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Wervingstruck Mobiele Media Lab 
op Planetenbaan

door Walter Eijndhoven

Vrijdag 24 november stond de 17 meter grote wervingstruck van de politie-eenheid De Bilt 
tussen 9.00 uur en 15.00 uur op de markt aan het Planetenplein in Bilthoven. Burgers konden in 
gesprek gaan met de wijkagenten en hen het hemd van het lijf vragen over veiligheid in de wijk, 

Whatsapp buurtgroepen en over communicatie tussen politie en burger.

Met dit innovatieve Mobile Media 
Lab (MML) test de politie, op een 
laagdrempelige manier, haar com-
minicatiemiddelen. Door in ver-
binding te staan met en te luisteren 
naar burgers en vervolgens deze 
communicatiemiddelen te verbete-
ren, probeert het politiekorps, sa-
men met medewerkers en burgers, 
van Nederland een veiliger land te 
maken. 

Politie App
‘Wij maken gebruik van diverse 
interne en externe communica-
tiemiddelen’, vertelt Hans Gies, 
wijkagent binnen gemeente De 
Bilt. ‘Communicatie is voor ons 
een belangrijk middel om onder-
ling, als politiekorps, met elkaar 
in contact te blijven. Hiervoor 
hebben wij diverse middelen tot 
onze beschikking, zoals intranet, 
ons personeelsblad en diverse 
campagnes’, vervolgt Gies. Maar 
ook naar de burger is communica-
tie belangrijk. Via de Politie App, 
Politie.nl en een folderlijn hopen 
Gies en collega’s de burger meer 
te betrekken bij het werk van de 
politie. 

Verkeersexamen
Niet iedere agent is bezig met so-
cial media. ‘Ik ben geen fan van 
Twitter of van Instagram. Geluk-
kig heb ik daar jongere collega’s 
voor. Eén van onze medewerkers 
twittert iedere dag een bericht 
naar zijn volgers, zoiets als ‘Goe-
demorgen mensen, het is weer 
een fijne dag om aan het werk te 
gaan’, en dat doet hij elke dag. Op 
deze manier hopen wij een brug 
te slaan tussen politie en burger. 
Helaas wordt de politie niet door 
iedereen gezien als beste vriend. 
‘Soms moeten wij inderdaad op-
treden. Niet iedereen is daar mis-
schien even blij mee, maar degene 
die overlast ervaart, is blij met 
onze komst. Een belangrijk item 
voor de politie is de verkeersvei-
ligheid. Vooral fietsers overtreden 

vaak verkeersregels. Gies: ‘laat ik 
hiervan een goed voorbeeld geven. 
Jonge fietsers houden zich vaak 
aan alle verkeersregels, tot aan 
het verkeersexamen. Als zij dat 
papiertje eenmaal op zak hebben, 
storen zij zich niet meer zo aan al 
die regeltjes, maar zij vergeten dat 
een automobilist hen niet zo snel 
ziet in het donker, zonder licht. 
Pas als zij een eigen auto heb-
ben, komen zij erachter dat zonder 
fietslicht rijden heel gevaarlijk is’. 

Digitale enquête
Al jaren krijgt de politie hulp en 
advies van burgerpanels. Dat ge-
beurt op politiebureaus of in wijk-
centra. Gelukkig heeft de politie 
nu ook de wervingstruck zodat de 
agenten overal in Nederland on-
derzoeken kunnen uitvoeren. In 
deze truck is het voor de burger 
mogelijk een digitale enquête in 
te vullen over de bereikbaarheid 
van de politie in het algemeen, 
maar ook specifiek op wijkniveau. 
Wijkagenten van gemeente De 
Bilt gingen in gesprek met de bur-
ger, voornamelijk op het gebied 
van gebruik en bereikbaarheid 
van social media. Gies: ‘De poli-
tie wil met de inzet van het Mo-
biele Media Lab de burger moti-
veren om actief deel te nemen aan 
Facebook, Burgernet en Whatsapp 
buurtgroepen om op die manier de 
burger snel en effectief te kunnen 
bereiken. Ons doel is pas bereikt 
als meer burgers zich aanmelden 
voor de door de politie gebruikte 
social media’. 

Met deze actie hoopt de politie op een betere communicatie met de burger.

Sinterklaasintocht 
in Maartensdijk

door Walter Eijndhoven

De Sinterklaasintocht in Maartensdijk op zaterdag 25 november 
was weer een groot feest, compleet met muziek en dans. 

Sinterklaas reed eerst samen met burgemeester Sjoerd Potters een 
rondje door het dorp, gevolgd door een hele sliert kinderen en hun 
(groot)ouders. De intocht eindigde traditiegetrouw bij het Maertens-
plein, waar Sinterklaas alle kinderen van harte welkom heette. Daarna 
barstte het feest los met muziek en danspieten. De kinderen en ook de 
burgemeester deden enthousiast mee.

Meer Sinterklaasnieuws op pag. 16 en 17
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

03/12 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
03/12 • 09.30u - Ds. J.J. Verhaar

03/12 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
03/12 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

03/12 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
03/12 • 10.30u - Voorganger Astrid 

Veldhuis 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

03/12 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
03/12 • 16.30u - Ds. B.C. Buitendijk

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
03/12 • 10.00u - Ds. D. Meijvogel

03/12 • 19.00u - Ds. A.J. Zoutendijk 

Pr. Gem. Immanuelkerk
03/12 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten, 
Samendienst in en met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
03/12 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam 

Samendienst met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
03/12 • 10.30u - Communieviering, 

parochianen J. Meijer en J. van Gaans 

V.E.G. De Bilt e.o.
03/12 • 10.00u - spreker Adri van der 

Mast, tevens viering Heilig Avondmaal 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

03/12 • 10.30u - Drs. P.W. van der Steeg

Herv. gemeente Groenekan 
03/12 • 15.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Herst. Herv. Kerk Groenekan
03/12 • 10.00u + 18.30u - Kandidaat G.J. 

Veldhuis

Onderwegkerk Blauwkapel
03/12 • 10.30u - Ds. C. ‘t Lam, 

Adventsmuziek Eddy Vliem (orgel) en 
Fred v.d. Broek (dwarsfl uit) 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

03/12 • 11.00u - Ds. R. Alkema 
03/12 • 19.00u - Vesper (vespera = avond 

(-gebed)) 
 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

03/12 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
03/12 • 18.30u - Prop. drs. G.A. van 

Ginkel 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

03/12 • 10.00u - ds. A.J. Britstra. Viering 
en dankzegging Heilig Avondmaal
03/12 • 18.30u - ds. A.J. Britstra. 
Nabetrachting Heilig Avondmaal

PKN - Ontmoetingskerk
03/12 • 09.30u - Ds. R. Alkema 

St. Maartenskerk
03/12 • 10.30u - Openhuis- en 

familieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

03/12 • 10.00u - De heer J. Schep 
Jeugddienst

03/12 • 18.30u - De heer C. 
Hoogendoorn

PKN - Herv. Kerk
03/12 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 

/12 • 18.30u - Ds. K.C. Kos 
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Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Collecteweek in De Bilt

Vrijwilligers van het Leger des 
Heils gaan van 27 november 
tot en met 2 december langs de 
deuren met de collectebus. De 
opbrengst van de jaarlijkse deur-
tot-deurcollecte is bestemd voor 
lokale activiteiten waarmee het 
Leger des Heils sociale uitslui-
ting en eenzaamheid bestrijdt.

Voorleesfeestje Sinterklaas

Op 29 november om 16.00 uur is 
er in de bibliotheek een heel spe-
ciaal Voorleesfeestje met voorle-
zen, knutselen, schoentje zetten 
en natuurlijk héél hard zingen. 
Alle kinderen tot en met 6 jaar 
kunnen een speciaal schoentje 
zetten in de Bibliotheek. Kin-
deren kunnen een vouwschoen 
ophalen in de Bibliotheek en 
thuis in elkaar zetten en je ver-
sieren. Tot uiterlijk 29 november 
kunnen de gevouwen en versier-
de schoenen worden ingeleverd 
bij de Bibliotheek. Het schoentje 
tijdens het voorleesfeestje maken 
en versieren kan natuurlijk ook. 
Vanaf 1 december mogen de 
kinderen dan komen kijken wat 
Sinterklaas in de vouwschoenen 
heeft gedaan. 

Boekverfilming Beyond sleep

Op 30 november wordt ‘Beyond 
sleep’ in het Woudkapel Film-
huis (Beethovenlaan 21, Biltho-
ven) vertoond, naar de literaire 
klassieker van Willem Frederik 
Hermans. Regisseur Boudewijn 
Koole bewijst met deze interna-
tionale productie uit 2015, dat 
de zoektocht van de ambitieuze 
geologiestudent Alfred Issendorf 
treffend in beeld gebracht kan 
worden. Aanvang: 19.30 uur.

Expositie Hollands Licht 

Tot 1 december is in Het Licht-
ruim aan het Planetenplein in 
Bilthoven, een bijzondere expo-
sitie met schilderijen van Sjef 
Bertrams en Prisca Bertens - 
Oliemans, die ieder ook cursus 
volgen bij de beeldende afdeling 
van het KunstenHuis. De expo is 
te bezoeken op werkdagen van 
10.00 tot 20.00 uur in Het Licht-
ruim, Planetenplein 2, Bilthoven. 
Meer info: www.kunstenhuis.nl

Ontmoetingsdienst

De eerstkomende ontmoetings-
dienst vindt plaats op vrijdag 
1 december in de ontmoetings-
ruimte van Dijckstate om 19.30 
uur. Bij een ontmoetingsdienst is 

er eerst een (korte) viering. Na 
de viering is er gelegenheid om 
koffie te drinken en met elkaar te 
praten. Jan Grootendorst is deze 
keer de voorganger. Hij is telefo-
nisch te bereiken (0346 212904); 
ook als u om vervoer verlegen 
zit. Ria van Aarnhem begeleidt 
op de piano.

Klaverjassen bij SVM

Op de vrijdagen 1, 15 en 29 
december kan men weer klaver-
jassen bij SVM. In de kantine 
van deze sportvereniging aan de 
Dierenriem in Maartensdijk bent 
u van harte welkom. Het klaver-
jassen begint om 20.00 uur en 
meedoen kost 3 euro. Er is ook 
een loterij, voor € 0,25 kunt u een 
lot kopen. Voor aanmelden: 0346 
212366 of 06 51832063

Koffieconcert

Het eerstkomende koffiecon-
cert in Huize Gaudeamus is op 
zondag 3 december om 12.00 
uur. De Engelse harpiste Victoria 
Davies speelt dan composities 
van Purcell, Handel, van Eyck, 
Haydn, Spohr en Smetana. Plaat-
sen kunnen worden gereserveerd 
via concerten.huizegaudeamus@
gmail.com. 

Jeugddienst 

Zondag 3 december is er in de 
Nederlands Gereformeerde 
kerk Westbroek om 10.00 uur 
een jeugddienst. Het thema is: 
‘Liefde is een keuze’. Voorgan-
ger is Johan Schep, m.m.v. van 
de eigen muziekgroep. 

In Between Café

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

Westbroek Ontmoet

Dinsdag 5 december van 14.30 
- 16.30 uur in Het Dorpshuis 
van Westbroek. De kosten zijn 
3 euro, inclusief een kop kof-
fie of thee. Wanneer u wél wilt 
komen, maar niet weet hoe, kunt 
u vervoer regelen via de fami-
lie Kalisvaart, tel: 0346-281181. 

Ook wanneer u niet in Westbroek 
woont bent u van harte welkom.

Kerstmarkt De Bremhorst

Op vrijdag 8 december wordt in 
Woon-en zorgcentrum De Brem-
horst de jaarlijkse kerstmarkt 
georganiseerd. Er zijn verschil-
lende kramen met o.a. kerstca-
deautjes, jam, kaarsen, sieraden, 
echt handwerk, kerstkaarten en 
nog veel meer. Tevens wordt 
er rond lunchtijd een heerlijk 
broodje kroket van het huis ver-
kocht en kan men terecht voor 
een kopje koffie of thee met 
appelgebak met slagroom. Heeft 
u nog oud kaarsvet over, dan mag 
u dat langsbrengen, hier worden 
prachtige kaarsen van gemaakt. 
U bent van harte welkom op de 
Jan van Eycklaan 31 van 10.00 
tot 15.00 uur.

Schrijfactie 
Amnesty International 

Op 9 december organiseert de 
afdeling De Bilt van Amnesty 
International een schrijfactie in 
Het Lichtruim, Planetenplein 1 
Bilthoven. U bent welkom om 
mee te schrijven tussen 10.00 en 
14.00 uur. Er is een vrije inloop 
tijdens deze uren. Voorbeeldbrie-
ven, pen en papier liggen klaar. 
Eventueel kunt u zelf neutrale 
ansichtkaarten meebrengen om 
te versturen. 

Winterfair bij Schaapskooi

Zaterdag 9 december is er van 
11.00 tot 16.00 uur bij Reinaerde 
in De Schaapskooi aan de Melk-
weg 1b te Bilthoven een winter-
fair met veel marktkramen. Er is 
de verkoop van (houten) kerst-
bomen, oliebollen, gebak, glüh-
wein en erwtensoep en er zijn tal 
van activiteiten zoals schminken, 
pony’s, poppentheater, levende 
kerststal, vogelhuisjes timmeren, 
kerst-knutsels en een springkus-
sen. 

Mini Kerstmarkt 
in Weltevreden

Dinsdag 12 december is er van 
10.00 tot 14.30 uur een Mini 
Kerstmarkt in Servicecentrum 
De Bilt aan de Prof. Dr. P.J.W. 
Debijeweg 1. Op deze gezellige 
markt die voor de derde keer 
door vrijwilligers van Mens de 
Bilt wordt georganiseerd worden 
allerhande (zelfgemaakte) kersts-
pullen verkocht zoals kerststuk-
jes, kerstkaarten, sieraden, brei-
werken en kerstdecoraties. De 

opbrengst gaat ook dit jaar weer 
naar diverse goede doelen. Er is 
live gitaarmuziek en de Country 
Line Dansers geven om 14.00 
uur een demonstratie.

Jaarlijkse Drieluik 
bij Fotoclub

Fotoclub Bilthoven heeft op 11 
december de jaarlijkse thema-
avond van de Han Baartmans 
-Drieluik. Han Baartmans, die 
bijna veertig jaar geleden aan de 
wieg stond van de oprichting van 
de fotoclub, heeft aan deze avond 
zijn naam verleend. Drie leden 
zullen op deze avond de mooiste 
foto’s uit hun oeuvre tonen. Aan-
vang 20.00 uur in het H.F Witte 
Centrum, Henri Dunantplein 4 in 
de Bilt.

Mahjong leren en spelen

Het spel bestaat uit stenen met 
afbeeldingen, zoals bamboe, 
ringen, winden, tekens en bloe-
men. Als eerste wordt een muur 
gebouwd en dan wordt een bloe-
menmuur apart gezet. Daarna 
krijgen de 4 (eventueel 3) spelers 
13 stenen van de muur en begint 
het spel. Bij elke beurt wordt een 
steen van de muur of tafel gepakt 
en probeer je combinaties te 
maken om zo mahjong te krijgen. 
Wie het eerst mahjong heeft is de 
winnaar. De groep komt iedere 
dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur 
bij elkaar in restaurant Bij de Tijd 
Prof. Dr. K. Onnesweg 14, De 
Bilt. Wie een keer mee wil doen 
of alleen maar wil kijken kan tel. 
nr. 06 26791069 raadplegen. 

Rectificatie

In tegenstelling tot wat eerder 
(De Vierklank van 15 november) 
werd geschreven in de tekst over 
‘Eet je lekker in je vel’ is de 
Kennismakings- / vragenochtend 
op dinsdag en donderdag van 
9.00 tot 12.00 uur, tot en met 21 
december. 
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‘Dag pap, ik ga naar school’

Direct na een overlijden maak 
ik kennis met de nabestaan-
de(n) en op die wijze ook 
met degene die is overleden. 
We praten dan over haar of 
hem en zo leren we elkaar 
een beetje kennen. Dat vind 
ik belangrijk, want we zullen 
samen optrekken tot en met 
de uitvaart. Een belangrijke 
vraag is of men de komende 
dagen nog afscheid van de 
overledene wil nemen. En 
waar de overledene verblijft. 
Want daarvoor zijn veel 
mogelijkheden. 

Als nabestaanden het willen 
kan opbaren in de meeste 
gevallen thuis. Dat kan op 
bed, maar ook in een uitvaart-
kist. Wij zorgen er dan 
voor dat het lichaam op een 
bepaalde wijze wordt gekoeld. 
Er kan ook worden opgebaard 
in een uitvaartcentrum. Je 
kunt dan op afspraak afscheid 

Lucas is 13 jaar en staat naast de kist in de woonkamer. Hij heeft zijn jas al aan en zijn rugzak in 
de hand. Zijn vader is na een kort ziekbed in het ziekenhuis overleden en het gezin wilde hem 
graag weer thuis hebben. ‘Opbaren’ noemen we dat. Over drie dagen is de dag van de uitvaart 
en Lucas, zijn moeder en zijn jongere zusje zijn al een paar dagen gewend aan dat hoekje in de 
kamer waar papa is opgebaard. Er staan kaarsen bij hem, een mooie foto van het gezin en alle 
bloemen die tot dusver zijn bezorgd. Ze praten de hele dag over en tegen hem en zo nemen ze 
rustig, in hun eigen omgeving, afscheid van het leven met hem.

nemen in een rouwkamer. Of 
in een 24-uurskamer. Met een 
eigen sleutel kan de overle-
dene dan op ieder moment 
van de dag (of nacht) worden 
bezocht. Er zijn ook opbaar-
mogelijkheden in kerken en 
enkele crematoria.

De familie van Lucas is heel 
blij dat ze voor een thuis-
opbaring hebben gekozen. 
Voor Lucas is het inmiddels 
‘gewoon’ dat zijn overle-
den vader bij hen thuis is. 
Afscheid nemen van iemand 
die aan een ziekte is over-
leden begint vaak al op het 
moment dat duidelijk is dat er 
geen genezing meer mogelijk 
is. Vanaf dat moment houd 
je vaak al rekening met een 
leven ‘zonder de ander’. 

Als iemand plotseling over-
lijdt is er vaak geen mogelijk-
heid geweest om afscheid te 

nemen. Voor het omgaan met 
verlies is een woord: rouwen. 
Rouwen is een persoonlijk en 
uniek proces. De verschijnse-
len die optreden wanneer je 
rouwt verschillen dan ook per 
persoon. Hoe je rouwt en hoe 
lang het rouwproces duurt is 
voor iedereen anders. Goed 
afscheid nemen helpt bij de 
verliesverwerking. 
Als Lucas ‘s avonds naar bed 
gaat, zegt hij ‘tot morgen pap!’

Koop Geersing, 
uitvaartverzorger

06 - 10 27 55 85

advertorial

GroenLinks en SP willen JA/JA sticker
De gemeenteraadsfracties van GroenLinks en SP willen dat ook de gemeente De Bilt overgaat 

tot de invoering van een JA/JA sticker waarmee bewoners kenbaar kunnen maken dat ze 
ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen. 

Diverse gemeenten hadden hier al 
eerder toe besloten, maar wachtten 
met de feitelijke invoering op de uit-
slag van een juridische procedure die 
door de reclamebranche was aange-
spannen tegen de gemeente Amster-
dam. Afgelopen week deed de rech-
ter uitspraak en werd de gemeente in 
het gelijk gesteld waarmee de weg 
vrij is voor alle gemeenten om een 
JA/JA sticker in te voeren. Vanaf 
1 januari 2018 ontvangen Amster-
dammers alleen nog reclamedruk-
werk, wanneer zij een ja/ja-sticker 
op hun brievenbus hebben geplakt. 
Het besluit van de gemeente Am-
sterdam volgt op de uitspraak in een 

rechtszaak die partijen uit de folder-
branche hadden aangespannen.

Nee
Op dit moment bestaan alleen nee/
nee-stickers en ja/nee-stickers. Wie 
een ja/nee-sticker heeft, mag alleen 
huis-aan-huis-bladen ontvangen, 
geen reclamedrukwerk. Wie geen 
sticker heeft, krijgt beide soorten 
post. Nu ontvangen de bewoners die 
geen NEE/NEE of NEE/JA sticker 
op de brievenbus hebben geplakt, 
wekelijks een grote hoeveelheid pa-
pier die vaak ongelezen bij het oud 
papier terecht komt. Invoering van 
de JA/JA sticker leidt niet alleen tot 

een enorme besparing aan papier 
(in Amsterdam alleen al geschat 
op 1,8 miljoen kilo per jaar), maar 
ook tot een grote besparing aan inkt 
voor het drukwerk en aan brandstof 
voor de verspreiding en de afval-
verwerking. Bovendien zal dit naar 
verwachting ook leiden tot meer ad-
vertentie-inkomsten voor de lokale 
media en naar de fracties hopen, tot 
een vergroting van het aantal redac-
tionele pagina’s. De fracties van SP 
en GroenLinks vragen de gemeente-
raad van december om een uitspraak 
en gaan ervan uit dat de JA/JA stic-
ker spoedig in het nieuwe jaar kan 
worden ingevoerd.

SGP stelt de kern centraal
Tijdens de ledenvergadering van SGP 
De Bilt op 24 november is de kandi-
datenlijst voor de gemeenteraadsver-
kiezingen in maart 2018 vastgesteld. 
Ook het verkiezingsprogramma is 
besproken. Onder het motto ‘de kern 
centraal!’ gaat de SGP de gemeente-
raadsverkiezingen tegemoet. Johan 
Slootweg is opnieuw lijsttrekker. 
Mattie Simons (voorzitter kiesver-
eniging SGP): ‘We zijn dankbaar en 

blij dat Johan Slootweg zijn kennis 
en enorme ervaring ook de komende 
jaren wil inzetten voor De Bilt’. Op 
de tweede en derde plaats van de kan-
didatenlijst staan de huidige commis-
sieleden Arie van der Vlies en Arie 
Vonk Noordegraaf. Op nummer 4 
staat Wijnand Hennipman uit West-
broek. Lijsttrekker Johan Slootweg: 
‘Ik ben blij met een mix van erva-
ring, nieuwkomers en verjonging op 

de kandidatenlijst uit alle kernen van 
de gemeente’. De SGP zet zich in 
voor leefbare en veilige kernen in De 
Bilt die hun eigenheid niet verliezen. 
Daarbij staan vijf kernpunten cen-
traal waar de SGP zich in het bijzon-
der voor wil inzetten: een bloeiend 
buitengebied, klantgerichte dienst-
verlening, een goed onderhouden 
openbare ruimte, het samen leven en 
de partij wil met spoed woningbouw. 

Menno Boer voert
SP-lijst aan

Vrijdag 24 november is de huidige fractievoorzitter van de SP- De Bilt 
Menno Boer tijdens de ledenvergadering van de SP in het WVT-ge-
bouw te Bilthoven unaniem als lijsttrekker gekozen en is de kieslijst 
van kandidaat-gemeenteraadsleden voor de komende verkiezingen in 
maart samen gesteld. 

De kieslijst van de SP voor de gemeenteraadsverkiezingen bestaat in 
totaal uit 30 actieve leden. Het nieuw gevormde bestuur zal op korte 
termijn samenkomen om de volgende stappen te zetten richting de ge-
meenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De eerstkomende activiteit 
van de SP De Bilt is tijdens de Wintermarkt in De Bilt op 15 december 
op het terrein rond de Dorpskerk. Daar kan men met de aanwezige SP 
afdelingsleden in gesprek over het verkiezingsprogramma en over alles 
wat hen bezig houdt. 

Het bestuur van SP-De Bilt: v.l.n.r. Tom Wanders, Marisca van der 
Burgh, Pieter de Wit, Jacqueline van Haperen, voorzitster Aleksandra 
Leijenhorst en fractievoorzitter Menno Boer. Op de voorste rij: Willem 
van Rhenen, Mischa van der Heijden en Sven.

Opening Dr. Letteplein 
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 24 november opende wethouder Ebbe Rost van Tonningen het 
Dr. Letteplein in De Bilt. Met een gezamenlijke barbecue maakten di-
rect omwonenden er maar direct een feestje van. In het verkeerscircu-
latieplan voor De Bilt vormt het Dr. Letteplein één van de belangrijkste 
projecten. Dankzij de aanleg van vrijliggende fietspaden, bredere trot-
toirs, meer parkeerplaatsen en de vervanging van verouderde verkeers-
lichten is een betere doorstroming van verkeer mogelijk. 

Opwaarderen
Omwonenden rond het Dr. Letteplein en de Bewonersvereniging Groe-
nekanseweg werkten actief mee aan de variantenstudie en de uitein-
delijke keuze. Gemeente en omwonenden bespraken meerdere vari-
anten en beoordeelden het plan op onder andere verkeersveiligheid, 
ruimtelijke inpassing en logica van oplossing. Het grootste draagvlak 
bleek uiteindelijk voor het opwaarderen van de bestaande situatie, ook 
vanwege de doorlooptijd. Ook de gemeenteraad koos voor deze vari-
ant. Projectleider bij de gemeente De Bilt Ewout Dekker kijkt dan ook 
tevreden terug op dit project. ‘Het vastgestelde ontwerp voorziet in een 
betere doorstroming voor het verkeer. Daarnaast verbetert de veiligheid 
van fietsers, dankzij vrijliggende fietspaden, en konden wij waardevol-
le bomen behouden, met name de monumentale boom in het midden 
van het gazon.’ Nog niet alle werkzaamheden rond het Dr. Letteplein 
zijn afgerond. De gemeente kijkt nog naar een betere bereikbaarheid 
van het bankje voor rolstoelgebruikers. 

Wethouder Ebbe Rost van Tonningen opent het Dr. Letteplein.
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 30 november
t/m woensdag 6 december

    VOORDEEL HELE WEEK

Varkenshaassleetje
met ui of brie

Kipschnitzels

Stoofpotje van 
bavette

500
GRAM 8.99

Noten & pinda's

500
GRAM 6.99Magere runderlappen

500
GRAM 8.99Wildjachtschotel

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ei-bieslook salade
Ham-prei salade
Filet americain

Gebraden entrecote
Boeren achterham
Gegrilde kipfilet 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

STOMPETOREN 
ROMIG JONGE KAAS

500
GRAM 5.49

UTRECHTSE OUDE 
GRACHT KAAS

500
GRAM 7.98 

500
GRAM 6.49

CRANBERRY NOTENMIX 250
GRAM 4.99

250
GRAM 4.99VERS GEBRANDE 

HUISMIX

Lekker voor het weekend!

500
GRAM 9.99

Extra donderdag voordeel:

Diverse soorten vlugklaar
Hamburgers, gehaktstaven, 
slavinken, etc… 4 + 1 GRATIS

ERWTENSOEP + 
ROOKWORST NU

VOOR 5.99

MALSE
RIBLAPPEN

2
KILO 20.-

1
KILO 11.-

VLEESWAREN TRIO

SPECIAAL VOOR HET HEERLIJKE AVONDJE!
Saucijzenstaven, saucijzenletters, diverse snacks, rauwe hammen etc.

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
• Rauwkostsalades
• Stamppotten

Er is weer boerenkool, 
zuurkool en hutspot!

per 100 gram € 0,80

Alleen donderdag

Van onze patissier

De lekkerste

Clementines
mandarijnen

kistje 36 stuks € 3,99

Hagelwitte
Champignons

bakje 250 gram  € 0,75

Zwarte
Pietentaart

nú € 14,95

• Rundergoulash
met groenterijst

€ 1,49
100 gram

• Vers gesneden bietjes € 0,99
500 gram

• Uit eigen keuken
verse appelmoes € 1,99

per bakje*  = Do/Vr/Za aanbieding geldig     -     ZA VERSE SUSHI VANAF 11.00 UUR

Vers gesneden

Soep-
groente
fijn of grof

250 gram € 0,99

Speciaal voor 
sinterklaas
• Gevuld speculaas
• Amandelstaaf
• Marsepein
• Chocolade letters
• En nog veel meer.. 

Vers van de traiteur

• Witlof ham/kaas schotel € 0,99
 100 gram

• Kip-Curry met basmatirijst € 1,49
 100 gram

• Jachtschotel € 1,49
 100 gram



Stormloop op Emmaus

De Najaarsmarkt bij Emmaus 
Bilthoven zorgde zaterdag 25 
november voor een enorme 
drukte en er werd flink verkocht. 
De opbrengst die later bekend 
wordt is bestemd voor projecten 
die de kringloopwinkel steunt. 
‘In ieder geval gaat er 4000 euro 
naar Stichting Project Khanaqin 
Vluchtelingenhulp, die in Irak 
7000 vluchtelingen hulp ver-
leent. Dat project steunen we dit 
keer speciaal’, vertelt Monique 
de Blaey, voorzitter van de pro-
jectcommissie. 
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Brandweerman neemt afscheid
van zijn korps

door Walter Eijndhoven

Na veertig jaar trouwe dienst nam vrijwillig brandweerman Piet Bos uit Groenekan 1 
oktober afscheid van zijn geliefde korps. Natuurlijk vergaten de manschappen hem niet en 

zaterdag 11 november werd hij met twee brandweerwagens van zijn huis opgehaald voor een 
afscheidsetentje in een restaurant in Loosdrecht. 

Het dineetje met de manschap-
pen stond voor die avond ge-
pland, maar net toen Piet Bos en 
familie met de auto naar Loos-
drecht wilden gaan, draaiden twee 
brandweerwagens het erf op, met 
zwaailichten en luide sirenes. ‘Wat 
was dat gaaf zeg, toen die twee 
brandweerwagens (waarvan een 
oude ladderwagen uit 1954) met 
sirenes en zwaailichten, bij mij het 
erf opreden’, vertelt Bos achteraf. 
‘Het hele team was mee, om mij 
en mijn gezin op te halen. Ik kreeg 
eerder op de dag wel argwaan, toen 
ik hoorde dat ik al om half zeven 
moest klaarstaan. Eigenlijk wilde 
ik pas om kwart voor zeven weg-
rijden, dan heb je nog tijd genoeg 
voor dat stukje naar Loosdrecht. 
Later hoorde ik dat mijn zoon (Jan 
Bos) in het complot zat’. Jan zit 
al enige tijd in de feestcommissie 

van Korps Groenekan. Voorheen 
zat Piet ook vaak in een complot, 
maar nu was hijzelf dus het haasje.

Wekelijkse oefenavonden
Op 1 oktober 1977 begon Piet Bos 
zijn loopbaan bij de vrijwillige 
brandweer, naast zijn gewone baan 
als postbode in Groenekan. Net 
als veel jongens, wilde hij graag 
bij de brandweer en hij was maar 
wat blij toen dat lukte. In het eer-
ste jaar werd Bos aangesteld als 
aspirant brandwacht, waarna hij 
het jaar erop een vaste aanstel-
ling kreeg als brandwacht. Na het 
volgen van allerlei cursussen en 
trainingen bracht hij het tot brand-
wacht 1e klasse en in 1989 zelfs 
als hoofdbrandwacht. Bos: ‘Het 
volgen van al die cursussen heeft 
heel wat zweetdruppels gekost 
hoor. Je moet weten, je doet alles 

in je eigen tijd en je krijgt er niets 
voor, behalve dan natuurlijk heel 
veel kameraadschap. Daar doe je 
het ook voor natuurlijk. Je staat als 
één team. Tussendoor heb ik ook 
nog het diploma pompbediende 
gehaald en de opleiding tot pre-
ventiemedewerker. Vooral na de 
brand in Volendam (2001) werd dit 
een belangrijk diploma binnen de 
opleiding. En natuurlijk al die we-
kelijkse oefenavonden hè? Veertig 
jaar lang, iedere week maar weer, 
zo’n 1.600 à 1.700 avonden. Niet 
te geloven, toch?’

Gasexplosie
Als postbode in Groenekan, is Bos 
van veel zaken op de hoogte. Iets 
waar de bevelhebber in de brand-
weerauto altijd profijt van had. 
‘Vaak kon ik net die extra informa-
tie geven aan het team: ‘waar be-

vindt zich de dichtstbijzijnde on-
dergrondse brandkraan’ of ‘neem 
maar een schep mee om de brand-
netels aan de kant te slaan’’, vertelt 
Bos. In al die jaren maakte hij ook 
heel wat branden mee. Volgens een 
ruwe schatting waren het meer dan 
700 incidenten. Bos: ‘Ik weet nog 
dat in de nacht van Hemelvaart 
1983 of 1984 een gasexplosie 
plaatsvond in Maartensdijk. Het 
hele huis was gewoon weg. Ook 
moesten wij een keer naar Abcou-
de. Daar vond ook een gasexplosie 
plaats en werd een kind vermist. 
Ieder korps kreeg een vak waar 
zij moest zoeken naar de vermiste. 
Uiteindelijk werd hij gevonden 
door een korps na ons. Nog steeds 
betreur ik het dat wij hem niet had-
den gevonden. Een kind niet vin-
den, maakt je opdracht niet af, in 
mijn ogen’.

Veel veranderingen
In veertig jaar veranderde natuur-
lijk heel wat binnen het korps. 
Technologische ontwikkelingen, 
de gemeentelijke herindeling van 

gemeente Maartensdijk naar ge-
meente De Bilt. En de overstap 
naar de VRU (Veiligheids Regio 
Utrecht). En natuurlijk diverse 
postcommandanten. Bos: ‘Ik kan 
mij nog goed postcommandant Jan 
van Voorst voor de geest halen. 
Een militaristische man. Iedereen 
moest van hem altijd strak in het 
gelid staan. Een echte comman-
dant. Als je iets verkeerd deed tij-
dens de oefeningen, kon hij je he-
lemaal afbranden’. Al vijftien jaar 
lang is de boerderij van Piet Bos 
het toneel van diverse brandweer-
activiteiten. Al die jaren werd hier 
de jaarlijkse fietstocht afgesloten 
met een barbeque en menig dins-
dagavond dronken de mannen een 
bak koffie bij Bos. Maar aan alles 
komt een eind. Vanwege gezond-
heidsproblemen nam Bos de moei-
lijke beslissing te stoppen met zijn 
brandweeractiviteiten. Bos: ‘Maar 
zij zijn nog niet van mij af hoor. 
Vaak kom ik nog langs om aanwij-
zingen te geven tijdens de oefenin-
gen. Zij zeggen weleens ‘De beste 
stuurlui staan wal’.

Piet Bos houdt wel van een vuurtje.

Top 2000 kerkdienst steunt: 
‘Serious Request’

Op zondag 10 december organiseert de Opstandingskerk aan de 1e Brandenburgerweg 
in Bilthoven een speciale Top 2000 kerkdienst. Dat wordt muzikaal genieten van bekende 

popsongs over geloof, hoop, liefde, troost en andere levensthema’s.

De Opstandingskerk is één van de 
meer dan honderd kerken in Neder-
land, die met een Top 2000-dienst 
geloof en muziek met elkaar ver-
binden. Het is de tweede keer dat 
de kerk meedoet met het landelijke 
initiatief. Vorig jaar december bleek 
de formule een succes en was er veel 
belangstelling. De organisatie hoopt 
dit jaar op een nog grotere opkomst. 
De dienst is voor jong en oud en is 
gratis toegankelijk. Ook mensen die 
geen band hebben met de kerk zijn 
van harte welkom.

Thema
Tijdens de muzikale dienst, met als 
thema ‘Human’, worden liedjes uit 
de popmuziek ten gehore gebracht 
die mensen raken vanwege de in-
houd. Op het repertoire staan beken-
de songs, zoals ‘His love is warmer 
than the sunshine’ van Petula Clark, 
‘Ken je mij’, van Trijntje Ooster-
huis en ‘God only knows’ van The 
Beach Boys. Els Firet en Alyssa van 
den Hul treden op als zangeressen, 
bijgestaan door een band van gepas-
sioneerde jonge instrumentalisten 
onder leiding van Reinier van der 

Sandt. Dominee Evert van Leersum 
(Immanuelkerk) begeleidt de dienst. 
Hij gaat tussen de liedjes door met 
mensen in gesprek over de beteke-
nis van muziek in hun leven en over 
waarom juist dat ene liedje zo speci-
aal voor hen is.

Collecte
Tijdens de dienst wordt gecollec-
teerd voor de actie ‘Serious Re-

quest’, dus ook het goede doel 
wordt gediend met het initiatief. 
De opbrengst van Serious Request 
komt dit jaar ten goede aan het Rode 
Kruis, voor haar inzet om ouders 
en kinderen te herenigen die elkaar 
tijdens een ramp, of door oorlogs-
geweld zijn kwijtgeraakt. De dienst 
begint om 16.00 uur.

(Rob Jastrzebski)

De Top 2000-dienst in 2016: jong talent zingt liedjes met inhoud en 
betekenis.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Feestmaand

Ik word een beetje triest van dat gepolariseer. De 
één overvalt scholen om zijn punt voor Zwarte Piet 
kracht bij te zetten, de ander fokt zich op met een 
slavernijverleden dat al een aantal generaties achter 
ons ligt. Nog even en de tandartsen gaan de straat op 
tegen het Suikerfeest omdat snoep slecht is voor je 
glazuur. Of Thanksgiving moet eraan geloven om-
dat het zo zielig is voor de kalkoenen. Ja, de wereld 
verandert, maar - tenzij het om echte misstanden 

gaat - hoef je verandering niet af te dwingen. Laat 
het op de natuurlijke manier gaan. De werkelijkheid 
is dat we allemaal deel uitmaken van een multicul-
turele samenleving. Dat betekent simpelweg dat we 
elkaar een beetje de ruimte moeten gunnen om ei-
gen gebruiken te hebben. Het is feestmaand, weetje 
nog?

Harman Kloos, Bilthoven

De Najaarsmarkt trok weer 
mensen uit de wijde omgeving.
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

E : info@gervandendool.nl
I :  www.gervandendool.nl

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

Wij zoeken een enthousiaste
PRODUCTIEMEDEWERKER

voor een groothandel in voedings-
supplementen, gevestigd in Maartensdijk.

Hou jij van aanpakken, kun je goed
samenwerken, werk je graag in een gezellig 

team en wil je ons ondersteunen in het
productie proces? Reageer dan snel!

20-40 uur per week. Het liefst per direct!

Mail je cv naar info@kroostwijk.com
of bel naar: 088 6060 700

Ook een kerst- en/of nieuwjaarswens
in De Vierklank? Mail snel naar: info@vierklank.nl

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

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

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

tevens grote collectie trouw- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Adverteren in De Vierklank? Bel dan 0346 21 19 92

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

2+1 Geldig op sloggi’s
- De goedkoopste is gratis

Geldig van 30.11 t/m 24.12.2017
- Zolang de voorraad strekt

- Uitsluitend voor individuele verpakkingen

nu € 5,95

Alles voor een heerlijk avondje, van boter of
chocoladeletter tot de lekkerste speculaas!

SPECIALE AANBIEDING!
APPEL-SPECULAASTAARTJE

RUSTIEK DONKER
Een luchtig krokant brood met extra veel smaak 
door een lange rijstijd! van € 2,50

nu € 1,95

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

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl

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

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

NIEUWS   AGENDA   ARCHIEF   ADVERTEREN   BEDRIJVEN   REAGEREN   NIET ONTVANGEN   CONTACT

Yarden & Geersing Uitvaartzorg
Bereklauw 1 Maartensdijk 06-51247743 koop.geersing@yarden.nl

Uw betrokken hulp bij overlijden. Alle details en de uitvoering
worden u uit handen genomen, voor zover u dat wenst. [lees meer]

Dorpsbistro Naast de Buren
Groenekanseweg 168 Groenekan 0346-218821

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

voortreffelijke gerechten. [lees meer]

Karin van der Willigen Makelaardij o.z.
M.A. de Ruyterstraat 54 MAARSSEN 0346-281444/ 06-36142989 

info@kvdwmakelaardij.nl. Een makelaar met een persoonlijk tintje, 
laagdrempelig en waar alles bespreekbaar is [lees meer]
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Specialisten in esthetiek, restauratieve en implantologische behandelingen

Mondzorg De Bilt breidt uit

Burgemeester de Withstraat 59-c
3732 EJ  De Bilt - T 030-2512105
balie@mondzorgdebilt.nl

kleinschalige praktijk
3 betrokken tandartsen
2 mondhygiënisten

advertentie

Laatste uitvoering Projectkoor 
Midden Nederland

Op zondag 17 december om 15.30 uur vindt in de Opstandingskerk aan de 1-ste 
Brandenburger-weg 34 de laatste uitvoering plaats van het Projectkoor Midden Nederland.

Ter gelegenheid van het 20-jarig 
bestaan maar tevens het opheffen 
van het koor per 1 januari a.s. is 
gekozen voor een programma met 
hoogtepunten uit de composities 
van J. S. Bach. Uitgevoerd zullen 
worden: Magnifi cat BWV 243, 
Weihnachtsoratorium, cantate 1, 
BWV 248 en Orkestsuite 3 in D, 
delen uit BWV 1068  

Bach
Het koor onder leiding van diri-
gent Herman Schimmel uit Elst en 
vaste begeleider Jonathan Kooman 
uit Tiel, begon op 4 oktober met de 
repetities. Er zingen 50 mensen uit 
de De Bilt, Bilthoven, Maartens-
dijk en de regio mee. Het orkest bij 

deze uitvoering is het orkest van de 
Utrechtse Bach Cantatediensten, 
voortvloeiend uit de contacten met 
het UBCD in de afgelopen 2 jaar. 
Bij de solisten zijn de sopraan, Iris 
de Koomen en de alt, Diana van 
der Bent, bekenden van het koor, 
zij zongen al vaker mee. De tenor 
Kris van der Meij en bas Jan Hil-
bert, zijn solisten die vaker bij het 
UBCD partijen zingen.  

Afscheid
Het Projectkoor Midden Neder-
land begon in 1997 als Canta-
tekoor Bilthoven en vanaf het 
begin onder leiding van Herman 
Schimmel. In de afgelopen 20 
jaar werden jaarlijks 2 uitvoerin-

gen ingestudeerd. Voorzitter Hans 
Bosman: ‘Jammer is dat er steeds 
minder jongere mensen zijn die 
inschrijven bij de projecten en dat 
er in verhouding weinig mannen 
meedoen. De stemverhoudingen 
worden daardoor te ongelijk om 
tot goede uitvoeringen te komen. 
In dit afscheidsproject zijn we er 
gelukkig in geslaagd nog eenmaal 
een kwalitatief goed koor bij el-
kaar te brengen en met daarbij te-
vens een goed orkest verwachten 
wij een mooi geheel te presente-
ren. Het concert wordt eveneens 
uitgevoerd op zaterdag 16 decem-
ber in de Grote Kerk te Elst (Gld). 
Voor kaartjes zie website www.
projectkoormiddennederland.nl 

Het koor bereidt zich voor op een laatste uitvoering.

Klaviergiganten in Het Lichtruim
In de prachtige serie Internationale 
Pianisten die dit seizoen in theater 
Het Lichtruim plaatsvindt speelde 
de Russische meesterpianiste Na-
dezda Pisareva afgelopen zondag 
een programma waarin vele Tita-
nen van de pianogeschiedenis hun 
opwachting maakten: Schumann, 
Liszt en natuurlijk Chopin, over 
wie de componist Mendelssohn ooit 
zei: ‘Hoeden af heren: een geniet!’ 
Alleen Joseph Haydn, wiens sonate 
in Es Hob. 52 de opening van dit 
concert vormde, stond er wat ver-
loren bij, niet alleen door het merk-
waardige middendeel, dat een halve 
toon hoger staat dan de hoofdtoon-
soort, maar ook door de schijnbaar 
onwennige, bijna verlegen benade-
ring van de pianiste, die pas echt 
opbloeide na de pauze toen ze over-
ging op het hoogromantische re-
pertoire. Waar ze voor de pauze de 
vleugel, ook door de droge akoes-
tiek van de zaal, soms te weinig liet 
zingen, leken in de Twee Legendes 

S. 175 van Liszt de vogeltjes uit de 
preek van Franciscus van Assisi 
rechtstreeks uit de piano te komen 
vliegen en leken de golven waar-
over die andere Franciscus, die met 
zijn mantel en staf de Straat van 
Messina zou zijn overgezeild, als 
een ware waterval door de zaal te 

stromen. Pisareva beschikt over een 
fabelachtige techniek, waarmee zij 
niet alleen het hele concert vrijwel 
foutloos speelde, maar ook de las-
tigste passages volledig beheerste: 
in zo’n zwaar programma voorwaar 
een topprestatie.

(Peter Schlamilch)

Russische meesterpianiste Nadezda Pisareva aan de toetsen.

Zo kan kerst ook zijn... 
Theatergroep Het Groene Geneuzel en a capella zanggroep Xmas Experience zijn al weken 

druk en enthousiast in de weer met hun voorbereidingen voor ‘Zo kan kerst ook zijn…’
een bijzondere kerstvoorstelling, die zij 16 en 17 december zullen geven.

Tijdens de voorstelling speelt Het 
Groene Geneuzel twee eenakters 
die speciaal voor het gezelschap 
zijn geschreven door Timon Blok, 
vaste regisseur van Theater in het 
Groen. In de eerste eenakter spelen 
de acteurs een tragikomedie waar-

in alle gesprekken aan de famili-
aire kersttafel tot steeds pijnlijkere 
situaties leiden. In de tweede een-
akter  ondergaan ze met veel vaart 
een hemelse kerstreorganisatie. 
Het Groene Geneuzel bestaat uit 
Frøydis Ihle, Brigitte Kant, Ilja 

Raspe, Thomas Vencken, die de 
afgelopen 10 jaar in (bijna) alle 
voorstellingen van Theater in het 
Groen hebben geacteerd. Liselotte 
Donkers heeft de regie op zich ge-
nomen.

Divers
Xmas Experience brengt een divers 
programma van stemmige kerst-
nummers tot pittige pop. Het is een 
a capella zanggroep, die speciaal 
voor deze gelegenheid is samen-
gesteld uit 9 leden van Vocal Band 
Experience: Paul Bentvelzen, Es-
ther Bevers, Simone Douma, Jack 
Findhammer, Pauline Hörmann, 
Hans van der Linden, Annema-
rie van Os, Paul Sijben en Jan-
nie van Velzen. Kaarten voor de 
voorstelling in Huize Voordaan in 
Groenekan, Groenekanseweg 85, 
Groenekan zijn te bestellen bij in-
ekedeboorder@hotmail.com, tel. 
0346 211845 

Theatergroep Het Groene Geneuzel voor Huize Voordaan in Groenekan. 
V.l.n.r: Frøydis Ihle, Ilja Raspe, Thomas Vencken en Brigitte Kant.

Ontmoeten 
in een andere taal

‘Hallo Buur’ is een initiatief van het Platform Respectvol 
samenleven. In een tweewekelijkse column lees je over een 

inspirerend buurtinitiatief in De Bilt. Deze week: 
Ontmoet je nieuwe buur.

In onze gemeente komen jaarlijks tientallen statushouders wonen. Ze 
krijgen een huis van de gemeente en worden daarmee een nieuwe buur. 
Misschien wel van jou.

Taalbarrière
Stel: Jij krijgt een statushouder als nieuwe buur. Of een heel gezin. Je 
bent eigenlijk best benieuwd naar die persoon of dat gezin en wilt hen 
wel ontmoeten. Maar de taal staat tussen jullie in. De statushouder heeft 
nog te weinig kunnen oefenen met de Nederlandse taal om zich goed 
verstaanbaar te maken. En jij spreekt waarschijnlijk geen Arabisch. 

Beeldvorming
Hoe maak je dan als nieuwe buren kennis met elkaar? Hoe maak jij dui-
delijk dat je elke werkdag vroeg op moet staan? Hoe kom je te weten 
wat de achtergrond is van je nieuwe buren, wat ze hebben meegemaakt 
of wat hun beroep was in hun vaderland? Vaak blijft kennismaking 
door taalproblemen en koudwatervrees achterwege en ligt de kans op 
beeldvorming op de loer. ‘Die vreemdelingen, die…’ Voor je het weet 
is irritatie geboren. 
Het ijs breken

Om een valse start te voorkomen, is er vanaf nu concrete hulp voor jou 
en je mogelijke nieuwe buur. Steunpunt Vluchtelingenwerk De Bilt, 
SSW en Buurtbemiddeling De Bilt doen dit vanuit het project ‘Ont-
moet je nieuwe buur’. Als het eerste stof van de verhuizing bij de sta-
tushouder is neergedaald, worden de direct aangrenzende buren uitge-
nodigd om gezamenlijk kennis te maken met de nieuwe buur. Daarbij 
is een tolk aanwezig is, zodat je vragen aan elkaar kunt stellen. Zodat je 
een echt beeld krijgt van de mens die jouw nieuwe buur is. En als het ijs 
gebroken is, doet verder een simpel ‘Hallo’ ook wonderen.

Meer weten? 
buurtbemiddeling@meanderomnium.nl 
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Voordeel

Meer dan 100% Klanttevredenheid. 
Daar gaan we voor! We zorgen dat je 
alles kunt vinden in ons grootste 
supermarktassortiment, tegen de 
laagste prijs en met de beste service. 
Daar draait het bij Jumbo om. En we 
zeggen het niet alleen we garanderen 
het ook met onze 7 zekerheden.

799

795

10,-

25%
korting

Geldig van donderdag 30 november t/m zaterdag 2 december 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Gourmet-
schotel
populair

per stuk van

€8,99

Speculaastaart

per stuk

Jumbo
chocolade
letters

Bijv: 65 gram
van €0,75 voor

€0,56

Jumbo
huiswijnen

3 � essen

van Bakkerij Hendricksenuit Baarn
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Dick Stapel
portretten en stillevens 

Evert van Kooten 
Niekerk
beelden

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt
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Winterstraatfeest op Zorgboerderij 
Toutenburg groot succes 

door Henk van de Bunt

Vier dames, allemaal van de Maartensdijkse Molenweg, hadden het plan opgevat. Begin augustus 
kwamen ze bij elkaar en tijdens deze eerste bijeenkomst werd het al snel duidelijk: ‘Wij gaan een 

‘winterstraatfeest’ houden’. Zaterdag 4 november werden hun dromen bewaarheid.

Heel belangrijke vragen doem-
den op; vragen van het niveau: 
‘Waar?’ en ‘Hoe’ en ‘Wie zal dat 
waarvan betalen’. De dames had-
den even nog geen idee, maar het 
zou gaan gebeuren. Een week 
later staken zij hun hoogden op-
nieuw bij elkaar. Renata Bruine-
man: ‘Het idee kwam, omdat een 
collega vertelde over hun straat-
feest in Hilversum. Ik deed een 
oproep op de BuurtWhatsApp en 
spontaan meldden Janneke Ver-
steeg, Carola Halberstadt en Ka-
tinka Pricken zich’. 

Doel
‘Ons doel was om elkaar wat beter 
te leren kennen (zowel de nieuw-
komers als de oud gedienden) en 
om in de drie straten (Molenweg, 
Molenhof en Steijlingweg) wat 
meer veiligheidsgevoel te creë-
ren. Wij wonen immers in dezelf-
de stra(a)t(en), maar gek genoeg 
was het de eerste keer dat wij 
‘face- to-face’ met elkaar in con-
tact kwamen. Terwijl één van ons 
al 10 jaar op de Molenweg woont. 
De grote vraag was alleen ‘waar 
gaan we het houden?’

Voorbereiding
Op zoek naar sponsoren in ons 
leuke dorpje, belandden we bij 
Landwaart Culinair, Cafeta-
ria Peet, boeketterie Klokker, 
Jumbo, Kluswijs, Bakkerij Bos, 
Wijnhandel ‘Op de Terp’ en ook 
bierbrouwerij ‘de Leckere’ en 
‘Blond Indians’. Alle sponsoren 
wilden meedoen. En Zorgboerde-
rij Toutenburg stelde hun fraaie 
erf beschikbaar om partytenten te 
plaatsen. Toen ook de Gemeente 
de officiële evenementaanvraag 
goedkeurde was het een feit! 
Er werd een quiz in elkaar ge-
draaid, een culinair plan opge-
steld (stamppot met hamburgers) 
en oude filmpjes kwamen tevoor-
schijn. Zelfs kinderen van één van 
de bewoner hielpen mee met ap-
peltaart bakken. 

Alleman feest
Op 4 november stonden diverse 
in bewoners in de startblokken. 
De partytenten waren de dag er-
voor al opgezet door Wouter van 
Oostrom van de zorgboerderij 
en Peter Bouchsché van Cafeta-
ria Peet. Ballonnen, tafelkleden, 
statafels; alles werd uit de kast 
gehaald en de BBQ voor de heer-
lijke hamburgers werd vlakbij de 
koeien (in de stal dus overdekt) 
opgesteld. En om 17.00 uur drup-

Inwoners van Hollandsche Rading 
laten weer van zich horen

door Henk van de Bunt

Onderstaaand het begin van een artikel van de hand van de uit Hollandsche Rading 
afkomsti-ge Henk van Gend en Rob Klaassen van december 2005 in St. Maerten, 

het blad van de His-torische vereniging Maartensdijk.

Grommend rukken de bulldozers 
de laatste bomen uit de grond en 
halveren daarmee de tui-nen van 
de woningen aan de Spoorlaan in 
Hollandsche Rading en de Oran-
jelaan in Groene-kan. Wekenlang 
smeulen de, in de brand gestoken 
hoog opgetaste stapels bomen nog 
na. Daar waar eens koeien hun 
trek door het weiland maakten, 
zullen met veel lawaai voertuigen 
door het landschap gaan razen. De 
Spoorlaan verliest zijn naamsbe-
tekenis en de huizen van de drie 
kernen aan de Oostzijde van de 
N417 verliezen hun geluidsluwe 
zijde. De gemeente-lijke bouw-
grond en de woningen zijn, zonder 
enige compensatie, miljoenen gul-
dens in waarde gedaald. In 1972 
wordt de weg, zonder geluidwe-
rende voorzieningen, geopend. In 
het Maar-tensdijkse zal het nooit 
meer stil zijn, de lucht verontrei-
nigd, de fauna verstoord en nooit 
meer donker. Dit alles heeft be-
woners in beweging gezet. Een 
succesvol burgerinitiatief werd 
gebo-ren. Opnieuw treffen wij de 
auteurs; juist nu de problematiek 
van de (aanstaande) overlast van 
de A27 actueler is dan ooit bij de 
inmiddels al ver gerealiseerde uit-

breiding van deze al weer 45 jaar 
oude ‘snelweg’. Uitvoering van de 
plannen met de weg van Rijkswa-
terstaat, die bewo-ners, wonend 
langs de weg en vooral die van 
Hollandsche Rading opnieuw tot 
in de vezels heeft gemotiveerd. 

Kritiek
Henk van Gend en Rob Klaassen 
zijn vanaf de jaren ’70 van de vo-
rige eeuw druk doende geweest 
om een goede geluidsafscherming 
te verkrijgen langs de A27. Re-
cent hebben zij zware kritiek ge-
uit op het feit dat het nieuwe ge-
luidscherm aan de oostzijde van 
de A27 in Hol-landsche Rading 
een reflecterend scherm wordt. 
De achterkant van dit scherm, dus 
aan de bewonerszijde, wordt niet-
reflecterend uitgevoerd. Het ver-
weer van Rijkswaterstaat is, dat dit 
scherm onder een hoek van 20 gra-
den achter-overhellend wordt uit-
gevoerd en dat zo de re-flectie van 
het geluid naar boven wordt geleid. 
Volgens Van Gend en Klaassen zal 
dat gaan leiden tot extra geluidhin-
der, omdat wanneer het geluid naar 
boven wordt geleid dit, al naar ge-
lang temperatuur en windrichting, 
hoe dan ook bij de omwonenden 

terecht komt. Een goed niet-reflec-
terend scherm neemt circa 80% 
van de geluidsenergie weg en zet 
dit om in warmte. Het is daarom 
het meest effectief om die energie 
van het geluid te laten verdwijnen. 
Beiden pleiten er daarom voor om 
het scherm om te draaien, zodat 
aan de wegkant het niet-reflecte-
rend deel van het scherm komt.

Onduidelijk
RWS omschrijft het scherm als 
volgt: ‘De lengte van het nieuwe 
geluidscherm Hollandsche Rading 
Oost is 1.100 meter lang. Over 
een lengte van 1.000 meter is het 
scherm straks zes meter hoog. 
De laatste 100 meter, ten noor-
den van het viaduct Vuurse Dreef 
krijgt een hoogte van vijf meter. 
Het scherm wordt tweezijdig be-
groeid en absorberend uitgevoerd. 
De onderste vier meter van het 
geluidscherm is dicht uitgevoerd 
en de bovenste twee meter trans-
parant’. Rob Klaassen: ’Hierdoor 
wordt de situatie alleen nog maar 
meer onduidelijk. Zowel naar mij 
tij-dens de informatieavond van 
4 oktober jl., als naar Henk van 
Gend tijdens een besloten bij-een-
komst op 21 november is er door 

Henk van Gend en Rob Klaassen aan het einde van de tuin van een perceel 
aan de westzijde van de Spoorlaan. Het geluidsscherm aan de oostzijde 
van de A27 zal verplaatst worden tot het piketpaaltje. Over de stand van 
het nieuwe scherm is (opnieuw) een dispuut ontstaan.

vertegenwoordigers van Rijks-
waterstaat gezegd dat het scherm 
aan de oostkant van Hollandsche 
Rading uit reflecterend materiaal 
zou worden opge-trokken en dat 
de achterkant van dit scherm aan 
de oostkant uit niet-reflecterend 
materiaal zou bestaan’. Henk van 
Gend: ‘In het tracé-besluit A27 uit 
2015 wordt absorberend materiaal 
genoemd aan beide zijden bij het 
scherm aan de westzijde en ge-
luidsabsorberend uitgevoerd aan 
de bewonerszijde aan de Oostzij-
de. Dus geluidabsorberend materi-
aal wordt gebruikt aan beide zijden 
van het scherm aan de westkant en 
alleen aan de bewonerszijde aan 
de oost-kant. Bij het gebruik van 
absorberend materiaal wordt dus 
de geluidsenergie voor circa 80% 
teniet gedaan. We vinden in diver-
se teksten van Rijkswaterstaat dat 
een (reflecterend) scherm met een 
hellingshoek van 20 graden achter-
over ‘geluidsabsorberend werkt’. 
Dat is wat Rijkswaterstaat bedoeld 
met ‘absorberend uitgevoerd’. Er 

is dus niets veranderd in de opstel-
ling van Rijkswaterstaat en wordt 
er gewoon een reflecterend scherm 
onder een hoek van 20 graden ge-
plaatst. Dit wordt door Rijkswater-
staat een absorberend uitgevoerd 
scherm genoemd. Dit is een voor-
beeld van verhullend taalgebruik’.

Wensen
Rob en Henk: ‘Wij willen dat 
Rijkswaterstaat op zeer korte ter-
mijn naar Hollandsche Rading 
komt en hier tekst en uitleg geeft 
over wat zij precies willen en wat 
zij voor hebben om geen niet-
reflecterend scherm aan de weg-
kant van de oostzijde van de A27 
te plaatsen. Er is gro-te behoefte 
aan duidelijke, eerlijke informa-
tie. Aan wat Rijkswaterstaat wil, 
namelijk een niet-reflecterend 
scherm aan de bewonerskant aan 
de oostkant van de A27, heeft nie-
mand wat. Draai het scherm om. 
Op die manier is er een meer reële 
kans op een effectieve geluidwe-
ring in Hollandsche Rading’.

(foto Ali Kutifan)

pelden de eerste gasten binnen. 
Gerard van de Molenweg onder-
steunde het geheel met zijn pro-
fessionele muziekinstallatie en 
Ali Kutifan (een vriendelijke en 
professionele fotograaf uit Syrië) 
kwam speciaal om foto’s te ma-
ken. Om 23.00 uur was nagenoeg 
alles door iedereen weer opge-
ruimd.

Zwaaien
De volgende dag liet Renate Brui-
neman haar hondje uit; daarover 
vertelt zij: ‘Ik liet mijn hondje uit 
en iedereen zwaaide. De volgende 
dag vertelden bewoners elkaar: 
‘zo leuk, ik loop door de straat en 
iedereen (her-)kent me nu. Dus 
dat was een zwaaipartij van je-

welste toen ik mijn hondje uitliet. 
Inmiddels is er al weer animo om 
deze zomer een buurt-BBQ te or-
ganiseren’.
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Dikke cheque voor Stichting 

Papageno en Berg & Boschschool
door Walter Eijndhoven

Maandagavond 27 november vond in Eetcafé van Miltenburg een feestelijke overhandiging 
plaats van een cheque ter waarde van 20.000 euro aan de Stichting Papageno en de
Berg & Boschschool in Bilthoven. De uitreiking vond plaats tijdens een reguliere 

clubbijeenkomst van Rotary De Bilt. 

'Tijdens de eerder dit jaar gehou-
den fundraising activiteit ‘De 
Hoefslag Rally’ is door Rotary De 
Bilt geld opgehaald voor de Stich-
ting Papageno', vertelt Rotarylid 
Frans van Bijsterveld. 'Deze stich-
ting organiseert muziektherapie 
voor kinderen met autisme en doet 
wetenschappelijk onderzoek naar 
autisme in relatie tot muziekthera-

pie', vervolgt Van Bijsterveld. De 
stichting is opgericht door Jaap 
van Zweden en zijn vrouw Aaltje, 
ouders van een zoon met een au-
tisme. 

In 1997 richtten zij de Stichting 
Papageno op om gezinnen met één 
of meer kinderen met een autisme 
te helpen. Die hulp bestaat voor 

het grootste deel uit muziekthera-
pie thuis. En verder in projecten 
als Ontmoeten, MuziekMakers 
en kunsteducatie voor het speci-
aal onderwijs. Van Bijsterveld: 
'De therapie is een middel om het 
kind te bereiken, nieuwsgierig te 
maken of te motiveren, maar ook 
om een veilige sfeer te scheppen 
waarin het kind zich vrij kan ui-

ten. Muziek haalt kinderen met 
autisme uit hun isolement, be-
vordert hun sociale vaardigheden 
en verbetert zo hun kwaliteit van 
leven'. 

Steuntje in de rug
Met de cheque van Rotary De Bilt 
worden kinderen in de leeftijd van 
vier tot twaalf jaar, met de diag-
nose autisme, ondersteund met 
muziektherapie. 

Deze therapie vindt op de Berg 
& Boschschool plaats. Van Bijs-
terveld: 'Namens onze club, reikt 

de Stichting Kinderzorg, een door 
de Rotary De Bilt geadopteerde 
stichting, de cheque uit aan de 
Berg & Boschschool'. Stichting 
Kinderzorg helpt kinderen en jon-
geren die een steuntje in de rug 
goed kunnen gebruiken. Met name 
als zij in een positie terechtkomen 
waarin zij niet dezelfde kansen 
en mogelijkheden hebben als hun 
leeftijdgenoten. Juist op het mo-
ment dat er geen perspectief lijkt 
te zijn voor andere vormen van 
subsidies wil Stichting Kinder-
zorg, binnen haar mogelijkheden, 
ondersteuning bieden. 

Kerstboompjes 
versieren

Leerlingen van de Aeres Mavo in Bilthoven versieren meer dan 400 
kerstboompjes. De Lions kerstbomenactie komt dit jaar geheel ten goede 
aan de Prinses Màxima Manege in Den Dolder. Een kerstboompje kan 
besteld worden via: Lionskerstbomen@gmail.com of via 06 19496318. 

[foto Walter Eijndhoven]

Aanbiedingen zijn geldig t/m 12 december 2017.

Wijnactie

MontGras

Gevulde 
varkenshaas

2.29100 gram

Bij 2 liter
erwtensoep 
150 gram 
katenspek 
gratis

Ze zijn er 

Wijnactie
Onze favoriet

Saucijzen

4.99 8.99
Staven Letters

Onze favorietOnze favorietOnze favorietOnze favoriet
Kaasactie

Franse 
roombrie

0.95100 gram

Gevulde Bij 2 liter

Najaarsacties Sinterklaasmiddag

Slagerij Ad van Eck uw vleesspecialist in de regio
Wij zijn gespecialiseerd in wild, grootvlees voor de BBQ , worstmakerij, gourmet, maaltijden en 

stoofpotjes. Voor elk wat wils. Maak ook kennis met ons groot assortiment Hollandse en buitenlandse 
kazen. Alles te combineren met de lekkerste en beste wijnen. U bent van harte welkom!

Sint en Piet komen naar ‘Het Kleine Dorp’!

-  Schminken van  
 11:00 tot 15:00 uur
- Kinderspelletjes
- Warme chocolademelk
- Poffertjes
- Diverse proeverijen
- en nog veel meer!

Op zaterdag 2 december van 10:00 tot 16:00 uur 
zijn er leuke activiteiten voor jong en oud!

Bilderdijklaan 110, 3723 BG Bilthoven
Telefoon 030-2282163

Slagerij Ad van Eck

0.95

Spaar voor Spaar voor korting op een wild kookboek

korting op een wild kookboek

korting op een 

Bij elke € 7.50 krijgt u een stempel. Een volle stempelkaart geeft recht op 25% korting (in de vorm van een boekenbon) op een wild kookboek t.w.v. €25,-. Vraag naar de spaarkaart.

- 

-
-
-
-
-

18.50

Deze tas wordt gevuld met: 

3 steaks Monaco
3  lamsvinken
100 gram achterham

100 gram gebraden rosbief

500 gram rundergehakt

Alstublieft, onze 
tas vol lekkers

Samen voor

6.75Per fles

Per doos 
35.00

stempel. Een volle stempelkaart 
de vorm van een boekenbon) op een wild kookboek t.w.v. €25,-. 

i.s.m. Bilthovense 
boekhandel

I.s.m. DutchNet 
Computers en Internet, 

Capello Haarmode  
en Spar Mons
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Geopend van 07:30 uur tot 20:00 uur.  verhaegtandartsen.nl
Tolakkerweg 157a | Maartensdijk | 0346-213 450 

‘  Wij staan voor u 
klaar met persoonlijke 
aandacht en expertise.’

Spieren prikkelen 

In de week van 20 t/m 24 november was er een ‘beweegweek’ in De 
Koperwiek voor de bewoners , familie en zelfs de medewerkers kwa-
men in beweging. Er werden de hele week allerlei beweegspellen ge-
daan onder verantwoording van Judith Scheepstra en Liedewei Roon. 

(Gert van Ingen)

Muzikale liefdesdans 
in Huize Gaudeamus
‘Vroeger hielden componisten zich strikt aan hun muzikale 

thema’s, maar Beethoven varieert zo prachtig
met melodie, harmonie en ritme!’

Ziedaar het citaat van de muziekgigant Brahms, die zijn hele leven in de 
schaduw van de door hem zo bewonderde componist Beethoven leefde: 
de publiekelijk geuite verwachtingen, dat hij als symfonisch componist 
een waardig opvolger en erfgenaam van Beethoven zou zijn, drukte 
zwaar op hem. Het Andiamo Trio, dat al eerder in Bilthoven concer-
teerde, speelde afgelopen zondagmiddag werken van beide giganten, 
Beethoven én Brahms dus, waarbij vooral de pianist opviel door het 
robuuste fundament waarmee hij cello en klarinet de basis verleende 
om hun ‘muzikale dans’ vrijuit te volvoeren. 

Ver voor Brahms’ dood was deze het componeren al moe, wilde ermee 
ophouden maar werd opnieuw bezield door een concert dat de mees-
ter bijwoonde in Wenen: de klank van de klarinet en de cello inspi-
reerde hem tot het schrijven van enkele nieuwe werken, waarbij hij de 
‘liefdesdans van klarinet en cello’ wilde verbeelden. Hoewel de ruwe 
passie van beide componisten wat breder aangezet en de dynamische 
contrasten nog feller uitgevoerd hadden kunnen worden kwamen beide 
stukken prima tot hun recht: een uitstekende prestatie die het dankbare 
publiek in Huize Gaudeamus uitermate beviel. (Peter Schlamilch)

Liefdesdans tussen klarinet, cello en piano in Huize Gaudeamus.

Liesje Nijenhuis ondersteunt 
individuele mantelzorgers

door Marijke Drieenhuizen

Liesje Nijenhuis is sinds 1 september 2017 de nieuwe mantelzorgconsulent bij het Steunpunt 
Mantelzorg van Mens De Bilt. Eén van haar belangrijkste taken is het bieden van directe en 

indirecte ondersteuning aan mantelzorgers en waar nodig ook het behartigen van hun belangen. 

Met hart en ziel gaat zij zich hier-
voor inzetten: luisteren naar de vra-
gen en behoeftes van mensen die 
structurele vrijwillige hulp bieden 
aan naasten en familie en vervol-
gens het zo mogelijk leveren van 
een passende oplossing. ‘Want’ , 
zegt zij stellig, ‘als het goed gaat 
met de mantelzorger kan die zijn of 
haar taak goed blijven vervullen’. 

Kader
Met alleen gezond verstand en vol-
doende invoelend vermogen kan 
volgens haar deze baan niet goed 
ingevuld worden, er is ook een 
kader nodig waarbinnen die taak 
uitgevoerd moet worden. Van oor-

sprong is Liesje verpleegkundige, 
aangevuld met de HBO opleiding 
SPH (Sociaal Pedagogische Hulp-
verlening). De laatste jaren werkte 
ze als kwartiermaker in de GGZ 
en als opleidings-supervisor aan 
de Christelijke Hogeschool in Ede, 
richting Social Work. Mens De Bilt 
kende ze al als organisatie en de va-
cature Mantelzorgconsulent sprak 
haar aan vanwege de vooral indi-
viduele contacten met mensen die 
intensief zorgen voor naasten of fa-
milie en daarbij de brugfunctie met 
de mensen van het Sociaal Team 
die zich in eerste instantie richten 
op de zorgvrager. 

Steunpunt Mantelzorg
Bijna drie maanden is Liesje Nij-
enhuis nu bezig als mantelzorgcon-
sulent en het bevalt. ‘Het is divers, 
van het geven van advies aan de 
telefoon tot het echt bezoeken van 
de mantelzorger en samen op zoek 
gaan naar mogelijke antwoorden 
achter de vragen’. Eén op de drie 
volwassenen is tegenwoordig man-
telzorger en dat zijn voor een groot 
deel vrouwen tussen de 40 en 60 
jaar. Zij hebben daarnaast vaak ook 
nog een baan. ‘Gelukkig wordt dit 
steeds vaker erkend door bedrijven 
en ontwikkelen zij ook een visie op 
mantelzorg. Op deze manier is wer-
ken en mantelzorg vol te houden.’

Consulent
Ongeveer 80% van de mensen met 
dementie woont (nog) thuis. ‘Zij 
hebben vaak mensen die voor hen 
zorgen, soms gaat dat zelfs zo ver 
dat ze niet eens heel eventjes weg 
kunnen. Er moet altijd iemand zijn 
die toezicht houdt. Dat is zwaar, 
heel zwaar. Maar er zijn mogelijk-
heden om er iets aan te doen. Maat-
werk, bijvoorbeeld iemand zoeken 
die past bij de persoon en af en toe 
even de zorg over kan nemen. Dat 
helpt de mantelzorger. Even de 
deur uit, even weg uit het zorgen 
voor, maar wel met het vertrouwen 
dat het goed gaat’. Daarnaast is er 
ook respijtzorg. Een plek in bij-
voorbeeld een verpleeghuis waar 
de zorgvrager ook eens een nachtje 
kan blijven of soms zelfs een week 
zodat de mantelzorger er echt eens 
tussenuit kan. ‘ Er kan veel, mensen 
hoeven het echt niet allemaal alleen 
te doen. Ik wil graag kijken wat ik 
voor ze kan betekenen’.

Liesje Nijenhuis komt graag in 
contact met mensen die iemand 
nodig hebben om tegen te praten 
of zij die echt daadwerkelijk hulp 
nodig hebben om hun mantelzorg-
taak vol te blijven houden. Zij is 
bereikbaar op tel. 06 16706934. 
B.g.g.030 7271556 of l.nijenhuis@
mensdebilt.nl.

Jeu de Boules bij TZ 
door Henk van de Bunt

Tijdens een brunch waar begin november de jaarlijkse afsluiting van de Jeu des Boules 
zomercompetitie bij TZ plaatsvond, werd de eindstand van de competitie bekend gemaakt. Eerste 

werd Ad Kreuger, het zilver was voor Chris Timmer en de derde trede op het ereschavot werd door 
Coen de Waal beklommen. Bij de deelnemende dames gaat het (gouden) eremetaal naar Hennie de 

Waal, was het zilver voor Tinie van Zijtveld en nam Rika Telderman het brons in ontvangst.

De club werd 12 jaar geleden opge-
richt door een drietal leden waaron-
der Paul Meerstadt, Chris Timmer 
en Rinus Broekhuizen. Men startte 
toen met 2 banen en een beperkt 
aantal leden . Intussen zijn de ba-
nen van 2 naar 6 uitgebreid en is het 
ledenaantal gestegen naar 34. De 
55+ club is hiermee een belangrijke 
schakel geworden in het sociale le-
ven van Maartensdijk en heeft hier-
mee zijn bestaansrecht verworven. 

Gezelligheid
Het is een club waarbij de gezellig-
heid op de eerste plaats komt en de 
sportieve sfeer bepalend is. Dat is 
een belangrijk element omdat elke 
dinsdagochtend een vaste kern en-
thousiaste leden het spel met volle 
overtuiging beoefent. 

Elk najaar aan het eind van de in-
terne competitieronde worden 
dan ook de eindresultaten bekend 

gemaakt en de prijzen uitgereikt. 
Zoals elk jaar worden door Huib 
en Hanke Mekel op nauwkeurige 
wijze de berekeningen uitgevoerd, 
die nodig zijn om de stand van de 
juiste score van elk lid aan te geven: 
Het gaat goed met de vereniging; er 
zijn (nog) steeds nieuwe aanmel-
dingen. Ook het spelniveau is voor-
uit gegaan. ‘Dit is af te leiden aan 
de puntentelling’, aldus Hanke en 
Huib Mekel.

Liesje Nijenhuis is de nieuwe 
mantelzorgconsulent bij Mens.

De prijswinnaars: v.l.n.r. Chris Timmer, Ad Kreuger, Hennie de Waal, Coen de Waal en Tinie van Zijtveld.
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Een gratis kop koffie of thee bij 
binnenkomst! Pedicure aanwezig.

8,7
427 recensies

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

Al zeven jaar 
op rij de beste!

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

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

Lopen op Finnamic 
gaat makkelijker door 
de unieke rolzool. Deze 
rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoet- en 
hielklachten.

Voetklachten? 
Gratis 3D voetenscan.

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

8,9
599 recensies

Gediplomeerd 
voetkundig team

LANGE LAARZEN

Adele 
2XW-3XW 

Diverse kuit en 
breedte maten, 

uitneembaar 
voetbed

Niada

Mary M
Wijdte M, uitneembaar
voetbed, t/m maat 43

Diverse kuit en 
breedte maten, 

LANGE LAARZEN
TOT 10 DECEMBER 20% KORTING

OP ALLE LANGE LAARZEN

 Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

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

Al zes jaar
op rij de beste!

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

LEKKER SNOEPEN VAN ONZE SNACKS!

Mini-Quiche, saucijzenbroodje, pittige kipspiesje, 

Russische eitje, Tv sticks, mini balletjes, heel
lekker !!

GOURMET EXCLUSIEF

o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet, kalfsbiefstuk, 

tartaar, mini cordonbleu & runderfrites
±280gr p.p 6,50

GOURMET POPULAIR

o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet, tartaartje, 

slavinkje, worstje, hamburgertje
±280gr p.p 5,95

SPARE RIBS

Gekruid & gemarineerd. Alleen nog even warm maken; 

ca 25 min. op 150°C
1 kilo nu 9,98

SATE VLEES

Lekker gemarineerd of naturel. Met o.a. ketjap, 

kruiden, sambal en een vleugje knoflook
500 gram 6,25

GEBRADEN KALFSROLLADE

Makkelijk op Sinterklaasavond. Met een heerlijke 

grand veneursaus met champignon garnituur
100 gram 3,25
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 27 november t/m dinsdag 5 december. Zetfouten voorbehouden.

0

3 4 6 7 2 5 9 9
8

D
ie

renarts 

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

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

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

Jacky, de vorige
asieldier van de
maand, is gelukkig
herplaatst!

Ras: Europese Korthaar
Geslacht: man
Leeftijd: ca. 12 jr.
Kan met honden: Nee
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan in een flat: Ja
Kan in een tuin: Ja

Ollie is bij ons in het asiel terecht gekomen nadat hij was
aangereden en naar de dierenarts was gebracht. Daar is hij 
een aantal dagen verzorgd. Ollie had een chip en dus een 
baasje. Zijn baasje heeft contact met ons gehad en zou 
Ollie op komen halen. Dit is echter nooit gebeurd.
We hebben eindeloos geprobeerd om in contact te 
komen, maar tevergeefs. Nu mogen we voor Ollie opzoek 
naar een nieuw huis! Ollie is een lieve kat en rood/wit van 
kleur. Zijn leeftijd is een schatting. Ollie is wat slecht ter 
been, omdat hij last van zijn rug heeft. Hij is wel vooruit
gegaan en we merken nog elke dag verbetering. 

We zoeken voor deze lieve kater een huis met balkon of 
dakterras. Het mooiste zou een afgezette tuin zijn. 
Hier zit Ollie samen met een andere kat en dat gaat goed, 
maar toch plaatsen we hem liever alleen
zodat alle liefde voor hem is.
Ollie is heel benieuwd hoe zijn nieuwe baasje eruit ziet.

Dier van de maand:
Ollie

Out� ts Boots Accessories
Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk

tel. 0346-212279
www.botabootscompany.com/events

MUTSEN AKTIE

€15

Blessed by
Comfort
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Douwe Egbertspunten en oud geld
door Henk van de Bunt

Deze tijd wordt er een beroep gedaan op de inwoners van deze gemeente om nog eens in kasten 
en laden te zoeken of er daar nog Douwe Egbertspunten zijn te vinden. Met de ingezamelde 

punten is Douwe Egberts ook dit jaar bereid deze om te zetten in pakken
koffie ten behoeve van de Voedselbank in De Bilt.

De actie wordt uitgevoerd door Elly 
Westerburger en Danielle Schreu-
der van Lions Club Bilthoven 2000. 
In 2012 is Lionsclub Voorburg met 
deze actie begonnen. Het bleek dat 
er onder de mensen nog heel veel 
ongebruikte DE punten zijn. Pun-
ten, die in sommige families al de-
cennia lang ongebruikt van het ene 
naar het andere adres worden ge-
sleept. Punten waar dus niets mee 
wordt gedaan. Die ongebruikte pun-
ten zijn nu veel waard. Elly: ‘Ook 
dit jaar ondersteunt Douwe Egberts 
de actie. Zij heeft toegezegd om het 
aantal verzamelde punten te verho-
gen. Douwe Egberts doet dit omdat 
zij mensen in ons land dichter bij 
elkaar wil brengen. Koffie kan wor-
den gezien als een uitnodiging om 
contact te maken’. 

Voedselbanken
Het is gebleken, dat er bij de 
voedselbanken een grote behoefte 
aan koffie is. Jolanda van Hulst 
(voorzitter Voedselbank De Bilt): 
‘Voedselbanken krijgen vooral 
producten die niet lang bewaard 
kunnen worden. Koffie kan juist 
lang worden bewaard. Vandaar dat 

koffie niet gauw bij voedselbanken 
terecht komt. Vorige jaren zijn er 
landelijk door deze actie van Lions-
clubs maar liefst 108.500 pakken 
DE-koffie naar de diverse voed-
selbanken gegaan’. Elly: ‘Het zijn 
moeilijke tijden voor voedselban-
ken. Onder geselecteerde gezinnen, 
huishoudens en alleenstaanden ver-
spreidt de voedselbank wekelijks 
pakketten met voedselproducten, 
die merendeels door producenten 
en distributeurs van levensmid-
delen beschikbaar zijn gesteld. 
Lions Club Bilthoven 2000 schiet 
daarom te hulp met het inzamelen 
van Douwe Egberts Waardepunten. 
De ingeleverde waardepunten zul-
len worden verzilverd voor pakken 
koffie die worden gedoneerd aan 
onze plaatselijke voedselbank De-
Bilt/Bilthoven’.

Vreemd en Oud
Via inzameldozen verzamelt de Li-
ons Club Bilthoven 2000 naast de 
Douwe Egberts waardepunten ook 
vreemd en oud geld in voor oog-
operaties in derdewereldlanden. De 
Lions zijn via hun netwerk in staat 
om courant munt- en papiergeld 

uit de hele wereld om te zetten in 
euro’s. Oud geld, dat niet meer door 
de Nationale Banken wordt inge-
wisseld, wordt op veilingen aan de 
hoogst biedende verzamelaar ver-
kocht. Elke 10 euro wordt door de 
Wilde Ganzen met 50% verhoogd 
tot 15 euro,- De opbrengst gaat naar 
oogklinieken in derdewereldlanden 
waar een staaroperatie 30 euro kost. 
Een indrukwekkende film over een 
oogkamp in de Himalaya staat op 
www.vreemdenoudgeld.nl .

Inleveren
Waardepunten en vreemd/oud geld, 
bij voorkeur geteld, kan men ge-
durende de hele maand december 
inleveren op de volgende adres-
sen: Plus Bilthoven, Donsvlinder 2, 
Albert Heijn Bilthoven, De Kwin-
kelier. Albert Heijn De Bilt, He-
renweg en Jumbo Jelle Farenhorst, 
Maertensplein 31 in Maartensdijk. 
Elly en Jolanda: ‘We hopen dat we 
veel punten inzamelen. We roepen 
iedereen op om nog eens goed in 
laden en kasten te kijken en ze bij 
ons- als het kan geteld- in te leve-
ren. De inzameldozen staan er de 
hele maand december’.

V.l.n.r. Jolanda van Hulst, Elly Westerburger en Jelle Farenhorst zijn er 
(al) klaar voor.

Poëzie ontmoet opera bij
Bouwman Boeken

‘In de opera moet de poëzie eenvoudigweg de gehoorzame dochter van de muziek zijn,’ 
beklaagde de Duitse dichter Goethe zich al, en hij had gelijk:

waar de muziek begint schieten woorden vaak te kort.

Zo niet op de presentatie van de 
gedichten van Natasja ten Broeke, 
die overigens vele talenten heeft: 
niet alleen was zij assistent-ortho-
dontist en is zij nu mede-eigenaar 
van een financieel adviesbureau, 
maar ze schrijft ook al haar hele 
leven poëzie, waarmee ze de le-
zer wil helpen en steun bieden 
op het gebied van liefde, troost, 
vertrouwen en vriendschap. Na-
tasja wil met behulp van haar 
dichtkunst mensen samenbrengen 
en zo emoties de vrijheid geven. 
Samen met operazangeres Tania 
van Raai heeft Natasja enkele 
gedichten op cd opgenomen, en 
de primeur hiervan werd door de 
vocaliste ten gehore gebracht in 

de sfeervolle boekhandel van Ike 
Bekking aan de Hessenweg in De 
Bilt. De zangeres vertolkte met 
haar volumineuze maar ontroe-

rende sopraan enkele beroemde 
opera-aria’s, waaronder Puccini’s 
geliefde O mio babbino caro.

(Peter Schlamilch)

Natasja ten Broeke presenteert haar bundel bij Bouwman.

Steun lokale middenstand
De politieke beweging Forza De 
Bilt heeft een plan ontwikkeld om 
de lokale middenstanders een steun 
in de rug te geven; er zou een ge-
meente-brede website moeten ko-
men waar alle middenstanders zich 
op kunnen presenteren en hun waar 
aan de man kunnen brengen, en de 
producten die de Biltse consument 
er koopt zouden via een gezamen-
lijk bezorgsysteem razendsnel bij 
de klant bezorgd kunnen worden, 
liefst binnen een of twee uur. Het 
systeem wordt vervolmaakt met 
een spaarsysteem waarbij klanten 
op hun aankoop een tegoed krijgen 

dat ook weer in de hele gemeente 
besteed kan worden. ‘Een bloei-
ende middenstand is voor onze 
dorpen en hun inwoners van vitaal 
belang’, zegt Ron Michel, zelf on-
dernemer, lid van Forza De Bilt en 
bedenker van dit plan. ’Hoe gaat 
het met de Nederlandse winkel-
centra in de kleine en middelgrote 
dorpen? In het algemeen niet echt 
heel goed terwijl de economie 
aantrekt. Doet de lokale overheid 
genoeg om de consument naar het 
centrum te trekken? Zijn de lokale 
ondernemers ondernemend genoeg 
om dit te veranderen? Of laten we 

de oren hangen omdat de grote on-
line spelers de handel allemaal van 
de winkeliers overnemen? In Bilt-
hoven zien wij deze problemen ook 
meer en meer en daar wil Forza De 
Bilt wat aan doen de komende ja-
ren. Ron Michel. ‘Ons motto is: we 
steken geen energie in de ellende 
van gisteren en vandaag, maar in de 
kansen van morgen.’ Fractie Schla-
milich (Forza De Bilt i.o.) gaat in 
de komende gemeenteraadverga-
dering een motie indienen, die het 
college vraagt dit initiatief te onder-
steunen en te faciliteren. Reageren 
kan op info@forzadebilt.nl.

Kerstshow bij Landwaart
door Henk van de Bunt

Landwaart Culinair in Maartensdijk pakte vrijdag 24 en zaterdag 25 
november weer uit met een smakelijke kerstshow. De gure wind en de 
dalende temperaturen maken duidelijk dat Kerstmis niet zo heel ver 
weg meer is. De kerstproeverij bij Landwaart werd dan ook druk be-
zocht. Verrassende ideeën voor het kerstmenu, dat van A tot Z verzorgd 
kan worden, maar ook oogstrelende ideeën voor het nagerecht stonden 
uitgestald en er viel van alles te proeven. Op vrijdag waren met name 
alle collega’s en branchegenoten welkom om een kijkje in de keuken te 
komen nemen bij Landwaart Culinair en er ideeën op te doen voor de 
eigen winkel of suggesties te delen met de collega’s. 

Ook zaterdag kon er volop worden geproefd worden van datgene dat 
rondom kerst geleverd kan worden. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 
Noch de eigenaar van De Kwinkelier, noch de Gemeente De Bit lijkt 
zich verantwoordelijk te voelen voor de toestand van de trappen naar 
De Kwinkelier aan de zijde van de Sperwerlaan. Al jaren liggen steeds 
weer tegels los of verzakken zelfs traptreden. 1 of 2 keer per jaar komt 
er iemand, die smeert er wat tussen wat vervolgens max. 1 week houdt. 

Nu is de toestand al maanden slechter dan ooit. Mede door de zeer 
slechte verlichting ‘s avonds en ‘s nachts, is het wachten op ongeluk-
ken. De Gemeente wijst naar de eigenaar van de Kwinkelier, de eige-
naar wijst naar de renovatieplannen die er liggen. Gezien het tempo van 
de renovatie kan deze toestand nog jaren duren, en het lijkt me absoluut 
geen reden om niets te doen aan deze levensgevaarlijke situatie.

C. Grilk, Bilthoven

Kinderen hebben veel favorieten 
waarvan ze elk jaar weer genieten
Sinterklaas spant de kroon
want dat is hun icoon
ondanks de discussie om pieten

Guus Geebel Limerick
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Ontdek Fort Ruigenhoek
Op 9 december kunt u het fort met de gids van Staatsbosbeheer verkennen. 
Daarbij komt u alles te weten over de geschiedenis en struint u door de na-
tuur rondom het fort. Ingang op de Ruigenhoeksedijk t.o. 125a, Groenekan. 
Aanvang: 13.30 (tot 15.00), de gids wacht bij het hek. Aan de rondleiding 
zijn kosten verbonden. Kijk voor meer info op www.staatsbosbeheer.nl Met 
een eigen groep een rondleiding boeken? Dat kan ook. Informeer via utrecht-
west@staatsbosbeheer.nl naar de mogelijkheden.

Wandeling over 
Houdringe

Utrechts Landschap organiseert op zondag 3 december een wandelexcursie 
over Landgoed Houdringe. Houdringe bestaat voornamelijk uit bos en open 
grasland. Er staan dikke eiken en beuken met een doorsnede van meer dan 
een meter. Deze bomen zijn ruim 225 jaar oud. Huize Houdringe is in 1779 
gebouwd. Start vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 6, 
De Bilt; voorbij de parkeerplaats van de Biltsche Hoek linksaf. De wande-
ling duurt ongeveer 1,5 uur. Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf aanmelden is nodig 
in verband met het maximaal aantal deelnemers. Dit kan op de website van 
Utrechts Landschap bij ‘activiteiten’. Deelname is gratis.

Concert voor Demeter
Op 10 december wordt er een gospelconcert georganiseerd in de OLV-kerk 
te Bilthoven. Vorig jaar was het enthousiaste publiek in een volledig uitver-
kochte zaal al getuige van een fantastisch optreden. 

Dit jaar komt Jennefer terug met haar 15-koppige gospelkoor en geven ze 
een soul-tintje aan deze unieke middag met o.a. de nummers Down by the 
riverside, To my fathers house, Shackles, Hallelujah, Lovely day en natuurlijk 
Silent night. Het Kerstconcert is een jaarlijkse terugkerende traditie en wordt 
georganiseerd door Rotaryclubs De Bilt-Bilthoven en Rotary Bilthoven Zand-
zegge en de opbrengst is dit jaar bestemd voor hospice Demeter in de Bilt. 
Deze organisatie biedt mensen in de laatste levensfase hoogwaardige zorg en 
is tevens een kennis- en ontmoetingscentrum voor vraagstukken rondom de 
laatste levensfase. Aanvang 15.30 uur. Kaarten via www.rotaryconcert.nl

5e Repair Café 
Westbroek

Zaterdag 18 november zorgden de vrijwilligers van het Repair Café in West-
broek weer voor blije gezichten. Niet zo gek want er werden een paar inge-
wikkelde klussen aangeboden door bezoekers. De reparateurs wisten er wel 
raad mee. Zo was er een halogeen lamp met een kapotte transformator. De 
eigenaar weet nu precies welk onderdeeltje nodig is voor de reparatie die ze 
vervolgens eenvoudig zelf kan uitvoeren.  (Elly van Welie) 

Technische kennis en inzicht maken het Repair Café steeds weer een succes.

Deze week bij € 10.- 
dubbele plaatjes!

Geldig van zondag 26 november t/m zaterdag 2 december

Bilthoven�/�Donsvlinder 2 // Bilthoven // T: 030 2280605

Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 12.00-18.00 plus.nl

Calve 
pindakaas
Per pot

Karvan Cevitam
Diverse smaken. 
Per 2 stuks

Campina 
Magere yoghurt
Per pak 1 liter

Liga Milkbreak
Duo Melk/aardbei,
Duo Melk/choco.
Per pak

5.-
2 fl essen

Bij 2 pakken een
pakje plaatjes extra Verzamel je helden!

Seizoen 2017-2018

ALBUM-
PRIJS

€4.95

           Spaar je lokale helden    bij PLUS Bilthoven

Verzamel alle helden van

Een exclusieve uitgave van Plus Bilthoven in samenwerking met SCHC Bilthoven

BILTHOVEN
Donsvlinder 2 - Bilthoven - telefoon: 030 228 0605

ma t/m za van 08:00 tot 21:00 uur en zo van 12:00 tot 18:00 BILTHOVEN

Bij 1 pak een
pakje plaatjes extra Verzamel je helden!

Seizoen 2017-2018

ALBUM-
PRIJS

€4.95

           Spaar je lokale helden    bij PLUS Bilthoven

Verzamel alle helden van

Een exclusieve uitgave van Plus Bilthoven in samenwerking met SCHC Bilthoven

BILTHOVEN
Donsvlinder 2 - Bilthoven - telefoon: 030 228 0605

ma t/m za van 08:00 tot 21:00 uur en zo van 12:00 tot 18:00 BILTHOVEN

KORTING
1 0%

Karvan Cevitam
Diverse smaken. 
Per 2 stuks

KORTING
1 0%

Bij 1 pot een 
pakje plaatjes extra Verzamel je helden!

Seizoen 2017-2018

ALBUM-
PRIJS

€4.95

           Spaar je lokale helden    bij PLUS Bilthoven

Verzamel alle helden van

Een exclusieve uitgave van Plus Bilthoven in samenwerking met SCHC Bilthoven

BILTHOVEN
Donsvlinder 2 - Bilthoven - telefoon: 030 228 0605

ma t/m za van 08:00 tot 21:00 uur en zo van 12:00 tot 18:00 BILTHOVEN

Bij 2 fl essen een
pakje plaatjes extra Verzamel je helden!

Seizoen 2017-2018

ALBUM-
PRIJS

€4.95

           Spaar je lokale helden    bij PLUS Bilthoven

Verzamel alle helden van

Een exclusieve uitgave van Plus Bilthoven in samenwerking met SCHC Bilthoven

BILTHOVEN
Donsvlinder 2 - Bilthoven - telefoon: 030 228 0605

ma t/m za van 08:00 tot 21:00 uur en zo van 12:00 tot 18:00 BILTHOVEN

0.89

Ooh kom er eens kijken...
Zaterdag 2 december
van 11:00 tot 15:00 uur

Zwarte Piet
in de winkel!
Kom je kadootje
ophalen!
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Herinneringen van Gijs Vonk
door Henk van de Bunt

‘Honderd jaar Bilthoven’, het jubileumgeschenk van de Historische Kring De Bilt aan de 
inwoners van De Bilt ligt vanaf 30 november weer in de winkel. De eerste druk van 1000 

exemplaren was medio oktober al uitverkocht.

Het boek beschrijft de geschiede-
nis van Bilthoven gedurende de 
100 jaar van 1917 tot 2017 in 327 
pagina’s onderverdeeld in ca 35 on-
derwerpen met veel foto’s in zwart/
wit en kleur, met een harde kaft. 

Sportfederatie
In het boek vertelt de oudste in-
woner van Bilthoven Gijs Vonk 
over het leven in het Jodenkerk-
hof, grondgebied van de huidige 
Kwinkelier. Gijs Vonk, inmiddels 
94 jaar oud, medeoprichter van de 
Biltse Sportvereniging, ontvanger 
in 2010 van de Ereprijs van De 
Biltse Sportfederatie, nog actief 
met het spel bowls en in zijn tuin 
bij zijn huis, brengt in herinnering 
de eenvoud, armoede en solidariteit 
van het Jodendom. 

Schooiers
‘Door de Bilhovenaren uit Noord 
werden de bewoners van het Joden-
kerkhof ‘schooiers’ genoemd, maar 
als er feest werd gevierd - en elke 
gelegenheid werd aangegrepen om 
dat te doen - waren ze wel present 
en vierden ze mee. Dronkenschap 

kwam dan ook zelden voor. Tegen 
de vooroordelen ten gevolge van 
de armoede was weinig te doen. 
Armoede was er wel. Het was geen 
schande, maar wel een feit. Mijn 
moeder werd regelmatig aange-
schoten met: ‘Vrouw Vonk, heb 
je misschien een kwartje voor mij 
om brood voor het gezin te kopen? 
Vrijdag krijg je het terug, wanneer 
mijn man thuis komt’. Niet altijd 
kon het worden terug betaald. Me-
vrouw Vonk verzamelde kleding en 
schoenen voor het Leger des Heils 
en éénmaal per maand kwam het 
Leger met meerdere personen deze 
spullen ophalen, maakte muziek en 
kreeg koffie en erwtensoep. Moe-
der was erg vrijgevig’.

Groenten
‘Elk huis had wel een groenten-
tuintje. Allerlei groenten werden 
er gepoot en geoogst. Veel ging 
de weckflessen in en wat over was 
naar de buren. Men leed in het Jo-
dendom geen honger. Alleen in de 
oorlogsjaren was er gebrek en men 
vermagerde zienderogen. Ook de 
diaconie van de kerken had wei-

nig meer om te geven. De bewo-
ners waren overwegend protestants 
christelijk. De huisvesting was 
klein en armoedig. Één kraan was 
er in de keuken. Doch er was nog 
echt geen douche. De wekelijkse 
teil was ons bad. Zelfs Kees Boeke 
had geen douche. Hij ging zelf met 
een gieter het bos in en zocht een 
tak om de gieter aan op te hangen. 
Een touw deed de rest. Kees woon-
de toen in de Koekoeksdwarslaan. 
Alle woningen hadden wel een 
houten huisje achter het huis, waar 
de WC in ondergebracht was. Het 
leeghalen van de gierput was geluk-
kig geen alledaagse arbeid en kon 
verdeeld worden over je broers. Het 
onderhoud van de woningen liet 
wel te wensen over’.

Solidariteit 
‘Burenhulp en solidariteit waren 
vanzelfsprekend onder de bewoners 
van het Jodendom. Als de was werd 
gedaan, had de één een tobbe en de 
ander de wringer. Men hielp elkaar. 
Gedroogd werd de was op de bleek. 
In de winter was dat wel een pro-
bleem. Voor de verwarming van het 

huis werd de kachel gestookt met 
hout en dennenappels. Die waren er 
genoeg. Later werd het anthraciet. 
We waren arm, maar tevreden. We 
leefden met elkaar en zorgden dat 
niemand tekort kwam. Was er iets 
te vieren, dan gebeurde dat uitbun-
dig. Als er een baby geboren werd 
kreeg de hele straat beschuit met 
muisjes. Roze, want er waren nog 
geen blauwe.’Het was een bijzon-
dere buurt. 

Gelukkig is er een boek over geschre-
ven. Vergeten wordt het nu niet’. 

Boek
‘Honderd jaar Bilthoven’ kan tele-
fonisch worden gereserveerd en/of 
vanaf 30 november worden afge-
haald bij Bilthovense Boekhandel, 
Boekhandel Bouwman, Tobacco-
shop Henk Hillen, The Readshop, 
Bruna, Dutchnet, Fa. van der Neut & 
Zn. en Primera.

Ellen Drees en Rienk Miedema beschrijven in hun boek over ’t Jodendom in 
Bilthoven de ontstaansgeschiedenis van deze volksbuurt en de bewoners. 
Ellen Drees overhandigde op 1 december 2012 o.a. een exemplaar aan 
‘vroegere bewoner’ Gijs Vonk.’ [foto Guus Geebel] 

Op het Sportgala 2011 werd aan de (toen) 88-jarige Gijs Vonk, de ‘speciale gast’ prijs uitgereikt. Naast de 
lovende woorden voor de man die toen al ruim 16 jaar deze Bowls Club overeind houdt, ontving Vonk een 
prachtige trofee. 

Meanderen door de muziek
De mens die geen muziek heeft in 
zijn ziel, Noch wordt geroerd door 
zoete harmonie, Hij is in staat tot 
list, verraad en roof.
De gangen van zijn geest zijn 
zwart als nacht, En donker is zijn 
hart als de Onderwereld. Zo’n 
mens mag niet vertrouwd worden.

De prachtige regels uit Shake-
speare’s Koopman van Venetië 
bevestigen de rol van de muziek 
als hoogste aller kunsten en ook 
sociaalwetenschapper, schilder 
en schrijver Gerard Rijntjes werd 
ooit gegrepen door de toonkunst. 
Hij heeft zijn persoonlijke, levens-
lange zwerftocht door het noten-
landschap te boek gesteld aan de 
hand van vijf voor hem belangrijke 
thema’s.

Maakt muziek slimmer? Wat is de 
verhouding tussen taal en muziek? 
Wat inspireerde componisten en 

musici? Wat is het verschil tussen 
klassieke en niet-klassieke mu-
ziek? Welke vormen van muzie-
konderwijs zijn er? Fascinerende 
vraagstukken die alle aan de orde 
komen in het boek Meanderen 
door Muziek, dat door de auteur 
bij Bouwman Boeken in De Bilt 
werd gepresenteerd. De echtgenote 

van de auteur bracht enkele piano-
stukken ten gehore. Bij het boek, 
dat is geïllustreerd door fotograaf 
Raphaël Rijntjes, zoon van de au-
teur, zit een cd met werken van de 
16e-eeuwer Jan Pieterszoon Swee-
linck tot de nog levende componist 
Jacob ter Veldhuis.

(Peter Schlamilch) 

Gerard Rijntjes’ zwerftocht door het notenlandschap eindigt in een boek.

Landwaart heeft 
voorbeeldfunctie

door Henk van de Bunt

De landelijke Vereniging Bloemist Winkeliers (afd. Noord-West) had 
8 november haar jaarlijks bedrijfsuitje. Woordvoerster Janneke van der 
Velden: ‘Wij proberen altijd dit uitstapje te koppelen met een bezoek 
aan een modern in het oog springend bedrijf, ook wanneer dat niet di-
rect in de bloemist-range is. Wij hadden kennis genomen van dit nieuwe 
concept in deze onlangs heropende winkel. Wij vonden het prettig, dat 
wij middels een rondleiding van deze nieuwe ontwikkelingen kennis 
konden nemen’.

Natuurlijk hadden de Bloemenwinkels een mooie ruiker meegebracht, 
die namens de groep tijdens de rondleiding overhandigd werd. 

Jubilaris bij de Plus
Groenteman Gerbert Schaap was dit weekeinde 25 jaar in dienst van 
Plus Bilthoven; maandag werd hij verrast met een diner-bon + een 
mooie ruiker. 

V.l.n.r. : collega Rick, collega Marc, jubilaris Gerbert en collega Roel. 
[foto Henk van de Bunt].
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Kerstdiner 2017
1e en 2e kerstdag geopend

vanaf 18.30 uur

Kerstproeverij:
Wildzwijncoppa, eendenpaté

en ceviche van coquilles en krab
of

Tartaar van paddestoelen,
lasagne van selderij en spruiten, kaaskroketje

~~~~~
Broodsoep met donkerbier en kaascroûton

of
Wildbouillon met tomberry tomaatjes

~~~~~
Prosecco Royal met limoensorbetijs

~~~~~
Hertenrug� let, aardappelgratin,

wintergroenten met een saus van cranberries
of

Halve kreeft, romige tagliatelle en puree van doperwten
of

Gepofte vleestomaat, oesterzwam,
fregula met kastanje en pompoen

~~~~~
Vanille-saffraan peertjes, gevulde speculaas-ijs en kaneelroom

Prijs € 54,50 p.p.
Bijpassend wijnarrangement € 21,50 p.p.

Reserveren kunt u heel gemakkelijk via onze website
www.naastdeburen.nl of per telefoon: 0346-218821/06-12368755

Groenekanseweg 168, 3737 AK Groenekan  

Warm onthaal voor
Sinterklaas op Jagtlust

door Guus Geebel

Honderden kinderen waren zaterdag 25 november naar het gemeentehuis gekomen om de 
intocht van Sinterklaas mee te maken. Sint maakte de tocht in een oude brandweerauto, 

vergezeld door tientallen muzikale pieten. Op het bordes van Jagtlust stond burgemeester 
Sjoerd Potters de goedheiligman al op te wachten en was er een heel hartelijke begroeting.

Sinterklaas verschijnt even later op het balkon van 
het gemeentehuis en wordt door de kinderen uit-
bundig toegejuicht. Natuurlijk worden er ook sin-
terklaasliedjes gezongen. De burgemeester vertelt 
Sinterklaas dat hij van paardrijden houdt en dat hij 
hoopt een keer samen met de Sint op een paard te 

kunnen zitten. Natuurlijk worden er cadeautjes uit-
gewisseld want dat hoort bij het feest. Sinterklaas 
krijgt van de burgemeester een fles bisschopswijn. 
Na de balkonscène gaat Sint weer naar beneden en 
begeeft hij zich tussen de laaiend enthousiaste kin-
deren. 

Een nieuwe generatie Sinterklaas heeft bezit genomen van de aankomstauto.

Sinterklaas samen met de burgemeester op het balkon.

De honderden toegestroomde kinderen zingen de Sint luid toe.

Sint komt handen tekort om iedereen te begroeten.

Sint viert verjaardag
op basisscholen

Op 5 december zal Sinterklaas met zijn Pieten op de Maartensdijkse 
basisscholen Martin Luther King en WereldKidz Kievit zijn verjaardag 

vieren. Dit jaar staat het feest in het teken van muziek. 

Op 1 november is het project ‘Muziek Op School’ van start gegaan en de 
leerlingen van de groepen 3 en 4 oefenen al een paar weken hard om voor 
Sinterklaas een liedje te kunnen spelen en zingen. Natuurlijk heeft de Sint 
van het muziekproject gehoord en daarom zal hij hij met heel wat meer Pieten 
langs komen dan in andere jaren omdat hij zelf ook veel van muziek houdt. 
Sint zal vanaf 08.40 uur de scholen bezoeken; het gaat ongetwijfeld een groot 
feest worden.

Piet bij Plus
Zaterdag 2 dec is Piet van 11.00 uur tot 15.00 uur in de Plus Bilthoven. De 
afgelopen weken hebben kinderen een bouwplaat in elkaar kunnen knutselen. 
Zaterdag komt Piet zelf in de Plus om de cadeautjes aan de kinderen te over-
handigen.
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Sint was in Groenekan

Ook van de pepernoten, heeft iedereen weer genoten. (foto Mariska van der Kuil)

Samen met de kinderen wilde Sinterklaas van het feest genieten, Hij kwam niet alleen; maar 
natuurlijk met veel Pieten (foto Ingeborg Hoogendijk).

Zaterdag 25 november startte de optocht op de Oranjelaan in Groenekan, en maakte men 
er in de Groene Daan opnieuw een feestje van. [foto Henk van de Bunt]

Sinterklaas in
Hollandsche Rading 

Zaterdag 25 november kwam Sinterklaas weer met een heleboel Pieten naar Hollandsche 
Rading. Alle kinderen uit het dorp en kinderen die niet in Hollandsche Rading wonen, maar 
wel naar De Bosbergschool gaan, waren speciaal door de Goedheiligman uitgenodigd. 
Voor de ouders was er koffie, thee en (gluh-)wijn. Toen iedereen om 16.30 uur in het dorps-
huis was werd er eerst nog even heel hard gezongen. Rond 18.00 uur zwaaide iedereen 
Sinterklaas weer gedag. [HvdB]

Sinterklaas in Hollandsche Rading. [foto Rob Klaassen]

Sint in Westbroek

Muziekvereniging Vriendenkring speelde een gezellig Sinterklaaslied, toen 
iedereen moest wachten op de komst van Sint en Piet. [foto Henk vd Bunt]

Hoera, de Sint kwam naar Westbroek! Op zaterdag 25 november kwam hij daar op bezoek. 
Om 13.00 uur kwam Sint in dit dorp aan, en zag daar weer iedereen bij van Keulen aan de 
Kerkdijk staan. [foto Henk van de Bunt]
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Ook de Kerstshow 
draait op volle toeren

Dit weekeinde in ons 
Smulplein theater

U loopt zó van ons eve
nement, de Warme Witte 
Winter Weken onze kerst
show “Kerstspiratie”
binnen. Boordevol kerst
decoraties en artikelen om 
uw kerst thuis mooi en ge
zellig mee “aan te kleden”.

Vrijdagavond lichtjesavond 
met stamppottenbuffet en 
optredens van Paul Poulis
sen en Jongerenkoor K’zz 
Voice uit Bilthoven.  
Zaterdag optreden van Pro 
Musica en zondag optreden 
van ‘swing’ koor Esperanto.

Dorresteinweg 72b Soest, 035  6012883
www.warmewittewinterweken.nl • www.vaarderhoogt.nl 

•  ANTON PIECK WINKELDORP
 Elke 3/4 dagen nieuwe winkeliers
•  LEVENDE KERSTSTAL
 Met knuffeldieren om te aaien
• HENK DE HOUTHAKKER
 Broodjes bakken boven het vuur
• KAARSENMAKERIJ
 Zelf kaarsen maken
• KERSTKOOPHUIS
 Mooie kerstshow volop kerstartikelen
• SMULPLEIN
 Oliebollen, poffertjes, broodjes, snacks,
 warme en koude dranken en ... glühwein
• THEATERPODIUM
 Koren, orkesten, bands, artiesten
• LICHTJESAVONDEN
 Romantisch, feeëriek verlicht avonddorp
• STAMPPOTTENBUFFETTEN
 Elke vrijdagavond, met live muziek

Wat een levendigheid en 
gezellige drukte. Mensen 
uit het hele land weten 
de weg naar ons winter
familie evenement te 
vinden. We gaan alweer 
het derde weekeinde in en 
ú bent natuurlijk ook weer 
van harte welkom. Er zijn 
weer nieuwe winkeliers in 
het dorp en allerlei andere 
belevenissen.

T/M 23 DECEMBER 
ElKE Dag gEOPEnD, 
óóK ElKE ZOnDag

Zie voor superaanbiedingen 

warmewittewinterweken.nl

Loes Luca in theater
Het Lichtruim

Op vrijdag 8 december om 20.00 uur in Theater Het Lichtruim staat elke the-
aterliefhebber een traktatie te wachten. Loes Luca, één van ’s lands grootste 
comédiennes, brengt samen met Art-Jan de Vries de komedie ‘Zes Dansles-
sen in Zes weken’. Zes Danslessen in Zes Weken  is sinds de première in 
Los Angeles (2001) in 14 talen vertaald en in 24 landen opgevoerd. Met een 
glansrol voor Loes Luca en cabaretier Art-Jan de Vries als haar tegenspeler 
is deze kaskraker nu in Nederland te zien. Meer info en kaartverkoop: www.
theaterhetlichtruim.nl.

Magische Mata-Hari
in Boekhandel 

Yvonne van der Bijl (publiciste, fotografe, beeldend kunstenaar en performer) 
schetst op 6 december het leven van Mata-Hari aan de hand van foto’s en 
documenten en bespreekt de meest recente boeken over dit fenomeen. Mata-
Hari, pseudoniem van de Friese Margaretha Geertruida Zelle, was een vrouw 
die haar eigen, onafhankelijke weg koos. Ze creëerde haar eigen mythe en 
verzon verhalen over haar afkomst. En ze maakte identiteitswisselingen en 
transformaties door. Steeds koos ze haar eigen levenspad, totdat de tijd haar 
tegen zat: de Eerste Wereldoorlog. Afgelopen 15 oktober was het haar 100ste 
sterfdag. Aanvang 20.00 uur in de Bilthovense Boekhandel aan de Julianalaan 
1 te Bilthoven. Aanmelden tel. 030 2281014.

Lezing Korine Hazelzet
Binnenkort verschijnt de tweede druk van het boek 1917-2017 
Honderd jaar Bilthoven, een uitgave van de Historische Kring 

ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Bilthoven. 

Naar aanleiding van haar bijdrage aan dit boek geeft kunsthistorica Ko-
rine Hazelzet op vrijdag 1 december om 20.00 uur bij Bouwman Boeken 
(Hessenweg De Bilt) een lezing over de geschiedenis van villa Oase. Rond 
deze geheimzinnige villa, die heeft gestaan op de plek van de Bilthovense 
Boekhandel aan de Julianalaan, heeft zich de boeiende ontstaansgeschie-
denis van Bilthoven afgespeeld. Van de onthullende geschiedenis van de 
adellijke bewoners van villa Oase, compleet met liefdesgeschiedenis, tot 
de bouw van het door Dudok ontworpen monument van het Julianacom-
plex wordt de geschiedenis verteld en met talrijke beelden geïllustreerd. 
Aanmelden via info@bouwmanboeken.nl of tel. 030 2200112.

Korine Hazelzet geeft een lezing over de geschiedenis van villa Oase.
[foto Henk van de Bunt]

Te huur Kantoorruimte
Units v.a. 37 m2
V.a. € 675,- p/m incl. servicekosten

De villa waarvan de kantoorunits onderdeel uitmaken is gelegen aan de Prinsenlaan; een van de 
lanen behorend tot het Kloosterpark gelegen ten zuiden van de Utrechtseweg. Het Kloosterpark is 
ontworpen door de befaamde tuin- en landschapsarchitect Otto Schulz die in 1907 hier zijn eerste 
kantoor vestigde. Door onder andere de sierlijke plafonds, de marmeren entree en deels glas-in-lood-
ramen heeft het kantoor de statige uitstraling van rond 1900. Tegelijkertijd is het kantoor voorzien 
van CV-verwarming en technische gemakken uit deze tijd, waaronder high-speed glasvezel internet. 
Het pand is zeer goed onderhouden en kent een prachtige tuin. Rondom het pand en in de direc-
te omgeving is voldoende gratis parkeergelegenheid. Het kantoorgebouw is direct gelegen nabij de 
Utrechtseweg (N237), die voor een uitstekende ontsluiting zorgt naar de A27 en de stad Utrecht. 
Met het openbaar vervoer is het pand goed bereikbaar middels diverse streekbussen vanuit Utrecht 
(Centraal Station) (binnen slechts 13 minuten bent u vanaf Utrecht Centraal bij de Prinsenlaan) en 
vanaf het NS-station Bilthoven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Mw. Boom, tel. 06-54360356 of via sboom35@hotmail.com

Kon. Wilhelminaweg 435 - 3737 BD Groenekan
0346 - 21 82 98 - www.asiandelight.nl
ma: gesloten - di t/m zo: 16.00 - 22.30 uur

KERST BIJ

1e & 2e kerstdag
Geopend van 15.00 – 00.00 uur
½ verse kreeft  p.p. in combinati e met

ALL YOU CAN EAT
€ 35,- P.P.!
KINDEREN
0 - 3 JAAR GRATIS
4 - 9 JAAR € 15,- 
10 - 13 JAAR € 20,-

Reserveer ti jdig.
Grote groepen zijn ook van harte welkom
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AED-vrijwilligers gezocht
door Henk van de Bunt

Onlangs is een samenwerkingsovereenkomst met de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht 
(RAVU) en Stichting Hartslag De Bilt getekend, waardoor vrijwilligers in de gemeente De Bilt 

opgeroepen kunnen worden om hulp te verlenen bij een hartstilstand. 

Burgerhulpverlening via Hart-
slagNu ging hiermee officieel in 
de gemeente De Bilt van start. 
De Meldkamer Ambulancezorg 
stuurt straks niet alleen ambulan-
ces op weg, maar alarmeert ook 
een groep burgerhulpverleners in 
de omgeving. Wethouder Anne 
Brommersma merkte hierbij op: 
‘Die eerste minuten na een hart-
stilstand zijn cruciaal. Dat zijn 
ook de minuten waarin profes-
sionele hulpverleners vaak nog 
onderweg zijn. Het is fantastisch 
dat buurtgenoten in dat geval vrij-
willig en met een AED de kans 
op overleven kunnen vergroten’. 
In de gemeente De Bilt hangen al 
op verschillende plekken AED’s, 
waarvan enkele in Westbroek en 
Maartensdijk ook 24 uur per dag 
bereikbaar zijn. AED’s zijn draag-
bare apparaten die het hartritme 
weer kunnen herstellen bij een 
hartstilstand. Een alarmerings-
systeem waarbij AED’s en bur-

gerhulpverleners kunnen worden 
ingezet ontbrak nog. De gemeente 
De Bilt, De RAVU en Stichting 
Hartslag De Bilt de handen ineen-
geslagen om het systeem in de ge-
hele gemeente mogelijk te maken. 

Vriendenloterij
Apotheker Els Coyajee -Gesel-
schap vertelt: ‘Naar aanleiding 
van een tip van Marcel van Ton-
geren (inwoner Maartensdijk) heb 
ik bij hartstichting een aanvraag 
gedaan voor een AED buitenkast. 
Deze hebben we mede dankzij 
de Vriendenloterij ontvangen. 
Dankzij een project samen met de 
Vriendenloterij heeft de Hartstich-
ting honderden AED-buitenkasten 
in Nederland verspreid. Eén ervan 
hangt vanaf nu op de buitenge-
vel van Dijckstate voor Apotheek 
Maertensplein in de speciale bui-
tenkast. De code van het slot ont-
vangt men - indien nodig - van de 
112-centrale; sinds begin novem-

ber is de gemeente hierbij aange-
sloten en worden alle vrijwilligers 
gewaarschuwd middels een sms 
op het moment dat de AED inge-
zet kan worden. Het is natuurlijk 
fantastisch dat die koppeling er nu 
is. Maar zonder vrijwilligers heb-
ben we er niets aan’. 

Hartstilstand
Een hartstilstand komt vaak on-
verwacht. Daarom is het be-
langrijk om altijd een AED in 
de buurt te hebben. Dat apparaat 
kan iemand met een hartstilstand 
redden door een schok te geven, 
die het hart weer laat kloppen. 
Veel AED’s in Nederland hangen 
binnen in gebouwen. Het is ech-
ter belangrijk dat er voldoende 
AED’s buiten bereikbaar zijn om 
snel ter plaatste te kunnen worden 
gebracht, vooral in woonwijken, 
omdat daar de meeste hartstilstan-
den plaatsvinden. Els vervolgt: 
‘Bij een hartstilstand moet voor 

de grootste overlevingskans bin-
nen 6 minuten een AED worden 
ingezet. De ambulance doet er 
vaak langer over om ter plaatste 
te komen. Het kan vele levens 
redden als er een AED die buiten 
hangt in de buurt kan worden ge-
bruikt. Veel verenigingen, bedrij-
ven en particulieren hebben een 
AED, maar daar hangen deze bin-
nen. Om meer AED’s naar buiten 
te krijgen, is de Hartstichting in 
actie gekomen door AED eigena-
ren in heel Nederland te vragen 
hun AED buiten te hangen. Door 
deze buiten te hangen kunnen zij 
gemakkelijk de veiligheid van 
hun buurt vergroten’. 

Oproepsysteem 
De AED is aangemeld bij het op-
roepsysteem voor reanimatie. Bij 
een hartstilstand in de omgeving 
krijgen burgers, die bij dit sys-
teem staan aangemeld een oproep 
om te gaan reanimeren. Zij krij-
gen de informatie over de locatie 
van de AED (en code) zodat ze 
deze kunnen gebruiken om het 
slachtoffer zo snel mogelijk te 
reanimeren. Dit oproepsysteem is 
landelijk actief en het aanmelden 

van AED’s bij dit oproepsysteem 
kan daadwerkelijk het verschil 
maken. Op dit moment zijn er 
nog te weinig AED’s aangemeld 
bij dit systeem. Hier probeert de 
Hartstichting door deze landelijke 
actie verandering in te brengen.
Els licht toe: ‘De AED hangt bij 
Apotheek Maertensplein. Deze is 
ook aangemeld bij het oproepsys-
teem voor reanimatie, zodat men-
sen in de buurt deze AED kunnen 
vinden en gebruiken in het geval 
van een hartstilstand. Elke se-
conde dat de AED eerder wordt 
ingezet, kan namelijk het verschil 
maken. Wie zelf kan reanimeren 
kan zich als burgerhulpverlener 
bij dit systeem aanmelden via 
www.hartstichting.nl/aanmelden. 
Bij een hartstilstand in de buurt 
volgt dan direct een oproep’.

Hartslag
Om burgerhulpverlening tot een 
succes te maken is het van belang 
dat er voldoende opgeleide vrij-
willigers en beschikbare AED’s 
zijn. Aanmelden als burgerhulp-
verlener kan via www.hartslagnu.
nl. Via deze site kan ook een AED 
aangemeld worden.

Bij apotheek Maertensplein hangt inmiddels een AED.

SVM Maartensdijk
gaat voor snelle hulpverlening

door Kees Diepeveen

Wethouder Sport Madeleine Bakker ging om een bijzondere reden naar Maartensdijk. 
Voorzitter Frans van der Tol van SVM had de wethouder uitgenodigd om certificaten uit te 
reiken aan een groot aantal vrijwilligers van de vereniging die een twee daags traject Eerste 

Hulp bij Sport en Reanimatie succesvol afgesloten hadden.

‘Een voorval uit het recente verle-
den heeft ons doen besluiten om een 
aantal vrijwilligers uit alle geledin-
gen van de vereniging te vragen om 
deze cursus te volgen zodat er ade-
quaat kan worden opgetreden wan-
neer dat nodig is’ aldus de voorzit-
ter. ‘Niet alleen begeleiders, coaches 
en trainers kunnen te maken krijgen 
met blessures en mogelijk erger, ook 
in de kantine, op het terras, andere 
lokaliteiten en op de parkeerplaats 
kan er hulp noodzakelijk zijn. Wij 
willen dat onze Eerste hulpverleners 
bij sport dan heel snel kunnen ingrij-
pen’.

Eerste hulp bij sport
Onder leiding van docent Eerste 
hulp bij Sport Jan Broers hebben 

15 vrijwilligers gedurende twee 
avonden de cursus gevolgd. De 
verschillen tussen kneuzingen en 
verstuiking, hoe ontwrichtingen en 
botbreuken verzorgd moeten wor-
den, herkennen van symptomen van 
hersenletsel en hersenschuddingen 
kwamen aan bod. 

Ook aan reanimatie en het gebruik 
van de AED werd ruim aandacht be-
steed. SVM is in het bezit van een 
AED die wordt ingezet wanneer 
de acute pompfunctie van het hart 
vermindert en onvoldoende bloed 
wordt rondgepompt. De AED geeft 
elektroshocks om het normale hart-
ritme weer te herstellen in combina-
tie met reanimatie. Alle deelnemers 
zijn hier nu in getraind. 

Certificaten
Wethouder Madeleine Bakker prees 
het initiatief van SVM en onder-
schreef het belang hiervan voor vei-
ligheid en gezondheid. 

Op haar vraag aan docent Jan Broers 
of alle deelnemers geslaagd waren 
gaf deze de groep een groot compli-
ment door te zeggen: ‘Als mij wat 
overkomt dan weet ik zeker dat ik 
mij door ieder uit de groep goed ge-
holpen zal voelen en dat is voor mij 
het criterium om te kunnen zeggen 
dat iedereen geslaagd is’. 

Daarna werden door de wethouder 
de certificaten uitgereikt onder toe-
ziend oog van een tevreden voorzit-
ter.

Trots tonen alle deelnemers aan de cursus Eerste Hulp bij Sport en Reanimatie hun certificaat. Rechts docent 
Jan Broers en wethouder Madeleine Bakker, die de certificaten heeft uitgereikt.

Geflatteerd verlies
Het eerste elftal van FC De Bilt voetbalde op zaterdag 25 
november in Nieuwegein tegen JSV. Het was bekend dat dit 
een lastige uitwedstrijd zou worden, want JSV is enkele jaren 
een stevige eersteklasser geweest, degradeerde vorig jaar en wil 
weer zo snel mogelijk een stapje omhoog.

In de eerste helft waren de ploegen aan elkaar gewaagd, speelde de 
strijd zich voornamelijk af op het middenveld en er gebeurde vrij 
weinig. Na een kwartier moest de Biltse keeper het veld verlaten 
vanwege een blessure die hij opliep in een botsing met een Nieuwe-
geiner; Jos werd prima vervangen door Timon de Jong. Op slag van 
rust klutste de bal in het Biltse doel, waardoor de ruststand 1-0 werd.

Spektakel
Na de rust was er meer spektakel. In de 55e minuut scoorde JSV na 
een mooie aanval een mooi doelpunt: 2-0. Kort daarna nam FC De 
Bilt een corner en het leek erop dat een Biltse aanvaller de bal vrij 
kon inkoppen. De centrale verdediger van JSV tikte de bal met zijn 
hand weg. De scheidsrechter negeerde de situatie. Kort daarna on-
nodig balverlies op het middenveld waar JSV van profiteerde: 3-0. 

Geflatteerd
Een uiterst geflatteerde tussenstand en FC De Bilt trok ten strijde. In 
de 75e minuut scoorde Marc Schuurman uit een mooie vrije trap van 
Raymond van Nistelrooij. En rond de 80e minuut bracht Redouan 
Boussoufi uit een heerlijke corner van Erwin Korthals de spanning 
weer helemaal in de wedstrijd (3-2). Helaas lukte het niet om de ge-
lijkmaker te scoren. Dat JSV in de allerlaatste minuut nog een keer 
scoorde, is meer voor de statistieken.

Zaterdag 2 december speelt FC De Bilt om 14.00 uur thuis tegen 
VVZ uit Soest.



 De Vierklank 20 29 november 2017

WEEKENDDEAL

Bewezen de
goedkoopste!

Gourmetschotel extra
Mini hamburgers, shoarma,
biefstuk, gehaktcordonbleu,
rundervinken, varkensbiefstuk
en -saté

9.99
13.69 – 17.39

PER STUK
Ariel wasmiddel, 
waspoeder 
of 3-in-1 pods
Fles 3250 ml, pak 3250 gram 
of pak met 35 stuks

Coca-Cola
of Fanta
4 blikjes 
van 0.33 liter

Geldig van woensdag 29 november t/m dinsdag 5 december 2017

De Weekenddeal is geldig van vrijdag 1 t/m zondag 3 december 2017

8.99
11.98

KILO

1.50
2.32 – 2.44

4 BLIKJES

Per liter: 
1.14

Bestel je boodschappen ook online op hoogvliet.com.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

K’zz Voice treedt op 
K’zz Voice is een gemengd close harmony koor in Bilthoven van meer 
dan 20 enthousiaste muziekliefhebbers. Onder bezielende leiding van 
dirigent en pianist Martin Rudolph zingen zij jazz, soul, blues, gospel 
en latin. Het koor treedt komende maand een aantal keer op met een 
swingend kerstrepertoire. Het koor, bestaand uit ouders en medewer-
kers van basis- en middelbare school De Werkplaats, zingt normaal jazz 
en soul. Speciaal voor de kerstperiode heeft heeft K’zz Voice ook een 
aantal ‘christmas carrols’ in jazzy arrangementen ingestudeerd. Het eer-
ste kerstoptreden staat gepland voor vrijdagavond 1 december tijdens 
de Warme Witte Winterweken in ‘t Vaarderhoogt in Soest. Daarna vol-
gen nog optredens tijdens de Kerst Cadeau Fair op zaterdagmiddag 16 
december bij Kasteel Groeneveld in Baarn en op woensdagmiddag 20 
december tijdens de kerstmarkt op De Werkplaats. Ook geeft het koor 
een besloten optreden voor de bewoners van Huize het Oosten. 

K’zz Voice in kerstsfeer.

Plaatselijke figuren
Op vrijdag 8 december om 10.00 uur opent wethouder Hans Mieras van 
de gemeente De Bilt in Het Lichtruim de tentoonstelling ‘Plaatselijke figu-
ren’. De tentoonstelling toont groepsportretten, die fotografe Marije van 
der Hoeven heeft gemaakt van ruim 554 basisschoolleerlingen uit de ge-
meente De Bilt. Tijdens de opening overhandigen leerlingen ook brieven 
aan de jubilerende Historische Kring D’ Oude School en de Historische 
Vereniging Maartensdijk. Deze brieven, gericht aan de toekomst, zijn door 
de leerlingen geschreven bij de foto’s. De tentoonstelling is te bekijken tot 
en met zondag 7 januari 2018.

Kunst Centraal
Aan de hand van lesmateriaal hebben de leerlingen portretten van vroeger 
en nu bestudeerd. Door te benoemen wat ze zagen werd er nagedacht over 
wat voor mensen er op de foto stonden. Zo raakten de leerlingen spelen-
derwijs bekend met portretfotografie én met het lokale archief. Vervolgens 
maakten zij onder leiding van een professionele fotograaf zelf een aantal 
groepsportretten. Het project is bedacht en ontwikkeld door Kunst Cen-
traal en Landschap Erfgoed Utrecht. Deze organisaties, de scholen en de 
gemeente maken samen mogelijk dat alle leerlingen in De Bilt jaarlijks 
minimaal een keer professionele kunst en een keer hun lokale culturele 
omgeving beleven. Kijk voor meer informatie op www.kunstcentraal.nl 

Lezersactie 
vakantiebeurs

Van 10 tot en met 14 januari 2018 barst in de Jaarbeurs in Utrecht het groot-
ste vakantie-evenement van Europa weer los; de Vakantiebeurs.  Vijf dagen 
lang kunnen vakantiegangers zich laten inspireren door reisaanbieders uit 
de hele wereld. Daarnaast zijn er verrassende workshops en heel veel in-
teressante aanbiedingen. Locals zijn op de beurs aanwezig om antwoord 
te geven op de meest uiteenlopende vragen. Nieuw dit jaar: Night at the 
Vakantiebeurs. De complete beurs met alle stands zal zaterdag geopend 
zijn tot 20.00 uur, daarna kan men tot 22.00 uur in de nieuwe Experience 
Hal terecht om in vakantiesferen te genieten van live entertainment, een 
hippiemarkt en culinaire versnaperingen en tropische drankjes. 
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Pepernotentoernooi Judokan groot succes
door Kees Diepeveen

Vijftig kinderen van vier tot zeven jaar stonden zaterdag 25 november om 9.00 uur in 
sporthal De Vierstee in Maartensdijk te trappelen van ongeduld om aan hun wedstrijdjes 
te mogen beginnen. Over de hele dag genomen hadden 198 kinderen verdeeld over diverse 
leeftijdscategorieën zich aangemeld voor het jaarlijkse Pepernotentoernooi van Judokan . 

Van 9.00 tot 16.00 uur deden kinde-
ren van verschillende leeftijden en 
ervaring mee aan het toernooi, dat 
begonnen is als clubtoernooi maar in 
bijna 25 jaar is uitgegroeid naar een 
regionaal toernooi. 
198 Kinderen in de leeftijd van vier 
tot twaalf jaar gingen met elkaar de 
mat op om uit te maken wie de win-
naar werd. Judoka’s uit Maarssen, 

Utrecht, Driebergen-Zeist, Doorn, 
Elst, Vianen, Bussum, Houten en 
Rhenen namen deel.

Strak geregisseerd
Wethouder Sport Madeleine Bakker 
verrichte de opening van het toernooi 
door de kinderen, trainers en begelei-
ders van de eerste groep welkom te 
heten in de vernieuwde Vierstee en 

zei trots te zijn op Judokan dat in staat 
is om een groot toernooi te organise-
ren. De wedstrijdjes verliepen vol-
gens een strak geregisseerd schema. 
In principe kwam elk kind driemaal 
op de mat om onderling uit te maken 
wie de poulewinnaar werd. Voor de 
middagpauze judoden de kinderen 
van vier t/m negen jaar en na de mid-
dagpauze de oudere kinderen. 

Hans Stevens Bokaal
Na afloop van de wedstrijden in elke 
leeftijdscategorie volgde de prijsuit-
reiking waarbij alle deelnemers een 
fraaie medaille kregen. Voor de mooi-
ste worp of actie binnen een leeftijds-
categorie stelde de organisatie een 
stijlprijs beschikbaar. Een fraaie be-
ker met de naam: Hans Stevens Bo-
kaal. De winnaars van deze bokaal 
waren er allemaal enorm blij mee. 
Om 16.00 uur kon de organisatie te-
rug zien op een geweldig toernooi 
met dank aan alle judoka’s, ouders 
EHBO, vrijwilligers en scheidsrech-
ters die dit mogelijk maakten. 

Vol ongeduld wachten de jongste deelnemers op het moment dat het 
Pepernotentoernooi van start gaat.

Er wordt fanatiek gejudood voor de medailles door de jeugd van 10 en 
11 jaar.

SVM vergeet te scoren
SVM was er zaterdag veel aangelegen om de goede wedstrijdenreeks van de laatste wedstrijden 
te continuren tegen het altijd stugge vv Maarssen.In de zeker van SVM kant matige eerste helft 

miste de thuisploeg agressiviteit, die vv Maarssen wel toonde. 

Al na enkele minuten keek SVM 
tegen een achterstand aan door 
slecht ingrijpen van de hele SVM 
verdediging. SVM probeerde wel, 
maar de grieperige Mike de Kok 
werd goed in bedwang gehouden 
door maar liefst 2 verdedigers van 
vv Maarssen. Het talentvolle jonge 
SVM middenveld bleek nog niet 
opgewassen tegen deze stugge te-
genstander . Er kwamen wel wat 
kleine kansjes voor Mike de Kok 
en Jordi van der Lee, maar verder 
dan schoten net over of naast de 
goal kwam SVM niet. Met een 0-2 
stand gingen de heren aan de thee 
in de rust.

Agressief
De tweede helft liet een veel agres-
siever SVM zien. Met wissels 
(Mike Boshuis en Danny de Bie 
voor Jordi van der Lee en Jelle van 
der Tol) knokte SVM zich terug 
in de wedstrijd. Al na 54 minuten 
spelen tikte Wessel Huigen de aan-
sluitingstreffer binnen (1-2). SVM 
kreeg steeds meer grip op de wed-
strijd en drukte Maarssen terug op 

eigen helft. Maarssen had hiervoor 
veel overtredingen nodig om SVM 
het scoren te beletten. De anders 
zo trefzekere Mike de Kok, good 
old Kevin van Dronkelaar en Mike 
Boshuis lieten de fraaiste kansen op 
de gelijkmaker lopen. Zelfs tegen 
10 spelers van Maarssen wisten de 
geel blauwen niet te scoren. Hope-

lijk kunnen de nog geblesseerden  
(Marcel Melissen, Diederik Haf-
kemeijer, Jorn Brefeld, Frank van 
Klaren en Justin te Brink weer snel 
bij de selectie aansluiten. A.s. zater-
dag krijgt SVM de kans om tegen 
Desto (uit) om de draad weer op te 
pakken.

(Hans Nauta)

Met vier man gaat SVM in de achtervolging. (foto Nanne de Vries)

Ruimte nederlaag voor DOS
De uitwedstrijd tegen KVA bracht niet wat DOS er van verwacht had. De ploeg wilde zich 

revancheren voor de nederlaag van vorige week, maar dat pakte anders uit.

In Amstelveen pakte de thuisploeg 
vanaf het begin het initiatief. Het 
ervaren team legde DOS het vuur 
na aan de schenen, maar de ploeg 
gaf zich niet gewonnen. Steeds 
haakten de Westbroekers aan zo-
dat het verschil bij rust nog prima 
overbrugbaar was. Na de 16-14 
ruststand bleef DOS in het begin 

van de tweede helft nog goed bij. 
Het spel van fe Westbroekers was 
te slordig en vooral verdedigend 
onder de maat. Bij 22-19 scoorde 
KVA halverwege de tweede helft 
binnen twee minuten driemaal 
en besliste hiermee de wedstrijd. 
DOS kwam dit moment niet meer 
te boven en speelde de rest van de 

wedstrijd vooral tegen zichzelf. 
KVA bouwde de voorsprong nog 
verder uit naar een 31 - 23 eind-
score. Aanstaande zaterdag is de 
tweede thuiswedstrijd van DOS 
in het zaalseizoen. Tegenstander 
HKV/Ons Eibernest heeft net als 
DOS twee punten. De aanvang is 
om 20.45 uur in De Vierstee.

Rugby Wintercursus
Rugby kent geen seizoenen. Het mooie spel met de ovale bal wordt het 
hele jaar door gespeeld, behalve tijdens schoolvakanties. Speciaal voor de 
allerkleinsten heeft de Stichtse Rugby Football Club besloten om bij Sport-
hal Kees een mooie warme zaal te huren. Elke woensdag van 28 november 
tot en met 28 februari worden jongens en meisjes van 4 tot en met 8 jaar in 
deze zaal getraind door de beste rugby trainers.Volgens Jeroen Plat, trainer 
bij SRFC, is dit precies waar onze jeugd op zit te wachten. ‘Lekker bezig 
zijn met leuke oefeningen, gericht op rugby en dat in een overdekte warme 
omgeving’. Naast de binnen-training wordt met veel van deze kinderen 
ook nog elke zaterdag buiten getraind of een wedstrijd gespeeld’.

Aanmoedigen
Jeroen Plat: ‘Het beleid van SRFC is er op gericht om zoveel mogelijk kin-
deren met rugby in aanraking te laten komen. We moedigen alle kinderen 
aan om eens een keer langs te komen. Iedereen van 4 tot en met 8 jaar is 
welkom om deel te nemen aan onze wintercursus. We bieden als club een 
mooi platform om gedurende de winter lekker elke week een uur bezig te 
zijn. Tevens kom je er dan achter of rugby jouw sport is.’ Voor meer infor-
matie kijk op www.srfc.nl of neem contact op via srfc@srfc.nl 

Rugby training verhuist naar binnen.

Van schoenendoos tot 
onvergetelijk cadeau

De kinderen van de Groen van Prinstererschool in De Bilt hebben heel 
enthousiast schoenendozen gevuld met schoolspullen, toiletartikelen 
en speelgoed. Deze dozen gaan naar kinderen op scholen, in wees-
huizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen in 
ontwikkelingslanden. Deze actie past prima bij de school: ‘Geven aan 
een ander en om een ander is belangrijk om te leren.’ Mede door het 
transport van Verhuisservice De Bilt, die het transport van de bijna 200 
dozen voor hun rekening nam komen alle dozen op tijd op de juiste 
plek. (Annemieke vd Brink)

Kinderen van de Groen van Prinstererschool geven de gevulde dozen 
door op weg naar kinderen die het veel minder hebben.
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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  .....................................................

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
I www.parelpromotie.nl

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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk. 
Gediplomeerd en Erkend (ABHB) Kijk op www.bubbelsen-
boefjes.nl of bel naar 0346 745355

Jezus zegt: Al wat u bidt en begeert, gelooft dat u het hebt 
ontvangen en het zal geschieden! Evangelische Gemeente, 
zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Vereniging Hart voor Groen, vereniging voor natuur-
bescherming Maartensdijk-Hollandsche Rading. 
Bovengenoemde rechtspersoon is d.d. 01-08-2017 ontbonden 
aangezien de lopende activiteiten zijn overgedragen aan de 
nieuw opgerichte werkgroep van het LEU en daardoor geen 
reden van bestaan meer heeft. De rekening en verantwoording 
(en het plan van verdeling) liggen ter inzage voor eenieder 
tot 01-02-2018 ten kantore van het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel, vestiging Utrecht, en ten huize van 
H.J.A. Collette, secretaris van de vereniging, Dorpsweg 234 
Maartensdijk.

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

Te koop aangeboden
4 zgan WINTERBANDEN 
met stalen velg steek 5, maat 
205/55/R16 7 mm profiel. 
€150,-. Tel. 06-10367169

Metalen diadozen, €2,- per 
stuk. Tel. 0346-211940

4 winterbanden met stalen 
velg, merk Kleber, maat 185 
x 60 x R14; 4 gats – 70 mm. 
(o.a. Renault Clio) Goed pro-
fiel. € 47,50. Tel. 0346-211637 
06-50859323

1 rollator bordeaux + mandje 
+ zitje. In goede staat €35,-. 
Tel. 030-2286430

LP's Shaffy chantant:Liesbeth 
List, gratis. Aria's Händel: 
Kathleen Ferrier:€5,-. 2 LP's 
Marcus-Passion: Teleman 
€5,-. Tel. 0346-211269

Ferm Slijpmachine Amaril 
zandsteen. In goede staat. 
€20,-. Tel. 0346-211269

25 LP's in dozen: Händel; 
sonates. Beethoven; 
Pianoconcerten, Missa 
Solemnis, String Trios. 
Berlioz: Requiem. Bach; 
vioolconcerten. Gregorian 
Chants. In één koop €25,-. Tel. 
0346-211269

Prachtige kunstkerstboom 
hoogte 210 cm. Type Noorse 
Spar €49,-. Tel. 035-8200359 / 
06-16641083

10 boeken alles over tuinie-
ren, bomen, heesters, snoeien, 
plantensoorten, enz. €12,-. Tel. 
035-8200359 / 06-16641083

Decoratieve antieke hand-
boomzaag 150 cm. €20,-. Tel. 
035-8200359 / 06-16641083

Kinderbijbel in 365 vertel-
lingen nieuw, voorzien van 
vele kleurrijke afbeeldingen  
€10,-. Tel. 035-8200359 / 
06-16641083

Dien blad van aap, noot, mies 
.ziet er nog netjes jit. €10,-. 
Tel. 0346-243758

Humax Irhd 3500 om digitaal 
tv te kijken. Afstandsbediening 
en handleiding €20,-. Tel. 030-
2253487

Nieuw in verpakking elektri-
sche barbecue de luxe, 2000w, 
merk Tristar €17,50 Tel. 
06-53441095

Nieuw in doos elektrisch 
raclet/gourmetstel, 4 pans, 
merk Tristar €12,50 Tel. 
06-53441095

14 gebruikte kantinestoelen 
voor €40,-. Tel. 06-20666524

Houten treinbaan ovaal 2 trei-
nen 4 wagens €10,-. Tel. 0346-
212901

Voor een grote kerstboom 
groene standaard €6,50 Tel. 
0346-243758

Een donker eiken uitrekbare 
naaikistje is wel van vroeger 
€15,-. Tel. 0346-243758

Grote witte staande lantaarn 
80h 25 doorsnee i.z.g.st. €30,-. 
Tel. 06-29506849

Wit rond kl sierijzer vogelkooi-
tje €10,-. Tel. 06-29506849

Winterjack mt 44 wit met 
zwart als nieuw voor dames 
€35,-. Tel. 0346-211615

Kunstkerstboom 1,85 hoog 
€50,-. 1.50 hoog €10,-. 1.75 
hoog €12,50 allemaal nieuw. 
Kaarsverlichting 30 lampjes 
€20,-. Tel. 0346-213076

Een boek klussen rondom het 
huis. Het boek bevat handige 
tips €6,-. Tel. 0346-243758

Van Dale handwoordenboek 
ned-eng. Ook in het eng-ned. 
Samen €6,-. Tel. 0346-243758

Baby comfort draagbanden. 
Het is voor het dragen van een 
baby tegen je aan. €7,50 Tel. 
0346-243758

Gratis af te halen 2 rieten 
stoelen, donkerbruin Tel. 030-
2680888

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.

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd in november, 
december, januari, februari en 
maart voor schilderen binnen 
en buiten en al uw behang- 
en sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

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

ERVAREN DOCENT geeft 
huiswerk- en studiebegelei-
ding aan huis

Zeer betrouwbare en goede 
SCHILDER biedt zich aan 
zowel binnen als buiten 
schilderwerk V. Dee. Tel. 
06-20605881

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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Ervaren SCHILDER biedt 
zich aan voor al uw binnen 
klussen met winter korting 
voor meer info: Raymond 
Altena 06-21587684

Het hele gezin in één keer 
geknipt, ervaren KAPSTER 
komt bij u thuis. Kapsalon 
Maartensdijk tel: 06-12274371

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

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

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

Te huur in Westbroek, 
PAARDENBOXEN, incl. 
weidegang, incl. gebruik bui-
tenbak. Info: 06-29592167

PEDICURE behandeling voor 
€26,50 bij ‘O mijn Lijfje’ 
Meijenhagen 2, Bilthoven 
(naast De Opstandingskerk, 
1ste Brandenburgerweg) 06 
50 696 211

S C H O O N H E I D S -
behandeling voor €52,50 bij 
‘O mijn Lijfje’ Meijenhagen 
2, Bilthoven (naast De 
Opstandingskerk, 1ste Branden-
burgerweg) 06 50 696 211

Te huur: ruime GARAGEBOX 
centrum Bilthoven box 
nr. 13 Tel. 035-6560764 / 
06-24760212

SLAPELOOSHEID, pieke-
ren en stress. De oorzaak is 
disbalans tussen draagkracht 
en belasting. Bewustwording 
en patronen herkennen is de 
weg terug naar een piekervrij 
bestaan en goede nachtrust. 
Hierbij hulp nodig? Bel voor 
informatie of een afspraak 
met gecertificeerd stress 
counselor Nelly Abbenes op 
0616544307.

Schrijfactie Amnesty International 9 december in 
Lichtruim Op 9 december organiseert de afdeling De 
Bilt een schrijfactie in Het Lichtruim, Planetenplein 1 
Bilthoven. U bent welkom om mee te schrijven tussen 10.00 
en 14.00 uur. U kunt vrij binnen lopen tijdens deze uren. 
Voorbeeldbrieven, pen en papier liggen klaar. Eventueel 
kunt u zelf neutrale ansichtkaarten meebrengen om te ver-
sturen.

Soul en Funk 
event

Zaterdagavond 2 december is de tweede editie van 
Soul, Funk, Disco en lagu-lagu met niemand min-
der dan de band Tjammpurr o.l.v. Alex Pattipei-
luhu. DJ Marlo is ook weer van de partij in het HF 
Wittecentrum aan het H. Dunantplein 4 in De Bilt. 
Aanvang 20.30 uur

Digitaal Museum De Bilt 
De in maart 2016 door de gemeenteraad vastgestelde 'Notitie 

Cultuurbeleid gemeente De Bilt 2016 - 2020 Van Ouverture naar 
Cantate' bevat de opdracht om het lokale erfgoed toegankelijk te 

maken. Ter uitvoering daarvan heeft het College samen met betrokken 
belanghebbenden onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een 
Bilts museum. Resultaat van het onderzoek is de oprichting van de 

Stichting Digitaal Museum De Bilt.

De Stichting heeft als doel om met be-
hulp van een permanente interactieve 
website een lokaal museum te reali-
seren voor alle relevante informatie 
over de (cultuur-)historie binnen het 
gebied van onze gemeente. Het te re-
aliseren digitaal museum is gericht op 
een breed publiek van alle vakmatig 
en anderszins historisch geïnteres-
seerden, van jong tot oud, met speciale 
aandacht voor onderwijsinstellingen. 
Het is de bedoeling om beelden, tekst, 
films en linkjes, geordend naar locatie 
en tijd aan te bieden op de site van het 
museum. De Stichting heeft de intentie 
om zo een museum neer te zetten dat 
steeds verder wordt uitgebreid.

Toegankelijk
Het College staat positief tegenover 
het burgerinitiatief van het digitaal 
museum. Een digitaal museum is een 
goed alternatief voor een fysiek mu-
seum, zoals een oudheidskamer, waar-
voor bij het opstellen van de Notitie 
Cultuurbeleid vanwege de kosten niet 

is gekozen. Het museum maakt het lo-
kale erfgoed toegankelijk en versterkt 
zodoende de identiteit van onze ge-
meente. 
De Stichting werkt samen met onder 
meer de beide historische verenigin-
gen, de Stichting Kunst en Cultuur, 
Regio-Cultuur-Centrum Idea en het 
Regionaal Historisch Centrum Vecht 
en Venen.

Subsidie
Het College heeft het verzoek van de 
Stichting om een eenmalige startsub-
sidie van 10.000 en een bedrag van 
5.000 euro voor het eerste jaar van 
functioneren na de startperiode, geho-
noreerd. Twee gedegen evaluaties bin-
nen een jaar na de start en binnen een 
jaar na het online gaan van de website 
moeten uitwijzen of het museum suc-
cesvol is. Bij de evaluatie betrekt het 
College ook het antwoord op de vraag 
of de Stichting in staat is voldoende 
andere financieringsbronnen aan te bo-
ren. [HvdB]
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zaterdag
2 december

aanvang: 14.00 uur
PLUS

BILTHOVEN

FC DE BILT

VVZ 49

advertentie

NOVA zet zegereeks voort in Zutphen
Zaterdag 25 november stond voor NOVA de wedstrijd tegen KVZ op het programma. In een 
volle sporthal en onder luid getrommel van het team van de week werd de wedstrijd gestart. 

Na wat aanvallen heen- en weer, 
was het KVZ, die de score opende. 
Enkele minuten later antwoordde 
NOVA middels een strafworp die 
verzilverd werd door Michelle 
Reus. Binnen 1 minuut pakte 
NOVA de voorsprong door een 
knappe actie van Maarten van 
Brenk; de voorsprong is gedurende 
wedstrijd niet meer uit handen ge-
geven. Nova verdedigde sterk en 
met name het aanvalsvak tegen de 
dames Michelle Reus en Inge van 
Eck had moeite met de dieptepass 
door de lange armen van ons dames 
duo. Dit gaf vertrouwen aan het 
aanvalsvak en resulteerde in een 
3-1 voorsprong door een doorbraak 
van Aranka Akkermans. 10 minuten 
voor rust stokte de doelpuntenma-
chine van NOVA even, het vak van 

der Pas en van Brenk had moeite 
met de eindpass en KVZ zette even 
aan (4-4). Gelukkig scoorde op de 
daaropvolgende aanval Job Paauw 
direct de 4-5. Bij een stand van 7-8 
werd Sylvia van der Pas ingebracht 
voor Aranka Akkermans om te pro-
beren de aanvoer en passing in het 
vak weer op te pakken. Maarten 
van Brenk zorgde weer voor het 
2-puntenverschil en scoorde de 7-9.

Na de rust
Met een stand van 7-11 werden 
de kleedkamers opgezocht. Het 
was zaak om na rust door te pak-
ken en de stand uit te breiden en 
de wedstrijd veilig te stellen. Nog 
even stribbelde KVZ tegen middels 
een strafworp en veldgoal (9-11). 
Michelle Reus die deze avond top-

scoorder met Maarten van Brenk 
werd, had een 100% percentage 
strafworpen en maakte met haar 3e 
stip de 9-13. Lotte Keuning werd 
verdedigend kort ingebracht om de 
score verder uit te breiden en Reus 
even op adem te laten komen. Hier-
na maakte Reus nog enkele schit-
terende en belangrijke goals. Ook 
Akkermans was na haar paar minu-
ten rust belangrijk in het veiligstel-
len van de winst, zij maakte in de 
2e helft 3 goals. 10 minuten voor 
het eindsignaal met een stand van 
12-18 speelde NOVA de wedstrijd 
volwassen en zakelijk uit. Met sterk 
verdedigend werk en goed uitspe-
len van de aanvallen werd een eind-
uitslag van 18-25 binnengehaald. 

(Richard van der Pas)

NOVA laat volwassen spel zien in Zutphen. (foto Melvin van Kempen)

Volle winst Irene Dames 1 tegen Zovoc 
De strijd in de 3e divisie B van de Nevobo blijft onverminderd spannend. Irene Dames 1 is 

daarin nu koploper en heeft een voorsprong van 9 punten op de nummer 9 van de ranglijst.
De opdracht in de uitwedstrijd tegen de nummer 10 van de ranglijst

was dan ook heel simpel: winnen en geen sets verspelen. 

Onder leiding van spelverdeel-
ster Sandra Jongerius lieten de 
hemelsblauwen direct zien dat er 
niets cadeau gegeven zou worden 
aan Zovoc. In de eerste set liep 
Irene puntje voor puntje uit op het 
Zoetermeerse team en won deze 
set overtuigend. Daarmee was de 
teneur voor de hele wedstrijd ge-
zet. Een degelijk spelend Irene dat 
steeds iets sterker was dan Zovoc. 
Alleen in de tweede set kwam Irene 
even onder druk toen Zovoc een 
achterstand van 5 punten in twee 
opslagbeurten wegwerkte. 

Beloning
‘Het was mooi dat juist Hanneke 
Caldenhoven op dat moment op 
stond’ zei Irene Coach Erna Ever-
aert. ‘Met een belangrijk blok, 
een paar mooie aanvallen en een 
goede serveserie zette ze ons weer 
op het goede spoor. 

Aanvallen kon ze altijd al, maar 
het is mooi om te zien dat ze nu 
ook blokkerend en serverend 
steeds beter wordt. Een beloning 
voor haar harde werk op de trai-
ning’. 

Kandidaat
Of Irene echt titelkandidaat is 
over een paar weken bekend, de 
nummer 2, 4 en 5 van de ranglijst 
zijn de volgende tegenstanders. 
Het jonge Bilthovense team zal 
dan moeten laten zien wat ze echt 
waard zijn. Kratos is op zaterdag, 
2 december om 15.15 uur, in de 
Kees Boekehal in Bilthoven de 
volgende tegenstander van Irene 
Dames 1. Het zal vast weer een 
mooie pot te worden. 

(Michel Everaert) 

Chocolademelkloop
op landgoed Beerschoten

door Walter Eijnhoven

Zondag 26 november organiseerde 
Stichting Chocolademelkloop dit 
evenement voor de veertiende keer 
op Landgoed Beerschoten in De 
Bilt. Deelnemers konden kiezen uit 
diverse loopafstanden. In de mid-
dag volgde nog een loterij voor het 
goede doel. Alle vier afstanden (1, 
2, 5 en 10 kilometer) startten en 
finishten voor Paviljoen Beerscho-
ten. 

In 2002 werd de beginnersclinic 
van De Loopschool afgesloten 
in november. Omdat het zo koud 
was, bracht trainer en eigenaar van 
De Loopschool Saskia Fonteijne, 
warme chocolademelk mee. Dit be-
viel zo goed dat een jaar later ook 
familieleden, kinderen en vrienden 
wilden meedoen. De Chocolade-
melkloop, met 70 deelnemers, was 
een feit. Elk jaar liepen meer deel-
nemers mee, waaronder diverse 
zwarte pieten. Deze loop is nu zo 
succesvol dat de Chocolademelk-
loop inmiddels is uitgegroeid tot 
een middelgrote loop in Nederland, 
met 1.500 deelnemers.

Ook een team van Plus Bilthoven deed mee aan de Chocolademelkloop. 
V.l.n.r. Koen, Luc, Jimmy, Pieter, Gert, Remco en Arno. De groep heeft 
gezamenlijk de 10 km gelopen.

Ondanks de vele regen juichen veel belangstellenden de hardlopers toe.

Het terrein en de gebouwen staan belangeloos ter beschikking. De 
Stichting Chocolademelkloop heeft daarom Utrechts Landschap als goed 
doel verbonden aan de loop.

TZ laat het liggen in 
tweede helft

Afgelopen zaterdag speelde TZ zijn tweede thuiswedstrijd van het zaal-
seizoen tegen Unitas. Beide ploegen hadden gewonnen van KV Wage-
ningen en verloren van AW/ DTV. Degene die er met de punten vandoor 
zou gaan, zou een goede stap zetten. De gasten uit Harderwijk spelen 
gedreven en TZ zou daar goed op moeten antwoorden.In tegenstelling 
tot de twee eerdere wedstrijden startte TZ nu wel goed aan de wedstrijd. 
Overtuigend liep de ploeg uit naar 5 - 1. Ondanks de druk van Unitas 
was de thuisploeg wel de betere van de twee ploegen. Vijf minuten voor 
rust stond het 11 - 6 voor TZ. In de slotfase van de eerste helft werd het 
spel onrustiger en waren de schoten niet goed verzorgd. Desondanks 
ging de ploeg van Iwan Hazendonk rusten met een 12 – 9 voorsprong.

Tweede helft
Aan het begin van de tweede helft vielen de doelpunten nog om en om 
tot 14 - 11. Daarna volgde er een lange fase met maar twee doelpunten 
van de thuisploeg. Daarmee maakte TZ het zichzelf onnodig erg lastig. 
Er was niet de juiste afstemming onderling om onder de druk van Uni-
tas vandaan te spelen en goede schoten af te leveren. Unitas kwam zo 
steeds snel in balbezit en kon zo ondanks de verdedigende druk toch 
weglopen naar 16 - 20. In de slotfase knokte TZ zich nog wel terug 
tot 20 - 21 via de goed ingevallen Matthias van Beest die twee keer tot 
scoren kwamen. In de laatste aanval kon Unitas echter vrij aanleggen 
waardoor de wedstrijd met 20 - 22 gespeeld was. 

Volgende
Volgende week speelt TZ uit in Amsterdam tegen Rohda. Op het veld 
was deze ploeg te sterk voor TZ. Maar nu staan beide ploegen gelijk op 
de ranglijst. TZ zal moeten laten zien dat het zowel fysiek als tactisch in 
staat is om het uiterste van zichzelf te vragen. Dan hoort de winst zeker 
tot de mogelijkheden.



Gemeente start andere 
afvalscheiding

 
Vrijdag 24 november is de gemeente De Bilt begonnen met het uitdelen 
van de nieuwe, kleinere rest-afval-kliko’s en het geschikt maken van de 
oude kliko voor de inzameling van plastic verpakkingen, metalen ver-
pakkingen en drankenkartons (PMD). Verantwoordelijk wethouder Anne 
Brommersma van onder andere Milieu bracht de eerste nieuwe kliko in 
de Roodborstlaan in Bilthoven.

Wethouder Anne Brommersma (r) dankt mevrouw Inde van Erven voor 
het in ontvangst nemen van de 
eerste PMD-kliko.

(foto gemeente De Bilt)
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•  lunch en borrel
•  altijd verse koffie
•  groeps-/bedrijfsuitje/feestje
•  trouwlocatie
•  vissen op forel en meerval
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
29-11
Do.

30-11
Vr.

01-12
Za.

02-12
Zo.

03-12

Wildpeper, aardappel,
rode kool en appelcompôte

of
Gebakken kabeljauwfilet 

met dillesaus
of

Flammkuchen met 
kalamata-olijven,
tomaat en kaas

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
06-12
Do.

07-12
Vr.

08-12
Za.

09-12
Zo.

10-12

Ossenhaaspuntjes met 
pittige chimichurri

of
Gebakken 

victoriabaarsfilet met 
kreeftensaus

of
Lasagne met 

provençaalse groenten

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Alleen nog 2de kerstdag plaatsen vrij

Wethouder bezoekt werkochtend 
Vrienden van het Van Boetzelaerpark

door Henk van de Bunt

Wethouder Ebbe Rost van Tonningen bezocht zaterdag 25 november de werkochtend van de 
Vrienden van het Van Boetzelaerpark en liet zich uitgebreid informeren door het bestuur. 

Terwijl de wethouder een rondlei-
ding kreeg gingen de Vrienden aan 
het werk in het park. Zo werden de 
nestkastjes tijdelijk uit de bomen 
verwijderd om te worden schoon-
gemaakt. Hierdoor kunnen volgend 
seizoen nieuwe bewoners in de 
nestkastjes weer hun nest bouwen. 
Ook werden in diverse plantvakken 
de bramen, die alles overwoekeren, 
verwijderd. 

Bijpraten
Werkochtenden beginnen altijd 
met even bijpraten en het verdelen 
van de werkzaamheden. Tijdens de 
koffie informeerde het bestuur en 
de andere Vrienden de wethouder 
over de Stichting en haar activi-
teiten en natuurlijk over de pracht 
en praal van het park. Aandacht 
werd ook besteed aan de culturele 
activiteiten in het park, waarvan 
natuurlijk de jaarlijkse Kunstmarkt 
het hoogtepunt vormt. Dit jaar 
leidde de Kunstmarkt wel tot veel 
schade aan het park als gevolg van 
het slechte weer. De wethouder gaf 
aan dat hij het Van Boetzelaerpark 
heel geschikt vindt voor culturele 
activiteiten en ook hij beschouwt 
de Kunstmarkt als jaarlijks hoog-
tepunt. De Vrienden gaven aan dat 
het park nu nog niet goed geschikt 
is voor te massale publieksacti-

viteiten. Zo leidde dat dit jaar tot 
schade aan paden en grasvelden 
veroorzaakt door de opbouwwerk-
zaamheden en de vele exposanten 
en bezoekers. 

Verbeteringen
Verbeteringen zijn al in 2013 voor-
gesteld in een plan voor de re-
novatie van het park, dat toen in 
opdracht van de gemeente is opge-
steld door de firma Copijn. Naast 
de verbetering van de paden staan 
in dat plan ook nog andere verbe-
teringen, waaronder het weer in de 
oorspronkelijke staat terugbrengen 
van plantvakken met deels nieuwe 
beplanting en de verbeteringen van 
de ingangspartijen. Als gevolg van 
bezuinigingen in 2014 zijn echter 
veel verbeteringen nooit gereali-
seerd. De wethouder toonde zich 
verbaasd dat een plan dat in op-
dracht van de gemeente wordt op-
gesteld en vervolgens niet wordt 
uitgevoerd. Hij zegde toe het plan 
uit 2013 te gaan bestuderen.

Samenwerking
Tijdens de rondleiding van de wet-
houder in het park, toonde hij zich 
erg enthousiast. Niet alleen kon hij 
met eigen ogen de unieke sfeer van 
het park ervaren maar ook de resul-
taten van de goede samenwerking 

tussen de Vrienden en de Gemeen-
te De Bilt. De wethouder kon zich 
verder een goed beeld vormen van 
de wensen voor verbetering van de 
paden en het in de oorspronkelijke 
staat terugbrengen van het plant-
soen aan de Hessenweg. Daar was 
vroeger namelijk een rond plantvak 
en stond er een kunstwerk; de zo 
genaamde Moerkoertvaas. Tot slot 
kwamen nog de ingangen van het 
park aan bod. Deze zijn nu niet ge-
schikt voor invaliden met rolstoel 
en mensen met kinderwagens, ter-
wijl het park wel heel geschikt is 
voor deze doelgroepen. Ook over 
die wens is gesproken.

Compliment
De Vrienden waren blij met de 
belangstelling van de wethouder 
en ervaren dit als een compliment 
voor de verrichte activiteiten en een 
grote stimulans voor het realiseren 
van de nog vele plannen. Dat alles 
voor een nog mooier en beter park 
voor de inwoners en bezoekers van 
Gemeente De Bilt. Belangstellen-
den voor het Van Boetzelaerpark 
of in de activiteiten van de Vrien-
den, kunnen terecht op www.vrien-
denboetzelaerpark.nl. En wie wil 
komen helpen is al op de eerstvol-
gende werkochtend in het park op 
zaterdag 27 januari welkom.

Nestkastjes worden bekeken, nadat ze uit de bomen zijn gehaald.

Werk in het van Boetzelaerspark kan veelal niet zonder kruiwagens.

Op ’t bankje

De komst van Sinterklaas bij het 
bankje is inmiddels een lange tra-
ditie. De eerste keer dat Sint bij 
me langs kwam ben ik nog niet 
vergeten. Ik schrok toen op van 
een vreemd geluid en spitste mijn 
oren. Klik klak klik klak klonk het 
en uit het donker verscheen opeens 
een schimmel met Sinterklaas op 
zijn rug. Het was toen voor mij een 
enorme verrassing dat Sint afstapte 
en bij me kwam zitten. Zoiets ver-
geet je nooit meer. De jaren daarna 
kwam de goedheiligman iedere 
keer als hij in het land was langs en 
bezorgde me dan een prachtig ca-
deau. Hij hield dan ook altijd een 
mooi praatje op rijm. De technische 
ontwikkelingen gingen echter ook 
aan de Sint niet voorbij en hij ging 
daar ook in mee. Het begon met de 
mobiele telefoon waarmee Sint mij 
een sms’je stuurde om zijn komst 
bij mij aan te kondigen. Ik hoefde 
daarom niet meer al uren van te-
voren op het bankje zijn komst af 
te wachten. Al gauw zag je meer 
veranderingen. Het grote boek 
waarin alles over de kinderen werd 
beschreven is vervangen door een 
iPad en ook het gevolg van Sinter-
klaas ziet er anders uit dan vijftien 
jaar geleden. In Amsterdam werd 

Sint dit jaar bij zijn intocht in de 
stad begeleid door Spaanse edel-
lieden. Ik ben erg benieuwd of hij 
vandaag door iemand wordt bege-
leid. Vorige keer kwam hij alleen, 
want Sint begint steeds meer op 
een zzp’er te lijken. Nu zit ik dus 
op het bankje op hem te wachten. 
Mensen die voorbijkomen kijken 
me verwonderd aan, van wat moet 
die man daar in het donker. Sinter-
klaas heeft zijn bezoek aan mij met 
een appje aangekondigd. Er stond 
in dat hij mij om vijf uur dacht te 
kunnen ontmoeten, dus zit ik al een 
kwartier van tevoren op een don-
kere namiddag wat rillerig op het 
bankje. Ik spits mijn oren bij elk 
geluid dat ik hoor. Precies op tijd 
komt de echte Sint Nicolaas aan. Ik 
raak helemaal in vervoering. Voor-
zichtig stijgt Sint van het paard en 
komt naast mij zitten. Mijn hart 
bonst in mijn keel. Sint kijkt me be-
moedigend aan en verbreekt dan de 
serene stilte. Plechtig zegt hij: ‘Het 
doet me weer een groot genoegen, 
me weer bij Maerten te vervoegen. 
We kunnen nu weer even praten, 
over het Biltse doen en laten. Het 
meeste weet ik intussen wel, van 
de website vierklank punt nl.’ Ik 
fleur helemaal op en geniet ervan 
dat ik Sint weer enkele ogenblik-
ken voor mij alleen heb. Ik vraag 
hem wat hem bij zijn hernieuwde 
bezoek aan de gemeente het meest 
is opgevallen. ‘Veel werd natuurlijk 
gepresteerd, zo werd De Vierstee 
gerenoveerd. Ook zag ik vlijtige 
vogelspotters en ontmoette voor 
het eerst Sjoerd Potters.’ Sprake-

loos hoor ik het aan, maar Sint gaat 
al gauw verder. ‘De leegstand in 
De Kwinkelier, doet me toch wer-
kelijk geen plezier. Maar weer een 
tunnel onder het spoor, dat vind ik 
echt geweldig hoor.’ Sint lijkt heel 
relaxed, maar het is natuurlijk een 
drukke tijd voor hem en ik weet dat 
hij nog veel te doen heeft. Vanon-
der zijn tabbert haalt hij een pakje 
tevoorschijn en geeft het aan mij. 
Een cadeautje van de Sint maakt 
me heel gelukkig, maar ik weet dat 
ik het pakje pas na 5 december open 
mag maken. De schimmel begint 
intussen alweer ongeduldig te wor-
den hij geeft een teken dat zijn baas 
verder moet. Behoedzaam bestijgt 
Sinterklaas zijn paard en verdwijnt 
even plotseling als hij gekomen is 
in de duisternis. Als het geluid van 
de paardenhoeven is weggeëbd en 
ga ik tevreden naar huis.

Maerten

Tegen inlevering van deze bon

10% korting
Geldig van 1 t/m 31.12.2017 

m.u.v. 1e en 2e kerstdag
Niet geldig i.c.m. andere acti es

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

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

MAAK KENNIS MET
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