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Uw lokale
drukwerkspecialist

Vanaf het begin meedenken? Dat vinden wij 

nou een leuke uitdaging! Scherp zicht, 

een uitstekend gehoor en een focus 

naar voren vormen de basis voor 

succes. De UIL zet zijn zintuigen in voor 

de jacht. Wij gebruiken ze om een goed 

doordacht huisstijlontwerp te maken.

Complete huisstijl nodig?

De Bilt moet financiën 
weer op orde krijgen

door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt moet de komende jaren concreet en fors gaan bezuinigen om uit de 
financiële problemen te geraken. Dat staat in een brief van 18 december 2019, die gedeputeerde 

Robert Strijk aan de gemeenteraad heeft gestuurd. De provincie houdt de vinger aan de pols 
van De Bilt en het lijkt erop, dat dit als een officiële waarschuwing kan worden gezien. 

De gedeputeerde verdedigt zijn 
beleid: ‘Het doel van het interbe-
stuurlijk toezicht (IBT) is het waar-
borgen van de kwaliteit van het 
openbaar bestuur en ervoor te zor-
gen dat burgers erop kunnen blijven 
vertrouwen, dat de overheid haar 
taken goed uitvoert. Financieel toe-
zicht is één van de domeinen bin-
nen het IBT en draagt bij aan een fi-
nancieel gezonde huishouding van 
uw gemeente. Repressief toezicht is 
het uitgangspunt: dit houdt in dat u 
uw begroting direct kunt uitvoeren. 
Ons oordeel baseren wij op de ka-

ders en criteria genoemd in o.a. de 
Gemeentewet en de Algemene Wet 
Bestuursrecht’. 

Bevindingen en beoordeling
De provincie geeft aan bij de be-
groting 2020 en de jaarrekening 
2018 te onderzoeken of de structu-
rele baten ieder jaar de structurele 
lasten dekken en of de ramingen 
realistisch zijn. In het geval de be-
groting niet structureel en reëel in 
evenwicht is, dan moet aanneme-
lijk zijn dat dit evenwicht uiterlijk 
in het laatste jaar van de meerjaren-

raming tot stand wordt gebracht. 
De conclusie luidt: ‘Uw program-
mabegroting is in 2020 weliswaar 
financieel niet in evenwicht, maar 
dit evenwicht wordt in de meerja-
renraming hersteld. Vanaf 2023 is 
uw begroting structureel en reëel 
in evenwicht. Dit betekent dat de 
structurele baten voldoende zijn 
om de structurele lasten te dekken. 
Hiermee is voldaan aan de wette-
lijke bepalingen om voor repressief 
toezicht in aanmerking te komen. U 
kunt uw begroting direct uitvoeren. 
Onze goedkeuring is niet nodig’.

Behoud financieel evenwicht
De gedeputeerde vervolgt: ‘Wij 
beoordelen het meerjarig financi-
eel perspectief van uw gemeente 
als zorgelijk. Dit mede gelet op 
de niet positieve uitkomsten van 
de jaarrekening van de afgelopen 
jaren. Het structureel en reëel be-
grotingsevenwicht wordt alleen in 
het laatste jaar gerealiseerd door 
een pakket van ombuigingen en 
taakstellingen (€ 2,7 miljoen)’. De 
gedeputeerde waarschuwt de ge-
meente (dus de gemeenteraad en 
het College vdB.) om de problemen 
niet steeds voor zich uit te schui-
ven. ‘Overigens hebben wij in vo-
rige toezichtbrieven al onze zorgen 
geuit over de hoogte van uw weer-
standscapaciteit. Door ombuigin-
gen nu en de afgelopen jaren zijn 
stappen gezet, maar dan moeten de 
ingezette maatregelen wel worden 
gerealiseerd. De uitdaging voor uw 
gemeente is om voor de begroting 
2021 zowel het begrotingsjaar als 
de meerjarenbegroting structureel 
en reëel dekkend te maken. Naar 
ons oordeel zal de gemeente dit 
niet kunnen realiseren zonder dat 
aanvullende inkomsten worden 
gegenereerd of uitgaven definitief 
worden geschrapt’.

Risico
De aangekondigde bezuinigingen 
van de gemeente De Bilt op zorg 
en welzijn worden beoordeeld als 
risicovol: ‘Het betreft vooralsnog 
fictieve bedragen op basis van een 
toezegging van het Rijk om te on-
derzoeken of er extra structurele 
middelen voor de jeugdzorg vrij 

gemaakt kunnen worden’. De pro-
vincie vervolgt: ‘Wij attenderen u 
erop dat wij het niet acceptabel 
achten als ieder jaar opnieuw een 
meerjarenraming wordt opgesteld 
waarbij uitsluitend in het laatste 
jaar weer financieel evenwicht is. 
Er moet namelijk sprake zijn van 
een perspectief waarbij het slui-
tend zijn van de begroting telkens 
een jaar dichterbij komt. Met als 
uiteindelijk resultaat dat een slui-
tende begroting voor het komende 
jaar en een sluitende meerjarenra-
ming voor de opvolgende periode 
van drie jaar wordt bereikt’

Vervolg
De Provincie verwacht zo spoe-
dig mogelijk, maar uiterlijk voor 
1 mei 2020 een reactie, waarin 
concreet wordt aangegeven hoe 
met de aandachts- en verbeter-
punten aan de slag wordt gegaan: 
‘Het is uw verantwoordelijkheid 
om (een pakket van) maatrege-
len te treffen om het structureel 
en reëel evenwicht te herstellen 
en te behouden’. Daarnaast ont-
vangt de wethouder financiën in 
het eerste kwartaal van 2020 een 
uitnodiging om als vertegenwoor-
diger van de gemeente De Bilt in 
een gesprek met de gedeputeerde 
financieel toezicht een toelichting 
te geven op de actuele financiële 
situatie van de gemeente. De ge-
meenteraad wil op korte termijn 
een speciale raadsinformatie-
avond beleggen, waarbij in aan-
wezigheid van de Provincie en het 
College over de financiële situatie 
wordt gesproken.

V.l.n.r. waarnemend gemeentesecretaris Esselien de Leeuw, wethouder Dolf Smolenaers, burgemeester Sjoerd 
Potters en de wethouders Anne Brommersma, André Landwehr en Madeleine Bakker tijdens de laatste 
begrotingsbehandeling op 7 november jl. [foto Guus Geebel] 

Foto’s ‘40-’45 uit de 
Provincie Utrecht

Op 15 januari werden in de Geertekerk in Uitrecht 50 foto’s voor een 
jury gebracht als voorselectie voor een landelijke tentoonstelling in de 
entree van het gebouw van de Tweede Kamer. Een daarvan is de foto 
van Ir. Hupkes, die ‘Dokter Willem Huysmans’ houdt kantoor in de 
badkamer. (fotograaf onbekend/ Spoorwegmuseum, Utrecht)
Lees meer op pag. 3
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

26/01 • 10.30u - ds. Tom Fossen

Pr. Gem. Zuiderkapel
26/01 • 09.30u - Prof. dr. G. van den 

Brink
26/01 • 18.30u - Ds. C. Boele 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
26/01 • 10.30u - OntMoeten met Jeugd 

Strijkorkest Bilthoven

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

26/01 • 10.00u - spreker Wim 
Molenkamp

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
26/01 • 10.30u - Pastoor Jozef Skiba

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

26/01 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
26/01 • 16.30u - Ds. A. Veerman 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

26/01 • 10.00u - Ds. A.J. Zoutendijk 
26/01 • 19.00u - Ds. H.E. Dankers

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

26/01 • 10.00u - Geen dienst. 
Oecumenische Gebedsviering in R.K. St. 

Michaelkerk 

R.K. St. Michaelkerk
26/01 • 10.30u - Oecumenische 

Gebedsviering.
Samendienst met Protestante 

Wijkgemeente Oosterlichtkerk 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
26/01 • 10.00u - Spreker Jeffrey Rampen 

29/01 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
26/01 • 15.30u - Ds. J.W. Hooydonk

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

26/01 • 10.00u - Ds. W. van Vlastuin - 
Voorbereiding Heilig Avondmaal

26/01 • 18.30u - Kand. G.M. Bosker

Onderwegkerk Blauwkapel
Start van het kerkseizoen op Paaszondag 

12 april 
 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

26/01 • Geen Dienst. Samendienst om 
09.30 uur Ontmoetingskerk Maartensdijk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

26/01 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
26/01 • 18.30u - Ds. G. H. Kruijmer 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

26/01 • 10.00u + 18.30u - Ds. 
L.D. A. Hartevelt 

PKN - Ontmoetingskerk
26/01 • 09.30u - Ds. R. Alkema 

26/01 • 17.00u - Durk Muurling. Thema: 
Waarom geloof ik?

St. Maartenskerk
25/01 • 19.00u + 26/01• 10.30u - 

Eucharistieviering Pastor Jozef Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

26/01 • 10.00u - Dhr. G. van Dijke
26/01 • 18.30u - Ds. L. Kraak 

PKN - Herv. Kerk
26/01 • 10.00u - Ds. C. van Velzen

26/01 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 

BoodschappenPlusBus

De BoodschappenPlusBus rijdt 
voor mensen uit de gemeente die 
niet meer zelf in staat zijn om 
hun boodschappen te doen of om 
even de deur uit te gaan. Vrijwil-
lige chauffeurs en begeleiders 
gaan mee om, daar waar nodig, 
ondersteuning te bieden. Voor 
meer informatie kunt u contact 
opnemen via plusbus@mensde-
bilt.nl of 0346 214195.

Muziekmarathon KBH

De Koninklijke Biltse Harmonie 
bestaat op 24 januari 120 jaar. 
Daarom gaan alle geledingen van 
de harmonie 20 uur lang muziek 
maken op Jasmijnstraat 6B in 
De Bilt om dit te vieren. Aan-
vang 22.00 uur. Het einde van de 
marathon is voorzien op zaterdag 
25 januari om 19.00 uur. 

Arjan Erkel in Het Lichtruim

Vrijdag 24 januari vanaf 20.00 
uur vertelt Arjan Erkel het aan-
grijpende en inspirerende ver-
haal over zijn ontvoering in 
Theater Het Lichtruim bij het 
Planetenplein 2 in Bilthoven. 
Voor meer info, zie www.thea-
terhetlichtruim.nl.

Levenslessen  
van de zijderoute

Vrijdag 24 januari komt Hans Go 
bij de Bilthovense Boekhandel, 
Julianalaan 1 in Bilthoven, ver-
tellen over zijn avontuurlijke reis 
die hij op de motorfiets en langs 
de zijderoute heeft opgedaan. Na 
afloop is er gelegenheid tot inter-
actie. Vrij entree.

Ik help u met liefde
bij een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium
van úw keuze. In de regio of daarbuiten. 
Ik heb alle tijd voor u en ben er voor iedereen. 
Of u nu verzekerd bent of niet, u mag mij 
altijd bellen. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 
06 - 1027 5585 (dag en nacht bereikbaar)

Koop Geersing | uitvaartzorg
Yarden & Geersing

Klaverjassen bij SVM 

Op vrijdag 24 januari wordt er 
geklaverjast in de kantine van 
SVM aan de Dierenriem in 
Maartensdijk. Aanvang 20.00 
uur. Voor aanmelden: tel. 0346 
212366 of 06 51832063.

Open dag bij Aeres VMBO

Op vrijdagavond van 18.30 tot 
21.00 uur en zaterdagmorgen van 
10.00 tot 13.00 uur is het Open 
dag bij Aeres VMBO Maartens-
dijk. Meer info op: www.aeres-
vmbo.nl/maartensdijk 

Workshop voor koorzangers

Zangeres en zangpedagoog 
Wynanda Zeevaarder geeft op 
zaterdag 25 jan. bij Het Licht-
ruim in Bilthoven een workshop 
voor koorzangers van alle leef-
tijden. Er kan gebruik worden 
gemaakt van koorrepertoire, lie-
deren, aria’s, songs en gedichten. 
De workshop start om 14.00 uur 
en eindigt om 17.00 uur. Meer 
info, zie: www.kunstenhuis.nl

Extra Rommelmarkt 
Tienhoven

Zaterdag 25 januari en 1 febru-
ari Rommelmarkt in de kerk in 
Tienhoven van 10.00 uur tot 
13.00 uur.

Repair Café bij WVT

Op zaterdag 25 januari om 11.00 
is er Repair Café bij de WVT 
in Bilthoven. Toegang is gratis. 
Locatie: WVT, Talinglaan 10 in 
Bilthoven.

Universele Eredienst Soefi 
Centrum

Op zondag 26 januari organi-
seert Soefi Centrum Utrecht/
Bilthoven een universele ere-
dienst in Huize het Oosten. In 
de dienst wisselen spreken, stilte 
en muziek elkaar af. Aanvang 
11.00 uur. 

Taizéviering

Op zondag 26 januari om 19.30 
uur is er een Taizéviering in de 
Centrumkerk in Bilthoven, Juli-
analaan 42.

Kamerkoor in Schutsmantel

Het Bilthovens Kamerkoor onder 
leiding van Richard Vos verzorgt 
op 26 januari een concert in 
Schutsmantel, Gregoriuslaan 35 
te Bilthoven met muziek voor-
namelijk uit 18e een 19e eeuw. 
Aanvang 14.30 uur.

Start nieuwe leesclub  
Bilthoven 

Op 27 januari om 14.00 uur 
wordt in de Bibliotheek in Het 
Lichtruim, Planetenplein 2 in 
Bilthoven een informatiebijeen-
komst over leesclubs filosofie 
gegeven. Hoewel de bijeenkomst 
vrijblijvend is, graag aanmelden 
i.v.m. de beschikbare ruimte via 
e-mail brigter@ideacultuur.nl. 

‘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

Scheidingsspreekuur

Elke twee weken op dinsdagoch-
tend (in de even weken) kan je 
terecht op het scheidingsspreekuur 
van 9.00-11.00 uur bij het Centrum 
voor Jeugd en Gezin in Het Licht-
ruim, Planetenplein 2, Bilthoven.

Boekverfilming  
Another Day of Life

Woensdag 29 januari is de verto-
ning van de European Film Award 
bekroonde film Another Day of 
Life in Theater Het Lichtruim. 
Aanvang 20.00 uur met introduc-
tie vooraf door Neerlandica Bea 
Rigter. Voor meer info, zie: www.
ideacultuur.nl/bibliotheek

Open dag Aeres Bilthoven 

Op 29 januari vindt de open dag 
van Aeres vmbo in Bilthoven 
plaats. Op deze dag kunt u zich 
verdiepen in de school en zijn 
leermethode. Van 16:00 tot 20:00 
uur staan de deuren open. 

Studieavond Jeruzalem

Woensdag 29 januari is er in 
het Wijkgebouw van de Zuider-
kapel, Boslaan 1 in Bilthoven 
om 20.00 uur een studieavond 
met ds. Kees van Velzen namens 
stichting Christenen voor Israël. 
Toegang is gratis

Filmhuis Woudkapel

Op donderdag 30 januari wordt de 
film Cold War vertoond. Aanvang 
film 19.30 uur op de Beethoven-
laan 21 in Bilthoven. Kaartjes aan 
de kassa of vooraf via www.woud-
kapel.nl/programma.

Bingo in Maartensdijk 

Bingo op vrijdag 31 januari in 
het Servicecentrum Maartensdijk. 
Aanvang 14.15 uur. Info tel: 0346 
214161 of servicecentrummaar-
tensdijk@mensdebilt.nl

Als leven lijden wordt,
is sterven een verlossing.

Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van hem 
mochten ontvangen, is na een ondernemend en druk leven 

rustig van ons heengegaan, mijn lieve Klaas, mijn vader, mijn 
schoonvader en onze opa

Klaas de Groot
* 23 oktober 1935 † 17 januari 2020

H. de Groot - de Jong

Addy en Dingena
    Carmen en Peter
    Bjorn en Imke

Gorinchem, 17 januari 2020

Correspondentieadres:
Freule Helenastraat 8
3864 GK  Nijkerkerveen

Er is gelegenheid om afscheid van Klaas te nemen op dinsdag-
avond en woensdagavond, beide avonden van 19.30 tot 20.30 uur, 
in Het Gasthuis, Banneweg 61, 4204 AA Gorinchem. (Water-
poort 3, kamer 35)

De afscheidsbijeenkomst zal worden gehouden op vrijdag  
24 januari om 14.00 uur in Uitvaartcentrum De Grote Haar, 
Haarweg 1a te Gorinchem.
De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden op de naastgelegen 
begraafplaats.
Na de begrafenis is er in het bovengenoemd Uitvaartcentrum 
gelegenheid tot condoleren van de familie.
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Foto’s ‘40-’45 uit 
de Provincie Utrecht

Op 4 en 5 mei 2020 wordt herdacht dat Nederland 75 jaar geleden door de Engelsen en de 
Canadezen werd bevrijd van de Duitse overheersing. Met het oog daarop wordt op veel 

plaatsen gezocht naar mogelijkheden om de herdenking vorm te geven.

Een landelijk project om tot de se-
lectie van honderd beeldbepalende 
foto’s te komen, is natuurlijk bij-
zonder. Het project heet 75 Jaar 
Vrijheid en is zo opgezet, dat door 
middel van getrapte verkiezingen 
door de gemeenten, via de Provin-
cie 100 foto’s worden uitgekozen, 
die uiteindelijk in het gebouw van 
de Tweede Kamer getoond zullen 
worden. 

Selectie
Op 15 januari werden in de Geer-
tekerk in Utrecht de 50 foto’s ge-
toond, die een jury met daarin o.a. 
Ad van Liempt uit een groot aan-
tal inzendingen had geselecteerd. 
Maar daarmee was de selectie niet 
voltooid, want de aanwezige geno-
digden mochten op hun beurt uit 
dit vijftigtal een volgende selectie 
maken. Deze selectie zullen de in-
zending vormen van de provincie 
Utrecht voor het landelijk project 
‘75 jaar Vrijheid’. De uiteindelijke 
selectie wordt in mei getoond in 
de entree van het gebouw van de 
Tweede Kamer en er zal een foto-
boek van verschijnen.

Verhaal
Elke foto heeft een verleden en een 
verhaal. Op deze 15e januari in 
Utrecht werd een aantal van deze 
verhalen verteld en dat maakte de 

avond tot een aansprekende erva-
ring. Met elkaar illustreerden foto’s 
en verhalen de geschiedenis van 
(de provincie) Utrecht tijdens de 
oorlog, vaak op een zeer persoon-
lijke, indringende wijze. Veel foto’s 
zijn herkenbaar voor wie de oorlog 
heeft meegemaakt of er verhalen 
over heeft horen vertellen of gele-
zen. 

Loes Overeem
Natuurlijk heb ik gezocht naar fo-
to’s uit het Bilts verleden. Ik heb 
ze op een enkele uitzondering na 
niet gevonden. Dat ligt ook voor de 
hand. En het is ook niet belangrijk. 
Wel herkende ik een foto van Loes 
van Overeem, ‘de witte engel’. Het 
Digitaal Museum De Bilt besteedde 
er kortgeleden aandacht aan. Loes 
van Overeem is tijdens de Tweede 
Wereldoorlog eerst als verpleegster 
werkzaam bij het Rode Kruis, la-
ter wordt ze hoofd van de afdeling 
Speciale Hulpverlening. Omdat 
Van Overeem toegang heeft tot de 
bevelhebber van de SD en de Si-
cherheitspolizei Wilhelm Harster, 
mogen zij en haar man als enigen 
onder de vlag van het Rode Kruis 
kampen en gevangenissen te bezoe-
ken. Vanaf september 1944 richt zij 
zich volledig op Kamp Amersfoort. 
Na het zien van het kamp schrikt 
Van Overeem van wat zij daar aan-

treft: slecht behandelde gevangenen 
en een enorm gebrek aan voedsel, 
kleding, medicijnen en hygiëne. 
Aan kampcommandant Berg laat 
zij weten niet te vertrekken voor de 
omstandigheden worden verbeterd. 
Door haar doorzettingsvermogen 
wordt er een permanente post van 
het Rode Kruis in Kamp Amers-
foort opgericht, van waaruit zij de 
gevangen helpt. Met het naderende 
einde van de oorlog in zicht, dra-

gen de Duitsers op 19 april 1945 
het kamp over aan het Rode Kruis 
en slaan op de vlucht. Als nieuwe 
kampcommandante spreekt Van 
Overeem de gevangenen toe. Nie-
mand kan het dan nog drooghou-
den.

Hupkes
En er was een foto van Ir. Hupkes, 
de directeur in functie van de NS 
die, toen hij tijdens een spelletje 
golf hoorde dat de Spoorwegsta-
king was uitgebroken, zich recht-
streeks naar zijn onderduikadres 
begaf; een villa in Maartensdijk. Tot 
17 september ‘44, de dag dat de ge-
allieerde luchtlandingen begonnen 
in het kader van de operatie Market 
Garden, was hij er in geslaagd met 
de Duitsers samen te werken, nu, 
begreep hij, was de tijd gekomen 

om van het toneel te verdwijnen. 
Iedereen verwachtte dat de oorlog 
nog maar kort zou duren, maar dat 
werden bijna acht maanden. Hup-
kes doet zich in Maartensdijk met 
een vervalst persoonsbewijs voor 
als dokter Willem Huysmans en 
houdt kantoor in de badkamer.

De meeste foto’s echter waren al-
gemener en minder gebonden aan 
de plaats waar ze waren genomen. 
Totdat de foto’s naar het landelijk 
verzamelpunt gestuurd worden, 
zal de uitgebreide Utrechtse se-
lectie van 50 foto’s nog op diverse 
plaatsen in de provincie te zien 
zijn. Herdenken kan meer zijn dan 
het luisteren naar toespraken en 
het volkslied. 
   (Bernard Schut)
 (tevens dank aan Veroniek Clerx)

Januari ‘40. Nederlandse militairen gedurende de mobilisatie. Ze 
schaatsen hier op inundatie-ijs. (bron Co Zeijlemaker (Polygoon)/ 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag)

Loes Overeem spreekt direct na de 
oorlog staande op een stoel in Kamp 
Amersfoort de kampbewoners 
toe. (fotograaf onbekend/ Kamp 
Amersfoort)

Primeur Evensong in 
Maartensdijk groot succes

door Henk van de Bunt

Iedere kerk hoopt bij een nieuw 
initiatief op meer bezoekers. In 
Maartensdijk werd zaterdag 18 
januari deze droom weer een 
beetje meer werkelijkheid. Tussen 
half vijf en vijf uur in de middag 
stroomde de kerk van Sint Maar-
ten aan de Nachtegaallaan vol met 
bezoekers, zo’n 200 in totaal. 

Zij kwamen af op de primeur van 
de Evensong in Maartensdijk. Deze 
gebedsviering bood kans om de 
mooiste Engelse hymnen samen te 
zingen en gaf ook alle ruimte om 
het stil te maken in je eigen hart. De 
Evensong bracht het beste van een 
kerk naar boven: schoonheid van 
liturgie, hemelse klanken van het 
projectkoor onder leiding van Peter 

Steijlen, de intimiteit van het licht 
van kaarsen bij het vallen van de 
duisternis en het troostende gevoel 
van een gemeenschap, die samen 
mag zingen en die je doet beseffen 
dat je er niet alleen voor staat.

Wisselwerking
‘We zochten naar een vorm in de 
liturgie om een ander publiek te 
bereiken, andere mensen die door-
gaans in de kerk komen. En dat is 
gelukt. Meer dan gelukt. Want de 
kerk zat goed vol met gezichten, 
die voor mij ook onbekend waren. 
Afgaande op het meezingen hebben 
de mensen genoten. Het mooie van 
de wisselwerking tussen kerkgan-
gers en koor is dat de koorleden ook 
beter gaan zingen. Ik zeg niet zo 
gauw dat de Heilige Geest ergens 
aanwezig is. Maar zaterdagmiddag 
om vijf uur was die Geest van God 
tastbaar. Ook in de eerbiedige stilte, 
die er halverwege was. Het was 
toen een paar minuten doodstil. Je 
kon een speld horen vallen. Net als 
bij begin toen het koor met kaarsen 
de kerk in kwam lopen. Ook daar 
was voelbaar en zichtbaar dat er iets 
bijzonders gebeurde’, aldus Peter 
Steijlen, die zelf ook voor de eer-
ste keer zo’n Evensong dirigeerde. 
En hij benadrukt nog eens: ‘Het is 
geen concert. Er was ook geen ap-
plaus. Nee, zingen is dubbel bidden 
tot God. En iedereen deed mee. Als 
je hoorde hoe de kerk los ging bij 

het eerste lied ‘Christ, be our light’. 
De kerkgangers zongen het licht te-
voorschijn, het licht midden in het 
donker van de winter, het licht in 
onze harten, het licht in deze kerk’. 

Zinzoeker
Want dat is de Evensong ten diep-
ste: een vesper om de overgang van 
dag naar avond en nacht te marke-
ren, een liturgische plechtigheid om 
het licht in het donker te voorschijn 
te zingen, een samenzang om de 
troost van een geloofsgemeenschap 
te ervaren en te voelen in alles, dat 
je niet alleen bent, een ritueel dat 
hoop geeft in een tijdsgewricht van 
internationale spanningen en bin-
nenlandse onvrede. Rondom deze 
Evensong kwam iedereen samen: 
katholiek en protestant, zinzoeker 
en agnost, buurtbewoner en pas-
sant. Alles en iedereen mocht er 
zijn. Dat was ook de boodschap van 
de bezinning van Leo Fijen: ‘In de 
kerk mag je zijn wie je bent, deel 
je in iets en Iemand, die groter zijn 
dan jezelf, ben je verbonden met je 
dierbare overledenen, ontdek je dat 
de ander en de Ander je leven ge-
ven en wacht de stilte op je. Daar-
om is het goed om soms die kerk op 
te zoeken’. 
De aanwezigen hebben deze Evens-
ong als weldadig ervaren. Ze kijken 
nu al uit naar een volgende editie, 
waarschijnlijk in het late najaar van 
2020, in de weken voor Advent.

Zo’n 200 geïnteresseerden bezochten 
in de St. Maartenskerk de Evensong.

Bijzonder optreden 
van Bel Ami

In de goed gevulde Kelder van de Bilthovense Boekhandel aan de Ju-
lianalaan was zaterdagmiddag het podium voor het trio Bel Ami. Het 
veeltallig toegestroomde publiek genoot, onder het genot van een hapje 
en een drankje, van hun mooie close harmony zang. 

Er hing een bijzondere sfeer, die nog werd versterkt door het zicht op 
het bijzondere werk van de Hongaars/Nederlandse schilder Marianne 
Benkö. Van haar werk werd eerder deze middag een expositie geopend. 

De zangvoorstelling van Bel Ami werd ingeleid door inwoners van De 
Bilt: voormalig wethouder Hans Mieras en Timon Blok (artistiek leider 
Theater in ’t Groen) .Mieras noemde het belang van kunst als bindend 
element in de samenleving en daarmee de vriendschap en schoonheid. 

De dames begonnen met enkele bekende nummers, waaronder de Boo-
gie Woogie Bugle Boy, een nummer uit 1941. Timon Blok legde het 
publiek uit dat, als bij een jukebox, een keuze gemaakt mocht worden 
uit 8 nummers die door de dames van Bel Ami gezongen konden wor-
den. Bel Ami zong de nummers met een bijzondere expressie, harmonie 
en zuiverheid, waarbij het plezier in het met elkaar zingen duidelijk 
zichtbaar was.             (Frans Poot)

De dames van Bel Ami en een vrijwilliger uit het publiek die bij dit 
nummer het ritme aangeeft.
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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 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 23 januari
t/m woensdag 29 januari

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.98

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebakken boterhamworst  
Gerookte biefstukworst
Gegrilde entrecôte

Filet Americain
Bieslookpaté
Ei-bieslook salade 

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:
KLEINE 
VARKENSHAASJES

Malse sucadelapjes 

Erwtensoep 
met rookworst 

Schnitzels
naturel of gepaneerd 

4 slavinken 
+ pond gehakt 

500 
GRAM 6.75

1 
KILO 9.50

NU 
VOOR 6.-

500 
GRAM 6.75

Kip in braadzak 

SAMEN 
VOOR 9.99

1
KILO 11.99

Gehaktstaven 
Rundervinken
Slavinken  

5 HALEN =
4 BETALEN

Lekker voor het weekend!

4 
VOOR 5.-GEGRILDE 

KIPPENPOTEN
STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN 

500
GRAM 6.50

BOEREN KRUIMEL 
EXTRA BELEGEN 

7.25500
GRAM

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 januari.

Nieuw...
Bloedsinaasappeltaart

Nu € 15,95
Onze bekende
Boterkoek
Nu € 2,99

Spaghetti carbonara
of Spaghetti bolognese

€ 1,49
100 gram

Vers gesneden
Boerenkool

€ 1,39
250 gram

Turbana bananen
€ 1,29

Nu heel kilo

Desem-spelt brood  
Nu € 2,99
Onze bekende
Bruine bolletjes
Zak 5 stuks € 1,99

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Nieuw uit Sicillië 
Mandared 

mandarijnen 
Uniek in nederland

Uniek in smaak
Kom proeven….!!!

Mooie Hollandse
Prei
Heel kilo € 0,99

Lekker en gezond

Elstar handappels 
Heel kilo € 1,25
Vers gesneden 
Soepgroente 
Grof of fijn

250 gram  € 0,99

27
01

28
01

29
01

Alleen donderdag

Van onze patissier Van onze bakker

Witlof schotel
met ham en kaas

€ 1,35
100 gram

Linguine 
met gevulde kip en groenten

€ 1,49
100 gram

Noedels 
met curry en scampi’s

€ 1,75
100 gram

Vers van de traiteur

Het hoogste v
itamine c- en kaliumgehalte

van alle soorten
 sinaasappels!

ook Heerlijk i
n een frisse salade,

 als 

verse sap, voor
 een jam en nog veel meer!

gemakkelijk om te schillen, geen of

nauwelijks pitjes en
 puur natuur! 

tarocco, de vitaminebom uit italië!

Tarocco, de smaaksensatie van Sicilië! 
Afkomstig van de vruchtbare gronden 
rondom de vulkaan Etna. Lekker zacht,    

aromatisch en een mooie 
        zoet/zuur balans.

tarocco, de vitaminebom uit italië!
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advertentie

Alom gewaardeerd gemeenteraadslid 
houdt het voor gezien

door Guus Geebel

Na een langdurige periode in het 
lokaal openbaar bestuur in de 
gemeenten Maarssen en Stichtse 
Vecht neemt Erik van Esterik 
in de raadsvergadering van 20 
februari afscheid van de Biltse 
gemeenteraad. Hij wordt in de 
PvdA-fractie opgevolgd door 
Gija Schoor die hij eerder op 25 
september 2014 was opgevolgd. 

Erik van Esterik is geboren in de 
Utrechtse wijk Zuilen en groeide op 
in Maarssenbroek. Na de middelba-
re school studeerde hij in economie 
Amsterdam. Hij werkt nu bij het 
ministerie van Defensie in Utrecht 
waar hij leiding geeft aan een afde-
ling met financieel adviseurs. Van 
Esterik komt niet uit een traditio-
neel rood nest. Hij begon zich in 
de tijd van Wim Kok wat meer te 
verdiepen in de politiek en in 1992 
werd hij uit overtuiging lid van de 
PvdA. In 1997 bezocht hij een le-
denvergadering in zijn woonplaats 
Maarssen en meldde zich aan voor 
de campagne. Hij kreeg de vierde 
plaats op de kandidatenlijst bij de 
verkiezingen van 1998, kwam in 
de raad en werd  tussentijds fractie-
voorzitter. Na de verloren verkie-
zingen van 2002 bleef hij vier jaar 
in de oppositie. In 2006 werd hij na 
een flinke verkiezingswinst voor 
de PvdA wethouder en bleef dat tot 
Maarssen op 1 januari 2011 opging 

in de gemeente Stichtse Vecht. Acht 
jaar geleden verhuisde hij naar Bilt-
hoven waar hij met zijn vrouw Di-
ana en dochter Sterre van vijf naar 
tevredenheid woont. 

Inhoud
De drie grote onderwerpen waar-
mee Van Esterik zich in de Biltse 
gemeenteraad voornamelijk be-
zighoudt zijn Wmo, Jeugdzorg en 
Financiën. ‘Fractievoorzitter Kri-
schan Hagedoorn en ik zijn echt 
van de inhoud. We proberen inhou-
delijk een goed verhaal neer te leg-
gen en dat kost veel tijd. We heb-
ben veel contact met instellingen en 
mensen waar het om gaat. Ik denk 
dat we daardoor meer invloed heb-
ben dan je met onze twee zetels zou 
verwachten. We hebben met een 
klein groepje gemeenteraadsleden 
veel over het sociaal domein ge-
praat en hebben er met elkaar voor 
gezorgd dat het op de agenda staat. 
We denken serieus na hoe we het 
beter kunnen organiseren. Daar ben 
ik wel trots op.’ Erik van Esterik 
heeft meegeschreven aan de strate-
gische agenda Wmo. Hij heeft daar 
veel energie ingestoken en aan tafel 
gezeten bij de start van de busines-
scases die opgesteld worden in het 
sociaal domein.

Cultuur
Erik van Esterik vindt de politieke 

cultuur die hij in Maarssen heeft 
ervaren verschillen van die in De 
Bilt. ‘In Maarssen was een harde 
politieke cultuur, maar er werd wel 
echt op de prestatie gelet. Het was 
ook wel vernieuwend. In De Bilt 
trof ik een lieve, vrij zachte poli-

tieke cultuur, hoewel we dat mis-
schien niet van onszelf denken. Ik 
vind het wat minder op de presta-
tie gericht. Het is hier wat bedaar-
der.’ Als voorbeeld noemt hij de 
Jan Steenlaan in Bilthoven. ‘Dat is 
een verkeersvraagstuk. Aan grote 
onderwerpen besteden we relatief 
weinig aandacht, zoals regionale 
samenwerking, ambtelijk fuseren, 
de financiële positie en het sociale 
domein. Eigenlijk pakt het college 
dat voor het eerst sinds een jaar of 
twee best goed op.’

Debater
Verschillende raadsleden noemen 
Erik van Esterik een goede deba-
ter. Hij zegt dat dit komt omdat 
hij heel ervaren is. ‘Je moet in een 
raad eigenlijk een stuk of vier, vijf 
mensen hebben die er bovenuit ste-
ken. Niet dat ze beter zijn dan an-
deren, maar omdat ze los van hun 
politieke overtuiging af en toe iets 
zodanig zeggen dat anderen ernaar 
luisteren. Hij vindt dat er in de Bilt-
se gemeenteraad maar weinig zijn 
die dat kunnen. ‘Ik vind het jam-
mer dat we met twaalf fracties in de 
raad vertegenwoordigd zijn.’ Op de 
vraag waarom hij gaat stoppen zegt 
hij: ‘Ik vind het gewoon niet leuk 
genoeg meer. Het kost heel veel tijd 
en energie. Ik ben heel veel avon-
den weg en wat ik daarvoor terug-

krijg zijn in mijn ogen niet zinvolle 
debatten in de commissie en de ge-
meenteraad. Het kost heel veel tijd 
, en geeft te weinig voldoening, en 
ik vind dan dat ik moet ik stoppen.’

Keukentafelgesprekken
‘Wij nemen als PvdA het raadswerk 
heel serieus en steken er veel tijd 
in. Ik kan ook niet anders en vroeg 
me af of ik dit op deze manier nog 
tweeënhalf jaar volhoud. Ik trok 
de conclusie dat dit niet het geval 

was. Vanaf oktober heb ik afgewo-
gen of ik het nog leuk vind en in 
december wist ik het. Het is een 
leuke gemeenteraad, er is eigenlijk 
niemand met wie ik niet door één 
deur kan, maar wat je kan bereiken 
is niet in overeenstemming met de 
tijd die ik eraan spendeer. Ik weet 
nog dat toen ik hier net als raadslid 
begon er veel gedoe was over de 
keukentafelgesprekken. Ik heb daar 
heel veel tijd ingestopt en met veel 
mensen contact gehad. Het kostte 
me heel veel tijd om voor elkaar 
te krijgen dat de kwaliteit van de 
keukentafelgesprekken serieus ge-
nomen werd.’ 

Meegeven
Erik van Esterik zou de raad wil-
len meegeven om inspirerende ge-
sprekken te voeren met het college 
dat voor de uitvoering verantwoor-
delijk is. ‘Dus niet te veel detail-
vragen stellen, maar vragen welke 
kant we opgaan en controleren of 
gemaakte afspraken worden nage-
komen. Je moet het college scherp 
houden, richting geven en uitdagen, 
maar wel hun werk laten doen. Het 
college zou ik willen adviseren: 
kijk eens kritisch naar die lijst be-
leidsinitiatieven die je hebt. Kies 
daaruit de belangrijkste punten en 
ga daarmee aan de slag. De neiging 
is om een beleidsplan met bijvoor-

beeld acht actiepunten voor te leg-
gen, maar eigenlijk zouden dat er 
drie moeten zijn. Als gemeenteraad 
nemen we dan moties en amende-
menten aan en zo worden die acht 
er elf. Het wordt op die manier een 
lange lijst en elke raadsvergadering 
komt er weer wat bij. Dat zouden 
we moeten terugbrengen tot de be-
langrijkste zaken. Maar je kunt als 
raad van alles vinden, maar als het 
college het niet goed oppakt gebeurt 
er niets. Het college kan dan wel 
stinkend zijn best doen, maar als 
er niet voldoende ambtenaren zijn 
lukt het ook niet. Je moet daarom 
wel investeren in de organisatie.’            

Verschil
Over waar de PvdA in deze ge-
meente het verschil maakt zegt Van 
Esterik: ‘Wij hebben veel contacten 
in de samenleving en gaan ook re-
gelmatig naar de mensen toe.’ Hij 
zegt bestuurlijk nog wel iets te wil-
len gaan doen. ‘Zoals ik er nu inzit 
zou ik het liefst iets doen in advi-
serende functies bij MENS De Bilt, 
WVT of de adviesraad Sociaal Do-
mein. Gewoon iets voor de samen-
leving doen.’ Erik van Esterik is 
ervan overtuigd dat als je verdraag-
zaam in het leven staat en mensen 
of organisaties open benadert, je 
het verst met elkaar komt. ‘In de 
twintig jaar dat ik lokaal politiek 
actief ben geweest heb ik het zien 
verharden. Mensen hebben heel 
snel hun oordeel klaar en denken 
heel erg in wij en zij. Verdraagzaam 
in het leven staan en accepteren dat 
niet iedereen hetzelfde denkt als jij 
vind ik erg belangrijk. Dat heb ik 
zelf ook moeten leren. Dat wens ik 
echt iedereen toe, want daar wordt 
de wereld mooier van.’

Erik van Esterik aan het woord in een gemeenteraadsvergadering.

Tijdens een schorsing in de gemeenteraad. 

Vier vrijwilligers goed 
voor 80 jaar hulpverlening

Bij de afgelopen nieuwjaarsre-
ceptie van het Rode Kruis afd. De 
Bilt werden vier vrijwilligers in 
het zonnetje gezet vanwege hun 
vrijwilligersjubileum. Bijzonder 
dit jaar was dat de vier vrijwilli-
gers, met een gemiddelde leeftijd 
van 34 jaar, gezamenlijk zich al 
80 jaar hebben ingezet voor de 
plaatselijke afdeling. 

Anneke Dooren en Jolanda van 
Gelder- van den Brink doen beiden 
al 30 jaar vrijwilligerswerk voor het 
Rode Kruis, Jalissa Beishuizen en 
Corné van Voorst draaien al 10 jaar 
mee. In al die jaren kwamen vele 

activiteiten voorbij, waarbij EHBO 
een grote plaats inneemt. 

Verdiensten
Alle vier de vrijwilligers zijn be-
gonnen met een Jeugd EHBO-op-
leiding; vervolgens hebben ze hun 
eenheidsdiploma behaald en zetten 
zij hun vaardigheden in op diverse 
terreinen. Jolanda, Corné en Jalissa 
geven les bij de Jeugd EHBO-cur-
sus. Corné draait mee als EHBO-
hulpverlener, Anneke heeft vele ja-
ren haar kennis en verpleegkundige 
ervaring ingezet bij de vakantiepro-
jecten van de plaatselijke afdeling. 
De jubilarissen hebben zich ingezet 

bij de acties voor Serious Request, 
de jaarlijkse collecte en wedstrijden 
(ook in Zwitserland). Ook werden 
in het verleden al activiteiten ge-
organiseerd voor inzameling van 
voedselpakketten voor Roemenië, 
voor vluchtelingen uit voormalig 
Joegoslavië, en heeft Jalissa met 
de opvang van de vluchtelingen in 
de Vierstee (2015) geholpen. Voor 
alle vier de vrijwilligers geldt dat 
wanneer zij hun hulp toezeggen, 
het ook gebeurt. De afdeling kan 
op deze vrijwilligers bouwen en zij 
vervullen hun taak met energie, en-
thousiasme en nauwgezetheid.  
    (Annelies van Heeringen)

Naast de medaille en oorkonde onderstreepte de afdeling De Bilt haar 
dank met een prachtige bos bloemen.
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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.

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  

Vink Witgoed; dan denkt u meteen aan 
wasmachines, drogers, koel- en vries-
kasten en inbouwapparatuur! Logisch.

Vink Witgoed levert en plaatst óók deze 
fantastische Quooker kranen! 
• KOKEND- • WARM- • KOUD- • BRUISEND- 

• GEKOELD- én GEFILTERD WATER uit één 
kraan! Verrassend! toch?

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

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

Dinsdag- en donderdagavond geopend
www.hairdesque.nl   Hairdesque
Dinsdag-Dinsdag- en  en ddonderdagavond geopendonderdagavond geopend

KNIPPEN & HIGHLIGHTS
OF KAMSTREEPJES!!!

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Voor bedrijven 
instellingen 
en andere 

organisaties 
verzorgen wij 

drukwerk maar 
ook  promotie 
artikelen en 

ideeën!

Je kan het 
zo gek niet 
bedenken of 

we gaan er voor. 

Meer info?
Bel of 

mail naar.

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

MENS is ook…
Welzijn op recept
Dit is een samenwerking tussen MENS De Bilt 
en gezondheidscentrum De Bilt. Voor al uw 
vragen op het gebied van Welzijn kunt u iedere 
donderdag terecht op het inloopspreekuur in het 
gezondheidscentrum, Henrica van Erpweg 2C. 
Van 10.00 tot 12.00 uur (kamer 1.13 eerste etage). 
Sociaal werkers gaan naar aanleiding van uw vraag 
samen met u kijken naar de mogelijkheden.

Kent u de BoodschappenPlusBus al?
De BoodschappenPlusBus rijdt voor mensen uit de 
gemeente, die niet meer zelf in staat zijn om hun 
boodschappen te doen of om even de deur uit te 
gaan (bv. museum of lunchen). Vrijwillige chauffeurs 
gaan met u mee om ondersteuning te bieden. 
Informatie: plusbus@mensdebilt.nl of 0346 214195. 

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

Maertensplein 16               
3738 GK  Maartensdijk              

Tel. 0346-211711 

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

Cornelle schildersbedrijf
Schilderen is een vak dat je vooral in de praktijk 
leert. Met onze ervaring ‘voelen’ we wat een muur 
nodig heeft en kunnen we met de grootste precisie 
het mooiste werk maken. Wij werken.... [lees meer]

€ 1,00

nu € 7,50

KAISERBROODJES 
4 stuks

WINTERSLOF 
een heerlijke slof  gevuld met 
zwitserse 
room en 
kersen

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



 De Vierklank 7 22 januari 2020

Vrijwilliger bij De 
Bonte Parels in Westbroek

door Walter Eijndhoven

Dankzij alle commotie binnen de agrarische wereld met betrekking tot het Nederlandse 
stikstofbeleid, raakte Jan-Willem uit De Bilt geïnteresseerd in het leven op het platteland. 
Is het terecht dat boeren boos zijn? Moeten zij het roer omgooien en biologisch worden? 

Jan-Willem besloot daarom vrijwilliger te worden bij biologische 
boerderij De Bonte Parels in Westbroek.

Duizenden boeren demonstreerden 
woensdag 16 oktober in gemeente 
De Bilt op het terrein van honk-
balvereniging HSV Centrals aan 
de Voordorpsedijk in De Bilt. Van 
heinde en verre kwamen zij om te 
demonstreren tegen meetmethoden 
van het RIVM in Bilthoven en om 
aan te geven dat het Bilthovense 
bedrijf niet transparant genoeg is. 
Daarnaast zijn veel boeren boos dat 
juist grote vervuilers als Schiphol 
mogen blijven groeien, terwijl de 
boer te horen krijgt dat zijn veesta-
pel moet krimpen en hij moet over-
schakelen op biologisch boeren.

Politiek
‘Ik heb geen idee wie gelijk heeft, 
de politiek of de boer’, vertelt vrij-
williger Jan-Willem. ‘Natuurlijk 
kan ik mij voorstellen, dat de poli-
tiek druk legt op de agrarische sec-
tor om over te gaan op biologisch 
boeren en op een kleinere veesta-
pel. Minder vee betekent immers 
minder stikstof. Maar luchthaven 
Schiphol stoot ook veel stikstof uit 
en wordt minder hard aangepakt. 
Dat klopt niet. Niet alleen de poli-
tiek, ook de burger wijst vaak met 
een beschuldigende vinger naar de 
boeren, zonder maar iets te weten 
over het leven op een boerderij’. 

Lezen
Met al deze vragen in zijn achter-
hoofd besloot Jan-Willem vrij-
willigerswerk te zoeken op een 
boerderij. Jan-Willem: ‘Als ik alle 
artikelen lees over de agrarische 
sector, denk ik dat het gangbare 
boerenbedrijf haar langste tijd heeft 

gehad en dat de meeste boeren zul-
len overgaan op een andere manier 
van bedrijfsvoering. Je leest veel 
over biologisch boeren, dus ben ik 
een kijkje gaan nemen op de bio-
logische boerderij van Rutger en 
Christianne Hennipman De Bonte 
Parels in Westbroek’. 

Draagvlak
Christianne Hennipman verwelkom-
de Jan-Willem van harte. Tijdens het 
gesprek vertelde zij honderduit over 
het leven op een boerderij. Hoe zij 
ertoe kwamen om over te gaan op 
biologisch boeren, de effecten van 
deze switch op hun dagelijks leven 

en hoe zij denken dat de toekomst 
eruit ziet van de agrarische sector. 
‘Deze maand ga ik beginnen als 
vrijwilliger op hun boerderij’, ver-
telt Jan-Willem. ‘Zij willen mij alle 
facetten van het leven op een boer-
derij laten zien. Ik ga leren koeien 
melken, bemonsteren, maaien, stal-
len uitmesten en verder alles wat er 
nog meer komt kijken bij het run-
nen van een biologische boerderij. 
Ik begreep dat zij naast koeien en 
jongvee, ook paarden, geiten, kip-
pen en konijnen houden en een 
groentetuin. En ik ben benieuwd of 
ik meer draagvlak kan creëren voor 
biologisch boeren’.

Deze maand begint Jan-Willem zijn vrijwilligerswerk op de boerderij. De 
Vierklank volgt hem gedurende zijn tijd als ‘boer’ op De Bonte Parels. 

Ontmoetingsmaaltijd 
in de Zuiderkapel 

Donderdagavond was in de Zuiderkapel aan de Boslaan in Bilthoven de eerste 
ontmoetingsmaaltijd van dit jaar. Deze avonden worden georganiseerd 

door de Wijkgemeente De Ark uit Bilthoven. 

Het doel van deze avonden is een 
ontmoeting tussen mensen die on-
langs in Nederland aangekomen 
zijn en zij die hier hun hele leven al 
wonen. Veel bezoekers, en vooral de 

nieuwkomers, hadden zelfgemaakte 
gerechten meegenomen. Het was 
duidelijk te zien dat de beoogde ont-
moeting inderdaad plaatsvond. Men-
sen raakten geanimeerd met elkaar 

in gesprek. De volgende avond is 
donderdag 19 maart. Belangstellen-
den kunnen zich aanmelden via: ont-
moetingsmaaltijdbilthoven@gmail.
com of facebook.          (Frans Poot)

Opening Expositie 
Fragile Spheres

Zondagmiddag vond de opening plaats van de eerste ArtTraverse 
Expositie van 2020. Ook nu weer stroomde de grote Mathildezaal 
van gemeentehuis Jagtlust vol met belangstellenden. 

Het betrof dit keer een expositie van Baukje Spaltro, kunstschilder en 
het duo Welhuis&Smit. Dit duo is een samenwerkingsverband van Ka-
rin Welhuis, keramist, en John Smit, kunstschilder. Door privéomstan-
digheden kon de laatste niet aanwezig zijn.

Baukje en Karin waren 30 jaar geleden beide studenten aan de Utrecht-
se Hogeschool voor de Kunsten. Na lange tijd ontmoetten zij elkaar 
weer, waarbij zij constateerden dat hun werk goed bij elkaar past. 

Het keramisch werk van Karin kenmerkt zich door naturelle kleuren en 
een bijzonder fragile vormgeving. Het werk van Baukje laat de mens 
zien in de huidige, vluchtige netwerkmaatschappij. Een wereld, die uit-
sluit of juist verbindt. De expositie is t/m 17 maart te bezichtigen
               (Frans Poot)

Royale donaties voor 
de Voedselbank

Maandag 13 januari was een goede ochtend voor de (voorzitter van) 
Voedselbank De Bilt. Eerst kon Jolanda van Hulst - Mazirel bij Ekop-
laza Bilthoven verwendozen met producten van De Rit ophalen, die 
door de klanten van Ekoplaza bij elkaar gespaard waren. Daarna kon ze 
bij Albert Heijn in de Kwinkelier een cheque in ontvangst met daarop 
een mooi bedrag dat klanten gedoneerd hebben via hun statiegeld.
                       (Lucie Duindam)

Jolanda van Hulst haalt de verwendozen op bij Ekoplza.

Ontmoeting aan de eettafel in de Zuiderkapel.

Na een fraai muzikaal intermezzo opent Evert Bouws (lid van de 
ArtTraverse werkgroep), de expositie met een interview met de 
kunstenaars Welhuis en Spaltro.
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Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

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

MINI LAMSBOUTJES
Gemarineerd a la Jamie Oliver, super mals en zeer 
smaakvol, tongstrelend lekker genieten!
Stevig aanbakken en rosé afbraden!! 100 gram 2,85

RUNDER RIBEYE
Puur natuur gras gevoerd; vers uit Nieuw Zeeland! 
Lekker bijzonder genieten, alléén zout en peper erop!
Kort en fel bakken als biefstuk.... 100 gram 2,99

SMIKKEL KIP
Gekruide uitgebeende kip in oven knapzak. Heel lekker
en heel makkelijk; ook lekker als pulled chicken!
± 60 min. op 200°C in de zak in de oven. 100 gram 0,95

RUNDER SUCADE LAPJES
Van de Utrechtse Heuvelrug; "lekker" lokaal! Om 
zachtjes te stoven, fijn van draad en mooi mager!
ca. 2½ tot 3 uur stoven 500 gram 7,50

HAZENPEPER
Vol gevuld met hazen achterbout vlees, groente en een
krachtig kruiden boeket! Lekker met puree en rode kool
Alléén nog even opwarmen en klaar! 100 gram 2,15

De beste kwaliteit
va de op één na 

beste slager!

Bijna voorjaars aanbiedingen; zo lekker!!

Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 20 januari t/m/ zaterdag 25 januari.

Zetfouten voorbehouden.

ITALIAANS ROLLETJE
Schnitzel met parmaham, rode ui, kruidencrème... 100 gram 1,65
ITALIAANSE CORDONBLEU
Gevuld filetlapje met salami, zontomaat, kaas.... 100 gram 1,49

MAGRET DE CANETTE
Uit Frankrijk: met het laagje vet erop! Heerlijk met onze
cranberry compôte; deze lekker iets warm maken....
Canette aan de vet kant beginnen zonder boter100 gram 2,60

Eenzame meester-gitarist 
in het Lichtruim

Van heinde en verre kwamen ze: liefhebbers van Harry Sacksioni, de Amsterdamse 
gitaarvirtuoos die volgens eigen zeggen ‘altijd met muziek bezig is’ en al decennia optreedt 

met zijn zelfgemaakte liedjes, geïllustreerd door causerieën en allerhande anekdoten. 

Afgelopen zaterdagavond was 
Het Lichtruim in Bilthoven dan 
ook volgepakt met gitaarlief-
hebbers, onder wie veel zelfbe-
noemde ‘oude rockers’ die hun 
kinderen eens ‘in aanraking wil-
den brengen met één van de guit-
arhero’s uit hun jeugd’, zoals een 
van hen het omschreef.

Echte Smokey Strings, zoals 
het concert getiteld was, bleven 
goeddeels uit, want veel liedjes 
bevonden zich in de ‘easy liste-
ning-sferen’ die we zo goed van 
Sacksioni kennen, maar dat kon 
de echte liefhebber natuurlijk 
niet deren. Ook de persoonlijke 
ontboezemingen gingen erin als 
koek, bijvoorbeeld over het wee-
moedige ‘empty nest’ dat steeds 
dichterbij komt: ‘dochter Jessa 
was voor school 6 maanden op 
stage in Zuid Afrika en vertrok 
daarna alweer voor 4 maanden 
naar Curaçao...’

Sacksioni staat ook letterlijk een-
zaam op het podium, met niet 
meer dan een paar gitaren om zich 

heen; maar hij boeit zijn fans met 
zijn vingervlugheid en zijn tech-
niek om een heel orkest uit één 
gitaar te toveren. Hij vroeg zijn 
onlangs overleden vader eens wat 
zijn eerste liedje was dat hij ooit 
hoorde. De deceptie was groot: 
het wat belegen In the mood van 

het orkest van Glenn Miller, dat 
hij probeerde na te bootsen op de 
gitaar. De duim voor de bas, ring-
vinger voor de melodie en die er 
tussenin voor de akkoorden: ‘Je 
eigen bandje op één gitaar’ noemt 
Sacksioni dat, en het maakte hem 
groot.         (Peter Schlamilch)

Boeiend optreden van een meester gitarist.

Bilthovense Boekhandel 
doneert aan Mauritshuys

Afgelopen zaterdag was een speciaal moment; de start van de uitver-
koop bij de Bilthovense Boekhandel, de opening van de nieuwe expositie 
met handgeven tapijten van Marianne Benkö en de CD-presentatie van 
Anita van Soest. 

Onder het motto ‘weggooien is zonde’, had Ike Bekking het circulaire idee 
opgevat om de inkijk exemplaren uit de boekenwinkel niet weg te gooien, 
maar te verkopen voor het goede doel. In totaal werd hiermee 500 euro opge-
haald. Hiermee steunt de Bilthovense Boekhandel de realisatie van het Mau-
ritshuys bij Hospice Demeter in De Bilt.                   (Alexander Knottenbelt)

Ike Bekking is blij met de opbrengst voor het Mauritshuys.

Daniëlle 

Marieke

Valerie

Sylvia

Lotte

ONZE TANDARTSEN STAAN 
VOOR U KLAAR! 

OPEN VAN 7.30 - 20.00 UUR

Welkom!

Ansichtkaart-2019_verhaegtandartsen_04.indd   2 23-09-19   15:27
Verhaeg Tandartsen | Tolakkerweg 157A | 3738 JL Maartensdijk

0346 - 213 450 | www.verhaegtandartsen.nl

Markt Samen Leuke Dingen Doen
Zaterdag was er weer een Markt Samen Leuke Dingen Doen, deze keer in De Buurtkamer 

aan de Kometenlaan in Bilthoven. Er werden weer matches gemaakt op allerlei gebied, 
zoals samen wandelen, museumbezoek, koken voor anderen, etc. 

Nieuw was de activiteit om sie-
raden te maken. Zo lagen er bijv. 
armbanden, gemaakt van koffi e-
cups. De bezoekers bleven daarna 
nog lang napraten in de gezellige 
huiskamer.

In De Buurtkamer wordt iedere 
woensdagmiddag geklaverjast. 
Verder kan deze locatie de andere 
dagen van de week ook gebruikt 
worden voor andere activiteiten 
of gewoon samen iets drinken. De 
volgende Markt is op zaterdag 15 
februari in Eetcafé van Milten-
burg aan de Oude Brandenburger-
weg in Bilthoven. (Frans Poot)

Deelnemers spreken met elkaar over welke leuke dingen ze samen 
gaan doen.
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7 & 8 februari
Michaëlkerk, Kerklaan 31, De Bilt. 
Toegang gratis.
(kleine bijdrage voor consumpties)

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari staan de deuren van de Michaëlkerk open 
voor het Spiritueel Filmfestival. Deze negende editie is gekozen voor films uit 
Nederland (Blue Bird), Amerika (Beautiful Boy), Japan (Sweet Bean) en Libanon 
(Capernaum). De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Vooraf is er 
een warme ontvangst met koffie en thee en na afloop van de film is er 
gelegenheid om met elkaar na te praten met een drankje.

Bijzondere filmselectie 
Met een klein team wordt veel aandacht besteed aan de filmselectie. Er wordt 
gekozen voor speelfims die goed in elkaar steken, passen bij een breed 
publiek, niet per se religieus zijn en waar je nog langer over nadenkt. 
Bovendien wil de organisatie van het Spiritueel Filmfestival ook iets laten zien uit 
verschillende culturen. Met films als Sweat Bean en Capernaum komt de wereld 
een stukje dichterbij. “Wij hopen dat onze keuzes voor dit jaar ook weer aanzet 
geven tot reflectie, mooie beelden en persoonlijke inzichten. Ons filmfestival 
heeft een informeel, bijna huiselijk karakter. Bij elke film verzorgen wij een korte 
inleiding. En na afloop blijven veel bezoekers nog even napraten met een 
drankje, “ vertelt Philippe Terheggen. 

Unieke ervaring en beleving
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 
film te gaan kijken in de karakteristieke Michaëlkerk. Een mooie plek voor 
mensen om samen te komen en elkaar 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. 

Kinderfilm op vrijdagochtend
Op vrijdagochtend wordt de kinderfilm ‘Blue Bird’ vertoond. Groepen 7 en 8 van 
diverse scholen in de buurt zijn uitgenodigd om te komen kijken. “Wij fietsen
met 2 klassen naar de kerk en vinden het een mooie gelegenheid om met elkaar 
een indrukwekkende film te gaan zien over het onderwerp pesten. Een 
onderwerp waarmee teveel kinderen zelf of in hun omgeving te maken krijgen,” 
vertelt Linda Kuijt van de Julianaschool in Bilthoven. “Dit filmfestival is voor 
kinderen een mooie leerzame ervaring, in een bijzondere setting. De film Blue 
Bird geeft kinderen een boodschap mee, zodat zij zich realiseren hoeveel impact 
pesten kan hebben op het leven van anderen.”

Programma
Blue Bird, vrijdag 7 februari, 10.00 uur.

Blue Bird is het verhaal van de twaalfjarige Merel, die gepest wordt maar hier 
thuis niets over zegt. Het is een herkenbaar verhaal over opgroeien waarin de 
jonge Merel niet altijd de beste keuzes maakt, maar toch overeind blijft. 
(Regie: Mijke de Jong, 2004) 

Beautiful Boy, vrijdag 7 februari, 14.00 uur. 

Een relaas over een gezin waarin de relaties tot het uiterste worden gedreven 
als zoon David langzaam afglijdt in zijn drugsverslaving, met tussenliggende 
periodes van hoop en herstel. De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. 
(Regie: Felix van Groeningen, 2018). 

Sweat Bean, vrijdag 7 februari, 19.30 uur. 

Sweat Bean draait om de gebeurtenissen van 
Sentaro, een verkoper van dorayaki (een Japanse 
lekkernij) vanuit een piepklein winkeltje in Tokyo. 
Een inspirerende film, waarin het bakken van 
dorayaki de eenheid tussen drie mensen creëert. 
(Regie: Naomi Kawase, 2015). 

Capernaum, zaterdag 8 februari, 19.30 uur. 

Capernaum is het indringende relaas van de jonge 
Zain, ook in het echte leven een Syrische vluchteling. 
Zain’s leven verloopt zo slecht dat hij van huis 
wegloopt, wordt opgepakt en vanuit de gevangenis 
zijn ouders aanklaagt voor verwaarlozing van hemzelf 
en zijn broertjes en zusjes. De goed gespeelde rollen 
in deze film zijn veelal vertolkt door amateurs. 
(Regie: Nadine Labaki, 2018).
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 1 t/m di 28 januari 2020

 Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31

HAK APPELMOES, 
GROENTEN IN POT 
OF IN STAZAK
3 potten à 610-720 gram 
of stazakken à 200-550 gram
Alle combinaties mogelijk

2+1
GRATIS*

WAPENAER PLAKKEN
Alle soorten
2 verpakkingen

1+1
GRATIS*

ROBIJN KLEIN & KRACHTIG 
MET CARE SERUM OF 
ROBIJN CAPSULES
2 flacons Color, Black Velvet of Stralend Wit 
met Care Serum à 735 ml of 2 verpakkingen à 
15 capsules

1+1
GRATIS*

1
GRATIS*

met Care Serum à 735 ml of 2 verpakkingen à 

KIPFILET- OF 
KIPDIJFILETBLOKJES
Naturel of tandoori
2 schalen à 275-300 gram

 2 VOOR

 500 5

UNOX SOEP IN BLIK
M.u.v. Soeptuin in blik
3 blikken à 800 ml

 3 VOOR

500

BARTON & GUESTIER 
WIJNEN
2 flessen à 750 ml
Land van herkomst: Frankrijk

2 VOOR

799

Geen 18, geen alcohol

RIBLAPPEN
Van Ierse of Europese herkomst
Per 500 gram

399
Kiloprijs 7,98

3 VOOR

450

KIES & MIX FRUIT
Pitloze witte druiven bak à 500 gram, 
Blauwe bessen bakje à 125 gram, 
Kanzi appels tas à 1 kilo, Kiwi Zespri green bakje à 3 stuks

2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties mogelijk
1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*
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Het Lichtruim in andere handen
door Guus Geebel

Heeneman & Partners houdt zich bezig met het beleggen in vastgoed waarin particuliere 
beleggers kunnen deelnemen. De organisatie bestaat tien jaar en heeft verschillende 

vastgoedbeleggingsfondsen, die allemaal een aparte naam hebben. Voor Het Lichtruim is nu een 
koopovereenkomst getekend waarbij het complex Het Lichtruim wordt ondergebracht in het 
fonds Commanditaire Vennootschap Het Lichtruim. Er moeten nog wat formaliteiten worden 

afgewikkeld en de feitelijke overdracht bij de notaris staat in maart gepland. 

Naamgever Frank Heeneman en 
partner Jan Emmens van de orga-
nisatie vertellen wat een en ander 
inhoudt en wat de plannen voor 
C.V. Het Lichtruim zijn. ‘Stel dat 
wij gezamenlijk een vastgoedobject 
willen kopen. Dat kun je zo doen 
dat ieder voor een onverdeeld deel 
eigenaar wordt. In het geval van Het 
Lichtruim richten wij een comman-
ditaire vennootschap op die eigenaar 
wordt en waarin verschillende ven-
noten zitten. Heeneman & Partners 
is daarvan de beherend vennoot die 
alles regelt. Het Lichtruim wordt ge-
huurd door verschillende gebruikers 
zoals de basisschool, de bibliotheek, 
het KunstenHuis, Wereldwijs, maar 
ook de huurders van de twintig ap-
partementen die bij het complex 
horen. De administratie en de bank-
zaken regelen wij allemaal, maar in 
Het Lichtruim moet ook nog beheer 
gedaan worden. Er is daarvoor ie-
mand in dienst van de huidige eige-
naar die het ook voor ons zal gaan 
doen, maar wij organiseren dat alle-
maal. Dus het personeel dat nodig is 
om het allemaal draaiende te houden 

nemen wij over. Het overige blijft 
zoals het is omdat koop geen huur 
breekt. Wij willen graag met de ge-
meente goed in contact blijven.’

Versterken
Heeneman & Partners wil Het 
Lichtruim als gemeenschapshuis 
versterken. ‘Daarbij denken we aan 
het creëren van een bepaalde ho-
recavoorziening dat het nog meer 
uitnodigt om hier samen te komen. 
Ook willen we kijken hoe we het 
gebruik van de theaterzaal kunnen 
optimaliseren. Op die manier wil-
len we waar mogelijk dingen verbe-
teren om het karakter van gemeen-
schapshuis te versterken. We willen 
dus investeren waar we medewer-
king van de gemeente voor nodig 
hebben. We moeten ook kijken wie 
dat gaat uitbaten. Waar mogelijk 
willen we verbeteringen aanbren-
gen. C.V. Het Lichtruim is dus een 
beleggingsfonds dat alleen in Het 
Lichtruim belegt. Voor de aankoop 
gaan we een hypothecaire lening 
aan bij een bank. Verder hebben we 
een twintigtal particuliere beleg-

gers die met wat grotere bedragen 
deelnemen als investeerder in de 
C.V. Het Lichtruim.’    

Crowdfunding 
‘We willen het fonds voor een deel 
versterken met de crowdfunding 
die we van de mensen in deze regio 
hopen op te halen. Degenen die aan 
de crowdfunding deelnemen krijgen 
een vaste rente van 4,5 procent. We 
hebben gekozen voor een obligatie-
lening met een deelnamebedrag van 
minimaal duizend euro omdat we de 
lokale bevolking willen betrekken 
bij Het Lichtruim. Zo bieden we de 
mogelijkheid om laagdrempelig fi-
nancieel deel te nemen. De jaarlijkse 
rente van 4,5 procent per jaar wordt 
per kwartaal uitgekeerd. Het gun-
stige is dat je met een relatief klein 
bedrag kan meedoen. De kosten zijn 
voor deelnemers uit de gemeente De 
Bilt gehalveerd. Normaal bedragen 
de emissiekosten bij een obligatie 
van duizend euro 2 procent hier 1 
procent. Dus een tientje per obligatie 
van duizend euro. Bovendien delen 
de obligatiehouders in de verkoop-
winst wanneer het vastgoed ooit 
weer verkocht zou worden.’

Overleg
Frank Heeneman en Jan Emmens 
vinden het om de band met Het 
Lichtruim te versterken van belang 
dat mensen die in de buurt wonen 
mee kunnen doen. ‘Mocht er geen 
belangstelling in de omgeving zijn, 
dan hebben we geen problemen om-
dat veel klanten van Heeneman & 
Partners graag willen meedoen. We 
houden eens per jaar een vergade-
ring, ook voor de mensen die obli-
gaties hebben. Daar vertellen we 
hoe het gaat en luisteren we naar in-
put van huurders en gebruikers van 
het gebouw. Zo hopen we ideeën te 

krijgen. Wij richten ons op de lange 
termijn en op het optimaliseren van 
tevredenheid van de gebruikers. We 
zijn ervan overtuigd dat het dan in 
financiële zin ook goed gaat. Uit-
eindelijk is de structuur van een 
C.V. zo, dat de beherend vennoot 
de besluiten neemt en de zaken or-
ganiseert. Maar wij geloven niet in 
een dictaat, maar in het krijgen van 
feedback van de gebruikers en alle 
betrokken partijen. Daarop maken 
we het beleid. Met de gebruikers 
zullen we ook regelmatig overleg 
hebben. Een aantal huurcontracten 
staat op naam van de gemeente ten 
behoeve van gebruikers. Het be-
staande gebruikersoverleg zullen 
wij zeker voortzetten.’

Maatschappelijk
‘Wij willen graag een horeca-in-
vulling op maatwerk, dus niet een 
kroeg, maar dusdanig dat er bijvoor-
beeld bij theater- of muziekvoorstel-
lingen een gelegenheid is om wat na 
te praten en te drinken. Het moet een 
invulling zijn waarbij we heel goed 
kijken of het past en gerelateerd is 
aan de gebruikers van het gebouw. 
We misten dat toen we de eerste keer 
in dit gebouw kwamen. Daar willen 
we ons als eerste op gaan richten 
en in het budgetteringsplan hebben 
wij ook budget ingeruimd om dat 
te kunnen doen. Wij zijn een com-
merciële instelling en er moet geld 
verdiend worden, maar bij ons is 
het altijd tweeledig. We kijken ook 
naar het maatschappelijke deel. We 
zien dat in Het Lichtruim allerlei 

maatschappelijke functies bijeen 
zijn gebracht en dat willen we met 
de gebruikers optimaliseren. Dat is 
ook de achterliggende gedachte bij 
ons geweest om dit te kopen.’ 

Gebouw
‘Het sprak ons aan dat het gebouw 
mooi vorm gegeven is, klimaatneu-
traal, duurzaam gebouwd en een 
mix van gebruikers. Wij denken dat 
het op de lange termijn bestaans-
recht heeft. Het is niet een gebouw 
waar je allemaal verbeteringen in 
moet aanbrengen, maar hier en daar 
zagen we wel dingen waar we ook 
door onze ervaring verbetermoge-
lijkheden zagen. We hebben met 
de huidige eigenaar woonstichting 
SSW contact gehad en zijn op een 
plezierige wijze tot zaken gekomen. 
We zijn niet een vastgoedbeheerder 
die op afstand blijft, wij gaan er ook 
echt heen. De technische installa-
ties moeten op orde zijn en daarin 
zijn we altijd proactief en wachten 
niet tot het kapot is. We willen dus 
ook met de gebruikers praten en 
volgen maatschappelijke ontwik-
kelingen ook lokaal om daar in het 
gebouw op in te kunnen spelen. We 
zien het altijd meer als een samen-
werking die we met de huurders 
hebben. We doen in principe alles 
zelf. Het enige dat we uitbesteden is 
het technisch beheer wat echt spe-
cialisme is. Wij geloven in people’s 
business.’

Contact kan worden opgenomen via: 
lichtruim@heeneman-partners.nl

Jan Emmens (links) en Frank Heeneman bij de entree van Het Lichtruim 
waar in het glas de overkant weerspiegelt.

Op 22 november 2013 ontving voormalig burgemeester Arjen Gerritsen 
van de toenmalige SSW-directeur Ad van Zijl een laaiende fakkel waarmee 
Het Lichtruim werd overgedragen aan de Biltse bevolking.

BEKENDMAKINGEN
week 4 ¾  22 januari 2020

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Dorpsweg 32-34 te Maartensdijk
Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt geeft, op grond 
van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruim-
telijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht kennis 
van de terinzagelegging van het ontwerp-
bestemmingsplan:

Bestemmingsplan Dorpsweg 32-34 te 
Maartensdijk

Plangebied
Het plangebied betreft het perceel Dorps-
weg 32-34 te Maartensdijk. 

Aanleiding
Op het perceel Dorpsweg 32-34, gelegen 
naast het Hervormd Centrum achter de 
kerk (Dorpsweg 40a) te Maartensdijk, zijn 
momenteel twee (onbewoonbaar verklaar-
de) woningen gesitueerd. Met voorliggend 

bestemmingsplan kunnen op deze locatie 
maximaal 5 geschakelde (starters)wonin-
gen en extra parkeerplaatsen voor het Her-
vormd Centrum worden opgericht. 

Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan Dorpsweg 
32-34 te Maartensdijk met de daarbij be-
horende stukken ligt gedurende zes weken 
ter inzage. Van donderdag 16 januari tot 
en met woensdag 26 februari 2020. U kunt 
de stukken online inzien op de landelijke 
website: http://www.ruimtelijkeplannen.
nl. Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.18020BP0005-ON01. 

De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 
te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te ma-
ken om de stukken in te zien. Dit is wel no-
dig als u vragen wilt stellen over de stukken.

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan 
een ieder schriftelijk of mondeling ziens-
wijzen over het ontwerpbestemmingsplan 
indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u 
richten aan ‘college van burgemeester en 
wethouders van De Bilt’. Per post via: Post-
bus 300, 3720 AH Bilthoven. Degenen die 
mondeling een zienswijze kenbaar willen 
maken kunnen binnen de bovengenoemde 
termijn contact opnemen met de hierna 
genoemde contactpersoon.

Het is niet mogelijk via e-mail een ziens-
wijze in te dienen.

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door de gemeenteraad te 
nemen besluit tot vaststelling van het be-

stemmingsplan. Ingediende zienswijzen 
kunnen aanleiding geven tot aanpassin-
gen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
dan gewijzigd vastgesteld.

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

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over de ontwerpbestemmingsplan en de 
procedure kunt u contact opnemen met 
Hugo Bartelink van gebiedsteam Groene 
Kernen/Sociale en Ruimtelijke Ontwikke-
ling van de gemeente De Bilt via telefoon-
nummer (030) 228 94 11.
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S T A P E L KORTING

MEER halen is MINDER betalen

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 22 t/m dinsdag 28 januari 2020. Zet- en drukfouten voorbehouden.

HOOGVLIET.COM

Heineken of Heineken 0.0 
Alle pakken met 12 fl esjes van 0.25 liter 
 Per pak van /6.28 - /8.39 

 Lipton Ice Tea
 Alle soorten
 Per 2 stuks van /0.92 - /10.98
Per 2 stuks voor 0.46 - 5.49

2 STUKS

 50%
KORTING 

4 STUKS

 60%
KORTING 

 Omo
Alle soorten
Per stuk van /3.73 - /4.99 

7.49
3 STUKS

9.99
5 STUKS

2.99
PER STUK

PER STUK

2.49 PER STUK

1.99

 Waldkorn 
 Per stuk van/1.99 

5.99
PER PAK

9.99
2 PAKKEN

PER PAK

4.99

2.99
2 STUKS

1.69
PER STUK

PER STUK

1.49
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Golfbaan in 
Ruigenhoek

Het bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft vast-
gesteld welke recreatieterreinen en -voorzieningen zij verder wil 
ontwikkelen en heeft daar ook geld voor gereserveerd. In haar In-
vesteringsprogramma voor de periode 2019-2022 staan alle projec-
ten beschreven die in de komende jaren uitgevoerd worden. Het 
doel van het programma is een eigentijds en passend aanbod aan 
recreatievoorzieningen in de regio Utrecht. 

Het recreatieschap speelt daarmee in op het groeiend inwonersaantal in 
de regio, het toenemend gebruik van openlucht recreatievoorzieningen, 
de veranderende behoeften en wensen van bewoners en recreanten, 
de klimaatverandering en de zorg voor natuur en milieu. Het aanbod 
van het recreatieschap bestaat onder meer uit zwemplassen, stranden, 
fiets- en wandelpaden, picknickweiden, waterwegen en parken. Ook 
het wandelnetwerk wordt verder uitgebreid, met als doel een provincie-
dekkend netwerk van knooppunten, routes en paden te realiseren. 

Ruigenhoek
Bij de verdere ontwikkeling en presentatie van Noorderpark Ruigenhoek 
werkt het recreatieschap samen met de omliggende gemeenten, de pro-
vincie en Staatsbosbeheer. In dat gebied komt een golfcentrum met ho-
reca en wordt er gezocht naar een alternatief voor de uit gebruik geraakte 
BMX-baan.                            [HvdB]

De BMX-baan In het Noorderpark is inmiddels afgesloten.

Tweemaal Zes wint in eigen huis 
Het was wederom een spannende zaterdagavond voor de spelers en supporters van TZ. De Meervogels 

werd thuis ontvangen en stond bij aanvang één punt voor in de competitie. De wedstrijd bleef lange 
tijd spannend maar TZ wist in de slotminuten een gat te slaan en de winst binnen te halen.

 
Onder luide aanmoediging van de 
thuissupporters begon de wedstrijd 
om 20.00 uur met de eerste pass van 
de bal, dit keer gesponsord door 
Meijerink Wegenbouw BV. De 
hoofdmacht was klaar om de strijd 
aan te gaan en de getoonde vecht-
lust van de week ervoor te herhalen. 
De eerste paar minuten verliepen 
chaotisch. Zo kreeg De Meervogels 
in korte tijd drie stippen mee, waar 

er maar één van afgerond werd en 
wist TZ na een score van de uit-
ploeg gelijk te antwoorden door de 
stand op gelijke hoogte te trekken. 
De teams waren afwisselend domi-
nerend en de rust werd ingegaan 
met een stand van 11-12. 
De Meervogels kwam na rust op 
een verschil van drie doelpunten. 
Dit werd door TZ teruggebracht 
naar één. Ondanks het herstel van de 

score wisten de bezoekers nogmaals 
een gat te slaan naar 14 -18. Hierna 
brak een strijdlustige periode aan 
van Tweemaal Zes, dat erin slaagde 
acht keer te scoren in het restant van 
de wedstrijd, terwijl De Meervogels 
de korf nog maar één keer vond. 
Tot 19-19 was het spannend, maar 
TZ speelde de wedstrijd goed uit en 
trok deze uiteindelijk over de streep. 
Eindstand 22-19.        (Sterre Thijs)

TZ gaat de strijd aan tegen De Meervogels. (foto Wessel Plate)

Bridge
Scherpt de geest. Bridge houdt je mentaal fit. Het stimuleert je con-
centratie en geheugen. 

Bridgecursus is laagdrempelig
De kaarten worden de eerste avond al gebruikt; de theorie wordt later 
ondersteunend. 

Leer bridge
Op dinsdag 3 maart 2020 start er in Maartensdijk een beginnerscursus 
bridge, gebaseerd op boekje 1 van Barry Westra en bestaande uit 12 
avonden (van 19.30 tot 22.30 uur) met aansluitend 5 oefenavonden. 
Cursuskosten € 80 p.p. Info en aanmelden: bridgeopleiding@ziggo.nl

Paardenrace bij Ben Labre
Afgelopen zaterdag hebben de welpen en 
bevers van scoutinggroep Ben Labre tij-
dens een gezamenlijke opkomst een paar-
denrace gespeeld. Elk team, met twee wel-
pen en een bever, kreeg een eigen paard. 
Door opdrachten uit te voeren konden de 
teams punten verdienen, waarmee het 
paard stappen vooruit gezet mocht worden. 
Na de welverdiende limonade werd er nog 
een tik-spel met de hele groep gedaan.

Vanaf a.s. zaterdag hebben de bevers en 
welpen weer elke week hun eigen op-
komst. Die vinden plaats van 9.30 uur tot 
11.30 uur in het gebouw van scouting Ben 
Labre, aan de Kerklaan in De Bilt (ach-
ter de Michaelkerk). Meer info: bestuur@
benlabre.nl.        (Cecile-Marie Boots)

Julianaschool steunt Opkikker
Tijdens de kerstvieringen van de Julianaschool in Bilthoven is er geld ingezameld voor 3 goede 

doelen; KIKA, het nieuwe voedsel bosje op het school plein en stichting  ‘Opkikker’. 

Stichting Opkikker verzorgt voor 
gezinnen met een ziek kind ‘Op-
kikker’-dagen. Met een ‘keten van 
kracht ‘ zetten de vrijwilligers van 
Opkikker zich in om deze gezin-
nen alle aandacht en energie te 

geven die nodig is om weer door 
te gaan. 

Er worden op de Julianaschool 
ook oude mobieltjes ingezameld 
voor dit goede doel. De kinderen 

kunnen hun oude mobieltje, met 
naam en groep erop, in de mobiel-
tjes-bakken op school doen.  De 
kinderen maken hiermee ook nog 
kans op een prachtige Opkikker 
knuffel.                     (Aria Evers)

advertorial
Bij scouting leer je ook over paardenraces.

Voor de stichting Opkikker is er een cheque van € 500,00.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Te koop aangeboden 
Kleine maar hoogwaardige 
collectie dames JASSEN en 
jasjes, per stuk te koop. Voor 
buiten en binnen, maat 46-48. 
Kom vrijblijvend kijken tel: 
030-2285462

T.k.a. 2 jaargangen weekblad 
UTRECHT Woord en Beeld 
1028 - 1929. Tel 0346-281348

Mooi zw. leren BANKSTEL 
3 en 2-zits i.z.g.st. €160,-. Tel. 
0629506849

Gratis op te halen in Groenekan 
2 voorbeeldmappen met kerst-
kaarten, leuk voor knutselen 
of kaarten maken. Tel. 0346-
211215

Koffiezet apparaat,  je kan er 
zowel filterkoffie als Senseo 
in bereiden €49,95. Tel 
06-15071616.

Kettingwielen voor racefiets: 
Shimano 39T, Steek 130 mm 
nieuw, €7,50. Merkloos 45T 
voor 5-arm crankstel, €5,00. 
Tel. 06-11225867

Losse Shimano achter tand-
wielen racefiets voor 9-blok: 
11 (2x), 12 (2x), 18,19,24 en 
28T, €3,00 p.s. Hele set €30,-. 
Tel. 06-11225867

De Bijbel en het Christendom 
in 4 delen. Kerngedachten uit 
20 eeuwen christelijke tradities 
onder redactie van Stemberger 
€2,-. Tel: 06-14040516.

Doctor Vlimmen, een trilo-
gie van Roothaert €2,-. Tel: 
06-14040516

Kijk op kerken, hierin wor-
den veel kerken in Nederland 
belicht €2,-. Tel: 06-14040516

Houten peuter puzzel dieren 
+ nijntje puzzel (6-9-12-16 
stukjes) +Nijntje klein houten 
speelhuisje met figuurtjes 
samen €10,-. Tel. 06-42448590

Klassiek houten hobbelpaard 
in prima staat €15,- Tel: 
06-42448590 

4 zgan zwarte eetkamerstoe-
len met stoffen bekleding € 
49,95. 5 landschapspuzzels 
van 1000 pcs. €2,50 p/s. Tel 
030-2202996

Nw. Carl ponshulp nog in ver-
pakking 25 cm lang €8,-. Witte 
kledingboy 108 cm hoog €5,-. 
Tel. 030-2202996

Nw. creme damesjack gewat-
teerd met capuchon en bot-
kraag mt 44-46 (valt klein) 
€25,-. Tel. 030-2202996

4 winterbanden van Citroën 
€40,-. Tel. 0346-281288

Kostuumreistas ( Carlton) 
donkerblauw z.g.a.n. € 5,-. 
Tel. 030 2292338

Sony CD-speler, nieuw in 
doos. €50,-. Tel. 06-11225867

Waterkoker €2,50. Tel. 035-
6241475

Fietsen/ brommers
SPARTA Lexicon 57cm H.fiets 
geveerd. 8 vers. tr.remmen 
naafdynamo 1 ps €200,-. Tel. 
06-10156502

Kinderfiets (20 inch) 4 t/m 6 
jaar Hand en terugtraprem € 
35,-. Tel. 035-6241475

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

Herintreders, schoolverlaters, 
parttimers, studenten op zoek 
naar leuke BIJVERDIENSTE 
dichtbij?  Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

Gevraagd: ervaren en betrouw-
bare hulp in HUISHOUDING, 
1 ochtend p/w. omg. 
Bilthoven. Goede referenties. 
030-2257808

WOODEND boom - stam 
- tafel – plank. Wij zijn per 
direct op zoek naar col-
lega voor verkoop/productie 
op vrijdag en/of zaterdag. 
Studenten of vutters? Leeftijd 
vanaf 18 jaar. Mail naar info@
woodend.nl, Ambachtstraat 3, 
De Bilt www.woodend.nl

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

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

ERVAREN docente Frans en 
Engels geeft graag bijles en 
conversatieles. Woonachtig 
in Bilthoven, de Leyen. 
0651412055
ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiecoaching aan 
huis. Tel: 06-34892915
Diversen

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

FIETS gestolen: Zaterdag 18 januari, 17.00 uur. Fiets stond 
in de carport. Om 17.00 uur, te zien op beelden van buurtbe-
veiligingcamera neemt man de fiets mee vanaf Kuifeendlaan 
en gaat met 2 fietsen richting Brandenburgerweg. Wie zag 
hem? Tel: 030-2658090 

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.

Pedicure Janet de Lange
maandag dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur
zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur 
Ik kom ook bij u thuis. telefoon: 06-29060003

Cursussen/ trainingen 

Fijne Vak.BUNGALOW 
WIFI.Rust ruimte ,mooie 
natuur
Goede fiets/wandel omg. 
elect.Huurfietsen aanwezig.
www.twentehuisjes.nl  fami-
lie.meinders@yahoo.com
Info:Denekamp 0541-
626578/0639609666

D E N E K A M P /
OOTMARSUM
Mooie Vak.Bungalows over-
dekt terras ,fijne tuin ,rust 
,ruimte. Keuze uit Bungalows 
Fazant, Kikker, Vlinder, 
Eekhoorn (Wifi) Fazant luxe 
,airco,moderne haard 2-4pers 
met 2 badkamers.

Goede fiets/wandel omgeving 
.Electr.huurfietsen
www.twentehuisjes.nl
Denekamp 0541-626578
Familie.meinders@yahoo.
com

Tuinvereniging Het 
Kloosterpark
Er zijn nu TUINEN vrij voor 
het kweken en oogsten van 
uw groente en fruit. 
atvhetkloosterpark@hotmail.
com

Ik verzorg uw APK, haal 
en brengservice. Info 
06-10156502

Op dinsdag 3 maart 2020 start er in Maartensdijk een 
beginnerscursus bridge, gebaseerd op boekje 1 van Barry 
Westra en bestaande uit 12 dinsdagavonden (van 19.30 tot 
22.30 uur) met aansluitend gratis 5 oefen-dinsdagavonden. 
Cursuskosten € 80 p.p. Info en aanmelden: bridgeople

Speuren naar Sporen
KinderNatuurActiviteiten organiseert activi-
teiten voor kinderen in en over de natuur. Dit 
wordt gedaan door vrijwilligers van Utrechts 
Landschap en IVN De Bilt. Woensdag 29 janu-
ari is het thema ‘speuren naar sporen’.

Omdat de meeste dieren erg schuw zijn of juist 
actief zijn als wij slapen, kom je lang niet altijd 
dieren tegen als je door de bossen wandelt. Maar 
met een beetje speurwerk vind je volop sporen 
van de dieren die zich in de bossen ophouden. Bij 
sporen wordt meestal aan pootafdrukken gedacht. 
Maar ook een hoopje veren, een uitwerpsel, een 
aangevreten tak of een braakbal kunnen veel 
vertellen over het leven in het bos. Aan de manier 
waarop een dennenkegel is afgegeten zie je of er 
een specht of een eekhoorn is bezig geweest. En 
met die sporen kun je vervolgens hartstikke leuke 
dingen doen en maken. 
De activiteit is 
van 14.30 tot 
16.30 u. bij Pavil-
joen Beerschoten, 
Holle Bilt 6, De 
Bilt. Aanmelden 
kan tot en met 
zaterdag 25 janu-
ari via kinder-
natuuractivitei-
ten@gmail.com.     
(Trees Althues)

Feestelijke bijeenkomst 
We ∞ Match in WVT

Dinsdag was in WVT de feestelijke uitreiking van certificaten aan zestien 
nieuwkomers die hebben meegedaan aan We ∞Match; een persoonlijk en 
professioneel ontwikkelprogramma van het KunstenHuis. Het betrof een 
pilot met vrouwen uit verschillende landen van herkomst. 

Het programma heeft tot doel de deelnemers een kans te bieden om een zelf-
standig bestaan op te bouwen in Nederland. Om dit te bereiken wordt theater 
als middel ingezet. Zo leren zij de verschillende aspecten van onze (werk)cul-
tuur kennen en ontdekken zij hun sterke punten. Op ieders profiel stonden hun 
vaardigheden en wensberoep vermeld, zoals die van pedagogisch medewerker, 
kok, architecte, ouderenverzorger, horecamedewerker, kapster etc. Ook word 
nauw samengewerkt met lokale maatschappelijke organisaties om deze doel-
groep heen en lokale bedrijven.

Tot slot was er een markt waarop de vrouwen zichzelf in hun gewenste beroep 
presenteerden. De vrouwen 
hopen dat er werkgevers zijn, 
die hen willen helpen bij het 
zetten van de volgende stap 
richting een baan of vrijwil-
ligersplaats. In de grote zaal 
heerste een feestelijke sfeer 
met vooral trotse vrouwen 
vanwege het behaalde resul-
taat.                    (Frans Poot)

Een trotse Selam Tesfay uit 
Eritrea met haar certificaat 
naast Willeke Colenbrander, 
één van de organisatoren van 
het project.

Beleef het volledig verzorgd genieten 
vanaf uw voordeur!

Programma: 
Info@hetuitburo.nl 
of 06-13166733 Volledig verzorgd genieten
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Gelijkspel voor Dos
Na de goede wedstrijd van vorige week tegen de koploper, speelde Dos zaterdag tegen de rode 

lantaarndrager. De Westbroekers moesten daarvoor  wel afreizen naar Vriezenveen.

Of het door de lange reis kwam wie 
zal ‘t zeggen, maar de Westbroe-
kers begonnen onvoldoende scherp 
aan de wedstrijd. Coach Maarten 
van Brenk zag zich daardoor ge-
noodzaakt om al na 3½ minuut 
een time out aan te vragen om zijn 
ploeg tot meer scherpte aan te spo-
ren. Dit had resultaat want de 4-1 
achterstand werd omgebogen tot 
een 5-4 voorsprong. Na deze vier 
doelpunten op rij scoorde Amici-
tia, maar hierna scoorde Dos weer 
drie doelpunten op rij. De 8-5 tus-
senstand bleek geen voorbode voor 
een gemakkelijke middag. Waar 

de wilskracht van de Westbroekers 
altijd hoog is, troffen zij nu in de 
thuisploeg hun evenknie. Amicitia 
gaf niet op en bij rust hadden zij 
de achterstand tot 1 punt terugge-
bracht.

In de 2e helft bleef Dos het zichzelf 
onnodig moeilijk maken en hielden 
zij de thuisploeg in de wedstrijd. 
Vier doelpunten op rij bracht Ami-
citia bij 15-15 weer naast Dos. De 
Westbroekers waren in deze fase 
te slordig in de passing en afron-
ding maar tegen het einde van de 
wedstrijd was er toch tweemaal 

een twee-punten-voorsprong. Twee 
vrije ballen bracht Amicitia in de 
slotminuut toch weer naast Dos. In 
de laatste aanval forceerde Dos heel 
knap drie seconden voor tijd nog 
een strafworp, maar deze werd he-
laas niet benut. Dos moest genoe-
gen nemen met een 19-19 gelijk-
spel en dat was minder dan waarop 
ze vooraf hadden gerekend. Met dit 
resultaat blijft Dos op een gedeelde 
derde plek op de ranglijst.

Komende zaterdag speelt Dos thuis 
in De Vierstee tegen ASVD. De 
wedstrijd begint om 17.25 uur. 

Helemaal in Vriezenveen speelt DOS gelijk.

Nova komt net te kort
Nadat de spelers van KVA en Nova hadden opgelopen en elkaar de hand geschud, mocht de 

scheidsrechter voor het eerst fluiten in de wedstrijd. KVA is een tegenstander die 
gemakkelijk goals maakt en Nova heeft de meeste tegengoals. De Bilthovense 

ploeg wist dan ook dat het een zware wedstrijd tegemoet kon zien.

De wedstrijd begon voor Nova erg 
goed en de ploeg kwam brutaal op 
een 4-0 voorsprong. Een time-out 
aan de kant van KVA bracht even 
wat rust in de ploeg. Daarna volgde 
een periode van goals over en weer, 
waarbij Nova steeds aan de goede 
kant van score bleef. De ruststand 
was 14-10 in deze thuiswedstrijd.

In de rust werd benadrukt dat KVA 
het lastig had om veldgoals te ma-
ken en dat NOVA zich niet moest 
laten verleiden tot overtredingen 
om KVA daarmee in het zadel te 
helpen. Verder was het zaak rustig 
aan de bal te blijven en goals te blij-
ven maken.
In de eerste helft kon KVA maar 
moeilijk scoren en Nova wat mak-
kelijker. De tweede helft was dit an-
dersom. Nova had het lastig, kwam 
moeilijk vrij en had het vizier niet 
op scherp. KVA kwam daarente-
gen de kleedkamer uitgestormd 

en scoorde gelijk aan aantal goals. 
Binnen no time stond het 14-14 en 
KVA ging door met scoren. Nova 
scoorde nog zes keer na rust en dat 
is niet genoeg tegen elke tegen-

stander in deze poule. Uiteindelijk 
was het een verdiende overwinning 
voor KVA, de wedstrijd eindigde in 
20-27.         (Mex de Vree)

Stijn Paauw schiet op de korf van KVA.

Salvodames stevig aan kop
De dames van Salvo lieten er geen 
enkel misverstand over bestaan wie 
de koploper is. Het bezoekende Al-
lvo uit Almere had geen schijn van 
kans tegen de Maartensdijkse da-
mes. Met een duidelijke 4-0 over-
winning zet Salvo de zegentocht 
voort. 

Coach Daan Duijvestijn had het 
niet moeilijk. De eerste drie sets 
ging het zo gemakkelijk bij Salvo 
dat de coach het op zijn gemakje 
kon aankijken. De op de vijfde 
plaats staande tegenstander had 
totaal geen verweer tegen het spel 

van Salvo waar alle aanvalsters 
sterk speelden en hun punten kon-
den maken. Dit kwam mede door 
de gevarieerde set ups van spelver-
deelster Iske van Ginkel die haar 
aanvalsters prima wist te vinden. 
De tegenstander kon zich hier niet 
goed op instellen en had geen en-
kel verweer. Ook de strakke ser-
vice van Daisy van Ek leverde in 
alle sets vele punten op. De eerste 
drie sets werden met overmacht 
gewonnen met resp. de set-cijfers: 
25-8, 25-13 en 25-13. De vierde en 
laatste set gooide Allvo de schroom 
van zich af. Dat leverde een ander 

wedstrijdbeeld op. Doordat Salvo 
wat makkelijker ging spelen kon 
Allvo zich wat meer manifesteren 
en lang gelijk opgaan met Salvo. In 
deze set moest de coach zijn team 
een aantal keren weer op scherp 
zetten. Op het juiste moment kon-
den de dames weer druk zetten 
en het verschil maken met 25-21. 
Door dit resultaat blijft Salvo fier 
aan de leiding met drie punten voor 
en een wedstrijd minder gespeeld 
dan de concurrent.  Vrijdag 24 ja-
nuari speelt Salvo om 19.30 uur 
tegen Lovoc in sportzaal Eikenrode 
in Loosdrecht.

Tautenburg vernieuwd met 
TennisRood-banen

Tennisvereniging Tautenburg gaat 
2020 in met volledig nieuwe banen. 
Ruim een decennium - sinds de ver-
huizing naar de Dierenriem -, werd 
er gespeeld op kunstgrasbanen. In 
de laatste maanden van het vorige 
jaar zijn de roze-groene velden ver-

wijderd, is de onderlaag vernieuwd 
en zijn er spiksplinternieuwe banen 
gelegd. 

Er is een overstap gemaakt van 
kunstgras naar TennisRood, een type 
smashcourt. Zo is het tennispark nu 

volledig in het oranje gestoken en 
kan Tautenburg er het komende de-
cennium weer tegenaan. 
Op zaterdag 28 maart zullen de nieu-
we banen met een volledig dagpro-
gramma officieel worden geopend. 
(Alex van Vogelpoel) Tautenburg ruilt kunstgras in voor smashcourt.

Korfbalochtend 
basisschoolgroepen 1 en 2

Woensdag 15 januari hebben bijna 80 kinderen van de Martin Lu-
ther Kingschool, De Kievitschool (beiden Maartensdijk) en De Bos-
bergschool uit Hollandsche Rading op uitnodiging van Korfbalver-
eniging Tweemaal Zes (Maartensdijk) korfbalspelletjes gedaan in 
De Vierstee. 

In de vroege ochtend waren het de leerlingen van de Martin Luther King-
school die de 12 spelletjes ‘afgingen’, gevolgd door de leerlingen van De 
Kievit- en De Bosbergschool. Ieder groepje had een mooie stickerkaart 
gekregen en na ieder spel mocht er een sticker uitgekozen worden. 

Alle leerlingen hebben ontzettend hard hun best gedaan en met succes: ze 
hebben spelletjes gedaan waar gerend en gesprongen werd, pittenzakken 
in de korf werden gegooid, kasten opgeklommen werden en in de korf ge-
schoten werd. Dankzij een heleboel vrijwilligers, leerkrachten en ouders is 
het gelukt om er een sportieve ochtend van te maken. Iedereen heeft een 
mooi korfbaldiploma verdiend en mee naar huis gekregen. 
                    (Reinier Enschede)

Voor de korf in de rij. (foto Henny de Rooy)
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advertentie

Komend weekend is het 
weer vogels tellen

door Walter Eijndhoven

Vrijdag 24 tot en met zondag 26 januari is het weer Nationale Tuinvogeltelling. Gedurende 
het hele weekend kan iedereen weer meedoen, waarnemingen insturen en alle getelde 

vogelsoorten en hun aantallen online doorgeven aan de Vogelbescherming. Vul 
het telformulier in en bekijk via de website welke soort het meest werd geteld. 

Alweer voor de twintigste keer or-
ganiseren de Vogelbescherming en 
Sovon Vogelonderzoek Nederland 
de Nationale Tuinvogeltelling. Met 
alle informatie die ieder jaar weer 
binnenkomt weten vogelbescher-
mers precies waar, welke soorten 
zich bevinden en kunnen vogels be-
ter worden beschermd. 

Online
Wat is de bedoeling? Iedereen die 
komend weekend een half uur-
tje over heeft kan mee tellen. On-
der de koffie gewoon de tuin of 
het balkon in de gaten houden en 
de koolmezen (bij iedereen wel 
bekend), pimpelmezen (met een 
blauw petje), merels, spreeuwen, 
vinken en kauwtjes tellen. En na-

tuurlijk online doorgeven, zodat 
vogelbeschermers zicht krijgen op 
eventuele verschuivingen binnen 
de winterpopulatie van tuinvogels. 
Overvliegende vogels tellen niet 
mee. 
Niet alleen de vogelsoorten dienen 
te worden doorgegeven, maar ook 
de aantallen. Sovon raadt aan al-
leen de groep door te geven met het 
grootste aantal, om eventuele dub-
beltellingen te voorkomen. De tel-
ling wordt op vrijdag 24, zaterdag 
25 of zondag 26 januari doorgege-
ven. Dit kan via de app Tuinvogels 
of via de website www.tuinvogel-
telling.nl

Vorig jaar zijn 1.271.486 vogels ge-
teld, door 77.316 waarnemers. Lan-

delijk werden de vogende soorten 
het meest geteld: huismus, kool-
mees, vink, merel, pimpelmees, 
kauw, turkse tortel, houtduif, rood-
borst en ekster. De dagen voor de 
telling kunnen vogels naar de tuin 
of het balkon worden gelokt. Voer 
vogels in de tuin, hang vetbollen 
op, zorg voor schoon water in een 
bakje en zorg voor rustige plekjes 
in de tuin. De beste tijd om vogels 
te tellen is tijdens de vroege och-
tenduren, vogels zijn dan het meest 
actief.
Nog veel meer informatie over de 
tuinvogeltelling is te vinden op: 
www.vogelbescherming.nl , of via 
de site van de tuinvogeltelling: 
www.tuinvogeltelling.nl

Met wat lekkers lok je vogels in je tuin.

Winterse Stamppotwandeling
Op zaterdag 25 januari organiseert de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark een winterwandeling 

door de polder, met een stevig stamppotbuffet daarna in museumboerderij Vredegoed

Er wordt verzameld om 15.00 uur 
in Tienhoven (Vredegoed, Heuvel-
laan 7). De wandeling door het boe-
renland duurt zo’n 1,5 uur en wordt 
begeleid door een ervaren gids die 
ook laat zien hoe het gebied er 1000 
jaar geleden uitzag. Ook wordt een 
bezoek gebracht aan een nieuw na-
tuurgebied in ontwikkeling.

Stamppot 
Na de wandeling is er een stamp-
potmaaltijd. De wandeling en 
eten duren tot ongeveer 18.30 uur. 
In verband met het gezamenlijk 
stamppot eten, is vooraf aanmelden 
noodzakelijk. Dit kan door een mail 
naar aanmelden@anvnoorderpark.
nl. Parkeren kan op het terrein van 
de museumboerderij. Deelnemers 
dienen rekening te houden met het 
natte land en het weer (laarzen en 
warme kleding).  (Henk Westhoek)Weids uitzicht in het polderlandschap.

Meer aandacht groen in Westbroek
In het voorbije jaar zijn de werkzaamheden afgerond aan de straten en bestrating in de 

inmiddels 30 jaar bestaande ‘nieuwbouw’ in Westbroek. Het werk was nodig in het 
kader van betere waterafvoer van riolering en hemelwater. Laatste onderdeel 

betreft de her-plant van openbaar groen.

Eind 2019 is er een overleg ge-
weest van de gemeente met leden 
van de werkgroep Biodiversiteit 
Westbroek. Recent heeft de ge-
meente een voorstel gepresen-
teerd, waarbij de nadruk ligt op 
herstel van bestaande groenstroken 
en aanplanten van nieuwe stukjes 
groen bij de entree van de wijk aan 
de Burgemeester Huydecoperweg. 
De lijst met nieuwe bomen, strui-
ken en planten is samengesteld 
met extra aandacht voor bloeien-
de en bij-vriendelijke struiken en 
voor biodiversiteit. Ook zullen er 2 
bomen worden teruggeplant in de 
plantvakken bij de vijver. De aan-
plant zal in de komende maanden 
worden uitgevoerd. 

In vervolg hierop zijn er ook plan-
nen voor de verdere aankleding bij 
het trapveldje aan de Holsblokken-
weg. Dit vindt aansluitend plaats op 
de bouw van vijf starterswoningen 
naast het trapveldje. Dan wordt ook 
de loodrechte beschoeiing bij de 
sloot in dit gebied aangepakt. Een 
deel van de beschoeiing zal worden 
vervangen door een meer natuurlij-
ke oever. Zo’n flauwe oever is niet 
alleen mooi, maar ook vriendelijker 
voor dieren en veiliger voor kinde-
ren. Met meer bloeiende planten 
en struiken wordt Westbroek nog 
mooier dan het al is.

Werkgroep Biodiversiteit, 
José Stortelder Biodiversiteit zorgt voor frisse lucht, schoon water en bestoven gewassen. 

Gewoon geluk
Onze vriend de hond gaat graag mee. Met de auto, de fiets of gewoon 
lopend. Totdat zijn neus, veruit het best ontwikkelde zintuig, iets ruikt. 
Geen idee wat het is, want voor mij onzichtbaar. 
Geconcentreerd volgt de neus het geurspoor in de berm, maakt opge-
wonden bewegingen en lijkt het gehoor volledig uit te schakelen. Zelfs 
de tong doet mee, druppels speeksel hangen aan de kin. Hond luistert 
niet meer, de snuit neemt de leiding volledig over. 
Vooral een boom geeft een vloedgolf aan informatie, wordt gretig gele-
zen met de neus. Zijn het alleen soortgenoten die hij ruikt of is er meer? 
Pas als ‘het boek’ uit is komt ‘ie weer bij zinnen. Thuis gekomen valt hij 
tevreden in de hondenmand direct in slaap. Droomt van gewoon geluk. 
                      (Karien Scholten)

In haiku:
Loop een straatje om
Voor een boom met een verhaal
Geuren van geluk 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Maandspecial: Surf & Turf

Woe.
22-01
Do.

23-01
Vr.

24-01
Za.

25-01
Zo.

26-01

Entrecote van de grill 
met knoflooksaus

Gebakken kabeljauwfilet 
met garnalensaus

Wakame loempia,
sashimi van vegan zalm 

met tomasu sojasaus

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
29-01
Do.

30-01
Vr.

31-01
Za.

01-02
Zo.

02-02

Ossenhaaspuntjes
met champignonsaus

Gebakken 
zeebaarsfilet met 

citroensaus

Groentenloempiaatjes 
met jasmijnrijst

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00
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