groenekan
0346 - 21 82 98 - www.asiandelight.nl

Openingstijden
ma: gesloten - di t/m zo: 16.00 - 22.30 uur

advertentie

Hooge Kampse Plas 10 jaar verder
door Henk van de Bunt

In Fort Voordorp werd in februari 2009 de eerste informatiemiddag georganiseerd over de 
herinrichting van de Hooge Kampse Plas. Nu, 10 jaar verder, is de Hooge Kampse Plas voor 
een groot deel klaar. Door Grondbank GMG, onderdeel van gebiedsontwikkelaar K3, zal dit 
jaar het project, met als eindresultaat een prachtig natuurgebied, worden opgeleverd aan het 

Utrechts Landschap. Met senior-projectleider Wim Vermeule kijken we terug en vooruit:

Vermeule: ‘Het werk wordt uit-
gevoerd in nauwe samenwerking 
met de klankbordgroep, bestaande 
uit Stichting Brigida, Dorpsraad 
Groenekan, Stichting Milieuzorg 
Zeist e.o., IVN-De Bilt e.o., Vogel-
wacht Utrecht, gemeente de Bilt en 
Groenekans Landschap. De Hooge 
Kampse Plas is begin jaren ’70 
ontstaan door zandwinning voor 
de aanleg van de A27. Er bleef een 
diepe plas over, die na de zandwin-
ning, is gebruikt voor het storten 
van bedrijfsafval (1974-1977) en 
baggerspecie uit het Amsterdam-
Rijnkanaal (1978-1979). De bedoe-
ling was om de plas weer als wei-
land op te leveren, maar de stank 
die de plas toen produceerde, heeft 
er voor gezorgd dat dat plan nooit is 
uitgevoerd. Door de diepte, de mate 
van vervuiling én de steile oevers, 

leverde de plas ook nauwelijks 
waarde voor de natuur op’. 

Herinrichting
Mede om de ecologische waarde 
van de plas te verhogen, is toen het 
zogenaamde verondiepingsproject 
gestart. Daarbij wordt onder meer 
de verontreinigde bodem afgedekt. 
De start van de natuurontwikkeling 
bestond uit het maken van eilanden, 
flauwe oevers met riet en ondiep 
water (circa 1,5 meter diep) aan de 
noordzijde van de plas. Door het 
ondiepe water kunnen waterplan-
ten op de bodem groeien. Daarna is 
gestart met de herinrichting van de 
zuidelijk deel van de plas, waarbij 
de steile oevers worden aangevuld 
tot een stabiele oever, die niet af-
kalft. Daardoor kan het fietspad 
worden behouden voor de toe-

komst. In het zuidelijk deel wordt 
tevens de bodem opgehoogd, maar 
blijft minimaal 10 meter diep. Deze 
dieptesprong is een extra waarborg 
voor behoud van helder water, nu 
en in de toekomst. Helder water is 
van belang voor de diverse soorten 
eenden, die al duikend en op zicht 
hun voedsel moeten zoeken. 

Voortgang
Vermeule vervolgt: ‘Vanaf de start 
in mei 2010 is er inmiddels 1,2 mil-
joen m³ grond en baggerspecie in 
de plas aangebracht. Inmiddels is 
het noordelijk deel bijna helemaal 
klaar. In 2013 is het eerste deel op-
geleverd en in oktober 2018 is ook 
het tweede deel hiervan opgeleverd. 
De resterende 3 eilanden zullen we 
dit jaar maken uit de werk-weg, die 
nu dwars door de plas loopt. Omdat 

we nog bezig zijn met het zuidelijk 
deel, blijft die weg echter nog even 
liggen. Inmiddels is alle benodigde 
grond en baggerspecie vastgelegd. 
De komende maanden zal deze 
worden aangevoerd en wordt er 
gewerkt in het zuidelijk deel van 
de plas. Zo worden de oevers aan-
gevuld en de bodem opgehoogd. 
De grond uit de werkwegen zal 
met een snijkopzuiger en een drij-
vende transportleiding worden ver-
plaatst naar delen in de plas waar 
de vrachtauto’s niet kunnen komen. 
Langs de zuidwestoever (zijde 
fietspad) wordt tevens een vogel-
kijkscherm aangelegd en langs de 
zuidoever (zijde Fort Voordorp) een 
oeverzwaluwwand. Tot slot worden 

de bouwvoorzieningen (keet en as-
faltterrein) bij de plas verwijderd 
en wordt ook die plek ingericht als 
natuur. Daarna kan de natuur zich 
ongestoord verder ontwikkelen en 
kan iedereen ervan genieten’.

Waterkwaliteit
De grond en baggerspecie wordt 
vooraf door een erkend bedrijf ge-
keurd en is veelal afkomstig van 
gemeenten en waterschappen. De 
aangevoerde baggerspecie wordt 
via een vultrechter in de plas ge-
bracht. Hierdoor is de vertroebe-
ling van het water minimaal. De 

waterkwaliteit wordt al vanaf het 
begin van de herinrichting in 2010 
elke twee maanden gemeten door 
het Biltse ingenieursbureau Sweco 
(voorheen Grontmij). Hieruit komt 
tot dusver naar voren dat de wa-
terkwaliteit ruim binnen de eco-
logische normen blijft. Overigens 
controleert ook het waterschap de 
waterkwaliteit regelmatig. 

Flora & Fauna
Grondbank GMG houdt zorgvul-
dig rekening met (beschermde) 
plant- en diersoorten die zij tijdens 
de uitvoering tegenkomt. Daar 
zijn ook ecologen van Stichting 
Utrechts Landschap bij betrokken. 
Ook wordt er dankbaar gebruik ge-

maakt van de vele waarnemingen, 
die door de deskundige vogellief-
hebbers van de Vogelwacht worden 
doorgegeven. Waarnemingen van 
verstoringen of bijzondere flora en 
fauna kunnen worden doorgegeven 
aan de boswachter Rob Veenbrink 
(tel. 030 2205555 of e-mail info@
utrechtslandschap.nl). Kijk voor 
de laatste ontwikkelingen op www.
utrechtslandschap.nl.

Een deel van de noordelijke plas met links vegetatie die zich daar door 
de verflauwing van de oever kan ontwikkelen. (foto Luuk Donderwinkel)

Toezichthouder Gerrit van Ginkel (l) en projectleider Wim Vermeule zien 
de auto’s af en aan rijden.

Een deel van de noordelijke plas. (foto Luuk Donderwinkel)

De eilanden die al in de noordelijke plas zijn aangelegd en zich nu verder kunnen gaan ontwikkelen. (foto Luuk 
Donderwinkel)

Koude 
voeten 

De ‘Groenekanse ganse’, 
altijd te vinden ergens 
op de Groenekanseweg, 
vermaken zich in de 
sneeuw. De meesten vinden 
één koude poot wel genoeg 
om op te staan. Kom er 
niet te dicht bij, want dan 
schreeuwen ze je de oren 
van het hoofd.
(foto Anneke Bolt)

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

gesloten van 4-2 t/m 19-2

Woe.
30-01
Do.

31-01
Vr.

01-02
Za

02-02
Zo.

03-02

Ossenhaaspuntjes op 
Oosterse wijze

of
Doradefilet met 

paprika ratatouille
of

Bietjes met brie en 
noten uit de oven

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Woe.
06-02
Do.

07-02
Vr.

08-02
Za

09-02
Zo.

10-02

In verband met
onze vakantiesluiting geen
“Wat schaft de pot?” menu
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