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Mens De Bilt zoekt vrijwilligers 
voor informatieve huisbezoeken

door Walter Eijndhoven

Jaarlijks krijgen alle 80- en 85-jarige inwoners van gemeente De Bilt een uitnodiging vanuit 
Mens De Bilt voor een (vrijwillig) vertrouwelijk gesprek met één van haar vrijwilligers. Ook dit 
jaar staan weer zo'n 600 adressen op de nominatie voor een bezoek. En daar wringt 'm nu net 

de schoen. Er is een tekort aan vrijwilligers.

Er gebeurt veel in zorg en onder-
steuning en niet iedere burger weet 
daarin goed haar of zijn weg te vin-
den. Een aantal jaar geleden beslo-
ten gemeente De Bilt en Mens De 
Bilt daarom samen in zee te gaan en 
oudere inwoners actief te informe-
ren over mogelijkheden binnen de 
gemeente op het gebied van wonen, 
welzijn, zorg en mobiliteit. 

Mans genoeg
'Iedereen die 80 of 85 jaar wordt en 
binnen de gemeente De Bilt woont, 
ontvangt een uitnodiging voor een 

informatief gesprek', vertelt Elleny 
Wijnja, sociaal werker bij Mens De 
Bilt. 'Vroeger deden wij huisbezoe-
ken toen inwoners 75 jaar werden, 
maar steeds vaker staat deze leef-
tijdsgroep nog vol in het leven en 
vinden zij hun weg toch wel binnen 
alle mogelijkheden die de gemeente 
hen biedt'. 'Tegenwoordig zijn zelfs 
veel 80-jarigen mans genoeg om 
bepaalde informatie te achterhalen', 
vult Hanneke, één van de tien vrij-
willigers haar collega aan. 

600 adressen
Elke vrijwilliger krijgt vanuit Mens 
De Bilt een aantal adressen uit de 
doelgroep. Daarna hebben zij tot 
eind van het jaar de tijd om contact 
te zoeken met de hen toegewezen 
inwoners. Hanneke: 'Het fijne van 
dit vrijwilligerswerk is dat je je 
eigen tijd kunt indelen. Heb ik ko-
mende week meer tijd? Dan neem 
ik contact op met meerdere inwo-
ners. Zo kan ik mijn toegewezen 
deel afwerken, het jaar rond. Vaak 
zijn de gesprekken met hen erg 
leuk. Iedereen heeft z'n eigen ver-
haal, zoals een meneer die graag 
meer contacten zou willen. Dank-
zij een gesprek met één van onze 
huisbezoekers, sluit hij nu iedere 
dinsdag aan bij ‘samen lunchen’ in 
restaurant Bij de Tijd en heeft hij 
sociale contacten met anderen'. 

Afspraak
Met de inwoners die instemmen 
voor een informatief huisbezoek 
maakt de vrijwilliger een afspraak. 
Tijdens het gesprek tussen vrijwil-
liger en inwoner wordt besproken 

hoe (eventuele) problemen kunnen 
worden aangepakt en welke onder-
steuningsmogelijkheden er zijn. 
Veel burgers weten niet welke mo-
gelijkheden de gemeente, Mens De 
Bilt of andere organisaties hen bie-
den bij bepaalde problematiek. Of 
dat nu is op het gebied van mantel-
zorg, huursubsidie, het verkrijgen 
van een U-pas, invullen van formu-
lieren of aanpassingen aan het toilet 
of de badkamer. 'Natuurlijk kunnen 
alle senioren, ongeacht hun leeftijd 
een huisbezoek aanvragen', laat 
Wijnja weten. 'Voor alle vragen op 
het gebied van zorg, welzijn, wo-
nen, werk, financiën, dagbesteding, 
(geestelijke) gezondheid of relaties 
kunnen huisbezoekers de weg wij-
zen naar diverse instanties binnen 
de gemeente'. 

Vergrijst
De bevolking van De Bilt vergrijst 
in hoog tempo. Alleen al in deze ge-
meente komen er per jaar zo'n 600 
bij. 'Dat is heel veel. Daarom zijn 
wij op zoek naar meer vrijwilligers, 
mensen die bezoeken willen afleg-
gen bij onze doelgroep', legt Wijnja 
uit. 'Het leuke van dit werk is dat je 
nooit weet waar je terechtkomt', vult 
Hanneke aan. 'Is een 80- of 85-ja-
rige hulpbehoevend? Of eenzaam? 
Of staat hij of zij juist nog midden 
in het leven? Met veel vrienden en 
familie om haar/hem heen? Tij-
dens een gesprek is het aan jou om 
dat uit te zoeken'. Het informatief 
huisbezoek is in principe eenmalig. 
Huisbezoekers verstrekken zoveel 
mogelijk informatie. Tijdens het 
gesprek krijgt de 80- of 85-jarige 

V.l.n.r. Elleny, Anneke, Hanneke, Heino, Jose en Djoska. De totale groep bestaat uit 10 vrijwilligers. 

Dertien uur geen water

De maand februari is slecht begonnen voor bewoners van de Egels-
kop, Reigersbek, Zwanebloem en een deel van de Bereklauw in Maar-
tensdijk. Door een waterleidingbreuk op vrijdag 1 februari konden de 
bewoners van 13.00 uur tot 02.00 uur 's nachts niet beschikken over 
water. De bewoners waren zo lang verstoken van water omdat er na 
reparatie van de breuk op een ander plek enige meters verder weer een 
breuk ontstond. Dit is niet de eerste keer dat genoemde straten met een 
waterleidingbreuk te maken krijgen.  [KD]

een ‘Informatiebrief’, een folder 
met allerlei weetjes. Ervaring leert 
dat het huisbezoek altijd als zinvol 
wordt ervaren.

Vrijwilligers
Mens De Bilt zoekt nog minimaal 
vier vrijwilligers. Hanneke: 'Als je 
tijd overhebt, ervan houdt om met 
mensen bezig te zijn, in een gezel-
lig team en het leuk vindt om men-
sen te informeren over alles wat wij 
hen te bieden hebben, dan is deze 
functie misschien iets voor jou. Je 
kunt je eigen tijd indelen. Dus even 
geen tijd om bezoeken af te leggen? 
Geen probleem. Maar als je meer-
dere huisbezoeken wilt afleggen in 
een week, is dat ook prima'. Mens 
De Bilt zoekt enthousiaste mannen 
en vrouwen die ervaring hebben in 

het voeren van gesprekken en so-
ciaal vaardig zijn. De onderlinge 
communicatie verloopt via de mail, 
dus enige ervaring met de computer 
is noodzakelijk. Mens De Bilt werkt 
iedere huisbezoeker in en jaarlijks 
vindt een training ‘gespreksvaar-
digheden’ plaats. Ook kan iedere 
huisbezoeker zich inschrijven voor 
een aantal door Mens De Bilt ge-
organiseerde workshops voor vrij-
willigers (deze zijn kosteloos). En 
elke twee maanden is er een infor-
matiebijeenkomst met een inhoude-
lijk onderwerp. Daarna is er tijd om 
ervaringen uit te wisselen. 

Wanneer u aan de slag wilt als vrij-
williger bij Mens De Bilt, neem dan 
contact op met huisbezoek@mens-
debilt.nl of via 030 7440595. 

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378

WIJNEN
&

GEDISTILLEERD

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

Uw lokale
drukwerkspecialist

Vanaf het begin meedenken? Dat vinden wij 

nou een leuke uitdaging! Scherp zicht, 

een uitstekend gehoor en een focus 

naar voren vormen de basis voor 

succes. De UIL zet zijn zintuigen in voor 

de jacht. Wij gebruiken ze om een goed 

doordacht huisstijlontwerp te maken.

Complete huisstijl nodig?
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

10/02 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
10/02 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 
(voorbereiding Heilig Avondmaal)
10/02 • 18.30u - Ds. W.C. Meeuse 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
10/02 • 10.30u - Bezinningsbijeenkomst 

met Simonka de Jong

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

10/02 • 10.00u - de heer Herman Kesting

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
10/02 • 10.30u – Vormselviering; 
voorganger mgr. Hoogenboom

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

10/02 • 10.15u - ds. J. de Wolf
10/02 • 16.30u - ds. W.Q. Hoorn 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
10/02 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers, 

Viering en dankzegging Heilig 
Avondmaal

10/02 • 19.00u - Ds. C. van Andel, 
Nabetrachting Heilig Avondmaal 

Oosterlichtkerk 
10/02 • 10.00u - Mevr. Ds. E.H.E. Stam

R.K. St. Michaelkerk
10/02 • 09.30u - Eucharistieviering, 

pastor M. Meneses 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
10/02 • 10.00u - spreker Hans Somhorst

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
10/02 • 15.30u - ds. Chr. Stelwagen

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

10/02 • 10.00u - Ds. N.P.J. Kleiberg
10/02 • 18.30u - Ds. N.A. Donselaar 

 
Onderwegkerk Blauwkapel

Tot Pasen 2019 geen diensten in 
Blauwkapel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

10/02 • 11.00u - ds. R.Alkema 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

10/02 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
10/02 • 18.30u - Ds. M. van Dam 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
10/02 • 10.00u + 18.30u - 

ds. A.J. Britstra 
 

PKN - Ontmoetingskerk
10/02 • 09.30u - ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
10/02 • 11.00 uur - Eucharistieviering, 

pastor M. Meneses

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

10/02 • 10.00u en 18.30u - 
Ds. T.A. Vizee, 

Viering en Dankzegging Heilig 
Avondmaal

PKN - Herv. Kerk
10/02 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

10/02 • 18.30u - Ds. P.G. Oskamp 
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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

Digitale spellen bij SeniorWeb

Het Digitaal Café is elke dins-
dag in Bibliotheek Bilthoven van 
10.00 tot 11.30 uur. In Maar-
tensdijk is het digitaal Café elke 
vrijdag van 14.00 tot 15.30 uur. 
Zie ook www.ideacultuur.nl/digi-
taalcafe

Quickscan van de tijdgeest 

Tim Vreugdenhil verzorgt een 
avond over het thema Tijdgeest 
in de Centrumkerk (Julianalaan 
Bilthoven) op do. 7 febr. om 
20.00 uur. Vreugdenhil is onder-
nemer en dominee met talent om 
verhalen te vertellen. Aanmelden 
kan via ckuiken@planet.nl

Oud papier 
Maartensdijk
Korfbalvereniging TZ haalt za-
terdag 9 febr. oud papier op. De 
papierwagens gaan om 9.00 uur 
rijden. U wordt verzocht uw pa-
pierkliko of het goed gebundelde 
papier tijdig aan de weg te zetten.

Groenekan
Zaterdag 9 febr. haalt het Rode 
Kruis afd. Maartensdijk oud pa-
pier op in Groenekan, incl. Nw. 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht 
het papier (gebundeld of in do-
zen) of de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

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

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Het is voor mij goed dicht bij God te zijn.
Psalm 73:28b

Met droefheid, maar ook met dankbaarheid terugdenkend aan alles 
wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mee dat, na een moedig en 
geduldig gedragen ziekte, de HEERE heeft Thuisgehaald Zijn geliefde 

kind, onze lieve en zorgzame moeder en altijd meelevende oma

Wijntje Geertruida Nagel-den Hertog
Wijnie

sinds 24 juli 2015 weduwe van Dirk Nagel

* Ruwiel, 18 juni 1952 † Westbroek, 2 februari 2019

Ruth en Corina
Matthias, Johanan, Anouar

Egbert en Ineke
Wendy, Rik, Ilse

Wenny en Freek
Tobias, Vivian, Lisa

Trudy en Ewoud
Sanne, Mark, Bas, Nick

Dirk en Rachelle
Lotte

Burg. Huydecoperweg 14
3615 AD Westbroek

Onze moeder en oma is thuis opgebaard, alwaar gelegenheid tot 
condoleren op woensdag 6 februari van 19.30 tot 21.00 uur.

De rouwdienst zal gehouden worden op D.V. donderdag 7 februari 
om 11.00 uur in de Hervormde Kerk, Kerkdijk 12 te Westbroek, 
waarna aansluitend de teraardebestelling zal plaatsvinden op de 
Algemene begraafplaats te Westbroek.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het 
Dorpshuis, Pr. Christinastraat 2 te Westbroek.

Geen bloemen

Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien?
Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o Heere!

Psalm 4:7

Uitziende naar dat Licht is van ons heengegaan,
na een betekenisvol en strijdbaar leven, mijn lieve vrouw,

onze liefhebbende en zorgzame moeder en oma

Dirkje van Oostrum-Nagel
Dicky

Weesperkarspel, 7 april 1947 Westbroek, 23 januari 2019

49 jaar

W. van Oostrum

Wouter en Ada Judith en André
Annelies en Sjoerd, Jonathan, 
Wouter, Erik Rhodé

Evert en Harienke Liesbeth en Jan
Walter en Myrthe, Dineke, Steven,
Rudie Naomi, Timo

Rudie en Mathanja Mariska en Nanco
Amanda, Guido, Estelle, Feline, 
Stijn, Joëlle Yinthe

 Gertje in liefdevolle herinnering

Pr. Christinastraat 16
3615 AG  Westbroek

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op dinsdag 29 januari 
op de Algemene begraafplaats te Westbroek.

Abusievelijk is publicatie van deze annonce 
een week later dan gepland.

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart

www.adcura.nl     0346 - 210700

Daniel en Linda van Utrecht - Rijksen



Uit de gemeenteraad van 31 januari
door Guus Geebel

Burgemeester Sjoerd Potters heet Peter Ypma welkom die op uitnodiging van Werner de Groot 
(CDA) als ‘Gast van de raad’ de vergadering bijwoont.

De raad stemt in met de inbreng van 
B en W bij het ontwerp-Regionaal 
Risicoprofiel 2019 van de Veilig-
heidsregio Utrecht (VRU) en met 
het beleidsplan 2020-2023 van de 
VRU. Een amendement van PvdA, 
SP, ChristenUnie en Fractie Brouwer 
om een passage toe te voegen om 
aandacht te vragen voor de bereik-
baarheidsplannen van woon-zorg 
complexen en portiekwoningen, en 
het oefenen van deze plannen wordt 
aangenomen. Een amendement van 
Peter Schlamich (Forza De Bilt) 
over de beschikbaarheid van inci-
dentbestrijdingsinformatie wordt 
verworpen.

Subsidiebeleid
Het voorstel nieuw Subsidiebeleid 
en gewijzigde Algemene subsidie-
verordening is ingetrokken. Wel 
wordt het proces besproken. Wet-
houder Dolf Smolenaers legt uit 
waarom het college het voorstel 
terugneemt. In de commissie heeft 
de wethouder toegezegd de redac-
tie van de nota opnieuw ter hand te 
nemen en waar die onduidelijkhe-
den bevat aan te vullen. ‘Vanuit het 
veld kwam het signaal dat het proces 
niet helemaal juist is verlopen en de 
instellingen en organisaties onvol-
doende op de hoogte waren van de 
behandeling van dit voorstel. Er is 
een extra bijeenkomst met de gesub-
sidieerde instellingen gepland om de 
nota nog een keer toe te lichten en 
vragen te beantwoorden.’ Erik van 
Esterik (PvdA) vindt het belangrijk 
dat er draagvlak is onder de instel-
lingen en verenigingen. Hij vraagt 
de wethouder om aparte bijeenkom-
sten voor de grote instellingen, voor 
de sportverenigingen en voor de 
overige instellingen. ‘Dat geeft meer 
ruimte voor gesprek.’ Het lijkt Van 
Esterik verstandig dat organisaties 
en instellingen zienswijzen kunnen 
geven hoe ze ermee kunnen werken 
en hij hoopt dat dit een start is van 
een groeimodel. De wethouder con-
stateerde dat in het proces de com-
municatie niet goed is verlopen en 

vergroting van draagvlak vindt hij 
belangrijk. ‘Dat was de reden om 
het voorstel in te trekken.’ Het ver-
zoek om de grote instellingen apart 
uit te nodigen neemt hij over. ‘Met 
het nieuwe proces zijn ook zienswij-
zen te geven.’ Schlamilch dient een 
motie in waarin hij vraagt vóór de 
zomervakantie een naamplaat aan 
te brengen bij het kunstwerk ‘Ma-
rathon’ van de Poolse beeldhouwer 
en schilder Bronislaw Chromy bij 
de ingang van de Kees Boekehal. De 
motie is verworpen. 

Rekenkamer
De raad stemt in met de dooront-
wikkeling van de rekenkamercom-
missie. Een wijzigingsvoorstel in-
gediend door Christiaan van Nispen 
tot Sevenaer (VVD) wordt aangeno-
men. Een motie ingediend door Pim 
van de Veerdonk (Beter De Bilt) om 
een onderzoek naar alternatieven te 
doen wordt verworpen. Een motie 
van de VVD die vraagt om de con-
tinuïteit van de bezetting van de re-
kenkamercommissie te waarborgen 
wordt aangenomen. 

Overig
Menno Boer (SP) wordt bij accla-
matie benoemd tot raadsrapporteur 
U10.

De nota ‘De Bilt: topper in sport en 
bewegen 2019-2022’ wordt als ka-
der voor de uitvoering van het sport-
beleid vastgesteld. Met een stem-
verklaring legt Krischan Hagedoorn 
de toezeggingen die de portefeuille-
houder in de commissievergadering 
deed vast. 

Behandelde moties
In een motie vraagt Johan Slootweg 
(SGP) het college om in overleg met 
betrokkenen de mogelijkheden te 
onderzoeken tot het opstellen van 
een regeling om onder voorwaar-
den het plaatsen van schuilstallen 
voor paarden en andere weidedie-
ren in het buitengebied mogelijk te 
maken. Hij vraagt om lopende het 

onderzoek handhaving op bestaan-
de situaties van schuilstallen op te 
schorten. Wethouder Landwehr stelt 
dat alle agrarische bouwwerken bin-
nen bouwvlakken dienen te worden 
gerealiseerd. ‘Het bestemmingsplan 
buitengebied Maartensdijk 2012 
kent een veldschuurregeling die ex-
pliciet zo door de raad in april 2017 
is vastgesteld om verrommeling in 
het buitengebied te voorkomen.’ De 
wethouder stelt dat het mogelijk ma-
ken van deze schuilstallen stuit op 
bezwaren van de provincie. Hij stelt 
verder dat wanneer de raad de motie 
aanneemt hij die niet uit kan voeren. 
De motie is verworpen.

Ballonnen
Connie Brouwer (Fractie Brou-
wer) dient een motie in om over te 
gaan tot verbieden van het oplaten 
van ballonnen bij evenementen die 
vergunningplichtig zijn, door dit te 
verwerken in het gemeentelijk eve-
nementenbeleid. Zij wil daarover 
duidelijk communiceren naar de 
inwoners en de ondernemers. Wer-
ner de Groot (CDA) kan zich niet 
vinden in deze maatregel. Han IJs-
sennagger (Bilts Belang) noemt het 
spijkers op laag water zoeken. Con-
nie Brouwer denkt dat de maatregel 
ook zorgt voor kennisvermeerde-
ring. ‘De ballonnen die opgelaten 
worden bij evenementen staan in de 
top-5 van zwerfvuil op onze stran-
den.’ Johan Slootweg (SGP) wil lie-
ver een algemeen vuurwerkverbod. 
Marijn Peperkamp (GroenLinks) 
stelt dat biologisch afbreekbare bal-
lonnen ook schadelijk zijn. Zij denkt 
dat kinderen blij met de maatregel 
zullen zijn. Jette Muijsson (Beter 
De Bilt) raadt leden die vinden dat 
er grotere problemen zijn vooral aan 
om die aan te pakken. Wethouder 
Anne Brommersma stelt dat ertwee 
kanten zijn. ‘Aan de ene kant de mi-
lieuwinst van deze motie en aan de 
andere kant hoe gaan we dit handha-
ven. Het college geeft geen advies. 
Het college geeft wel aan dat dit iets 
is dat we niet even doen. Er moet 

een wijzigingsvoorstel komen in 
het evenementenbeleid en dat vergt 
tijd. Als de raad die tijd geeft zal het 

college de motie als die wordt aan-
genomen overnemen.’ De motie is 
aangenomen.

Nieuwe expositie 
bij galerie Mi in Bilthoven

Op de eerste vernissage in 2019 treedt bij Galeri Mi een van de expo-
santen, Erik Neimeijer op. Erik is gitarist en zanger van de populaire 
Achterhoekse band Bökkers. Maar daarnaast is Erik een zeer succesvol 
schilder. Geïnspireerd door de Cobra beweging maakt hij grote kleur-
rijke doeken vol sfeer, kleur en figuren in tropische en iconische land-
schappen. 

Jan van Strien maakt abstracte bronzen mensfiguren in hun dagelijkse 
doen en laten. Het weglaten van delen geeft symbolisch de onvolmaakt-
heid van de mens weer. Het werk van Saskia Hoeboer kenmerkt zich 
door (delen van) menselijke figuren te boetseren van polymeerklei. 

Ien Sluyters maakt krachtige portretten en borstbeelden in klei die zij 
uiteindelijk omzet in gips, keramiek of brons. Marjon Deul laat in haar 
beelden ‘leven en dood’ en ‘nieuw leven en vergankelijkheid’ samen-
komen door gebruik van oude poppen en dierlijke botten. Ien en Mar-
jon vormen daarnaast samen het kunstenaarsduo Mainkunstenaars dat 
unieke wandsculpturen van staal maakt. 
Galerie Mi is gevestigd op Beethovenlaan 23 te Bilthoven; de ope-
ningstijden tijdens expositie zijn donderdag, vrijdag en zaterdag van 
14.00 tot 17.30 uur en op afspraak. Deze expositie loopt van 3 februari 
tot en met zondag 17 maart. 
[WE] 
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Peter Ypma woonde als ‘Gast van de raad’ de vergadering bij op 
uitnodiging van Werner de Groot (rechts).

De Totem toont 
maatschappelijke betrokkenheid
Twee middagen duurde de workshop OneMinuteVideo van communicatiebureau 

De Totem. Deelnemers leerden daar alle ins en outs over filmen met 
de smartphone en monteren met een app.

Workshopleiders Fetsje Luimstra 
en Arthur Nooter namen de cur-
sisten op boeiende wijze mee in 
de wereld van het beeld. Centraal 
stond de vraag hoe je je boodschap 
krachtig overbrengt in een kort 
filmpje. Deelnemende organisaties 
aan de workshop waren Zorgboer-
derij Griftenstein en Zorg, Bijen & 
Bedrijf, Stichting Eet Mee!, Rei-
naerde, Culture at Work en Samen 
voor de Bilt.

Betrokkenheid
De afspraak tussen De Totem en 
genoemde maatschappelijke orga-
nisaties, werd gemaakt tijdens de 
beursvloer van Gemeente De Bilt 
van november jl. Bij deze beurs-
vloer handelden bedrijven en maat-

schappelijke organisaties in materi-
alen, middelen en kennis en kunde. 
Zonder inzet van geld als ruilmid-

del. De beursvloer leverde 82 mat-
ches op met een maatschappelijke 
waarde van 189.365 euro.

Cursisten OneMinuteVideo leren hun filmpjes monteren. 
(foto Hans Lebbe, HLP Images) Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots magazijn
leeg verkoop

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

showroom@botabootscompany.com  facebook/BotaBootsCompany

VRIJDAG
13.00 - 19.00 UUR

ZATERDAG
12.00 - 17.00 UUR

Burgemeester Sjoerd Potters opende zondag 3 februari de nieuwe 
expositie bij Galeri Mi aan de Beethovenlaan in Bilthoven.
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Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Van onze patissier
Van onze bakker

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

Alleen donderdag Vers van de traiteur

• Chili con carne
 Rijk gevuld € 1,25

100 gram
 Lekker Japans...
• Japanse beef
• Japanse kip
• Japanse groente
 Met noedels of rijst

€ 1,49
100 gram

 Vers gesneden 
• Boerenkool

€ 1,49
zak 250 gram

 Sap... sap… sap... 
• Perssinaasappels

€ 1,99
2 kilo

 Onze eigengemaakte gevulde pasta’s  
•  Ravioli, Tortelini of 

Canneloni
€ 1,99

100 gram

Pitloze 
Blauwe Druiven
Bak 500 gram € 1,39
Ze zijn er weer...
Sappige Lychees
500 gram € 1,99

Mooie
Spaanse

Bloemkool
Nu € 1,99

Koolhydraat arm 
brood
Nu € 1,99
Kaas-uien broodje
Met of zonder spek
Nu € 1,99

Amandel-vanille
cerise taart
Nu € 14,95
Bloedsinaasappel – 
dessert
Nu € 1,99

Ze zijn er weer…
TAROCCO SINAASAPPELS
Uit Sicilië - Kom proeven!
Lekkerder is er niet!

Heel kilo  € 2,49

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

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

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kip-tomaat-mozzarella
Pulled pork salade
Filet americain

Gegrilde honingham
Gebraden rosbief
Zeeuws spek 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Lekker voor het weekend

    VOORDEEL HELE WEEK

SAMEN
VOOR 7.50

HELE GRILWORST + 
HELE LEVERWORST

KIPDIJ FILET
1

KILO 8.98

Speklappen
naturel of gemarineerd

Kipshoarma

Erwtensoep 
+ 1 rookworst

Carpaccio rolletje 
Gevuld met Parmezaanse kaas, 
pesto en pijnboompitjes

Australische sucade

Varkenshaas sleetje
met brie of ui

100
GRAM 2.49

500
GRAM 5.98

500
GRAM 9.98

500
GRAM 5.98

500
GRAM 8.50

SAMEN
VOOR 6.50

Nieuw!

Kip cordonbleu, gehakt cordonbleu 
of runder cordonbleu

5 HALEN= 4 BETALEN

STOMPETOREN ROMIG 
JONGE KAAS

500
GRAM 5.75

UTREGSE 'OUDE GRACHT' 
KAAS

500
GRAM 7.98 
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De KrachtFabriek zoekt inspirators
door Walter Eijndhoven

Naar aanleiding van een Houtens initiatief enige jaren geleden, vond woensdag 30 januari 
in het WVT-gebouw in Bilthoven een informatieavond plaats over de oprichting van een 

KrachtFabriek. Een plek waar chronisch zieken of mensen zonder betaald werk hun 
vaardigheden en netwerk kunnen inzetten om anderen te helpen. 

Sinds 2013 kent Houten een suc-
cesvolle KrachtFabriek, ook wel 
aangeduid als een broedplaats voor 
werkwillenden. GroenLinks De Bilt 
wil onderzoeken of dit inspirerende 
voorbeeld ook in gemeente De Bilt 
navolging zou kunnen krijgen. 

Inspirators
'De Krachtfabriek in Houten is ont-
staan in 2013', vertelt Wout Schut. 
'Velen waren ontslagen en zaten 
werkloos thuis. Onzekerheid over-
heerste en diverse werkzoekenden 
zaten in een persoonlijke crisis'. 
Het werd tijd de handen uit de 
mouwen te steken en nieuwe ini-
tiatieven te ontplooien. In maart 
2013 ontwikkelde Schut het idee 
van een KrachtFabriek, een plek 
waar iedereen elkaar verder helpt. 
Schut: 'In de KrachtFabriek kun-
nen inspirators (deelnemers) el-
kaar ontmoeten, helpen, inspireren, 
motiveren en uitdagen. Om mee te 
doen staan slechts een paar vragen 
centraal. Wat zou je willen bijdra-
gen? Welke talenten, kennis en er-
varing wil jij inbrengen? Wat heb 
je nodig? En wat helpt jou verder?' 
Na maandenlang flink aan de weg 
timmeren, was eind 2013 een stevig 
fundament gelegd voor uitbreiding. 

Thuis
'Deelnemen aan de KrachtFabriek 
betekent in het begin je proberen 
thuis te voelen en kennismaken met 
andere inspirators', legt Schut uit. 
'Niets hoeft, maar alles mag. Voel 
je direct de behoefte iets te orga-
niseren, ga je gang, maar het hoeft 

niet. Je hebt alles zelf in de hand en 
je kunt hulp vragen aan andere in-
spirators. Wil je hulp bij het maken 
van een website? Of werken aan je 
LinkedIn-profiel? Of zoek je mis-
schien iemand om samen iets mee 
op te starten? Alles kan. Door dit 
soort initiatieven wordt de Kracht-
Fabriek steeds groter'.

Samenkomen
Tino Bakker uit Bilthoven kreeg 
15 jaar geleden de ziekte MS. Hij 
werd afgekeurd en sindsdien doet 
hij vrijwilligerswerk, maar hij wil 
meer. Onder meer contacten met 
collega's. 'Thuiszitten achter de ge-
raniums is niets voor mij', legt Bak-
ker uit. 'Daarom hoop ik in De Bilt 
ook een KrachtFabriek te kunnen 
opzetten, een plek waar mensen 
samenkomen om elkaar te helpen'. 
Om meer te weten te komen over de 

eerste opzet van een Biltse Kracht-
Fabriek zijn Tino Bakker en Henk 
Zandvliet, raadslid voor Groen-
Links in De Bilt, een kijkje wezen 
nemen in Houten. 'Wij waren erg 
onder de indruk van de Houtense 
KrachtFabriek. Ook gemeente De 
Bilt zou zo'n plek moeten krijgen', 
aldus Zandvliet. 

Kinderschoenen
Het idee van een krachtFabriek 
staat in De Bilt nog in de kinder-
schoenen. Daarom zoekt Tino Bak-
ker medestanders. Vervolgens vin-
den gesprekken plaats om ook hier 
te komen tot de oprichting van een 
KrachtFabriek. Iedere werkwillen-
de die zich hierdoor aangesproken 
voelt, is van harte welkom. Voor 
meer informatie over de KrachtFa-
briek kan men mailen naar: Kracht-
fabriek.debilt@gmail.com. 

Vragen uit de raad van 
31 januari

door Guus Geebel

Peter Schlamilch (Forza De Bilt) zegt: ‘Deze maand nam het college door 
middel van vlagvertoon op Jagtlust stelling in de nationale discussie over 
de Nashvilleverklaring.’ Hij vindt het te ver gaan dat het college stand-
punten inneemt in gevoelige nationale discussies. Hij vraagt hoe dit tot 
stand is gekomen en gaat in op een interview in het AD met de burge-
meester waarin hij zegt dat er onder de fractievoorzitters grote behoefte 
was om de regenboogvlag te hijsen. De burgemeester antwoordt dat er 
bij Henk Zandvliet (GroenLinks) behoefte bestond om in navolging van 
veel andere gemeenten ook in De Bilt de regenboogvlag uit te hangen. ‘Ik 
heb hem gevraagd te onderzoeken of daar politiek draagvlak voor is. Het 
bleek dat 9 van de 12 fracties voor waren, dus er was een ruime meerder-
heid in de raad. De fracties wilden de vlag op 8 januari uithangen en dat 
is om 8.45 uur gebeurd.’ De burgemeester noemt het een nette procedure 
en dat wat hij in het interview heeft gezegd over het draagvlak juist is.

Vragen van Schlamilch over het apart inzamelen van plastic beantwoordt 
wethouder Brommersma. Zij zegt dat het klopt dat vooral gemeenten 
rond Rotterdam en ander stedelijke gebieden PMD toevoegen aan het 
restafval. ‘Op dit moment is het beter om bronscheiding te doen. In de ge-
meente De Bilt is het heel succesvol en levert het ook geld op. We volgen 
de ontwikkelingen maar zijn tevreden over zoals het nu gaat.’ 

Donja Hoevers (D66) stelt vragen over het behoud van openbaar onder-
wijs in de gemeente. Wethouder Madeleine Bakker stelt dat het aantal 
leerlingen van de enige openbare school in de gemeente boven de ophef-
fingsnorm ligt. Zij constateert dat er een initiatiefrijke groep ouders is 
die in samenwerking met de schoolleiding de school goed op de kaart 
zet. ‘Het college volgt dat goed en zal waar nodig ondersteuning bieden.’

Vragen van Hanneke de Zwart (D66) over plannen van de Kwinkelier 
op het voormalige grasveld worden beantwoord door wethouder André 
Landwehr. Hij zegt dat bij de verkoop van de kavel gemeentegrond is 
uitgegaan van  2067 m2  bruto vloeroppervlak woonruimte, fictief 18 
woningen. Dat was in het voorjaar van 2017. Landwehr zegt dat de ge-
sprekken met de ontwikkelaar en de gemeente goed lopen. ‘Er zijn vele 
gesprekken gevoerd met ondernemers en omwonenden over ontwikke-
lingen in het centrum. De intentie is dit kwartaal nog afspraken te ma-
ken over de realisatie van de volgende fase van de Kwinkelier. Daarvoor 
heeft de ontwikkelaar de tweede herziening van het bestemmingsplan 
ingediend. Dat wordt beoordeeld door stedenbouwkundigen, adviseurs 
en ambtenaren.’

Krischan Hagedoorn (PvdA) 
maakt zich zorgen over het ver-
dwijnen van voorzieningen in de 
grote sociale huurwijk in De Bilt 
en Bilthoven West. Hij vraagt 
het college daar iets aan te doen, 
eventueel te faciliteren en bur-
gers daar actief bij te betrekken. 
Wethouder Brommersma herkent 
dat er veel commerciële voorzie-
ningen uit de wijk verdwijnen, 
maar constateert dat dit een ont-
wikkeling is die overal speelt. 
‘De gemeente is niet verantwoor-
delijk voor de commerciële voor-
zieningen en heeft daar geen in-
vloed op. Als er initiatieven zijn 
faciliteren we dat, zoals het OV-
oplaadpunt.’

Boeiende avond in Gaudeamus
Dinsdag 29 februari was de eerste Huisvriendenavond van Huize Gaudeamus in 2019. In het 

muzikale voorprogramma speelde Ketevan Sharumashvili op de vleugel werken van o.a. Franz 
Liszt en Robert Schumann. Ketevan heeft al eerder in dit huis opgetreden en wist ook nu weer 

haar publiek te boeien met haar virtuoze spel.

Daarna hield Freek Heijbroek, con-
servator van het Rijks Prentenkabi-
net in het Rijksmuseum,  een verhaal 
over het leven van Frits Lugt. Ook 
hij wist zijn publiek te boeien met 
zijn verhaal over het bewogen leven 
van Frits Lugt (1884-1970). Lugt 
woonde ook nog enige tijd in het 
monumentale Rustenhove in Maar-
tensdijk. Hij maakte al vroeg carrière 
in de wereld van kunstverzamelaars. 
Ook schreef hij een biografie over 
Rembrandt. Op 17 jarige leeftijd ver-

trok hij naar Londen om ervaring op 
te doen in veilinghuizen. Vlak daarna 
was hij de jongste medewerker van 
een bekend Amsterdams veilinghuis 
en richtte een eigen museum op: het 
Museum Lugtius. Jaren later vertrok 
hij met zijn gezin naar Parijs. Weer 
later, tijdens de Tweede Wereldoor-
log, verbleef hij in Zwitserland en 
Amerika. Daarna vestigde hij zich 
weer in Parijs en richtte de Fondation 
Custodia op. Deze stichting beheert 
nog steeds zijn grote verzameling 

kunstwerken. Deze werken werden 
tijdens de oorlog door de Duitsers 
in beslag genomen. Het lukte hem 
om het merendeel van de werken 
weer terug te krijgen en in beheer te 
geven aan de Fondation Custodia. 
Voor de meesten van de toehoorders 
was Frits Lugt een onbekende naam. 
Door het boeiende betoog van Freek 
Heijbroek werd het bewogen leven 
van deze voormalig plaatsgenoot ac-
tueel.   

(Frans Poot)

Het voormalige grasveld bij de Kwinkelier nu. 

Freek Heijbroek beantwoordt vragen uit het publiek.

Tino Bakker hoopt dat velen zich aansluiten bij zijn initiatief.

advertentie
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

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)

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

90 jaar Hollands vakmanschap!

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

B E D D E N

50%
korting

op het 2e
matras

De taken die bij deze functie horen zijn het aanvullen en onderhouden van de winkel, de ontvangst van 
binnenkomende goederen en het verkopen en adviseren van klanten 

Ben jij die enthousiaste medewerker die zich herkent in de volgende voorwaarden 

* Flexibel, klant- en servicegericht en zelfstandig kunnen werken
* Kennis en/of ervaring met doe-het-zelf en bouw
* Affiniteit met dieren en tuinieren
* In staat om zwaar werk te verrichten. (uitpakken levering)
* Plezierig vindt om werkzaam te zijn in een klein team.

Stuur dan je sollicitatie met CV per brief of e-mail voor 23 februari naar: 
Firma van der Neut Uw Groene Vakwinkel  
Groenekanseweg 9  
3737 AA Groenekan 
info@firmavanderneut.nl 

Verkoopmedewerker (fulltime) 
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een 

KRUIDCAKE

RUWE BOLSTER
onze heerlijke 
donkere 
meergranenbol 
van € 3,10 

Er is weer

nu € 2,60

deze week 
slechts

€ 4,95

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

Ook adverteren 
in De Vierklank?

Dat kan! Bel 0346 21 19 92
of mail naar info@vierklank.nl

Informatieavond Warmtepompen 
op 14 februari

Ook hartje winter behaaglijk warm

Buiten vriest het en valt er sneeuw: de 
eerste koudeperiode van dit jaar. Kan 
zo’n lucht-water warmtepomp het huis 
dan wel warm krijgen? Binnen gemeente 
De Bilt nemen de ervaringsdeskundigen 
met warmtepompen gestaag toe. “Tot 
-15 graden houdt de warmtepomp ons 
huis moeiteloos warm.”, zegt Bram de 
Deugd van het vrijstaande energieneutrale 
nieuwbouwhuis aan de Waterweg in De 
Bilt.”En mocht het Siberisch koud worden 
dan hebben we altijd onze CV-haard nog.” 
De warmte die deze haard produceert, 
wordt voor 20% aan de woonkamer 
afgegeven en voor 80% aan het buffervat 
met water.
Ook bij de rijwoning aan de Looydijk 
die onlangs tot nul-op-de-meter is 
gerenoveerd, blijft de kou buiten. “We 
houden het nog steeds warm hoor”, 
reageert bewoonster Mirjam Pierik. “Wat 
je wel merkt, is dat de warmtepomp nu 

ook ‘s nachts aanslaat. We horen soms 
borrelgeluiden waarvoor we de leverancier 
nog gaan benaderen.”, aldus Pierik. 
De buitenunit van de warmtepomp aan 
de Waterweg draait naar tevredenheid. 
Tijdens de Duurzame Huizenroute werd 
er veel geluisterd om het geluid te ervaren. 
“Valt mee”, vonden de meeste bezoekers.

Deze warmtepompen hebben inmiddels 
bewezen dat ze ook bij koude het huis 
warm houden. De Deugd: “De CV-haard 
is wel een paar keer aan geweest maar dat 
was meer voor de gezelligheid!”

BENG!-informatieavond 
Warmtepompen op 14 februari, 
WVT-gebouw, Talinglaan 10, 
inloop 19.00 uur, start 19.30 uur. 
Aanmelden (vol = vol!) 
per e-mail info@beng2030.nl, 
meer informatie: www.beng2030.nl.

Bram de Deugd geeft uitleg tijdens de Duurzame Huizenroute, november 2018. 
Foto: Jenny Senhorst

De elektrische warmtepomp staat in de belangstelling als alternatief voor 
de centrale verwarming op aardgas. Is jouw huis ook geschikt voor een 

warmtepomp? Op 14 februari organiseert energiecoöperatie BENG! weer de 
populaire informatieavond over warmtepompen. 

De energieambassadeurs leggen bijvoorbeeld uit hoe je kan vaststellen 
of een warmtepomp jouw huis kan verwarmen. Het motto blijft: 

eerst goed isoleren! Aanmelden via info@beng2030.nl.

Donderdagavond en vrijdagavond geopend

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Wilt u dikke volle krullen?
Of wat meer slag en volume in uw haar?
Kies dan eens voor onze CURLSYS!!!
U bent van harte welkom! 

Stijl haar krijgt een soepelere valling en meer 
beweging. Wilt u meer info en voorbeelden
van voor en na, kijk dan op onze website!

CURLSYS creëert:
-  2x zoveel VOLUME
-  2x zoveel slag/krul
-  2x zoveel veerkracht
-  aanzienlijk minder 

pluis
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Toneelvereniging Westbroek speelt 
‘Belgische Roulette’

door Walter Eijndhoven

Toneelvereniging Westbroek speelde zaterdagmiddag 2 februari in het Dorpshuis in Westbroek 
de uitvoering van het toneelstuk ‘Belgische Roulette’ voor de Zonnebloem, afdeling De Bilt en 

Maartensdijk. Het toneelstuk bestaat uit vier bedrijven en is geschreven door Mary Bakker-Schoon. 

‘Sinds begin november is onze cast 
alweer druk aan het repeteren’, ver-
telt regisseur Zegert van Eijk. ‘Via 
via hoorden wij dat het toneelstuk ‘ 
Belgische Roulette’ misschien wel 
leuk was om te spelen en ik kan 
je verzekeren dat deze uitvoering 
weer garant staat voor een gezel-
lige avond. Natuurlijk is iedereen 
weleens zenuwachtig voor hij of 
zij het podium betreedt, maar als 
je merkt dat het lekker loopt en ie-
dereen heeft plezier in de zaal, dan 
weet je ‘ dit wordt weer een leuke 
uitvoering’. En als je de tekst een 
keer vergeet, dan hebben wij altijd 

nog onze soufleuses Nelleke en In-
eke. Ergens verstopt fluisteren zij je 
dan de tekst in. Helaas versta je niet 
altijd wat jou wordt ingefluisterd en 
schreeuwt zij wat harder. Het pu-
bliek hoort dat ook weleens, maar 
wat geeft dat. Het gaat erom dat je 
plezier hebt’. 

Inhoud 
Op haar landgoed waar tante Hille-
gonda woont met haar huisknecht, 
keukenmeid en tuinman viert zij 
haar zeventigste verjaardag. Voor 
deze dag heeft zij haar beide neven 
met hun vrouwen, haar zus en de 

gepensioneerde dorpsdokter uitge-
nodigd. Vlak voor de visite arri-
veert wordt een doos bonbons be-
zorgd. Het vreemde is, er zit geen 
afzender bij. Even later wordt een 
briefje bij Jasper onder de keuken-
deur doorgeschoven met de waar-
schuwing niet van de bonbons te 
eten, omdat er een giftige tussen 
zit. Wie wil tante Hillegonda ver-
moorden? Wie heeft het op haar 
erfenis voorzien? En waarom wil 
de dokter, die in vijf jaar vier vrou-
wen heeft versleten, zo graag met 
haar trouwen? Jasper en Hillegon-
da gaan op onderzoek uit, maar als 
tante Carola zich er ook nog mee 
gaat bemoeien, lijkt iedereen wel 
verdacht.

Twee
Vrijdag 8 februari en zaterdag 9 
februari vinden nog twee uitvoe-
ringen plaats van het toneelstuk ‘ 
Belgisch Roulette’, in het Dorps-
huis, Prinses Christinastraat 2 te 
Westbroek. Aanvang: 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.15 uur. Tijdens 
de pauze zijn er verlotingen met 
leuke prijzen. Een deel van de op-
brengst wordt ook dit jaar besteed 
aan de extra voorstelling voor De 
Zonnebloem. De toneelgroep staat klaar voor een paar gezellige uurtjes. 

De Zonnebloem geniet weer van een leuke middag.

Madeleine Bakker als vrijwilliger 
in d’Amandelboom

door Guus Geebel

Donderdag 31 januari kreeg een aantal bewoners van woonzorgcentrum d’Amandelboom in 
Bilthoven koffie of thee ingeschonken door wethouder Madeleine Bakker. Zij was ook aanwezig bij 

het zingen dat deze bewoners onder pianobegeleiding van de heer Flipse elke donderdag doen. 

Het college van B en W doet elk 
jaar mee aan een vrijwilligersac-
tiviteit bij maatschappelijke orga-
nisaties die zich daarvoor hebben 
aangemeld. Naar welke organisatie 
of instelling de burgemeester of 
wethouders gaan wordt bij loting 
bepaald. Wethouder Bakker lootte 
d’Amandelboom, waar zij werd 
verwelkomd door vrijwilligersco-
ordinator Tina Bolks, die blij is met 
de komst van de wethouder. ‘We 
willen graag laten zien wat we hier 
aan activiteiten doen en wat onze 
doelgroep is.’ Eerst werd koffie ge-

dronken en daarna werden vader-
landse liederen gezongen met een 
groep die extra zorg krijgt. ‘Zin-
gen doen we heel veel’, aldus Tina 
Bolks.

Soep
d’Amandelboom is een ouderen 
woonzorgcentrum op christelijke 
grondslag. Er zijn zo’n honderd 
vrijwilligers actief voor allerlei ta-
ken en activiteiten, zoals mensen 
naar de markt begeleiden, maar 
er zijn ook bewoners van de aan-
leunwoningen die er koffie komen 

schenken. ‘We hebben ook vluch-
telingen die hier vrijwilligerswerk 
doen om hun taalvaardigheid te 
vergroten. 

Er wonen zestig mensen die extra 
zorg nodig hebben en zestig mensen 
die zelfstandig in aanleunwoningen 
wonen. Het vinden van personeel 
wordt steeds nijpender. We creëren 
ook nieuwe functies zoals helpen-
den die de verpleging ondersteunen 
door bijvoorbeeld mensen op te ha-
len.’ Gekookt wordt in zorgcentrum 
De Wijngaard in Bosch en Duin. 

‘We hebben wel een keu-
kendienst, want we zijn 
een van de weinige hui-
zen die brood-, soep- en 
koffierondes doen. 

We vinden dat een heel 
groot voordeel, want 
er is een paar maal per 
dag iemand die even om 
de hoek kijkt. Zo is er 
dus altijd contact. We 
noemen ons huis vaak 
een grote huiskamer.’ 
d’Amandelboom kan al-
tijd nieuwe vrijwilligers 
gebruiken. Aanmeldin-
gen lopen via de vrijwil-
ligerscentrale van Mens 
De Bilt en dat werkt heel 
goed.Wethouder Madeleine Bakker schenkt samen met Dineke Hordijk koffie.

Informatieavond 
Hartslag De Bilt

door Kees Diepeveen

De eerste informatieavond van de Stichting Hartslag De Bilt is goed 
bezocht. Het doel van de avond was om burgerhulpverleners en 
geïnteresseerden uit de gemeente te informeren over de activiteiten 
van Hartslag De Bilt. De tweede informatievond vindt plaats op 
woensdag 13 februari in Maartensdijk.

Op de eerste informatieavond, die werd gehouden in het H.F. Witte 
Centrum in De Bilt werd de bezoekers algemene informatie gegeven en 
werden vragen uit het publiek beantwoord. Heel indrukwekkend waren 
de verhalen van de mensen met persoonlijke ervaring. Twee bewoners 
uit de gemeente die zelf gereanimeerd zijn vertelden hun verhaal. Ook 
mensen die iemand gereanimeerd hebben en familieleden van een gere-
animeerde kwamen aan het woord. 

Dekkend netwerk
Stichting Hartslag de Bilt is inmiddels ruim een jaar actief in de ge-
meente de Bilt. Het doel van de stichting is om een dekkend netwerk 
van Burgerhulpverleners en AED’s (Automatische Externe Defibrilla-
tor) in de gemeente te krijgen. Zo kan er in geval van een hartstilstand 
snel een burgerhulpverlener starten met reanimatie en een AED inge-
zet worden nog voordat professionele hulpverleners aanwezig zijn. De 
overlevingskans van het slachtoffer wordt zo vergroot. 

Maartensdijk
Om meer inwoners van de gemeente te bereiken wordt er op 13 februari 
een volgende algemene voorlichtingsavond georganiseerd in Maartens-
dijk. Het programma is gelijk aan dat van de avond in De Bilt: Over-
weegt u burgerhulpverlener te worden, heeft u een AED en wilt u deze 
beschikbaar maken voor de gemeente, overweegt u met de buurt een 
AED aan te schaffen, heeft u vragen over de app van Hartslag Nu, op 
al deze en overige vragen wordt antwoord gegeven. Ook voor Burger-
hulpverleners die hun ervaringen willen delen is er ruimte. De informa-
tieavond start om 20.15 uur en vindt plaats in De Vierstee in Maartens-
dijk Voor nadere informatie zie www.hartslagdebilt.nl

Belangstellenden worden geïnformeerd over de activiteiten van 
Hartslag De Bilt.

OPHEFFINGSUITVERKOOP
tot 31 juli 2019
 
TOT 70% KORTING
op alle voorraadartikelen
 

Op alle niet voorradige artikelen

10% KORTING

De Kwinkelier 50A  ı  Bilthoven  ı  030-2251439   www.zwanink.nl Ex
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Adverteren in De Vierklank zorgt voor lokale bekendheid!
Ook bekend worden? Mail naar info@vierklank.nl of bel 0346 211992
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BEKENDMAKING
week 06 ¾  6 februari 2019

Wet Milieubeheer - Besluit opleggen maatwerkvoorschrift tot verruiming maximaal  
geluidniveau (LAmax) in avond- en nachtperiode. 
Het College van burgemeester en Wethou-
ders van De Bilt heeft besloten tot oplegging 
van een maatwerkvoorschrift:

Aan:   Maatschap P. en H.A. Spruijt-  
van Dijk

Locatie:  Kerkdijk 123, Westbroek.
Datum 
besluit:  06-02-2019

Het besluit inclusief de bijbehorende stukken 
liggen ter inzage van 6 februari tot en met 20 
maart 2019 in het gemeentehuis De Bilt, 
Soestdijkseweg Zuid 173, 3721 AB in Biltho-
ven en bij de Omgevingsdienstregio Utrecht, 
Archimedeslaan 6 te Utrecht (na telefonisch 
overleg 088 - 0225000);

Voor het bekijken van de ter inzage liggende 
stukken bij de gemeente moet u een af-
spraak maken bij het informatiecentrum van 
de Gemeente De Bilt op (030) 228 94 11 of 
via de websitewww.debilt.nl/afspraak 

Inzage bij de Omgevingsdienst regio Utrecht, 
Archimedeslaan 6 te Utrecht kan uitsluitend 
na telefonisch overleg via 088-0225000.

Tegen bovenstaand besluit kunnen belang-
hebbenden binnen 6 weken na de datum van 
verzending van het besluit (tot 20 maart 
2019) bezwaar maken. Dit kan digitaal via 
het formulier op onze website (met uw Di-
giD). Het indienen van een bezwaarschrift 
per e-mail is niet mogelijk.

U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen. Het 
bezwaarschrift moet worden ondertekend en 
bevat tenminste naam en adres van de indie-
ner, de dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar zich richt 
en de gronden van het bezwaar. Het be-
zwaarschrift dient te worden gericht aan het 
college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 300, 3720 AH Bilthoven.

Als u wilt voorkomen dat het besluit in wer-
king treedt, dan moet u ook een voorlopige 
voorziening aanvragen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Midden-Neder-
land, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopi-
ge Voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht. Het verzoekschrift dient te zijn voor-

zien van naam en adresgegevens verzoeker, 
de dagtekening, handtekening, vermelding 
van spoedeisend belang, reden van het ver-
zoek en een kopie van het ingediende be-
zwaar. U moet voor een dergelijke voorzie-
ning ook griffierecht betalen. Voor meer 
informatie over de hoogte daarvan kunt u 
contact opnemen met de griffier van de 
rechtbank (030) 223 30 00.

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

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

RUNDER STOOFLAPJES
Puur Limousin puur natuur! Fijn van draad en lekker
mager! ± 2½ tot 3 uur stoven....

500 gram 6,75

RUNDER ENTRECOTE 
Huis gerijpt, dus super mals en super smaakvol!! 
Lekker kort rosé bakken met zout en peper

100 gram 2,35

FAZANTEN POOTJES 
Altijd lekker bij o.a. zuurkool; om zachtjes te stoven met
scheutje witte wijn erbij; ca. 50 min.

100 gram 1,10

KIPDIJ BONBON
Ovenbakje met kipdijfilet, pancetta, kruidencrème,
blokjes tomaat en olijfolie; ± 35 min. 175°C

100 gram 1,50

KALFS HAMBURGERS
100% kalfsvlees, lekker gekruid en verse bieslook
erdoor heen, bij de maaltijd of op een bolletje!!

100 gram 1,75

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

IJskoude winteraanbiedingen:

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van
maandag 4 februari t/m 10 februari 2019. Zetfouten voorbehouden.

KALKOEN FLINTERVLEES
Reepjes gemarineerde kalkoen met groente gevuld 100 gram 1,45
GEVULDE FILET SCHIJVEN
Varkensfiletlapjes gevuld met gekruid gehakt 100 gram 1,45

TAMME KONIJNEN ACHTERBOUTEN
Malse magere met een klein beentje erin, echte
smaakmakers! ± 90 min. op 150 °C of in de pan

100 gram 1,49

FinnComfort

zachte landing

FINNAMMIC

natuurlijke afwikkeling

ontspannen stabiliteit

De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat de 
hiel niet geïrriteerd raakt 
(hielspoor).

Door de brede onder-
steuning en stabilisatie 
van het geleng krijgt u een 
goede steun.

Doordat de zool van de 
Finnamic rond loopt, is de 
afwikkeling gemakkelijker.

De houding verbetert omdat 
de Finnamic schoenen u 
dwingen om rechterop te 
staan.

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.

 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 Finnamic modellen hebben een 

speciaal gevormde zool waardoor 

iedere stap minder energie kost.

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.

8,9
600 recensies

Gediplomeerd 
voetkundig team

Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur 

VOET-
KLACHTEN?

BEZOEK ONS!

ontspannen stabiliteit
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Bijzonder Koffieconcert 
in Huize Gaudeamus

Zondag 3 februari was het tweede koffieconcert van dit jaar, met een indrukwekkend optreden 
van de Litouwse zussen Stella en Santa Zake. Samen vormen zij het SanTella Duo.

Stella is violist en componist. Zij 
is na haar studietijd in Riga, naar 
Nederland verhuisd om aan het 
Amsterdam Conservatorium te stu-
deren. Sinds 2018 speelt zij in het 

Amsterdam Sinfonietta. Santa is 
pianist en ook componist. Met haar 
zus verhuisde ook zij naar Neder-
land en behaalde haar masterdi-
ploma aan het Conservatorium van 

Maastricht, waar zij nu werkzaam 
is. Ook richtte zij het Equilibrium 
Kwartet op.

Zij speelden werken van Mozart, 
Tchaikovsky, Cesar Franck, Robert 
Schumann. Hun spel was virtuoos, 
met veel gevoel voor drama, rit-
miek en tempowisselingen. Daar-
bij was hun samenspel opvallend 
goed. Vooral de compositie van 
Tchaikovsky kende veel wisselin-
gen in tempo en intensiteit. Hun uit-
voering was zonder meer weerga-
loos te noemen. Het werk van bijv. 
Franck was meer dramatisch, met 
een hang naar mystieke elementen.

Het jeugdige duo kreeg na afloop 
een daverend en langdurige ap-
plaus. Zij speelden als toegift een 
werk van Korsakov en lieten daar-
mee hun bijzondere muzikaliteit 
nog eens horen.       (Frans Poot)De gezusters Stella en Santa Zake van het San Tella Duo.

Door het dal van 
weemoed en verdriet

‘Een kunstenaar is altijd op zoek 
naar de betekenis van het leven, dat 
van hemzelf en dat van de mens-
heid, en zoekt altijd naar waarheid.’ 
Fascinerende woorden van Bohu-
slav Martinů, de Tsjechische com-
ponist die eerst tijdelijk en in 1910 
definitief van het Praagse conser-
vatorium werd gestuurd vanwege 
‘onverbeterlijke achteloosheid’. Hij 
besloot daarna om het vak zichzelf 
aan te leren. 

Met schijnbare achteloosheid, maar 
ondertussen zeer verfijnd, speelde 

de fenomenale Wit-Russische pia-
niste Ksenia Kouzmenko afgelopen 
zondagmiddag in een uitverkocht 
Lichtruim enkele van zijn werken, 
evenals van andere Tsjechische 
componisten. Kouzmenko is na-
melijk, zo vertelde ze het publiek 
op aanstekelijke en gepassioneerde 
wijze, ‘verliefd geworden’ op de 
Tsjechische pianoliteratuur, die in 
ons land volslagen onbekend is. 

Haar echtgenoot, Servaas Jansen, 
droeg enkele gedichten uit eigen 
werk voor. Kouzmenko’s toucher 

is van een gelijktijdige tederheid en 
passie, die als een brok liefde tot 
de ademloze luisteraar doordingen. 
Soms vlinder-gelijk, dan heftig en 
diep-emotioneel beroert ze de ziel 
van deze muziek, die na de pauze 
werd gekenmerkt door weemoed, 
verdriet en angst voor verlating: 
een beklemmend werk van Jaroslav 
Kvapil, gevolgd door het prachtige 
‘In the mist’ van Leoš Janáček, ge-
schreven na de dood van zijn doch-
tertje Olga, maar met een sprankje 
licht aan het eind van de tunnel…

(Peter Schlamilch) 

Ksenia Kouzmenko geeft een toelichting over de muziek aan de 
toeschouwers. (foto Roeland van der Sande)

Laat schoonheid ontwaken: 
Koester het moment

Dat was het motto van een prach-
tig intiem en toch uitbundig con-
cert afgelopen zaterdagmiddag, 
waar het publiek in een goed ge-
vulde Centrumkerk kon genieten 
van een uitgekiend programma 
van sopraan Esther Putter en pia-
niste Jacomijn Puite. Het duo had 
een explosie van romantische ge-
voelens uit de Engelse liedkunst 
verzameld en vertolkte deze in 
een mooie, bijna cultuurfilosofi-
sche samenhang.

‘Wat is geluk?’, vroeg de zange-
res zichzelf én de toeschouwers, 
om daaraan toe te voegen dat dat 
voor iedereen persoonlijk is. Voor 
de een is dat ‘samen stil zijn in 
de prachtige natuur… laten we 
dit moment, waarop we zo dicht 
bij elkaar zijn, koesteren’ (Silent 
Noon van Vaughan Williams), 
voor de ander wellicht juist het 
besef van de vergankelijkheid 
van dat moment (Quilter): ‘Zo-
als de muziek kan naklinken in 
onze oren, zo zal onze liefde blij-
ven stromen als jij er niet meer 
bent…’.Excellent begeleid door 

pianiste Jacomijn Puite vertolkte 
Putter met haar warme en aange-
name stemgeluid de hoogtepunten 
van de Engelse liedkunst en poë-
zie, daarbij uitstekend terzijde ge-
staan door de Engelse letterkun-
dige Jonathan Boxer, die enkele 
teksten toelichtte. Hoogtepunt 
waren uiteraard de woorden van 

Shakespeare: ‘Vrieskou en win-
terstormen zijn niet zo bijtend als 
het verraad door vrienden… 
Laat me maar sterven, nu ik door 
de liefde in de steek gelaten ben… 
In een ver graf waar niemand me 
kan vinden, waar geen onnodige 
tranen vloeien om mij.’

(Peter Schlamilch) 

Aandacht voor sopraan Esther Putter en pianiste Jacomijn Puite in de 
Centrumkerk.

Maartensdijker
van het jaar

In navolging van vorig jaar zal ook in 2019 weer de verkiezing 
Maartensdijker van het jaar plaatsvinden. Inmiddels zijn er stembussen 
geplaatst in Dijckstate aan het Maertensplein (foto), in De Vierstee en 
bij Kapper Hans Stevens. 
Er kan ook op de facebookpagina ‘Maartensdijker van het jaar’ 
gestemd worden. Bekendmaking van de Maartensdijker van het jaar zal 
op 14 februari tijdens het pop-up restaurant ‘Aan de Keukentafel’ in De 
Vierstee plaatsvinden. [HvdB]

Huiskamerdiners 
Zonnebloem 

De Zonnebloem afd. de Bilt/Bilthoven organiseerde 26 januari 
drie huiskamerdiners voor hun gasten bij vrijwilligers thuis. Ook 
voor rolstoelers was er plaats en de deelnemers werden door zes 
vrijwilligers ondersteund. Zowel voor de gasten als de vrijwilligers was 
het een onvergetelijke en zeer waardevolle avond. Wie ook als gast of 
vrijwilliger bij de Zonnebloem betrokken wil zijn kan contact opnemen 
met tel.nr. 030 2080211 of e-mail zonnebloem.debilt.bilthoven@
hotmail.com (Thea van Maurik)

Overal zijn ze struiken gaan snoeien
maar dat hoef je echt niet te verfoeien
het  komt goed allemaal
want al lijkt het nu kaal 
ze gaan in het voorjaar weer groeien

Guus Geebel Limerick
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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en 
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij DELA kunt u rekenen op een luisterend 
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk 
en bijzonder te maken. Op een waardige manier afscheid nemen, is bij DELA zonder 
verzekering al mogelijk vanaf € 1.450.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook bij u in de buurt is een van 
onze teams beschikbaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. Want bij coöperatie 
DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Tap

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/bilthoven of bel 
030 200 45 30. 

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Geregeld naar wens door Nadia en Sanne van DELA

Bosch Afwasmachine inouw
SMV46IX10NL
Volledig geintregreerd
Energieklassa A++
SilencePlus 46dB
Vario Flex korven

NU 699,-

en voor 89,95 bouwt Danny
hem vakkundig in voor u!

Voor onze winkel op de Hessenweg zoek
ik iemand die het verschil wil maken voor
onze klanten. Met interesse in de techniek
en affiniteit met IT hebben wij plek voor jou!
Heb je vragen over de vacature, loop even
binnen of bel 030 - 207 4 204.

LG Smart TV
32LK6100
LED tv
Web OS
Full HD resolutie
HDMI en USB

van 349,-

NU 281,-
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Leerlingen HNL 
op Wiskunde Olympiade

door Walter Eijndhoven
 

Om naar de finale in 2020 in Rusland te mogen, worstelden leerlingen van Het Nieuwe Lyceum 
(HNL) in Bilthoven zich op woensdag 24 januari door de eerste wedstrijdronde. Tijdens 

trainingsdagen en -weekenden maakt de groep zich op voor de volgende voorronde in maart, 
om ook dan zo goed mogelijk te kunnen scoren op wiskundig inzicht.  

De Nederlandse Wiskunde Olympi-
ade is een jaarlijkse wiskundewed-
strijd voor leerlingen van havo en 
vwo. Alle leerlingen van klas 1 tot 
en met 5 van HNL, met belangstel-
ling voor wiskunde, konden mee-
doen aan de eerste ronde. De 25 
deelnemers werden met uitdagende 
opgaven getest op creativiteit en 
wiskundig inzicht. 

Trainingen
Al vanaf half november krijgen 
deelnemers aan de Wiskunde 

Olympiade extra trainingen van 
hun wiskundedocent Abdel Azou-
gagh. ‘Voor de eerste ronde hebben 
zich dit jaar 25 leerlingen aange-
meld’, vertelt Azougagh. ‘Voordat 
de eerste toets op school plaatsvond 
kreeg iedereen extra wiskundetrai-
ningen, ook in het weekend’. Azou-
gagh nam alle stof secuur door met 
de leerlingen op het gebied van 

algebra, meetkunde, getaltheorie, 
polynomen, ongelijkheden en in-
ductie, zodat zij alle benodigde stof 

beheersen. Azougagh: ‘Voor de eer-
ste ronde moesten zij allerlei puz-
zels en raadsels oplossen. Dit ver-
liep heel goed. Voor de toets krijgt 
iedereen 100 minuten de tijd, maar 
sommigen hebben die tijd ook echt 
nodig’.

Bewijzen
Ook voor de tweede ronde in maart 
worden de deelnemers goed voor-
bereid. Daarna vindt de landelijke 
finale plaats op 13 september, aan 
de Technische Universiteit Eind-
hoven. De deelnemers aan de lan-
delijke finale worden niet alleen 
op hun eindantwoord beoordeeld, 
maar komt het ook aan op volle-
dige berekeningen of het geven van 
sluitende bewijzen. Om hier goed 
beslagen ten ijs te komen, vindt de 
finaletraining plaats. Deze bestaat 
uit vier trainingsmiddagen aan een 
universiteit, waarin diverse wis-
kundige technieken worden geoe-
fend en de leerlingen leskrijgen in 
het oplossen van opgaven en het 
opschrijven van bewijzen. 
Azougagh: ‘Mijn ultieme doel is 
natuurlijk Rusland. Al gaat maar 
één leerling volgend jaar naar dé 
finale, dan ben ik tevreden’. 

Abdel Azougagh brengt de leerlingen alle beginselen van de wiskunde bij.

De Nationale Voorleesdagen 
op Het kabouterbos

Woensdag 23 januari zijn de jaarlijkse Nationale Voorleesdagen gestart. 
Tijdens deze dagen benadrukken basisscholen en kinderopvang het belang en het plezier van 

lezen door de voorleesmomenten extra gezellig te maken en de kinderen te betrekken 
bij het lezen. 

Voorlezen en zelfstandig lezen zijn 
belangrijk voor taalontwikkeling 
en woordenschat. Niet alleen voor 
kinderen op de basisschool, maar 
ook voor de allerjongsten, die juist 
hun taal aan het ontwikkelen zijn. 
Wanneer peuters plezier krijgen in 
boekjes, voorlezen en verhaaltjes 
dan is dat de basis om lezen leuk 
te vinden. 

Peuteropvang
De peuteropvang is ontstaan door 
de intensieve samenwerking tus-
sen de kinderopvangorganisatie 
Eigen&Wijzer en de Bosberg-
school in Hollandsche Rading. Bin-
nen het schoolgebouw zorgt men 
gezamenlijk ervoor dat peuters zich 
spelend leren verder ontwikkelen 
en voorbereid doorstromen naar het 

basisonderwijs. Twee leerlingen 
uit groep 6 van de Bosbergschool 
(Hollandsche Rading) hebben afge-
lopen donderdag bij peuteropvang 
Kabouterbos voorgelezen. De peu-
ters luisterden geïnteresseerd naar 
het verhaal over Harry de poes en 
genoten van de gezonde traktatie.

(Wilco Veldhuizen)

Leerlingen uit groep 6 lezen voor aan de peuters.

Kubus oplossen 
is een makkie

door Walter Eijndhoven

Wie kent de befaamde kubus niet. De kubus met de gekleurde vakjes 
uit de jaren ‘70 was voor menigeen een onoplosbaar raadsel. Maar niet 
voor Robin Verstraten uit Bilthoven. Binnen elf seconden lost hij deze 
puzzel op. Hoe is dat mogelijk? Verstraten raadt iedereen maar één ding 
aan.

En dat is oefenen, oefenen en nog eens oefenen. En natuurlijk weten 
hoe je moet draaien, met een soepeldraaiende kubus. Het verhaal begint 
zeven jaar geleden, toen Robin, masterstudent Wis- en Natuurkunde 
aan de Universiteit Utrecht, een kubus kreeg van zijn buurman. 

Oefenen
‘Mijn interesse in de Rubik’s kubus, zoals de kubus officieel heet, be-
gon zeven jaar geleden, nadat mijn buurman mij een kubus gaf’, vertelt 
Robin. ‘Door veel te oefenen kreeg ik al snel door hoe de kubus, een 
3x3, op te lossen. Kubussen zijn verkrijgbaar in diverse variatnten: be-
halve de 3x3, bestaat er ook een 2x2 en een 4x4 variatie. En natuurlijk 
nog de pyraminx (piramidevorm) en een megamix met 12 vakjes’. Al 
snel nam Robin deel aan wedstrijden vanuit Speedcubing Nederland, 
de regionale organisatie voor kubusspelers.

Oplossen
‘Het oplossen van een kubus is niet echt moeilijk, in tegenstelling tot 
wat velen denken’, legt Robin uit. ‘Er bestaan diverse manieren om een 
kubus op te lossen. Je moet twee dingen leren. Ten eerste de volgorde 
waarin je de Rubiks Kubus oplost en ten tweede de manier waarop je 
dit per stap moet aanpakken, daarbij is de laag-voor-laag methode het 
makkelijkst aan te leren en het simpelst te onthouden. Als je deze me-
thode goed onder de knie hebt, kun je de kubus binnen twee minuten 
oplossen’. 

1,8 seconden
Tijdens wedstrijden gaat alles natuurlijk veel sneller. En met diverse 
soorten kubussen. Robin: ‘Iedere wedstrijd begint met een standaard-
opstelling en je krijgt ongeveer tien seconden om te zien hoe de kubus 
is verdraaid. Dan leg je de kubus voor je neer, met de handen op een 
timer. De timer loopt direct, zodra jij je kubus oppakt. Daarna leg je je 
handen weer op de timer en staat de tijd stil’. Het oplossen van de py-
raminx gaat heel snel. Tijdens het interview stond de tijd stil op slechts 
1,8 seconden. Deze zomer gaat Robin naar het WK in Australië. En wie 
weet wordt hij wel de nieuwe wereldkampioen.

Robin heeft meer dan 200 kubussen in de vitrinekast staan.

Winterfeest 
Kinderopvang 

Donderdag 31 januari 
schenen er mooie lichtjes 
aan de rand van het 
bos. Bij Kinderopvang 
Leeuwerik in Bilthoven 
vierden ze die dag het 
winterfeest. Hoogtepunt 
was een bezoekje van 
de Winterfee die op 
passende wijze muzikaal 
begeleid werd.
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korting55% 

+1 ZEGEL

+1 ZEGEL
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Zet- en drukfouten voorbehouden.

Kijk voor meer informatie over de spaaractie op hoogvliet.com/leifheit.

Andy of Glorix 
 Alle soorten
Van 7.00 - 14.05 

Campina vla 
of romige 

yoghurt
 Alle soorten

2 stuks
  Van 2.42 - 3.44

Voor 1.21 - 1.72 

Acties zijn geldig van woensdag 6 t/m dinsdag 12 februari 2019.
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Kijk voor meer informatie over de spaaractie op hoogvliet.com/leifheit.
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Van 7.00 - 14.05 
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Help SRG aan donatie
Marieke en Petra van der Helm uit Maartensdijk

organiseren met een aantal vrijwilligers voor de 30ste keer 
met hun stichting het Ruiterweekend voor gehandicapten. 

‘We krijgen dit jaar sponsoring van de ING’, zegt Marieke enthousiast. 
Daarbij geldt dat hoe meer mensen stemmen door ons project aan te 
klikken, hoe meer sponsoring we krijgen.’

Geselecteerd
De Stichting Ruiterweekend Gehandicapten (SRG) is een stichting die 
als doel heeft eenmaal per jaar een dressuurwedstrijd over twee dagen 
te organiseren inclusief een feestavond en een overnachting. De doel-
groep voor deze wedstrijd is de individuele verstandelijk en/of lichame-
lijk beperkte ruiter en ook verenigingen waar deze ruiters rijden. 
Eind vorig jaar meldden de initiatiefnemers het project aan bij ING 
en in december kregen ze het bericht dat ze geselecteerd waren voor 
een donatie uit het ING Nederland fonds. De hoogte van het bedrag 
wordt bepaald door het aantal stemmen. SRG kan rekenen op minimaal 
€1000,- maar als zij van de 4 andere genomineerden in deze regio de 
meeste stemmen krijgen, wordt het bedrag 5 keer zo hoog.

Wedstrijd met handicap
Paardrijden en wedstrijd rijden terwijl je een handicap hebt is op veel 
maneges niet mogelijk. Vaak omdat ze geen menskracht hebben voor 
nét dat stukje extra ondersteuning die een gehandicapte ruiter nodig 
heeft. 
Voor het Ruiterweek-
end Gehandicapten 
zet een enorme grote 
groep vrijwilligers 
zich in en worden alle 
deelnemers een heel 
weekend lang waar 
nodig ondersteund. 
De ruiters kijken er 
ieder jaar weer naar 
uit en niet alleen van-
wege de wedstrijden. 
Want naast de wed-
strijden staat er ook 
een feestavond op het 
programma. Ruiters 
en begeleiders ont-
moeten twee dagen lang mensen 
met dezelfde hobby en daar ont-
staan weer nieuwe vriendschap-
pen uit. 

Stemmen
Stemmen kan tot 10 februari op 
de site van ING via 
www.ruiterweekend.com. 
Petra: ‘Hoe leuk zou het zijn 
als wij winnen. Het geeft ons fi-
nancieel wat armslag maar zou 
vooral een kroon op ons werk 
zijn. In de gemeente wonen 
zoveel sporters en betrokken 
mensen. Die snappen wat zo’n 
weekend voor de deelnemers 
kan betekenen en ik hoop echt 
dat het aantal stemmen die me-
ning onderstreept.’

Irene zet iets recht
‘We hadden nog iets recht te zetten tegen Keistad’ zei middenaanvaller Marit Pasterkamp: 

‘we verloren daar met 4-0 in de slechtste wedstrijd van het seizoen.’ 

Dat recht zetten is meer dan gelukt 
voor de Irene-dames. Was de uit-
wedstrijd in Amersfoort de slecht-
ste wedstrijd van het seizoen, de 
thuiswedstrijd tegen hetzelfde team 

is de beste wedstrijd tot nu toe. Daar 
zag het in het begin niet naar uit, 
want in no-time stond Irene met 6-0 
achter. Daarna was er geen houden 
meer aan. Irene ging keigoed spelen 

en kwam bij 9-9 op gelijke hoogte, 
waarna het via 15-10 doorliep naar 
25-20. De tweede set begon Irene 
voortvarend en liep via keiharde 
smashes van Lisa Luini, Marit Pas-
terkamp en Zare van Haaren uit 
naar een 9-2 voorsprong. Keistad 
wist door veel risico te nemen met 
de opslag nog even terug te komen 
maar uiteindelijk trok Irene zonder 
in de problemen te komen de twee-
de set met 25-21 naar zich toe. 
Daarna denderde de Irene-trein 
volledig over Keistad heen en met 
25-19 en 25-14 werden de laatste 
twee sets gewonnen. ‘Dit was echt 
genieten’ zie Irene voorzitster Ineke 
van Straaten. ‘Irene Super Saturday 
was sowieso al een succes met een 
enorme publieke opkomst, maar dat 
ons vlaggenschip met al die jonge 
meiden zo goed speelt is fantas-
tisch’. 

(Michel Everaert)
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Bram Krikke steelt de show bij de 
Gouden RadioRing

door Henk van de Bunt

Donderdagavond 31 januari vond 
het gala van de Gouden RadioRing 
plaats. Natuurlijk stond Neder-
landse koning van de radio Edwin 
Evers in de spotlights, toen hij dé 
prijs van de avond won: de Gouden 
RadioRing. Maar er was nog een 
man in de zaal, die met de lachers 
op zijn hand in de schijnwerpers 
stond. Hij werd een aanstormend 
talent genoemd, maar is misschien 
wel de grote redder van de radio-
wereld: Bram Krikke; tot voor kort 
inwoner van Hollandsche Rading 
en met wie De Vierklank eind 2017 
al een ontmoeting had.

Je kunt de prijswinnende radio-
dj van SLAM! ook kennen van 
zijn video’s op YouTube genaamd 
‘Bram In De Buurt’; Krikke is na-
melijk niet alleen van maandag tot 
en met donderdag van zeven tot 
tien uur ‘s avonds te horen in Club 
Ondersteboven, hij is ook een grote 
hit op YouTube met zijn interviews 
op straat.

SLAM
SLAM! (Sound Lifestyle And 
More) is een Nederlands com-
mercieel, landelijk radiostation dat 
voornamelijk muziek, gericht op 
jongeren uitzendt. Het pand van 
SLAM! is gevestigd in Naarden. 
De 24-jarige Krikke over het sta-
tion: ‘SLAM! is het populairste 
radiostation onder jongeren. Je 
kunt het beluisteren via 91.1fm 
op de radio, via internet en via de 
SLAM app. Daarnaast kun je ook 
meekijken in de studio op SLAM 
TV en op de YouTube-kanalen van 
SLAM!. Meer dan genoeg keuze 
dus!’
 
Bosbergschool
Bram Krikke werd geboren in 
Weesp en woonde vanaf zijn zesde 
tot vorig jaar in Hollandsche Ra-
ding: ‘Daar kwam ik terecht op de 
Bosbergschool, die letterlijk naast 

ons huis staat. Super handig. Als 
kind had ik altijd een enorme pas-
sie voor televisie, films, radio en 
media. Die passie heeft mij eigen-
lijk nooit meer losgelaten. Dat ik 
nu radiopresentator ben bij SLAM! 
is dan ook echt een droom die uit-
komt. Ik kreeg in 2017 ineens een 
berichtje van ze of ik op gesprek 
wilde komen. Natuurlijk wilde ik 
dat. Zo is het balletje eigenlijk gaan 
rollen’. 

Vroeger
Bram Krikke werkte ooit bij een 
bouwmarkt en daarna startte Bram 
een eigen YouTube-kanaal onder 
de alleszeggende naam ‘Bramos’. 
Zo kon hij naast zijn studie jour-
nalistiek gemakkelijk al zijn crea-
tiviteit kwijt. Bram: ‘Toen ik ver-
volgens een baan als presentator 
aangeboden kreeg bij het jongeren 
tv-programma #FIRST ben ik daar 
vol voor gegaan. Zo kon ik al wat 
ervaring opdoen in de mediawe-
reld. Mijn YouTube-kanaal heb ik 
er altijd naast gehouden en bleef 
daar ook video’s voor maken. Zo 
is SLAM! uiteindelijk ook bij mij 
terecht gekomen. Ze hadden mijn 
filmpjes op YouTube gezien en 
vonden deze blijkbaar leuk genoeg 
om mij vervolgens voor een ge-
sprek uit te nodigen’.

Ondersteboven
Over het programma Club Onder-
steboven vertelt Bram: ‘De club 
is van iedereen. Die driehoek van 
luisteraars, artiesten en presentator 
staat centraal bij Club Onderste-
boven; zij krijgen een rol in alles 
wat er gebeurt. Luisteraars dagen 
artiesten uit, artiesten presenteren 
mee en komen optreden, luisteraars 
delen hun meningen en fantasieën 
over allerlei onderwerpen. Zo word 
het een echte club, met een open-
deur-beleid; iedereen is welkom. 
Man, vrouw, transgender, gender-
neutraal: alles kan’.

Speeches
Geheel terecht won Bram donder-
dagavond de Marconi Award voor 
Aanstormend Talent én de Zilve-
ren RadioSter Man. Winnen is één, 
maar daarna kwamen de speeches. 
En ook daar pakte Bram Krikke de 
winst, want beide speeches lieten 
de zaal hardop lachen en pasten 
precies bij wat je van een grap-
pige radio-dj verwacht. De eerste 
prijs, die hij won was voor Aan-
stormend Talent en Krikke opende 
zijn verhaal met een oud-docent 
Duits: ‘Dit is niet normaal, ik had 
dit niet aan zien komen. Mijn Duits 
docent trouwens ook niet, van 
vroeger van de middelbare school. 
Die zei: ‘Bram, dat wordt niks met 
jou’. Nou, ik sta hier nu en ja zij 
is overleden. Dus hè, ja, verschil 
moet er wezen’. Vervolgens haalde 
hij meerdere speeches uit zijn zak: 
één voor iedere nominatie. Waarna 
hij rustig begon te zoeken naar de 
juiste speech. Hier bedankte hij on-
der andere zijn vriendin: ‘Mijn al-
lermooiste en liefste vriendin Didi 
zit hier ook. Ik weet niet of jullie 
haar hebben gezien, maar... enorm 
geil’. Om onverstoord verder te 
gaan met het bedanken van de zaal. 
Hij zwaaide af met de andere spee-
ches in zijn hand: ‘geniet van de 
avond. En tot zo’. 

Grind
De volgende award, die hij won was 
de Zilveren RadioSter Man; ook 
hier was hij goed op voorbereid. 
Hij was samen met Edwin Evers 
en Wilfred Genee genomineerd en 
daar had hij het volgende op te zeg-
gen: ‘Genomineerd waren zalm, 
tonijn en grind. En grind wint ‘m, 
het is ongekend’. Hij vroeg ook nog 
om een applaus voor Edwin Evers, 
die hij de absolute koning van de 
radio noemde. Na een luid applaus 
van het publiek greep Bram in: ‘Zo 
kan - ie wel weer hoor. Ik bedoel, 
hij heeft niet gewonnen, ofzo’. 

Met De Marconi Award voor Aanstormend Talent (rechts) én de Zilveren 
RadioSter Man (links) in handen geniet Bram Krikke een paar dagen 
later nog na.

Grote blijdschap bij een van de deelnemers aan 
het ruiterweekend

Irene speelt haar beste wedstrijd van het seizoen.

advertentie

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.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.

Jezus zegt: Dit nu is het Eeuwig Leven, dat zij U kennen, 
de enige waarachtige God en Jezus Christus, Die U gezon-
den hebt! Evangelische Gemeenschap, zondag 10 uur, De 
Koperwiek, Bilthoven.

Vakantiewoningen te huur in Spanje in de kust/badplaats 
Moraira 2 afzonderlijk geheel gerenoveerde vakantiewo-
ningen. Elk met een oppervlakte van tenminste 120 meter 
tezamen bestemd voor maximaal 8 personen. In elke woning 
zijn naast een woonkamer, keuken, 2 slaapkamers, 1 of 2 
badkamers met 1 of 2 douches. Groot privé-zwembad van 
10 meter bij 5 meter, diepte oplopend van 1.45 meter naar 
2.25 meter met 1 warme buitendouche. Terrein grootte 1.300 
meter met meerdere terrassen, palmen nz. Voor foto’s en meer 
informatie zie website: MICAZU, snelcode 21155, mailadres 
varimo1@icloud.com of bel mob.06-10935315. 

Nootjes
Te koop aangeboden

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

Elec. CC KETEL 12kw. €85,-.
cirkel afkort zaagtafels. €25,-. 
€100,-. Tel 035-5771232

Dames skischoenen mt 26, 
normale schoen maat 40, 
brede voet. Merk Salomon, 
kleur lichtgrijs €10,-. Tel. 
06-14040516

Lichte mand h.l.b. 
20,5/37,5/52,5cm €2,-. Tel. 
06-14040516

10 klassieke opera cd’s 
o.a. Mozart don Giovanni, 
Puccini, Madame butterfly. 
€4,-. Tel: 06-14040516

Metalen kraantjes koffiepot 
€12,50. Tel. 0346-211738

2 goede koffers, harde 
deksels. Zien er nieuw uit 
€15,-. Tel. 030-6331609 of 
06-36252092

Rol bladlood, 25x450/500cm. 
25 kg voor €40,-. Tel. 
06-55707865

Picknicktafel, ziet er nog 
netjes uit €25,-. Tel: 0346-
282656

Blauwe fitness bankje voor de 
buikspieren. Ziet er nog netjes 
uit. €10,-. Tel. 0346-243758.

Model-treinbanen 2 dozen 
HO Trix. €50,-. 1 doos Faller 
€25,-. Tel. 035-5771232

Dubbel cd’s van Willeke 
Alberti het betreft alle beken-
den liedjes. €6,50. Tel 0346-
243758. 

Taartschep en mes argento. 
800-1000 in cassette. €25,-. 
Tel 030-2290923

Tafellaken damast, nieuw, 
nog in doos, 140x180 cm. 
€5,-. Tel. 030-2290923

Zwart/grijze damesschoenen 
(sneakers) maat 40. Nieuw, 
nog in doos. €10,-. Tel. 030-
2290923

Grijze hoge dames laarzen 
gevoerd, weinig gedragen. (te 
klein) Maat 40,5. €7,50. Tel. 
030-2290923. 

Marionettenpop merk interia. 
75 cm hoog. Engelse golfer 
met bedieningsbedrading-
hoofd en handen van porse-
lein. €35,-. Tel. 030-2290923

Bruine glazen waterkan. 
33cm hoog. €5,-.Tel. 030-
2290923.

Senseo zilver HD7814. €30,-. 
Tel. 06-33779248

De Bos Atlas uitgave 2007 
van Wolters Noordhoff nog 
nooit gebruikt €25,-. Tel. 
06-15458450

Digitale personen weeg-
schaal, weegt tot 100 gr 
nauwkeurig als nieuw. €8,-. 
Tel. 06-16641083

Reiskoffer op wielen afm. 
h.58 x b.40x d. 22 cm. met 
cijfercodeslot en meerdere 
aparte ritsvakken als nieuw, € 
15,-. Tel. 06-16641083.

Hoge Rubberlaarzen (Hevea) 
maat 47/48  kleur groen. 
€12,50. Tel. 06-16641083

Steengrill 37x19 cm met twee 
spiritusbranders, nieuw € 
10,-. Tel. 06-16641083.

Antiverblindingslicht op de 
zonneklep, voor ontspan-
nen autorijden bij tegenlicht. 
€25,-. Tel. 06-16641083

Mooie afsluitbare beautycase 
L38 x B22 x H20 cm. € 7,50. 
Tel. 06-16641083

4 eetkamer stoelen zwart/grijs 
met armleuning en wieltjes. 
Lekker zittend. Totaal € 50,-. 
Tel. 06-19929961

Originele bruine rotan schom-
melstoel met kussen. € 25 p/s. 
Tel. 0644732069

Stalen noren maat 28 ( ca 
41 a 42 ) Met zwarte schoen 
en beschermers. € 15,-. Tel. 
06-44732069

Wit kinderbedje geheel com-
pleet. €15,-. Tel. 06-44732069

Te koop gevraagd
BOEKEN met als onderwerp 
circus. Tel. 035-5771232

Activiteiten
Tuinverg het Kloosterpark: Er 
zijn nu TUINEN vrij voor het 
kweken en oogsten van uw 
groente en fruit atvhetkloos-
terpark@hotmail.com.

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

Fietsen/ brommers
Op 1 februari 2019 rond 
14.30 uit de sloot getrokken 
langs fietspad Maartensdijk/
Hollandse Rading: 
Lichtblauwe jongensfiets. 
Merk Gigant MTX 350 met 
handremmen , versnelling en 
verlichting. Info: 0611 291 
353

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

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

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

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

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

GEZELSCHAPSDAME biedt 
zich aan. 43 jaar. In bezit van 
auto. Referenties beschikbaar. 
€12,- per uur. T. 06-53155494

Wilt u uw Engels of 
Frans graag wat opha-
len? Ervaren talendocen-
te, gepensioneerd, geeft 
CONVERSATIELESSEN in 
genoemde talen, waarbij alle 
aspecten van de taal behan-
deld kunnen worden. Ik woon 
in Bilthoven, de Leyen, tel. 
0651412055

G E Z E L S C H A P S - 
VERZORGSTER 55, referen-
ties beschikbaar. Te Bilthoven, 
tel 06-54941521 24/7.

KLUSBEDRIJF M van 
Hoorn. Voor al uw klussen in 
en om het huis. 0614841515 
ook bereikbaar via Whatsapp. 
www.KlusbedrijfMvanhoorn.nl

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) 

MAATJE GEZOCHT m/v 
voor alleenstaande 80 jari-
ge man. Voor gezelligheid, 
beschikt over auto. Omg. 
Groenekan Meer info. 
bramnoenen@hotmail.com. 

Ik zoek contact met de mini-
trix club. Tel. 0346-830120
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Skincare bij Marjolein is verhuisd! 
Vanaf heden is de salon geopend op de Gageldijk 101 in 
Utrecht. Uitkijkend over de weilanden met een ruim aanbod 
aan behandelingen gecombineerd met de beste (natuurlijke) 
producten. 
Samen werken we aan de verbetering van uw huid! 
Neem gerust een kijkje op www.skincarebijmarjolein.nl of 
neem contact op via 06-13836682

Klaverjassen bij SVM

Vrijdag 8 febr. wordt er geklaverjast in de kantine 
van SVM aan de Dierenriem in Maartensdijk. De 
aanvang is om 20.00 u en meedoen kost 3 euro. Er 
is ook een loterij, voor € 0,25 /st zijn loten te koop. 
Aanmelden: tel. 0346 212366 of 06 51832063.

SeniorWeb zoekt vrijwilligers

Bibliotheek Idea zoekt digimaatjes 
voor SeniorWeb. Een digimaatje 
is iemand die senioren een-op-een 
begeleidt bij het (beter) begrijpen 
van computer, smartphone of tablet 
tijdens de computer- en internetcur-
sussen. Heeft u ervaring met vooral 
smartphones en tablets of met com-
puters. Bent u geduldig en kunt u 
goed uitleggen hoe deze producten 
werken, neem dan contact op met 
Carla Heerschop: cheerschop@ide-
acultuur.nl. 

Ontmoetingsmiddag PCOB

Dinsdag 12 februari wordt de ontmoe-
tingsmiddag van de PCOB gehouden 
in de Ontmoetingskerk, Kon. Juli-
analaan 26 te Maartensdijk. De heer 
Wim Zondag vertelt over zijn hobby 

‘Genealogie’: over voor- en achter-
namen vanaf ca. 1800. De aanvang 
is om 14.30 uur. Voor informatie en 
eventueel vervoer: Henny Ockhuij-
sen, tel. 030 2202458

Rommelmarkt KBH

Op zaterdag 23 maart van 10.00 tot 
16.00 uur organiseert de Konink-
lijke Biltse Harmonie een rommel-
markt in Gebouw de Harmonie, 
Jasmijnstraat 6B, de Bilt. Goede en 
bruikbare spullen hiervoor kunnen 
worden aangeboden op zaterdag 9 
februari tussen 10.00 en 13.00 uur 
op de Jasmijnstraat 6B. Ophalen op 
zaterdag 9 februari; bel 06 21184275 
of mail lustrumcommissie@biltse-
harmonie.nl. De opbrengst van de 
rommelmarkt komt ten goede aan 
de viering van het 120 jarig bestaan 
in 2020.

Feminae
Woensdag 16 januari was de eerste bijeenkomst van proFeminae in Dorps-
huis De Groene Daan te Groenekan. proFeminae is een vereniging die wordt 
gevormd door vrouwelijke leden die woonachtig zijn in de gemeente De Bilt 
en omstreken. De belangrijkste doelstelling van proFeminae is het bevorde-
ren van saamhorigheid, borg staan voor gezelligheid en waar wenselijk steun 
aan elkaar verlenen. De vereniging telt momenteel 40 leden die op de tweede 
woensdag van de maand bijeenkomen. Regelmatig wordt een spreker uitge-
nodigd voor een lezing over een interessant of leuk onderwerp. De volgende 
bijeenkomst is woensdag 13 februari. Voor meer info. Secretaris (tel. 0346 
212685) of e-mail profeminae2019@gmail.com. (Ria Dekker)

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

Gratis kennismakingssessie Yoga in Hollandsche Rading
Kies voor een gezonde start van het jaar en kom op ma avond 
van 19.30 - 20.30 of di avond van 19.00 - 20.00 uur naar 
de Yoga in het Dorpshuis. De sessies worden gegeven door 
ervaren yogadocente Mirjam de Boer. Meer info: www.soe-
pelengezond.nl / 06 - 57 31 47 74.
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DOS stijgt naar vierde plek
In de Amstelveense sporthal - waar op een houten ondergrond wordt gespeeld - had DOS het 

lastig; of misschien beter gezegd: het maakte het zichzelf erg lastig. 

Beide teams zochten in de begin-
fase naar de mogelijkheden en 
wilden vooral verdedigend geen 
fouten maken. De wedstrijd kwam 
daardoor langzaam op gang met 
weinig doelpunten. DOS liet ver-
dedigend geen steken vallen en 
leidde na 10 minuten met een 0-3 
voorsprong. Halverwege de eerste 
helft was dit verder uitgebouwd 
naar een 1-6 voorsprong. 
Wat vooraf als een lastige wed-
strijd werd gezien, leek nu een 
gemakkelijke overwinning te wor-
den. Maar schijn bedriegt, want 
DOS verloor een beetje de grip op 
de wedstrijd. KVA, een ploeg die 

met de beschikbare kwaliteiten te 
laag staat op de ranglijst, kwam te-
rug in de wedstrijd. Met rust had 
de thuisploeg de achterstand terug-
gebracht tot een verschil van twee 
punten.

Moment
De periode rondom het pauzemo-
ment was een mindere periode 
voor DOS. Na de 6-8 ruststand 
bracht KVA eerst de achterstand 
terug en pakte hierna een 10-8 
voorsprong. De voorsprong werd 
verder uitgebreid naar 16-13 en in 
deze fase hing DOS aan een zij-
den draadje. Maar zoals zo vaak 

dit seizoen gaven de Westbroekers 
zich niet snel gewonnen. Op wils-
kracht werkten ze de achterstand 
weg. Met een eerste serie van 
drie doelpunten kwam DOS op 
16-16. Na een doelpunt van KVA 
kwam DOS met een tweede serie 
van drie doelpunten op een 17-19 
voorsprong richting het einde van 
de wedstrijd. Een vrije bal van 
KVA in de laatste minuut zorgde 
nog voor spannende slotseconden, 
maar DOS speelde de wedstrijd 
vakkundig uit. Volgende week 
ontvangt DOS koploper HKC uit 
Hardinxveld in De Vierstee. De 
wedstrijd begint om 20.30 uur.

TZ krijgt bij een voorsprong van 11-9 een strafworp.

Door de 18-19 overwinning stijgt DOS naar de vierde plek op de ranglijst.

FC De Bilt wint moeizaam 
De wedstrijd in Loosdrecht begon 
voor FC De Bilt zeer voortvarend, 
want na ongeveer vijf minuten 
maakte de Loosdrechtse keeper een 
inschattingsfout: Redouan Bous-
soufi was sneller dan hij dacht, 
pakte de bal af en wist de bal vanaf 
de zijkant netjes voor het doel te 
brengen, waar Mano Bakkenes het 
laatste tikje gaf: 0-1. 

Twee Biltse aanvallen later was 
het Sam Eerdmans die de bal pri-
ma voorzette en kopte Mo Ayoubi 
perfect binnen en zo stond het bin-
nen 10 minuten 0-2 voor de Biltse 
mannen. Daarna creëerde FC De 
Bilt nog enkele mooie kansen uit 
goede aanvallen, maar het leek wel 
of de mannen niet doorhadden dat 
de genadeklap heel belangrijk was. 
Loosdrecht bleef dus in de wed-
strijd en vlak voor rust kopte hun 
laatste man goed op doel, maar zijn 
kopbal belandde op de lat. Direct 

daarna gaf Redouan een perfecte 
pass op Mano, maar die laatste 
verzuimde af te ronden door de bal 
te mooi over de keeper te willen 
schieten en zijn lobje verdween net 
naast de goal.

Spannend slot
Na rust stroopten de Loosdrechters 
de mouwen op en het was een druk-
te van belang voor de Biltse keeper 
Jos de Gram. Jos en zijn verdedi-
gers hielden prima stand en na een 
kwartiertje kreeg FC De Bilt weer 
grip op de wedstrijd. Weer voldoen-
de kansen om het af te maken. Echt 
goede kansen, maar verder dan een 
bal op de paal van Jelle Vliek kwam 
het niet. In de 67e minuut werd 
Raymond van Nistelrooij alleen 
voor de keeper gezet: de grensrech-
ter vlagde en de scheidsrechter nam 
dit signaal over en floot. Raymond 
schoot wel met een prachtig lobje 
de bal over de keeper, 

de scheidsrechter gaf Raymond 
een gele kaart voor het ‘wegtrap-
pen’ van de bal en aangezien hij in 
de eerste helft ook al een gele kaart 
had ontvangen, kon Raymond gaan 
douchen. Een kwartier voor tijd 
wist Loosdrecht met een mooi schot 
de aansluitingstreffer te forceren en 
het werd dus een spannend slot. De 
Biltse verdediging deed het prima 
en wist de schade te beperken. De 
beste kansen daarna waren voor De 
Bilt en het was dan ook niet geheel 
verwonderlijk dat uiteindelijk de 
1-3 viel. 

Steven van den Berg gaf een mooie 
pass op Sam die alleen voor de kee-
per goed bleef kijken en zag dat 
Sander van den Berg er beter voor 
stond. Sander rondde dit buiten-
kansje prima af en de wedstrijd was 
gespeeld. 
Op 9 februari om 14.00 uur speelt 
FC De Bilt 1 thuis tegen Odysseus.

Heerlijke pot korfbal
Nadat TZ vorige week net tekort kwam tegen Odik, stond nu de krachtmeting met nummer 2 
Pernix op het programma. En daar was nog wel een revanchegedachte aanwezig vanuit de 1e 

wedstrijd, waarbij TZ na de slotminuut opeens met lege handen stond. 

Van begin af aan ging men het veld 
in met duidelijke verdedigende in-
structies op de dames. Er ontspon 
zich een mooie wedstrijd: tot 6-6 
gelijk opgaand waarna TZ met 
Matthias, Luke en Randy als afma-
kers het initiatief naar zich toe trok. 
Pernix kwam terug tot 13-13, maar 
TZ ging met een mooie eindsprint 
naar de rust en met 17-13 werden 
de kleedkamers opgezocht. 

Na de rust werd zelfs een 20-15 
en 25-20 voorsprong bereikt, maar 
toch ging het aanvallend moeiza-
mer en moest er verdedigend steeds 
meer vrije worpen cadeau gegeven 
worden, waardoor Pernix zich terug 
knokte tot een 26-26 stand en zelfs 
2 minuten voor tijd op 27-28 kwam. 
Uiteindelijk wist Randy de gelijk-
maker via een strafworp neer te zet-
ten en eindigde de wedstrijd in 28-
28. Een dubbel gevoel overheerst, 
voor 90% de betere ploeg, maar in 
de slotfase had er ma zo verloren 
kunnen worden. Volgende week 
wacht een mooie krachtmeting in 
Gorkum tegen GKV. 

Magali wint Ice Talent 
Trophy België

Kunstschaatsster Magali Emmerik (12) uit De Bilt 
heeft donderdag in Hasselt in België de Ice Talent Trophy 
gewonnen. Zij schaatste in de categorie Basic Novice II. 

Op de song ‘Rise like a phoenix’ liet zij technisch een bijna foutloze 
kür, met mooie pirouetten en verschillende dubbele sprongen, zien. 
Ook kreeg ze de hoogste waardering voor haar performance en schaats-
vaardigheid. Magali heeft zich eerder al weten te plaatsen voor het NK 
dat in februari in Den Haag plaatsvindt. 

School
Magali schaatst sinds haar zesde. Ze is in Utrecht begonnen maar traint 
nu vier keer per week in Amsterdam. Ze heeft de KNSB-beloftestatus 
en is lid van de Vereniging voor Talent Ontwikkeling Noord-Holland, 
waarvoor ze één keer per week naar Alkmaar gaat. Het liefst zou ze 
nog veel vaker willen trainen. Haar drang is niet direct om de beste te 
worden, maar wel om steeds nieuwe dingen te leren en het beste uit 
zichzelf te halen. Ze vindt het heerlijk om hard te werken op het ijs. 
Gezien de reistijd die het kost is vaker trainen in combinatie met school 
echter moeilijk te realiseren. Daarom vindt Magali de zomervakantie 
het fijnst, dan kan ze kampen doen in het buitenland en iedere dag op 
het ijs staan en van haar passie genieten.               (Sylvia Wevers)

Magali tijdens de laatste KNSB Cup.

zaterdag
9 februari

aanvang: 14.00 uur
LEASE-

BUNDEL

FC DE BILT

ODYSSEUS

advertentie
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Rondleiding op 
Fort Ruigenhoek

door Henk van de Bunt

De provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant en het Rijk zien graag 
dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de UNESCO Werelderfgoedlijst wordt geplaatst. Op 
maandag 28 januari heeft een delegatie uit de provincies Noord-Holland en Gelderland het 

nominatiedossier aangeboden bij UNESCO in Parijs. 

De Hollandse Waterlinie wordt ge-
vormd door het al bestaande Werel-
derfgoed Stelling van Amsterdam 
en de voorgestelde uitbreiding met 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Samen vormen zij een compleet 
monument van verdediging van het 
land met water als bondgenoot. De 
Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft 
als toekomstig Werelderfgoed een 
mooie aanvulling op de bijzondere 
waarde van de Stelling van Amster-
dam. 

Aangelegd
Fort Ruigenhoek was een belang-
rijk onderdeel van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie: De Linie voor de 
verdediging van de Vesting Hol-
land. In het boek De Frans Duitse 
oorlog van Anne Doedens en Liek 
Mulder leest men: ‘In de jaren 
1867-1870 werd rond Utrecht een 
vooruitgeschoven verdedigingsli-
nie aangelegd. […] De stad Utrecht 
was belangrijk. Er lagen een kleine 
vijfduizend man in Zeist, op de 
Houtense Vlakte en in de forten De 
Bilt, Vossegat, Vechten, Ruigen-
hoek, De Gagel, Tienhoven, Nieu-
wersluis, Blauwkapel, Voordorp en 
Lunetten. 

Sluisje
De nieuwste forten van de linie 
rond Utrecht werden in 1870 in 
gebruik genomen: daaronder ook 
Ruigenhoek en Voordorp. […] Fort 
Ruigenhoek […] nam de taken van 
het dichter bij Utrecht gesitueerde 
Blauwkapel over als onderdeel 
van de vooruitgeschoven ring, die 
noodzakelijk was geworden door 
de verbetering van de artillerie. 
Het fort diende ter afsluiting van 
het acces Ruigenhoekse Dijk en als 
verdediging van de keerkade tussen 
twee inundatiekommen. Bij het fort 
treft men een twee decennia gele-
den op initiatief van de bekende 
Groenekanner drs. W. van Schaik 
(†) hersteld sluisje tussen twee in-
undatiekommen aan’. In dit boek 
staat ook een fietsroute langs de 
forten.

Cultuur
Met de intrekking van de Kringen-
wet in 1963 kwam een einde aan 
deze nationale defensielinie. De 
forten in de NHW verloren hun mi-
litaire betekenis. Maar niet fort Rui-
genhoek. Fort Ruigenhoek speelde 
geen rol meer in de nationale ver-
dediging maar het fort kreeg een 

nieuwe leven in het NATO bondge-
nootschap, de internationale defen-
sie. De periode van de Koude Oor-
log. Op fort Ruigenhoek wordt in 
het kader van dit bondgenootschap 
voorzieningen gemaakt om de Ne-
derlandse rol in dit internationale 
bondgenootschap waar te kunnen 
maken.
Fort Ruigenhoek, gelegen ligt ten 
noorden van de stad Utrecht. Het 
werk wordt ook wel het Fort op de 
Ruigenhoeksche Dijk genoemd. 
Fort Ruigenhoek is eigendom van 
Staatsbosbeheer; er wordt gekoerst 
op een culturele bestemming.

Erfgoed
In 1996 nam UNESCO de Stelling 
van Amsterdam op de Werelderf-
goedlijst op. In juni 2014 besloot 
het Rijk om de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie op de voorlopige no-
minatielijst voor UNESCO Werel-
derfgoed te zetten, als uitbreiding 
op de Stelling van Amsterdam. De 
hoop is dat de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie in de zomer van 2020 
door UNESCO wordt aangewezen 
als Werelderfgoed. Daarmee is het 
UNESCO-Werelderfgoed Holland-
se Waterlinies een feit.

Fort Ruigenhoek was een belangrijk onderdeel van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie.

Muziekinstrumenten
uit de natuur

KinderNatuurActiviteiten organiseert activiteiten voor kinderen in en 
over de natuur. Dit wordt gedaan door vrijwilligers van Utrechts Land-
schap en IVN De Bilt. Woensdag 13 februari gaat het over Muziekin-
strumenten uit de natuur. 

Dieren in het bos maken de meest fantastische geluiden. Oehoe van een 
uil, het lachen van een groene specht of het gezang van een nachtegaal. 
Als jij mooi kunt zingen dan heb je mazzel. Met takken en andere hulp-
middelen kan je de meest mooie instrumenten maken. Wat dacht je van 
een gitaar met één snaar. Wie weet wordt je wel een echte muzikant 
tijdens deze middag die bestemd is voor de leeftijdsgroep 6 t/m 10 jaar. 
Aanvang 14.30 tot 16.30 uur bij Paviljoen Beerschoten, de Holle Bilt 
6, in De Bilt. Aanmelden kan per email tot en met zaterdag 9 februari 
naar kindernatuuractiviteiten@gmail.com

Nova weer met lege handen
Afgelopen zaterdag stond er voor de selectie een dag met veel kilo-
meters op de planning. Het tweede speelde een belangrijke wedstrijd 
in Amsterdam tegen Rohda. Tot aan de eerste helft ging het gelijk op, 
maar het was Nova die na de rust snel uitliep. De wedstrijd werd uitein-
delijk gewonnen met 17-24. Een mooi resultaat dus! Daarna was het de 
beurt aan het eerste. DOS Kampen was de tegenstander deze zaterdag. 
Na een rommelige wedstrijd liep DOS Kampen in de laatste fase uit en 
moest Nova het verlies incasseren. 

In de eerste minuten wist Nova snel op voorsprong te komen. De 0-2 
voorsprong werd al snel ingehaald en DOS Kampen wist snel een goede 
voorsprong te pakken. De korfballers van Nova slaagden er niet in om 
dichterbij te komen dan vier punten. De scheidsrechter drukte zijn stem-
pel op de wedstrijd door bijna elke actie naar binnen te bestraffen met een 
vrije bal of strafworp. Nova wist 
hier in de tweede helft slim op in 
te spelen en wist zo weer grip op 
de wedstrijd te krijgen. 

Echter was het DOS Kampen 
die strafworpen wist af te drin-
gen, waardoor het erg lastig werd 
voor Nova om langszij te komen. 
Naast de strafworpen en vrije 
ballen wist DOS Kampen ook 
goede doelpunten uit het spel te 
maken. Iets wat bij Nova niet 
wilde lukken. Een mooi moment 
in de eerste helft was de actie van 
Richard van der Pas die vanuit de 
hoek van het veld wist te scoren 
met een mooie ‘one-hander’. Het 
lukte Nova niet om dichterbij te 
komen en in de laatste fase wist 
DOS Kampen nog verder uit te 
lopen. De eindstand van 36-26 
was niet gelijk aan het wedstrijd-
beeld, maar wel de realiteit. 

Bewoners verfoeien snoeibeleid
door Henk van de Bunt

Bewoners van de Iepenlaan stond het huilen nader dan het lachen toen zij op 24 januari thuis 
kwamen: Het groen op het pleintje, 40 meter van de weg af, was drastisch gesnoeid. Bewoners 

zijn geschrokken van de kaalslag’.

De communicatie met de nog aan-
wezige medewerkers van de Biga-
groep verliep vervolgens niet ge-
heel soepel. Een ervan meldde dat 
hij ‘dit gezeik de hele dag al aan 
moest aanhoren’ en vervolgens: 
‘Zo, en nu gaan we helemaal alles 
omzagen’. 

Brief
Gemeente De Bilt stelde eerder de 
omwonenden op de hoogte van de 
snoeiwerkzaamheden waarbij zij 
aangeven dat het groen onbeheers-
baar wordt en overlast geeft. Wie er 
melding heeft gemaakt van overlast 
is onbekend, wat rest is uitzicht op 
lelijke schuttingen en kale muren 
aan, stellen bewoners verontwaar-
digd vast. 

Onbegrip
Wat steekt is de wijze waarop de 
snoei heeft plaatsgevonden. ‘Het is 
zo onverschillig gedaan. Dat er ge-
snoeid moet worden, wij vinden het 
niet noodzakelijk, maar daar leggen 
we ons dan maar bij neer. Maar als 
dat nou je werk is, waarom dan niet 
met een beetje plezier. Je bent het-
zelfde aantal uren bezig. Wie geeft 
toch die opdracht om de omwonen-
den zo ongelukkig mogelijk achter 
te laten. Wat is onze winst als we 
naar kale muren, scheefgezakte 
schuttingen en verbleekte parasols 
moeten kijken omdat de prachtige 
groenblijvende bomen op last van 

iemand afgezaagd moeten wor-
den?’, luidt het onbegrip.

Gemeente
Anna Fallon reageert namens de 
gemeente De Bilt: ‘De gemeente 
snoeit deze winter in samenwer-
king met Biga-Groep plantsoenen 
en bomen in de hele gemeente De 
Bilt. Dit is nodig omdat de be-
planting en bomen anders te groot 
wordt en daardoor onbeheersbaar. 
We snoeien heesters terug en halen 
de zware takken weg. Dit is afhan-
kelijk van de soort beplanting. Van 
de bomen worden onderste takken 
verwijderd zodat er meer licht in 
de heestervakken komt en ze geen 
overlast meer veroorzaken. Uiter-

aard wordt per situatie bekeken en 
afgewogen wat er kan blijven staan 
in een planten-vak. Het snoeien ziet 
er rigoureus uit, maar alles loopt 
weer uit in het voorjaar. Het geluid 
van de motorzaag en de versnip-
peraar roept misschien ook een be-
paald beeld op. 
De bewoners van de Iepenlaan zijn 
vooraf per brief geïnformeerd over 
de snoeiwerkzaamheden. De mede-
werkers van Biga- Groep hebben 
ook aan deze bewoners uitgelegd 
met welke werkzaamheden ze be-
zig waren. Wij hebben de mede-
werkers opnieuw instructie gege-
ven om mensen te verwijzen naar 
de contactgegevens in de brief van 
de gemeente.

Kaalslag op de Iepenlaan.

Rondleiding
Om meer bekendheid te geven aan 
deze nominatie en meer te vertellen 
over Fort Ruigenhoek organiseert 
de Historische Vereniging Maar-
tensdijk op zaterdag 9 februari een 
rondleiding op fort Ruigenhoek. 

Deze start om 12.00 uur (verzame-
len bij fort Ruigenhoek). 
Na afloop is er nog een ontmoeting 
met koffie en wat lekkers. Aanmel-
den hiervoor en ook nadere info 
kan per e-mail tot en met 7 februari: 
gertjanwe@hotmail.com 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Tot snel!

Woe.
06-02
Do.

07-02
Vr.

08-02
Za

09-02
Zo.

10-02

In verband met

onze vakantiesluiting geen

“Wat schaft de pot?” menu

Woe.
20-02
Do.

21-02
Vr.

22-02
Za

23-02
Zo.

24-02

Gegrilde Texaanse steak
+ chimichurrisaus

of
Gebakken roodbaars

+ citroen-bieslooksaus
of

Emmenthaler quiche
+ champignonsaus

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Woe.
13-02
Do.

14-02
Vr.

15-02
Za

16-02
Zo.

17-02


	VK-M_06-02-19_01fc
	VK-M_06-02-19_02fc
	VK-M_06-02-19_03fc
	VK-M_06-02-19_04fc
	VK-M_06-02-19_05fc
	VK-M_06-02-19_06fc
	VK-M_06-02-19_07fc
	VK-M_06-02-19_08fc
	VK-M_06-02-19_09fc
	VK-M_06-02-19_10fc
	VK-M_06-02-19_11fc
	VK-M_06-02-19_12fc
	VK-M_06-02-19_13fc
	VK-M_06-02-19_14fc
	VK-M_06-02-19_15fc
	VK-M_06-02-19_16fc

