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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

WIJNEN
&

GEDISTILLEERD

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

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

alting uitvaarten

advertentie

advertentie

APPELTJE VAN ORANJE
Stemt u op ons?

www.appeltjevanoranje.nl/mensdebilt

Nieuwjaarsfikkie
De kledingcontainer bij het viaduct op de 

Groenekanseweg in Groenekan was in de nacht van 
oud en nieuw doelwit van vandalisme. De container is 

inmiddels vervangen door een nieuw exemplaar.

Sympany heeft in 135 gemeenten in Nederland kledingcontainers staan 
waar jaarlijks zo’n 23,5 miljoen kilo kleding mee ingezameld wordt. 
60% daarvan is herdraagbaar, de overige 40% wordt gerecycled tot 
poetslappen en bijvoorbeeld isolatiemateriaal. Sympany is een sociale 
onderneming en steunt met de netto opbrengst projecten in India, Ma-
lawi, DR Congo, Angola en Ethiopië. 

Het kost wat
De container in Groenekan is op vrijdag 4 januari direct vervangen. 
Het opgeblazen exemplaar is meegenomen en wordt indien mogelijk 
gerepareerd. Voor Sympany is het een aardige kostenpost, alleen de 
container kost al €1500,-. De kleding kan bij het restafval en brengt dus 
niets meer op. De hoeveelheid kleding in de container viel mee aange-
zien de container kort voor de jaarwisseling extra geleegd worden. Het 
is dus aan te raden om in aanloop naar de jaarwisseling geen gebruik te 
maken van de containers.

De kledingcontainer aan de Groenekanseweg werd nieuwjaarsnacht 
opgeblazen.

advertenties

Daadkracht, samenwerking en 
vertrouwen sleutelwoorden in 

nieuwjaarstoespraak
door Guus Geebel

In groten getale en uit alle delen van de gemeente kwamen inwoners donderdag 3 januari naar 
de Mathildezaal van het gemeentehuis om in ongedwongen sfeer het burgemeestersechtpaar 
Sjoerd Potters en Tony van Maanen en natuurlijk elkaar een gelukkig 2019 toe te wensen. 

Bij binnenkomst werden de gasten 
in de hal van Jagtlust verwelkomd 
door het gospelkoor Sparks of Joy 
uit Westbroek. Binnen verzorgde 
een aantal leden van het Neder-
lands Brandweerorkest de muzika-
le omlijsting. Burgemeester Potters 
prijst in zijn toespraak de inzet in 
de nieuwjaarsnacht van alle hulp-
diensten, boa’s en oplettende bur-
gers. ‘Zij maakten het mogelijk dat 
we in de gemeente De Bilt zonder 
noemenswaardige incidenten op 
een prettige manier de jaarwisse-
ling konden vieren.’ De waardering 
daarvoor wordt met applaus be-
loond. De burgemeester blikt terug 
op de gemeenteraadsverkiezingen 
van afgelopen maart. ‘De opkomst 
van 66% lag 10% boven het lande-
lijk gemiddelde. Dat is mooi, maar 

het betekent wel dat een derde niet 
is gaan stemmen.’ Potters gaat in op 
komende verkiezingen voor Pro-
vinciale Staten in maart en voor 
het Europees parlement in mei. Hij 
hoopt dat deze verkiezingen in het 
jaar dat we honderd jaar kiesrecht 
voor alle mannen en vrouwen vie-
ren ook een goede opkomst krijgen, 
liefst honderd procent. 

Humor
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
2018 sprak de burgemeester in de 
aanloop naar de raadsverkiezingen 
drie wensen uit. Dat de gemeen-
teraad een goede afspiegeling zou 
vormen van de samenleving in de 
gemeente, dat het nieuwe college 
verder bouwt aan een regio die eco-
nomisch groeit en steeds duurzamer 
wordt, en dat we blijven vertrou-
wen op de kracht van verbinding. 
Op 22 juni lag er een coalitieak-
koord van vier patijen met als titel: 
Samen werken aan een topklimaat. 
‘De rol van verbinder is mij per-
soonlijk op het lijf geschreven. Als 
burgemeester sta ik boven de par-
tijen. De leiding nemen hoort daar 
zeker bij. Maar niet de raad, doch 
de samenleving vraagt om sturing 
en richting.’ Potters spreekt zijn 
waardering uit voor het opstarten 
van verschillende raadswerkgroe-

pen die gaan onderzoeken waar we 
over 5, 10 of mogelijk 30 jaar staan. 
‘In dit proces houd ik u allen een 
spiegel voor. Keer de camerafunc-
tie van uw telefoon eens om zodat 
u af en toe om uzelf kunt lachen. 
Met wat meer humor worden de 
raadsvergaderingen een stuk meer 
ontspannen.’  
 
Digitalisering
De gemeente heeft de reorganisatie 
afgerond. ‘We zijn beter voorbereid 
op de digitale toekomst. Binnenkort 
is iedereen en alles permanent via 
het internet verbonden. Digitali-
sering gaat grote gevolgen hebben 
voor hoe we wonen, werken en 
leren. Het gaat onze gezondheid 
bevorderen en helpen bij het tegen-
gaan van ziekte. Het beïnvloedt ook 
de manier waarop wij omgaan met 
vrijheid en veiligheid. Nu al is dui-
delijk dat vergaande digitalisering 
de samenleving radicaal gaat ver-
anderen. Maar het kan ook gevaar-
lijk zijn.’ De burgemeester noemt 
als aanrader de reeks opiniestuk-
ken in de NRC met als thema ‘Wat 
als…’. Eén daarvan is: ‘Wat als het 
internet uitvalt?’

Lees verder op pag. 3

Gospelkoor Sparks of Joy uit Westbroek verwelkomde de bezoekers bij binnenkomst.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

13/01 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
13/01 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

13/01 • 18.30u - Ds. J.B. ten Hove 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
13/01 • 10.30u - Bezinningssamenkomst 

met Prof. Dr. Sawitri Saharso 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

13/01 • 10.00u - de heer Jan Pindus

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
13/01 • 10.30u - Voorgangers:

Janine Noten en Jan Ham 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

13/01 • 10.15u - ds. J. Geelhoed 
13/01 • 16.30u - ds. A.A. Kramer 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
13/01 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers
13/01 • 19.00u - Ds. M.P.D. Barth 

Oosterlichtkerk
(in vroegere Opstandingskerk) 

13/01 • 10.00u - Ds. G.M. Landman 

R.K. St. Michaelkerk
13/01 • 10.30u - geen info ontvangen 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
13/01 • 10.00u - Spreker Anton 

Doornenbal

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
13/01 • 15.30u - Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

13/01 • 10.00u - Ds. J.G. Blom 
13/01 • 18.30u - Ds. G. Meuleman 

Onderwegkerk Blauwkapel
Tot Pasen 2019 geen diensten in 

Blauwkapel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

13/01 • 11.00u - Mevr. ds. A.C. Halsema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

13/01 • 10.00u - Ds. W.F. Jochemsen 
13/01 • 18.30u - Ds. G. Wassinkmaat

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
13/01 • 10.00u + 18.30u -

ds. A.J. Britstra 
 

PKN - Ontmoetingskerk
13/01 • 09.30u - Mevr. ds. A.C. Halsema 

St. Maartenskerk
13/01 • 11.00 uur - Eucharistieviering 

Pastor Roderick Vonhögen 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

13/01 • 10.00u - Ds. T.A. Vizee
13/01 • 18.30u - Dhr. J. Schep

PKN - Herv. Kerk
13/01 • 10.00u - Ds. A. Stijf

13/01 • 18.30u - Ds. M van der Zwan 

‘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

UITVAARTZORG
ADCURA

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

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen

Na een bewogen en bevlogen leven is overleden
mijn grote liefde, onze dierbare vader, 

grootvader en overgrootvader

Pieter Adriaan Burggraaf
Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Alphen aan den Rijn, Groenekan, 
19 okt 1931 5 jan 2019

Trudie Siegerink
Erik Burggraaf  en Henriëtte Gorthuis
Joost Burggraaf  en Alie Burggraaf-Hidding
Mark Burggraaf  † en Micha Overduijn †
Bas Burggraaf  en Anne-Marie Burggraaf-Schoonhoven
Zinze Siegerink en Roy Smitsmans
kleinkinderen en achterkleinkinderen

Zaterdag 12 januari vindt om 10.30 uur de afscheidsplechtigheid 
plaats in de Noorderlichtkerk, Bergweg 92b in Zeist. Pieter wordt 
aansluitend in besloten kring begraven op begraafplaats Den en Rust 
in Bilthoven. U bent na de plechtigheid welkom in De Biltsche Hoek, 
De Holle Bilt 1 in De Bilt, alwaar gelegenheid is om samen 
herinneringen op te halen en de familie te condoleren.

correspondentieadres: De Zwaan Uitvaarten
Nieuwe Koekoekstraat 101, 3514 ED  Utrecht

Oud papier
Groenekan
Op zaterdag 12 januari haalt 
het Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht 
het papier (gebundeld of in do-
zen) of de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 12 januari oud 
papier op in Maartensdijk. De pa-
pierwagens gaan zaterdagmorgen 
om 9.00 uur rijden. U wordt ver-
zocht uw papierkliko of het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

Spullen voor rommelmarkt 

Scoutinggroep Ben Labre houdt 
zaterdag 12 januari tussen 10.00 
en 12.00 uur een extra inzameldag 
voor hun jaarlijkse rommelmarkt 
op zaterdag 13 april. Overtolli-
ge boeken, huisraad, speelgoed 
of kerstpakketprullaria kunnen 
gebracht worden bij het Scouting-
gebouw achter de Michaëlkerk 
aan de Kerklaan in De Bilt. De 
Scouting is blij met alle bijdragen, 
maar mag echter geen grote meu-
belstukken, witgoed en chemica-
liën aannemen.
Contact loopt via e-mail:
rommelmarkt@benlabre.nl 

Expositie kleuretsen 
Rolf Weijburg

Galerie Kunst in de Kelder start 
2019 met een prachtige verkoop-
expositie, De Kunst van het Rei-
zen. De Utrechtse kunstenaar Rolf 
Weijburg (1952) toont er vanaf 12 
januari een selectie van tientallen 
bijzondere kleuretsen. Een groot 
deel van de expositie is gewijd 
aan de serie Atlas of the World’s 
Smallest Countries, waarvoor 
Weijburg naar de vijfentwintig 
kleinste landen van de wereld 
afreisde. In de galerie wordt ook 
een mini-bioscoop ingericht voor 
de vertoning van De Kunst van het 
Reizen, een recente documentaire 
over Weijburgs kleurrijke werk. 
De expositie is te bezoeken op 

donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 12.00 tot 17.00 uur. Locatie: 
(onder de Bilthovense Boekhan-
del), Julianalaan1 3722 GA Bilt-
hoven.

Informatieavond Stichting 
Hartslag 

Stichting Hartslag de Bilt organi-
seert een informatieavond op 23 
januari in het HF Witte centrum in 
De Bilt om 19.45 uur. Naast infor-
matie over de activiteiten komen 
er mensen aan het woord met 
ervaringen uit de praktijk: iemand 
die gereanimeerd is, een burger-
hulpverlener, een familielid. Hart-
slag de Bilt wil zoveel mogelijk 
burgerhulpverleners werven en de 
hele gemeente van een dekkend 
netwerk van AED’s voorzien. 

Een goed gesprek

Tijdens de gespreksavond op 
maandag 14 januari in de Cen-
trumkerk te Bilthoven stelt gods-
dienstfilosoof Annewieke Vroom 
een bijzonder experiment cen-
traal:’ wat gebeurt er als je anders 
dan je gewend bent, volgens een 
methode, met elkaar spreekt?’ Na 
een korte inleiding wordt het voor-
al veel samen proberen en oefenen 
in spreken, luisteren, denken en 
voelen. Aanvang 20.00 uur. De 
toegang is gratis.

Filmhuis

Het SKC-Filmhuis in het Licht-
ruim De Bilt vertoont op 16 janu-
ari A ciambra.De Roma-familie 
Amato woont met vier generaties 
in een Zuid-Italiaanse krotten-
wijk. Wanneer de vader en oudste 
zoon worden gearresteerd, moet 

de 14-jarige Pio moeilijke keuzes 
maken voor zijn familie. Aanvang 
20.00 uur.Kaartverkoop via www.
theaterhetlichtruim.nl en aan de 
kassa vanaf één uur voor voor-
stelling. Voor informatie info@
skc-debilt.nl 

Opening Duo expositie

Zondag 20 januari om 15.00 uur 
wordt de duo-expositie van Co 
van Gasteren (schilderijen) en 
Mieke de Groot (keramiek) in de 
Traverse van het gemeentehuis De 
Bilt geopend door Frank Bloem, 
beeldend kunstenaar, geurspecia-
list, radiomaker en schrijver. De 
expositie is tot 19 maart tijdens 
kantooruren te bezichtigen.

Kunstlezing Caravaggio

Mirelle Nunes neemt u tijdens de 
kunstlezing op 17 januari mee aan 
de hand van beeld en geluid naar 

de tentoonstelling over de Itali-
aanse kunstschilder Caravaggio en 
zijn navolgers. Deze is nu te zien 
in het Centraal Museum Utrecht. 
Van 10.00 tot 12.00 uur in het 
gebouw VVSO WVT, Talinglaan 
10 in Bilthoven. Aanmelden en 
meer info: www.kunstuitzeist.nl

Informatieavond Stichting 
Hartslag 

Stichting Hartslag de Bilt organi-
seert een informatieavond op 13 
februari in de Vierstee in Maar-
tensdijk om 20.15 uur. Naast 
informatie over de activiteiten 
komen er mensen aan het woord 
met ervaringen uit de praktijk: 
iemand die gereanimeerd is, een 
burgerhulpverlener, een familie-
lid. Hartslag de Bilt wil zoveel 
mogelijk burgerhulpverleners 
werven en de hele gemeente van 
een dekkend netwerk van AED’s 
voorzien. 
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Kinderburgemeester
‘In politiek Den Haag is de vol-
gende generatie al in beeld. Jonge 
politici zijn actief in de Tweede 
Kamer, soms zelfs als partijleider. 
Hier in de gemeente kunnen we dat 
stimuleren, zeker als een negenja-
rige jongen een brief schrijft met de 
vraag of hier in De Bilt misschien 
plek is voor een kinderburgemees-
ter. Die plek is er’, zegt Sjoerd Pot-
ters. ‘De kinderburgemeester gaat 
er komen. Het zorgt voor meer 
contact tussen jong en oud en het 
past bij onze wens tot meer bur-
gerparticipatie.’ De burgemeester 
kondigt aan dat verkiezing hiervoor 
in juli gaat plaatsvinden. In sep-

tember volgt de installatie voor een 
ambtsperiode van een jaar. ‘De kin-
derburgemeester is betrokken bij 
diverse activiteiten en treedt op als 
ambassadeur van de gemeente. Een 
belangrijke taak is het signaleren en 
aankaarten van problemen die jon-
geren aangaan.’

Persoonlijk
De burgemeester maakt de aanwe-
zigen verder deelgenoot van enkele 
persoonlijke ervaringen. ‘Ik ver-
huisde naar mijn nieuwe woning in 
Bilthoven en ben in stilte getrouwd 
met Tony.’ Deze mededeling zorg-
de voor een spontaan applaus. Pot-
ters vertelt verder dat Thomas er als 
een soort pleegzoon is bijgekomen. 
‘Ik kan wel stellen dat de komst 

van een puber in ons huishouden 
een van de grootste uitdagingen 
voor ons is geweest dit jaar. Mijn 
bewondering voor ouders die dit al 
jaren doen groeit met de dag.’ Naast 
deze mooie ervaringen waren er 
ook minder mooie. ‘Vorige maand 
heb ik aangifte moeten doen van 
een aan mijn functie gerelateerde 
persoonlijke bedreiging. Ik ben niet 
de enige burgemeester die hiermee 
worstelt. Ik wil alle burgemeesters 
die afhankelijk zijn van beveiliging 
hierbij een hart onder de riem ste-
ken.’   

Burgemeester Sjoerd Potters sluit 
zijn toespraak af met een toost op 
een gezond, welvarend en harmoni-
eus 2019.

Hulpdiensten konden terugzien op een vrij rustige nieuwjaarsnacht.

Burgemeester Sjoerd Potters tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

In gesprek met de 
gebiedsmakelaar 

Elke donderdag bent u tussen 8.30 en 10.00 uur zonder afspraak welkom 
op het spreekuur van de gebiedsmakelaars voor Maartensdijk, Groenekan, 
Hollandsche Rading en Westbroek. Bas van Hell en Lianne Oosterlee ont-
vangen u graag in het Servicecentrum Maartensdijk (Dijckstate, Maertens-
plein 98).

Elke derde donderdag van de maand houdt de gebiedswethouder daar 
spreekuur van 15.30 en 16.30 uur. Het eerstvolgende spreekuur is op 17 
januari. Het reguliere ochtendspreekuur van de gebiedsmakelaars vervalt 
dan.

U kunt bij de gebiedsmakelaars terecht met initiatieven en ideeën voor 
buurt of dorp. Dat mag over alles gaan wat de leefbaarheid betreft, bijvoor-
beeld op het gebied van sociale- of verkeersveiligheid, openbare ruimte, 
groenonderhoud, sport, speelterreinen, jeugd of ouderen. Of misschien spe-
len er wel problemen? De gebiedsmakelaar kijkt graag gezamenlijk naar 
de mogelijkheden. Bij verhindering kan ook telefonisch worden overlegd 
met Lianne Oosterlee (tel. 030 2289491) of met Bas van Hell (tel. 030 
2289519) of per e-mail l.oosterlee@debilt.nl of b.vanhell@debilt.nl.

Nieuwjaarsreceptie Rode Kruis 
Afdeling De Bilt

door Kees Diepeveen

Op zaterdag 5 januari heeft de Afdeling De Bilt van het Rode Kruis haar nieuwjaarsreceptie 
gehouden in het Rode Kruisgebouw aan de Kievitlaan in Maartensdijk. De receptie werd 

georganiseerd door het District van het Rode Kruis. Wethouder Madeleine Bakker
reikte aan vier jubilarissen Rode Kruis-spelden uit.

Rond de 35 vrijwilligers van het 
Rode Kruis waren aanwezig op 
de nieuwjaarsreceptie; niet al-

leen om elkaar van de beste wen-
sen te voorzien, maar ook om zes 
jubilarissen in het zonnetje te 

zetten. Twee jubilarissen waren 
echter niet aanwezig. Die krij-
gen de Rode Kruisspeld op een 

Vier jubilarissen gehuldigd voor jaren van betrokkenheid bij het Rode Kruis. V.l.n.r.: Kathy Hamster, Marja van 
Brakel, Cindy van Engelen en Ineke Princen naast wethouder Madeleine Bakker.

later moment. Wethouder Made-
leine Bakker was speciaal naar 
de nieuwjaarsreceptie gekomen 
om de spelden met bijbehorende 
oorkonde en bloemen aan de jubi-
larissen uit te reiken.

Keihard nodig
Alvorens de jubilarissen gehul-
digd werden wenste districtsbe-
stuurder Rode Kruis Theo Bolten 
alle aanwezigen en de afdelin-
gen in het bijzonder vele goede 
wensen voor het nieuwe jaar. Hij 
benadrukte heel expliciet dat het 
Rode Kruis niet kan bestaan zon-
der zijn beroepskrachten en zeker 
niet zonder al die vrijwilligers 
die zich met hart en ziel inzetten. 
‘Een goede onderlinge samenwer-
king is nodig om dingen goed te 
kunnen neerzetten’ aldus Theo 
Bolten. ‘We hebben iedereen kei-
hard nodig!’  

Jubilarissen
Ook wethouder Madeleine Bakker 
benadrukte nog eens het belang van 
vrijwilligers voor het Rode Kruis 
en spreekt hierover namens de ge-
meente De Bilt haar waardering uit, 
met daarbij de hoop dat de vrijwil-
ligers nog lang zullen doorgaan. 
Aansluitend werden de vier jubila-
rissen gehuldigd en in het zonnetje 
gezet waarbij de wethouder ieders 
verdienste voor het Rode Kruis de 
revue liet passeren: Marja van Bra-
kel, Kathy Hamster en Ineke Prin-
cen werden gehuldigd voor 20 jaar 
en Cindy van Engelen voor 10 jaar 
betrokkenheid bij het Rode Kruis. 
Dit werd onderstreept door het op-
spelden van de Rode Kruisspeld 
met het genoemde aantal jaren. 
Hierbij hoorde ook een oorkonde 
en een mooie bos bloemen. Na af-
loop werd door alle aanwezigen het 
glas geheven op het nieuwe jaar.

Benefietconcert 4-fiets
Op zaterdag 19 januari om 20.00 uur is er in de Sint Maartenskerk in 
Maartensdijk een benefietconcert door het Overtoom Blazersensemble, 
waarin o.a. de Serenade Gran Partita KV361 van Wolfgang Amadeus 
Mozart ten gehore zal worden gebracht. 

Het Overtoom Blazersensemble verzorgt dit benefietconcert om geld in 
te zamelen voor het Project 4fiets van het Maartensdijkse Thomashuis 
op verzoek van Stichting Vrienden Bewoners Vredestein Maartensdijk. 
Voorzitter van de Stichting Hans den Hartog is klarinettist en Liesbeth 
Kappelhof (moeder van bewoonster Jefke) is fagottiste. Al eerder ga-
ven zij in het Thomashuis koffieconcerten voor bewoners en familie. 

Hans en Liesbeth hebben nu hun medeblazers van het Overtoom Bla-
zersensemble uit Amsterdam enthousiast gemaakt om belangeloos mee 
te werken aan dit concert. Het geheel staat onder de inspirerende lei-
ding van fagottiste Wilma Meijer. De toegang is gratis; na afloop is er 
een collecte voor het 4fiets project. (Willie van Keeken)
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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 10 januari 
t/m woensdag 16 januari

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ei-bieslook salade
Sellerie salade
Filet americain

Gegrilde fricandeau
Boerenham
Gebraden rosbief 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Lekker voor het weekend!

    VOORDEEL HELE WEEK

Lamshaasjes of 
lamsfilets

Scharrel kipfilet
naturel of gemarineerd

Hachee

Speklappen
naturel of gekruid

Magere runderlappen

Slavinken

500
GRAM 5.50

100
GRAM 4.25

500
GRAM 7.98

500
GRAM 6.50

4
VOOR 5.-

500
GRAM 6.50

STOMPETOREN JONG 
BELEGEN KAAS

500
GRAM 5.98

BOEREN ZACHT 
BELEGEN

500
GRAM 6.50 

1
KILO 8.98

Kant en klaar!

Kip cordonbleu, gehakt cordonbleu 
of runder cordonbleu

5 HALEN= 4 BETALEN

KIPDIJFILET

HUISMIX

CASHEWNOTEN

250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98

2
VOOR 7.-

2
VOOR 7.-

PULLED PORK

DEENSE BRODEN

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

•  Kapucijnerschotel € 1,25
100 gram

•  Zuurkoolschotel € 1,35
100 gram

•  Op veler verzoek: 
Hazenpeper met 
garnituur

€ 1,79
100 gram

•  Spaghetti Bolognese               per portie € 5,95
•  Spaghetti Scampi/tomaat    per portie € 6,95

•  Vers gesneden 
(paarse) Spitskool

€ 0,99
400 gram

•  Zoete, sappige 
Navelsinaasappels

€ 1,49
heel kilo

Mooie
Hollandse
PREI
Héél kilo € 0,99

Heerlijke sappige
CLEMENTINES
MANDARIJNEN
groot of klein

Héél kilo € 1,49

Suikerbrood (vrij. & zat.)

NU € 2,98
Nieuw
Desem-speltbrood 
met zaden
per stuk € 2,98

Chocoladetaart 
met framboos
en vanille

NU € 14,95Proef nu onze nieuwe collectie
chocoladetabletten 13 smaken



Afscheid Pien de Jonge
door Henk van de Bunt

Pien de Jonge was tot de laatste dag beheerster van Zalencentrum 
de Schakel; achter de inmiddels gesloten Immanuëlkerk aan de 
Soestdijkseweg in De Bilt. Op woensdag 19 december nam Bridgeclub 
BCC’86 (één van de gebruikers van de Schakel) afscheid van haar. 
De Schakel wordt gesloten en de Bridgeclub heeft haar wekelijkse 
speelavond (op woensdag) vanaf 9 januari in het H.F.- Wittecentrum 
in De Bilt. 

Pien de Jonge is van oorsprong een grote-stadskind, maar De Bilt heeft 
haar hart gestolen. In een interview in Kerkvenster (Kerkblad Prot. Ge-
meente De Bilt) vertelt zij daarover: ‘Op het moment dat ik een adver-
tentie trof `Beheerder gezocht van zalencentrum De Schakel’ woonde 
ik net een paar maanden in De Bilt. Ik was de buurt aan het verkennen, 
maar dat er achter die kerk bij mij in de straat een zalencentrum lag, 
had ik nog niet opgemerkt’. Ze besloot te solliciteren - hoewel ze geen 
horeca-ervaring had - en werd nog aangenomen ook!

Dorps
`Misschien was mijn voornaamste sterke punt wel dat ik in de straat 
woonde’, zegt ze bescheiden. Het is duidelijk dat ze hield van het dorp-
se gevoel dat rond de Immanuëlkerk heerste. ‘Kneuterig en gezellig, op 
een positieve manier’. ‘Het was niet alleen prima, het was leuker dan 
ik verwacht had; zegt ze. Gevraagd naar het gebruik van De Schakel in 
het algemeen, zegt ze dat het gebruik door kerkelijke groepen 30% was, 
door externe gebruikers 70%. Andere externe groepen waren bijv. de 
bridgeclub en Vrouwen van Nu (de voormalige Plattelandsvrouwen). 
Er waren ook zakelijke gebruikers.

Wedstrijdleider Joke Koehorst-Boon (rechts) overhandigt het ‘gestrikte’ 
spaarvarken (met inhoud) en een 
samengesteld plakboek, naast 
terechte woorden van dank aan 
Pien de Jonge. 

advertentie

 De Vierklank 5 9 januari 2019

KWF SamenLoop voor Hoop
komt op stoom 

In januari zijn er weer informatiebijeenkomsten over de KWF SamenLoop voor Hoop De Bilt. 
Iedereen die meer wil weten over dit 24-uurs wandelevenement is van harte welkom op 22 
januari in café Miltenburg in Bilthoven en op 24 januari in het Dorpshuis in Westbroek.

De presentatie start om 20.00 uur en de koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. 

De voorbereidingen voor de eerste 
SamenLoop voor Hoop in De Bilt 
zijn in volle gang. Inmiddels zijn 
er negen teams aangemeld. En wat 
is mooier dan met jouw collega’s, 
straat, vriendenclub, kerk, scouting-
club, familie, sportteam, bedrijf of 
organisatie een team te vormen en 
op te staan tegen kanker. Dit is de 
kans om een praktische bijdrage te 
leveren en geld in te zamelen voor 
onderzoek. En wie niet wil wande-

len maar wel een bijdrage wil leve-
ren aan dit fantastische evenement, 
kan zich aanmelden als vrijwilliger 
of een actie starten.
 
Wijnproeverij
Op de website staan al acht acties 
geregistreerd, die inmiddels samen 
ruim 2.200 hebben opgebracht. Ie-
dereen kan meedoen: organiseer een 
bingoavond, verkoop zelfgemaakte 
ansichtkaarten, verzamel lege fles-

sen, laat je sponsoren met schaatsen, 
verkoop je oude boeken of organi-
seer een wijnproeverij. Meld je aan 
op www.samenloopvoorhoop.nl/
debilt.

Wandelestafette
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni is 
de eerste SamenLoop voor Hoop in 
De Bilt; een wandelevenement op 
het terrein voor gemeentehuis Jag-
tlust. Naast drie ceremonies zijn er 

De infoavonden worden goed bezocht, zoals hier eerder in Het Lichtruim.

Manifestatie SP voor woningen op 
Schapenweide

door Guus Geebel

Om aandacht te geven aan de wens van de SP om op de Schapenweide vooral sociale 
huurwoningen te bouwen, voerde de partij op zaterdag 5 januari met muziek actie op locatie 

aan de Antonie van Leeuwenhoeklaan in Bilthoven. SP-fractievoorzitter
in de gemeenteraad Menno Boer voerde het woord.

Menno Boer noemt de Schapen-
weide een mooie groene plek tussen 
Bilthoven en De Bilt, ideaal om het 
woningtekort minder dramatisch 
te maken, met vlakbij winkels en 
openbaar vervoer. ‘De plek ligt ook 
nog eens binnen de rode contour.’ 
Boer herinnert eraan dat in juli 2002 
door de gemeenteraad goedkeuring 
is gegeven om hier een nieuwbouw-
project met 140 woningen, waarvan 
42 sociaal, te realiseren. ‘Dat plan 
is op het gemeentehuis verdwenen.’ 

De SP diende in april 2016 een 
motie in waarin gevraagd werd de 
woningbouwmogelijkheden op de 
Schapenweide te onderzoeken. De 
motie werd aangenomen. Menno 
Boer constateert vooral bij de VVD 
een negatieve houding over woning-
bouw op deze locatie. ‘De VVD wil 
hier koste wat het kost onnodige 
kantoren plaatsen en heeft dat in het 
coalitieakkoord op laten nemen.’ 
Omdat het USP vol zit denkt Boer 
dat er afspraken zijn gemaakt over 

het uitbreiden van het USP Biltho-
ven  ‘Afspraken die volgens de ge-
meente niet op papier staan, maar 
waar de lokale VVD zich blijkbaar 
toch aan gebonden voelt.’ Menno 
Boer doet oproep aan het college 
om volledige inzage te geven in alle 
stukken die te maken hebben met 
de Schapenweide, het USP en het 
USP Bilthoven. Hij roept op om te 
stoppen met spelletjes spelen en de 
belofte aan de inwoners van 2002 
waar te maken.

Met een groot spandoek geeft de SP aan wat de partij met de Schapenweide wil.

Informatieavonden Stichting 
Hartslag De Bilt

door Kees Diepeveen

Stichting Hartslag de Bilt organiseert in 2019 twee informatieavonden voor geïnteresseerden; 
op 23 januari in De Bilt en op 13 februari in Maartensdijk. Tijdens deze avonden krijgen de 

bezoekers informatie over de activiteiten van Hartslag De Bilt. 

Er komen ook mensen aan het 
woord met ervaringen uit de prak-
tijk: iemand die gereanimeerd is, 
een familielid, een burgerhulpver-
lener, om zo ervaringen met elkaar 
te delen. Ook is er aandacht voor 
lokale acties om een AED (auto-
matische externe defibrillator) in de 

buurt te regelen. Tot slot wordt in-
formatie verstrekt over reanimatie-
lessen en is er gelegenheid om re-
animatievaardigheden op te frissen. 

Reanimatiediploma
Stichting Hartslag de Bilt is sinds 
ruim een jaar actief in de gemeente 

de Bilt. De stichting heeft als be-
langrijkste doel om zoveel mogelijk 
burgers met een reanimatiediploma 
(burgerhulpverleners) te werven en 
de hele gemeente van een dekkend 
netwerk van AED’s te voorzien. 
Burgerhulpverleners en/of AED’s 
die zijn aangemeld bij HartslagNu 

muzikale optredens, een catering-
plein, activiteiten voor kinderen en 
allerlei acties van deelnemers die op 
een bijzondere wijze geld inzame-
len. Er is ook een Kinderloop, waar 
basisscholleerlingen 24 minuten 
wandelen en zich laten sponsoren.

Informatie
Ga naar een van de bijeenkomsten of 
lees meer op www.samenloopvoor-
hoop.nl/debilt, Facebook (Samen-
Loop voor Hoop de Bilt) of Insta-
gram (samenloopdebilt). 

(Dianne Westerink)

kunnen worden ingezet als iemand 
een hartstilstand heeft in de directe 
omgeving. Op deze manier kan er 
snel gestart worden met reanimeren 
voordat professionele hulpverle-
ners aanwezig zijn. Starten binnen 
zes minuten vergroot de overle-
vingskans en is dus van groot be-
lang. De twee informatieavonden 
zijn op woensdag 23 januari 2019 
vanaf 19.45 uur in het HF Witte 
Centrum De Bilt en op woensdag 
13 februari vanaf 20.15 uur in De 
Vierstee in Maartensdijk. Deelna-
me is gratis.



Adverteren in De Vierklank?
mail dan naar info@vierklank.nl

6

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl
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Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

90 jaar Hollands vakmanschap!

Het jubileum matras van Avek!
7 zone pocketvering voor de ideale
ondersteuning en perfecte ventilatie! 
Nu het 2e matras met 50% korting!
(1 matras = 25% korting)

B E D D E N

50%
korting

op het 2e
matras

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Traditionele Nieuwjaarsborrel 
Nieuwjaarsdag werd er onder het 
genot van een hapje en een drankje 
een borrel gehouden op Waterweg 
met een deel van de prof. Dr. Zee-
manweg. Terwijl de ouders elkaar 
ontmoeten met de zelf meegeno-
men hapjes en drankjes vermaken 

de kinderen zich aan de vuurkorf 
met het maken van Marshmal-
lows. Tijdens de feestdagen heb-
ben de buurtbewoners van de Wa-
terweg gebruik gemaakt van het 
versieren van een grote kerstboom 
die door de gemeente beschikbaar 

was gesteld. Een prachtig initia-
tief van de gemeente om de buurt 
te verenigen waardoor er tijdens 
de donkere dagen van december 
op de Waterweg een grote kerst-
boom met versiering en verlich-
ting viel te bewonderen. 

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

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

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

Buurtbewoners ontmoeten elkaar op de Waterweg.

TOT 50% KORTING*
TOT 500% KORTING*

OP DE DAMES-,
HEREN- EN BABY-

COLLECTIE

*M.U.V. BASIS ARTIKELEN EN NIEUWE COLLECTIE

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Er is weer heerlijke

WINTERKOEK!

nu

€ 1,40

VIKORN
400 gram

slechts

€ 4,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Over sloten, vaarten en sluizen
door Henk van de Bunt

De sloten en vaarten, die in de Middeleeuwen in het veengebied werden gegraven waren in 
eerste instantie bedoeld om de waterhuishouding te reguleren. Ze werden echter ook gebruikt 
als vaarwegen. Omstreeks 1640 werd de Biltse Grift, gelegen aan de zuidkant van de huidige 

Utrechtseweg - de vroeger Steenstraat - uitgediept, verbreed en doorgetrokken tot Zeist.
De vaart begon bij de stadsgracht van Utrecht en liep naar de ‘Stoetwegensen Dijck’. 

De Bilt dat toen nauwelijks 500 
inwoners telde, kreeg daardoor 
een goede verbinding te water met 
Utrecht. Er ontstond nijverheid, die 
gebruik maakte van het hoogte-
verschil in de waterstand. Er werd 
een schutsluis gebouwd ter hoog-
te van de buitenplaats Sluishoef 
(Utrechtseweg 315). Dit buitenhuis 
werd omstreeks 1823 opgericht 
door Hendrik de Heus, een Amster-
damse knopenfabrikant. De naam 
Sluishoef verwijst naar die sluis die 
zich bevond in de Biltse Grift. 

Monument
Sluishoef is een rijksmonument. De 
Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed zegt hierover: ‘Het landhuis 
‘Sluishoef’ is van algemeen be-
lang vanwege de cultuurhistorische 
waarde door de ontstaansgeschie-
denis en de oorspronkelijke functie. 
Tevens vanwege de architectuur-
historische waarde als voorbeeld 
van een vroeg negentiende-eeuws, 
neoclassicistisch landhuistype met 
aangebouwde oranjerie. Boven-
dien vanwege de ensemblewaarde 
als onderdeel van de buitenplaats 

Sandwijck. De naam Sluishoef ver-
wijst naar de sluis die zich bevond 
in de Biltse Grift. Tegenwoordig is 
ter plekke een stuw te vinden.

Pramen
In een artikel in het blad ‘De Biltse 
Grift (sept. 1997)’ schrijft Ellen 
Drees: ‘Op sommige foto’s van de 
Biltse Grift is te zien, dat de Grift 
in het begin van deze eeuw nog 
drukbevaren werd. Meestal zijn 
het vredige plaatjes van schip-
pers, die rustig lopend hun pramen 
voortduwden met lange stokken. 
In werkelijkheid kon het er soms 
ruig aan toe gaan, bijvoorbeeld als 
er meerdere schuiten tegelijk bij de 
sluis aankwamen. Aangezien er in 
de sluis maar plaats was voor twee 
schuiten en schippers niet altijd zin 
hadden om te wachten, vooral als 
de avond naderde, kwam het regel-
matig voor dat er een handgemeen 
ontstond’. 

Tol- of sluisgeld 
‘De waterstand in de Grift werd 
geregeld door twee schutsluizen, 
te weten de Koppelsluis net over 

de grens met Zeist en een sluis ter 
hoogte van het huidige Sandwijck. 
De eerst bekende Biltse sluiswach-
ter was Jan Schot, die tevens eige-
naar was van de Vingerhoedsmo-
len. (In 1645 was er bij de sluis een 
vingerhoedmolen, opgericht. Dit 
was een watermolen en deze maak-
te gebruik van het verschil in wa-
terhoogte bij de sluis. Deze molen 
heeft tot circa 1800 dienstgedaan). 
In die tijd kon men het recht om 
tol- of sluisgeld te heffen, inclusief 
het gebruik van de sluiswachters-
woning en het water in de Grift ten 
behoeve van de Vingerhoedsmolen, 
pachten. Mogelijk is het ambt van 
sluiswachter lange tijd slechts een 
bijbaantje geweest dat door de ei-
genaren van de Vingerhoedsmolen 
of een van hun personeelsleden 
werd beoefend. De eerste zelfstan-
dige sluiswachter is in 1835 Gerrit 
Aalten, die ook woonde in de sluis-
wachterswoning aan de overzijde 
van de Utrechtseweg, nabij de hui-
dige Kerklaan. Dit huis was eigen-
dom van het waterschap, later van 
Rijkswaterstaat. Het moest in 1932 
wijken voor de verbreding van de 
Utrechtseweg’. 

Sluiswachter
De mogelijk laatste Biltse sluis-
wachter in officiele dienst was Han-
nes Cardol; voor hem was er toen 
(al) niet zoveel meer te doen bij de 
sluis, omdat de scheepvaart in de 

Grift door het toenemend gebruik 
van vrachtauto’s sterk was terugge-
lopen. Weliswaar moest hij het wa-
ter van de Grift nog op peil houden, 
maar slechts een enkele keer hoef-
de hij zijn (bij) handel in rijwielen 
en motoren aan de Kerklaan in de 
steek te laten om nog een schuit bij 
de sluis door te laten. Inmiddels is 
de sluis vervangen door een schut-
luik, waar het water als het te hoog 
is, door kan lopen. Biltenaren van 
nu, herinneren zich Hannes Cardol 
als een ‘ruige bonk van een man, 

die in menige beleving altijd op 
tripklompen (klompen met een le-
ren bandje) liep. Naast zijn huis had 
hij een autoherstelbedrijfje. Hannes 
bezat een motorfiets (rode Indian) 
met treeplanken waar hij met z’n 
klompen aan op rond reed’. 

Kleinzoon Hans Meerding beves-
tigt dit beeld van zijn opa; ‘Later 
(1942) zette hij zijn garagebedrijf 
voort in het Kloosterpark aan de 
Kloosterlaan (6), door met deze 
persoon van huis te ruilen’. 

Blauwhoef met ervoor de restanten van de oude sluis.

Ellen Drees: ‘Op sommige foto’s werd er nog gevaren: meestal zijn 
het vredige plaatjes van schippers – ter hoogte van De Blauwhoef - , 
die rustig lopend hun pramen voortduwden met lange stokken’. [uit de 
digitale verzameling van Rienk Miedema]

Tegenwoordig is ter plekke een stuw te vinden.

Hannes Cardol verhuisde naar Kloosterlaan 6. (foto Hans Meerding)

Hannes Cardol bij zijn 
autoherstelbedrijfje.
(foto Hans Meerding)

Biltse nominatie voor 
Appeltje van Oranje 

Mens De Bilt is genomineerd voor een Appeltje van Oranje met het 
project Sterk door Vrijwilligerswerk. Actieve mensen met geheugen-
klachten of een psychische kwetsbaarheid vallen vaak tussen wal en 
schip. Sterk door Vrijwilligerswerk zoekt voor hen vrijwilligerswerk 
waar ze blij van worden, iets wat bij ze past. 

De één gaat aan de slag op een basisschool of kinderboerderij, de ander 
helpt in een kruidentuin. Soms vindt iemand het eng om iets alleen te 
doen. Hij krijgt dan een jobmaatje. Dat is een vrijwilliger die een extra 
uitdaging zoekt. Hij biedt extra ondersteuning en veiligheid.

Het thema van de Appeltjes van Oranje 2019 is ‘De kracht van samen; 
vrijwilligers doen mee(r)’. De prijzen staan in het teken van mensen die 
vrijwilligerswerk op een buitengewone manier weten te mobiliseren en 
enthousiast weten te houden. En daar sluit het project van Mens precies 
bij aan. Deelnemers verheugen zich om aan het werk te gaan. Hun ei-
genwaarde groeit en ze krijgen weer energie. Er is weer meer perspec-
tief in het dagelijks leven, want ze maken deel uit van de maatschappij.

Mens heeft stemmen nodig om te winnen. Via https://appeltjevanoran-
je.nl/mensdebilt kunt u stemmen. Wacht niet te lang want na 14 januari 
kunt u niet meer nomineren.

Nu wensen in ontvangst zijn genomen
hopen we dat die ook uit zullen komen
er wordt vast gehoopt
dat het jaar zo verloopt
dat uitkomt wat we soms dromen

Guus Geebel Limerick



8

ONMIDDELLIJK EN BLIJVEND 
RESULTAAT MET DE
De nieuwe revolutionaire manier 
van afslanken en verstevigen

VÒÒR

Na 20 behandelingen

PROBEER DE CRYO21 OP DE KENNISMAKINGSDAGEN

MAAK NU EEN AFSPRAAK VIA  033 - 24 65 748

Normaal €100
2517

JANUARI
18 24 €50€50JANUARI JANUARI JANUARI

Mooinmodel.nl     |     Molenkamp 46     |     3732 EV  De Bilt 

Klankbord
Afstandbediening

Met een ongelukkig gezicht verscheen mijn vrouw 
in de huiskamer. In haar hand had ze de afstandbe-
diening van de TV. Zij vertelde dat ze bij het leeg-
halen van de wasmachine ook die afstandbedie-
ning was tegengekomen. Oorzaak? Bij het afhalen 
van de overtrek van het dekbed was het apparaatje 
kennelijk mee geglipt en terecht gekomen in de 
wasmachine. (Wij hebben op de slaapkamer ook 
een TV staan). De afstandbediening heeft zo vro-
lijk een wasje meegedraaid. ‘Nu moeten we wel 
een nieuwe kopen want deze doet het vast niet 
meer’, voegde zij er geïrriteerd aan toe.

Ik bekeek het ding eens goed. Hij voelde nog een 
beetje vochtig aan maar was wel heel erg schoon 
geworden. Voorlopig legde ik hem neer op de ra-
diator van de CV, die was redelijk warm. Twee da-
gen later pakte ik hem weer op. Hij was helemaal 
droog en zag er nog steeds bijzonder schoon uit. 
Toch eens proberen of de verwachting van mijn 
vrouw uit zou komen. Ik schakelde de TV aan en 
tot mijn grote plezier bleek het ding feilloos te 
werken. Alle functies deden het. 

Uit dit vrij onbenullige voorval, waarde lezer, zijn 
toch weer enkele wijze levenslessen te trekken. 1: 
Je moet niet altijd meteen negatief denken als er 
wat mis loopt. 2: Moderne apparaten kunnen, in 
tegenstelling tot wat wij vaak denken, toch best 

tegen een stootje. 3: Misschien is dit ook wel een 
goede manier om andere kleine elektronische ap-
paraten goed schoon te krijgen. Ik denk daarbij 
aan de mobiele telefoon, de iPod maar ook het 
elektrische scheerapparaat. Voor de technisch ge-
interesseerde lezer tenslotte nog wat aanvullende 
informatie: De afstandbediening was van het merk 
Philips, de wasmachine was een Bosch en het was-
middel had de naam Albert Hein Ultra wasmiddel.

Martijn Nekkers

Dat wil ik ‘effe’ kwijt …
Fijn hoor, al die afvalbakken met hondenpoepzakjes in het dorp. Geen poep meer op 

straten en stoepen, zou je dan denken. Maar dan moet men er wel gebruik van maken!

Want wie komt me helpen de poep uit het profiel 
van mijn scootmobiel banden te peuteren of van 
mijn schoenzolen na een therapeutisch wandelin-
getje buiten. Niets is zo smerig als hondenpoep in 
huis! Het ligt niet eens in de goot, maar midden op 
straat. 

Zelf heb ik, als ik het zag liggen, al een paar keer 
die viezigheid van de straat geschraapt. Maar dat 
mag toch niet de bedoeling zijn. Dus hondenbezit-
ters, stop wat van die zakjes in je jaszak en zorg dat 
straten en stoepen schoon blijven.

Francien Groen, Maartensdijk

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie | Snelle levering
Gratis boeken mee naar huis | Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

GEHAKT BALLEN

Zalig gekruide ballen omwikkeld met paneermeel; ca. 

12 tot 15 min. zachtjes braden in ruim boter
3 stuks 3,75

LAMS RUG KOTELETTEN

Heerlijk mals vlees met een klein botje, eventueel 

gemarineerd; fel kort rosé bakken!!
100 gram 2,25

BLACK ANGUS RIBLAPPEN

Graan gevoerd; super smaakvol, lekker doorregen, 

bijzonder lekker; ca. 1½ uur stoven
500 gram 8,50

VARKENS FILET LAPJES

Mooie magere malse lapjes, gemarineerd met een olie 

pesto marinade; ca 5 tot 6 min. bakken
100 gram 1,40

KIP PANNETJES

Magere gemarineerde kipfilet, met kruiden crème kaas 

in een ovenschaaltje; ca 30 min. op 170°C
100 gram 1,30

KALKOENSTOOFLAPJES

Voor de liefhebbers, blijven verrassend lekker! Ook 

heerlijk voor ragout; ca. 90 min. stoven
500 gram 4,75
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 7 januari t/m zaterdag 12 januari. Zetfouten voorbehouden.
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De kok die mensen aardiger kookt
Een kok die de mensen aardiger kookt, is geen alledaags onderwerp. Bilthovenaar

Will Jansen doet met zijn boek De Zelftemmer een poging om te laten zien dat je er,
met de juiste ingrediënten, voor kunt zorgen dat mensen beter in hun vel zitten

en dus aardiger zijn. Voor zichzelf en voor hun omgeving. 
 

In zijn roman gaat chef-kok Edwin 
Egging aan de slag met deze spe-
ciale kookfilosofie. ‘Ik ben ervan 
overtuigd dat je met eten je stem-
ming kunt beïnvloeden,’ zegt 
Jansen. ‘Begin deze eeuw zijn er 
wetenschappelijke onderzoeken 
geweest die aantoonden dat slecht 
eten, gefrituurde rommel met veel 
zout en transvetten, het gedrag van 
mensen negatief beïnvloedt. In En-
gelse gevangenissen werden gevan-
gen in twee groepen verdeeld. 

De ene groep at het normale da-
gelijkse menu, de andere at alleen 
maar verse groenten, vis en vlees, 
ongepaneerd. Bij die tweede groep 
verminderde het agressieve gedrag 
met maar liefst 40%. Toen ik dat 
las, dacht ik, dan kun je dus zorgen 
voor een nog positiever effect wan-
neer je mensen alleen maar echt 
goed eten geeft. Ik ben op zoek ge-
gaan en heb de positieve effecten 

van heel veel ingrediënten opge-
snord. Die vond ik terug in boeken 
over de ayurvedische keuken en 
een Belgisch boek dat De Hoorn 
des Overvloeds heet.’
 
Voorgebakken varkenshaasjes
Edwin Egging groeit op in Biltho-
ven Noord maar heeft niet bepaald 
leuke herinneringen aan die tijd. In 
zijn verdere leven lijkt hij daardoor 
moeite te hebben met vaste relaties. 
Niettemin schopt hij het tot chef-
kok van De Hoefslag in Bosch en 
Duin en beklimt de top van de va-
derlandse gastronomie. Maar het 
leven, de alcohol, zit hem dwars 
en hij glijdt af naar een keuken van 
voorgebakken varkenshaasjes. Tot 
hij zijn eigen kookfilosofie ontwik-
kelt. Die brengt hem bij de liefde 
van zijn leven. Jansen geeft bij zijn 
roman ook een appendix met de ef-
fecten van meer dan 150 producten, 
inclusief bier, brood en wijn. 

Oerkennis
Hoe dat dan werkt met die ingre-
diënten? Jansen legt het nog maar 
eens uit, met een glimlach: ‘Dus je 
staat voor een kraam met allerlei 
fruit. Perziken, bramen, kruisbes-
sen, aardbeien en frambozen. Je 
gaat uiteindelijk voor een doosje 
frambozen. Dat is natuurlijk je ei-
gen keus, maar ook een beetje die 
van jouw systeem. Dat heeft een 
oerkennis, een doorgegeven intelli-
gentie, waardoor je onbewust weet 
dat frambozen je helpen om een 
beetje uit de schaduw te komen, en 
die hulp kun je op dat moment toe-
vallig goed gebruiken. Ga je voor 
die bramen dan is dat om je be-
wust te zijn van je autonomie, van 
je zelfstandigheid. En kruisbessen 
geven je een vrolijk, energiek ge-
voel. Frambozen zorgen voor liefde 
en vriendelijkheid en perziken zijn 
goed voor rijpe seks. Het is geen 
wet van Meden en Perzen, maar het 
kan best helpen. Als je er maar in 
gelooft.’

De Zelftemmer of de kok die de 
mensen aardig kookte is verkrijg-
baar in de boekhandel of via www.
bouillonmagazine.nl te bestellen.

Ook in 2019 zet SP de Bilt zich in voor belangrijke zaken als: 
de zorg, betaalbaar en duurzaam wonen.

U wordt van harte uitgenodigd om met ons het glas te heffen
en van gedachten te wisselen op onze nieuwjaarsreceptie. 

Zondag 13 januari a.s. vanaf vier uur ’s middags in
café Miltenburg, Oude Brandenburgerweg 32, Bilthoven.

SP De Bilt 
wenst iedereen 
het allerbeste 
in 2019 toe

advertentie

WINACTIE
Voor lezers van De Vierklank heeft de auteur een aantal exemplaren 
ter beschikking gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u 
een mail naar info@vierklank.nl met in het onderwerp ‘Zelftemmer’. 
Onder de inzenders worden de exemplaren verloot.

Will Jansen, auteur van de Zelftemmer, is ervan overtuigd dat eten je 
stemming kan beïnvloeden.

Afslanken
door plaatselijke kou

Cryo21 is een revolutionaire behandeling waarmee overtollige 
vetzones door middel van kou verdwijnen. Vetrandjes over de rand van 
je broek, een onderkin of andere zones die ondanks sporten en lijnen 
maar niet willen verdwijnen kunnen met Cryo21 bij Mooinmodel 
aangepakt worden. 

Marloes Boelema is met haar salon gevestigd aan de Molenkamp 46 
in De Bilt en enthousiast over Cryo21. ‘De Cryotherapie-behandeling 
is een unieke’, vertelt Marloes. ‘De behandeling benut het natuurlijke 
effect van kou om cellulitis of vetrolletjes te verminderen, een dubbele 
kin of verslapte huid aan te pakken. Lichaamsvet bestaat uit meerdere 
lagen. De onderste laag zit dicht op de spieren en kan worden vermin-
derd door voldoende bewegen en goede voeding. De laag er boven ligt 
net onder de huid en dat is een hardnekkige vetlaag die niet of nauwe-
lijks doorbloed is waardoor je er moeilijk vanaf komt. Dit is een ideale 
laag om met een cryotherapie behandeling aan te pakken. De behande-
ling duurt maximaal 30 minuten, waarbij aan het einde de behandelde 
zone al enkele centimeters geslonken is.’

Blijvend resultaat
‘Op basis van onderzoek werd vastgesteld dat vetcellen gevoelig zijn 
voor kou, gaat Marloes verder. Een plotselinge daling van de huid-
temperatuur zorgt ervoor dat de vetcellen zichzelf vernietigen. Het vet 
wordt uiteindelijk langs natuur-
lijke weg geëlimineerd en de 
vetcellen zijn verwijderd. Die 
vetcellen komen ook niet meer 
terug en het resultaat is dus blij-
vend.

Kennismakingsdagen
Kom naar de kennismakingsda-
gen bij Mooinmodel op 17, 18, 
24 of 25 januari. Op deze dagen 
wordt 50% korting verleend op 
een kennismakingssessie. Bel 
033 2465748 voor een afspraak. 

Marloes Boelema is 
enthousiast over Cryotherapie.

Cor van Vliet Hoveniersbedrijf 
ondersteunt

door Henk van de Bunt

Ook in 2018 stond het laatste kwartaal in het teken van Hovenier Helpt, waarbij hoveniers in 
het gehele land zich geheel belangeloos inzetten om andere mensen te helpen. Landelijk was via 

de sociale media de mogelijkheid geschapen anderen te verrassen: bijv. de buurvrouw,
die slecht ter been is, met een onderhoudsbeurt aan de tuin door een bedrijf. 

Arjan van Vliet is werkvoorberei-
der bij Cor van Vliet Hoveniersbe-
drijf in Maartensdijk: ‘Wij vinden 
het prachtig, om ons vakmanschap 
te combineren met het helpen van 
andere mensen. Samen maken we 
Nederland groener. De kleinste 
daden hebben vaak grote positieve 
gevolgen. In heel Nederland staan 
collega-hoveniers klaar die het ini-
tiatief eveneens steunen. Gezamen-
lijk zetten we ons in voor meer tuin-
plezier en een groener Nederland’. 

Massaal
Hovenier Helpt is een initiatief 
van TuinKeur, een organisatie die 
zich inzet voor meer tuinplezier 
in Nederland. Voorwaarde voor de 
aanmelding was dat de klus in één 
dag uit te voeren moet zijn door een 
hovenier. 

Er zijn - opnieuw landelijk - meer 
dan 250 projecten ingediend. Uit-
voeren van al deze projecten was 
helaas onmogelijk. Landelijk zijn 
ruim 100 projecten geselecteerd en 
gekoppeld aan een vakbekwaam 
hovenier’. 

Initiatief
Arjan van Vliet: ’Toen we werden 
benaderd voor dit project hebben 
we niet lang hoeven na te denken. 
Hoe mooi is het als je je met je team 
en passie voor groen kunt inzetten 

voor mensen die hulp ontberen. 
Wij stellen graag ons vakmanschap 
beschikbaar voor dit initiatief’. De 

Maartensdijkse onderneming on-
dersteunt van harte de oproep van 
Hovenier Helpt. 

Donderdag 20 december ging het Hoveniersbedrijfsbedrijf in de tuin 
aan de slag in Utrecht. Ondanks het vele beton in die woonwijk koestert 
mevrouw het groen in haar tuin; alleen is ze nu niet meer in staat de grote 
struiken en bomen de snoeien. 
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VOORDEEL WEKEN

IEDERE WEEK MEER DAN 100 AANBIEDINGEN

IEDERE WEEK 

Ook in 2019

dé goedkoopste! 

AANBIEDINGEN

Alle soorten
5 stuks 
 Van 24.95 - 32.75 
 Voor 9.98 - 13.10 

Fleuril of Reus 
wasmiddel

 2 stuks 
 Van 3.98 
 Voor 1.99 

 Sallands zonnepit 
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Acties zijn geldig van woensdag 9 t/m dinsdag 15 januari 2019

Kijk voor actuele openingstijden op
hoogvliet.com/openingstijden
Zet- en drukfouten voorbehouden



Eén van de gasten van Peter van 
Dijk is Ellen Grevelink, dirigent 
van Sparks of Joy. Na zeven jaar 
leiding te hebben gegeven treedt 
zij deze avond voor de laatste keer 
op met haar koor. De tweede gast is 
Robin Pulles, bekend van zijn vele 
foto’s van onder andere het West-
broekse landschap. Huib Stekelen-
burg is de derde gast van Van Dijk. 
Er valt genoeg te vertellen over de 
tennisvereniging, waaronder de 
nieuwe jeu de boulebanen. 

Filmbeelden
Tussen de interviews door worden 
diverse filmbeelden vertoond en 
kunnen de bezoekers genieten van 
muziek. Muziekgroep Westbroek 
geeft een verrassend optreden weg. 
Tijdens dit schrijven is de tafelda-
me van Van Dijk nog niet bekend.

Nieuwjaarsborrel
Na de interviews is er nog gele-
genheid om iedereen een geluk-
kig nieuwjaar te wensen tijdens de 
nieuwjaarsborrel, onder het genot 
van een hapje en een drankje. Vrij-
dagavond 11 januari is de zaal in 
het Dorpshuis geopend om 21.00 
uur. Peter van Dijk start de uitzen-
ding om 21.30 uur. 
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Nieuwe expositie in Art Traverse
Zondag 20 januari om 15.00 uur wordt een duo-expositie van Co van Gasteren (schilderijen) en 

Mieke de Groot (keramiek) in de Traverse van het gemeentehuis De Bilt geopend door Frank 
Bloem, beeldend kunstenaar, geurspecialist, radiomaker en schrijver. De expositie is tot 19 

maart tijdens kantooruren te bezichtigen.

Co van Gasteren houdt van het 
spelen met beeld, vorm en inhoud. 
De aanleiding kan van alles zijn: 
toevallige foto’s van het internet, 
kranten, tijdschriften enz., maar 
ook voorbeelden uit de kunst, films, 
muziek, boeken, verhalen enz. Door 
combineren en associëren of het 
toevoegen van abstracties ontstaan 
er beelden met een nieuwe beteke-
nis. Van Gasteren: ‘Het mooiste is 
wanneer je jezelf kunt verrassen. 
Schilderen en tekenen is vaak een 

heel gezoek. Maar dan ineens ge-
beurt er iets. Je veegt iets weg of je 
krast een boze lijn, uit pure frustra-
tie, waardoor het beeld kantelt en 
er nieuwe mogelijkheden ontstaan. 
Soms bouw je iets langzaam op 
zonder dat er werkelijk iets goeds 
ontstaat. Pas na eindeloze variaties 
op de vervolgstappen krijg je dan 
een ingeving, waardoor het hele 
ding ineens spanning krijgt. In mijn 
tekeningen verken ik de mogelijk-
heden. In mijn schilderijen moet al-
les kloppen’. 

Keramiek
Mieke de Groot: ‘Sinds het moment 
dat mijn vader een beeldje van 
Heidi Daamen kocht, ben ik geïn-
teresseerd in keramiek. Ik bezocht 
zoveel mogelijk tentoonstellingen, 
volgde allerlei cursussen en kocht 
een kleine oven. In 1980 ruilde ik 
mijn onderwijsbaan in voor een 
dagopleiding keramiek aan de Riet-

veld Academie in Amsterdam. Ik 
heb daar les gekregen van onder 
andere Jan van der Vaart en Henk 
Trumpie’. Het werk van Mieke de 
Groot gaat over vorm, herhaling 
en over hoe het beeld op de grond 
rust of juist lijkt los te komen van 
de grond. Dat loskomen, het ogen-
schijnlijk bewegen van het beeld, is 
wat haar de laatste jaren het meest 
heeft beziggehouden. ‘In de nieuwe 
beelden ga ik de juist hoogte in. Van 
horizontale naar verticale beelden. 
Stevig op de grond geplant, maar 
golvend de hoogte in’. [HvdB]

Werk van Mieke de Groot.

Werk van Co van Gasteren

Bram Dolman exposeert in Bij de Tijd
door Henk van de Bunt

In restaurant Bij de Tijd (Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 14 in De Bilt) exposeert
Bram Dolman tot en met het einde van januari met eigen werk. De expositie is

tijdens de openingsuren van ‘Bij de Tijd’ te bewonderen.

Al vanaf zijn jeugd bestaan er voor 
Bram Dolman drie hobby’s: schaat-
sen, schaken en schilderen. Dol-
man: ‘Bij het schaatsen en schaken 
gaan de jaren tellen, maar schilde-
ren doe ik nog met evenveel plezier 
als vroeger. Landschap, stilleven en 
portret, elk thema heeft mijn inte-
resse, maar landschap het meest. 
Door de Haagse School ontdekte ik 
de bijzondere sfeer van een winter-
landschap. 

Olieverf
Bram Dolman schildert o.a. stads-
gezichten en landschappen. Hij doet 

dat het liefst met olieverf. Maar ook 
werken met acryl en tekenen met 
pen behoren tot zijn technieken. 
Het schilderen in olieverf heeft nog 
steeds de voorkeur bij het weerge-
ven van landschappen en stadsge-
zichten: ‘In deze techniek werk ik 
al sinds mijn jeugd. Mijn eindre-
sultaten in olieverf, acryl of pen-
tekening zijn altijd realistisch van 
karakter. De laatste jaren is het por-
tret eveneens een interessant thema 
voor mij geworden. Mijn favoriete 
schilders zijn de Franse impressio-
nisten en de landschapschilders van 
de Haagse en Larense school.’

Acrylverf
‘Toen ik in 1946 mijn eerste olie-
verfschilderij maakte, bestond er 
nog geen acrylverf. Jarenlang was 
dus olieverf de belangrijkste mate-
rie voor mij. Ook het pentekenen en 
aquarelleren beoefen ik nog regel-
matig. 

Sinds door mij de eigenschap-
pen van acrylverf werden ontdekt, 
schilder ik tegenwoordig ook in 
acryl op doek of papier. Zoals altijd 
komt hierbij mijn voorkeur voor 
een realistische weergave van het 
onderwerp naar voren.

Bram Dolman naast eigen werk.

Westbroek Draait Doorrrr! 
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 11 januari vindt in Het Dorpshuis in Westbroek weer een ‘Westbroek Draait Door’ 
plaats. Westbroeker Peter van Dijk zit, net als Matthijs van Nieuwkerk, aan tafel met bekende 

Westbroekers en vraagt hen weer het hemd van het lijf. Het belooft een mooie uitzending te 
worden en iedereen is van harte welkom. 

Foto van Robin Pulles.

Expositie Fotoclub
Vanaf vrijdag 18 januari, exposeert de Fotoclub Bilthoven in het Licht-
ruim, Planetenplein 2 in Bilthoven. Op deze expositie tonen de leden 
hun foto’s van het jaarthema ‘Wild’. Natuurlijk zijn daar foto’s bij van 
dieren in het wild. Maar er zijn ook heel andere interpretaties van het 
thema en dat maakt de expositie verrassend en afwisselend. 

Er is en blijft voor de fotoclub een groeiende belangstelling. De afgelo-
pen twee jaar hebben zich zeker 12 nieuwe leden aangemeld, waaron-
der ook jongeren. De clubavonden worden gehouden in zalencentrum 
HF Witte, Henri Dunantplein 4 in De Bilt. Aanvang 20.00 uur.

Zeer beperkt zicht
door Henk van de Bunt

Bij het verlaten van de parkeerplaatsen onder het viaduct over de Vuur-
se Dreef in Hollandsche Rading is het opletten geblazen. Het uitzicht op 
de weg wordt totaal ontnomen door een reclamebord. Zowel om links- 
(richting Tolakkerweg) als rechtsaf (richting Lage Vuursche) te gaan 
moet er echt de weg opgereden worden om het verkeer te kunnen zien. 
Rudy Klunder (RWS) reageert desgevraagd: ‘Het ontwerp is in goed 
overleg met bewoners en gemeente tot stand gekomen. Echter hebben 
we ook geconstateerd dat dit bord er staat tijdens de opnameronde met 
de gemeente ten behoeve van de oplevering. Hier was reeds tijdens 
de informatieavond met bewoners aandacht voor gevraagd. Theorie en 
praktijk lopen dan soms wat uit elkaar. Ook dit punt is bij ons en de 
gemeente bekend’. 

Reclamebord ontneemt het zicht volledig bij het verlaten van de 
parkeerplaats.
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Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
Sale

Industrieweg 24a, Maartensdijk | Tel. 0346-212279
vrijdag 13.00 -19.00 uur | zaterdag 12.00 -17.00 uur (of op afspraak)

showroom@botabootscompany.com  facebook/BotaBootsCompany

Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10
b.g.g. (0346) 21 46 22

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Wij wensen u
een liefdevol,
gezond en
gelukkig
nieuwjaar

Méér vrije tijd
Is tuinieren uw hobby? Dan helpen wij graag!
Voor advies en ondersteuning
bent u bij ons aan het juiste adres

Geen groene vingers?
Wij verzorgen het onderhoud graag!
Zo hoeft u er alleen maar van te genieten

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Wij wensen uWij wensen u
een liefdevol,een liefdevol,
gezond engezond en

Wij wensen uWij wensen u
een liefdevol,een liefdevol,
gezond engezond en

Wij wensen uWij wensen u
een liefdevol,
Wij wensen uWij wensen u
een liefdevol,een liefdevol,

Voor ons bediende ESSO-benzinestation met
LPG-verkooppunt en shop zijn wij op zoek naar een

Actieve part-time medewerker ( circa 15 uur per week)
om ons team te komen versterken. U hebt gevoel voor service en 
kwaliteit en kan onze klanten optimaal bedienen. Enige technische 
kennis van auto’s is een pré. Wij bieden een marktconform salaris, 

afhankelijk van lee ijd en ervaring. Spreekt dit u aan?
Stuur dan uw sollicitatie met CV naar:

info@fordvanwoudenberg.nl t.a.v. Dick van Essen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst!

Autobedrijf van Woudenberg • Dorpsweg 134  Maartensdijk
Tel 0346-213144 • www.ford-vanwoudenberg.nl

OP ZOEK NAAR EEN
AFWISSELENDE BAAN?

Klankbord
Sufferd

Natuurlijk siert de taalkalender mijn werkplek; 
de 26e editie van de scheurkalender van Het 
Genootschap Onze Taal. Elke dag leuke en 
verrassende taalweetjes, samengesteld en 
geschreven door de medewerkers van Onze Taal. 

Zeven dagen, zeven thema’s: Weken beginnen met 
op (elke) zondag een taaltestje over spelling, gram-
matica, leestekens, enzovoort, op maandagen ge-
volgd door Scheepvaarttaal met uitdrukkingen, die 
verwijzen naar de scheepvaart en naar de bloemrijke 
taal van zeelieden. 

Toeval
Is het toeval of realiteit, dat de dag waarop De Vier-
klank verschijnt (woensdag) tot Taal-advies-dag is 
gepromoveerd en is het realiteit of toeval dat op deze 
dag (9 januari) het thema ‘sufferdje of suffertje’ staat 
geprogrammeerd? De aanbrenger van dit thema stelt 
de wat is goed-vraag: ‘Dat heb ik gelezen in het lo-
kale sufferdje of suffertje’. De vraag op zich bevat 
al zoveel informatie, dat het duidelijk is, dat niet ge-
doeld wordt op een lokaal bestuurder, maar dat hier 
neerbuigend op een lokaal huis-aan-huisblad wordt 
geduid.

Realiteit
De Taalkalender: ’Het is het lokale sufferdje, met 
een d. Sufferdje, als aanduiding voor een plaatselijke 
krant, is de verkleinvorm van sufferd. Dat was van 
oorsprong een persoon: iemand die suf is. Het ach-
tervoegsel -erd, dat we ook in dikkerd(je), dommerd, 
lomperd en mallerd tegenkomen, is een verzwakte 
vorm van -aard. Dat zit bijvoorbeeld in gierigaard, 
grijsaard en valsaard. Vaak zijn die -erd- en -aard-
woorden afgeleid van een bijvoeglijk naamwoord, 
maar soms van een werkwoord, zoals bij knoeierd 
en schreeuwerd.

Media
Uit een groot nationaal media-onderzoek zou blij-
ken dat Huis-aan-huisbladen nog steeds populair 
zijn. Ruim 90% van de Nederlanders leest ze en 
62% zelfs elke week. Zelfs mensen met een sticker 
op de brievenbus worden redelijk goed bereikt met 
een huis-aan-huisblad: 24% van hen leest het. Alle 
welstandsklassen lezen huis-aan-huisbladen. Niks 
lokaal sufferdje dus. Er is wel verschil tussen oude-
ren en jongeren. Jongeren tot 25 jaar lezen meestal 
een van de zes laatste exemplaren en 25% leest ze 
bijna allemaal. Van de 50-plussers leest vrijwel ie-
dereen alle nummers van het huis-aan-huisblad. In 
stedelijke gebieden is het bereik lager (57%) dan in 
landelijke gebieden (68%).

Scherts
Sufferdje - schertsende benaming voor een regionale 
krant of streekkrant in Nederland dus - is dus een ad-
vertentieblad, dat lokaal nieuws brengt. In zijn boek 
Onder professoren (1975) noemt Willem Frederik 
Hermans Het Nieuwsblad voor het Noorden spot-
tend het sufferdje. Lokaal sufferdje is voor ons een 
geuzennaam, waaruit ook dank en waardering mag 
spreken voor het vele werk dat de freelancers ver-
richten: ‘Wanneer je de gewone man of vrouw wilt 
bereiken, dan moet je het lokale blad lezen: lokaal is 
het enige dat telt’. Die geuzennaam moeten we koes-
teren. De freelancers staan met de voeten in de klei, 
met nieuwsgierige blik speurend naar het nieuws. 
Maar ook met hart voor wat er lokaal leeft en met 
een kritische, scherpe pen wanneer de lokale politiek 
speelt met maatschappelijke belangen. 

Voordelen huis-aan-huiskrant
Adverteren in ‘sufferdjes’ is volgens dat mediaon-
derzoek relatief goedkoop; men hoeft zelf weinig te 
investeren en de opmaak doet het blad desgewenst 
(en) eventueel zelf. Veel mensen lezen dus een huis-
aan-huiskrantje: voor het nieuws én voor de aanbie-
dingen en advertenties. Slechts 6% heeft een NEE-
sticker op de brievenbus. Als je doelgroep lokaal is 
- je bent winkelier, begrafenisondernemer, therapeut 
of andere zorgverlener - dan trek je niet alleen de be-
woners van je eigen stad of dorp maar ook uit de ker-
nen en dorpen eromheen. Je krijgt omdat je betaalt 
voor je advertenties ook aandacht in de redactionele 
kolommen. Als je lokaal personeel zoekt, is een per-
soneelsadvertentie in een lokaal krantje vaak goed-
koper en rendabeler dan in een landelijk medium. 
Ook die constatering is een plus in de waardering 
voor de freelancende-collega. Zij verdienen het ook. 

Henk van de Bunt

Uilen
KinderNatuurActiviteiten organiseert activiteiten
voor kinderen in en over de natuur.
Dit wordt gedaan door vrijwilligers van
Utrechts Landschap en IVN De Bilt.

Woensdag 16 januari gaat het over uilen en kom 
je er van alles over te weten. Welke kleuren 
hebben hun ogen: zwartbruin, oranje of geel en 
wat kan je daaruit afleiden. Aai over een veer 
en leer waarom ze geruisloos kunnen vliegen. 
En het allerleukste is om te achterhalen wat ze 
gegeten hebben. Uilenballen pluizen dus,
puzzelen met botjes. 

De activiteit (voor de leeftijdsgroep
6 t/m 10 jaar) is op 16 januari van
14.30 tot 16.30 uur bij Paviljoen
Beerschoten, de Holle Bilt 6, De Bilt. 
Aanmelden kan per email tot en met 
zaterdag 12 januari via
kindernatuuractiviteiten@gmail.com.
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Het Nieuwe Lyceum door naar 

finale NK Debatteren
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 30 november streden leerlingen van Het Nieuwe Lyceum (HNL) uit Bilthoven voor een 
finaleplaats bij het Nederlands Kampioenschap Debatteren voor Scholieren. Zo'n 450 leerlingen 

deden mee aan het debat. Uiteindelijk eindigde HNL als zesde en gaat zij door naar de finale.

Om een finaleplek te bereiken, 
gaat natuurlijk heel wat aan voor-
af. 'Voor deze laatste voorronde 
in Haarlem heeft ons team zo'n 
vijftien uur geoefend', vertelt An-
nelotte, leerling van HNL. 'Vier 
tegen vier, met diverse stellingen'. 
Dat vele oefenen wierp uiteinde-
lijk haar vruchten af. Annelotte: 
'Het debat zelf ging hartstikke 
goed, met als onderwerpen onder 
andere ‘ alcoholaccijns’ , ‘LHBT’ 
en ‘ stemplicht’. En nu hebben wij 
ons dus geplaatst voor de grote fi-
nale, op zaterdag 26 januari op de 
Universiteit Utrecht'.

Improvisatiestelling
'Wij bereiden de debatstellingen 
vooraf voor, maar horen pas vlak 
voor het debat of wij voor- of te-
genstander moeten zijn', vult me-
de-debater Hugo aan. 'Soms zijn 
dat best lastige onderwerpen en 
je krijgt slechts 20 minuten voor-
bereidingstijd. Daarnaast krijg je 
ook nog een improvisatiestelling 
te horen, om het nog uitdagender 
te maken'. 

Standpunt verdedigen
Al sinds 1998 organiseert de 
Stichting Nederlands Debat In-

stituut het NK Debatteren voor 
Scholieren. Met dit evenement 
hoopt zij leerlingen te prikkelen, 
overtuigender te laten spreken, 
zorgvuldiger te leren luisteren en 
nieuwsgierig te blijven. 
Tijdens de voorrondes en de fi-
nale moeten de teams, bestaande 
uit vier debaters, hun standpunt 
verdedigen. Om en om houden de 
voor- en tegenstanders een speech 
van vier minuten. Wanneer alle 
debaters hun speech hebben ge-
houden, bepaalt de jury op basis 
van argumentatie en presentatie 
de winnaar van het debat.

Dankzij goed ‘debatten’ gaan Hugo, Isa, Annelotte, Guusje, Jarno en Dunya door naar de finale. 

Boerenkool bij Scouting 
Agger Martini 

door Kees Diepeveen

Traditiegetrouw start Scoutinggroep Agger Martini uit Maartensdijk het 
nieuwe jaar met een boerenkoolmaaltijd. De boerenkoolmaaltijd is de 
eerste festiviteit in het jubileumjaar. De Scoutinggroep bestaat dit jaar 50 
jaar en gaat dit gedurende het jaar vieren met diverse activiteiten.   

Voorafgaand aan de boerenkoolmaaltijd werden door de kinderen diverse 
spellen gespeeld en activiteiten uitgevoerd. Bij het Jubileumspel werden 
feesthoedjes gemaakt, onderdelen ontworpen voor het jubileumkunstwerk en 
coupletten gemaakt voor een jubileumlied. Tijdens het Etiquettespel leerden 
de kinderen een dans, tafel dekken en moesten ze een serveercircuit lopen met 
zoveel mogelijk borden. Ook waren er nog wat buitenactiviteiten.

Toetje
Rond 18.00 uur werd de boerenkool met worst geserveerd aan mooi gedekte 
tafels. Iedereen was in stijl gekleed.Velen lieten zich ook een tweede bord 
goed smaken. Als toetje waren er twee grote schalen met soesjes. Ook deze 
vonden grif aftrek. De kookploeg van de Scoutinggroep heeft een prima pres-
tatie geleverd. Na de maaltijd werd er gedanst en spellen gespeeld waarmee 
de kinderen een diploma konden verdienen. 

Iedereen geniet van de heerlijke boerenkoolmaaltijd in het feestelijk versierde 
scoutinggebouw.

We hebben de Rabo 
GroenHypotheek 
voor particulieren.
We helpen bedrijven 
verduurzamen.
U weet natuurlijk dat Rabobank de 
GroenHypotheek voor particulieren 
heeft. Maar veel mensen weten niet dat 
Rabobank Gooi en Vechtstreek lokaal 
bedrijven helpt met verduurzamen 
door middel van bijvoor beeld speciale 
informatiebijeenkomsten.
Meer weten? Kijk op onze website.

rabobank.nl/gvs-maatschappelijk



‘Morgen ga ik naar mijn zus in De Haag, dan gaan we shoppen want het is 
uitverkooptijd. Anders begonnen we altijd met koffie en gebak, maar dat 
gebakje komt er bij mij nu niet in’, zegt ze lachend. ‘Voor mij wordt het een 
flesje water en dat zal mijn zus wel niet leuk vinden. Toen ik haar vertelde 
dat ik aan het lijnen was zei ze meteen dat ik het toch niet vol zou houden, 
want ik ben toch wel een lekkerbek, maar het gaat tot nu toe prima.’ Be-
langstellend vraag ik hoeveel kilo er nog af moet. ‘Ik weeg nu 65 kilo en ik 
wil naar de 62. Dat woog ik jarenlang en dat vind ik voor mij een prima ge-
wicht. De feestdagen heb ik er nu al afgelijnd’, zegt ze met een trotse blik. 
Weer neemt ze een slok water en kijkt dan even voor zich uit. Ze vertelt dat 
ze een zittende baan heeft en altijd met de auto naar haar werk gaat. ‘Maar 
in het voorjaar ga ik met de fiets. Die tien kilometer helpt ook een beetje. 
Van de zomer wil ik zonder me te schamen naar het strand kunnen. Daar 
verheug ik me er nu al op.’ Ze kijkt weer starend 
voor zich uit alsof ze zich al op het strand 
ziet liggen. ‘Mijn dochter is zo slank als 
een den en die kan van alles eten zon-
der aan te komen. Dat heeft ze van 
haar vader die kan ook eten wat hij 
wil zonder zwaarder te worden.’ Ze 
vindt dat ze al weer lang genoeg ge-
zeten heeft en staat op. Ik wens haar 
succes met het lijnen en opgewekt 
vervolgt ze haar wandeling.

Maerten

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.

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

Jezus zegt: Ik geef Mijn schapen Eeuwig Leven en zij 
zullen zeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal 
ze uit Mijn hand roven! Evangelische Gemeente, zondag 10 
uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Cursussen/ trainingen 
Duik dieper in je bibliotheek. In drie avonden leer je de drie 
aktes kennen waaruit de meeste verhalen uit zijn opgebouwd. 
Je gaat aan de slag met je eigen favoriete boek of film, kijkt en 
luistert naar film- en boekfragmenten en gedichten. Docenten: 
Petra Muns en Edith de WitData: ma 4, 18 feb, 4 mrt Tijd: 
19.30 - 21.30 uur Plaats: Bibliotheek Idea Bilthoven Kosten: 
€50,- / €35,- euro leden Bibliotheek Idea www.ideacultuur.
nl/bibliotheek 
Gratis proefles cello. In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. Proefles in ont-
spannen sfeer. Voor basisscholieren (vanaf 5 jaar) tieners en 
volwassenen. Als vervolg mogelijk: 4 weken opstap cursus 
met instrument. De cello heeft een mooie warme zangerige 
klank en is een liedjes / melodie instrument.
Voor afspraak: 06 19067441: Frank Linschoten cello
docent.celloles-franklinschoten.nl en kunstenhuis.nl/cello

Nootjes
 De Vierklank 14 9 januari 2019

Te koop aangeboden
Horloge batterijen 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

Skischoenen en tas, lichtgrijs, 
merk Salomon, maat Uk 7/
Us 9, women, 39,5 €10,- Tel. 
06-14040516

12 boeken van P.D. Jameso. 
Oa. erfzonde, de verloren 
generatie, gebrek aan bewijs. 
€5,- Tel. 06 -14040516

5 beeldjes, twee van hout-
snijwerk en drie van steen. 
Hoogte tussen 14 en 8,5 cm. 
€5,- Tel. 06- 14040516 

Voor de oude stoppenkast. 
Zekeringen nieuw in doos: 
10 Ampere (20 stuks) en 
16 Ampere (17 stuks) en 4 
Zekering houders. Alles 
in een koop 7,50. Tel: 030-
2253441 

Keurige alcantara zitbank, 
kleur mosgroen, 2 mtr. breed 
€45,- Tel. 06-16563997

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

Tomado Koffiezetapparaat 
z.g.n.(12 kopjes) €5,50 
Tel.035-6241475

Spatscherm Open Haard 
H.68cm Br. 80 cm €15,- 
Tel.035-6241475

Stalen noren merk vendex 
maat 28. Zien er goed uit, 
moeten misschien wel wor-
den geslepen. €15,- Tel. 
06-44732069

Digitale pers. Weegschaal 
tot 150 kg, weegt tot 100 gr 
nauwkeurig i.z.g.s. van €30,- 
voor €10,- Tel. 06-16641083.

Prima rolkoffer afm. h.58 x 
b.40x d. 22 en 27 cm. met 
cijfercodeslot en meerdere 
aparte rits vakken als nieuw, 
€15,- Tel. 06-16641083.

Onderhoud juist nu uw arm 
en beenspieren, trainingsap-
paraat voor fietsende bewe-
ging thuis zittend op uw stoel. 
€25,- Tel. 06-16641083

Steengrill 37x19 cm. met 
twee spiritusbranders, €10,-

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

15 Nieuwe CD/DVD slimca-
ses transparant, 700 MB, 80 
min., 52x speed. Ideaal voor 
archivering en opslag. €5,- 
Tel. 030-2258916.

Heren dons step-jack, maat 
XL, donker groen. Als nieuw! 

Slechts €30,- Tel. 030-
2258916.

Rose riverdale geur kaas en 
rose riverdale kaars stan-
daard. i.z.g.s. €7,- Ook een 
aluminium spiegel 70x70 
voor €7,- Tel. 06-29506849. 

Mooi beeld man met vrouw 
in innige omhelsing. Lijkt op 
brons. I.z.g.s. €25,- en 20 cd’s 
voor €10,- Tel. 06-29506849

Echt Engels gold retriever 
beeldje. Z.g.a.n. €7,- 6 koffie, 
thee mokjes fleurig. i.z.g.s. 
€4,- Tel. 0629506849. 

Een staander voor een buiten 
lantaarn (sokkel). Het is beton 
opknapper. €50,- Tel. 0346-
243758.

Dubbel cd van Tineke 
Schouten. €6,50 Tel 0346-
243758. 

Boek decoreren met kaarsen. 
Er staan leuke afbeeldingen in 
€6,50 Tel. 0346-243758.

Gereedschap Trolley nieuw 
€100,- Videolux helder 300W. 
Lampen. Nieuw €35,- Tel. 
035-5771232. 

Schoorsteenveeg set €15,- 
White board 1x1,5m. €10,- 
Tel. 035-5771232.

Brand safe koffer 8kg. €25,-
Doos radio buizen en spoelen. 
€35,- Tel. 035-5771232

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.

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

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

Vrouw, 66 jr. met pensioen, 
zoekt HUISHOUDELIJK 
werk bij oudere dame of echt-
paar. Liefst 1 x per week. Tel. 
0615146101 - Greet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

G E Z E L S C H A P S D A M E 
biedt zich aan. 43 jaar. In 
bezit van auto. Referenties 
beschikbaar. €12,- per uur. T. 
06-53155494

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

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

KLOK kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top)
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Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

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

Op ’t bankje
Echt behaaglijk is het niet, maar ik besluit mijn da-
gelijks wandeling toch even te onderbreken en op 
het bankje te gaan zitten. De voorbijgangers zijn 
voornamelijk hondenbezitters die niet de indruk 
wekken met een fijne wandeling bezig te zijn. Ik 
verwacht niet dat iemand bij me komt zitten, maar 
opeens is er dan toch een sportief geklede vrouw 
die met een glimlach op haar gezicht aankomt en 
vriendelijk groetend naast me gaat zitten. Ik schat 
haar op een jaar of vijfenveertig. Ze ziet er goed 
verzorgd uit en draagt sportieve outdoorschoenen 
met een vrolijk kleurtje. ‘Even pauzeren’, zegt ze 
terwijl ze een flesje water uit haar tas haalt en een 
slok neemt. ‘Ik ben na de feestdagen weer eens be-
gonnen met afvallen want er wordt wat afgegeten 
die dagen. Maar ik ben in tien dagen tijd toch al 
weer drie kilo kwijt.’ Ze kijk me aan alsof ze zeg-
gen wil, dat zie je toch hopelijk wel. Ik kijk haar 
daarom maar quasi bewonderend aan, hoewel ik 
niet weet hoe ze er met drie kilo meer uitziet. Ik 
vraag of ze een speciaal dieet volgt en of ze nu niet 
steeds honger heeft. Maar dat is niet het geval. ‘Ik 
let heel goed op met wat ik eet en dan kom je al 
een heel eind. Ik houd de calorieën goed in de ga-
ten en wandel iedere dag een eind. Om een doel te 
hebben heb ik ook een keer de hond van de buren 
meegenomen, ik dacht dan heb je een doel, maar 
dat schiet niet op. Die hond wil om de paar meter 
snuffelen en los laten lopen durf ik hem niet. Met 
een vriendin ga ik ook nog iedere week een keer 
zwemmen en verder beweeg ik wat meer.’ Ze kijkt 
heel tevreden dus ik denk dat ze zich er wel lek-
ker bij voelt. ‘Alleen mijn kleren gaan wat ruimer 
zitten’, zegt ze met een triomfantelijke glimlach. 
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Daverend succes
voor Moving Maartensdijk

door Walter Eijndhoven

De feestdagen waren nog niet voorbij of er stond alweer een nieuwe activiteit op het programma 
van De Vierstee. Donderdag 3 en vrijdag 4 januari ging het volledig los in Maartensdijk.

De Vierstee was twee dagen lang vergeven van de activiteiten: sporten, mindfulness, e-games, 
65+-hockey, het kon niet op. En voor wie geen zin had, om zich twee dagen te laven aan allerlei 
vermoeiende activiteiten, kon vrijdag nog altijd even langskomen voor een nieuwjaarsborrel.

‘Wij hadden gewoon weer eens zin 
in een leuke activiteit in De Vier-
stee’, vertelt organisator Edwin 
Plug. ‘En daarom organiseerden wij 
nu twee gezellige dagen, vol activi-
teiten, voor jong en oud en anderen 
die zich niet jong of oud voelen’. 
Dat het gezellig was, blijkt wel uit 
de bezoekersaantallen. Verdeeld 
over beide dagen werden 1.600 
kinderen, ouders, oma’s, opa’s en 
overgrootouders geteld door de or-
ganisatie’. 

Plaatselijke sportvereniging
Voor diegene die graag in de toe-
komst wil gaan sporten, was dit 
natuurlijk ook een mooie gelegen-
heid om te zien welke sport leuk is. 
Voetbal? Korfbal? Hockey? Bok-
sen of fitness? Het kon allemaal. 
Plug: ‘Natuurlijk was het niet onze 
opzet om mensen op deze manier 
aan het sporten te krijgen, maar 
menigeen wilde toch graag weten 
hoe het is om een bepaalde sport 
te beoefenen. Naderhand hoorde 
ik dat diverse dorpsgenoten, naar 
aanleiding van Moving Maartens-
dijk, zich hebben aangemeld bij een 

plaatselijke sportvereniging. Mooi, 
toch?’ 

Ingkussen
Plug: ‘Ook voor de jongsten onder 
ons hadden wij leuke activiteiten 
op het programma staan, waaron-
der kindergym. Aan het kleutergym 
deden veertig kinderen mee. In 
de kleine sporthal in De Vierstee, 
stond een hele rij kinderwagens, 
achter elkaar. En één van de kids, 
volgens mij was zij één of twee jaar 
oud, wilde steeds naar de spring-
kussens. Ik zag haar vader die dag 
wel drie of vier keer verschijnen 
met zijn dochtertje, steeds wilde zij 
naar het ‘ingkussen’, zo werd ver-
teld’. 

Toernooitje
Voor de oudere jeugd was er onder 
andere kickboksen, dansen, bad-
minton en tafeltennis en er was een 
sportactiviteit voor mensen met een 
beperking. Bij de e-games konden 
deelnemers vrij spelen, maar ook 
meedoen met Fortnite battle, Fifa 
19 en minecraften. Zo’n vijftig be-
langstellenden deden mee met korf-

bal, ook het badminton was met 
vijftig man goed vertegenwoordigd 
en ook zumba deed goed mee met 
20 deelnemers. ‘Natuurlijk hebben 
wij niet alle sporten geteld, maar 
ook voor klaverjassen was veel 
interesse. Bij het sjoelen waren de 
deelnemers niet weg te slaan bij 
de sjoelbakken en bij het koersbal-
len had men zelfs een toernooitje 
georganiseerd tussen Groenekan, 
Maartensdijk en Westbroek’, legt 
Plug uit.  

Verwachtingen
Moving Maartensdijk was simpel 
gezegd, een groot succes. Plug: 
‘Wij begonnen dit evenement zon-
der enige verwachting, maar de 
opkomst overtrof werkelijk alles. 
Niet normaal, dat zoveel mensen 
op zo’n evenement afkomen. Na-
tuurlijk ook dankzij al onze vrij-
willigers, die twee dagen flink aan 
de bak moesten, maar dat was het 
wel waard’. Het evenement werd 
afgesloten met de Maartensdijkse 
Nieuwjaarsborrel. Ook daar kwam 
menigeen op af. Met 70 tot 80 man 
was het één groot feest.

Iedereen vermaakt zich in De Vierstee 

Van jong tot oud sport tijdens twee dagen Moving Maartensdijk. 

TZ krijgt
nieuwe shirts

De selectie van TZ is geheel in het nieuw. Vanaf september jl. speelt 
de gehele vereniging al in een nieuw tenue en zaterdag maakte een 
mooi inschietshirt daarbij de outfit compleet. De mooie inschietshirts 
zijn gesponsord door Uitvaartzorg Adcura. (Hester Ploeg-van Laatum)

Onvoorwaardelijke 
verdiensten

Tijdens de nieuwjaarreceptie van SVMaartensdijk kreeg Wout van 
Dronkelaar een prachtige schaal uitgereikt voor meer dan 50 jaar 
onvoorwaardelijke verdiensten van hem aan deze voetbalvereniging. 
Voorzitter Frans van der Tol vulde het ene deel van zijn toespraak met 
het bedanken van alle vrijwilligers en kwam vervolgens woorden tekort 
om de verdiensten van Wout op te noemen en samen te vatten.

[foto Henk van de Bunt] 

Gringhuis
blijft bij DOS

Stefan Gringhuis is ook 
volgend seizoen trainer/
coach van het tweede 
team van Korfbalclub 
DOS Westbroek. Stefan is 
momenteel bezig aan zijn 
eerste seizoen. 

Op het veld staat het team 
bovenaan en in de zaal 
wordt een prima plek in de 
middenmoot ingenomen. 
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advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Maandspecial: Kaasfondue

Woe.
09-12
Do.

10-12
Vr.

11-12
Za

12-12
Zo.

13-12

Gebakken 
wildzwijnbiefstuk
met cranberry saus

of
Gebakken zalmfilet

met mosterd-dillesaus
of

Ravioli met spinazie
en Parmezaanse kaas

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Woe.
16-12
Do.

17-12
Vr.

18-12
Za

19-12
Zo.

20-12

Wildpeper met puree, 
rode kool en stoofpeer

of
Fruits de mer gebakken 

in knoflookboter
of

Mexicaanse wrap met 
guacamole

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Boerderijen van statuur
Er zijn weer nieuwe berichten op onlinemuseum De Bilt: zie voor meer 
info de aangegeven links

In het uiterste zuidoosten van de gemeente De Bilt loopt een paar 
honderd meter ten oosten van het landgoed Oostbroek de Bisschopsweg. 
Aan deze weg ligt op nummer 2 boerderij Den Hoek, een pand met een 
grote geschiedenis. (foto Anne Doedens)

https://onlinemuseumdebilt.nl/over-een-uithof-van-het-laurensklooster-
den-hoek/

Aan de Dorpsweg nr. 71 in Maartensdijk ziet men een imposant 
rijksmonument: Vredelust. Deze langhuisboerderij werd waarschijnlijk 
aan het einde van de zeventiende eeuw gebouwd. De boerderij is sinds 
1886 in het bezit van de familie Van Ekris. (foto Anne Doedens). 

https://onlinemuseumdebilt.nl/monumentale-maartensdijkse-boerderijen-
vredelust/

De boerderij met het adres Dorpsweg 86 in Maartensdijk is een 
gemeentelijk monument. Opvallend aan deze boerderij zijn onder meer 
de ‘serliana’ (een Venetiaanse venster) in de top van de voorgevel en 
de mooie gesneden windveren. De boerderij werd aan het begin van 
de vorige eeuw gebouwd op de plaats van een voorganger. (foto Anne 
Doedens) 

https://onlinemuseumdebilt.nl/monumentale-maartensdijkse-boerderijen-
dorpsweg-86/

Op het adres Dorpsweg 88 in Maartensdijk treft men een 
langhuisboerderij uit 1913, een gemeentelijk monument. De voorgevel 
van de boerderij is versierd met gele verblendsteen en keramische 
tegeltjes. Achter de boerderij vindt men een hoogstamboomgaardje dat 
van de gemeenteraad van Maartensdijk aan het eind van de twintigste 
eeuw een beschermde status kreeg. (foto: Anne Doedens).

https://onlinemuseumdebilt.nl/monumentale-maartensdijkse-boerderijen-
dorpsweg-86-2/

Kunst vernield
Na de verbreding van de A27 werd in juni van dit jaar ter 
opfleuring van het Groenekanse viaduct het kunstwerk 
‘Kunst komt van Kunst’ aangebracht. Eline Janssens 
koos voor een creatie van glanzende panelen met afbeel-

dingen van vogels en planten. Lang konden de voorbij-
gangers niet genieten van een ongeschonden staat want 
in de nacht van 31 december op 1 januari richtte zwaar 
vuurwerk enorme schade aan de panelen aan.

De fleurige panelen onder het viaduct in Groenekan zijn beschadigd.

advertorial

Hout te koop
Op landgoed Eyckenstein is hout te koop, op natuurlijke wijze gekloofd en gedroogd.

In het kader van duurzame ontwik-
keling van de natuur op landgoed 
Eyckenstein worden periodiek acti-
viteiten uitgevoerd om de kwaliteit 
van het landgoed op hoger niveau 
te brengen. Zieke of onveilige bo-
men moeten worden geveld, andere 
moeten wijken om ‘toekomstbo-
men’ (monumentale Eiken) goed te 
laten ontwikkelen. 

Ook sneuvelen soms bomen als 
stormschade (zoals in 2017). Vanaf 
2017 is een ploeg vrijwilligers op 
dinsdag aan de slag om diverse 
activiteiten op het landgoed uit te 
voeren, waaronder het verwerken 
van eerder bedoelde bomen. Zo zijn 
afgelopen winter enkele 10-tallen 
kubieke meters hout gekloofd en 

in ringen gestapeld om maximaal 
te kunnen drogen op natuurlijke 
wijze. 

Het gekloofde en een jaar ge-
droogde beuken- en eikenhout is 
beschikbaar voor geïnteresseerden 
à € 60,00 per m³. Het dient zelf - na 
afspraak - te worden ingeladen van-
uit de ringen op het landgoed. 

De opbrengst van deze verkoop 
wordt aangewend voor het onder-
houd) van het landgoed en de cul-
tuurhistorische elementen. Het hout 
kan worden opgehaald op zaterdag 
19 januari, na afspraak c.q. aanmel-
ding per mail:
eyckenstein@planet.nl of app-be-
richt 06 52521811 o.v.v. kloofhout.

Het gekloofde hout ligt in ringen gestapeld om op natuurlijke wijze te 
kunnen drogen. (foto Bert Tuinzaad)
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