
Al sinds 1986 was Anton Otten actief 
in de organisatie en het bestuur van de 
plaatselijke bibliotheken. Hij was ini-
tiator van de fusie tussen de Biltse en 
Maartensdijkse bibliotheken in 2001 
en leverde een grote bijdrage aan de 
recente fusie met de Bibliotheek Zeist 
en Idea Soest.

Maartensdijk
Rond 25 jaar geleden begon Anton 
Otten zijn werk voor de plaatselijke 
bibliotheken bij de Maartensdijkse 
bibliotheek. Deze bibliotheek werd 
toen nog volledig bemand door vrij-
willigers. Het karakter van deze 
bibliotheek werd vooral bepaald door 
zijn kleinschaligheid en de omgang 
met de vrijwilligers, die grotendeels 
uit Maartensdijk zelf kwamen. De 
bibliotheek moest mee met zijn tijd 
en moest ook groeien om subsidies 
van de gemeente vast te houden. 
Daarom werd Otten in 1986 gevraagd 
door de bibliotheek om de organisatie 
in handen te nemen. ‘Ik wilde me niet 
bemoeien met het uitlenen, maar ik 
wilde wel helpen bij het zoeken naar 
mogelijkheden om de bibliotheek 
beter te organiseren’, aldus Otten. 
De ruimte die beschikbaar was voor 
de bibliotheek verdubbelde met de 
bouw van De Vierstee. Toen dit com-
plex uitgebreid werd en er nog meer 
ruimte beschikbaar kwam groeide de 
bibliotheek door en deed in kwaliteit 
niet onder voor de veel grotere Biltse 
bibliotheek.

Vrees
Toen de fusie van de gemeenten 
Maartensdijk en De Bilt aanstaande 
was begon men na te denken over 
het samenvoegen van gemeenschap-
pelijke diensten binnen de gemeente. 
Hier heeft Otten het initiatief geno-
men om contact op te nemen met de 
bibliotheek De Bilt/Bilthoven om te 
praten over samenwerking. ‘Als wij 
in de jaren hiernavolgend moeten 
overleggen met de gemeente over 
subsidiëring, sta je daar als een Cali-
mero naast een hele grote’. In het 
proces dat volgde om deze samen-
werking tot stand te brengen was er 
twijfel bij beide partijen. Zo vreesden 
de vrijwilligers in Maartensdijk, dat 
zij vervangen zouden worden door 
professionele krachten. In Bilthoven 
bestond er echter angst onder de 
professionele werknemers dat ze te 
duur zouden worden en vervangen 
zouden worden door vrijwilligers. 
Gepassioneerd vertelt Otten dat hij 
de sceptici ervan verzekerde dat dit 
niet zou gebeuren. ‘Ik vond dat een 
hele verkeerde gedachte, en ik heb 
alle mensen in Maartensdijk in die 

periode bezworen dat dat niet zou 
gebeuren.’

Fusie
Uit de resultaten van de fusie is 
gebleken dat Otten gelijk had. Hier-
door werd zijn visie op samenwer-
king versterkt. Hij stelt dat: ‘als je er 
in slaagt om alle krachten te bundelen 
en alle deskundigheid in te zetten 
voor het gezamenlijke doe je in een 
grote organisatie meer kunt bereiken’. 
Dit idee over samenwerking heeft 
Otten ook gedreven om de fusie met 
Idea Soest en de bibliotheek Zeist te 
stimuleren, met als gevolg de daad-
werkelijke fusie op 1 januari dit jaar.

Toekomst
Otten ziet in de toekomst meer 
samenwerking en op nog grotere 
schaal. Er wordt al op provinciaal 
niveau gesproken over samenwerking 
en zelfs al op landelijk niveau. Vooral 
met nieuwe ontwikkelingen zoals 
bijvoorbeeld e-books, die niet van 
locatie afhankelijk zijn, kan er effec-
tief worden samengewerkt op grote 
schaal. Hoewel e-books misschien 

de nieuwe manier van lezen vormt, 
ligt het belang van de bibliotheek in 
de toekomst echter ergens anders. 
De rol van de bibliotheek is lang 
niet uitgespeeld. Hoewel men vroeger 
nog vaak naar de bibliotheek ging 
voor informatie over een bepaald 
onderwerp wordt er nu steeds meer 
vanuit huis via internet gezocht. Op 

het internet is er echter een overwel-
digend aanbod aan informatie. Otten: 
‘De bibliotheek kan helpen bij het 
zoeken naar informatie, want zoeken 
is nog niet zo eenvoudig. Hoe groter 
de hooiberg, hoe moeilijker het is een 
speld eruit te halen. De bibliotheek 
blijft op deze manier als hulpbron 
onmisbaar’.
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RTV Utrecht in Maartensdijk
Vorige week woensdag werden door RTV Utrecht in Maartensdijk e.o. voor 
het programma van Henk Westbroek opnamen gemaakt. In Hollandsche 
Rading werd een item over paarden opgenomen, de orchideeën van Koos 
Wubbe werden bezocht en Henk Westbroek proefde van de tomaatjes van 
Landwaart. Na een item over de theezakjes van Marjoke Rozier werd een 
joggende Leo Fijen opgewacht aan het in de periferie van het dorp gelegen 
Oostveense Pad. Leo had zojuist de laatste editie van De Vierklank bezorgd 
gekregen en overhandigde deze graag aan Henk Westbroek.

Onderscheiding voor Anton Otten
door Florian Goldschmeding

Vrijdagavond ontving Anton Otten een Medaille van verdienste in zilver vanwege zijn inzet en betrokkenheid 
bij de plaatselijke bibliotheken. Na zich meer dan twee decennia ingezet te hebben nam Otten afscheid van 

de stichting Openbare Bibliotheken gemeente De Bilt.

In de Kastanjehof te Lage Vuursche reikte Burgemeester Arjen Gerritsen de 
Medaille van Verdienste in Zilver uit aan Anton Otten in aanwezigheid van 
echtgenote Ria Otten-van Braak. [foto Reyn Schuurman]

De uitzending van de opnames uit deze regio staat gepland op dinsdag 
8 februari a.s. [HvdB]  
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Westbroek
Op donderdag 27 januari zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier in. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om het oude 
papier vóór 18.30 uur aan de weg op 
of de daarvoor bestemde plaatsen te 
zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 29 januari wordt door 
muziekvereniging Kunst & Genoegen 
oud papier in Hollandsche Rading 
ingezameld. De wagen vertrekt om 
9.00 uur vanaf ‘Het Rondje’. U wordt 
vriendelijk verzocht de papiercontai-
ners en/of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.
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Bilthoven
Pr. Gem. Zuiderkapel Wijkgemeente 

Oost/West
30/1 • 10.30u - Drs.  P.D.D. Steegman, 

Bilthoven

Pr. Gem. Zuiderkapel Wijkgemeente De 
Ark

30/1 • 9.00u - Ds. W.C. Meeuse
30/1 • 18.30u - Ds.  M. Goudriaan, 

Veenendaal

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
30/1 • 10.30u - Jan Bodisci Massink, 

bezinningssamenkomst

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’

30/1 • 10.00u - Dhr. Jan Poot, Geldrop

R.K. Kerk O.L. Vrouw
30/1 • 10.00 en 11.30u - Pastor H. Eppink

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

30/1 • 9.30 - Ds.J. Blok (Schakel)
30/1 • 16.30 - Ds. C.J. Mewe 

(Immanuëlkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
30/1 • 10.00u - Ds. G.J. Codée

30/1 • 19.00u - Ds. C. van Andel, 
Amsterdam

Pr. Gem. Immanuelkerk
30/1 • 10.00u - Ds. G.M. Landman + Ds. 

M.C.E. Oskam-van Zwol
Afscheidsdienst Ds. M.C.E. Oskam - van 

Zwol

Pr. Gem. Opstandingskerk
30/1 • 19.30u - Taizédienst

R.K. St. Michaelkerk
30/1 • 10.00u - Eucharistieviering
30/1 • 12.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
30/1 • 10.00u - Dhr. J. Kirchner

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

30/1 • 10.30u - Mevr. Drs. I. Terlouw, 
Huizen

PKN - Herv. Kerk
30/1 • 10.00u - Ds. G.D. Hoff, Dodewaard

30/1 • 18.30u - Ds. D.J. van Eckeveld, 
Katwijk aan Zee

Herst. Herv. Kerk
30/1 • 10.30  en 18.00u - Ds. A.T. van 

Andel, Montfoort

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

30/1 • 11.00 uur - Mevr. Alice van 
Halsema, Soest

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

30/1 • 10.00u - Kand. B.J. van Assen, 
Zwolle

30/1 • 18.30u - Ds. L.W. van der Sluijs, 
Nijkerkerveen

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

30/1 • 9.30u - Mevr. Alice van Halsema, 
Soest

St. Maartenskerk
29/1 • 19.00u - Pastor Gerard de Wit
30/1 • 10.30u - Pastor Gerard de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

30/1 • 10.00u - Hr. J. Schep, Gorinchem
30/1 • 18.30u - Ds. P. Busstra, Bunschoten

PKN - Herv. Kerk
30/1 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
30/1 • 18.30u - Kand. A.N.J. Scheer, 

Huizen

‘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
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Amnesty in de bibliotheek
Op zaterdag 29 januari a.s. staat Amnesty International van 11.00 tot 12.30 
uur met een stand in de openbare bibliotheek van Bilthoven.
Daar kunt u uw handtekening zetten onder petities waarmee Amnesty bij 
regeringen aandacht vraagt voor gevangenen waarvan de mensenrechten 
geschonden worden. Ook is er informatie over Amnesty zelf en haar acties.

Vergadering Ouderenraad
De Ouderenraad van De Bilt vergadert op woensdag 2 februari om 14.00 
uur in de Coesfeldzaal in het gemeentehuis, Soestdijkseweg Zuid 173 te 
Bilthoven. De Ouderenraad behartigt de belangen van de ouderen in De 
Bilt en adviseert het College en de Gemeenteraad daarover gevraagd en 
ongevraagd. In tegenstelling tot de gebruikelijke openbaarheid van de ver-
gaderingen heeft de bijeenkomst van 2 februari een besloten karakter. In de 
week van 24 januari a.s. zal de definitieve agenda gepubliceerd worden op 
de website van de Ouderenraad: www.ouderenraad-debilt.nl.

Taizéviering Immanuëlkerk 
Zondagavond 30 januari is er een Taizéviering in de Immanuëlkerk in De 
Bilt, Soestdijkseweg-Zuid nr. 49. De meditatieve viering in de sfeer van het 
Franse klooster in Taizé begint om 19.30 uur. Na de viering kan er in de 
zaal achter de kerk koffie of thee worden gedronken en worden nagepraat.

Soefi-bijeenkomst
 
Op zondag 30 januari verzorgt het Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven een 
universele eredienst in Huize het Oosten, ingang Jan Steenlaan 25, Biltho-
ven. Aanvang 11.00 uur. Het thema is: ‘God, wie bent u?’ 

Het Soefisme is een religieuze levensbenadering, gebaseerd op geestelijke 
vrijheid, respect voor alle religies en het bewust ervaren van het dagelijks 
leven als bron van spirituele groei. (www.hier.is/soefisme) 

Ronde tafelmenu
Niet meer alleen uit eten! Ga heerlijk eten in het restaurant ‘Maertenshoek’ 
in Dijckstate. Iedere laatste zondagavond van de maand is de Ronde tafel 
gedekt. Voor € 10,- heeft u een heerlijk diner. Een fijn vooruitzicht om met 
elkaar een heerlijke maaltijd te nuttigen op zondag 30 januari a.s. tussen 
17.30 en 18.30 uur. Aanmelden hoeft niet, maar is wel gewenst, tel. 0346 
217323.

Lezing over geraniums
Op dinsdag 1 februari organiseert Groei&Bloei afdeling De Bilt, Bilthoven 
e.o. een lezing over (tuin-)Geraniums. Rein ten Klooster - onder andere 
collectiehouder van Erodiums voor de Koninklijke Vereniging voor Bos-
koopse culturen - komt vertellen over de Geraniaceavormen: Geraniums 
(ooievaarbekken) en Erodiums (reigerbekken). Deze winterharde, mooie en 
rijkbloeiende planten zijn er in vele variaties. 
Rein vertelt aan de hand meegebrachte planten en beeldmateriaal over de 
mogelijkheden. Op deze manier zullen meer dan 100 exemplaren de revue 
passeren. De lezing wordt gehouden in de Koperzaal van De Koperwiek, 
Koperwiek 3 te Bilthoven (zijkant van het gebouw) en begint om 20.00 uur. 
Ook niet-leden zijn welkom (€ 2,50).

Duurzaamheid dicht bij huis
Sommige mensen voelen de behoefte om geen onbetaalde rekeningen door te 
schuiven naar komende generaties, anderen willen het begrip goed rentmees-
terschap een concrete invulling in hun leven geven. Beide categorieën zouden 
hun leven duurzamer willen inrichten. Transition Towns (TT) is een beweging 
die daar behulpzaam bij is. 
TT heeft daarvoor een uitgekiend plan van aanpak opgesteld en organiseert 
op dinsdag 1 februari om 19.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst waarin 
enerzijds die bijzondere aanpak uit de doeken wordt gedaan en anderzijds 
gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten om samen in de eigen omgeving 
concreet aan de slag te gaan.
De avond is vrij toegankelijk. Plaats: St. Animo locatie ’t Hoekie, Prof. Dr. 
T.M.C. Asserweg 2, De Bilt. Meer informatie: e-mail ttdebilt@gmail.com of 
telefoon 030-2205946, website http://debilt.transitiontowns.nl.

Bezinningssamenkomst
Jan Bodisco Massink spreekt zondag 30 januari van 10.30 uur tot 11.30 uur 
in De Woudkapel aan de Beethovenlaan 21/hoek Sweelincklaan te Biltho-
ven over 'Bakens verzetten'
Jan Bodisco Massink, emeritus/gepensioneerd predikant (PKN) en psycho-
analyticus, was voorheen werkzaam als pastor in de afdeling psychothe-
rapie van een GGZ-organisatie. Hij begeleidt, spreekt, preekt, publiceert, 
onderwijst, leest en mijmert. In de bezinningssamenkomsten is er door-
gaans levende muziek te beluisteren. Er is kinderoppas aanwezig en na 
11.30 uur is er koffie en thee. Zie ook: www.woudkapel.nl

Tegenwoordig is menige stroper
op zoek naar brons of naar koper
zo verdween nu ook hier
het een beeld van de stier
misschien vind je het terug bij een sloper

Guus Geebel Limerick

Oud papier

Een zomer thuis 
wordt uitgezonden
Eind juli van het vorig jaar schre-
ven we over de opnames van de 
tele-film `een zomer thuis’. Een 
stukje uit deze film is gemaakt op 
de midgetgolfbaan aan de Juliana-
laan in Bilthoven. Erik Polders van 
de midgetgolgbaan meldt ons nu: 
‘De film wordt zaterdag 29 januari 
2011 om 19.00 uur op Nederland 
3. uitgezonden op televisie bij NPS 
met de aankondiging ‘bon yoyage’. 



Het Gospelkoor De Rovenians bestaat 
sinds 1983 en wordt sinds augustus 
1999 geleid door Kees Grobecker uit 
Maartensdijk. Hij is een veelzijdig en 
vooral muzikaal persoon, die op zijn 
eigen manier het koor veel nieuwe 
nummers geleerd heeft. Na anderhalf 
jaar tijd is het repertoire zo goed 
als vernieuwd. Naast de Nederlands- 
en Engelstalige nummers wordt dan 
ook in het Duits gezongen. Het koor 
bestaat uit ongeveer 35 zangers die 
op een geheel eigen manier gospel-
muziek ten gehore brengen. Het koor 
treedt regelmatig op tijdens kerk-
diensten. In november 2010 werd de 
dienst ‘Niemand is zoals jij’ voor het 
eerst opgevoerd in de Adventskerk in 
Alphen aan de Rijn. 

Andersoortige diensten
Een groep enthousiaste mensen 
binnen de Protestantse Gemeente 
Maartensdijk-Hollandsche Rading is 
gestart om andersoortige diensten te 
organiseren op een ander tijdstip dan 
de gebruikelijke ‘half tien’ op zon-

dagochtend. Met dit initiatief wil zij 
aan de wens van onder andere jonge-
ren tegemoet komen voor een andere 
invulling van een dienst en geloofs-
beleving. De eerste drie maanden van 
2011 zal op de laatste zondag van de 
maand een andersoortige dienst wor-
den gehouden. 

Themadienst
‘Niemand zoals jij’ is een boek 
geschreven door Max Lucado (1955), 
een Amerikaans Christelijk schrijver 
en voorganger. Kees Grobecker: ‘Wij 
doen letterlijk wat in het boek staat. 

Mensen moeten niet een traditionele 
kerkdienst verwachten, maar we heb-
ben wel respect voor die traditie. Wij 
brengen de aloude boodschap maar 
dan wel in een modern jasje. Het koor 
zingt, de gemeente zingt, er wordt 
gebeden, er is een kort meditatief 
moment met een boodschap en de 
zegen wordt niet uitgesproken maar 
gezongen. Wij proberen mensen aan 
te spreken op het weer teruggaan naar 

de basis van het evangelie: de liefde 
van God voor de mensheid. Wij hoe-
ven niet te voldoen aan de verwach-
tingen, die anderen van ons hebben. 
Wij hoeven geen Jezus te zijn, wij 
zijn gemaakt als uniek persoon en die 
mag er zijn zoals hij of zij is’. 

Wout
Het verhaal gaat over Wout. Hij is 
een Nerflander. Onder de Nerflanders 
is het gebruikelijk elkaar stippen en 
sterren op te plakken. Stippen voor 
als je iets niet goed hebt gedaan en 
sterren voor als je wel goed hebt 
gedaan. Eli, de houtsnijder, laat Wout 
zien hoe belangrijk hij is, ongeacht 
wat de anderen van hem vinden. ‘De 
dienst wil een boodschap meegeven 
en is interessant voor zowel kerke-
lijke, randkerkelijke als niet kerke-
lijk actieve mensen. We willen graag 
mensen raken met ons verhaal over 
de liefde van God voor mensen’, 
besluit Kees Grobecker vol passie 
zijn verhaal.

Haar ouders geloofden misschien 
wel maar gingen niet naar de kerk. 
Als 8-jarig meisje wist Marianne al 
dat ze later iets zou gaan doen met 
God, de derde wereld en kinderen. 
Ze ging ook wekelijks naar de kerk, 
alleen, en volgde catechisatie. Omdat 
ze een klas over mocht slaan kwam 
ze als elfjarige van de basisschool. 
Ze woonde toen in Woerden en wilde 
graag naar het gymnasium maar dat 
was te ver weg en dat werd niet toe-
gestaan door haar ouders. Ze ging 
daarom naar de ULO. Omdat het 
daardoor niet mogelijk was om The-
ologie te gaan studeren werd het de 
Jan van Nassau-kweekschool, omdat 
ze dan toch iets met God en kinderen 
kon doen, de derde wereld bleek niet 
meer haalbaar en Jaap, haar latere 
echtgenoot, ontmoette ze op de ULO. 
Vervolgens is ze met veel liefde twee 
jaar onderwijzeres geweest in Zeg-
veld. Daarna zijn Jaap en Marianne 
met regelmaat verhuisd naar plaatsen 
waar Jaap ging werken, kregen ze drie 
kinderen, viel ze met diezelfde regel-
maat in en gaf ze godsdienstlessen. 
Ook in kerken was ze actief; ze deed 
de zondagsschool, regelde jeugd-
diensten etc. In Haastrecht kwam ze 
Ds. Wim Hoekstra tegen waarmee ze 
goed kon praten. In die tijd besloot 
ze, op veertigjarige leeftijd, alsnog de 
studie Theologie te gaan volgen. Op 7 
maart 1993 was ze officieel predikant 
en veranderde haar leven. Haar eerste 
gemeente werd Donkerbroek. In 1997 
startte ze in De Bilt en Bilthoven.

Echt mijn roeping
Ds. Marianne Oskam-van Zwol: ‘Het 
was achteraf een zware tijd, maar wat 
ben ik blij dat ik het toch gedaan heb. 
Van jongsaf aan wilde ik het: predi-
kant zijn. Ik ben er van overtuigd dat 
wanneer je iets echt graag wilt dat 
het dan lukt het ook. Van parttimer 
en huisvrouw werd ik kostwinner. 
We hebben echt de rollen omgedraaid 
en waren daar beiden zeer tevreden 
over’. Haar eerste gemeente was in 
Donkerbroek. ‘Ik ben daar vier jaar 
lang echt alleen predikant geweest. 
Heerlijk, echt mijn roeping. Ik vind 
het mooi om het woord van God op 
mensen over te brengen. De bijbel is 
2000 jaar oud en is geschreven voor 
de mensen die toen leefden. Ik vind 
het fijn om die teksten uit de Bijbel, 
die geloofsverhalen, uit te leggen 
en te plaatsen in 2011. Zo kan ik 
misschien bijdragen aan het geloof 
van mensen en kunnen zij wellicht 
gesterkt verder door die uitleg. Soms 
kan het ze troost bieden, rust en 
verdieping van hun geloof geven en 
wellicht ook mede richting geven aan 
hun leven. Ik leef sinds ik predikant 
ben bijna alleen voor de kerk’. Elke 
keer maakt ze een nieuwe preek. 

‘Het is mijn eer te na om dezelfde 
preek tweemaal te gebruiken. Soms 
als het echt niet lukt op zaterdag om 
een goede preek te maken voor die 
zondag wil ik bij hoge uitzondering 
een eerdere preek pakken maar die 
bewerk ik dan zo dat er toch weer 

nieuwe gezichtvelden ontstaan en de 
preek wel degelijk verschilt van het 
origineel’. 

Pastoraat
‘Het pastoraat, de geestelijke verzor-
ging van mensen, heeft altijd mijn 
grootste belangstelling gehad. Voor 
mij is stervensbegeleiding de meest 
directe vorm van pastoraat. Een stuk-
je mee mogen gaan met de familie 
naar het einde, een kijkje krijgen 
in hun verdriet. Het heeft dierbare 
herinneringen opgeleverd en ik ben 
dankbaar dat ik dat heb mogen doen. 
Ook de nazorg verdient daarbij wat 
mij betreft ruime aandacht. In het 
begin kom ik regelmatig daarna wor-
den de tussenpozen groter, tot ik denk 
dat de mensen zelf verder kunnen. 
Ik ben vaak op huisbezoek geweest, 
belde wel altijd eerst even op, maar 
deze gemeente is zo groot…het is mij 
helaas niet gelukt om echt iedereen te 
bezoeken. Al moet ik er wel bij zeg-
gen dat de praatjes met mensen bij de 
supermarkt en elders eigenlijk ook 
vallen onder pastoraat. Ik vind het 
echt jammer dat ik nu al stop. Helaas 
is het niet anders’. 

Het geloof blijft
Ds. Marianne Oskam-van Zwol weet 
het zeker: het geloof blijft. ‘De kerk 
als gebouw is van ondergeschikt 
belang. Wel moet er een plaats blijven 
waar mensen samen komen rondom 
het woord van God. Of dat weer terug 
gaat naar kleine groepjes, misschien 

weer huiskamers, ik denk dat dat een 
mogelijkheid is. Geloven kun je in 
principe in je eentje maar het is fijn 
als je gevoed wordt door samenkom-
sten, zodat je je verbonden weet in je 
geloof met anderen. Randkerkelijke 
mensen nemen voor haar een bijzon-
dere plaats in. ‘Ik vind echt dat deze 
mensen net zo veel recht hebben op 
bezoek en bijstand als mensen die 
wekelijks de kerk bezoeken. Ik zeg 
dan altijd - ook al komt u niet naar de 
kerk, de kerk komt wel naar u. Jezus 
was er voor iedereen, dus vind ik dat 
de kerk er ook is voor iedereen die 
dat wil’. 
 
Tijd
Vrije tijd is altijd schaars geweest. 
‘Ik krijg nu heel veel vrije tijd en ook 
al heb ik het gevoel dat ik nog niet 
klaar was, die vrije tijd daar ga ik 
wel proberen van te genieten. Ik hou 
van lezen, een thriller kan ik nu echt 
in een keer uitlezen, daar verheug 
ik mij op. Voor de SWO ben ik al 
gestart met vrijwilligerswerk. Ik ben 
bijna klaar met het schrijven van een 

levensboek en start in februari met 
de tweede. Zo blijf ik toch in contact 
met mensen en kan ik gebruik maken 
van mijn kennis die ik opgedaan 
heb met het pastoraat. Voor De Rei-
ger, een huis voor mensen met een 
verstandelijke beperking, ga ik ook 
vrijwilligerswerk doen. Onder andere 
de bewoners voorlezen. Daarnaast 
kunnen we nu gemakkelijker weg 
met de caravan, naar kleine campings 
in Nederland. Verder willen we niet 
en gaan we ook niet’. Ze kan denk 
ik uren vertellen over haar leven 
als predikant. Over het naderende 
afscheid is ze duidelijk: ‘Ik zie er erg 
tegen op’. 

Afscheidsdienst
De afscheidsdienst vind plaats op 
zondag 30 januari 2011 in de Opstan-
dingskerk in Bilthoven. De Immanu-
elkerk is op die zondag gesloten. Als 
thema voor de dienst heeft ze geko-
zen voor: Houd het vuur brandend. 
‘Dat vind ik een mooie tekst om mee 
te geven, het is toepasbaar op vele 
fronten’. 
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Ds. Marianne C.E. Oskam-van Zwol met emeritaat
Van klein vroom meisje tot predikant

door Marijke Drieenhuizen

Na 18 jaar predikantschap zal Marianne Oskam- van Zwol op zondag 30 januari aanstaande haar 
afscheidsdienst houden in de Opstandingskerk in Bilthoven. Sinds 1997 werkt zij als predikant zowel voor de 

Opstandingskerk als de Immanuelkerk in De Bilt. De dienst begint om 10.30 uur. 

Na 18 jaar predikantschap zal Marianne Oskam-van Zwol op zondag 30 
januari aanstaande haar afscheidsdienst houden in de Opstandingskerk in 
Bilthoven.

Themadienst ‘Niemand is zoals jij’
door Marijke Drieenhuizen

Zondag 30 januari 2011 wordt er om 17.00 uur een Thema- of Theaterdienst gehouden in de 
Ontmoetingskerk aan de Julianalaan in Maartensdijk, die geheel verzorgd wordt door 
het Gospelkoor De Rovenians uit de gemeente De Ronde Venen. De dienst is gebaseerd 

op het boek ‘Niemand zoals jij’ van Max Lucado en duurt ongeveer één uur.

Maartensdijker Kees Grobecker is een veelzijdig en vooral muzikaal persoon.



VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

1 Kg. 6.98

1 Kg. 7.98

500
gram 3.98

500
gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 27 januari
t/m woensdag 2 februari

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

2 x 100
gram 3.49

VLEESWAREN-DUO

GEHAKTDAG

Eigengemaakte rauwe ham
Entrecôte

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3,98

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-TRIO

Kip-tomaat-mozzarella
Filet Americain
Eiersalade 3 x 100

gram 3.49

Kipfilet 
naturel of gemarineerd 

Ribkarbonade 

Haaskarbonade 

Magere 
runderlappen  

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
gram 4.75

FLOORTJE FENEGRIEK HEEFT EEN ZUSJE! SOFIETJE… 
HOLLANDSE GEITENKAAS MET KRUIDEN UIT DE PROVENCE.

6 halen/ 5 betalen

Lekker

Runder cordon bleu
Varkens cordon bleu
Kip cordon bleu

DONDERDAG

NIEUW!

Diverse v
leeswaren 

voor maar

100
gram 0.80

Nergens deze 

kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

(minimaal 10 soor
ten)

Mooie Hollandse

Prei
kilo

OPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

0,99

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

De allerbeste

Perssinaasappels
2 kilo

Vers gewassen

Spinazie ___________ 300 GRAM  0,99
Heerlijke sappige

Navel Sinaasappels _______KILO  1,25

Alle 1-persoonsmaaltijden

____________________________________ NÚ  3,99

1,99

Alléén DONDERDAG

MAANDAG 31 JANUARI, DINSDAG 1 FEBRUARI 

EN WOENSDAG 2 FEBRUARI

• Biefstuk

• stoofvlees

• kip

• vis

• garnalen

• groenten

MET RIJST 

OF NOEDELS

100 GRAM

0,99

Mooie grote

Bloemkool ______________ NÚ  1,25

Mooie

Kiwi’s _______________ 500 GRAM  0,99

Mooie

Courgette
2 voor

0,99

Alle stamppotten - O.a. hutspot, 
zuurkool en boerenkool

Alle rauwkostsalades
_________________________ 100 GRAM  0,60

Deze week lekker en voordelig
Japans eten
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Aeolusweg 133  •  3731 XE De Bilt  •  06 55 15 19 81  •  elly@woudpartners.nl 

Als uw eigen oplossingen niet meer werken:

u hoeft het niet alleen te doen, u moet het wel zélf doen.

Deels vergoeding mogelijk via ziektekostenverzekering. 

Lid NVPA (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapeuten, Psychologen en Agogen)

Praktijk voor familie- en relatietherapie De Bilt 

Elly van der Woude 

‘Ik	werd	na	de	val	gelukkig	geholpen	
door	 lieve	 mensen.	 Een	 mevrouw	
uit	Vianen	met	twee	kleine	kinderen	
schoot	 direct	 te	 hulp	 en	 zei	 dat	 ik	
niet	in	de	sneeuw	kon	blijven	liggen.	
Maar	 ik	 kon	 niet	 overeind	 komen.	
Een	 paar	 sterke	mannen	 hebben	me	
toen	in	een	stoel	op	het	trottoir	gezet.	
Hoewel	 ik	dat	eerst	niet	wilde	werd	
1-1-2	 gebeld.	 Ik	 was	 nog	 steeds	 in	
de	 veronderstelling	 dat	 ik	 wel	 weer	
verder	 kon.	De	 verpleegkundige	 die	
daarna	kwam	wilde	me	op	de	grond	
neerleggen,	 maar	 toen	 hij	 zag	 dat	
ik	 zoveel	 pijn	had	belde	hij	 om	een	
ambulance.	Intussen	heb	ik	daar	wel	
drie	kwartier	gezeten.	De	allerergste	
pijn	voelde	ik	toen	ze	me	op	de	bran-
card	 gingen	 leggen.	 Tien	 minuten	
later	 lag	 ik	 in	 het	 UMC	 en	 24	 uur	
later	werd	ik	geopereerd.’	

Fracturen
In	 het	 ziekenhuis	 hoorde	 Fleur	
Lugard	dat	er	veel	mensen	met	frac-
turen	binnenkwamen.	‘Ik	dacht,	hier	
moet	 ik	 iets	 mee	 doen.	 Het	 is	 toch	
schandelijk	 dat	 mensen	 hun	 eigen	
stoepen	 niet	 meer	 schoonmaken.’	
Een	week	eerder	ging	zij	op	de	glad-
de	stoep	voor	een	winkel	ook	al	bijna	
onderuit.	Dat	was	 overigens	 niet	 op	
de	Hessenweg.	‘Ik	sprak	de	winkelier	
erop	aan	en	zei	dat	Albert	Heijn	alles	
netjes	 schoonmaakt	 en	 ervoor	 zorgt	
dat	we	uit	onze	auto	kunnen	stappen.	
Als	 antwoord	 kreeg	 ik:	 mevrouw,	

dan	 gaat	 u	 toch	 lekker	 naar	 Albert	
Heijn.	 Dat	 vond	 ik	 zo	 bizar.	 Ik	 zou	
wel	eens	uitgezocht	willen	zien	hoe-
veel	 fracturen	 er	 in	 ziekenhuizen	
binnenkomen	door	gladheid.	Wat	een	
kostenbesparing	 zou	 het	 geven	 als	
iedereen	 zijn	 stoep	 schoonhield.	We	
zijn	in	Nederland	aan	het	bezuinigen,	
maar	 kijk	 eens	 naar	 het	 aantal	 frac-
turen	 dat	 door	 gladheid	 in	 het	 hele	
land	 is	 ontstaan.	 Ik	 denk	 dat	 je	 zou	
schrikken	 van	 de	 cijfers.	 	Artsen	 en	
verpleegkundigen	 kunnen	 hun	 zorg	
beter	geven	aan	mensen	die	het	echt	
nodig	hebben,	want	al	deze	fracturen	
zijn	 voor	 een	 groot	 deel	 te	 voorko-
men.’	

Dalende omzet
Fleur	 Lugard	 vertelt	 dat	 winkeliers	
aan	 de	 Amsterdamsestraatweg	 in	
Utrecht	 eind	 december	 merkten	 dat	
door	 de	 gladheid	 hun	 omzet	 terug-
liep.	 ‘Ze	 besloten	 daarom	 honderd	
sneeuwschuivers	 aan	 te	 schaffen	
om	 hun	 stoep	 schoon	 te	 maken.	 De	
sneeuwschuivers	 werden	 ook	 nog	
eens	 door	 de	 gemeente	 gesubsidi-
eerd.	 Ze	 kwamen	 echter	 alleen	 tot	
actie	omdat	hun	omzet	daalde.	Ik	had	
liever	 gezien	 dat	 ze	 het	 deden	 voor	
de	 mensen.	 Vooral	 ouderen	 leven	
in	 tijd	van	gladheid	heel	 geïsoleerd.	
Vorig	jaar	heb	ik	van	mensen	in	mijn	
omgeving	gehoord	dat	ze	zes	weken	
de	 deur	 niet	 uit	 durfden	 gaan.	 Dat	
vind	 ik	verschrikkelijk.	 Ik	noem	het	

een	vergroving	van	manieren	dat	we	
het	 niet	 voor	 elkaar	 overhebben	 om	
het	 gedeelte	 voor	 je	 huis	 begaan-
baar	 te	maken.	 In	Duitsland	moeten	
particulieren	 en	 bedrijven	 elke	 dag	
vóór	 zeven	 uur	 hun	 stoep	 schoon	
hebben.	In	het	weekend	is	dat	negen	
uur.	 Gaat	 het	 weer	 sneeuwen,	 dan	
moet	 je	 bijvegen	 en	doe	 je	 het	 niet,	
krijg	 je	 een	 bekeuring.	 Ook	 landen	
als	 Zwitserland,	 Amerika	 of	 Japan	
hebben	 dergelijke	 regelingen.	 In	 de	
gemeente	 De	 Bilt	 is	 het	 sneeuwrui-
men	 voor	 de	 deur	 uit	 de	Algemene	
Politie	Verordening	gehaald.’	

Voorbeeldfunctie
‘We	 leven	 in	 een	 verzorgingsstaat,	
maar	 ik	 ben	 ervan	 overtuigd	 dat	 de	
gemeente	niet	voor	alles	kan	zorgen.	
Ik	 vind	 wel	 dat	 de	 gemeente	 moet	
kunnen	 zeggen	 dat	 ieder	 zijn	 eigen	
verantwoordelijkheid	 moet	 nemen.	
Wat	 is	 er	 nu	 gemakkelijker	 dan	 dat	
iedereen	 zijn	 eigen	 stoep	 schoon-
maakt.	 Je	 kunt	 de	 wereld	 niet	 ver-
anderen,	 maar	 je	 kunt	 in	 je	 eigen	
straat	wel	met	iets	beginnen.	Stel	dat	
de	 gemeente	 De	 Bilt	 dit	 oppakt	 en	
zegt	 er	 iets	 mee	 te	 willen	 doen.	 De	
gemeente	 zou	 in	 Nederland	 op	 die	
manier	 een	 voorbeeldfunctie	 kun-
nen	hebben.	Om	te	beginnen	moeten	
ze	 wel	 meer	 zout	 inslaan.	 Het	 mes	
snijdt	 aan	 heel	 veel	 kanten	 als	 je	
dit	 doet.	 Je	 bespaart	 heel	 veel	 leed,	
haalt	 mensen	 uit	 hun	 isolement	 en	

winkeliers	 zien	 hun	 omzet	 stijgen.	
Alles	 bij	 elkaar	 kun	 je	 spreken	 van	
bezuinigen	dichtbij	huis.	Vanuit	Den	
Haag	 worden	 bezuinigingen	 aange-
geven,	maar	laten	we	maar	eens	klein	
beginnen.’	 Fleur	 Lugard	 zou	 willen	
dat	 haar	 verhaal	 ertoe	 bijdraagt	 dat	
er	 minder	 leed	 ontstaat.	 ‘Eigenlijk	
zou	 iedere	 winkelier	 of	 particulier	
in	zo’n	situatie	aan	zijn	eigen	ouders	
moeten	denken.	Die	wil	 je	ook	 leed	
besparen.’

Revalidatie
Fleur	Lugard	woont	in	Huis	ter	Heide	
en	 is	al	vijfentwintig	 jaar	bloemiste.	

Nadat	ze	in	Aalsmeer	haar	vakdiplo-
ma	behaalde	werd	 ze	 freelancer.	 ‘Ik	
werkte	zestien	jaar	bij	 restaurant	De	
Hoefslag	als	bloemiste,	maar	werkte	
ook	 bij	 andere	 bedrijven.	De	 laatste	
zes	 jaar	 doe	 ik	 alleen	 nog	maar	 zij-
debloemboeketten.	Daarmee	houd	ik	
een	aantal	shows	per	jaar.	Dat	houdt	
me	op	de	been	en	ik	vind	het	heerlijk	
om	te	doen.	Ik	heb	mijn	atelier	in	De	
Bilt	en	doe	daarom	vaak	boodschap-
pen	op	de	Hessenweg.	Ik	heb	ook	in	
Bilthoven	 gewoond	 en	 ben	 daarom	
toch	 wel	 op	 deze	 gemeente	 geori-
enteerd.	Fleur	Lugard	 revalideert	nu	
thuis.

Bezuinigingen ook dichtbij huis te vinden
door Guus Geebel

Op 22 december was Fleur Lugard-Lensen aan het winkelen op de Hessenweg in De Bilt. Op een glad stuk 
trottoir ging zij plotseling met een smak onderuit. ‘De pijn die ik voelde was verschrikkelijk, maar ik dacht 
ik krabbel zo weer overeind.’ Dat was echter niet mogelijk. omdat zij naar later bleek haar heup gebroken 

had. De volgende dag volgde een operatie en de Kerst bracht zij door in het ziekenhuis.

Fleur Lugard kan met een paar krukken weer aardig uit de voeten. 

Teamleider	Wonen	 van	 SSW	 Martin	
de	 Rooij	 vertelt:	 ‘De	 wijze	 waarop	
men	 op	 een	 woning	 kan	 reageren	
blijft	 vooralsnog	 hetzelfde.	 Of	 deze	
nu	een	@-icoontje	heeft	of	niet.	Rea-
geren	kan	via	www.ssw.nl,	de	reactie-
lijn	van	WoningNet	of	via	de	woon-
bon	in	de	Woningkrant	regio	Utrecht.	
Reageren	via	de	e-mail	 is	echter	wel	
de	gemakkelijkste	en	snelste	manier.’

Woonspraak
Namens	 de	 Biltse	 Bewonersvereni-
ging	 Woonspraak	 vertelt	 bestuurslid	
Rob	 van	 Hemert	 over	 het	 algemeen	
blij	 te	zijn	met	deze	ontwikkelingen:	
‘Wij	 zien	 ook	 de	 voordelen	 hier-
van	 in.	 Op	 dit	 moment	 verandert	 er	
niet	 iets	 direct	 in	 de	 mogelijkheden	
van	aanbieden,	behalve	dat	het	alleen	
maar	sneller	zal	gaan.	Er	zijn	moge-
lijk	op	termijn	ontwikkelingen,	dat	de	
Woningkrant	 ‘analoog’	 zal	 verdwij-
nen,	 maar	 ook	 dan	 zullen	 diegenen,	
die	dan	nog	niet	‘digitaal’	zijn	gehol-
pen	blijven	worden’.

Controleren
Sander	 Wuis	 van	 de	 afdeling	 Com-
municatie	 van	 de	 SSW	 wijst	 graag	
nog	 op	 enkele	 belangrijke	 zaken:	

‘Wanneer	 er	 op	 het	 digitale	 aanbod	
wordt	 gereageerd,	 is	 het	 van	 belang	
de	 gegevens	 goed	 te	 controleren	 en	
ze	eventueel	aan	te	vullen.	Geef	ook	
aan	 op	welke	wijze	 u	 de	 aanbieding	
van	 de	 woning	 wenst	 te	 ontvangen:	
per	 e-mail	 of	 telefoon.	 Ga	 voor	 de	

keuze	 van	 aanbieden	 en	 eventuele	
wijzigingen	naar	www.ssw.nl	en	kies	
de	menukeuze	ik	zoek	een	woning	en	
dan	mijn	pagina.	Zorg	er	wel	voor	dat	
u	 uw	 registratienummer	 en	 wacht-
woord	bij	de	hand	hebt.’.	Kijk	ook	op	
www.woningnet.nl

SSW gaat digitaal woningen aanbieden
door Henk van de Bunt

In februari start ook Woonstichting SSW te De Bilt met het digitaal aanbieden van haar woningen. 
In de woningadvertenties op internet en de Woningkrant staat vanaf 1 februari een @-icoon. 
Contact over deze woningen gaat dan via e-mail en internet of telefoon in plaats van per post.

Teamleider Wonen van SSW Martin de Rooij: ‘De wijze waarop men op een 
woning kan reageren blijft vooralsnog hetzelfde’. 

Zoveel mogelijk buitenom!
Tijdelijke afsluiting Soestdijkseweg Noord

Op vrijdag 28 januari om circa 20.00 uur wordt de Soestdijkseweg 
Noord afgesloten voor alle verkeer. Dit is nodig voor het verleggen 

van de riolering en het aanleggen van mantelbuizen voor 
nutsbedrijven. De verwachting is dat het werk op dinsdag 1 februari 
kan worden afgerond. Direct daarna wordt de weg weer vrijgegeven. 

Winkels en parkeergelegenheid blijven gewoon bereikbaar. 

Tijdens	de	afsluiting	wordt	het	verkeer	omgeleid	via	de	wijk	De	Leijen.	De	
borden	wijzen	het	verkeer	via	de	Van	Ostadelaan	–	Rembrandtlaan	 -	 Jan	
Steenlaan	–	Rogier	van	der	Weydenlaan	-	Jan	van	Eijcklaan	–	Massijsstraat	
en	de	Leijenseweg	naar	de	Soestdijkseweg	Zuid	en	omgekeerd.	

De	tijdelijke	omleiding	zorgt	voor	extra	drukte	in	de	wijk	en	mogelijk	flinke	
stagnaties.	Om	onoverzichtelijke	situaties	te	voorkomen,	worden	inwoners	
verzocht	zoveel	mogelijk	gebruik	te	maken	van	alternatieve	routes	via	Den	
Dolder	en	Groenekan.	

Vrachtverkeer	wordt	 -	met	 name	op	maandag	 en	 dinsdag	 -	 al	 op	 de	 toe-
gangswegen	opgevangen	en	omgeleid	via	de	provinciale	wegen.	Ook	dat	
gebeurt	met	de	bekende	gele	omleidingsborden.	

Werktijden 
In	principe	wordt	er	gewerkt	tussen	6.00	uur	en	18.00	uur.	Eerst	wordt	de	
weg	 opengebroken.	 Voordat	 de	 aannemer	 aan	 de	 slag	 kan	 met	 het	 riool	
en	 de	 nutsvoorzieningen,	 moet	 eerst	 de	 grond	 gecontroleerd	 worden	 op	
niet-gesprongen	explosieven	uit	de	Tweede	Wereldoorlog.	Detectiebedrijf	
Monshouwer	 werkt	 ook	 ’s	 nachts	 door.	 Geluidsoverlast	 wordt	 niet	 ver-
wacht.	Wel	zijn	er	bouwlampen	nodig	om	de	grond	te	kunnen	detecteren.	
Als	 er	 sporen	 worden	 aangetroffen	 die	 nader	 onderzoek	 behoeven,	 dan	
wordt	dat	werk	bij	daglicht	verder	voortgezet.	
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In	1995	werd	door	de	gemeenteraad	
van	 Maartensdijk	 besloten	 tot	 een	
jumelage	met	Miescisko,	een	dorp	in	
Polen	met	circa	5.000	inwoners.	

Een	 Maartensdijkse	 werkgroep	 had	
begin	 jaren	 tachtig	 al	 een	 vracht-

wagen	 vol	 etenswaren	 naar	 Wlo-
dawa	 gestuurd,	 een	 plaats	 aan	 de	
rivier	de	Bug,	dat	 in	het	oosten	van	
Polen	grenst	aan	Wit-Rusland.	Daar-
na	hebben	werkgroepleden	de	plaats	
bezocht	en	is	een	groep	kinderen	uit	
Wlodawa	 in	 Maartensdijk	 te	 gast	

geweest.	 De	 vriendschap	 werd	 later	
door	 De	 Bilt	 overgenomen,	 nu	 met	
Miescisko,	een	gemeenschap	van	een	
aantal	 dorpen	 ten	 noorden	 van	 Poz-
nan.	 Zo	 zijn	 er	 door	 de	 jaren	 heen	
diverse	hechte	banden	ontstaan.	

Miescisko
Jean	 Rijksen	 uit	 Maartensdijk	 ging	
zelf	 in	 1998	 voor	 de	 eerste	 maal	
naar	 Miescisko	 in	 Polen	 met	 een	
groep	belangstellenden.	Hij	zat	in	het	
bestuur	van	het	Razemcomité	dat	de	
reizen	 organiseerde.	 In	 dat	 voorjaar	
had	het	comité	een	autobus	gekocht.	
Een	geweldige	oplossing;	voor	Mies-
cisko	 zelf	 en	 de	 vele	 bijbehorende	
dorpen	in	de	streek	ten	noorden	van	
Poznan.		

Jaarlijks	 worden	 ontmoetingen	 tot	
stand	 gebracht	 tussen	 scholieren	
op	 muzikaal	 en	 sportief	 gebied.	 De	
stichting	 zamelt	 goederen	 in	 om	
deze	tijdens	de	St.	Michaelsmarkt	in	
Miescisko	te	verkopen.	De	opbrengst	
hiervan	is	voor	goede	doelen	als	kin-
deropvang	 en	 bibliotheek	 en	 andere	
nuttige	zaken	bestemd.

Veel contacten
‘We	zijn	er	al	vaak	geweest’,	vertelt	
Jean	 Rijksen	 uit	 Maartensdijk.	 ‘We	

namen	heel	veel	eenvoudige	spullen	
mee	 om	 die	 daar	 op	 de	 markt	 voor	
een	 krats	 te	 verkopen	 en	 waar	 de	
mensen	 heel	 blij	 mee	 waren.	 Vanaf	
1998	ga	ik	al	jaarlijks	naar	Polen.	In	
groepsverband	 en	 privé.	 Soms	 wel	
acht	of	tien	maal	per	jaar.	We	hebben	
er	heel	veel	contacten.	Er	zijn	reizen	
geweest	 met	 boeren,	 de	 politie	 en	
allerlei	andere	groepen.	Er	waren	ook	
uitwisselingen	met	 jeugdkampen.	 Ik	
ga	dan	eerst	zelf	kijken	om	de	plaats	
te	keuren.	 In	2006	maakte	 ik	kennis	
met	19	Poolse	jongeren	en	hun	bege-
leiders	tijdens	een	uitwisseling	in	de	
bergen	van	het	zuiden.	Toen	al	kwam	
de	vraag	om	een	reis	naar	Krakau	te	
maken.’	

Laatste keer
‘Pas	 vorig	 jaar	 zijn	 we	 er	 voor	
het	 eerst	 geweest.	 Nu	 gaan	 we	 dat	
opnieuw	doen.	Deze	tweede	reis	naar	
die	 plaats	 is	 ook	 de	 laatste.	 Krakau	
is	 een	 prachtige	 stad	 met	 niet	 al	
te	 ver	 er	 vandaan	 zeer	 interessante	
bezienswaardigheden	 die	 we	 vanuit	
ons	 hotel	 gaan	 bezoeken.	 De	 gids	
in	Krakau	spreekt	behoorlijk	Neder-
lands	 en	 bij	 de	 concentratiekampen	
Auschwitz	 en	 Auschwitz-Birkenau,	
evenals	bij	de	beroemde	zoutmijnen	
in	Wielicka	spreken	de	gidsen	Engels	
en	Duits.	De	reis	duurt	van	9	 tot	16	
juli	2011.’	Wie	meer	wil	weten:	Jean	
Rijksen	 Havikskruid	 4	 te	 Maartens-
dijk	of	jean@scarlet.nl

Met Jean Rijksen naar Krakau
	

door Kees Pijpers

Binnenkort vindt er weer een Polenreis plaats. Nu naar de prachtige stad Krakau. 
Jean Rijksen uit Maartensdijk is al heel lang bij het Razem Comité en de Polenreizen betrokken. 

Wie mee wil kan zich nog aanmelden. Er kunnen nog een zestal mensen bij. 

Jean Rijksen is al vaak in Polen geweest.

Accolade	betekent	omarming	en	ver-
binding.	 Dat	 is	 hoe	 de	 zorggroep	
omgaat	 met	 bewoners	 en	 cliënten,	
maar	ook	met	vrijwilligers	en	mede-
werkers.	 Vrijwilligers	 zijn	 kostbaar.	
In	 d’Amandelboom	 in	 Bilthoven	 en	
De	Wijngaard	 en	 De	 Kuip	 in	 Bosch	
en	Duin	zijn	dagelijks	vrijwilligers	te	
vinden.	 Vrijwilligers	 helpen	 mee	 bij	
huiselijke	 activiteiten	 op	 de	 woon-
groep,	 maken	 een	 wandeling	 of	 een	
fietstocht	 met	 bewoners,	 helpen	 bij	
het	 recreatieprogramma,	 begeleiden	
bewoners	 naar	 activiteiten,	 zieken-
huisbezoek,	zingen	en	gaan	mee	met	
uitstapjes.	 Er	 zijn	 vrijwilligers	 die	
op	vaste	momenten	aanwezig	zijn	en	

meedraaien	in	wat	er	op	dat	moment	
te	 doen	 is.	 Er	 zijn	 ook	 vrijwilligers	
voor	 korte	 projecten:	 een	 computer-
cursus,	 mee	 met	 een	 uitstapje,	 een	
spelletje	schaak	met	een	bewoner.				

Motivatie
Bij	Accolade	Zorggroep	vindt	men	de	
motivatie	 om	 vrijwilliger	 te	 worden,	
belangrijker	 dan	 leeftijd	 of	 oplei-
ding.	Liefde	voor	de	medemens,	een	
steentje	 bij	 willen	 dragen	 aan	 het	
welzijn	 van	 anderen,	 maatschappe-
lijk	 betrokken	 willen	 zijn.	 Zowel	 in	
d’Amandelboom	als	in	De	Wijngaard	
en	 De	 Kuip	 zijn	 ze	 op	 zoek	 naar	
meer	 vrijwilligers.	 Op	 de	 website	

van	Accolade	Zorggroep	(www.acco-
ladezorggroep.nl)	 worden	 specifieke	
taken	vermeld.	

Faciliteiten
Ook	 staat	 daar	 een	 overzicht	 van	 de	
faciliteiten	 voor	 vrijwilligers.	 Dan	
gaat	 het	 over	 kostenvergoeding,	
opleidingsmogelijkheden,	 maaltijd-
bonnen	 en	 attenties.	 Kortom,	 hebt	 u	
al	eens	vaker	bedacht	dat	u	wel	ergens	
vrijwilligerswerk	wilt	doen,	maar	nog	
net	 niet	 de	 stap	 gezet?	 Kijk	 eens	 in	
d’Amandelboom,	 De	 Wijngaard	 of	
De	Kuip.	Het	motto	daar	 is:	 vrijwil-
ligers	 zijn	 kostbaar	 en	 dat	 laten	 ze	
merken	ook.

Ook d’Amandelboom omarmt vrijwilligers
De bewoners van de woonzorgcentra van Accolade Zorggroep in Bilthoven en Bosch en Duin 

zijn blij met hun vrijwilligers. De woonzorgcentra zijn d’Amandelboom in Bilthoven, De Wijngaard 
en De Kuip in Bosch en Duin. Verplegenden en verzorgenden zijn er voor de basiszorg. 

Maar juist de extra aandacht maakt een gewone dag tot een bijzondere dag. 
En gewone dagen hebben bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen al zoveel. 

Het	 ensemble	 Ensemble	 Floreal,	 bestaande	 uit	 Emma	
Breedveld	 -	viool,	 Josje	 ter	Haar	 -	viool,	 Job	 ter	Haar	
-	 cello,	 Ruben	 Sanderse	 -	 altviool,	 zal	 een	 gevarieerd	
klassiek	programma	brengen.	Het	programma	duurt	één	
uur,	zonder	pauze.

Stichting	Muziek	In	Huis	(SMIH)	verzorgt	sinds	1999	
klassieke	 kamermuziekconcerten	 op	 de	 podia	 van	
zorgcentra	 met	 ambitieuze,	 veelal	 jonge	 professionele	

kamermusici	die	ook	op	de	reguliere	concertpodia	actief	
zijn.	 Een	 honderdtal	 streng	 geselecteerde	 musici	 gaan	
jaarlijks	 op	 pad	 om	 de	 SMIH	 concerten	 te	 verzorgen.		
Begin	 2011	 verwacht	 SMIH	 haar	 5.000-ste	 concert	 te	
geven.	 De	 SMIH	 concerten	 worden	 mede	 mogelijk	
gemaakt	 door	 Warande,	 Fonds	 Sluyterman	 van	 Loo,	
Stichting	 RCOAK,	 SNS	 REAAL	 fonds,	 Provincie	
Noord-Holland	 (NH),	 Sint	 Laurensfonds	 (Rotterdam),	
KF	Hein	Fonds	(Utrecht)	en	particuliere	donateurs.

Klassiek kamermuziekconcert 
in Schutsmantel 

Zondag 30 januari om 15.30 uur, vindt in Schutsmantel, Gregoriuslaan 35 te Bilthoven 
een klassiek kamermuziekconcert plaats, dat in nauwe samenwerking 

met Stichting Muziek In Huis wordt georganiseerd. 

MEEbus in De Bilt
De	MEEbus	staat	vrijdag	4	februari	van	10.00	tot	12.00	uur	op	het	winkel-
centrum	Planetenbaan	bij	de	markt.	Iedereen	met	een	beperking,	handicap	
of	chronische	ziekte	kan	in	de	MEEbus	terecht	voor	informatie	en	advies.	
Een	gratis	gesprek	met	een	professionele	consulent	van	MEE,	dicht	bij	u	in	
de	buurt.	U	kunt	in	de	bus	terecht	met	vragen	over	bijvoorbeeld	vakantie,	
vrije	tijdsbesteding,	wonen	of	dagbesteding.	

Prijs voor steeds beter

Op 15 en 16 januari jl. vond het jaarlijkse eenakterfestival plaats in Baarn. 
Toneelvereniging Steeds Beter uit De Bilt / Bilthoven viel ook dit jaar weer 
in de prijzen. Zij won de 3e prijs met de eenakter ‘Verboden te Kauwen’, 
welke gespeeld werd door Marijke Koning, Anneke Iseger en Anke van 
Doleweerd, onder regie van Henri Nap. In november a.s. brengt Steeds 
Beter een mooie jubileumvoorstelling ten tonele i.v.m. het dit jaar 65-jarig 
bestaan van de vereniging!

Cursus
‘Internet voor kinderen’ 

De	bibliotheek	in	Bilthoven	geeft	op	donderdagochtend	24	februari	een	cur-
sus	‘Internet	voor	kinderen’.	De	cursus	is	bedoeld	voor	kinderen	uit	groep	
5	of	6	die	weinig	of	geen	internetervaring	hebben.	Op	een	speelse,	actieve	
en	bovenal	veilige	manier	leren	de	deelnemers	omgaan	met	leuke	en	nuttige	
mogelijkheden	die	het	web	biedt.

Het	 programma	bestaat	 uit	 informatie	 zoeken	op	 internet,	 leuke	websites	
opslaan	 als	 favorieten,	 afbeeldingen	 &	 informatie	 van	 internet	 kopiëren	
en	opslaan	en	het	maken	van	opdrachten.	Ook	komt		veilig	surfen	op	het	
web	aan	bod:	wat	vertel	je	over	jezelf	en	kun	je	alles	wat	op	internet	staat	
geloven?

De	cursus	vindt	plaats	op	donderdagochtend	24	februari	van	10.00	tot	12.00	
uur	in	de	vestiging	Bilthoven	van	de	bibliotheek	aan	De	Kwinkelier	20.	De	
cursus	kost	3,50	euro	en	dit	bedrag	moet	bij	inschrijving	worden	betaald.	

Inschrijven	kan	aan	de	balie	bij	de	bibliotheken	in	Bilthoven	en	Maartens-
dijk.	Wees	er	snel	bij,	want	er	is	plaats	voor	10	kinderen	en	vol	is	vol!	Voor	
meer	informatie:	www.bibliotheekdebilt.nl



Raaijen Interieurs
Specialist in zitcomfort
Dorpsstraat 45
3732 HH DE BILT
Tel 030-2202012 www.raaijeninterieurs.nl

Foodsaver vacumeerder
Schoon, Ef ciënt en 5x langer vers!

1.  Vacumeren houdt voedsel langer lekker 

en vers - Verlengt de houdbaarheid op een 

natuurlijke wijze tot 1 of 2 jaar

2.  Vacumeren is gezond - Houdt voedsel vrij 

van bacteriën

3.  Vacumeren bespaart geld - Koop groot in en 

vacumeer in kleinere porties

4.  Vacumeren is veelzijdig - Schoon en snel 

invriezen, koken, marineren of in de 

magnetron bereiden.

5.  Vacumeren is ef ciënt - Makkelijker te 

bewaren, gaat geen voeding verloren door 

bederf.

Hessenweg 121 • 3731 JG  De Bilt

Tel: 030 22 030 11 • info@kooklust121.nl

www.kooklust121.nl

Foodsaver 

vacumeermachine 

€ 99
Inclusief: 1x rol, 1x vacumeerslang, 

1x voorraadbus, zakken

heeft weer de oude  

vertrouwde nieuwjaars  

aanbieding.

 

Knippen 10 euro voor iedereen!

 

Vanaf 20 januari  t/m 17 februari. 

Bel snel voor een afspraak: 

0346-212908 

Graag tot ziens,

Corine & Bianca

‘t Knipperijtje
Kapsalon

06 - 53 14 67 33

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Garage Van der Meij

AUTO VAN DE WEEK
607 2.2 HDI AUT, `05, 179.000 KM, GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, LEDER, 
RAD/CD/NAV, LMV, REGENSENS, PARKEERHULP, ABS, MLV, ABS,..............................  €. 7.950,-

PEUGEOT & VOLVO
206 CC 1.6 16V PREMIUM, ’02, 85.000 KM, GROEN MET, E.R, C.V, ABS, LMV, 
RAD/CD, BOORD COMP, WIND REK, AIRBAGS, ............................................................  €. 7.950,-
206 1.4 5DRS, `00, 170.000 KM, D BLAUW MET, ER, CV, SB, RAD/CD, .........................  €. 3.750,-
207 1.4 5DRS, `08, 42.000 KM, D GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, ABS, RAD/CD, 
CRUISE C, AIRBAGS, .....................................................................................................  €. 12.500,- 
307 BREAK 1.6 HDIF, `06, 98.000 KM, GRIS FER, CRUISE C, ER, CV, SB, ESP, 
ABS, CLIMATE C, RAD/CD, BOORDCOMP,.....................................................................  €. 11.950,-
308 X-LINE 1.6 16V HDIF, `08, 86.000 KM, D BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, SB, ABS, 
RAD/CD, CRUISE C, AIRBAGS, FABRIEKS GARANTIE, .................................................  €. 12.500,-
BOXER 2, 0 HDI DUBB CAB, `05, 125.000 KM, WIT, ER, CV, SB, ESP, TREKH, 
LADDER, IMPERIAL, PRIJS EXCL BTW .........................................................................  €. 5.950,-

CITROËN & RENAULT 
CITROËN BERLINGO 1.6 16V MULTISPACE, `07, ZILV GRIJS MET, 92.000 KM, 
AIRCO, ABS, RAD/CD, ESP, TREKH, ER, CV, SB, ..........................................................  €. 12.950,-
CITROËN XANTIA 1.8 16V BREAK, `99, 105.000 KM, ZILVER GRIJS MET, ER, CV, 
SB, CLIMATE C, GEHEEL GESERVICED MET NW DISTR SNAAR BIJ 89.000 KM, .......  €. 2.950,-
CITROËN C3 1.4 DIFFERENCE, `05, 100.000 KM, D BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, 
SB, ABS, AIRBAGS, RAD/CD, .........................................................................................  €. 7.750,-
CITROËN C1 1.0  12V 5DRS, `09, BLAUW MET, 22.000 KM, ER, CV, SB, 
RAD/CD, ABS, .................................................................................................................  €. 7.750,-
CITROËN C3 1.6 AUT.’06, GRIJS MET, 29.793 KM, CRUISE C, CLIMA C, AIRBAGS, 
ER, CV, SB ......................................................................................................................  €. 10.750,-
CITROËN C5 2.0 16V BREAK, `06, 79.000 KM, GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, 
SB, CRUISE C, LMV, ABS, RAD/CD, AIRBAGS, ..............................................................  €. 13.950,-
CITROËN C4 GRAND PICASSO 1.8 16V 7PERS, `07, 106.000 KM, BRUIN MET, ER, 
CV, SB, CLIMATE C, CRUISE C, TREKH, ESP, ABS, AIRBAGS, RAD/CD, CAR KIT, .......  €. 14.950,-
RENAULT CLIO 1.4 16V AUT, `02, 81.000 KM, GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, 
RAD/CD, ABS, .................................................................................................................  €. 5.950,-
MINI ONE, `03, ZILV GRIJS, 123.000 KM, AIRCO, LMV, ER, CV, SB, RAD/CD, ABS, ......  €. 8.950,-

BUDGET CARS
PEUGEOT 205 1.4 GENERATION, `98, 89.000 KM, BLAUW MET, ER, CV, .....................  €. 2.250,-
PEUGEOT 307 2.0 HDI 5DRS, `02, BLAUW MET, CRUISE C, CLIMATE C, RAD/CD,......  €. 3.450,- 
CITROËN XANTIA 1.8 16V, `99, ROOD MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD,TREKH, ......  €. 1.450,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Peugeot • Citroën • Renault • Onderhoud • APK
Oude Loswal 21,  Hilversum,  tel. (035) 6214335

Industrieweg 34,  Maartensdijk,  tel. (0346) 214540

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP  Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk
Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk
Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

Wij zijn geopend op: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Pracht
 azalea's v.a. 3,95

Tulpen bos 4,95

Lente primula's
 3 voor  3,95

Alle dames 

jasjes
nu € 10,-

per stuk

Kinder maillots
Nu 2e artikel gratis*

*geldt voor het goedkoopste artikel

Winter + zomerkleding
voor dames, heren, kinder en baby

Nu 70% korting

Kinder sokken + kniekousen

Nu 5 halen en 2 betalen
Vrijdag

koopavond
tot 20.00 uur

WIJ GAAN VERHUIZEN!!
NAAR HET MAERTENSPLEIN

ALLES MOET WEG
Let op!!

De vaste klantenkaart gaat
NIET mee. Lever hem NU in en 
ontvang nog meer voordeel!!

De kaart kunt u inleveren
tot en met 5 februari

Romans
Kinderboeken
Educatief
Puzzelboekjes
Thrillers
Literatuur

vanaf

€ 1,-

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390



Het project wordt gedragen door 
enkele leden van Samuze, het huis-
muziekorkest van De Bilt. Samuze 
telt 35 leden en een keer in de veer-
tien dagen musiceren zij onder leiding 
van Ward van Woerkum, een jonge 
bevlogen dirigent. Vele instrumenten 
vinden elkaar in een muzikale harmo-
nie, die wel veroverd moet worden 
door veel oefening en samenspel en 
vooral door heel veel enthousiasme. 
Het genre is licht klassiek en soms 
speelt men volksmuziek.

Pastorale
De Pastorale is één van de weinige 
programmatische werken van Beet-
hoven. In plaats van met penselen 
schildert hij met muziekinstrumenten 
een kunstwerk met als thema het 
landleven. Inge Gorris van Samuze 
vertelt er enthousiast over: ‘Er wordt 
in de muziek een verhaal verteld, dat 
door de instrumenten wordt uitge-
beeld. Een Boheemse volksmelodie 
vormt een terugkerend thema in de 
muziek als uiting van liederen die de 

boeren en herders zingen’. 
De symfonie kent vijf delen: Het 
ontwaken van vrolijke gevoelens bij 
aankomst op het platteland, Het tafe-
reel bij de beek, Het vrolijk samenzijn 
van de plattelandsbevolking, Onweer 
en storm en Herdersgezang (vrolijke 
en dankbare gevoelens na de storm). 
Gorris: ‘Het klinkt ons wellicht wat 
al te idyllisch en landelijk in de oren, 
maar de muziek van Beethoven is 
aan geen tijd gebonden en blijft mooi 
door de eeuwen heen, ook al veran-
dert onze natuurlijke omgeving meer 
en meer in een natuur, die Ludwig 
van Beethoven niet meer als zodanig 
zou herkennen. In zijn muziek horen 
we tsjilpende vogeltjes en ruisende 
beekjes van verdwenen landschap-
pen’.

Mens
Het was Beethoven zelf, die ooit zei: 
‘Ik houd meer van een boom dan van 
een mens’. Hij voelde zich meer op 
zijn gemak op het platteland waar hij 
lange wandelingen maakte door de 
bossen en de velden. Hier voelde hij 
zich niet buitengesloten door de men-
sen, die hij steeds minder ging horen. 
Het toenemende gehoorverlies was 
een groot verdriet in het leven van de 
grote pianist, die hij in het begin was. 

Toen deze mogelijkheid tot musi-
ceren voor hem verleden tijd werd, 
besloot hij te gaan componeren. Gor-
ris: ‘Gelukkig voor ons want wij kun-
nen zijn werken blijven beluisteren en 
waarderen en een poging wagen zijn 
composities te spelen’.

Opnieuw
Voor de tweede keer gaat het orkest 
in zee met Reinout Godschalk, die 
Samuze al eerder begeleidde bij het 
uitvoeren van een werk van Saint 
Saëns, wat een groot succes werd. 
Godschalk studeerde schoolmuziek, 
koordirectie en elektrotechniek. Als 
vormgever en regisseur maakt hij zijn 
eigen muziektheaterproducties, onder 
meer zeven musicals voor groep 8. 
Momenteel werkt hij als pianodocent, 
koor- en orkestdirigent, arrangeur en 
theatermaker. Door zijn aangepaste 

arrangementen kunnen veel instru-
menten meedoen. Hij vereenvoudigt, 
verandert en past aan en toch blijft 
de muziek volledig in zijn waarde. 
Het werk van grote meesters kan veel 
verdragen. Van blokfluit, dwarsfluit, 
hobo tot accordeon, van althobo, kla-
rinet, fagot tot hoorn, van viool, altvi-
ool, cello tot contrabas, iedereen kan 
mee spelen, mits men een acceptabel 
speelniveau heeft (een jaar of drie op 
zijn minst en uiteraard intensief). Het 
project kan alleen doorgang vinden, 
wanneer 30 mensen zich aanmelden 
voor 15 februari a.s. via pastorale@
xs4all.nl. Het maximum is vijftig 
deelnemers en gezien de vorige erva-
ringen is het zaak spoedig aan te 
melden, want vol is vol. 
Kijk voor meer informatie op www.
samuze.nl of bel Erna Tuerlings 030 
2719275. 

 De Vierklank 9 26 januari 2011

Samuze wil het muzikale platteland verkennen
door Henk van de Bunt

Op 2 en 16 april gaat Samuze, het huismuziekorkest van De Bilt, zich te buiten aan het spelen van Ludwig 
van Beethoven’s zesde symfonie ‘De Pastorale’: één van de weinige programmatische werken van Beethoven. 

De speeldagen duren van 10.30 uur tot 17.00 uur. Het project kan alleen doorgang vinden wanneer 
30 mensen zich voor 15 februari a.s. aanmelden.

V.l.n.r. Inge Gorris, Erna Tuerlings en Ward van Woerkum zijn allen sterk bij 
Samuze betrokken.

Woensdag 19 januari jl. oefende Samuze in het gebouw aan de Jasmijnstraat 
6 te De Bilt.

Het kasboek dat een plakboek werd
door Henk van de Bunt

Vijftien jaar geleden ontdekte Koos Kolenbrander op een rommelmarkt in Maartensdijk een wel heel uniek 
plakboek; een oorspronkelijk kasboek van 42 bij 27 cm. en wel 7 cm. ‘dik’. Gebiologeerd door alles wat maar 

enigszins oud genoemd kan worden en zich realiserend dat er nog wel ergens op zolder een plekje vrij was, 
verstoute de Maartensdijkse dorpshistoricus zich, trok de buidel en ging daarna als bezitter van misschien 

wel een collector's item op naar zijn volgende ontdekking.

Enige dagen geleden zocht Koos naar 
iets (anders) en kwam het boek weer 
tegen. Aan de keukentafel gezeten 
bladerde hij er weer door, nieuwsgie-
rig, geboeid en nog steeds zoekend 
naar de herkomst. Wat opvalt is, dat 
de verzamelaar een ‘geselecteerde 
omnivoor’ genoemd kan worden. 
Koos: ‘Je komt werkelijk van alles 
tegen zoals postzegels, sigarenband-
jes, foto’s van een waterval in Tjibeu-
reum (Indonesie) en een Snuitkever. 

Het boek ademt een Rotterdamse 
sfeer uit; niet alleen vanwege de vele 
‘liedjes’ van de Rotterdammer Speen-
hoff, maar ook tal van andere foto’s 
en knipsels wijzen daar heen. 

Speenhoff
De verzamelaar moet een liefhebber 
geweest zijn van Jacobus Hendri-
kus (Koos) Speenhoff (1869 - 1945); 
een Nederlandse dichter-zanger en 
illustrator. Op vele pagina’s in het 

boek zijn krantenknipsels geplakt met 
liedjes van deze artiest, die dankzij de 
ongewone openhartigheid waarmee 
hij het volkse leven beschreef en de 
even ongewone deftigheid waarmee 
hij zijn liedjes ten gehore bracht in 
die tijd succesvol was. Het valt wel 
op, dat het waarschijnlijk allemaal 
‘b’-liedjes waren, want wanneer men 
in deze 21ste eeuw op officiele sites 
naar de ingeplakte liedjes zoekt, is er 
niet één terug te vinden. Toch lijkt ook 
hier de geschiedenis zich te herhalen: 
Op het moment, dat de euro in tal 
van landen (Ierland, Portugal, Spanje) 
amechtig ondersteuning zoekt, wordt 
een liedje van Speenhoff over ‘onze 
brave gulden weer actueel’:
Ziet dien blanken braven gulden,
Ziet die Nederlandsche pop.
Ondanks wederwaardigheden
Loopt ons zilverschijfje op.
Door een wijs en wel regeeren
En door pracht bezuiniging
Is en blijft ons lieve muntje
Toch ons aller lieveling.
Laat ze smalen, vitten, mieren,
In het goede buitenland
Onze onversaagde leiders
Zijn en blijven bij de hand.
Wat de toekomst ons zal brengen
Voor ons aller boterham
Zullen wij geduldig wachten

In ons vaardig Rotterdam
Drukker wordt het in de haven
Drukker gaat het op de Maas…
Brengt die toekomst op ons broodje
Het gewenschte plakje kaas?  

Herkomst
Het boek is op een Maartensdijkse 
rommelmarkt door Koos getraceerd, 
maar dat is ook het enige dat vast-

staat en ook de enige link met het 
verspreidingsgebied van deze krant. 
Toch blijft het geweldig interessant 
iets meer over (de herkomst van) het 
boek te weten te komen. Wie ‘ver-
loste’ zich ervan en wie stelde het ooit 
samen? Lezers die informatie daar-
over hebben wordt gevraagd contact 
op te nemen met Koos Kolenbrander, 
tel 0346 211675.

Een opname van het opengeslagen boek, met aan de onderzijde van de linker 
pagina het ‘versje’ van Koos Speenhoff ‘Onze brave gulden’.

Winter op Sandwijck
Op zondag 30 januari organiseert de Werkgroep Sandwijck samen met Het 
Utrechts Landschap een rondleiding over het landgoed Sandwijck. Ook in 
de winter is er het nodige te beleven. Vaak zijn er volop sporen te zien van 
ree, vos en allerlei andere dieren. Op Sandwijck staan ook veel bijzondere 
boomsoorten, die in de winter goed aan hun silhouet zijn te herkennen.

De wandeling begint om 14.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het verza-
melpunt is de parkeerplaats op Sandwijck. U vindt deze aan de Utrechtse-
weg 301, recht tegenover het Van Boetzelaerpark. Als het vochtig is, is het 
verstandig om stevige schoenen of laarzen aan te trekken. De rondleiding is 
gratis. Honden zijn (ook aangelijnd) niet toegestaan op Sandwijck.

Ook zonder sneeuw belooft het een prachtige wandeling te worden.
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Het adres voor al uw maatwerk!

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Monteur t.b.v. afdeling Hovertrack 
(vestiging Loosdrecht)
-  aanpassen chassis Trakker
- overbouwen bedrading van cabine
-  monteren stuursysteem op “wide-spread” 

tandemstel
- modifi ceren bestaande voertuigen

Heeft u interesse?
Bel, schrijf of kom even langs.

Junior Verhuur (16-23 jr)
(vestiging Groenekan)
-  af- en aankoppelen opleggers
-  reinigen en aftanken combinaties
-  huurcombinaties innemen
-  buitenterrein bijhouden

Veldhuizen Wagenbouw
Kon. Wilhelminaweg 259
3737 BA  GROENEKAN
Tel.: 0346-259600
Contactpersoon: Pieter Veldhuizen
www.veldhuizen.eu

Veldhuizen Wagenbouw is fabrikant van aanhangwagens en opleggers met name 
voor de toepassing met BE-rijbewijs. Tevens hebben wij een verhuurvloot van 
300 combinaties . Wij zijn op zoek naar een:

Vershof, Den Dolder, Hilvertshof en Gijsbrecht v. Amstel in Hilversum

Dolderseweg 95 in Den Dolder, Tel.: 030 - 229 43 29

Dorpsweg 118 en Maertensplein 23 in Maartensdijk, Tel.: 0346 - 211 235

Skitaartje
gevuld met kersen en 

zwitserse room

€ 9,95
Bij aankoop van

vikornbrood en besteding

van minimaal € 5,- 

Gratis lipbalsem

Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

Katten Kunst

15 kaarten voor € 5,95
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Enig idee?
Waar u het beste naar toe kan voor:

 - jaarverslagen

 - brochures

 - prijslijsten

 - enzovoort

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl
Parel Promotie

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

www.pare lp romot ie .n l

Voor al uw print & drukwerk

Onze professionele 
apparatuur levert 
dagelijks topkwaliteit
Onze mensen behandelen 
uw werk met zorg

Arinfo BV

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

The Netherlands

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 

213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemings-

ruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om

drukwerk, directmail of 

andere zaken.

Heb je extra handjes nodig 

op het gebied van

communicatie en PR

maak dan gebruik van

onze ervaring.

ONDERNEMERS

VOOR ONDERNEMERS

service voor ondernemers



Eenzaam staat een wat schriel uitge-
vallen exemplaar nog overeind. Dat 
heeft hij te danken aan zijn inwo-

ners: vleermuizen. Zijn buurman, een 
machtige, knoestige eik, die met zijn 
brede kruin de laan domineerde wordt 

in mootjes afgevoerd. Hij stond voor 
de helft van zijn 80 cm dikke stam 
op een geplande parkeerplaats. Maar 
hij had al een kruisje gekregen, mis-
schien omdat men destijds plannen 
had op die plek een inrit te maken. 
Maar de plannen zijn gewijzigd: de 
vijf bomen die wel zouden blijven 
stonden nu in de weg; dus zijn ze nu 
allemaal weg op één vleermuisboom 
na. Nu maar hopen dat die zonder de 
beschutting van zijn machtige buren 
de komende stormen overleefd.

Praktijk
Dit is het Biltse laanbomenbeleid in 
de praktijk. Op papier ziet dat er wel 
anders uit. Mede dank zij fraaie nota's 
als het Landschapsontwikkelingsplan 
kon de gemeente trots melden dat ze 

genomineerd was voor de Diversi-
teitsprijs. Ook heeft de gemeente al 
jaren een Landschapscoördinator en 
spreekt het Beeldkwaliteitsplan van 
behoud en versterking van de lanen. 

Dat het anders gaat maken bijgaande 
foto's wel duidelijk. Hoe dat komt? 
Het is verleidelijk hier oorzaken te 
noemen maar dat zou al snel leiden 
tot een nietes-welles. Het is beter dat 

de verantwoordelijke partijen - raad 
en college - zich eens over de kwestie 
buigen en kritische vragen - ook over 
het eigen functioneren - niet schu-
wen. Dan zou er toch nog iets goeds 
voortkomen uit deze trieste toestand 
en wordt verdere schade voorkomen. 
Want er staan nog dertien andere 
laanbomen en ruim dertig andere  
joekels in de groenstrook op de  
nominatie om gekapt te worden. 

Verder was er veel tijd voor onder-
linge ontmoetingen, aangaande de 
gewenste en te organiseren activi-
teiten in het jubileumjaar 2013. Het 
gezelschap bestond naast het bestuur 
en de projectleiding van de Stichting 
uit het Comité van Aanbeveling, de 
Initiatiefgroep van Stichting 900 jaar 
De Bilt, vertegenwoordigers van de 
gemeentelijke instelling, leden van de 
pers en trekkers van activiteiten die 
nu al in voorbereiding zijn voor het 
jubileumjaar.

Verbondenheid 
De kracht van de bijeenkomst en het 
nut ervan werden al meteen duidelijk 
bij de ontvangst in het gemeentehuis 
Jagtlust en het instappen in de bus 
van de Provincie Utrecht. Veel van de 
aanwezigen zijn betrokken bij aller-
lei activiteiten m.b.t. het aanstaande 
jubileum, maar kenden elkaar alleen 
nog maar ‘op papier’. Zulke ontmoe-
tingen zijn dan ook meer dan geschikt 
voor een persoonlijke kennismaking 
en het afstemmen van allerlei - soms 
nog te ontwikkelen - activiteiten. De 
gekozen opzet was ook een eerste 
poging de ‘verbondenheid in ver-
scheidenheid’ tussen de zes kernen 
extra te onderstrepen. Een denken, 
dat verbindt.

Landgoed Oostbroek
Het gezelschap werd als eerste door 
het Utrechts Landschap op Landgoed 
Oostbroek ontvangen. Met Hendrike 
Geessink (hoofd afdeling planvor-
ming bij Het Utrechts Landschap) en 
boswachter Joris Hellevoort werd een 
stukje gewandeld over het landgoed 
en werd het gezelschap bijgepraat 
over dit gebied van de gemeente De 
Bilt, dat 900 jaar geleden ontstaan is 
dankzij intensieve ontginning door 

het klooster Oostbroek. In een uit 
1113 gedateerde oorkonde komt voor 
het eerst de naam van de Vlaamse 
monnik Ludolf van Affligem voor 
als abt van dit klooster. Dit moment 
wordt gezien als het symbolische 
begin van de ontwikkeling van het 
gebied dat nu de gemeente De Bilt 
vormt. 

Voordorp
Hierna reed de bus door andere 
gedeelten van de gemeente o.a. langs 
fort Voordorp aan de Voordorpsedijk 
in Groenekan. De Voordorpsedijk is 
zeer waarschijnlijk de ontginningsba-
sis geweest voor heel het gebied van 
de dertig hoeven (zoals Oostveen en 
Herbertskop in 1276 samen genoemd 
werden.) Het uit 1869 daterende fort 
maakte deel uit van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie en is omringd door 
water, bos en polderlandschap. Oud 
burgemeester P.D.H.D. Diepenhorst 
nam bij het fort de microfoon even 
over van gids Doedens en vertelde 

over het fort, dat onder zijn ‘regime’ 
in 1998 in gebruik werd genomen als 
evenementenlocatie. 

Westbroek
In Westbroek was het gezelschap te 
gast in de Hervormde Kerk en was 
er enerzijds belangstelling voor de 

muurschilderingen en anderzijds voor 
de ‘kerk’ in de kerk. In hetzelfde jaar 
dat de Bourgondiërs huishielden in 
Westbroek, werd daar de in 1467 
begonnen nieuwe kerk voltooid. De 
kerktoren was 42 meter hoog. In de 
kerk ligt Willem graaf van Rennen-
berg, heer van Zuilen en Westbroek 
begraven, maar het gebouw is vooral 
beroemd vanwege enkele bijzondere 
muurschilderingen. Een van die schil-
deringen beeldt de legende uit van 
de drie jagers en de drie doden. Drie 
edellieden waren op een jachtpartij-
tje en ontmoetten drie doden. Deze 
doden waarschuwden de jongelieden: 

denk er aan, ooit zullen jullie zijn 
zoals wij. Macht, rijkdom, aanzien, 
alles is slechts tijdelijk, denk aan 
de dingen die er echt toe doen. Een 
memento mori (Denk eraan te [moe-
ten] sterven) dus.
Voor de ‘kerk’ in de kerk was ook een 
grote belangstelling: het meesterstuk 
van de op 18 juli 2010 overleden 
modelbouwer Wim van ’t Land. Het 
is een zeer gedetailleerd model, dat 
hij van de Hervormde kerk in West-
broek maakte. Hij heeft hier jaren aan 
heeft gewerkt en dit pronkstuk staat 
alweer geruime tijd in het koor van de 
kerk opgesteld. 

Afsluiting
Aan het einde van de ‘zeskernentour’ 
praatte de voorzitter van Stichting 
900 jaar De Bilt Marius van den 
Bosch de aanwezigen nog even bij 
over de stand van zaken tot nu toe. De 
stichting probeert gezamenlijke ini-
tiatieven te stimuleren op het gebied 
van sport, theater, kunst en cultuur, 
muziek, historisch, natuur, onderwijs 
en jeugd, zorg enzovoorts.
Er zijn al enkele verenigingen die het 
voortouw willen nemen en samen met 
andere verenigingen een activiteit 
willen bedenken en organiseren. Ook 
komen er via het algemeen mailadres 
leuke initiatieven binnen.
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Verbondenheid in verscheidenheid
door Henk van de Bunt

Vrijdag 21 januari ging onder leiding van de Maartensdijkse historicus Anne Doedens een select gezelschap, 
samen met de Stichting 900 jaar De Bilt op pad door de gemeente. Doedens praatte het gezelschap bij over de 

900 jarige historie van deze al weer 10 jaar geleden door de gemeentelijke herindeling
ontstane gemeente De Bilt. 

V.l.n.r. Oud-burgemeester Diepenhorst, burgemeester  Gerritsen en oud-
burgemeester Tchernoff. [foto Guus Geebel]

Met o.a. boswachter Joris Hellevoort werd een stukje gewandeld over het 
landgoed en werd het gezelschap bijgepraat.

Voor de ‘kerk’ in de kerk was ook een grote belangstelling: het meesterstuk 
van de op 28 juli 2010 overleden modelbouwer Wim van ’t Land.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Het Biltse lanenbeleid is mooi, de praktijk is triest

Wim Mastop

Zaterdagochtend klinkt het gejank van de motorzagen. Hoewel de bezwaartermijn nog loopt liggen ze snel 
tegen de vlakte: vijf grote trotse eiken van de oude eikenlaan op Larenstein. Tegelijk worden ook nog

 vijf andere eiken uit de laan omgelegd. 

Eerdere kap op de oost-west laan.Een groot gat ontstaat als een forse gezonde 
boom wordt gekapt terwijl zijn buren (erachter) dood en (rechts buiten beeld) 
zwaar beschadigd zijn.

Ook de grote noord-zuidlaan is 'verfraaid'. In het gat aan het eind van de laan 
stond de boom van de eerste foto.
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Hulpverleners worden regelmatig geconfronteerd met het 
feit dat huisnummers niet zichtbaar zijn. Dit kan soms ern-
stige gevolgen hebben. In geval van nood telt elke seconde 
voor politie, ambulance en brandweer. U moet er toch niet 
aan denken dat hulpverleners niet op tijd zijn om u of uw 
geliefden te redden omdat zij uw woning niet kunnen vinden?

Wat kunt u doen?
Zorg ervoor dat uw huisnum-
mer goed zichtbaar is vanaf  
de openbare weg. Controleer 
ook of  dit ’s avonds het geval 
is. U kunt uw huisnummer 
bijvoorbeeld verlichten en 
ervoor zorgen dat het huis-
nummer groot genoeg is en 
goed afsteekt tegen de ach-
tergrond. Haal als dat nodig 
is planten die over het huisnummer heen groeien of  ervoor 
staan weg en controleer of  uw geparkeerde auto het zicht op 
het nummer niet ontneemt. Als uw huis ver van de openbare 
weg ligt, zorg er dan voor dat u aan het begin van uw oprit een 
huisnummer hebt staan. Het zichtbaar maken van uw huis-
nummer is een kleine moeite, maar kan van levensbelang zijn!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met wijk-
contactambtenaar Miranda de Freitas, T. (030) 22 89 494 / 
E. freitasm@debilt.nl 

Zichtbaar huisnummer 

van levensbelang!

De rubriek buurtberichten is de plaats waar 
bewonersgroepen hun eigen berichten uit de wijken en 
dorpen kunnen plaatsen. 

Westbroek Ontmoet

Lekker warm was het 4 janu-
ari in het dorpshuis van West-
broek. Henk de Wilde vertelde 
met smaak over zijn reis door 
Australië, over de geschiede-
nis, de mensen, de dieren 
en het klimaat. Op de kaart 
toonde hij de enorme afstanden, de tijdzones, maar ook 
de actualiteit met overstromingsgebieden. Via zijn film 
voeren we mee door de haven, zagen we het landschap, 
keken we in musea en in een Australische melkstal. Na 
afloop was er gelegenheid het nieuwe jaar in luiden met 
een drankje en nog wat na te praten.

Napraten hopen we 1 februari weer te doen. Henk van der 
Grift, wereldkampioen schaatsenrijden uit 1961, komt 
dan vertellen hoe hij zover kwam. Een verslag over ontbe-
ringen in de Noorse vrieskou die hem de gouden medaille 
opleverden vijftig jaar geleden. Het succes van Henk 
vormde toen de basis voor de aanleg van kunstijsbanen 
in Nederland. Ook zal Wouke van de Heuvel deze middag 
een project van de SWO; het levensverhaal, toelichten.

Komende dinsdag, 1 februari, Ontmoet  Westbroek u 
graag weer in het Dorpshuis aan de Prinses Christina-
straat van 14.30 tot 16.30 uur. De kosten zijn 2 euro, 
inclusief  een kop koffie of  thee. Ook wanneer u niet in 
Westbroek woont bent u van harte welkom.

Op	 zaterdag	 29	 januari	 vertrekken	
de	 leden	 van	 55	 jaar	 en	 ouder	 voor	
een	gezellig	dagje	uit	naar	een	zoals	
altijd	 onbekende	 bestemming.	 Er	 is	
gezorgd	 voor	 een	 leuk	 programma	
met	in	ieder	geval	koffie	onderweg	en	
een	warme	maaltijd.	

Rond	 17.00	 uur	 worden	 de	 deelne-
mers	weer	terug	verwacht	zodat	ze	’s	
avonds	de	lampionnenoptocht	kunnen	

bijwonen.	De	kosten	van	dit	dagje	uit	
zijn	€	30	voor	 leden	en	€37.50	voor	
niet-leden.	Aanmelden	kan	nog	op	het	
adres	 Prinses	 Christinastraat	 8.	 Ver-
dere	inlichtingen:	Tel.	0346	281167.

Lampionnenoptocht
De	 lampionnenoptocht,	 ter	 gelegen-
heid	 van	 de	 (echte)	 verjaardag	 van	
onze	 koningin,	 begint	 zaterdag	 29	
januari	om	18.15	uur.	Beginpunt	is	het	

Dorpshuis.	 Voorop	 gaat	 zoals	 altijd	
weer	het	muziekkorps	van	Vrienden-
kring.	 De	 lampionnen	 zijn	 gratis	 af	
te	halen	bij	de	familie	Schuurman	in	
de	 molen	 waar	 ook	 de	 bijbehorende	
lampjes	te	koop	zijn.	Na	afloop	is	er	
warme	 chocolademelk	 voor	 de	 kin-
deren	 en	 glühwein	 voor	 hun	 ouders.	
Deze	 traktaties	 worden	 aangeboden	
door	Hilda	Verhoef,	de	beheerster	van	
het	dorpshuis.

Nieuws van de Oranjevereniging Westbroek 

Inloopmiddag
Elke	 donderdag	 van	 14.00	 tot	 16.00	
uur	 bent	 u	 van	 harte	 welkom	 in	 de	
activiteitenruimte	 van	 SWO	 in	 de	
Zonneborgh.	U	kunt	hier	terecht	voor	
een	kopje	koffie	of	thee,	het	lezen	van	
een	 van	 de	 aanwezige	 tijdschriften	
of	om	een	spelletje	 te	 spelen.	1	keer	
per	maand	wordt	 er	 een	 bingo	geor-
ganiseerd.

Tekenen 
Tekenen	met	potlood,	inkt,	houtskool,	
fijnlijner.	U	bent	van	harte	welkom	op	
maandag	van	13.30	tot	15.30	uur	om	
met	elkaar	te	tekenen.	Naar	eigen	idee	
of	 een	 onderwerp	 dat	 wordt	 aange-

boden.	Het	gaat	niet	om	de	prestatie	
maar	om	het	plezier.	Mevrouw	Hout-
zager	 is	 als	 begeleiding	 aanwezig.	
Kosten	t/m	april:	15	euro.	

Sjoelen
Liefhebbers	 van	 het	 sjoelen	 kunnen	
donderdags	om	de	veertien	dagen	van	
10.00	 tot	 12.00	 uur	 in	 Zonneborgh	
hun	hart	 ophalen.	Onder	 leiding	van	
mevrouw	 Matthijsse	 wordt	 dit	 spel	
om	de	week	gespeeld.	Kosten	febru-
ari	-	april	5	euro.	

Kaarten maken 
Heeft	u	 zin	om	 tijdens	een	gezellige	
middag,	 onder	 enthousiaste	 leiding	

van	 mevr.	 Hengeveld,	 wenskaarten,	
doosjes	 en	 versieringen.te	 maken?	
Er	is	een	groep	die	samenkomt	op	de	
2de	en	een	op	de	4de	woensdag	van	
de	maand.	
De	startdatum	van	de	eerste	is	woens-
dag	 9	 februari	 van	 14.00	 tot	 16.00	
uur.	De	tweede	groep	komt	op	woens-
dag	23	 februari,	 eveneens	van	14.00	
tot	16.00	uur	bijeen.	De	kosten	voor	
de	periode	van	februari	t/m	april	zijn	
9	euro.

Aanmelden en informatie: SWO. Tel: 
030 2203490. Locatie: Zonneborgh, 
Planetenbaan 451 in Bilthoven.

Activiteiten in SWO centrum Zonneborgh

IJssennagger	zei	bij	die	gelegenheid:	
‘Leergeld	 heeft	 als	 missie	 het	 voor-
komen	 van	 sociale	 uitsluiting	 van	
kinderen	 uit	 gezinnen	 met	 minimale	
financiële	 middelen.	 Leergeld	 biedt	
kansen	 aan	 kinderen	 in	 de	 leeftijd	
van	4	tot	18	jaar	om	te	kunnen	deel-
nemen	aan	binnen-	en	buitenschoolse	
activiteiten.	
Hierdoor	 kunnen	 ook	 deze	 kinderen	
hun	 sociale	 vaardigheden	 en	 kennis	
zo	 optimaal	 mogelijk	 ontwikkelen	
en	 later	 als	 volwassenen	 volwaardig	
participeren	in	de	samenleving.	Door	
deze	 kinderen	 niet	 buiten	 te	 sluiten,	
wordt	voorkomen	dat	de	maatschap-
pij	 er	 later	 duur	 ‘leergeld’	 voor	 gaat	
betalen’.
	
Positief lokaal
‘Leergeld	 is	 een	 uiterst	 positief	 en	
mooi	lokaal	doel	waar	sponsorgelden	
zeer	 goed	 besteed	 zijn’	 aldus	 Lions-
voorzitter	 Paul	 Posthumus	 Meyjes.	

Naast	 de	 Landgoederen	 fietstocht	
organiseert	de	Lionsclub	de	Bilt	Bilt-
hoven	 ‘De	 Biltse	 Ondernemer	 van	
het	 Jaar’	 en	verder	verkoopt	de	 club	

zelf	gehakt	hout	voor	het	goede	doel.	
Naast	 Leergeld	 steunt	 de	 Lionsclub	
de	 organisatie	 ter	 voorkoming	 van	
blindheid	‘Fight	for	Sight’.

Lionsclub steunt Stichting Leergeld
Lionsclub de Bilt-Bilthoven steunt Stichting Leergeld Gemeente De Bilt. Woensdag jl. overhandigden 

de Lionsleden Sieraal en Hilbrands de eerste substantiële cheque aan de voorzitter 
van de Stichting Leergeld Han IJssennagger.

Han IJssennagger neemt dankbaar de cheque in ontvangst.  
[foto Reyn Schuurman]

Voorleesweek 
Voorlezen	helpt	kinderen	de	wereld	te	
ontdekken.	Het	 is	 gezellig	 en	 schept	
een	band,	het	prikkelt	de	 fantasie	en	
vergroot	 de	 taalkennis.	 Het	 is	 deze	
week	 nationale	 voorleesweek	 en	
dat	 werd	 ook	 gevierd	 op	 kinderdag-
verblijf	 de	 Torenuiltjes	 aan	 de	 Bur-
gemeester	 van	 der	 Borchlaan	 3	 te	
Bilthoven.	 Opa’s	 en	 oma’s	 mochten	
komen	 voorlezen	 uit	 prentenboeken.	
En	dit	was	meteen	de	eerste	ochtend	
al	een	groot	succes;	de	kinderen	heb-
ben	een	hele	ochtend	aandachtig	zit-
ten	 luisteren	 naar	 de	 oma	 van	 Finn.	
En	 zelfs	 toen	we	naar	 buiten	gingen	
bleven	 er	 kinderen	 gezellig	 op	 de	
schoot	 van	 oma	 naar	 nog	 meer	 ver-
haaltjes	 luisteren!	Gedurende	de	dag	

werd	er	door	de	leidsters	voorgelezen	
uit	de	prenten	boeken	die	de	kinderen	
zelf	 mee	 mochten	 nemen.	 En	 hoe	

vaak	 je	 een	 boek	 ook	 voorleest,	 de	
kinderen	 genieten	 er	 elke	 keer	 weer	
volop	van!
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Fysiotherapie	 voor	 dieren	 bestaat	
sinds	 1986.	 Om	 dit	 beroep	 uit	 te	
mogen	 voeren	 moet	 men	 de	 totale	
studie	 fysiotherapie	 gevolgd	 hebben	
en	 vervolgens	 de	 tweejarige	 deel-
tijdstudie	 fysiotherapie	 voor	 dieren.	
Voor	 1986	 behandelden	 humane	
fysiotherapeuten	 soms	 ook	 honden	
en	 paarden	 met	 klachten	 aan	 het	
steun-	 en	 bewegingsapparaat.	 Sinds	
1992	heeft	het	beroep	 in	Nederland,	
als	 eerste	 land	 ter	 wereld,	 een	 wet-
telijke	 status	 gekregen.	 Fysiothera-
peut	 voor	 dieren	 is	 een	 zelfstandig	
beroep,	 de	 therapeuten	 bepalen	 zelf	
de	behandeldoelen	en	stellen	ook	het	
behandelplan	 op.	 Vaak	 worden	 die-
ren	door	de	dierenarts	doorverwezen	
naar	 de	 dierenfysiotherapeut	 of	 de	
fysiotherapeut	 voor	 dieren	 haalt	 er	
zelf	 een	 dierenarts	 bij	 om	 de	 juiste	
diagnose	 te	 laten	 stellen.	 Dierenarts	
en	 fysiotherapeut	 kunnen	 veel	 voor	
dieren	doen.

Paardenmens
Hinke	 de	 Man	 is	 geboren	 als	 boe-
rendochter.	 Haar	 vader	 werkte	 met	
paarden.	 ‘Het	 paardenvirus	 wordt	
vaak	van	generatie	op	generatie	door-
gegeven.	 Ik	 ben	 ook	 op	 jonge	 leef-
tijd	 besmet	 geraakt	 met	 dat	 virus.	
Ik	 rij	 mijn	 hele	 leven	 al	 paard	 en	

heb	 het	 virus	 ook	 doorgegeven	 aan	
mijn	dochters.	De	jongste	heeft	echt	
talent	 en	 rijdt	 heel	 verdienstelijk.	
Zij	heeft	alle	benodigde	papieren	op	
zak	om	les	te	geven,	dat	doet	ze	dan	
ook’.	 Paardrijden	 is	 tegenwoordig	
niet	 meer	 elitair.	 Steeds	 meer	 men-
sen	 rijden	 paard,	 zijn	 het	 dan	 ook	
paardenmensen?	 Hinke	 de	 Man	 is	
duidelijk:’Je	hebt	mensen	die	paard-
rijden	en	paardenmensen.	De	meeste	
echte	 paardenmensen	 zijn	 opge-
groeid	tussen	de	paarden.	Zij	hebben	
in	de	loop	der	jaren	heel	veel	kennis	
en	 kunde	 vergaard.	 Naast	 de	 liefde	
voor	het	paard	maken	paarden	onlos-
makelijk	deel	uit	van	hun	leven.	Veel	
vooral	 jonge	 meisjes	 zijn	 ook	 gek	
op	paarden,	 als	 ze	na	hun	16de	 jaar	
doorgaan	zijn	het	echte	liefhebbers’.

Fysiotherapie voor dieren
Toen	Hinke	de	Man	haar	beroep	als	
fysiotherapeut	weer	op	wilde	pakken,	
bleek	ze	te	oud	en	te	duur.	Ze	is	toen	
gestart	 met	 de	 opleiding	 tot	 fysio-
therapie	voor	dieren.	Zo	kwam	haar	
interesse	voor	het	bewegingapparaat	
en	spieren	en	haar	liefde	voor	honden	
en	paarden	mooi	 samen.	 ‘Natuurlijk	
realiseer	ik	me	dat	fysiotherapie	voor	
dieren	deels	 een	welvaartsverschijn-
sel	 is.	Als	er	bezuinigd	gaat	worden	

zullen	 wij	 als	 eerste	 afgeserveerd	
worden.	Toch	 kunnen	 wij	 veel	 voor	
mens	en	dier	doen.	In	de	sport	levert	
iedereen	 zelfstandig	 een	 prestatie,	
een	 tennisser,	 een	 hardloper	 etc.	 In	
de	 paardensport	 kan	 de	 ruiter	 niet	
zonder	 het	 paard	 en	 het	 paard	 niet	
zonder	 de	 ruiter.	Als	 het	 paard	 niet	
optimaal	 presteert	 dan	 valt	 een	 deel	
van	de	vreugde	voor	de	hobby	van	de	
ruiter	weg.	Als	het	paard	op	stal	moet	
blijven	 wordt	 dat	 nog	 groter.	 Dan	
missen	 mensen	 echt	 een	 wezenlijk	
onderdeel	van	hun	dagelijks	functio-
neren.	Het	is	de	paardemens	heel	wat	
waard	om	het	paard	weer	optimaal	te	
laten	functioneren’.	

Paardensport	is	heel	intensief,	behal-
ve	het	rijden	is	er	veel	werk	omheen:	
voeren,	borstelen	en	bijvoorbeeld	het	
uitmesten	 van	 de	 stallen	 zijn	 taken	
die	dagelijks	uitgevoerd	moeten	wor-
den.	 ‘Dat	 kan	 zomaar	 twee	 uur	 per	
dag	in	beslag	nemen,	en	dat	doen	ze	
met	 liefde.	Het	paard	 is	hun	uitlaat-
klep.	Het	is	hun	manier	van	leven’.

Mogelijkheden
Fysiotherapie	voor	dieren	komt	gro-
tendeels	overeen	met	humane	fysio-
therapie.	‘Alleen	zul	je	er	zelf	achter	
moeten	 zien	 te	 komen	 waarom	 de	

prestaties	 bijvoorbeeld	 minder	 zijn	
dan	 voorheen.	 Wij	 kunnen	 iets	 met	
spieren	 en	 kunnen	 de	 doorbloeding	
verbeteren	 waardoor	 het	 dier	 beter	
presteert,	 het	 anatomische	 skelet	 en	
de	 bouw	 kun	 je	 echter	 niet	 beïn-
vloeden.	 De	 beste	 paarden	 worden	
gebruikt	 in	 de	 toppaardensport.	 De	
resterende	 paarden	 zijn	 goed	 maar	
kunnen	eigenlijk	nooit	die	prestaties	
die	de	toppaarden	leveren	benaderen.	
Ook	wij	kunnen	daar	niets	aan	veran-
deren.	 Maar	 wij	 kunnen	 wel	 helpen	
om	 elk	 paard	 zo	 optimaal	 mogelijk	
te	 laten	presteren’.	Een	verschil	met	
humane	 fysiotherapie	 is	 tijd.	 ‘Wij	
hebben	veel	tijd.	Het	winnen	van	ver-
trouwen	vraagt	enige	tijd	maar	bijna	
elk	 paard	 laat	 zich	 wel	 behandelen.	

Het	 is	mooi	om	te	zien	hoe	ze	eerst	
afwijzend	kunnen	reageren,	maar	na	
verloop	 van	 tijd	 zie	 ik	 dat	 ze	 gaan	
smakken,	 dan	 weet	 ik	 dat	 het	 goed	
zit	en	dat	ik	gerust	verder	kan	gaan.	
Elk	type	paard	introvert	of	extrovert	
moet	anders	benaderd	worden.	Het	is	
een	mooi	beroep’.			

Meer informatie
Een	 fysiotherapeut	 kan	 helpen	 als	
dieren	 ineens	moeilijker	gaan	bewe-
gen,	een	operatie	of	blessure	hebben	
gehad	 of	 zich	 ineens	 verzet	 tegen	
bepaalde	 bewegingen.	 Voor	 meer	
informatie	 of	 vragen	 kunt	 u	 con-
tact	 opnemen	 met	 Hinke	 de	 Man.	
Zij	is	bereikbaar	op	telefoonnummer	
06-50807942.	

Hinke de Man: 
fysiotherapeut voor dieren

door Marijke Drieenhuizen

Hinke de Man is sinds twee jaar fysiotherapeut voor dieren en richt zich in het bijzonder op honden en 
paarden. Na de middelbare school heeft ze in Groningen gestudeerd voor lerares lichamelijke opvoeding. 

Vervolgens heeft ze de studie humane fysiotherapie gedaan en recent heeft ze de benodigde 
papieren ontvangen en mag ze zich ook fysiotherapeut voor dieren noemen. Daarmee komt samen 

wat haar interesse heeft: bewegen en dieren. 

Nozem wordt door Hinke de Man onderzocht op bijzonderheden. 

Voordaan	 speler	 Maarten	 Groenen:	
‘We	hebben	er	dit	seizoen	steeds	dicht	
tegen	aan	gezeten	en	veel	wedstrijden	
net	met	1	doelpunt	verschil	verloren.	
Jammer	maar	we	 kwamen	 te	 kort	 al	
was	het	niet	veel.	De	twee	verliespar-
tijen	 tegen	 Amersfoort	 hebben	 ons	
uiteindelijk	 genekt.	 Daar	 hadden	 we	
de	 punten	 moeten	 pakken.	 Jammer	
maar	 volgend	 jaar	 weer	 proberen’.	
Kleine	 opsteker	 was	 dat	 Voordaan	
keeper	Derek	King	door	bondscoach	
Robin	Rösch	 is	uitgenodigd	om	deel	
te	 nemen	 aan	 de	 trainingen	 van	 het	
Nederlands	zaalhockeyteam	ter	voor-
bereiding	 op	 de	 WK	 in	 Polen.	 Een	
mooie	waardering	voor	de	jonge	kee-
per	die	op	het	veld	tweede	keeper	van	
Voordaan	 is.	 Eerste	 keeper	 Vincent	
van	 de	 Peppel	 speelt	 bij	Amsterdam	
in	de	zaal	en	is	één	van	de	eerste	twee	
keepers	 van	 het	 oranje	 zaalhockey-
team	maar	is	enkele	weken	uitgescha-
keld	door	een	scheurtje	in	zijn	teen.
De	reserve	heren	van	Voordaan	boek-
ten	een	beter	resultaat	dan	het	eerste.	
Na	 in	 de	 voorcompetitie	 11	 van	 de	
12	 wedstrijden	 te	 hebben	 gewonnen	
versloegen	zij	zondag	in	de	districts-
finale	 Gooische	 Heren	 2	 met	 5-2.	
Aanstaande	 zaterdag	 strijdt	 het	 team	

bestaande	uit	 louter	 ex	Heren	1	 spe-
lers	 samen	 met	 vijf	 andere	 districts-
kampioenen	 om	 het	 landskampioen-
schap	in	Amsterdam.

Dames
De	dames	van	Voordaan	werden	in	de	
halve	 finale	 in	 de	 districtscompetitie	
uitgeschakeld	door	de	latere	winnaar	
Laren	(1-5).	Voordaan	werd	in	de	eer-
ste	 helft	 overrompeld	 en	 kwam	 met	

0-5	achter.	In	de	tweede	helft	was	er	
sprake	van	een	gelijk	opgaande	strijd	
tegen	 het	 sterke	 Laren	 met	 diverse	
internationals.	Veldcoach	Lotte	Smets	
had	 voor	 de	 afwisseling	 haar	 stick	
gepakt	en	heeft	in	de	zaal	als	speelster	
mee	 gedaan.	 De	 ervaren	 Smets	 was	
een	 duidelijke	 aanwinst	 binnen	 de	
lijnen.	Laren	mag	nu	komend	week-
end	strijden	in	de	Play	offs	voor	een	
hoofdklasseticket.

Voordaan Heren degraderen
Dames verliezen halve finale

De heren van Voordaan zijn er niet in geslaagd het vorig jaar veroverde verblijf in de zaal Hoofdklasse te 
verlengen. Afgelopen zaterdag werd er in de laatste speelronde met 2-2 tegen Hurley gelijk gespeeld en met 
4-6 van poulewinnaar HDM verloren. Voordaan had minimaal 2 punten nodig om zich veilig te spelen en 

degradeerde door dit resultaat rechtstreeks uit de Hoofdklasse. 

Lotte Smets passeert Naomi van As van Laren (foto: Guido van der Burg)

Op ’t bankje
De	vrouw	die	naast	me	op	het	bankje	is	komen	zitten	is	nerveus	in	haar	tas	
aan	het	graaien.	‘Ik	zoek	mijn	sleutels.	Volgens	mij	had	ik	ze	in	mijn	jaszak	
gedaan,	maar	daar	vind	ik	ze	niet.	Dat	wordt	een	probleem’,	zegt	ze	terwijl	
ze	haar	hele	tas	overhoop	haalt.	Ik	probeer	mee	te	denken	en	vraag	wan-
neer	ze	de	sleutels	het	laatst	gebruikt	heeft.	Ze	denkt	diep	na.	‘Ik	heb	toen	
ik	wegging	in	ieder	geval	de	deur	afgesloten.	Dat	weet	ik	zeker’,	zegt	ze.	
‘Misschien	heeft	u	de	sleutels	in	het	slot	laten	zitten’,	geef	ik	als	mogelijk-
heid	aan.	Het	maakt	de	vrouw	nog	zenuwachtiger	en	ze	vervolgt	met	nog	
meer	energie	de	zoektocht	in	haar	tas,	die	als	het	nog	geen	puinhoop	was	
dat	zeker	nu	is.	Plotseling	houdt	ze	op	en	kijkt	diep	nadenkend	voor	zich	
uit.	‘Nee’,	zegt	ze	opeens	resoluut,	‘In	het	slot	kan	ik	ze	absoluut	niet	heb-
ben	later	zitten	want	als	ik	afsluit	houd	ik	de	sleutelbos	altijd	vast.	Dan	zal	
ik	 toch	mijn	dochter	moeten	bellen,	want	zij	heeft	een	reservesleutel.	De	
buren	ook	wel,	maar	die	zijn	net	een	weekje	naar	de	Canarische	Eilanden.	
Gelukkig	heb	ik	mijn	mobieltje	meegenomen.’	Weer	begint	ze	te	graaien	in	
haar	tas,	nu	om	het	mobieltje	te	zoeken.	En	opnieuw	wordt	het	een	hopeloze	
zoektocht.	Als	ze	opeens	moet	niezen	en	een	zakdoek	uit	haar	jaszak	pakt	
hoor	ik	opeens	het	geluid	van	vallende	sleutels.	De	vrouw	is	heel	verbaasd	
maar	ook	weer	blij	opgelucht.	‘Hoe	kan	dat	nou,	ik	heb	volgens	mij	toch	
echt	goed	in	mijn	zakken	gevoeld.	Zitten	ze	toch	gewoon	ik	mijn	jaszak.	
Zullen	ze	onder	de	zakdoek	gekomen	zijn.’	Maar	het	blijkt	niet	de	enige	
verrassing.	Ook	het	mobieltje	komt	gewoon	uit	haar	 jaszak.	‘Ik	heb	deze	
jas	al	lang	niet	meer	gedragen	en	ben	niet	meer	zo	gewend	aan	die	diepe	
zakken.	Dat	zal	het	wel	zijn,	maar	wat	kan	het	me	ook	schelen.	Ik	heb	ze	
gelukkig	weer.	Gelukkig	dat	ik	mijn	dochter	nog	niet	gebeld	heb.	Die	had	
een	tijdje	geleden	toevallig	ook	een	akkefietje	met	haar	sleutels.	Maar	dat	
verhaal	 geloof	 je	 niet	 als	 je	 niet	 zeker	 wist	 dat	 het	 echt	 gebeurd	 is.’	 Ze	
vertelt	dat	haar	dochter	in	Doorn	woont	en	paarden	heeft.	Die	was	ze	wat	
gaan	bijvoeren	en	toen	ze	thuis	kwam	realiseerde	ze	zich	dat	ze	de	sleutels	
binnen	op	tafel	had	laten	liggen.	‘Dan	sta	je	daar	machteloos	voor	je	deur.	
Ze	woont	vrij	afgelegen	en	er	 is	niemand	in	de	omgeving	die	een	sleutel	
van	haar	heeft.	Binnen	was	alleen	de	hond.	Toen	die	in	de	gaten	had	dat	ze	
voor	de	deur	stond	begon	hij	meteen	te	blaffen.	Het	is	een	deur	die	je	van	
binnen	openmaakt	met	zo’n	ouderwetse	klink	van	smeedijzer.	Van	buiten	
kun	je	er	alleen	met	een	sleutel	in.	Toen	mijn	dochter	door	de	brievenbus	
naar	de	hond	keek	en	met	een	benauwde	stem	zei,	vrouwtje	kan	er	niet	in,	
sprong	het	dier	uitgelaten	enthousiast	tegen	de	deur	en	geloof	het	of	niet,	hij	
sprong	op	de	klink	en	wist	de	deur	open	te	krijgen.’	Ik	zie	het	helemaal	voor	
me,	want	zo’n	verhaal	verzin	je	niet.	‘De	hond	heeft	natuurlijk	meteen	alles	
gekregen	wat	hij	lekker	vindt,	zo	blij	was	mijn	dochter.	Net	als	ik	nu’,	zegt	

ze	 lachend.	 ‘Toch	 wel	 frappant	 de	 we	 allebei	
een	probleem	met	sleutels	hadden	en	dat	het	in	
beide	gevallen	goed	afliep.’	Met	een	zorgeloze	
blik	gaat	ze	naar	huis.

Maerten



Het venijn zat ‘m deze keer niet in de staart maar in het begin van 
de wedstrijd. Binnen 10 minuten keek SVM aan tegen een 2-0 ach-
terstand. Al in de 2de minuut was het 1-0 voor het thuis spelende 
Candia, dat bij aanvang van de wedstrijd één plek onder SVM stond 
op één punt achterstand. De aanvoerder van Candia schoot een 
vrije trap van 30 meter afstand snoeihard in de bovenhoek van het 
SVM-goal. Keeper Richard de Groot was kansloos. Een paar minu-
ten later was het dezelfde speler, die uit een corner de 2-0 inkopte. 
SVM liep dus al snel achter de feiten aan.

Blessure
SVM miste in de achterhoede centrale verdediger Michel Kemp, 
die met een blessure vanaf de kant moest toekijken. Voor het overi-
ge was de ploeg van trainer Wout van Dronkelaar redelijk compleet. 
Van Dronkelaar, die voor een jaar heeft bijgetekend, had in deze 
krant gezegd, dat zijn jonge ploeg nog niet opgewassen is tegen de 
ploegen die aan de kop van de competitie staan. Tegen de ondersten 
had SVM in de 1ste competitiehelft gewonnen en dat moest ook in 
de 2de helft kunnen. Tegen Candia kwam deze voorspelling helaas 
niet uit. Na de snelle achterstand nam SVM wel het initiatief. De 
Maartensdijkers kregen daardoor een aantal goede kansen op een 
doelpunt. Bjorn Engel, Kevin van Dronkelaar en Eric Röling kon-
den de bal echter niet achter de kleine doelman van Candia krijgen. 
Het Maartensdijkse doelpunt werd in de 20ste minuut gemaakt door 
verdediger Rob van Vulpen. Van Vulpen kopte een vrije trap van 
Kevin van Dronkelaar prima in.

Doelpuntloos
Ook in de 2de helft was het initiatief meer bij SVM. De geel-
blauwen werkten hard, maar konden geen vuist maken. Het ont-
breekt SVM aan een rustpunt op het middenveld en aan scorend 

vermogen. Wat SVM ook probeerde alles werd door Candia opge-
vangen voordat daaruit gevaar kon ontstaan. Candia beperkte zich 
logischerwijze vooral tot het verdedigen van de voorsprong en was 
dus ook nauwelijks gevaarlijk voor het SVM-doel. Beide keepers 
hoefden zich niet bovenmatig in te spannen, omdat de strijd op het 
middenveld werd uitgevochten. En was er eens een mogelijkheid, 
dan kwam die niet richting doel. Een goede kans was er voor Bjorn 
Engel om in de 63ste minuut de gelijkmaker te maken. Uit een 
voorzet van Eric Röling schoot Engel echter ruim naast het doel.

Plaatsje
Door het verlies zakte SVM weer een plaatsje op de ranglijst. De 
afstand tot de middenmoot is nog te overzien, maar dan moet SVM 
wel weer gaan winnen. De eerstvolgende mogelijkheid is a.s. zater-
dag als op eigen terrein gespeeld wordt tegen Hees. De ploeg uit 
Soest heeft dit seizoen nog maar 3 punten bijeen gesprokkeld. Voor 
SVM dus een uitstekende gelegenheid het zelfvertrouwen weer wat 
op te vijzelen. 

SVM in de gevarenzone
SVM verloor afgelopen zaterdag in Rhenen van Candia met 2-1. 

Door het verlies zakten de Maartensdijkers naar de 3de plaats van onderen.

Candia verdedigde met man en macht. (foto Frank Lith)

Voorafgaand aan de wedstrijd werd een 
minuut stilte gehouden. Na dit emotio-
nele moment moest geprobeerd worden 
de knop om te zetten en ervoor te gaan. 
Jan zou niet anders gewild hebben.
Nova begon sterk aan de wedstrijd. 
Inge onderschepte de bal van haar 
tegenstander. Vervolgens was het Vin-
cent die gelijk in de eerste aanval met 
een doorloopbal scoorde.
Dit was het startsein voor het verdere 
verloop van de eerste helft. Met sterke 
aanvallen bleef Nova de paal vinden en 
ook verdedigend werd er sterk opge-
treden. Met goals van verschillende 
spelers werd er een ruim gat geslagen 
en in de rust stond er een score van 1-11 
op het scorebord.

Tijdens de rust werd er niet veel bespro-
ken. Gewezen werd op het feit, dat 
Koveni de tweede helft meer tot sco-
ren zou komen, maar het verschil was 
inmiddels zo groot dat, wanneer Nova  

geconcentreerd zou blijven spelen de 
wedstrijd niet meer uit handen zou wor-
den gegeven.

De tweede helft begon wederom met 
een goal aan de kant van Nova en 
het stond 1-12. Vervolgens lukte het 
Koveni ook om tot scoren te komen 
en de tweede helft liep dan ook gelijk 
op. Nova wist echter de voorsprong 
te behouden met goals van Vincent en 
Iwan. Toen de scheidsrechter voor de 
laatste keer floot, viel er ondanks een 
fantastische score van 10-18, toch een 
last van de Nova-schouders. Dit was 
een wedstrijd die - extra - gewonnen 
moest worden. Ondanks dat RDZ ook 
gewonnen heeft, blijft Nova in de ach-
tervolging.

Nova dankt graag het publiek, dat met 
velen aanwezig was. Deze steun heeft 
Nova er zeker doorheen geholpen.
Jan, deze was voor jou.

In memoriam  Jan van Leerdam

Woensdag 19 januari 2011 is Jan van Leerdam overleden. Hoewel Jan al een 
lange tijd ziek was, zijn wij toch opgeschrikt van dit bericht. Jan is bij KV 
NOVA gekomen als trainer/coach van de eerste selectie, zijn betrokkenheid bij 
onze vereniging bleek al spoedig. Zo kende hij al snel alle spelers vanaf de B 
aspiranten t/m het eerste. Zijn kennis en inzicht in de korfbalsport heeft KV 
NOVA al snel op een hoger niveau gebracht, het enthousiasme waarmee hij te 
werk ging, werkte op iedereen aanstekelijk. Jan was in het clubhuis ook een 
graag geziene persoon, sociaal vaardig, en met een goed gevoel voor humor. 
Gedreven en plichtsgetrouw, na een wedstrijd kon het maar zo gebeuren dat 
hij gelijk weg was om een volgende concurrent te bekijken en ook daar waren 
altijd weer bekenden uit zijn grote netwerk binnen de korfbalsport. Jan is in 
zijn leven veel met winnen en verliezen bezig geweest in de sport. De strijd, die 
hij tegen zijn ziekte heeft moeten voeren, was een ongelijke en niet te winnen. 
Zolang zijn fysiek het toe liet, bleef hij samen met Petra de verrichtingen van 
zijn team volgen. De spelers, leden en supporters van KV NOVA zagen hem 
vechten tegen zijn ziekte, zijn betrokkenheid en wilskracht hebben binnen onze 
vereniging veel respect en waardering teweeg gebracht. KV NOVA zal Jan mis-
sen, ‘Jan was korfbal’.

Winst en verlies
Na een paar dagen ervoor het verdrietige nieuws over het verlies 
van Jan te hebben gehoord, moest Nova 1 zaterdag aan de bak 

tegen Koveni te Nieuwegein.

Wat wàs u blij met uw nieuwe, voordelige 
wasmachine! Grote winkel in de stad,
lage prijzen. Nu is ’ie defect en ook de

winkel is gesloten…

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correcte a evering en 

installatie. Als het nodig mocht zijn,
repareren ze ’m ook nog!

 
gaat uw

wasmachine
repareren?

Wie

Vestigingen in De Bilt,
Arnhem, Apeldoorn, Lochem, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 030 - 2203800
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Ruimtelijke Ordening

Pachtzaken

Voor locatie d’ Amandelboom en De Wijngaard zijn wij op zoek naar

VRIJWILLIGERS
Wat doen vrijwilligers?
Dagelijks zijn er vrijwilligers binnen onze organisatie te vinden, bij tal van 
activiteiten of het begeleiden van bewoners met uitstapjes.

Wie zoeken wij?
Wij vinden uw motivatie om vrijwilliger te worden belangrijker dan uw leef-
tijd of opleiding. We zijn op zoek naar vrijwilligers die graag een steentje 
bijdragen aan het welzijn van anderen.

Wat bieden wij?
•  een boeiende taak en leuke collega’s;
•  begeleiding door de woongroep en de coördinator vrijwilligerswerk; 
•  scholings- en ontmoetingsbijeenkomsten met andere vrijwilligers; 
•  een collectieve WA-verzekering en een collectieve ongevallen- 

verzekering tijdens het vrijwilligerswerk; 
•  reiskostenvergoeding; 
•  vwb locatie De Wijngaard kan men gebruik maken van een maaltijd-

bon.
 
Belangstelling
Overweegt u om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij Accolade Zorg-
groep of wilt u meer weten? Bel dan gerust voor meer informatie naar 
Greet Koelewijn, teamleider welzijn. Of maak een afspraak voor een 
kennismakingsgesprek. Greet is te bereiken op telefoonnummer 030 - 
6973400 of stuur een email naar gkoelewijn@accoladezorggroep.nl



Het begon allemaal met een gitaar-
veiling door Robbert de Vos een 
gitaarbouwer die een muziekwinkel 
en -school in Hilversum heeft. De 
opbrengst voor deze gitaarveiling was 
bestemd voor kinderen in zieken-
huizen. Muziek heelt en verzacht is 
de mening van Robbert de Vos en 
ziekenhuizen zijn zeer noodzakelijke 
maar nare en - voor het kind - ang-
stige instituten. Dus moest er iets 
muzikaals komen voor de kids die 
de pech hebben langdurig in een zie-
kenhuis te belanden. Muziekbeleving 
in de breedste zin zoals instrumenten 
leren bespelen, de iPod inpluggen of 
muziekspelletjes spelen op de compu-
ter. Allemaal met als doel de kinderen 
te laten genieten en vergeten. Dat dit 
een therapeutisch effect heeft, is zelfs 
wetenschappelijk bewezen. Robbert 
begon met het aftasten van zijn idee-
en bij de kinderafdelingen van diver-
se ziekenhuizen in Noord-Holland. 
Hij kreeg alleen maar enthousiaste 
reacties. 

Muziek is emotie
Hij vertelde Laura Fygi waar hij mee 
bezig was. Laura heeft altijd een 
zwak voor zieke kinderen gehad. Van 
heel nabij heeft zij ervaren wat een 
misère het is, zowel voor het kind 
als voor de ouders. Zij kent ook de 
andere kant, de helende kant: ‘ik weet 
zelf wat een heerlijk gevoel ik krijg 
als ik muziek maak, ook al ben ik 
nog zo beroerd. Ik heb heus wel eens 
hondsziek op het toneel gestaan hoor. 
Je kunt mensen die op je rekenen 
toch niet op het allerlaatste moment 
teleurstellen! Als de band dan begon 
te spelen en ik mijn eerste nummers 
zong, dan voelde ik me beter worden. 
Muziek is pure emotie’. 
De in Hollandsche Rading wonende 
‘La Fygi’ werd beschermvrouwe van 
de inmiddels opgerichte stichting 
‘muziekids’. En als Laura zich ergens 
voor inzet, dan bijt ze zich er ook 
helemaal in vast. Gebruikmakend van 
haar netwerk en haar naam als inter-
nationale zangeres haalde ze alles 

uit de kast om geld binnen te halen, 
folders en een website te laten maken. 
Meer en meer artiesten waaronder 
Frans Bauer, Ellen ten Damme, René 
Froger, Leo Blokhuis en Pierre Wind 
werden vrienden van de stichting en 
blijven doneren. Ambassadeur Tim 
Akkerman, oud bandlid en voorman 
van DI-RECT nu solo zanger/gitarist, 
draagt zijn steentje bij. 

De eerste studio
Ziekenhuizen en vrijwilligers werden 
steeds enthousiaster en het eerste deel 
van de droom werd werkelijkheid: 
Juni 2010 werd in Tergooi-zieken-
huizen locatie Blaricum de allereerste 
Muziekstudio voor jeugdige patiënten 
in gebruik genomen. Een primeur 
in de medische wereld. Een unicum 
voor Nederland. September vorig jaar 
verbond René Froger zijn naam aan 
deze studio, die nu als René Fro-
ger studio blijft voortbestaan. Ook 
René Froger vindt muziek een goede 
uitlaatklep voor opgekropte emoties. 
‘Als ik mijn dag niet heb, gaat mijn 
slechte humeur over als ik het podium 
oploop en de muziek begint te spe-
len’.

In de studioruimte in Blaricum staat 
een elektronisch drumstel, een key-
board, er zijn gitaren, geluidsboxen 
en tamboerijnen. Ook is er een com-
puter voor het spel Guitar Hero en 
andere computergames. In de studio 
hangt ook nog een groot beeldscherm 
voor muziekfilms en videoclips. Er 
is een comfortabele zit- en ligbank 
om op te chillen en op de wanden en 
vloer staan gekleurde illustraties. De 
studio is opgebouwd met hulp van 
vrijwilligers, vrienden en bedrijven. 
Niet alleen jonge patiënten zijn er 
welkom. Ook hun broers, zussen en 
vrienden mogen er tijdens bezoek-
uren muziek maken. De studio werkt 

met professionele muzikanten en 
ziekenhuisbegeleiders. De kinderen 
leren spelen op echte instrumenten. 

Meer studio’s
Het volgende project is al volop in de 
maak. De besprekingen met gemeen-
te en brandweer zijn in het laatste 
stadium en dan kan de bouw van de 
tweede muziekstudio - dit keer in 
Almere - beginnen. Deze zal geopend 
worden door Ali B, die aan deze 
studio zijn naam zal geven. Iedere 
studio krijgt de naam van een regio-
nale artiest, zodat de betrokkenheid 
optimaal is.

Initiatiefnemer Robbert de Vos hoopt 
in alle twaalf provincies van Neder-
land een muziekstudio voor jeugdige 
patiënten te realiseren. Van daaruit 
kunnen ziekenhuizen in de regio die 
nog geen studio hebben toch al op 
afspraak muzieklessen krijgen van 
de docenten van de regionale studio. 
‘Wij willen de gelegenheid creëren 
om de jeugd kennis te laten maken 
met het beluisteren, maken en spelen 

van muziek waardoor hun opname 
wat aangenamer wordt. En wie weet 
gaan ze na hun opname wel door in 
de muziek en hebben ze een nieuwe 
passie gevonden’. Zangeres Laura 
Fygi onderstreept die wens van harte. 
‘Het zou toch prachtig zijn als we in 
de toekomst in Nederland een super-
talent hebben, die vertelt dat zijn 
muzikale carrière in het ziekenhuis 
begonnen is’.

De plannen van Robbert de Vos, 
Laura Fygi en ambassadeur, dona-
teurs en vrijwilligers van de stichting 
zijn geweldig. Hun werkdrift is onge-
lofelijk. Maar er is veel geld nodig 
om hun idealen te verwezenlijken. 
Instrumenten, onderhoud, bouw, sala-
rissen van de muziekdocenten, het 
kost allemaal geld. Giften zijn natuur-
lijk van harte welkom! Van klein 
tot groot. Eénmalig, of periodiek. 
Hiervoor kunt u gebruik maken van 
het speciaal daarvoor bestemde reke-
ningnummer 587898550. Wilt u meer 
weten over de Stichting Muziekids, 
kijk dan op: www.muziekids.nl
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Open dagen ONS
Vrijdagavond 28 januari van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 29 januari van 
10.00 tot 13.00 uur houdt De Oranje Nassau Mavo aan de Overboslaan 15 
te Bilthoven open huis. Het mooi gelegen gebouw kan dan worden bekeken, 
demonstraties van lessen kunnen worden bijgewoond en er kan met zowel 
docenten als met leerlingen worden gesproken. 
Voor nadere inlichtingen: tel. 030 2748750.

Open dagen bij Gerrit 
Rietveld College

Naast gymnasium, atheneum, havo en mavo kent het Gerrit Rietveld Col-
lege als enige school in Utrecht een technasium-afdeling. Het technasium 
is een moderne studierichting voor bèta-onderwijs voor havo- en vwo-
leerlingen. Naast de gewone bèta-vakken,krijg je het vak Onderzoek & 
Ontwerpen. Bij dat vak werken de leerlingen in projecten aan praktische, 
technische opdrachten: denken is gekoppeld aan doen, theorie aan praktijk! 
Het Gerrit Rietveld College heeft ook een speciale TheaterKunstKlas. 
Leerlingen van alle afdelingen kunnen er voor kiezen elke week extra uren 
kunstonderwijs te volgen. Deze extra twee lesuren zijn altijd een combi-
natie van verschillende kunstdisciplines; bijvoorbeeld muziek en drama, 
of ontwerpen en dans. Uiteraard worden er voorstellingen gegeven waar 
je als acteur, belichter, decorbouwer of filmer aan deelneemt, maar er zijn 
bijvoorbeeld ook speciale kunstprogramma’s die samen met een groep stu-
denten van de HKU georganiseerd worden.
Als je wilt weten of de school bij je past moet je gaan kijken: 
Open dagen: vrijdag 28 januari  van 19.00-21.00 uur
 zaterdag 29 januari van 11.00-13.00 uur
Open lesmiddagen: dinsdag 8 februari van 13.30-15.00 uur
 woensdag 16 februari van 13.30-15.00 uur
Kijk ook op www.gerritrietveldcollege.nl

Laura Fygi beschermvrouwe van Muziekids
door Annemieke van Zanten

Laura heeft zich weer met veel inzet en enthousiasme op een vrijwilligersproject gestort. Muziekids, 
een project dat een beetje troost en afleiding moet geven aan kinderen en jongeren die in een ziekenhuis 

belanden, is een nieuwe stichting met ambitieuze plannen: zo snel mogelijk in iedere provincie een 
muziekstudio voor zieke kinderen. 

September 2010: Zanger René Froger en zangeres Laura Fygi bij het bed van 
de zesjarige Stephan Majoor die met een gebroken been in het Tergooizieken-
huis in Blaricum lag.

Beschermvrouwe Laura Fygi en Ambassadeur Tim Akkerman knipten in Bla-
ricum samen met twee jeugdige patiëntjes het mooie Oranje lint door, waarna 
de kids de glinsterende toegangsdeur openden en de schitterend ingerichte 
Muziekstudio betraden.

Klas V3C start bij Huize het Oosten
Bereidwillig poseren Mia, Myrte en Laura met mevrouw Heinen bij het mooie beeldje, getiteld Voorwaarts, 

in de hal van Huize het Oosten. Deze drie leerlingen zijn onderdeel van de groep leerlingen die vanuit de 
Werkplaats Kindergemeenschap mee gaan doen met een wandelproject bij Huize het Oosten.  

Begin dit schooljaar is er al een eerste 
groep leerlingen gestart en vrijdag jl. 
verzorgde Rianne van Es vanuit de 
activiteitenbegeleiding de introductie 
van een nieuwe groep leerlingen. En 
mevrouw Heinen heeft aan de wieg 
van dit project gestaan. Zij licht toe 
dat zij zitting heeft in de Huiskamer-
kring van waaruit de belangen van 
de bewoners behartigd worden. ‘Ik 
had het idee dat er behoefte was aan 
begeleiding bij het wandelen bij die 
mensen die dat niet meer helemaal op 
eigen kracht kunnen’. 

Overleg
Het overleg hierover heeft geleid 
tot de start van het wandelproject, 
waardoor bewoners op woensdag- 
en donderdagochtend de gelegenheid 
krijgen met een leerling mee naar 
buiten te gaan. De frisheid en de 

energie van die jongeren in huis doet 
iedereen goed en bewoners ervaren 
het wandelen als heel prettig en zij 

kijken er echt naar uit. Aan de zinvol-
heid van deze maatschappelijke stage 
hoeft niemand te twijfelen!

Mia Bos, Myrte Kooi en Laura van der Wurf samen met mevrouw Heinen in 
de hal van Huize het Oosten. (foto Anke Peters, ViaVia)
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Hordeloper Luc Reij Nederlands
Kampioen bij Junioren C

door Lilian van Dijk

De dertienjarige hordeloper Luc Reij is genomineerd voor de Biltse sportprijs aanstormend talent jongens 
2010. Dat hij inderdaad een enorm talent is, bewees hij op 22 januari 2011, toen hij voor de tweede keer 

Nederlands kampioen hordelopen werd, dit keer voor het eerst bij Junioren C.

Luc	Reij	 zit	 in	de	 tweede	klas	gym-
nasium	van	het	Nieuwe	Lyceum.	Na	
het	 behalen	 van	 zijn	 zwemdiploma	
begon	hij	op	zijn	zesde	met	atletiek.	
Hij	komt	uit	een	echt	sportgezin:	zijn	
vader	deed	vroeger	ook	aan	atletiek,	
vertelt	Luc.	‘Ikzelf	ben	begonnen	bij	
AV	 Gouda.	 Zes	 jaar	 geleden	 ben	 ik	
in	 Bilthoven	 komen	 wonen	 en	 sinds	
twee	 jaar	 sport	 ik	bij	AV	Phoenix	 in	
Utrecht.	Toen	 ik	 begon	 met	 atletiek,	
deed	ik	van	alles:	sprinten,	kogelsto-
ten,	verspringen	en	hoogspringen.	Op	
je	elfde	mag	 je	beginnen	met	horde-
lopen.	Dat	ging	me	zo	goed	af,	dat	ik	
daar	steeds	meer	op	ben	gaan	trainen.’	
Vorig	jaar	zat	hij	nog	in	de	D-klasse.	
Sinds	november	 is	hij	overstapt	naar	
de	 C-klasse,	 waarin	 hij	 dit	 jaar	 en	
volgend	jaar	gaat	uitkomen.	Dat	bete-
kent	 acht	 centimeter	 hogere	 hordes,	
maar	 Luc	 vindt	 dat	 geen	 probleem.	
‘Je	 moet	 wel	 meer	 snelheid	 maken,	
dat	 was	 in	 het	 begin	 even	 wennen.	
Wij	 springen	 over	 hordes	 van	 84	
centimeter,	dat	 is	net	 iets	onder	mijn	
middel.	 Voor	 de	 volwassenen	 is	 dat	
1	meter	6.’	Voor	outdoor	wedstrijden	
leggen	 de	 junioren	C	 honderd	meter	
af,	waarbij	ze	over	tien	hordes	sprin-
gen.	Indoor	is	dat	zestig	meter	en	vijf	
hordes.	 Een	 hordeloper	 hoeft	 niet	

lang	te	zijn,	doceert	Luc.	‘Een	gemid-
delde	 lengte	 volstaat.	 Je	 moet	 wel	
gespierd	 zijn,	 maar	 niet	 overdreven,	
en	je	moet	explosief	zijn	en	een	goede	
sprintsnelheid	 hebben.’	 Een	 jonge	
hordeloper	mag	nog	niet	 te	 intensief	
trainen.	 ‘Anders	 vergroot	 je	 de	 kans	
op	blessures	en	het	kan	je	in	je	groei	
beperken.’	 Hij	 doet	 wel	 aan	 kracht-
training.	 ‘Maar	 niet	 met	 gewichten.	
Ik	 doe	 wel	 spierversterkende	 oefe-
ningen,	 bijvoorbeeld	 voor	 de	 buik-
spieren.’	 Hordelopers	 starten	 vanuit	
een	startblok,	waartegen	ze	zich	kun-
nen	 afzetten.	 ‘Hordelopen	 is	 zo	 min	
mogelijk	 verlies	 lijden	 op	 snelheid,	
ondanks	de	hordes	waar	 je	overheen	
springt’,	 omschrijft	 Luc.	 Een	 record	
verbeteren	gaat	met	minieme	tijdsver-
schillen:	 ‘Een	 tiende	 seconde	 van	 je	
snelste	tijd	afhalen	is	al	veel.’	

Portugal
Luc	traint	vier	keer	per	week	anderhalf	
uur.	‘Twee	keer	indoor,	twee	keer	bui-
ten.	 Bij	 Sportcentrum	 Galgenwaard,	
bij	de	atletiekbaan	in	Overvecht	en	bij	
de	 atletiekbaan	van	Sportpark	Maar-
schalkerweerd.’	Hij	heeft	sinds	ander-
half	jaar	een	erg	goede	trainer,	Henk	
van	der	Lans.	‘Hij	heeft	ook	een	goed	
contact	 met	 de	 bondscoach,	 dat	 is	

mooi	meegenomen.’	School	 en	 sport	
combineren	 gaat	 Luc	 goed	 af,	 maar	
zijn	 ambities	 liggen	 op	 dit	 moment	
bij	de	 sport.	 ‘Ik	heb	de	drive	om	bij	
de	 Nederlandse	 top	 te	 gaan	 beho-
ren.’	Op	Europees	niveau	draaien	de	
Nederlandse	 heren	 goed	 mee,	 maar	
internationaal	 kan	 het	 nog	 beter	 en	
dat	is	wel	een	kolfje	naar	Lucs	hand.	
‘Het	 leukst	 zou	zijn	om	als	hordelo-
per	 op	 het	 allerhoogste	 niveau	 mee	
te	 doen.’	Voor	 de	 junioren	C	bestaat	
nog	 geen	 selectieteam	 dat	 speciaal	
getraind	wordt	en	naar	het	buitenland	
gaat.	 In	 de	 zomer,	 als	 de	 competi-
tie	 begint,	 vormt	 Luc	 met	 andere	
jongeren	 samen	 een	 team.	 ‘Iedereen	
doet	twee	onderdelen.	Ik	doe	meestal	
horde	 en	 sprint,	 maar	 naast	 horde	
ook	 wel	 verspringen,	 hoogspringen	
of	 speerwerpen.	 Ik	 doe	 ook	 één	 à	
twee	 keer	 per	 zomer	 mee	 aan	 een	
meerkamp.	 Afgelopen	 jaar	 ben	 ik	
vijfde	 geworden	 bij	 de	 Nederlandse	
Kampioenschappen	 Meerkamp	 bij	
Junioren	D.’	Luc	verheugt	zich	erg	op	
een	 trainingskamp	van	 tien	dagen	 in	
Monte	Gordo	in	Portugal	waaraan	hij	
mag	meedoen.	‘Dat	duurt	 tien	dagen	
Het	 valt	 deels	 in	 de	 meivakantie	 en	
voor	 de	 andere	 vier	 dagen	 heb	 ik	 al	
toestemming	van	school.’

Om bij zijn huis aan de 1e Brandenburgerweg te komen moet Luc Reij deze 
maanden heel wat hordes overwinnen.

De oudste is genomineerd
door Kees Pijpers

Johan de Gier (26) uit Maartensdijk is genomineerd als Bilts sportman van het jaar op het onderdeel Jiu-
Jitsu. Johan en zijn jongere broer Lennard de Gier (21) zijn in 2010 in Hilversum tijdens de Nederlandse 
Kampioenschappen in hun gewichtsklasse eerste en derde geworden. Diezelfde maand ging Johan met de 

bond naar Parijs voor deelname aan de Eurocup wedstrijden. Tijdens een wedstrijd liep hij drie breuken in 
zijn hand op en was het voor hem afgelopen. 

In	 een	 eerder	 gesprek	 met	 De	 Vier-
klank	 vertelden	 beide	 broers:	 ‘Wij	
zijn	al	jong	bij	Judokan	Maartensdijk	
gestart	 met	 judo	 en	 daarna	 overge-
stapt	 op	 jiu-jitsu.	 Dat	 lag	 ons	 beter,	

trok	ons	meer	en	onze	ouders	stonden	
daar	achter.	We	zijn	beiden	wel	eerder	
in	de	prijzen	gevallen.	Op	plaatselijke	
en	districttoernooien	werden	we	eer-
ste,	tweede	of	derde,	maar	we	hebben	

niet	eerder	tijdens	Nederlandse	Kam-
pioenschappen	 zo’n	 mooi	 resultaat	
behaald	als	nu	in	Hilversum.’		

Sportleraar
Johan	werkt	vanaf	zijn	twintigste	jaar	
bij	 Combisport	 in	 Nieuwegein	 waar	
hij	les	geeft	in	judo	en	jiu-jitsu.	‘Daar	
ben	 ik	 elke	 dag	 van	 de	 week	 mee	
bezig’,	 vertelt	 hij.	 ‘Ook	 en	 vooral	
met	kinderen.	Deze	 sporten	zijn	niet	
alleen	leuk	om	te	doen	maar	ook	nut-
tig.	Tegenwoordig	zijn	kinderen	druk	
met	 Playstation.	 Ze	 hangen	 achter	
de	 computer	 en	de	 tv,	met	 snoep	bij	
de	 hand.	 Ze	 bewegen	 te	 weinig	 en	
worden	 te	 dik.	 Ik	 merk	 zelf	 aan	 de	
kinderen	waar	 ik	mee	om	ga,	 dat	 ze	
door	 sport	motorisch	maar	ook	soci-
aal	beter	ontwikkeld	zijn	geworden.’

Prachtig werk
Broer	Lennard	studeert	nog	in	Zwolle	
Sportmanagement	met	daarna	de	kans	
op	 een	 baan	 bij	 een	 sportbond	 of	
een	 gemeente	 en	 zegt:	 ‘Vanuit	 zo’n	
positie	 kan	 ik	 ook	 bijdragen	 aan	 het	
sociaal	 en	 motorisch	 goed	 ontwik-
keld	 zijn	 door	 sport.	 Dat	 is	 prachtig	
werk.	 Ik	 wil	 nu	 nog	 geen	 trainer	
worden.	Dat	komt	later	wel.’	De	twee	
broers	hebben	hun	beroep	in	de	sport	
gevonden.	

Johan de Gier (26) uit Maartensdijk is genomineerd als Bilts sportman van 
het jaar op het onderdeel Jiu-Jitsu.

Abraham Zewdie genomineerd
door Kees Pijpers

Abraham Zewdie (spreek uit: Zoodee) uit Bilthoven is genomineerd 
als Bilts sportman van het jaar op het onderdeel atletiek. Je kunt hem 

moeilijk een jongeman noemen want met zijn 47 jaar is hij
een geduchte concurrent voor de titel in zijn categorie. 

We	spreken	ook	hem	thuis.	Nadat	hij	zijn	zoons	van	2,	4	en	7	jaar	naar	bed	
heeft	gebracht	vertelt	hij	zijn	verhaal.	‘Hardlopen	doe	ik	als	het	kan	elke	
dag.	Soms	kort,	meestal	 lang	en	zo	haal	 ik	gemiddeld	120	kilometer	per	
week.’	
Zo’n	sportman	moet	ook	prijzen	gewonnen	hebben,	denk	je	dan.	Dat	klopt.	
Op	een	wandmeubel	 staat	 een	aantal	glimmende	bekers,	maar	dat	 is	niet	
alles	want	hij	vertelt:	‘Ik	heb	hier	in	huis	68	bekers	staan.’		

Doorzetter
Abraham	is	een	man	met	doorzettingsvermogen,	die	altijd	popelt	om	van	
start	 te	 gaan.	Hij	 is	 geboren	 in	Ethiopië	 en	 begon	daar	 als	 21-jarige	 aan	
hardlopen.	Dat	 doen	 er	 veel	 in	 dat	 land.	Hij	 vertelt	 perfect	 en	 smakelijk	
over	zijn	bezigheden.	Hoe	hij	als	23-jarige	in	Nederland	kwam,	waar	zijn	
moeder	al	woonde,	genaturaliseerd	werd	en	hier	als	dienstplichtige	in	mili-
taire	dienst	dezelfde	streken	uithaalde	als	zijn	maten.	Hoe	hij	zijn	vrouw	in	
Ethiopië	leerde	kennen	en	haar	meebracht	naar	Nederland	en	hoe	zijn	broer	
in	Delft	de	T.H.	afmaakte.	

Passie
Abraham	 Zewdie	 begon	 in	 Nederland	 bij	 Hellas	 Sport	 in	 Utrecht	 en	 de	
Atletiekvereniging	Loopgroep	Aart	Stigter.	Hij	 traint	graag	 in	het	gebied	
tussen	Hollandsche	Rading	en	Hilversum,	want	het	 is	daar	zo	mooi.	Zijn	
voorkeur	 gaat	 uit	 naar	 lange	 afstanden,	 zoals	 de	 Hele	 Marathon	 van	 42	
kilometer	 en	 hij	 vertelt	 dat	 allemaal	 lachend,	 alsof	 het	 om	 een	 ommetje	
gaat.	Vorig	jaar	werd	hij	Nederlands	kampioen	in	Tilburg	op	de	10	kilome-
ter	cross	op	de	weg	voor	45	plus	leden.	Kortom:	Een	vriendelijke	man	met	
passie	die	terecht	genomineerd	is.	

Abraham Zewdie in de nabijheid van vrouw en drie zonen.
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Nog plaats bij Sportgala
Er is nog beperkt plaats om het Sportgala van De Bilt 2011 komende vrijdag 28 januari in het H.F. Witte 
centrum bij te wonen. Toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar aan de zaal op de avond zelf, maar vol is vol, 
dus wees er op tijd bij! De aanvang van het Sportgala is 20.00 uur, de zaal gaat open om 19.30 uur. Bij 

binnenkomst ontvangt u een gratis kopje koffie of thee.

Komende	 vrijdagavond	 wordt	 het	
spannend	 in	 het	 H.F.	 Witte	 centrum	
in	de	Bilt:	twaalf	genomineerde	spor-
ters	krijgen	te	horen	wie	van	de	drie	
genomineerden	per	categorie	de	win-
naar	wordt	van	de	Sportverkiezingen	
over	2010.	Het	Bilts	Sportgala	wordt,	
naast	 afgevaardigden	 van	 de	 BSF	
en	 de	 gemeente,	 onder	 meer	 bijge-
woond	 door	 oud-prijsuitreikers,	 de	
jury,	 familie	 en	 supporters	 van	 de	
genomineerden,	 afgevaardigden	 van	
de	Biltse	sportverenigingen	en	offici-
ele	genodigden.	

Apart
In	tegenstelling	tot	vorig	jaar	worden	
genomineerden	 en	 genodigden	 eerst	
apart	ontvangen	door	de	BSF	via	de	
ingang	bij	het	Sport	 informatie	Cen-
trum	aan	 de	 zijkant	 van	 de	 sporthal.	
De	 overige	 aanwezigen	 krijgen	 bij	
binnenkomst	via	de	hoofdingang	aan	
de	 voorkant	 van	 het	 complex	 een	
gratis	 kopje	 koffie	 of	 thee.	 ‘Vorig	
jaar	 liep	 dat	 door	 elkaar,	 en	 konden	
we	 soms	 niet	 uit	 elkaar	 houden	 wie	
nu	 precies	 wie	 was,’	 laat	 voorzitter	
Nico	 de	 Groot	 weten.	 ‘We	 hebben	
uiteraard	vorig	 jaar	 het	 eerste	Sport-
gala	 geëvalueerd,	 en	 dit	 was	 een	
van	 de	 punten	 die	 er	 in	 naar	 voren	
kwam’.	Ook	 zal	 het	 programma	wat	
minder	 lang	 duren.	 De	 band	 Far-
rago	 zal	 bij	 binnenkomst	 alvast	 de	
muziek	verzorgen.	Om	20.00	uur	start	
het	 officiële	 gedeelte,	 met	 een	 ope-
ning	 door	 BSF-voorzitter	 Jan	 van	 ’t	

Land	 en	 NOC*NSF-vertegenwoor-
digster	Tineke	Bartels,	 zelf	 een	dub-
bele	 zilverenmedaillewinnaar	 van	 de	
Olympische	 Spelen	 in	 de	 dressuur.	
Presentatrice	Astrid	 Kersseboom	 zal	
de	 aanwezigen	 de	 hele	 avond	 op	
kundige	 wijze	 door	 het	 programma	
loodsen,	 net	 zoals	 ze	 dat	 vorig	 jaar	
deed.	 Farrago,	 dansstudio	 Femtastic	
en	 het	 cabaretduo	 ‘De	 Persmuskie-
ten’,	bestaande	uit	lokale	journalisten	
Anneke	 Iseger	 (Biltsche	Courant)	en	
Guus	 Gebel	 (Vierklank)	 en	 aan	 de	
piano	 Carien	 Verhagen,	 zorgen	 voor	
de	 omlijsting	 .	 Na	 de	 pauze	 wordt	
een-	nu	nog	geheime-	gast	gehuldigd.

Afwezig
‘Helaas	 zullen	 een	 paar	 genomi-
neerden	 niet	 aanwezig	 kunnen	 zijn.	
Zwemster	Loekie	van	Huissteden	zit	
in	Terneuzen	en	het	is	onwaarschijn-
lijk	dat	SCHC-hockeyster	en	wereld-
kampioene	Soledad	García	terug	is	uit	
haar	 geboorteland	 Argentinië.	 Maar	
zij	worden	door	andere	personen	ver-
tegenwoordigd,	 dus	 Eva	 Voortman,	
pitcher	 van	 Centrals	 softbal	 en	 Jong	
Oranje,	 hoeft	 niet	 in	 haar	 eentje	 op	
het	 podium	 te	 staan’,	 legt	 De	 Groot	
uit.	De	Voordaan	veteranen	hockeyers	
zijn	 voor	 de	 tweede	 keer	 aanwezig,	
zij	presteerden	het	om	voor	het	twee-
de	 achtereenvolgende	 jaar	 Europees	
kampioen	te	worden.	Zij	hebben	con-
currentie	 van	 de	 jonge	 voetbalploeg	
van	 FC	 De	 Bilt,	 die	 via	 een	 zware	
nacompetitie	wist	te	promoveren	naar	

de	 tweede	klasse,	 en	de	 junioren	A1	
van	 de	 Maartensdijkse	 korfbalver-
eniging	 TZ,	 die	 het	 landskampioen-
schap	 van	 de	 districten	 behaalde,	 en	
nu	 in	 de	 landelijke	 jeugdtop	 mee-
speelt.	Bij	 de	 talenten	waren	 er	 veel	
voordrachten,	waardoor	 de	 strijd	 om	
de	 verkiezing	 tussen	 hockeyer	 Tim	
Hage	(vaste	plaats	in	SCHC	heren	1),	
beachvolleyballer	 Kirsten	 Sparnaaij	
(dubbele	 nationaal	 jeugdkampioene)	
en	de	jonge	atleet	Luc	Reij	(NK	hor-
den	indoor	en	80	meter	vlak	outdoor,	
plus	een	nationaal	record)	extra	span-
nend	is.	Ook	atleet	Abraham	Zewdie	
is	net	als	de	Voordaan-ploeg	opnieuw	
aanwezig,	door	zijn	fantastische	pres-
taties	op	nationaal	niveau	(NK	bij	de	
45+	 op	 de	 10	 km.	 op	 de	 weg).	 Zijn	
mededingers	 voor	 de	 titel	 Sportman	
van	het	Jaar	van	De	Bilt	zijn	Johan	de	
Gier	 van	 Judokan	 uit	 Maartensdijk,	
brons	bij	het	WK	jiujitsu	en	meervou-
dig	 NK,	 en	 zijn	 plaatsgenoot	 de	 net	
18-jarige	 wielrenner	 Erwin	 Broers,	
die	 door	 een	 lange	 reeks	 van	 goede	
uitslagen	 op	 nationaal	 en	 internatio-
naal	niveau	al	een	opleidingsprofcon-
tract	 in	de	wacht	heeft	 gesleept.	Het	
Sportgala	 begint	 om	 20.00	 uur,	 zaal	
open	19.30	uur.

Eva Voortman gooit hoge ogen bij
Sportprijzen De Bilt

door Lilian van Dijk

Een van de kanshebbers op de prijs Biltse Sportvrouw van 2010 is softbalpitcher Eva Voortman. Deze 
achttienjarige gymnasiaste uit Bilthoven is opwerpster bij het softbalteam van Jong Oranje. Het Biltse 

Sportgala vindt plaats op 28 januari in het H.F. Witte Centrum.

Eva	begon	 als	 softballer	 bij	 de	Cen-
trals	 in	 De	 Bilt.	 ‘Ik	 deed	 het	 eerst	
alleen	 voor	 de	 lol	 en	 trainde	 ander-
half	 uur	per	week.	Toen	kwam	 ik	 in	
het	selectieteam	van	junioren	Midden	
Nederland	 voor	 de	 regio	 Utrecht.	 Ik	
ging	over	op	twee	keer	per	week	trai-
nen	 bij	 mijn	 eigen	 club	 en	 heb	 toen	
meegedaan	aan	het	Nederlands	Kam-
pioenschap	Junioren.’	Haar	prestaties	
daar	 leidden	 tot	 een	 uitnodiging	 om	
als	pitcher	mee	te	komen	trainen	met	
Jong	Oranje.	‘In	 januari	2009	ben	ik	
weer	 afgevallen,	 omdat	 ik	 niet	 goed	
genoeg	zou	zijn.	Maar	in	mei	speelde	
het	eerste	Nederlandse	team	een	wed-
strijdje	 tegen	 de	 Centrals.	 Daarvoor	
had	 ik	 met	 Dames	 2	 gespeeld.	 De	
coach	 van	 Jong	 Oranje	 had	 me	 in	
actie	 gezien	 en	 zei:	 “Laat	 haar	maar	
meegooien	 met	 het	 eerste.	 Dat	 deed	
ik	 zo	 goed,	 dat	 de	 bondscoach	 me	
goed	 genoeg	 vond	 en	 toen	 vroegen	
ze	 me	 weer	 om	 mee	 te	 trainen	 met	
Jong	Oranje.’	Deze	keer	was	de	coach	
wel	overtuigd	van	Eva’s	capaciteiten.	
‘Ik	 begon	 op	 10	 mei	 2009	 en	 op	 1	
juni	kwam	ik	in	de	definitieve	selec-
tie	 voor	 de	 Koninkrijksspelen.	 Daar	
werden	we	 tweede.	Sinds	die	 tijd	zit	

ik	 vast	 in	 de	 selectie.’	 Tegenwoor-
dig	 traint	 Eva	 tijdens	 de	 competitie	
negen	 uur	 per	 week	 en	 buiten	 dat	
seizoen	 iets	minder.	Ook	doet	 ze	 bij	
een	 sportschool	 aan	 krachttraining.	
Softbaltrainingen	 vinden	 gewoonlijk	
buiten	 plaats,	 maar	 bij	 slecht	 weer	
traint	ze	in	de	Van	Dijckschool	in	De	
Bilt	en,	met	Jong	Oranje,	in	een	grote	
hal	in	Veenendaal.	

Beurs
Eva	doet	dit	jaar	ook	eindexamen	op	
het	 Nieuwe	 Lyceum.	 ‘Ik	 heb	 twee	
profielen,	 Natuur	 en	 Techniek	 en	
Natuur	en	Gezondheid.	Na	mijn	exa-
mens	 wil	 ik	 industrieel	 ontwerpen	
gaan	studeren.’	Ze	raakte	enthousiast	
voor	deze	richting	na	een	bezoek	aan	
de	TU	van	Eindhoven.	 ‘Daar	 zou	 ik	
wel	willen	studeren,	maar	nog	liever	
zou	 ik	 met	 een	 sportbeurs	 aan	 een	
Amerikaanse	 universiteit	 studeren.’	
Ze	 heeft	 er	 al	 een	 op	 het	 oog:	 ‘Het	
is	niet	makkelijk	om	een	universiteit	
te	 vinden	met	 een	 damessoftbalteam	
waar	 de	 combinatie	 sport	 -	 studie	
fifty-fifty	 is.	 Het	 Georgia	 Institute	
of	 Technology	 komt	 het	 meest	 in	
aanmerking,	 maar	 ik	 ben	 ook	 bezig	

om	 te	zien	of	 ik	bij	 andere	universi-
teiten	een	scholarship	kan	krijgen.’	In	
Amerika	 worden	 twee	 typen	 softbal	
gespeeld.	 ‘Je	hebt	 fast	 pitch	–	dat	 is	
de	variant	die	ik	beoefen	-	waarbij	je	
de	bal	in	een	rechte	lijn	werpt.	Bij	de	
soft	pitch	variant	gooit	de	pitcher	de	
bal	 in	 een	 boog.	 Fast	 pitch	 is	 popu-
lairder,	zowel	in	Amerika	als	hier.’	

Profsoftbal
Een	 carrière	 als	 professionele	 soft-
baller	 is	 in	 de	 meeste	 landen	 niet	
haalbaar	 voor	 vrouwen.	 ‘Alleen	 in	
Amerika	 en	 Japan	 zijn	 profcompeti-
ties	 voor	 vrouwen.	 In	 Italië	 worden	
vrouwelijke	 softballers	 ook	 betaald,	
maar	 ze	 krijgen	 veel	 minder	 dan	
honkballers.’	Zelf	ziet	ze	een	profes-
sionele	 carrière	 als	 softbalster	 niet	
zitten:	‘Ik	zou	er	te	weinig	uitdaging	
in	vinden.’	In	Amerika	studeren	en	op	
hoog	 niveau	 softballen	 zou	 wel	 een	
grote	stap	zijn,	vindt	ze,	maar:	‘Ik	zou	
het	denk	ik	wel	leuk	vinden.	Ik	weet	
ook	 niet	 hoe	 lang	 ik	 daar	 zou	 blij-
ven.	Een	jaar,	twee	jaar?	Als	het	niet	
bevalt,	kan	ik	altijd	nog	in	Eindhoven	
gaan	studeren.’	

Eva Voortman zou heel graag in Amerika willen studeren en softballen

Tim Hage koos voor SCHC
door Kees Pijpers

Tim Hage uit Nieuw Loosdrecht is genomineerd voor de titel van Bilts 
sporttalent van het jaar. Hij speelt nu voor het tweede seizoen bij de 
hockeyvereniging SCHC aan de Kees Boekelaan 1 in Bilthoven. Dat 
doet hij in het herenelftal 1 op het middenveld met rugnummer 18. 
Dan moet je met je zeventien jaar toch ‘van goede huize komen’. 

Bij	hem	thuis	maken	we	kennis	met	Tim	en	zijn	ook	al	sportieve	ouders.	De	
bedachtzame	Tim	blijkt	al	een	flink	aantal	sporten	achter	de	rug	te	hebben.	
Hij	deed	ook	tennis,	schaatsen,	golf,	judo	en	zwemmen	en	werd	een	keer	
landskampioen	zaalhockey	en	een	keer	tweede.	

Motiveren
Tim	doet	heel	veel	aan	conditietraining	en	hoewel	zijn	moeder	dat	zwaar	
vindt,	heeft	ze	toch	respect	voor	hem.	Tim	vertelt	dat	hij	bij	de	Hilversumse	
hockeyclub	 begonnen	 is.	 Hij	 wilde	 daarna	 hoger	 op	 en	 aarzelde	 tussen	
Kampong	en	SCHC.	Hij	koos	voor	de	laatste,	want	daar	had	hij	de	kans	om	
meer	te	kunnen	trainen	en	jongere	teams	te	coachen.	Want	hij	weet	jongeren	
te	motiveren.	Dat	is	waarschijnlijk	de	reden	dat	zijn	twee	en	vier	jaar	jon-
gere	broer	en	zusje	ook	sportief	zijn.	
Daar	is	het	zusje	in	de	hoek	van	de	
kamer	het	helemaal	mee	eens.

Studie
Tim	 Hage	 werd	 al	 in	 een	 grotere	
kring	 bekend	 toen	 hij	 na	 een	 wed-
strijd	tegen	Bloemendaal	werd	geïn-
terviewd	 door	 het	 AD.	 Het	 blijft	
voor	Tim	niet	 bij	 sport	 alleen.	Ook	
met	 zijn	 studie	 gaat	 het	 goed.	 Hij	
zit	 nu	 in	 6	 VWO,	 de	 examenklas	
en	 wil	 volgend	 jaar	 gaan	 studeren.	
Het	 zal	 waarschijnlijk	 economie	 of	
international	 business	worden	maar	
weet	 het	 nog	 niet	 precies.	 Wat	 hij	
wel	weet	is,	dat	hij	natuurlijk	graag	
gekozen	 wil	 worden	 als	 sporttalent	
van	het	 jaar	maar	niet	 teleurgesteld	
zal	 zijn	 als	 hij	 wordt	 gepasseerd.	
‘Dat	 ik	genomineerd	ben’,	 zegt	hij,	
‘is	al	heel	mooi’.	

Tim Hage uit Nieuw Loosdrecht 
speelt voor het tweede seizoen bij 
de hockeyvereniging SCHC in Bilt-
hoven.

Wielrenner	 Erwin	 Broers	 (18)	 uit	
Maartensdijk	 is	 genomineerd	 als	
Bilts	 Sportman	 van	 het	 jaar	 op	 het	

onderdeel	wielrennen.	Hij	 traint	 op	
dit	moment	 volop	 in	Spanje	 en	 zal	
als	het	lukt,	juist	vóór	het	Sportgala	
terug	 zijn.	 Hij	 is	 de	 jongere	 broer	
van	 beroepsrenner	 Remco	 Broers	
(22)	die	al	eens	in	een	interview	aan	
De	 Vierklank	 vertelde	 dat	 wielren-
nen	 in	de	 familie	zit.	Zelf	 is	Erwin	
(nog)	 geen	 beroepsrenner.	 Beide	
broers	 hebben	 hun	 vader	 (John)	 en	
hun	 oom	 Job	 Schaafsma	 als	 voor-
beeld.	 Die	 hebben	 indertijd	 mooie	
overwinningen	behaald,	 terwijl	ook	
hun	opa	al	heeft	gefietst.	Erwin	ver-
blijft	bij	familie	in	Spanje,	is	op	de	
hoogte	van	zijn	nominatie	en	zou	als	
hij	hard	doorfietst	nog	op	tijd	terug	
kunnen	zijn,	maar	zijn	vader	vertelt	
dat	hij	met	het	vliegtuig	komt.	[KP]

Erwin broers hoort a.s. vrijdag of 
hij Bilts sportman van het jaar is 
geworden.

Broers genomineerd



Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen 
kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. Voor 
meer info over onze service en tarieven:
www.computerhulpmiddennederland.nl
Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN v. DIJK 
Gruttolaan 18. Tel. 0346-212267. Ma. t/m Vr. 16.00- 20.00 uur 
Za. 10.00-17.00 uur. Onderdelen uit voorraad leverbaar 90%  
reparaties in een dag klaar. Levering alle merken NIEUWE en 
gebruikte fietsen.

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 
voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, 
afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende 
prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

 De Vierklank 18 26 januari 2011

Divers MEUBILAIR, koloni-
ale stijl. Tevens 2- en 3-zits-
bank, donkerblauw. Nieuw 
1-persoonsbed van Morpheus. 
T.e.a.b. info: 06-12836119

70 nieuwe PLAVUIZEN geel 
gemêleerd 21.6 x 21.6 cm  
€70,-. Tel. 035-5771783

Dorema VOORTENT, 230 
x 500 cm, omloop 8.45 m. 
wegens niet goed passen op 
onze caravan. Prijs € 80,-. Tel. 
0346-212687

PANEELDEUREN. € 120,-. 
Inl. 06-23455040

Sharp combi-magnetron-oven-
grill. € 50,- weg wegens nieuwe 
keuken. Tel. 030-2281580

Keukentafel met formica blad 
80x50x74. € 12,50. ± 40 Stuks 
poppenkleertjes in één koop. € 
15,-. Tel. 030-2202996

Nieuw: het complete wenskaar-
tenboek voor alle seizoenen. € 
6,-. Tel. 030-2202996

Glazen handgemaakte accu-
bak 45x29x28. € 10,-. Nieuwe 
zwarte attachékoffer (Berghoff) 
met codeslot. € 15,-. Tel. 030-
2202996

Nieuw handwerkboek: 
‘alles over handwerken’ van 
Cantecleer 27x24. € 7,50. 
Nieuw boek: ‘grappige poppen 
en beesten om zelf te maken’ 
van Ondori. € 5,-. Tel. 0330-
2202996

Kinderwagen z.g.a.n. € 25,-. 
Kinderstoel. € 7,50. Tel. 030-
2291160

Te koop: traphekje. € 5,-. Tel. 
0346-213073

Groot konijnenhok. € 30,-. Inl. 
06-23455040

Te koop: douche of wc steunen. 
€ 10,-. Tel. 0346-213073

Skischoenen mt. 36-37 in zeer 
goede staat (binnen- & bui-
tenschoen). € 20,-. Tel. 0346-
212133

Mooie Kipling tas, grootste 
maat. € 25,-. Tel. 0346-213926

Te koop aangeboden

Nootjes 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.)

❏  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 (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)   NIEUWE RUBRIEK  

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
 € 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,00.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 15,00.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes 
kunt u per mail een eenmalige machtiging afgeven.

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

1

2

3

4

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

Adres  .......................................................  PC/Plaats  ............................................................

Tel  ................................................  Bedrag  ...............................  Voldaan  .............................

Nootjes  per e-mail*

FIETSEN/BROMMERS

Juncher DAMESFIETS, 3 
versn. Terugtraprem. € 90,-. 
Gazelle Orange damesfiets, 7 
versn. Tr. Remmen, voorvork 
zadelpen geveerd. € 300,-. Tel. 
06-10156502 in Vianen.

Kinderfiets. € 20,-. Heren/jon-
gensfiets. € 40,-. Tel. 0346-
281745

PERSONEEL GEVRAAGD

Gevraagd, huishoudelijke 
HULP voor 3 uur in de week in 
Westbroek reactie naar 0346-
556515

PERSONEEL AANGEBODEN

Aangeb. Huishoudelijke 
HULP, veel ervaring. Tel. 
06-27436164

Voor een VOETVERZORGING 
behandeling. Kunt u bellen naar 
Gosia Duizer, mogelijkheid 
voor behandeling thuis of op 
Merellaan 5. Tel. 0346-212801. 
Bij voorkeur na 18.00 bellen.

HUISHOUDELIJK werk in 
Hollandsche Rading gezocht. 
Tel. 035-5771682

DIVERSEN

Een bijzondere verjaardag of 
een jubileum in het verschiet? 
Laat een BIOGRAFIE schrij-
ven. Info: www.schrijvershuis-
je.nl; T: 0346-573040.

Kom voor de nieuwe voorjaars-
look naar BETTY’S CORNER! 
Bel voor een afspraak: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

goed idee! HERBALIFE voor 
beter welzijn en gewichtbe-
heersing. Tel. 0346-571377 
www.vinkvoorvoeding.nl

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel.: 030-2710913.

GEVONDEN: zware, gou-
den double ketting op de 
Soestdijkseweg Noord te 
Bilthoven. Jacky 06-38185710 
of e-mail balidive@hotmail.
com

VERLOREN: badstof 
harlekijntje Kienan Loo 
06-27165336

Omdat iedereen anders is. Je 
eigen unieke SPIJKERBROEK 
op maat gemaakt in Sri Lanka. 
Jolanda Everloo 030-2293948

Personeel gevraagd

Nieuws / Agenda / Informatie / 
Kanaal 45 / www.rtvdebilt.nl

De Nieuwe Bakker
Nieuw Loosdrechtsedijk 117

tegen over Sypesteyn

O35-5823651

GESPECIALISEERD IN SPELT

PRODUCTEN VOOR MENSEN

MET EEN TARWE ALLERGIE!

Fietsen/brommers

Personeel aangeboden

Diversen

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 
06-54967985

Voor dames en heren kunt u bij ons terecht voor: knip-
pen, verven, epileren (met touw), pedicure-manicure, massage, 
permanent make-up, gezichtsbehandelingen, hair-extentions, 
bruidskapsels, etc. Voor aantrekkelijke prijzen belt u gerust Emy 
030-2290395 (Hair & Beauty Gallery, Planetenbaan 9, B’hoven)

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garage's, etc. 
Saus- en schilderwerk binnen mogelijk; bezemschoon opleve-
ring. Wij geven de hoogste prijs voor al uw loop- en sloopauto's 
en (brom)fietsen. Gespecialiseerd in oud speelgoed zoals Dinky 
Toys. nolsssservice3@gmail.com / Telefoon 06 50 89 72 62

Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751296. 
Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. Ook voor al uw tuinwerk/
tuinveranderingen! Weghalen van bomen etc. Verkoop: fruit-, 
sier-, laanbomen en tuinplanten, coniferen, beukenhaag, etc. 

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken.  
Tel. 0346-281444 / 06-36142989 www.kvdmakelaardij.nl

Tobben, twijfelen, doe er wat aan! Gestalttherapie Barbara 
Pompe, Den Dolder. Tel. 06-54271060 www.barbarapompe.nl

Spiritueel Centrum De Gouden Engel organiseert een 
Paranormaalbeurs op maandagavond 31 Januari in SWO De 
Duiventil, Jasmijnstraat 6 De Bilt. Aanvang 19.30u tot 22.30u 
Entree € 5,00 Voor info; Loes Lerou tel 033-4553494 of Marjoke 
Rozier tel: 0346-211038

Gezond 2011! Stop met diëten, verander uw leefstijl! Ga 
met ons 6 weken ‘op reis’ naar een gezonder, slanker en vitaler 
lichaam in balans. Het programma heeft gunstige invloed op 
veel lichamelijke klachten. www.weethoejeeet.nl, kenm. enny. 
Boogaard. Info en afspr: Enny Doornenbal, 0346-212687

CURSUSSEN

Basis workshop Fusen. In deze workshop leren we u in een dag 
de basis technieken van fusen en glas snijden. Onder begeleiding 
kan je zelf een glaspaneel of schaal vervaardigen. De eerstko-
mende data en prijzen kunt u vinden op onze website www.
glas.kunst-en-licht.nl. Wilt u zich aanmelden voor een workshop 
neem dan contact met ons op.

Slim, maar toch lage cijfers op school? Groepsursus voor 
ouders en hun (hoog)begaafde, onderpresterende kind (vanaf 
ca.10 jaar). Start 11 maart 2011 in Bilthoven, o.l.v. gespeciali-
seerde (hoog)begaafdheidscoach. Vijf zittingen van 90 minuten 
in een periode van acht schoolweken. Kinderen leren hoe ze 
beter kunnen presteren, ouders leren hoe ze hun kind daarbij 
effectiever kunnen begeleiden. www.MPGcoaching.nl - (Hoog)
begaafd leren presteren.

Begin het jaar goed met Yoga en Pilates! Pilates start op wo 
2 febr. van 10.30-11.30 en do 19.00-20.00 en 20.00-21.00 uur. 
Pilates oefeningen zijn gericht op de training van de onder-
rug, buik, bekken en bilspieren. Yoga start op 31 jan. van 
09.15-10.15 en 10.30-11.30 uur en wo van 09.30-10.30 uur. 
Opgave:Mascha Beausar tel.06-28962890 of beausar@zonnet.
nl Locatie: Buurthuis 't Hoekie, Prof.Dr.Asserweg 2,De Bilt. 
Kosten: 8 lessen voor 65 Euro.

Vakantie en cursus in een kasteel in een van de mooiste 
natuurgebieden van NO Frankrijk. Natuur bekijken en beleven. 
Houtbewerking, wandelen, waarnemingsoefeningen, schilderen 
en natuurbeleving wisselen elkaar af. Vier professionals geven 
u een week lang een verfrissende en inspirerende kijk op de 
natuur. Meer info op www.onderdethuja.nl of bij Jørn Copijn 
(0346-211256). Veel vakantiegeluk! Voor eigen boekingen kijk 
op www.verhuurchateauchemilly.nl

Introductiecursus levensverhalen schrijven. Start: 1e week  van 
maart. Tijdens 5 inspirerende workshops krijgt u veel handreikingen 
om eigen herinneringen op te halen. We werken thematisch, waarbij 
het plezier bij het schrijven voorop staat. Er is cursus op  woensdag  
(9.30-12.00 u) of donderdag  (20.00-22.30 u).  Aantal deelnemers: 
minimaal 8 . Info: www.schrijvershuisje.nl. Aanmelden voor 20 feb  
(e: info@schrijvershuisje.nl: T: 0346-573040.)

Cursussen intuïtieve ontwikkeling. Je maakt kennis met ener-
gie, aura en chakra's. Je eigen ruimte innemen, gronden, aanwe-
zig zijn. Wat zijn invloeden van anderen en hoe herken je deze? 
Ook het vergroten van je vitaliteit en stromen van je levensener-
gie. Op 10 avonden van 19.30-22.00 uur. Tevens vervolgcursus-
sen. Nieuwe groepen starten in januari. Nieuw Licht, centrum 
voor Inspiratie & Intuïtie in Bilthoven. Info: www.nieuw-licht.
nl / 06-46736993.

Dierenfysiotherapie
revalidatiehulp bij o.a. paarden en honden

Hinke de Man 06-50807942

Cursussen

Het is leuk om 
samen muziek te maken

Muziek is een taal die iedereen verstaat. Dat is ook de reden waarom muziek 
zoveel emotie oproept en mensen samenbrengt en bindt. Samen muziek maken is 
nóg leuker. Heb je dat nog nooit gedaan en zou je weleens willen weten hoe dat 
is, kom dan meedoen bij de play-inn bij de Koninklijke Biltse Harmonie op 12 
februari van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

Het Klein Harmonieorkest van de 
Koninklijke Biltse Harmonie vormt de 
basis waarbij iedereen die een blaas- 
of slagwerkinstrument speelt kan mee-
doen. 
Het niveau van de muziek zal tus-
sen beginners- en HaFaBra B-niveau 
liggen. Deelname is gratis en vrij-
blijvend: een deelnemer bindt zich 
nergens aan, de dag is gericht op het 
stimuleren van gezamenlijk muziek 
maken. 

Muziek is een taal die iedereen  
verstaat.

Mega Mindy in De Vierstee
In Mega Mindy en het Zwarte Kristal leidt de zoektocht naar de boef Axel 
helemaal tot in de woestijn van het oosterse Zahambra. Daar is duizenden 
jaren geleden het Zwarte Kristal op aarde gestort. Wie deze meteoriet in han-
den krijgt, kan van alles een 'slechte kopie' maken. Een zeer gevaarlijke steen, 
maar gelukkig weet niemand waar het Zwarte Kristal verborgen is .... Totdat 
Axel hem vindt. In een spannende race proberen Mieke, Toby en de anderen 
als eerste het Zwarte KristaI te vinden en het zo uit handen van de boeven te 
houden. Zal het onze vrienden lukken om de gevaarlijk steen te vernietigen? En 
wat gebeurt er als Mega Mindy te maken krijgt met een gemene zwarte kopie 
van zichzelf? 

Deze film is op woensdag 2 februari a.s. om 13.30 uur te zien in De Vierstee aan 
de Nachtegaallaan in Maartensdijk. Kaartjes zijn voor aanvang van de voorstel-
ling verkrijgbaar aan de kassa van De Vierstee.
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Ook	 Ton	 van	 der	 Laaken	 de	 coach	
van	 KCC/Hijbeko	 was	 het	 niet	 ont-
gaan,	 dat	 Tweemaal	 Zes	 aan	 een	
prima	reeks	bezig	was	en	deed	er	dan	
ook	 alles	 aan	 om	 dit	 te	 ontregelen.	
Een	 vooraf	 niet	 correct	 ingevulde	
opstelling	 en	 de	 inzet	 van	 een	 tacti-
sche	wissel	na	1	minuut	droegen	daar	
uiteindelijk	niet	aan	bij.

Matig
In	een	matige,	maar	voor	het	publiek	
spannende	 wedstrijd	 waren	 het	 de	
Maartensdijkers	 na	 een	 1-2	 achter-
stand,	die	verder	 in	de	wedstrijd	aan	
de	 goede	 kant	 van	 de	 score	 bleven	
(ruststand	 9-6)	 en	 uiteindelijk	 met	
17-14	 ook	 deze	 wedstrijd	 de	 volle	
winst	binnenhaalden.

De	ploeg	van	interim	coach	Maarten	
van	 Ginkel	 lijkt	 hiermee	 bezig	 aan	
een	 indrukwekkende	 opmars	 en	 is	
met	nog	5	wedstrijden	te	gaan	inmid-
dels	 opgeklommen	 van	 de	 7de	 naar	
de	4de	plaats	in	hun	poule.	

Snel
Het	was	KCC/Hijbeko,	dat	al	snel	de	
0-1	 liet	 aantekenen.	 De	 gelijkmaker	
viel	snel	maar	daarna	was	het	voor	de	
2de	maar	tevens	gelijk	de	laatste	keer	
dat	KCC/Hijbeko	een	voorsprong	kon	
nemen	 (1-2).	 Na	 11	 minuten	 spelen	
had	 de	 thuisploeg	 de	 stand	 op	 het	
scorebord	 al	 omgebogen	 naar	 5-2.	
In	deze	fase	verslapte	Tweemaal	Zes	
en	daar	maakte	de	tegenstander	goed	
gebruik	 van	 door	 in	 de	 19e	 minuut	

nog	één	keer	op	gelijke	hoogte	(6-6)	
te	komen.	De	laatste	10	minuten	van	
de	 1ste	 helft	 waren	 evenwel	 weer	
voor	 Tweemaal	 Zes.	 Met	 2	 treffers	
van	Maarten	van	Brenk	en	een	fraaie	
goal	van	Miranda	Burger	werd	uitein-
delijk	een	9-6	ruststand	bereikt.

Rust
Ook	 na	 rust	 was	 het	 de	 thuisploeg	
die	 als	 eerste	 weer	 scoorde	 (10-6).	
Hoewel	 in	 het	 vak	 van	 Van	 Brenk	
beide	 heren	 op	 hem	 waren	 gefocust	
was	het	Maik	van	Kouterik	 die	 daar	
dankbaar	gebruik	van	maakte	en	met	
in	 totaal	3	 treffers	bleef	mee	 scoren.	
Naarmate	de	2de	helft	vorderde	werd	
er	om	en	om	gescoord	(14-11),	maar	
daarna	 leek	 het	 als	 of	 KCC/Hijbeko	

aan	 het	 alles	 of	 niets	 slot	 offensief	
was	begonnen.	Na	een	5de	(blessure-)
wissel	wist	Ton	van	der	Laaken	zijn	
ploeg	 toch	 in	 deze	 fase	 weer	 aan	 te	
laten	 sluiten	 (15-14),	 maar	 met	 een	
(6de)	 treffer	van	Maarten	van	Brenk	
en	 een	 fraaie	 doorloopbal	 van	 Bart	

Drost	heersten	de	Maartensdijkers	 in	
de	 laatste	 slotminuten	 en	 stelden	 zij	
de	zege	(17-14)	definitief	veilig.
Zaterdag	29	januari	speelt	Tweemaal	
Zes	 tegen	 Unitas/Perspectief	 in	
Harderwijk,	 in	 sporthal	 de	 Sypel,	
aanvang	19.40	uur.

 Tweemaal Zes wint belangrijk duel 
tegen KCC/Hijbeko

De korfballers van Tweemaal Zes uit Maartensdijk zijn 2011 goed begonnen en wisten dit positieve resultaat 
ook verrassend goed vast te houden met een gelijkspel tegen Tempo en de volle winst tegen SKF. 

Afgelopen zaterdag moest thuis worden aangetreden tegen KCC/Hijbeko (Capelle a/d IJssel), 
waarvan de wedstrijd uit nog met 20-15 werd verloren.

TZ heeft goede zaken gedaan door het duel met concurrent KCC met 17-14 te 
winnen. [foto Jeroen Kemp]

Duidelijk	 niet	 in	 (top-)vorm	 ver-
scheen	Luc	om	10.15	uur	aan	de	start	
van	de	series	60	meter	horden.	In	de	
series	voor	hem	was	zijn	grote	rivaal	
en	 goede	 vriend	 Evbako	 Ogbeide	
van	 Parthenon	 uit	 Dordrecht	 ten	 val	
gekomen,	waarschijnlijk	door	gebrek	
aan	wedstrijdritme	op	de	nieuwe	hor-
denhoogte	 van	 84	 cm,	 die	 zij	 nu	 als	
C-junioren	 voorgeschoteld	 krijgen.	
Ook	 Luc	 ging	 na	 een	 wat	 zwakke	
start	niet	helemaal	vlekkeloos	over	de	
horden.	Zijn	eerste	plaats	verzekerde	
hem	echter	van	een	plaats	in	de	finale	
en	 uiteindelijk	 bleek	 zijn	 9.29	 de	
tweede	tijd	overall	in	de	series	te	zijn.

Finale
De	 finale	 vond	 pas	 aan	 het	 eind	
van	 de	 middag	 plaats.	 Luc	 kwam	
niet	 helemaal	 goed	 uit	 het	 startblok,	
maar	 al	 bij	 de	 tweede	horde	was	 hij	
iedereen	 voorbij.	 Met	 zijn	 prachtige	
hordentechniek	 nam	 hij	 bij	 iedere	
hindernis	 meer	 afstand	 van	 de	 rest	

van	 het	 veld	 en	 kwam	 met	 ruim	
twee	meter	voorsprong	over	de	finish.	
Hoewel	 zijn	 tijd	 van	 9.07s	 duidelijk	
langzamer	was	 dan	 zijn	 twee	weken	
oude	pr	van	8.80s,	was	Luc	dolgeluk-

kig	 met	 deze	 derde	 overwinning	 op	
het	hoogste	Nederlandse	niveau.	Het	
bewijst	ook	dat	de	Utrechtse	atletiek-
vereniging	Phoenix	op	de	goede	weg	
is	met	haar	topsportbeleid.

Luc Reij prolongeert Nederlandse titel
Bij de Nationale C en D Spelen in de Omnisporthal in Apeldoorn heeft de Bilthovense atleet Luc Reij 

voor de 3e maal goud gehaald op de horden. De 13-jarige gymnasiast van Het Nieuwe Lyceum 
was vooraf de grote favoriet, omdat hij de seizoenranglijst met ruime voorsprong aanvoerde. 

Maar een vervelend griepje gooide zijn voorbereiding de afgelopen week in de war.

De Bilthovense atleet Luc Reij heeft voor de 3e maal goud gehaald op de horden. 

Het	laag	geklasseerde	Sovoco	mocht	
voor	 het	 als	 tweede	 geklasseerde	
Salvo	 geen	 probleem	 zijn.	 De	 wer-
kelijkheid	 was	 anders.	 De	 Soester	
dames	gingen	er	vol	tegenaan	en	gin-
gen	 gelijk	 op	met	Salvo.	Coach	Ger	
Dalmeijer	moest	alle	zeilen	bijzetten	
om	de	dames	goed	in	de	wedstrijd	te	
houden.	 Uiteindelijk	 lukte	 dat	 goed	
maar	 werden	 de	 1e	 en	 2e	 set	 maar	
nipt	 gewonnen	 met	 resp.	 23-25	 en	
26-28.	De	Maartensdijkse	dames	her-
pakte	 zich	 in	 de	 3e	 en	 4e	 set.	 Daar	
werd	weer	gevolleybald	zoals	 je	van	
een	 bijna	 koploper	mag	 verwachten.	
De	 coach	 kon	 wat	 meer	 ontspan-
nen	aan	de	kant	gaan	zitten	want	de	
zege	kwam	in	deze	sets	niet	meer	 in	

gevaar.	De	beide	 laatste	 sets	werden	
gewonnen	met	resp.	18-25	en	16-25.	
Zaterdag	 komt	Keistad	 in	Maartens-
dijk	op	bezoek.

Salvo 2
De	 eerste	 wedstrijd	 van	 het	 seizoen	
tegen	Lovoc	in	Loosdrecht	liep	op	een	
regelrechte	 deceptie	 uit	 voor	 Salvo.	
Martine	 Vringer	 -	 de	 stabiele	 factor	
van	het	 team	-	 is	dit	seizoen	wegens	
zwangerschap	niet	meer	beschikbaar.	
Anique	Diepeveen	was	na	een	 lange	
blessure	weer	 beschikbaar.	 Het	 zelf-
vertrouwen	 was	 ver	 te	 zoeken	 en	
de	 dames	 presteerden	 zwaar	 onder	
de	maat.	De	wedstrijd	 ging	 verloren	
met	 3-1.	 Vrijdag	 werd	 aangetreden	

in	Almere	 tegen	A-Haven	dat	 vierde	
staat	 op	 de	 ranglijst.	 Nu	 was	 ook	
spelverdeelster	 Suzanne	 van	 Leen-
dert	 wegens	 een	 knieblessure	 niet	
beschikbaar.	 Met	 Jonne	 Rigter	 uit	
het	3de	team	in	de	gelederen	hebben	
de	dames	zich	hersteld	van	de	zware	
nederlaag	 eerder	 die	 week.	 In	 een	
spannende	wedstrijd	was	A-Haven	in	
de	 5de	 set	 met	 15-12	 net	 de	 betere.	
Een	 compliment	 aan	 het	 team	 en	
aan	 Anique	 Diepeveen	 die	 geheel	
onvoorbereid	 de	 spelverdeling	 heeft	
overgenomen	 en	 dat	 meer	 dan	 goed	
heeft	gedaan.	

Zaterdag	spelen	de	meiden	in	de	Vier-
stee	tegen	AGAVS	uit	Soesterberg.

Salvodames zetten zegetocht voort
Het eerste damesteam van Salvo moest zijn topdriepositie verdedigen in Soest tegen Sovoco. Zij hebben dat 
goed gedaan en haalden de maximale score van 4-0. Het beloftenteam is van slag. Twee wedstrijden gingen 

verloren in een week tegen Lovoc met 3-1 en tegen Almere Haven met 3-2.

SVM D1 winterkampioen 
Na	een	spannende	competitie,	met	spectaculaire	wedstrijden	en	minstens	zo	
spectaculaire	uitslagen	is	de	D1	van	SVM	ongeslagen	kampioen	geworden.	
Het	team,	getraind	door	Arie	de	Bree	en	Marcel	Temme,	is	al	een	paar	jaar	
in	min	of	meer	dezelfde	samenstelling	bij	elkaar,	met	af	en	toe	een	nieuwe	
aanwinst.	In	de	voorgaande	competities	was	de	stijgende	lijn	al	zichtbaar,	
maar	vanaf	september	2010	leek	alles	op	zijn	plaats	te	vallen.	Zowel	in	de	
competitie	als	in	de	beker	haalde	SVM	D1	de	maximale	score,	al	was	het	
af	en	toe	een	dubbeltje	op	zijn	kant.
Op	29	januari	speelt	de	D1	de	eerste	thuiswedstrijd	in	de	voorjaarscompe-
titie.	 In	die	competitie	spelen	gerenommeerde	 tegenstanders	SDO,	Argon	
en	’t	Gooi.	Een	herhaling	van	’t	kampioenschap	lijkt	uiterst	onzeker,	maar	
als	de	D1	net	zo	goed	voetbalt	als	de	afgelopen	maanden,	kan	het	nog	ver	
komen.	En	mocht	het	kampioenschap	niet	 lukken,	dan	 is	er	altijd	nog	de	
bekercompetitie.

Staand v.l.n.r.: Jos, Jarco, Derk, Tomas, Alex, Jelle, John en Jordy. Zittend 
v.l.n.r.: Resada, Sophie, Bodil, Anna, Gerwin en Antonio.

Instaptoernooi

Op het jl. zaterdag gehouden instaptoernooi van de JBN te Utrecht deden 4 
judoka’s van Judokan mee. V.l.n.r. op de foto Ashley van Essen, Amber van 
Essen, Cas Alderhout en Jaap-Guido Eits presteerden goed. Door eerder 
behaalde punten behaalden Jaap-Guido en Cas de gele oorkonde en Amber 
de oranje oorkonde.



Rond juni 2010 heropende ‘Het 
Wapen van Maartensdijk’ met de nieu-
we uitbater het café aan de Dorpsweg. 
Naast bezoekers uit Maartensdijk en 
omgeving waren er regelmatig pro-
blemen met dorstige figuren uit De 
Bilt en Bilthoven. Dat gaf menigmaal 
problemen, waarbij klappen werden 
uitgedeeld. Ook wel tot buiten op 
straat en tot groot ongenoegen van 
omwonenden, die wakker werden en 
de politie belden. 
Maar ook de leiding en het personeel 
waren daar niet gelukkig mee en 
ook zij belden de politie wanneer de 
zaak uit de hand liep. Dat gebeurde 

opnieuw op zaterdagavond 15 janu-
ari. Een viertal jonge mannen van 
buiten kreeg het aan de stok met 
Maartensdijkers. Nadat de politie was 
gebeld, die er met vier wagens op 
afkwam, werd de zaak gesust. 

Licentie ingetrokken
Op woensdagavond 19 januari mocht 
het café nog eenmaal tot sluitingstijd 
open blijven maar daarna was het 
voorgoed afgelopen. De licentie van 
de uitbater werd ingetrokken, vooral 
toen ook bleek dat diens achtergrond 
niet helemaal klopte. De bedrijfs-
leider vertelt dat hij hoopt op een 
nieuwe eigenaar met de juiste achter-
grond en ervaring. De omwonenden 
hopen op rust.

Tussen zondag 2 januari en donder-
dag 6 januari 2011 werd een stenen 
beeldje getiteld ‘Sarah’ van Verbeeks 
tafel gestolen, die nota bene in de 
verste ruimte van WVT in de uiterste 
hoek stond. Nell Verbeek staat voor 
een raadsel. ‘Ik heb van horen zeg-
gen dat een collega-beeldhouwster 
die ook bij WVT exposeerde, op 2 
januari ’s ochtends om elf uur het 
nog heeft zien staan. Zij heeft het 
toen nog met iemand anders over 
‘Sarah’ gehad.’ Hoe het ontvreemd 
is, werpt nog meer vragen op: ‘Ik 
had het beeldje op een servetring 
gelegd, maar die lag nog op tafel. 
Ik stel me zo voor dat de ring op de 
grond is gevallen toen het beeldje 
werd gestolen en dat iemand anders 
hem toen weer heeft teruggelegd. 
Maar het kaartje dat erbij lag, was 
ook weg.’ Daarop stond de vraagprijs 
vermeld: 325 euro. ‘Dat was geen 
extreem hoge prijs’, aldus Verbeek. 
‘Andere kunstwerken van mij waren 
een stuk duurder.’ Gelaten voegt ze 
eraan toe: ‘Ze vonden ‘Sarah’ zeker 
mooi.’ Het beeldje kan ook niet gesto-
len zijn omdat ze een bekend kun-
stenares is: ‘Ik ben vijf jaar geleden 
pas begonnen met beeldhouwen en ik 
exposeer wel regelmatig in de regio, 
maar doorgebroken ben ik nog niet.’ 
Gek genoeg heeft ‘Sarah’ al eerder 
in WVT gelegen: ‘Vorig jaar had ik 
haar ook meegenomen naar Kunst uit 
Eigen Provincie. Toen had ik een tafel 
in een andere ruimte.’ 

Getuigen gezocht
Verbeek vindt het ook heel vervelend 
voor degenen die Kunst uit Eigen 
Provincie organiseren. ‘Zij verzet-
ten zo veel werk om alles goed te 
laten verlopen en proberen de expo-
sitie laagdrempelig te houden, zowel 
voor het publiek als voor de kun-
stenaars. Niemand zit erop te wach-
ten dat zoiets gebeurt.’ Hoewel er 
altijd mensen van WVT, vrijwilligers 

van Kunst uit Eigen Provincie en 
kunstenaars aanwezig waren tijdens 
de openingstijden van de expositie, 
konden de werken niet verzekerd 
worden, legt Verbeek uit. ‘Omdat 
WVT een voor iedereen toeganke-
lijke openbare ruimte is en omdat er 
geen cameratoezicht is. Dan beta-
len verzekeringsmaatschappijen niet 
uit.’ Wanneer ‘Sarah’ precies is ver-
dwenen, weet niemand. Wel was het 
behoorlijk druk op zondag 2 januari. 
‘De eerste week van de expositie was 
het doordeweeks het juist heel stil’, 
herinnert Verbeek zich. ‘Toen was 
‘Sarah’ er nog. Toevallig kwam er op 
een van die dagen een echtpaar langs 
dat dit beeld zo mooi vond.’ Stel dat 
iemand het beeldje die drukke zon-
dag van 2 januari heeft ontvreemd, 
dan zouden bezoekers misschien de 
dader met ‘Sarah’ onder de arm heb-
ben kunnen zien weglopen. Het zou 
al geweldig zijn als die mensen dat 
zouden melden, bij de politie, WVT 
of De Vierklank. 

Anoniem terugbrengen
‘Sarah’ stelt een half vrouwenhoofd 
voor en weegt tussen de vier en vijf 
kilo. Het beeld is gemaakt van Bra-

ziliaanse speksteen en de kleur is 
paarsachtig met gele stipjes. Verbeek: 
‘Het is een vrij harde steen en het 
beeldje is helemaal compact.’ Geluk-
kig maakt Verbeek altijd foto’s van 
haar werk als ze haar tafel heeft inge-
richt. ‘Dat kwam deze keer dus goed 
van pas.’ Ze heeft de diefstal uiteraard 
bij de politie aangegeven, maar of 
daar veel actie op wordt onderno-
men? Toch hoopt ze dat haar beeldje 
alsnog terecht komt. ‘Het kan zijn 
dat mensen ‘Sarah’ bij iemand heb-
ben zien liggen die, nu ze de foto’s 
zien, denken: hé, dat is gepikt.’ Ook 
op de site van WVT is de kunstroof 
aangemeld: ‘Met ruim 1800 bezoe-
kers was Kunst Uit Eigen Provincie 
een succes. Helaas is in de laatste 
week het onderstaande werk van Nell 
Verbeek op onrechtmatige wijze van 
eigenaar verwisseld. Mocht diegene 
die dit beeld heeft meegenomen als-
nog spijt krijgen, bij WVT kan het de 
hele week door (anoniem) afgeleverd 
worden.’ Het adres is Talinglaan 10, 
Bilthoven. Zie www.vsowvt.nl. 

‘Sarah’ mag ook worden afgegeven 
bij De Vierklank, Koningin Wilhelmi-
naweg 461, Groenekan.
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Kunstroof in Bilthoven: wie heeft ‘Sarah’ gezien
door Lilian van Dijk

Een van de deelneemsters aan Kunst uit Eigen Provincie, Nell Verbeek uit Utrecht, heeft onbedoeld het meest 
gewilde kunstwerk vervaardigd. Dat moet haast wel, want het is tussen 2 en 6 januari gestolen uit een van de 

expositieruimtes in WVT. Dit is de tweede keer dat zoiets is voorgekomen in de lange geschiedenis
van het zo populaire kunstevenement.

Sarah is verdwenen.

Expositie
Vanaf zijn prilste jeugd heeft Kees getekend en met olieverf geschilderd. 
Later volgde hij aquarelcursussen en deed hij in het Koetshuis van Eycken-
stein modeltekenen met houtskool en aquarelkrijt. De laatste jaren volgde 
Kees diverse cursussen in Loosdrecht; o.a. een cursus abstract schilderen. 
Kees: ‘Abstract werken vind ik erg lastig. Van alle docenten heb ik wel 
steeds iets nieuws opgestoken. Van de een leer je bepaalde groepen kleuren 
te gebruiken en van de ander speciale technieken, zoals het werken met 
paletmessen. Op deze kleine expositie kan men zien hoe ik andere stijlen 
probeer uit te werken’. [HvdB]

In januari en februari 2011 exposeert Maartensdijker Kees van der Laan in 
de Biltse vestiging van SWO De Zes Kernen De Bilt aan de Jasmijnstraat 6 
op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Willem Hendrik Gispen leest uit zijn boek ‘Ik beleef u nerf voor nerf’. Het 
boek bevat een drietal beschouwingen waarmee de schrijver een treffend 
bewijs levert van de blijvende vitaliteit van de dichter Achterberg. Gispen 
leest niet alleen Achterbergs gedichten, hij voert er ook een dialoog mee. 
Hij heeft de woorden van Achterberg in zijn hoofd en hart binnen gelaten 
om ze daar een creatieve verbinding te laten aangaan met zijn eigen fasci-
naties en interesses. Gispen laat Achterberg spreken en praat terug, verwon-
derd door en verrijkt met wat het gedicht hem heeft verteld.

Marieke Verhoef-Temme draagt voor uit haar eigen bundel ‘Zodat ik in 
schoonheid leven kan’. De dichtbundel bestaat uit een verzameling ronde-
len, elfjes, haiku’s en vrije dichtvormen. Marieke Verhoef-Temme schrijft 
over dromen en liefde, over seizoenen en labyrinten, over vrede en het pad 
dat je gaat. Kortom over het leven van alledag, zoals zij dat op enig moment 
ervaart. Door het schrijven van de gedichten ontstaat een weg om te komen 
tot innerlijke stilte en zingeving. De gedichten vatten in zo weinig mogelijk 
woorden de essentie van een onderwerp samen. 

Inge Gorris leest voor uit ‘Doodnormaal’ en ‘Uit zicht’. ‘Wat ophoudt, 
wordt onthouden’. ‘Wat onthouden wordt, houdt nooit op’. Deze woorden 
vormen de bedding voor de gedichten van Inge Gorris.

Gedichtendag bij
Bilthovense Boekhandel

Op donderdag 27 januari a.s. van 18.00 tot 19.00 uur dragen drie Bilt-
hovenaren voor bij de Bilthovense Boekhandel van Ike Bekking aan 

het Emmaplein 20 te Bilthoven.

‘t Wapen van Maartensdijk is weer te koop
Overlast als oorzaak

door Kees Pijpers

Problemen, onlangs in en rond het café aan het begin van de Dorpsweg in Maartensdijk, waar omwonenden 
ook in het verleden menigmaal last van hadden, hebben ervoor gezorgd dat de licentie van de eigenaar is 

ingetrokken. Het café is weer te koop.

Het Wapen wacht op een nieuwe eigenaar.

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl
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11,00
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Gamba's met pasta, spinazie

en italiaanse kaas

of

Geconfijte eendenbout

met flensje en brie

Bouillabaisse 

(Zuid-Franse visschotel)

of

Pepersteak met friet en sla


