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Aanvankelijk waren er plannen dat er 
een nieuw tankstation aan de Groene-
kanseweg zou komen. Protesten hier-
tegen leidden zo’n 10 jaar geleden tot 
een uitspraak van de Raad van State. 
Het geplande tankstation zou als ge-
volg hiervan worden gevestigd aan 
de binnenring van het bedrijventer-
rein. Onzichtbaar vanaf de buiten-
kant en de omringende groenstrook 
met ecologisch belangrijke lora en 
fauna zou in stand blijven. Tot er 
opeens twee jaar geleden een nieuw 
ontwerpplan boven water kwam. Tot 
afgrijzen van bewoners en de Stich-
ting is er plotseling sprake van een 
nieuwe rotonde op de hoek van de 
Biltse Rading/Groenekanseweg. Aan 
deze rotonde is ook het tankstation 
ingetekend. Het nieuwe plan gaat ten 

koste van het waardevolle groen en 
levert bovendien een gevaarlijke si-
tuatie op voor de vele schoolkinde-
ren die over de rotonde zullen gaan 
ietsen. Tijd dus voor actie, menen de 
verontruste opposanten.

Klankbordgroep
‘Het contact met de gemeente is altijd 
goed geweest’, vertelt woordvoerder 
C.L. van der Poel namens het ‘Bewo-
nersoverleg Kometenlaan Laagbouw’ 
dat in de klankbordgroep zit. Hierin 
zitten ook ambtenaren van de ge-
meente De Bilt, de projectleider van 
het plan en de toekomstige exploitant 
van het tankstation. In 2008 verscheen 
er een nieuw bestemminsplan voor het 
naastgelegen gebied Sportpark Wel-
gelegen. Toen kwam ook de rotonde 

in zicht die precies is ingetekend op 
het kruispunt Groenekanseweg en 
Biltse Rading. Dat is ook precies op 
de rand van bedrijventerrein Laren-
stein en Sportpark Welgelegen.

Waardevol groen
Van der Poel vindt het niet netjes 
dat het bestemmingsplan Weltevre-

den met de veranderingen aan het 
bestemmingsplan Larenstein niet is 
ingebracht in de vergadering van de 
klankbordgroep. Het lijkt op een wel 
bewuste tactiek van de gemeente. 
Het plan is in lagrante tegenspraak 
met de eerdere plannen. Ontwik-
keling op deze wijze gaat ten koste 
van het waardevolle groen aan de 
rand van het bedrijventerrein en de 
er naast gelegen Beukenlaan. Van 
der Poel: ‘En dat terwijl de toenma-
lige wethouder Slok al jaren geleden 
heeft gesteld dat ‘de Beukenlaan 
heilig is’. De bomen en de onder-
begroeiing zouden gehandhaafd en 
zelfs versterkt worden. Nu wil men 
deze onderbegroeiing uitdunnen en 
de bomen kaal maken tot zes meter 
boven de grond. Ook wil men een 
aantal beuken van het beukenlaantje 
kappen. Het kan niet zo zijn dat de 
gemeente de eerder gedane toezeg-
ging opeens terzijde schuift. We wil-
len dat het gemeentebestuur zich aan 
haar afspraak houdt. Het is volgens 
ons ook in tegenspraak met de eerde-
re uitspraak van de Raad van State.’

Gevaarlijke situatie
Eén van de argumenten van de ge-
meente om de plannen aan te passen 
is dat de oorspronkelijk geplande 
kavel op het bedrijventerrein niet 
geschikt is voor het standaard model 
tankstation dat de betreffende maat-
schappij wil neerzetten. ‘Een slecht 
argument’, vindt van der Poel. ‘De 
gemeente heeft zich die keuze ge-
woon laten opdringen.’ Ook zou het 
commercieel gezien veel aantrek-
kelijker zijn om het benzinestation 
volop in het zicht bij de nieuwe ro-
tonde te ontwikkelen dan enigszins 
verscholen achter de groene rand van 
het bedrijventerrein. Van der Poel: 
‘Wat men vergeet is dat door de extra 
oprit naar het tankstation wel een ge-
vaarlijke situatie gaat ontstaan voor 

de ietsers op de rotonde waaronder 
dus veel schoolkinderen.’ Niet al-
leen kruisen zij straks de inrit naar de 
benzinepomp, aan de andere kant van 
de rotonde is ook een nieuwe afslag 
voor rechts afslaand verkeer gepland. 
Ook deze afslag zal door de kwets-
bare ietsers moeten worden gekruist. 
Een onwenselijke situatie’, meent het 
bewonersoverleg.

Juridische mogelijkheden
Het Groenekans Landschap en het 
bewonersoverleg houden vast aan de 
toezegging van de gemeente dat het 
groen langs het bedrijventerrein en 
aan de Beukenlaan behouden blijft. 
En dat het tankstation, in wat voor 
vorm dan ook, wordt gebouwd over-
eenkomstig de oorspronkelijk vastge-
stelde plannen. De groencompensatie 
die in het nieuwe plan is opgenomen 
vinden zij ten enen male onvoldoen-
de. In januari 2011 hebben ze een 
brief over deze kwestie geschreven 

aan het college. Een antwoord hierop 
is tot op heden niet binnen geko-
men. In december 2011 is daarom 
opnieuw een brief uitgegaan richting 
gemeente. Bekend is dat het college 
één dezer dagen een besluit over het 
nieuwe plan gaat nemen. Hierna is 
de politiek aan zet. Al eerder hebben 
stichting en bewonersoverleg zich 
over deze kwestie gewend tot de par-
tijen in de gemeenteraad van De Bilt. 
Het heeft tot nu toe alleen een nogal 
nietszeggende reactie van D’66 op-
geleverd. 

De tegenstanders van het plan zijn 
vastbesloten alle mogelijkheden te 
benutten om deze ontwikkeling tegen 
te houden. Ze zien daarbij kansen op 
juridische vlak. Maar ook zullen ze 
onderzoeken of er via de Provincie 
Utrecht mogelijkheden zijn. Van der 
Poel: ‘Het gaat uiteindelijk om het 
behoud van waardevol groen en om 
de veiligheid van onze kinderen.’

Bewoners en Stichting 
tegen inpassing nieuw tankstation

door Martijn Nekkers

De bewoners van de laagbouw van de Kometenlaan in De Bilt en de Stichting Het Groenekans 
Landschap hebben hun krachten gebundeld. Samen willen ze er voor zorgen dat het te ontwikkelen 

bedrijventerrein Larenstein omringd zal blijven door de mooie groenstrook die er al jaren ligt.

Woordvoerder C.L. van der Poel van het Bewonersoverleg Kometenlaan 
Laagbouw.

Het kruispunt Biltse Rading-Groenekanseweg waar de nieuwe rotonde door 
de gemeente is gepland.

Inbraakpreventieavond Weltevreden

Belangenvereniging Weltevreden kan terugkijken op een goed bezochte 
thema-avond over inbraakpreventie en veiligheid. Lees meer op pag. 2

Zie pagina 13 en 14
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

29/1	•	10.30u	-	mevr.	ds.	B.L.	Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
29/1	•	9.00u	-	Ds.	A.	van	de	Meer,	Zeist

29/1	•	18.30u	-	Ds.	G.S.A.	de	Knegt,	
Barneveld

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
29/1	•	10.30u	-	Sandra	Boer,	

Bezinningssamenkomst

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’

29/1	•	10.00u	-	Dhr.	Jan	Poot,	Geldrop

R.K. Kerk O.L. Vrouw
29/1	•	10.30u	-	Pastor	F.	Overbeek,	

Eucharistieviering

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

29/1	•	9.30	-	
Ds.	R.P.	Heij,	Almere	(Schakel)

29/1	•	16.30	-	
Ds.	J.J.	Poutsma	(Immanuëlkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
29/1	•	10.00	en	19.00u	-	Ds.	G.J.	Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk
29/1	•	10.00u	-	Ds.	G.M.	Landman
29/1	•	19.30u	-	Taizé-Lichtjesdienst

Pr. Gem. Opstandingskerk
29/1	•	10.00u	-	Mevr.	ds.	E.H.W.	Stam

R.K. St. Michaelkerk
29/1	•	10.30u	-	H.	van	Doorn,	

Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
29/1	•	10.00u	-	Dhr.	Henri	Schipper

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

29/1	•	10.30u	-	Ds.	G.	Mulder,	Baambrugge

PKN - Herv. Kerk
29/1	•	10.00u	-	

Kand.	G.A.	van	Ginkel,	Maartensdijk
29/1	•	18.30u	-	

Ds.	J.	Vroegindeweij,	Bilthoven

Herst. Herv. Kerk
29/1	•	10.30		en	18.00u	-	
Dhr.	J.	de	Boer,	Rijnsburg

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

29/1	•	11.00	uur	-	Ds.	J.J.A.	Doolaard,	Zeist

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

29/1	•	10.00u	-	Ds.	L.	Schaafsma,	Baarn
29/1	•	18.30u	-	Ds.	E.J.	de	Groot,	Eemnes

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk

29/1	•	9.30	uur	-	Ds.	J.J.A.	Doolaard,	Zeist

St. Maartenskerk
28/1	•	19.00u	-	Pastor	Gerard	de	Wit,	

Eucharistieviering
29/1	•	10.30u	-	Pastor	Gerard	de	Wit,	

Eucharistieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

29/1	•	10.00	en	18.30u	-	Ds.	J.F.	Ezinga

PKN - Herv. Kerk
29/1	•	10.00	en	18.30u	-	

Ds.	M.	van	der	Zwan

Amnesty in de bibliotheek

Op	 zaterdag	 	 28	 januari	 a.s.	 staat	
Amnesty	 International	 van	 11.00	
tot	 12.30	 uur	 met	 een	 stand	 in	 de		
openbare	 bibliotheek	 van	 Biltho-
ven.	 Daar	 kan	 men	 de	 handteke-
ning	zetten	onder	petities	waarmee	
Amnesty	 bij	 regeringen	 aandacht	
vraagt	 voor	 gevangenen	 	 waar-
van	de	mensenrechten	geschonden	
worden.	Ook	 is	 er	 informatie	over	
Amnesty	zelf	en	haar	acties.

Repair Café 

Op	 zaterdag	 28	 januari	 a.s.	 is	 er	
tussen	 12.00	 en	 16.00	 uur	 weer	
Repair	Café	in	de	WVT	in	Biltho-
ven	 aan	 de	 Talinglaan	 10	 te	 Bilt-
hoven.	 Neem	 uw	 kapotte	 spullen	
mee	 zoals	 elektrische	 apparaten,	
kleding,	 fietsen,	 houtwerk,	 speel-
goed	 en	 porselein.	 Diverse	 vak-
lieden	 helpen	 u	 bij	 alle	 mogelijke	
reparaties.	Dit	keer	zullen	er	meer	
elektriciens	 aanwezig	 zijn,	 om	
wachttijden	te	voorkomen.	Gereed-
schap	en	materialen	zijn	aanwezig.	
De	toegang	is	gratis,	een	vrijwillige	
bijdrage	 is	 welkom.	 Het	 Repair	
Café	is	een	initiatief	van	Transition	
Town	De	Bilt	in	samenwerking	met	
de	WVT.	Transition	Town	De	Bilt	
is	 een	 lokaal	 initiatief	 om	 samen	
aan	duurzaamheid	te	werken.	Meer	
informatie	op	www.repaircafe.nl	of	
tel.	030	2430484.	

Sfeerdiner in Dijckstate

Op	zondag	29	januari	a.s.	is	ieder-
een	 vanaf	 17.00	 uur	 van	 harte	
welkom	 in	 de	 restaurantzaal	 van	
Dijckstate	 aan	 het	 Maartensdijkse	
Maertensplein	 om	 voor	 de	 prijs	
van	 €	 14,00	 te	 genieten	 van	 het	
sfeerdiner,	 dat	 in	 het	 teken	 staat	
van	 ‘De	 Winter’.	 Reserveren	 kan	
tot	 25	 januari	 a.s.	 bij	 de	 keuken	
van	Dijckstate	of	 telefonisch	0346	
217323.	 Vragen	 over	 het	 vervoer	
kunnen	 op	 gelijke	 wijze	 worden	
neergelegd.

Middagdienst

‘God	 is	 altijd	 online’	 is	 het	 thema	
van	 de	 middagdienst,	 die	 op	 29	
januari	 om	 17.00	 uur	 gehouden	
zal	worden	in	de	Ontmoetingskerk,	
Koningin	 Julianalaan	 26	 te	 Maar-

tensdijk.	In	deze	dienst	zal	worden	
voorgegaan	 door	 Maartensdijker	
Ronny	 van	 Renswoude;	 jongeren-
werker	 hervormde	 wijkgemeente	
de	 Bron	 Zeist.	 Aan	 de	 dienst	 zal	
tevens	medewerking	verleend	wor-
den	door	de	praiseband	OnLine.	

Bezinningssamenkomst 

Het	 thema	 is	 ‘Kunstenaars	 en	 de	
kracht	 van	 verbinding’.	 Sandra	
Boer	 heeft	 sinds	 haar	 studie	 een	
fascinatie	 ontwikkeld	 voor	 kun-
stenaars	 en	 verbaast	 zich	 dat	 het	
Nederlandse	 bedrijfsleven	 deze	
groep	hoog	opgeleid	creatief	poten-
tieel	 niet	 weet	 te	 vinden.	 Sandra	
Boer	 (38)	 is	 opgeleid	 als	 medisch	
antropoloog,	werkte	eerst	als	com-
municatieadviseur	voordat	ze	voor	
zichzelf	begon	als	cultureel	onder-
nemer.	Zondag	29	januari	2012	om	
10.30	 uur.	 Kinderoppas	 aanwezig;	
koffie	 en	 thee	 na	 afloop.	 Vooraf-
gaand	 is	 er	 weer	 meditatie	 in	 de	
kleine	zaal	van	de	Woudkapel.

Lezing drs. Pekelharing

Voor	 de	 Bilthovense	 kring	 voor	
Wijsbegeerte	 en	 Psychologie	
spreekt	 op	 maandag	 30	 januari	
2012	 Drs.	 Pieter	 Pekelharing	 over	
menswaardig	 leven	 en	 menselij-
ke	 natuur.	 Pekelharing	 is	 ethicus,	
docent	 sociale	 en	 politieke	 filoso-
fie,	 universiteit	 van	 Amsterdam.	
De	bijeenkomst	vindt	plaats	 in	het	
Woon–	en	Zorgcentrum	‘De	Koper-
wiek’,	Koperwieklaan	3	 in	Biltho-
ven	 om	 20.00	 uur.	 Kaarten	 aan	
de	 zaal	 verkrijgbaar.	 Info:	 amg@
qfast.net

Ouderenraad De Bilt vergadert

De	 Ouderenraad	 van	 De	 Bilt	 ver-
gadert	 woensdag	 1	 februari,	 om	
14.00	 uur	 in	 de	 Coesfeldzaal	 in	

‘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

het	 gemeentehuis	 (Soestdijkseweg	
Zuid	173	te	Bilthoven).		De	Oude-
renraad	 behartigt	 de	 belangen	 van	
oudere	 bewoners	 in	 de	 gemeente	
en	 adviseert	 daarover	 het	 College	
en	 de	 Gemeenteraad.	 Een	 week	
voor	de	vergadering	wordt	de	defi-
nitieve	 agenda	gepubliceerd	 op	de	
website	van	de	Ouderenraad:	www.
ouderenraad-debilt.nl.	De	vergade-
ringen	zijn	openbaar.

MEEbus in De Bilt

De	 bus	 staat	 vrijdag	 3	 februari		
a.s.	 van	 10.00	 tot	 12.00	 uur	 bij	
winkelcentrum	Planetenbaan	in	De	
Bilt.	 Iedereen	 met	 een	 beperking	
handicap	 of	 chronische	 ziekte	 kan	
in	 de	 bus	 terecht	 voor	 informatie	
en	advies.	De	kracht	van	de	bus	is	
een	gratis	gesprek	met	een	profes-
sionele	 consulent.	Mensen	 kunnen	
in	 de	 bus	 terecht	 met	 vragen	 over	
bijvoorbeeld	 vakantie,	 vrije	 tijds-
besteding,	wonen	of	dagbesteding.

Muziekmiddag Noorderkerk 

Op	 zaterdag	 4	 februari	 vindt	 een	
muziekmiddag	 plaats	 in	 de	 Noor-
derkerk,	 	 Laurillardlaan	 6,	 Bilt-
hoven.	Toegang	 gratis.	 De	 kerk	 is	
open	vanaf	13.45	uur.	Het	program-
ma	begint	14.30	uur	en	aansluitend	
is	er	een	informeel	samenzijn.

Herkennen van Stijlperiodes

‘Herkennen	van	Stijperiodes’	is	een	
cursus	 voor	 klassieke	 muzieklief-
hebbers,	die	 inzicht	willen	verkrij-
gen	in	de	verschillentussen	stijlpe-
riodes	 van	 1600	 tot	 1950:	 barok,	
klassiek,	romantiek	en	20ste	eeuw.	
Aan	de	hand	van	veel	muziekvoor-
beelden	 worden	 de	 kenmerkende	
verschillen	 tussen	 de	 stijlperiodes	
in	de	klassieke	muziek	besproken,	
evenals	 het	 leven	 en	 werken	 van	
enkele	 toonaangevende	 componis-
ten.	 Vanaf	 9	 februari	 in	 de	 Oude	
Boekeschool	 te	 Bilthoven.	 Infor-
matie	c.q.	inschrijven	kan	via	mez-
zofortepiano@gmail.com,	 telefo-
nisch	06	54397074	of	030	2280908

Literaire Salon

De	 vijfde	 en	 laatste	 bijeenkomst	
van	 dit	 vijfde	 seizoen	 Literaire	
Salon	‘bij	Kootje	in	de	serre’	wordt	
gehouden	 op	 woensdag	 9	 februari	
2012,	waar	van	10.00	tot	12.00	uur	
over	 boeken	 zal	 worden	 gepraat.	
De	 deelnemers	 hebben	 gekozen	
voor	 de	 roman	 Half	 mens	 van	
Maartje	 Wortel.	 Aanmeldingen	 en	
inlichtingen	 graag	 vóór	 1	 februari	
2012	bij	Koo	Vermeulen,	tel.	0346	
212707	en	e-mail:	koovermeulen@
hotmail.com
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Geboren
16	januari	2012

Nadine
Dochter	van	Gert	en	Jolanda

van	Ginkel-de	Kloet
Noordeinde	4
Maartensdijk

Oud papier
Hollandsche Rading
Zaterdag	28	januari	wordt	door	mu-
ziekvereniging	Kunst	&	Genoegen	
oud	papier	 in	Hollandsche	Rading	
ingezameld.	 De	 wagen	 vertrekt	
om	 9.00	 uur	 vanaf	 ‘Het	 Rondje’.	
U	 wordt	 vriendelijk	 verzocht	 de	
papiercontainers	en/of	het	goed	ge-
bundelde	 papier	 tijdig	 aan	 de	weg	
te	zetten.

Westbroek
Op	 donderdag	 26	 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.	Inwoners	van	de	
nieuwbouw	 worden	 verzocht	 ook	
de	container	op	de	vertrouwde	plek	
neer	te	zetten.

Inbraakpreventieavond Wijk Weltevreden
De	Belangenvereniging	Weltevreden	hield	maandag	23	januari	in	het	H.F.	
Witte	Centrum	te	De	Bilt	een	speciale	thema-avond	over	inbraakpreventie	
en	veiligheid.	De	goed	bezochte	avond	werd	geopend	door	burgemeester	
Arjen	Gerritsen	en	wijkagent	Hans	Gies	kwam	met	cijfers	over	de	misdaad	
in	de	wijk.	De	Brandweer	was	vertegenwoordigd	en	er	was	aandacht	voor	
Meld	 Misdaad	 anoniem.	 Ook	 slotenspecialist	 van	 Dooren	 was	 aanwezig	
naast	ex-inbreker	Evert	Jansen.	Als	ervaringsdeskundige	heeft	Evert	Jansen	
al	heel	wat	voorlichtingsbijeenkomsten	over	veiligheid	en	inbraakpreventie	
verzorgd.	De	voorlichting	bij	bewonersverenigingen,	wijkcentra	en	scholen	
kwam	vanaf	begin	2008	voorzichtig	op	gang.	
Evert	toonde	aan	hoe	gemakkelijk	een	inbreker	een	huis	binnendringt	en	hij	
gaf	tips	hoe	je	de	kans	op	een	inbraak	zelf	kunt	verkleinen.	Evert:	‘Het	is	
kennelijk	nodig	dat	mensen	hiermee	geconfronteerd	worden	om	zich	ver-
volgens	bewust	te	worden	van	de	risico’s.	Voordat	ik	een	lezing	geef,	loop	
ik	de	buurt	door	en	maak	ik	foto’s	van	inbraakgevoelige	situaties.	Mensen	
schrikken	als	ze	tijdens	de	bijeenkomst	de	foto	van	hun	huis	of	dat	van	een	
bekende	zien	dat	niet	goed	beveiligd	is.	Maar	het	werkt	wel’.	[HvdB]
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advertentie

‘Goedemorgen.’	 Wethouder	 Bert	
Kamminga,	met	karakteristieke	hoed	
en	snor,	stapt	de	volgepakte	kapsalon	
van	Hans	Stevens	 binnen.	Niet	 voor	
een	 nieuwe	 coupe,	 maar	 op	 uitnodi-
ging	van	het	comité	ter	opwaardering	
van	 het	 Maertensplein.	 Deze	 groep	
van	 enthousiaste	 Maartensdijkers	
nam	 een	 maand	 geleden	 het	 initia-
tief	om	een	stemming	te	organiseren	
over	wat	 er	moest	 gebeuren	met	 het	
kunstwerk	 op	 het	 dorpsplein.	 Een	
ruime	meerderheid	van	de	 stemmers	
(95%)	gaf	toen	aan	dat	ze	het	kunst-

werk	 liever	 vervangen	 zien	 worden.	
De	wethouder	nam	het	koffertje	met	
stemmen	 in	 ontvangst	 en	 beloofde	
alle	opties	nauwkeurig	te	bekijken.

Schets
Ook	kreeg	de	wethouder,	uit	handen	
van	comitélid	Arie	van	der	Vlies,	een	
schets	overhandigd	van	een	mogelijk	
nieuw	kunstwerk	 voor	 op	 het	Maer-
tensplein.	Kunstenaar	Jan	den	Ouden	
had	naar	aanleiding	van	de	stemming	
alvast	de	stoute	schoenen	aangetrok-
ken	en	kwam	met	een	opvallend	ont-

werp.	Een	groene,	plantachtige	groei-
vorm,	 voortspruitend	 uit	 een	 soort	
waterbron	 is	 het	 meest	 opvallende	
onderdeel	 van	 het	 voorgenomen	
kunstwerk.	 Als	 toelichting	 schrijft	
Den	Ouden	dat	hij	hiermee	een	duide-
lijke	link	maakt	naar	de	historie.	Het	
Maertensplein	is	immers	gebouwd	op	
de	grond	van	kwekerij	Rijksen.	Naast	
historisch	is	het	kunstwerk	ook	func-
tioneel.	Zo	kan	men	op	het	kunstwerk	
zitten	en	kinderen	kunnen	er	in	klim-
men.	Het	tweede	deel	van	het	kunst-
werk	 betreft	 een	 vlaggenmast	 in	 de	
vorm	 van	 een	 enorme	 schoffel,	 die	
ook	verwijst	naar	de	historie	en	 ‘het	
verwijderen	van	onrecht’,	 zo	 schrijft	
Den	 Ouden.	 Door	 de	 vlaggenmast	
zou	 het	 kunstwerk	 tevens	 gebruikt	
kunnen	worden	tijdens	herdenkingen.

Water
Of	dit	kunstwerk	er	uiteindelijk	komt,	
is	 de	 grote	 vraag.	 Wethouder	 Kam-
minga	was	direct	 al	 kritisch	over	 de	
schoffel	 als	 vlaggenstok	 en	 twijfelt	
of	 er	 überhaupt	 een	 volledig	 nieuw	
kunstwerk	moet	komen	op	het	plein.	
Zo	 vroeg	 hij	 het	 comité	 of	 het	 geen	
optie	 was	 om	 de	 belangrijkste	 func-
tie	 van	 het	 huidige	 kunstwerk,	 het	
lopende	water,	weer	te	herstellen.	Hij	
sprak	over	een	mogelijke	inbreng	van	
stichting	Join	the	pipe,	die	zich	inzet	

voor	 het	 gebruik	 van	 kraanwater	 en	
steeds	meer	openbare	watertappunten	
in	Nederland	wil	plaatsen.

‘Er	komt	in	ieder	geval	geen	oficieel	
monument’,	 weet	 Kamminga.	 ‘Die	
hebben	we	 al	 in	De	Bilt.	Dat	 er	 be-
hoefte	 is	 onder	 de	 Maartensdijkers	
om	samen	te	komen	op	4	mei,	begrijp	
ik.	Het	Maertensplein	 is	 dan	 een	 lo-
gische	 plek,	 maar	 een	 oficiële	 her-
denking	vanuit	de	gemeente	zal	hier	
voorlopig	niet	komen.’	Kijkend	naar	
het	 huidige	 kunstwerk	 op	 het	 plein	
zegt	 Kamminga:	 ‘Tja,	 wat	 is	 mooi	
en	wat	is	lelijk?	Dat	is	een	oeverloze	
discussie.’	

Lange weg
Toch	neemt	Kamminga	de	sterke	me-
ning	van	de	stemmers	en	het	comité	
serieus.	 Zij	 zien	 het	 huidige	 kunst-
werk	het	 liefst	 in	de	prullenbak	ver-

dwijnen.	‘We	moeten	ook	denken	aan	
de	kunstenaar’,	zegt	Kamminga.	‘Een	
kunstwerk	 in	 de	 openbare	 ruimte	 is	
heilig,	daar	moet	je	omzichtig	mee	te	
werk	gaan,	wil	 je	 hem	verwijderen.’	
Kamminga	zal	daarom	ook	nog	con-
tact	opnemen	met	kunstenaar	Hedda	
Willem	Buijs	voor	zijn	mening	hier-
in.	Aan	het	comité	liet	de	kunstenaar	
eerder	al	weten	dat	hij	zich	niet	meer	
herkent	 in	 het	 werk	 sinds	 de	 water-
functie	 is	 uitgeschakeld.	 ‘Hij	 heeft	
kennelijk	 innerlijk	 al	 afscheid	 ge-
nomen	 en	 dat	 is	 al	 heel	 wat’,	 weet	
Kamminga,	 die	 vertelt	 hoe	 emotio-
neel	 kunstenaars	 vaak	 gehecht	 zijn	
aan	hun	werk.	 ‘Maar	stel	dat	we	het	
kunstwerk	 weghalen,	 dan	 wordt	 dat	
nog	een	hele	operatie,	dan	hebben	we	
nog	een	lange	weg	te	gaan.’	Over	een	
half	jaar	zal	Kamminga	voor	het	eerst	
weer	 contact	 hebben	met	het	 comité	
over	de	voortgang.

Alle opties bekijken’
Wethouder Kamminga neemt stemmen in ontvangst 

door Raphael Klees

Afgelopen zaterdag was wethouder Bert Kamminga te gast in Maartensdijk. Daar kreeg 
hij een houten koffertje overhandigd met stembiljetten waarop 137 Maartensdijkers hun 

duidelijke mening hadden gegeven over het kunstwerk op het Maertensplein. 

Bert Kamminga (staand, links) neemt het koffertje met stemmen en een 
voorgedragen ontwerp voor een nieuw kunstwerk in ontvangst van het comité 
ter opwaardering van het Maertensplein.

Zo komt het Maertensplein eruit te zien als het aan kunstenaar Jan den Ouden ligt.

Marike	Hermens	en	ds.	Gert	Landman	
vertellen:	‘In	een	Taizédienst	gaat	het	
er	 ongeveer	 zo	 toe	 als	 in	 Taizé,	 een	
plek	in	Zuid-Frankrijk	waar	ruim	hon-
derd	(protestantse	en	katholieke)	broe-
ders	 leven	 en	 waar	 elk	 jaar	 tiendui-
zenden	jongeren	uit	heel	Europa	naar	
toe	komen	-	waaronder	ook	jongeren	
uit	De	Bilt,	Bilthoven,	Groenekan	en	
Maartensdijk.	 Je	 hebt	 daar	 overdag	
Bijbelstudie	 en	 corvee,	 en	 driemaal	
per	 dag	 een	 dienst.	 Zonder	 voorgan-
ger	 en	 zonder	 preek,	want	 de	 bijbel-
uitleg	is	op	andere	momenten	van	de	
dag	al.	Dus	na	de	lezing	is	er	een	lange	
stilte	voor	eigen	overweging	en	verder	
veel	bidden	en	zingen	met	elkaar.	Het	

zingen	is	speciaal	in	Taizé:	korte	Bij-
belteksten	 die	 veel	worden	 herhaald,	
zodat	 je	steeds	meer	gaat	voelen	wat	
je	zingt.	Instrumenten	er	bovenuit,	of	
zangstemmen	die	bijbehorende	bijbel-
gedeeltes	 laten	 horen.	 Lichtjes	 bran-
den	voorin	de	kerk.	De	meeste	jonge-
ren	zitten	op	de	grond,	aan	de	zijkant	
zijn	traptreden	waar	mensen	zitten	die	
niet	zolang	op	de	grond	kunnen’.	

Zitvloer
In	De	Bilt	wordt	van	het	voorste	deel	
van	 de	 Immanuëlkerk	 een	 zitvloer	
gemaakt,	 met	 stoelen	 eromheen,	 dan	
kun	 je	 zelf	 kiezen	 hoe	 je	wilt	 zitten.	
Ergens	 aan	 het	 begin	 van	 de	 dienst	

worden	lichtliederen	gezongen	en	kan	
iedereen	 voorin	 de	 kerk	 een	 lichtje	
aansteken	 en	 in	 een	 boek	 voorbeden	
opschrijven;	 na	 lezing	 en	 de	 stilte	
worden	deze	gebeden	hardop	gelezen	
en	steeds	door	allen	beantwoord	met	
‘Kyrie	eleison’.	In	deze	Taizédiensten	
komen	 tussen	de	70	 en	120	mensen,	
jong	en	oud.	Er	is	een	koor	o.l.v.	Els	
Firet;	 het	 zingen	 wordt	 begeleid	 op	
piano,	met	allerlei	instrumenten	erbij.	
Jongeren	helpen	de	kerk	inrichten	en	
doen	de	lezingen	en	de	voorbeden.

Lichtjes
Zaterdag	29	januari	is	er	een	speciale	
lichtjesdienst	die	om	19.30	uur	begint.	
Bij	 binnenkomst	 krijgt	 iedereen	 een	
klein	kaarsje	in	de	hand;	na	de	lezing	
en	de	meditatiestilte	worden	die	kaars-
jes	aangestoken	tijdens	het	zingen	van	
lichtliederen,	 totdat	heel	de	kerk	ver-
licht	 wordt	 door	 al	 die	 kaarsjes	 van	
de	 aanwezigen,	 een	ontroerend	mooi	
gezicht.	Omdat	er	deze	keer	niet	voor	
de	lichtjes	naar	voren	wordt	gekomen,	
liggen	 de	 voorbedeboeken	 nu	 bij	 de	
ingang,	zodat	mensen	vóór	de	dienst	
hun	 gebedsintentie	 kunnen	 opschrij-
ven.	 Deze	 dienst	 is	 voorbereid	 door	
een	groepje	Taizégangers,	Els	Firet	en	
ds.	Gert	Landman;	 contactpersoon	 is	
Marike	Hermens,	marike_h@hotmail.
com	

Lichtjesdienst in Immanuelkerk 
door Henk van de Bunt

In de Biltse Immanuelkerk organiseert men geregeld Taizédiensten: vieringen in de geest
van de Taizécommunauteit, vlak boven Cluny in de Franse Bourgogne. Een Taizédienst

schept ruimte voor het eigen hart om zich te openen voor God. 

Contactpersoon is Marike Hermens. 

Kunst en Genoegen in Dijckstate
Op	vrijdag	27	 januari	2012	 is	er	een	muziekavond	 in	Dijckstate	met	een	
optreden	van	het	Maartensdijkse	harmonieorkest	Kunst	en	Genoegen,	een	
begrip	in	Maartensdijk	en	omgeving.	Wie	ze	kent	kan	weer	komen	genieten	
van	hun	optreden,	wie	ze	nog	niet	kent,	moet	zeker	komen	kennis	maken	
met	deze	harmonie!	Onder	 leiding	van	 John	Leenders	krijgt	men	allerlei	
soorten	muziek	te	horen	tussen	klassiek	en	jazz.	

Het	optreden	is	in	de	recreatieruimte	van	Dijckstate	aan	het	Maartensplein	
in	Maartensdijk	op	vrijdag	27	januari	2012	om	19.45	uur.	Zaal	open	vanaf	
19.30	uur.	Meer	informatie:	0346	214161	of	www.swodebilt.nl

Het Boeren Buren Bal 
van de Weergodden 

De	Weergodden	van	het	Speikerreik	De	Bilt	nodigen	alle	inwoners	uit	de	
Gemeente	en	de	omliggende	dorpen	en	steden	uit	om	samen	met	hun	Prin-
sen	en	Prinsessen	het	Boeren	Buren	Bal	te	vieren.	U	bent	van	harte	welkom	
op	dit	geweldige	feest.	Trek	uw	boerenkiel	aan	en	warm	u	vast	op	voor	het	
Grote	Carnavalsweekend	dat	voor	de	deur	staat.	

Het	feest	op	zondag	29	januari	a.s.	is	voor	jong	en	oud	en	wordt	gehouden	
van	14.00	tot	ca.	17.00	uur	in	het	H.F	Witte	Centrum,	Henri	Dunantplein	4	
De	Bilt.	De	toegang	is	gratis.	Het	feest	wordt	muzikaal	opgeluisterd	door	
befaamde	blaaskappellen	waaronder	de	Boeren	Soul	Stampers	uit	Utrecht	
en	Hofkapel	de	IJsbrekers	uit	De	Bilt.	Meer	weten:	e-mail:	regiedeweergod-
den@hotmail.com



VOORDEEL HELE WEEK

500
gram 4.98

500
gram 8.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 26 januari
t/m woensdag 1 februari

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

3 biefstukjes

4 schnitzels

8 hamburgers

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG

Kiprollade

Fricandeau

Entrecôte

Filet Americain
Tonijnsalade
Eiersalade

Half om half gehakt 1 Kg.  | 4.50   

Rundergehakt 1 Kg.  | 4.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 4.98

3x 100
gram 4.98

Filetlapjes 
naturel of gemarineerd 

Runderschnitzels 
naturel of gemarineerd 

Speklapjes 
naturel of gemarineerd 

Kánt en klaar!
Goulash

Lekker gegrild & kánt en klaar! 
Speenvarken-
speklapjes

Lekker!

KALKGROT GERIJPTE 
JOHNY LONGKNIFEKAAS
ROMIGE KAAS MET EEN 

PITTIGE NASMAAK 100
gram 1.60

500
gram 5.50

100
gram 1.25

  DONDERDAG

Diverse
 vleesw

aren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

BEENHAMMETJES
500

gram 4.50

VANUIT DE TRAITEURHOEK:

500
gram 5.50

BOEREN BELEGEN 
STOLWIJKER 

500
gram 3.98

6.-

6.-
6.-

Sap... sap... sap...

Perssinaasappels
2 kilo

1,99

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Bredase

Spruitjes
500 gram

Japanse week

Kip, biefstuk, 

procureur, vis, groente

MET NOEDELS OF RIJST

______________100 GRAM  1,25

Vers gesneden - extra � jn

Boerenkool
250 gram

0,99 0,69

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

MAANDAG 30 JANUARI, DINSDAG 31 JANUARI 

EN WOENSDAG 1 FEBRUARI

Bij aankoop van

1 kilo stamppot (naar keuze)

1 rookworst gratis!!!

De lekkerste

Navel sinaasappels

______________________________  KILO  1,25

Verse

Pluksla ______ 150 GRAM  0,99
Alle

Saladebowls __ PER BOWL  3,95



	De	Vierklank	 5	 25	januari	2012

In	 1926	 vonden	 enkele	 brandweer-
lieden	uit	Bilthoven	dat	het	hoog	tijd	
werd	om	een	eigen	muziekkorps	op	
te	richten.	Veel	brandweerkorpsen	in	
Nederland	hadden	 al	 een	 eigen	mu-
ziekkapel	en	dus	kon	Bilthoven	niet	
achterblijven.	Op	3	december	van	dat	
jaar	werd	 daarom	het	 ‘Fanfarecorps	
der	 Vrijwillige	 Brandweervereeni-
ging	 Bilthoven’	 oficieel	 leven	 in	
geblazen.	Direct	 telde	de	vereniging	
vijftien	 leden.	 ‘Aan	 het	 begin	 ging	
het	allemaal	nog	een	beetje	 romme-
lig’,	zegt	Hermans.	‘Er	waren	slechts	
een	paar	leden	met	een	muziekinstru-
ment.	 De	 Nederlandse	 Vereniging	
van	Huisvrouwen	heeft	toen	een	ba-
zaar	georganiseerd	om	geld	bij	elkaar	
te	brengen	voor	de	nodige	instrumen-

ten.’	Toen	dat	was	geregeld	kwam	di-
rect	het	tweede	probleem	om	de	hoek	
zetten.	De	meeste	leden	hadden	nog	
nooit	 een	 instrument	 in	 handen	 ge-
had.	 ‘Ze	konden	ook	geen	noten	 le-
zen’,	zegt	Hermans.	‘Het	schijnt	dat	
ze	gewoon	begonnen	zijn	met	knop-
jes	drukken.	Op	gevoel.’

Harmonie
Na	 veel	 oefenen,	 mocht	 de	 fanfare	
op	11	maart	1929	voor	het	eerst	een	
concert	 opvoeren,	 met	 twintig	 mu-
zikanten	 in	 het	 gebouw	 Concordia.	
In	1932	werd	de	 fanfare	vervolgens	
omgedoopt	 tot	 een	 harmonie.	 ‘Het	
verschil	zit	hem	in	de	houtblazers	die	
er	bij	kwamen.	Klarinetten,	luiten	en	
saxofoons’,	 legt	 Hermans	 uit.	 ‘We	

waren	 de	 eerste	 harmonie	 die	 aan	
de	brandweer	was	gekoppeld	en	zijn	
nog	steeds	de	enige	in	Nederland.’
De	 jaren	 die	 volgden	 bleken	 hele	
zware,	ook	voor	de	VVBB.	‘Tijdens	
de	 oorlog	 liep	 het	 ledenaantal	 terug	
en	 werden	 de	 middelen	 beperkt’,	
weet	 Hermans.	 Toch	 overleefde	 de	
VVBB	die	zware	periode	en	werd	er	
in	 1949	weer	 geld	 ingezameld	 voor	
nieuwe	 instrumenten	 en	 uniformen.	
In	1950	werd	het	eerste	vrouwelijke	
lid	aan	de	vereniging	toegevoegd	en	
in	1952	volgde	het	eerste	eigen	uni-
form.

Showorkest
Ook	het	niveau	van	de	harmonie	was	
inmiddels	 link	 gestegen	 en	 er	 wer-
den	begin	jaren	‘60	zelfs	mooie	prij-
zen	gewonnen	op	het	hoogste	niveau	
van	 Nederland.	 In	 1966	 volgde	 een	
ommekeer	 toen	 een	nieuwe	dirigent	
(Van	Kleef	)	besloot	om	van	de	har-
monie	 een	 showorkest	 te	maken.	 In	
1967	 werd	 daar	 een	 passend	 nieuw	
uniform	 bij	 aangeschaft.	 Een	 zwart	
brandweergala	 uniform	 met	 bobby	
helm,	die	de	harmonie	tot	op	de	dag	
van	vandaag	draagt.
‘Vanaf	de	 jaren	‘70	hebben	we	veel	
shows	 gelopen,	 zoals	 optochten	 en	
militaire	 taptoes’,	 vertelt	 Hermans.	
‘Dan	loop	je	bepaalde	patronen	met	
de	 hele	 harmonie	 en	 speel	 je	 intus-
sen	op	je	instrument.’	Hermans	weet	
er	alles	van.	Sinds	hij	halverwege	de	
jaren	‘70	lid	werd	trad	hij	met	de	har-
monie	 in	 binnen-	 en	 buitenland	 op.	

‘We	zijn	in	veel	Europese	landen	ge-
weest	door	de	jaren	heen.	Een	van	de	
memorabele	 hoogtepunten	 was	 ons	
optreden	 in	 Le	 Havre	 in	 de	 zomer	
van	1994.	Toen	was	het	zo	ontzettend	
heet	en	liepen	we	daar	over	de	boule-
vard	in	onze	zwarte	uniformen	langs	
alle	 strandbezoekers.	We	zijn	na	 af-
loop	van	de	show	direct	met	z’n	allen	
in	 een	 fontein	 gesprongen	 om	 af	 te	
koelen.	Dat	zal	me	altijd	bij	blijven.’	
Als	hoogtepunt	 in	eigen	 land	noemt	
Hermans	het	optreden	rond	de	lande-
lijke	première	van	de	ilm	Backdraft,	
waar	de	harmonie	de	gasten	over	de	
rode	 loper	 mochten	 verwelkomen	
met	muziek.

Winterfair
Ook	de	laatste	jaren	geeft	de	harmo-
nie	 en	 de	 bijbehorende	 drumband	
van	de	VVBB	ieder	jaar	optredens	in	
binnen-	en	buitenland.	Naast	het	har-
monieorkest	en	de	drumband	heeft	de	

VVBB	al	 jaren	een	 leerlingenorkest	
en	nog	enkele	kleine	bands	binnen	de	
vereniging.	In	totaal	telt	de	VVBB	nu	
zo’n	75	leden.	‘We	zijn	echt	een	fa-
milievereniging’	weet	Hermans.	‘We	
hebben	nu	 een	vijftal	 grote	 families	
onder	onze	leden	en	er	zijn	ook	een	
aantal	 huwelijken	 uit	 de	 vereniging	
voortgekomen’,	 lacht	 Hermans,	 die	
zijn	 vrouw	 Mini	 in	 1986	 ontmoette	
toen	ze	lid	werd.	‘Ook	een	groot	deel	
van	 mijn	 vriendenkring	 heb	 ik	 bin-
nen	de	vereniging	opgedaan’,	vertelt	
Hermans,	die	trots	is	op	de	rijke	his-
torie	van	de	VVBB.
Het	 85-jarig	 bestaan	 zal	 tijdens	 de	
jaarlijkse	 Muzikale	 Winterfair	 van	
de	vereniging	groots	gevierd	worden	
met	 historische	 optredens	 en	 work-
shops.	 Op	 zaterdag	 11	 februari	 zijn	
alle	belangstellenden	tussen	13.00	en	
18.00	uur	welkom	om	gratis	een	kijk-
je	 te	nemen	 in	Het	Nieuwe	Lyceum	
aan	de	Jan	Steenlaan	in	Bilthoven.

VVBB uniek in Nederland
Vrijwillige Brandweerharmonie bestaat 85 jaar

door Raphael Klees

De Vereniging der Vrijwillige Brandweerharmonie Bilthoven (VVBB) bestaat 85 jaar. 
En dat wordt groots gevierd tijdens de komende Muzikale Winterfair op 11 februari. 

We blikken met Chris Hermans (35 jaar lid) terug op een rijke muzikale historie.

Staatsiefoto van de VVBB uit de jaren ‘70, voor het gemeentehuis van De Bilt.

In 2000 poseerde de volledige harmonie opnieuw voor het gemeentehuis in 
vol ornaat.

Willem	 Zijlstra,	 docent	 tekenen	 en	
kunstgeschiedenis	 aan	 het	 intercon-
fessionele	Willem	de	Zwijgercollege	
in	Bussum,	verrichtte	de	opening.	Hij	
vond	 de	 twee	 kunstenaressen	 goed	
bij	 elkaar	 passen.	 Bensca’s	 werk	
omschreef	 hij	 als	 speels	 in	 ontwerp	
en	 materiaalgebruik,	 terwijl	 hij	 dat	
van	 Van	 den	 Berg	 kwaliiceerde	 als	
stoer	 en	 stevig.	 ‘Ik	 ken	 Irene	 al	 een	
jaar	 of	 vijftien.	 Zij	 houdt	 ook	 tegen	
de	stroom	in	het	hoofd	boven	water.’	
Als	overeenkomst	gaf	hij	aan	dat	bei-
den	kleur	een	bescheiden	rol	gaven	in	
hun	werk	en	ook	dat	hij	bij	beiden	een	
betrokkenheid	 zag	 waarbij	 de	 mens	
een	wezenlijke	rol	speelde.	Hij	prees	
het	 veelsoortig	materiaalgebruik	 van	
Bensca	 en	 haar	 vermogen	 om	 heel	
groot	en	heel	klein	te	gaan.	‘Ik	zag	op	
haar	website	 een	 sculptuur	 staan	die	
Mother	Earth	heette,	een	plafondwerk	
van	 enorm	 formaat,	 maar	 ze	 maakt	
ook	heel	kleine,	fragiele	vormpjes	op	
zakformaat.	Als	docent	kunstgeschie-
denis	 kan	 ik	 haar	 werk	 beschrijven	
als	een	mix	van	surrealisme	en	Cobra,	
maar	 het	 is	 veel	 meer	 dan	 dat.’	 Hij	
ging	nader	 in	 op	het	 speelse	 in	 haar	
werk,	maar	zag	er	ook	een	strijd	in	te-
gen	de	eficiëntie	en	rationaliteit	van	

de	 westerse	 samenleving.	 Van	 den	
Berg	 prees	 hij	 omdat	 ze	 haar	 religi-
euze	 betrokkenheid	 nooit	misbruikte	
in	haar	kunst.	‘Bij	haar	vind	je	nooit	
gemakkelijke	 clichés	 of	 Christelijke	
lauwe	 vroomheden.’	Van	 den	Bergs	
thema	is	water.	‘Irene	gebruikt	foto’s	
van	 vloedgolven	 en	 de	 onderwater-
wereld.	Water	heeft	een	ambivalente	
betekenis:	 het	 laat	 een	 roos	 bloeien,	
maar	het	vernietigt	ook.’	Bij	haar	gaat	

het	volgens	Zijlstra	om	de	mens,	die	
worstelt	 met	 zijn	 eigen	 kwetsbaar-
heid.	‘Die	wil	ze	in	beeld	brengen.	In	
haar	 portretten,	 in	 haar	 schilderijen	
van	 de	worsteling	met	 het	water,	 en	
zelfs	in	die	onderwaterwereld.’	
De	expositie	in	de	Traverse	duurt	tot	
en	 met	 6	 maart	 en	 is	 te	 bezichtigen	
tijdens	 de	 openingsuren	 van	 het	 ge-
meentehuis.	Het	werk	is	ook	te	koop.	
Zie	verder	www.arttraverse.nl.	[LvD]

Dubbelexpositie bij ArtTraverse
Ongeveer vijftig mensen woonden op 22 januari de opening bij van de dubbelexpositie

van de schilderijen van Irene van den Berg en de sculpturen van Caro Bensca
in de Traverse in het gemeentehuis in Bilthoven. 

Caro Bensca en Irene van den Berg wensen elkaar veel succes met hun 
expositie.

Kunst door fotomontage
en beeldmanipulatie

Tijdens	de	Nieuwjaarsborrel	van	de	Woudkapel	op	22	januari	vond	de	ope-
ning	plaats	van	de	expositie	van	Louisette	van	Donkelaar,	Werken	op	su-
blimax	en	papier	&	poëzie.	‘Mijn	werk	gaat	over	verwondering	en	over	de	
dingen	 telkens	opnieuw	aanschouwen’,	omschrijft	ze.	 ‘Vanuit	mijn	gren-
zeloze	fantasie	creëer	 ik	mijn	soms	wat	merkwaardige	afbeeldingen.	Het	
gaat	over	leven,	liefde	en	dood.	Beschouwend	en	bespiegelend	zoek	ik	de	
grenzen	op	van	het	bestaan.’	Na	traditionelere	opleidingen	in	de	kunst	deed	
ze	een	studie	voor	multimediaspecialist	SvdT	(internet	en	web	design)	in	
Den	Bosch.	Van	Donkelaar	combineert	 fotomontage	en	beeldmanipulatie	
en	brengt	in	de	computer	gescande	beelden	en	digitale	foto’s	bijeen	aan	de	
hand	van	Photoshop	en	Illustrator.	‘Ik	gebruik	bepaalde	beelden	en	maak	
er	 allerlei	 combinaties	 van.	Ook	verander	 ik	 de	 oorspronkelijke	 kleuren.	
Deze	techniek	komt	voort	uit	de	collagetechniek.’	De	verschillende	beelden	
worden	digitaal	uitgeknipt,	 in	 elkaar	geschoven	en	bewerkt.	De	drukker,	
die	het	werk	digitaal	krijgt	aangeleverd,	drukt	ze	via	een	speciaal	procedé	
af	op	papier	(glicee)	of	aluminium	(sublimax).	Van	Donkelaar	heeft	ook	een	
connectie	met	het	bovennatuurlijke.	‘In	het	beeld	verschijnen	soms	de	altijd	
aanwezige	schimmen	van	gene	zijde’,	meldt	ze.	Verder	maakt	ze	doosjes	
met	SmallArt.	De	afbeeldingen,	die	afkomstig	zijn	uit	haar	werk,	zijn	in-
gelijst	 in	een	diaraampje.	Verder	zijn	er	op	haar	expositie	voorbeelden	te	
zien	van	Doosje	Poëzie,	dat	één	gedicht	bevat,	geschreven	door	Fredi	Al-
kundi,	het	pseudoniem	van	Van	Donkelaar.	Zij	heeft	 twee	poëziebundels	
uitgebracht:	Portret	van	de	Zee	en	Aquamarijnen.	Zie	verder	www.alkundi-
artdesign.nl.	
De	tentoonstelling	van	Van	Donkelaar	duurt	tot	en	met	16	maart	en	is	op	
zondagochtenden	om	half	twaalf,	na	de	dienst	in	de	Woudkapel,	te	bezich-
tigen	voor	belangstellenden.	[LvD]

Louisette van Donkelaar creëert haar mysterieuze, betekenisvolle 
kunstwerken met behulp van de computer.
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De Country Line Dancers 
Born Country uit Maartensdijk 
gaf woensdag 18 januari een 
demonstratie tijdens de bijeenkomst 
van Soos 60+ in de recreatieruimte 
van de Ontmoetingskerk aan de 
Julianalaan in Maartensdijk. 

Vooraf waren er o.l.v. fysiotherapeut 
Rob Karstens gymnastische 
oefeningen gedaan en na de er koffi e of 
thee begon de demonstratie, waarvan 
volop werd genoten en waaraan ook 
enthousiast werd meegedaan.

De bewoners van de servicefl at Bilt-
steyn hebben jl. donderdag een ge-
weldige avond beleefd met een op-
treden van het Maarssens Barbershop 
Lake District Sound koor. 

De bewoners hebben genoten van dit 
prachtige optreden, de songs werden 

vierstemmig ten gehore gebracht. Het 
Barbershop koor heeft op het kampi-
oenschap in 2011 dan ook de tweede 
plaats en hiermee dus een zilveren 
onderscheiding binnengehaald.

Op deze zeer geanimeerde avond 
heeft het oude bestuur van de evene-

mentenvereniging afscheid genomen: 
Ada Smelt, Bep van Doorn en Beppy 
Berrens droegen de scepter over aan 
Henk Geertman, Janny Ruitenbeek 
en Jack van Dam, die zich verzekerd 
weten van de steun van het meedenk-
team: Beppy Berrens, Theo Stolker 
en Ton Markus. 

Gratis workshops in 
Bilthovense bibliotheek

Iedereen kan meedoen aan het Festival ‘ Utrecht over Utrecht’. Daarvoor 
heb je niet meer nodig dan een mobieltje met een camera en een goed oog 
en gevoel voor je eigen omgeving. Want dat is de opdracht van het festival: 
breng op je eigen manier met een fi lm, een foto, een gedicht of een verhaal, 
je omgeving in beeld. Om deelname te vergemakkelijken houdt het festival 
ook verschillende workshops en cursussen. Ook in bibliotheek Bilthoven 
zijn er verschillende gratis workshops. 

Het Festival ‘ Utrecht over Utrecht’ bestaat al sinds 2007. Doelstelling is 
het stimuleren van inwoners van de provincie Utrecht om zich actief op het 
gebied van kunst en cultuur te ontplooien. Door de deelnemers de eigen 
woonomgeving in beeld te laten brengen met een fi lm, foto, gedicht of 
verhaal, leren zij ook nog eens elkaars woon- en leefomgeving kennen, 
met als gevolg meer wederzijds begrip en respect. Ook wil het festival 
mensen helpen zich cultureel verder te ontwikkelen. Daarom is er ook dit 
jaar weer een educatief programma. De workshops die op verschillende 
plaatsen in de provincie worden gehouden, zijn bedoeld voor deelnemers 
die al korte of langere tijd bezig zijn met fi lmen, fotograferen, dichten of 
verhalen schrijven. Tijdens zo’n workshop geven professionals handige 
tips en aanwijzingen voor verbeteringen aan de hand van meegenomen ei-
gen werk. In de afgelopen jaren maakten veel deelnemers gebruik van deze 
mogelijkheid om hun niveau te verbeteren. Nieuw zijn de zogenoemde 
webcursussen. Op de compleet vernieuwde website van het festival (www.
utrechtoverutrecht.nl), kun je in een minicursus van ongeveer 4 minuten 
leren hoe je moet fi lmen en fotograferen met een mobieltje en hoe je een 
gedicht of een verhaal maakt.
Het festivaljaar begon offi cieel op 2 januari 2012. Vanaf die datum kun-
nen mensen werk insturen via de website van ‘ Utrecht over Utrecht’. Het 
jaarthema is dit keer ‘Liefde op het tweede gezicht’ . Het festival beleeft zijn 
hoogtepunt op 10 juni 2012. Dan vindt in het Louis Hartlooper Complex in 
Utrecht de fi nale plaats. Op deze dag zijn de werken van alle deelnemers te 
zien, die de eerste selectieronde hebben gehaald volgens een vakjury. Een 
festivaljury beslist die dag welke werken een prijs winnen. Het publiek kan 
die dag zijn eigen publiekswinnaar aanwijzen. 

In Bilthoven zijn de (gratis) workshops fi lm, fotografi e, gedichten en ver-
halen schrijven op 28 januari van 
11.00 tot 13.00 uur in de biblio-
theek De Kwinkelier 20 te Bilt-
hoven. Aanmelden kan bij liane@
utrechtoverutrecht.nl. 

De workshops worden gege-
ven door docenten van stichting 
Statief, SLAU en het Poeziecircus.

Zaterdag 11 februari is de laatste actie 
om het streefbedrag van 50.000 euro 
binnen te halen. Cabaretier-dominee 
René van den Beld geeft dan in de 
Noorderkerk een benefi etvoorstel-
ling met het programma ‘Al te goed 
is buurmans gek’. Hij zingt, speelt 
typetjes en jongleert als clown. Arie 
van Viegen begeleidt hem daarbij 
muzikaal. René van den Beld was ja-
renlang predikant in de Noorderkerk. 
‘Eigenlijk zou hij in november optre-
den, maar door een val waarbij hij een 
blessure opliep kon het niet doorgaan. 
Hij is nu zover opgeknapt dat hij de 
voorstelling kan geven’. vertelt Paul 
Wansink.

Kinderopvang
De predikanten Benedikte Bos en 
Paul Wansink maken als begeleiders 
de reis mee en zien er heel erg naar 
uit. Zij gaan met de twintig jongeren 
van 16 tot 21 jaar helpen bij de bouw 
van een locatie voor kinderopvang. 
Kerk Kids Kaapstad is ontstaan na 
een voorlichtingsavond over het werk 
van de stichting Mzamomhle. De 

stichting bouwt bij Kaapstad al jaren 
onderkomens voor buitenschoolse 
opvang. Dominee Paul Wansink was 
op zoek naar een mogelijkheid van 
samenwerking waarbij jongeren be-
trokken waren en dit leek hem erg 
geschikt. Hij was in zijn vorige ge-
meente in Winterswijk gewend dit 
soort activiteiten met jongeren te 
organiseren. Vorig najaar begon de 
actie vorm te krijgen. ‘Niet alleen de 
stichting Mzamomhle was enthousi-
ast, maar ook de jongeren, de kerk en 
de diaconie.’

Geld inzamelen
Om de reis naar Zuid-Afrika mogelijk 
te maken is veel geld nodig. Daarvoor 
zijn in de afgelopen maanden allerlei 
acties van de grond gekomen. Leer-
lingen van de Julianaschool hielden in 
september een sponsorloop die 6.700 
euro opleverde. Dominee Wansink 
won een weddenschap die hij afsloot 
met de gemeenteleden. Als honderd 
gemeenteleden ieder honderd euro 
zouden storten, dan zou hij een mara-
thon lopen. Zou hij het niet halen, dan 

moest hij de 10.000 euro zelf betalen. 
Paul Wansink liep de 42 kilometer in 
ruim viereneenhalf uur en bereikte 
ogenschijnlijk onvermoeid de fi nish. 
Het leverde 11.500 euro op. Naast 
deze grote acties werd door de jonge-
ren geld gegenereerd met klussen bij 
mensen thuis, zoals mos van tegels 
verwijderen, auto’s wassen of ramen 
lappen. Ook kregen ze geld bijeen 
door een zelfbereid driegangenmenu 
voor te schotelen. Ze verzorgden de 
catering bij een veertigjarig huwelijk 
of vroegen op een verjaardag in plaats 
van cadeaus geld voor de Afrikareis. 
Verder werd eind vorig jaar in de Ju-
lianakerk een vrijmarkt voor de actie 
gehouden.

Foppe de Haan
De jongeren gaan na aankomst in 
Zuid-Afrika meteen aan het werk op 
een stuk grond dat de stichting Mza-
momhle bij Kaapstad heeft aange-
kocht. Stenen sjouwen, metselen en 
ander voorkomend werk. ‘Via face-
book zijn er al contacten met Zuid-
Afrikaanse jongeren van dezelfde 

leeftijd, die elkaar daar ook gaan ont-
moeten. Sommigen wonen in slop-
penwijken en anderen studeren aan de 
universiteit. Er gaat onder leiding van 
Foppe de Haan ook een ontmoeting 
plaatsvinden met de voetbalclub Ajax 
Capetown. Foppe de Haan is ambas-
sadeur van de stichting Mzamomhle 
en reist toevallig met hetzelfde vlieg-
tuig naar Kaapstad. De jongens zijn 
daar heel erg enthousiast over’, ver-
tellen Benedikte Bos en Paul Wan-
sink. 

Uitzwaaien
‘We hebben het geld ongeveer binnen 
en de cabaretvoorstelling is de laatste 
activiteit in het kader van geldwer-

ven. Mochten we boven het streefbe-
drag uitkomen dan gaat het toch naar 
de stichting. De voorstelling op 11 
februari duurt van 20.00 tot ongeveer 
22.00 uur. Kaarten kosten 15 euro, 
waarbij een drankje is inbegrepen. 
Op de website www.pknbilthoven.nl 
staat onder ‘cabaretvoorstelling’ hoe 
kaarten kunnen worden besteld. Voor 
aanvang van de voorstelling zijn aan 
de Noorderkerk ook nog kaarten ver-
krijgbaar. Op zondag 12 februari is er 
om 19.00 uur een jeugddienst rond 
het project in de Julianakerk. De deel-
nemers worden dan uitgezwaaid. De 
zaterdag daarop moeten ze om 7.00 
uur op Schiphol zijn. Op 29 februari 
komt de groep weer thuis.

Laatste actie voor vertrek naar Zuid-Afrika
door Guus Geebel

Een groep jongeren vanuit de Protestantse Gemeente Bilthoven vertrekt op 18 februari 
naar Zuid-Afrika. Onder de naam Kerk Kids Kaapstad gaan zij een bijdrage leveren 

aan een project van de stichting Mzamomhle. Het afgelopen half jaar is op allerlei manieren
geld bijeengebracht om de reis mogelijk te maken.

Nieuw jaar in Biltsteyn gaat feestelijk van start

advertentie

Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

Demonstratie Born Country

De predikanten Paul Wansink en Benedikte Bos maken als begeleiders de reis mee.



Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

LET OP UW 
BRIEVENBUS!

 

Deze week ontvangt 
u de kortingszak

 

Ga naar vanrossum.diodrogist.nl

 voor huidverzorgingsproducten 

van Clinique of geuren 

van Chanel

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

Skitaartje 

gevuld met 

Zwitserse 

room en 

kersen
9,95

Kaiserbroodjes 
4+ 

1 gratis

06 - 53 14 67 33

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

Dieren Kunst
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

15 kaarten

voor € 5,95

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Garage Van der Meij
INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540, FAX. 0346-214438

OUDE LOSWAL 21, 1217 TG HILVERSUM, TEL. 035-6214335, FAX. 035-6233544

AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT 607 2.2 HDIF PACK

2004, 142.000, ZILV GRIJS MET, 

ZWART LEDER, RAD/CD/NAV, 

CLIMATE C, CRUISE C, REGENS, 

LMV, ABS, ER, CV, SB

€ 7.750,00 

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN SAXO 1.1 I 3DRS 1996 136.000 BLAUW MET,CV,SB,LMV,MLV,APK T/M DEC 2012  € 1.250,00 

CITROEN XSARA 1.6I 5DRS 2000 70.335 ZILV GRIJS MET,ER,CV,SB,AIRBAGS,RAD/CD,

VELOURS BEKLEDING,AIRCO,  € 3.650,00 

CITROEN C5 BERLINE 1.8 16V 2003 147.000 ZILV GRIJS MET,CLIMATE C,ER,CV,RAD/CD,ABS,

AIRBAGS,CRUISE C,PARKEERS,TREKHAAK,REGENS  € 4.950,00 

CHRYSLER VOYAGER 2.4 16V 7 PERS 2004 113.000 GRIJS MET,ABS,AIRCO,CRUISE C,NAV,

2X SCHUIFDEUR,AIRBAGS,  € 6.450,00 

PEUGEOT 106 1.1.I 3DRS. 2001 129.000 ROOD,ER,CV,SB,RAD/CD,  € 2.500,00 

PEUGEOT 206 1.6 16V QUICKSILVER 2003 92.000 ZILV GRIJS MET,CLIMATE C,ER,CV,SB,LMV,RAD/CD  € 5.950,00 

PEUGEOT 307 SW 1.6 16V GRIFFE 2003 210.000 GRIJS MET,CRUISE C,CLIMATE C,ABS,REGENS,

RAD/CD,PARKEERS,INT LEDER,PANORAMADAK,  € 3.800,00 

RENAULT MODUS 1.2 16V 2006 48.000 ZWART MET,ER,CV,SB,LMV,RAD/CD,ABS,  € 7.450,00 

VOLVO V50 1.8 EDITION 2006 157.000 GRIJS MET,CLIMATE C,CRUISE C,LMV,ABS,ER,CV,SB,

HALF LEDER,REGENS,ASR,RAD/CD,  € 10.350,00 

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Voorleesboekje
met eigen naam

Geef een uniek boek cadeau! 
Een voorleesboek met de naam 

van je (klein)kind of laat je 
broer/zus meespelen in een 

spannend boek.

v.a. 14,95

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

Maertensplein 26 a, Maartensdijk 
Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

NARCISSEN 
MET BLAD

 2 bossen  € 4,95

POTLOOD NARCISSEN
 3 bossen € 1,95

 
Maertensplein 16
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SALE
 NU OP ALLES TOT

70% 

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

Kijk op 

www.nagelfashion.nl 
voor de nieuwe collectie 

dames- en babymode

Fashion for eve ry age
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Zelfs	 tijdens	 de	 vergadering	 in	 De	
Vierstee	 in	 Maartensdijk	 spatten	 de	
vonken	 ervan	 af.	 De	 discussie	 gaat	
over	 de	 opkomst	 van	 de	 musici	 en	
acteurs.	 Gaat	 het	 over	 links	 of	 toch	
over	 rechts?	 Een	 tamelijk	 onbelang-
rijk	detail	 in	de	voorbereiding	op	de	
voorstelling	 van	 11	 februari,	 althans	
zo	klinkt	het.	‘Ik	wil	het	perfect	heb-
ben’,	stelt	Mariëlle	Hintzen.	Ze	is	de	
nieuwe	dirigente	van	het	AZM.	Veel-
eisend	en	professioneel,	ook	al	heeft	
ze	te	doen	met	amateurs,	want	ze	wil	
het	 publiek	 wel	 het	 best	 mogelijke	
voorschotelen.	‘Mariëlle	heeft	in	kor-
te	tijd	het	koor	van	nul	opgebouwd	tot	
wat	het	nu	is.	Het	enthousiasme	dat	ze	
weet	over	te	brengen	is	aanstekelijk’,	
vertelt	Hein	Dik	Barentsen,	regisseur	
van	cabaretgroep	Sojater,	vol	bewon-
dering	over	zijn	compagnon.	Hij	leidt	
het	 stuk	met	haar	 tot	een	merkwaar-
dig	samensmelting	van	kunstvormen:	
muziek	 en	 cabaret.	 ‘Wat	 wij	 gaan	
doen	komt	niet	zo	heel	vaak	voor.	We	
gaan	muziek	omlijsten	met	theater	en	
cabaret’,	aldus	Barentsen.	

Lichter
Het	AZM	 heeft	 voor	 dit	 stuk	 beslo-
ten	af	 te	stappen	van	de	vertrouwde,	
gebaande	 pad	 die	 het	 gezelschap	
meestal	 bewandelt.	 ‘Mensen	 zijn	
van	AZM	klassieke	muziek	gewend.	
Tijdens	 dit	 concert	 spelen	 we	 lich-
tere	 muziek’,	 legt	 Hintzen	 uit.	 Dus	
niet	 bijvoorbeeld	 Mozarts	 Requiem,	
maar	 Queens	 Bohemian	 Rhapsody.	
‘Het	 is	 erg	 leuk	 het	 eens	 in	 een	 an-
dere	stijl	dan	gebruikelijk	te	proberen.	
Het	vraagt	een	andere	 tekstbeleving.	
Ook	doet	het	meer	een	beroep	op	de	
eigen	 beleving	 van	 de	 zangers	 dan	
klassieke	muziek	 dat	 doet.	De	 leden	
van	 ons	 koor	 worden	 daardoor	 ge-
dwongen	meer	karakter	te	tonen.	Erg	
mooi	om	te	zien	dat	het	er	ook	inzit.	

Er	 zijn	 al	 mensen	 die	 zich	 spontaan	
opwerpen	om	solo	te	zingen.	Dat	zijn	
ze	 toch	 niet	 gewend.	 Dapper	 hoor.’	
De	muziek	heeft	overhand	in	theater	
Gooiland.	Echter	tussen	de	nummers,	
veelal	klassiekers	die	ook	 in	de	 top-
2000	 voorbijkomen,	 zal	 Sojater	 het	
podium	sieren.	Het	theatergezelschap	
zorgt	voor	een	 theatrale,	cabareteske	
omlijsting	van	de	muziek.	Barentsen:	
‘De	 nummers	 zijn	 gekozen	 op	 basis	
van	de	voorkeur	van	AZM.	Deze	zijn	
heel	 divers.	 Goed	 beschouwd	 zit	 er	
geen	 lijn	 in	 als	 je	 ze	 gewoon	 achter	
elkaar	 speelt.	Wij	 zorgen	 dat	 er	 wel	
een	lijn	in	de	avond	komt.	We	zijn	het	
cement	tussen	de	stenen.’	

Tussenvorm
Het	klinkt	bijna	als	een	musical,	maar	
dat	is	het	niet,	weet	Barentsen:	‘Zou-
den	we	dit	verder	uitwerken,	dan	zou	
het	 dat	 kunnen	 worden.	 Het	 is	 een	
tussenvorm.	Onze	spelers	zingen	niet,	
en	de	zangers	acteren	niet.’	De	avond	
is	geschikt	voor	 jong	en	oud,	stellen	

de	makers.	Hintzen:	 ‘We	hebben	 ei-
genlijk	alles.	Er	is	muziek,	er	kan	ge-
lachen	worden	en	het	 is	visueel	aan-
trekkelijk.	Omdat	de	muziek	licht	en	
herkenbaar	is,	zal	het	ook	voor	ieder-
een	 aantrekkelijk	 zijn	 om	 te	 komen	
kijken.’	Barentsen:	‘We	hopen	dat	er	
zo’n	500	mensen	op	onze	voorstelling	
afkomen.	 Waarom	 mensen	 moeten	
komen?	 Er	 zullen	 dingen	 gebeuren	
die	 het	 daglicht	 nauwelijks	 kunnen	
verdagen	 en	 we	 zullen	 het	 dak	 eraf	
spelen’,	 belooft	 hij.	 Het	 concert	 is	
zaterdag	11	februari	in	Theater	Gooi-
land	 in	 Hilversum,	 aanvang	 20.15	
uur.	 Voorverkoop	 van	 kaarten	 in	
Maartensdijk	bij	 de	Primera	 en	kap-
per	Hans	Stevens	(Maertensplein).	In	
Bilthoven	 bij	 de	 Primera	 (Kwinke-
lier).	De	voorstelling	duurt	ongeveer	
twee	keer	45	minuten.	
Voor	informatie	en	het	reserveren	van	
kaarten:	azmensojatertheater@gmail.
com.	Voor	meer	informatie	over	AZM	
en	 Sojater	 zie	 www.azmweb.nl	 en	
www.sojater.nl	

Een unieke kruisbestuiving tussen 
Sojater en Algemeen Zangkoor Maartensdijk

‘We gaan het dak eraf spelen’
door Ido Dijkstra

‘Een uniek samenwerkingsverband’, zo omschrijven Mariëlle Hintzen (dirigent)
 en Hein Dik Barentsen (regisseur) de kruisbestuiving van hun kunstvormen. 

Zaterdag 11 februari geeft het Algemeen Zangkoor Maartensdijk (AZM) een populair 
concert in theater Gooiland te Hilversum. Klassiekers als the Bohemian Rhapsody van Queen

en The Rythm of Life van Barns worden gezongen door AZM en aan elkaar gespeeld door 
cabaretgroep Sojater. Het levert een cocktail van ‘prachtige muziek, verrassende, ontregelende, 

maar immer hilarische improvisatie acts’, aldus de makers. 

Bij AZM is men al druk aan het oefenen. (foto Therrey de Vlieg)

advertentie

Muziekpodium De Bilt
Als	tweede	concert	in	de	serie	‘Julius	Röntgen	en	Walter	Maas:	hun	vrien-
den	en	tijdgenoten’	spelen	Eleonora	Pameijer	en	Andrei	Banciu	op	zondag	
29	januari	2012	in	de	muziekkamer	van	het	Walter	Maas	Huis	aan	de	Ge-
rard	Doulaan	 21	 te	Bilthoven.	De	 aanvang	 is	 om	16.00	 uur.	Dit	 concert	
wordt	georganiseerd	door	Muziekpodium	De	Bilt.	In	dit	Podium	participe-
ren	de	Concert	Commissie	van	de	Biltse	Muziekschool,	de	Stichting	Kunst	
en	Cultuur	De	Bilt	en	het	Walter	Maas	Huis.

Dit	 seizoen	 staan	 hij	 en	 de	 latere	
bewoners	 centraal	 in	 een	 drietal	
themaconcerten	 (het	 derde	 concert	
wordt	gegeven	op	11	maart	door	het	
Orion	 Ensemble).	 Het	 concert	 van	
zondag	 wordt	 verzorgd	 door	 Eleo-
nore	Pameijer	(luit)	en	Andrei	Ban-
ciu	(piano).	Op	het	programma	staan	
werken	van	Röntgen	en	joodse	com-
ponisten.	 Kaarten	 voor	 dit	 concert	
zijn	verkrijgbaar	bij	de	administratie	
van	de	Biltse	Muziekschool.	Zie	ook	
www.biltsemuziekschool.nl

Eleonora Pameijer speelt zondag 29 
januari in de muziekkamer van het 
Walter Maas Huis aan de Gerard 
Doulaan 21 te Bilthoven. 

60-jarig huwelijk

Donderdag 19 januari jl. feliciteerde burgemeester A. J. Gerritsen in De 
Biltse Hof, waar mevr. Otten verblijft, het echtpaar Otten-Hermans met hun 
60-jarig huwelijksjubileum.

Post op de van Dijckschool
De	onderbouw	van	de	van	Dijckschool	 staat	 in	de	maand	 januari	en	een	
gedeelte	van	februari	in	het	teken	van	de	post.	Er	wordt	teruggekeken	naar	
alle	kerstpost	en	vooruitgeblikt	naar	Valentijns	/	vriendjespost.
In	de	klassen	knutselden	de	kinderen	een	grote	brieven	bus	met	2	gleuven	
(voor	streekpost	en	overige	bestemmingen)	waarin	alle	post	in	ontvangen	
wordt.	Daarna	maakte	ieder	kind	ook	een	eigen	brievenbus	met	hun	eigen	
huisnummer	 om	 post	 in	 te	 ontvangen.Tijdens	 het	 project	 post	 komt	 van	
alles	en	nog	wat	aan	de	orde	zoals	de	weg	van	de	brief	van	huis/postkan-
toor	naar	huis,	soorten	postzegels,	landen,	soorten	post	(verjaardag,	rouw,	
geboorte),	het	wegen	en	sorteren	van	de	post	enzovoort	In	het	kader	van	
het	project	mochten	alle	kinderen	per	groep	een	bezoekje	brengen	aan	het	
postkantoor.	Postbode	Jeroen	stond	steeds	iedere	groep	op	te	wachten.	Ieder	
kind	mocht	een	eigen	kaart	posten	waarin	ze	vragen	aan	papa/	mama/	oma	
enz.	post	naar	school	te	sturen	voor	hun	eigen	brievenbus.	Na	het	posten	
mochten	de	kinderen	de	brievenbus	legen,	de	wand	met	brievenbussen	be-
kijken,	postzegels	afstempelen	en	sorteren.	Ze	zagen	de	sorteermachine,	de	
postbakjes	met	alle	nummers,	veel	postbodes	en	heel,	heel	veel	post.

(Yvonne Pennings)

Aan enthousiasme geen gebrek bij de deelnemers.

<<<900JAARDEBILT<<<<<<<<<<<<<<<<<<

W431235FGJR2<<<<<<<<<<<DDFR484<<<<

Henk van GendHOLLANDSCHE RADING

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Henk van Gend

Hollandsche Rading

De Bilt is een fantastische plek om te wonen: 

boeiend in ontstaanshistorie en diversiteit in 

cultuur in de afzonderlijke kernen. Bindende 

factor is een groene gemeente met uitzon-

derlijk sportief en milieubewust ingestelde 

inwoners met als unieke uitvalbasis mijn 

woonplek Hollandsche Rading: bos, heide, 

weiland, water, de Zodden.

Als voorzitter van Bridgeclub Maartensdijk 

zet ik mij in om het ietwat su�  ge imago van 

de bridgesport te helpen ontsto� en. Bridge 

is verslavend leuk, het scherpt de geest en je 

ontmoet steeds weer nieuwe mensen. Het 

is een sport waarbij letterlijk geldt ‘jong ge-

leerd oud gedaan’. In woon- en zorgcentrum 

Dijckstate verzorg ik voor SWO het inloop-

bridge en tref daar 85-plussers aan, soms 

moeilijk lopend maar met een vlijmscherpe 

geest. BCM wil meedoen om - in het kader 

van 900 jaar De Bilt - de samenhorigheid 

gestalte te geven door, met andere bridge-

clubs uit de kernen, een groot bridgetoer-

nooi te organiseren.
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Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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       Het adres voor al uw maatwerk ! 

 

 

 * kantoor- & winkelinrichtingen 

  

 * radiatorbetimmeringen 

 

 * keukens 

 

* kasten 

 

* vensterbanken 

 

* tafels 

 

* schouwen 
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* kasten
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* tafels

* schouwen

P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Het adres voor al uw maatwerk!

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

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

100% rundlederen Relaxfauteuil
Diverse modellen direct uit 
voorraad leverbaar. 
Nu vanaf € 850,00.
Nederlands fabricaat. Bezoek
onze winkel en showroom met ruim 
100 modellen of bel voor een brochure.  

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012
Sinds 1931, www.raaijeninterieurs.nl

AL MEER DAN 45 JAAR

EEN BEGRIP IN DE BILT

Onze openingstijden:

ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur

zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt

tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl

www.slagerijvanloo.nl

VERGETEN VLEESSOORTEN: KALFSTONG

De kalfstong spoelen met koud water. 

Fruit wat gesneden soepgroenten enkele minuten 

in wat boter in een grote pan. Doe de tong bij 

de groenten en zoveel water dat de tong net 

onderstaat. Breng zachtjes bijna aan de kook 

en laat met deksel op de pan ongeveer 1 à 1½ 

uur pocheren (de tong is gaar als de punt zacht 

aanvoelt). Spoel de tong heel even onder de koude 

kraan af en pel het vel eraf. Snij de tong in dunne 

plakken en leg op voorverwarmde borden.

UIT ONZE TRAITEURHOEK
Met veel vlees, alleen warm maken; met puree en 

rode kool

SLAGERS HACHEE MAALTIJD

 PER PORTIE € 4,98

Met o.a. ontbijtspek, malse rosbief en stroganoff-

kruiden

ZIGEUNERGEBRAAD

 500 GRAM € 9,50

Met o.a. varkenshaas, katenspek en kruidenolie

VARKENSHAAS TOURNEDO 

SLEETJE

 100 GRAM € 1,98

Lekker gekruid en iets gezouten; puur rundvlees

RUNDER MEGA BURGERS

 PER DRIE STUKS € 3,75

Bakken als biefstuk, lekker gemarineerd en gekruid

SPANISH HARBOUR STEAKS

 4 STUKS € 7,00

Stoer beleg voor de boterham of toastje, met sel-

lery, knoflook, prei, selderij en kaascrème …

BILTSE SALADE 100 GRAM € 1,55

Op veler verzoek! Om lekker te stoven: op=op!

FAZANTENPOOTJES

 1 KILO € 9,98

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 28 januari

BEEUWKES THUISZORG
(steunpunt Bilthoven)

Kijk voor meer informatie op onze website 

www.beeuwkesthuiszorg.nl 
of bel naar 0900 - 65 56 555

is op zoek naar enthousiaste en flexibele 

  Verzorgenden niveau 3

  Huishoudelijke medewerkers

Gebruik van eigen vervoer (brommer/auto) is noodzakelijk voor Verzorgenden.

Looydijk 113, De Bilt        www.boutiquerianne.nl

 2 dagen 
KNOTSGEKKE kortingen tot 70%
      vr 27 en za 28 januari  

Maat 40/42 t/m 54 

Op = Op
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De	65-jarige	Tony	ten	Veen	is	behalve	
pedagoog	en	psycholoog	ook	cabare-
tière.	Zij	putte	voor	haar	boek	uit	haar	
breed	arsenaal	aan	 liedteksten,	voor-
stellingen	en	alles	wat	ze	 in	de	 loop	
van	haar	leven	op	schrift	heeft	gezet.	
Dat	 illustreert	 ze	 door	 een	 fragment	
uit	 het	 boek	 voor	 te	 lezen.	 Het	 gaat	
over	 haar	 zondagschooljuffrouw,	 die	
ze	 een	 van	 de	 “zachte	 krachten”	 in	
haar	 leven	 noemt.	Aan	 juffrouw	 Els	
heeft	 ze	 warme	 herinneringen	 be-
waard.	 ‘Maar	al	gauw	namen	de	ze-
kerweters	 op	 het	 gebied	 van	 geloof	
en	seksuele	geaardheid	het	over.’	Een	
van	haar	akeligste	herinneringen	gaat	
terug	 naar	 het	 zogeheten	 Paasappel	
in	de	Houtrusthallen	in	Den	Haag	in	
1966.	‘Ze	probeerden	me	te	bekeren.	
Als	ik	geen	‘kind	van	God’	werd,	zou	
ik	naar	de	hel	gaan.	Ik	raakte	er	hele-
maal	door	 in	de	war	en	kwam	 in	de	
hulpverlening	terecht	in	Amsterdam.’	
Haar	ervaringen	met	therapeuten	wa-
ren	ook	niet	aangenaam.	

Ze	 vergelijkt:	 ‘Bekeerders	 zijn	 niet	
geïnteresseerd	 in	 jouw	 verhaal.	 Zij	
willen	 veel	 zelf	 aan	 het	 woord	 zijn.	
Therapeuten	luisteren	en	poneren	dan	
hun	conclusie	uit	 jouw	verhaal:	 “Ei-
genlijk	 hoor	 ik	 je	 zeggen	 dat…”	 Ze	
geeft	 voorbeelden	 van	 die	 interpre-
taties:	 ‘Ik	 zou	 een	 conlict	met	mijn	
moeder	hebben.	En	dat	 ik	gevoelens	
voor	vrouwen	had,	hoefde	niet	te	be-

tekenen	dat	ik	lesbisch	was,	al	dacht	
ik	zelf	van	wel.’	

Oplossingsgerichte therapie
Het	idee	om	“Het	lef	om	niet	 te	we-
ten”	 te	 schrijven,	 ontstond	 een	 jaar	
geleden.	 ‘Ik	 was	 bezig	 met	 de	 mas-
tercourse	Oplossingsgerichte	en	Cog-
nitieve	Therapie.	Deze	cursus	was	het	
sluitstuk	van	eerdere	cursussen	die	ik	
op	dat	gebied	had	gevolgd.	Het	oplos-
singsgerichte	denken	opende	voor	mij	
een	nieuwe	wereld.’	Kern	in	deze	the-
rapie	 is,	 dat	 de	 therapeut	niet	 einde-
loos	in	problemen	wroet.	‘Hij	erkent	
dat	 de	 cliënt	 problemen	 heeft,	 maar	
die	worden	niet	uitgediept	of	geana-
lyseerd.’	Oplossingsgerichte	 therapie	
gaat	op	zoek	naar	momenten	waarop	
het	 goed,	 of	 althans	 minder	 slecht	
gaat,	of	is	gegaan.	‘Je	stelt	de	vragen:	
Wat	mag	blijven.	Wat	 hoeft	 niet	 an-
ders.	Waar	ben	je	tevreden	over	in	je	
leven?’	Ze	geeft	een	voorbeeld:	‘Een	
man	had	 toen	hij	 jong	was	met	 suc-
ces	een	studie	gedaan.	Op	zijn	veer-
tigste	 wilde	 hij	 een	 tweede	 studie	
doen,	 maar	 het	 lukte	 hem	 niet	 zich	
te	 concentreren.	 Ik	 vroeg	 hem	 wat	
er	 bij	 die	 eerste	 studie	 goed	 werkte.	
Ineens	herinnerde	hij	 zich	dat	hij	na	
een	 tijdje	 gestudeerd	 te	 hebben	 een	
minuut	of	tien	ging	jongleren.	Daarna	
kon	hij	er	weer	fris	tegenaan.	Zo	laat	
je	als	therapeut	de	cliënt	zijn	eigen	ta-
lenten	ontdekken	en	gebruiken.’	Tony	

vervolgt:	 ‘Soms	 kun	 je	 werken	 met	
kleine	stapjes	die	behapbaar	en	haal-
baar	zijn.	Je	boort	mogelijkheden	aan	
waarover	de	cliënt	al	beschikt.	Dit	is	
de	 therapie	 van	 het	 vragen	 in	 plaats	
van	het	weten.	Therapie	van	de	hoop	
vind	ik	de	beste	benaming.’	Ze	legt	in	
haar	 boek	 uit	 waarom	 deze	 therapie	
zoveel	voor	haar	heeft	betekend,	on-
der	andere	aan	de	hand	van	dialoog-
jes	 met	 zichzelf,	 waarin	 ze	 gebruik	
maakt	van	fragmenten	uit	haar	leven.	
Zijstappen	 noemt	 ze	 die.	 Ze	 bieden	
een	 behoorlijk	 intiem	 kijkje	 in	 haar	
levensverhaal.	 ‘Omdat	 ik	 persoon-
lijke	details	noodzakelijk	vond.	Maar	
ik	zou	ze	normaal	in	de	omgang	met	
vrienden	nooit	vertellen.	Daarom	wil-
de	ik	het	boek	eerst	publiceren	onder	
de	 naam	 Roos	 Florent,	 maar	 ik	 be-
sloot	uiteindelijk	toch	het	onder	mijn	
eigen	naam	te	doen.’	Tony	besluit:	‘Ik	
hoop	dat	mijn	boek	de	 lezer	herken-
ningspunten,	bemoediging	en	stof	tot	
nadenken	biedt.’	Na	de	pauze	mogen	
aanwezigen	vragen	stellen	en	reacties	
geven.	 Aan	 het	 eind	 van	 de	 avond	
bedankt	 ze	 alle	 mensen	 die	 hebben	
bijgedragen	 aan	 de	 totstandkoming	
van	haar	boek.	Mensen	in	het	publiek	
bedanken	op	hun	beurt	Tony	voor	het	
boek	 en	 de	 lezing	 en	 de	 nieuwe	 in-
zichten	die	ze	hebben	gekregen.	“Het	
lef	om	niet	 te	weten”	 is	verkrijgbaar	
bij	 Boekhandel	 Bouwman,	 Hessen-
weg	168	in	De	Bilt.

Tony ten Veen heeft publiek op haar 
hand in Boekhandel Bouwman

door Lilian van Dijk

Klinisch pedagoog en GZ-psycholoog Tony ten Veen uit De Bilt gaf voor een uitverkochte 
Boekhandel Bouwman een lezing over haar boek “Het lef om niet te weten”. 

Haar toeschouwers bestonden merendeels uit vrienden en bekenden, die haar overduidelijk 
een warm hart toedroegen. Haar presentatie was boeiend en ging over ernstige zaken 

die met zo veel gevoel voor humor en zelfspot gebracht werden, dat iedereen dinsdagavond 17 januari 
een beetje wijzer en met een grote glimlach op het gezicht na aloop naar huis toog.

Tony ten Veen publiceerde “Het lef om niet te weten” onder haar eigen naam, 
ook al staan er persoonlijke details over haar in die vrijwel niemand kende.

De	bibliotheek	trakteerde	de	kinderen	
samen	met	juf	Helle	en	een	aantal	ou-
ders	op	voorlezen	uit	het	Prentenboek	
van	 het	 Jaar	 2012:	 Mama	 kwijt	 van	
Chris	 Haughton.	 Een	 medewerker	
van	de	bibliotheek	las	het	verhaal	op	
een	interactieve	manier	voor	en	na	het	
voorlezen	vertelde	zij	het	verhaal	nog	
eens	na	aan	de	hand	van	poppen.	Na	
een	lekker	koekje	te	hebben	gegeten,	
gingen	de	peuters	zelf	aan	de	slag	met	
het	versieren	van	een	uiltje.	De	mooie	
kunstwerkjes	hangen	nog	 tot	 en	met	
28	januari	in	de	bibliotheek	zodat	ie-
dereen	ze	kan	bewonderen.	De	uiltjes	
kunnen	na	De	Nationale	Voorleesda-
gen	worden	opgehaald	door	de	kinde-
ren	en	ouders.	

De	bibliotheek	organiseert	deze	peu-
terbezoeken	 als	 één	 van	 de	 activi-
teiten	 in	het	kader	van	De	Nationale	
Voorleesdagen	2012.	Het	doel	van	De	
Nationale	 Voorleesdagen	 is	 om	 het	
voorlezen	 aan	 kinderen	 die	 zelf	 nog	
niet	kunnen	 lezen	 te	bevorderen.	De	
bibliotheek	 werkt	 actief	 samen	 met	
het	 consultatiebureau,	 peuterspeel-
zalen	 en	 kinderdagverblijven,	 om	
gezamenlijk	de	 taalontwikkeling	van	
kinderen	 van	 nul	 tot	 vier	 jaar	 te	 sti-
muleren.

Naast	 de	 besloten	 groepsbezoeken	
is	 er	 in	Bilthoven	op	25	 januari	 van	
10.00	 –	 11.00	 uur	 een	 voorleesfeest	
voor	 alle	 peuters	 met	 ouders	 of	 be-
geleiders.	 Voor	 deze	 activiteit	 kunt	
u	zich	aanmelden	bij	de	balie	van	de	
bibliotheek.	Ook	kunnen	ouders	hun	
kinderen	 (0	 –	 6	 jaar)	 gratis	 inschrij-
ven	 in	de	bibliotheek	en	krijgen	dan	
een	klein	 cadeautje	mee.	Ouders	die	
zich	 tegelijkertijd	met	hun	kind	 (0	–	

6	 jaar)	 inschrijven	 krijgen	 	 ook	 nog	
eens	 de	mini-editie	 van	 het	 prenten-
boek	Mama	kwijt	cadeau	(zo	lang	de	
voorraad	strekt).
De	 medewerkers	 van	 de	 bibliotheek	
hopen	u	snel	weer	te	zien	in	de	biblio-
theek	 en	 maken	 u	 graag	 wegwijs	 in	
de	 enorme	 keus	 aan	 (voorlees)boe-
ken.	Voor	meer	informatie,	zie	www.
bibliotheekdebilt.nl	of	ga	naar	http://
voorleesdagen.blogspot.com/!	

Zilver voor Ton Jacobse
Op het wereldkampioenschap van de ornithologie, 

georganiseerd in Almeria Spanje, behaalde Ton Jacobse, 
voorzitter van Vogelvereniging De Bilt-Bilthoven, met zijn 

stam Rijstvogels, een stam bestaat uit vier gelijke vogels, een 
tweede prijs (zilver).

De	afgelopen	drie	jaar	werd	Ton	wereldkampioen;	ditmaal	waren	de	deel-
nemers	uit	met	name	Italië	(goud)	en		Oostenrijk	(brons)	belangrijke	tegen-
standers.	Aan	dit	wereldkampioenschap	werd	door	±	3.000	deelnemers	uit	
17	 landen	deelgenomen.	Voor	de	keuring	 in	Spanje	werden	de	vogels	op	
12	januari	 ingeleverd	in	Boxtel,	waar	zij	van	alle	Nederlanders	bijeenge-
bracht	werden	om	vervolgens	onder	begeleiding	van	convoyeurs	per	bus	
naar	Spanje	te	worden	vervoerd.	De	keuring	heeft	op	16,	17	en	18	januari	
plaatsgevonden	en	de	vogelshow	was	vervolgens	van	20	tot	22	januari	te	
bezoeken.	Vandaag,	woensdag	25	januari	kon	Jacobse	met	zijn	gevederde	
vrienden	in	Boxtel	weer	worden	vereend.	

Extra 
Uit	en	thuis	zijn	de	vogels	dan	twee	weken	weg	geweest;	dan	zullen	de	vo-
gels	wel	extra	aandacht	nodig	hebben?	Secretaris	Wim	van	Loo:	‘Dat	is	Ton	
wel	toevertrouwd.	Zou	hij	dit	niet	doen	dan	was	hij	nooit	Wereldkampioen	
(2009,	2010	en	2011)	geworden	en	had	hij	in	2012	geen	Zilver	behaald’.
[HvdB]

Secretaris Wim van Loo (links) weet hoe goed Ton Jacobse (rechts) voor 
zijn vogels zorgt.

Voorleesfeest voor peuters en kleuters 
In het kader van de Nationale Voorleesdagen bezochten de peuters van peuterspeelzaal De Groentjes 

uit Groenekan op woensdagochtend 18 januari de bibliotheek in Bilthoven. 

Nephrolepis exaltata 

‘Green Lady’.

Potmaat 17 cm. Per stuk

van 9,99Dvoor

6,99

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Krulvaren

G
el
d
ig
 v
an
 2
6
-0
1
 t
/m

0
1
-0
2
 O
P
=
O
P



Agenda Dorpsraad Groenekan

30 januari 2012

Plaats: Groene Daan Grothelaan 3

Aanvang: 20.00 uur

1 opening

2 inventarisatie agenda punten aanwezigen

3 mededelingen o.a. van de gemeente 

4  verslag Dorpsraad bijeenkomst 28 november 2011

(zie www.dorpsraadgroenekan.nl)

5 Koningin Wilhelminaweg

6 A27 geluidsschermen

7 Structuurvisie gem. De Bilt

8 Beheer molen Gesina (Groenekans Landschap)

9 Rondvraag

10 Sluiting

Na afloop is er gelegenheid om gezellig na te praten aan de bar onder 

het genot van een drankje.

Dorpsraad Groenekan

www.dorpsraadgroenekan.nl

De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen 

hun eigen berichten uit de wijken en dorpen kunnen plaatsen. 

Lokale ondernemer mag voorstel nieuwe Vierstee indienen

De huidige Vierstee is zeer gedateerd en voldoet niet meer aan de vraag van de gebruikers. Naar aanleiding van de vraag van 

de Maartensdijkse sportverenigingen is de gemeente een onderzoek gestart om te kijken of het haalbaar is om de Vierstee te 

renoveren of dat nieuwbouw een betere oplossing is. In het voorjaar van 2011 hebben wij een informatiebijeenkomst gehouden 

voor inwoners van Maartensdijk en gebruikers van de Vierstee. Wij hebben toen aangegeven dat wij een nieuwe Vierstee willen 

gaan realiseren op de locatie aan de Dierenriem naast het Groenhorstcollege. De gemeenteraad heeft vorig jaar zomer hier geld 

voor beschikbaar gesteld. 

Inmiddels heeft een lokale ondernemer, de heer Van Alem uit Groenekan, zich gemeld bij ons en aangeboden om de ontwikkeling 

van het nieuwe sport- en cultureel centrum op zich te nemen. Dergelijke lokale activiteiten willen wij stimuleren. Daarom heeft het 

college de heer Van Alem de mogelijkheid geboden om met een plan voor de nieuwe Vierstee te komen.

Afweging

De gemeente De Bilt kijkt bij haar projecten altijd of het slimmer, beter en goedkoper kan. Een reden om dit nu nog zorgvuldiger 

te doen is de economische crisis en met name de stagnerende woningmarkt. Projecten die (deels) worden gefinancierd door 

opbrengsten uit woningbouw zijn in deze tijd extra risicovol. Dit speelde ook bij het opstellen van een plan van aanpak voor realisatie 

van de Vierstee. Gelijktijdig kwam de heer Van Alem met zijn verzoek om op eigen rekening en voor eigen risico de ontwikkeling, 

realisering en beheer van de nieuwe Vierstee op zich te nemen. Het college kan daar mee akkoord gaan als hij voor de zomer van 

dit jaar een plan overlegd dat gedragen wordt door gebruikers en omwonenden. Voor de gebruikers moet er draagvlak op zowel 

financieel gebied zijn als op de kwaliteit en functionaliteit van de accommodatie. Daarnaast moet het financieel voordeel opleveren 

voor de gemeente.

Besluit

Het college zal na ontvangst van het plan een besluit nemen of het voorgestelde een haalbare weg is. Mocht het plan onverhoopt 

niet aan de gestelde criteria voldoen, dan pakken wij het proces weer op om als gemeente zelf een plan te ontwikkelen. Te zijner 

tijd zullen we u daar verder over berichten. 

Locatie Nachtegaallaan

De ontwikkelingen rondom realisatie van een nieuw sport- en cultureel centrum spelen op twee locaties. Naast de nieuwbouwlocatie 

aan de Dierenriem is er ook nog de achterblijvende locatie van de huidige Vierstee aan de Nachtegaallaan. Op deze locatie willen 

wij nieuwe woningen gaan bouwen. Dit deel van de ontwikkelingen staat los van het plan voor realisatie van de nieuwe Vierstee en 

wordt gewoon door de gemeente uitgevoerd. 

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog aanvullende vragen dan kunt u kijken op onze website 

www.debilt.nl. Onder Wonen en Leven > Projecten vindt u meer informatie over dit project. U kunt ook contact opnemen met pro-

jectleider de heer C.W. de Rooij via telefoonnummer (030) 228 94 11. 

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Kennismaken met de computer
Voor deze cursus is geen voorkennis vereist. De vraag die 
centraal staat: wat is een computer en hoe werkt deze? 
U leert een aantal begrippen kennen, het toetsenbord en 
de muis gebruiken. En ook een programma openen en 
sluiten. Een goed moment om u nader te oriënteren. Deze 
cursus van 3 lessen start op donderdagmiddag 2 februari 
2012. Aanvang: 14.00 uur. Kosten: € 37,50

Voor informatie en aanmeldingen:
SWO-De Zes Kernen
Maartensdijk: Dijckstate, 
Maertensplein 96, tel. 0346 214161
De Bilt: De Duiventil, 
Jasmijnstraat 6, tel. 030 220 34 90
of www.swodebilt.nl

Cursus Kennismaking met Windows
Dit is bij uitstek een cursus voor beginners. In tien lessen 
komt aan de orde: de werking van de computer, inleiding 
Windows; werken met pictogrammen en muis, eerste ken-
nismaking met tekstverwerking.
Maandag 13.30-15.00 uur, start 6 februari 
Donderdag 19.30-21.00 uur, start 2 februari
10 lessen voor € 90,- incl. lesmateriaal. U-paskorting 50%

Cursus Tekstverwerking Word
Naast tekstbewerking wordt aandacht besteed aan tabel-
len, kolommen, opnemen van illustraties en werken met 
adressenbestanden. Na 10 lessen kan men zelfstandig met 
Word werken.
Enige kennis van Windows is noodzakelijk.
Maandag 19.30-21.00 uur, start 6 februari
10 lessen voor € 80,- incl. lesmateriaal. U-paskorting 50%

Cursus Excel
Met Excel maakt u berekeningen, kalenders, huidhoud-
boekjes, etc. Aan de orde komt o.a. het invoeren van 
gegevens, grafi eken, formules, database. Enige kennis van 
Windows is noodzakelijk.
Woensdag 19.30-21.00 uur, start 8 februari
7 lessen € 57,- incl. lesmateriaal. U-paskorting 50%

vvso WVT
Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven

030 2284973
www.vvsowvt.nl

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Als u 'm koopt, denkt u er meestal niet 
over na dat uw droger er op een dag de brui 
aan kan geven. Dan zit u met de handen in 

het haar! De webshop failliet en een 
reparateur ver te zoeken.

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

installatie. Als het nodig mocht zijn,
brengen ze ook nog een onderdeel langs!

 
verleent er

nu nog echte
service?

Wie

service voor ondernemers

 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 ondernemingsruimte 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
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Vaker BON
Om beter aan de behoefte te 

kunnen doen verschijnt het Bilts 

OndernemersNieuws vanaf he-

den met een hogere frequentie. 

Omvang en publicatie is af-

hankelijk van het beschikbare 

nieuws. Dat houdt in dat we 

afstappen van publicatie in de 

3e week van de maand en het 

nieuws derhalve direct kunnen 

brengen.

2900 bedrijven

in De Bilt. 

Zorg dat u 

gevonden wordt 

www.lokalebedrijvendebilt.nl

Op 16 januari 2012 zijn de nominaties 

bekendgemaakt van de Bruidsfoto 

Award 2012. Jan den Ouden (Artworx) 

uit Maartensdijk is genomineerd in de 

zogenaamde ‘Vrije Categorie’. Door 

bruidsfotografen uit Nederland en 

België werden er in totaal 1.700 foto’s 

ingestuurd. De onafhankelijke, vijf-

koppige vakjury van het evenement 

selecteerde zestig foto’s die begin juni 

2012 kans maken op een felbegeerde 

Bruidsfoto Award (BFA).

‘De kwaliteit van de genomineerde fo-

to’s en fotografen is hoog. Er zijn veel 

foto’s met een sterke zeggingskracht. 

Ontroerend en veel emotie’, aldus de 

vakjury. De vakjury bestaat uit vijf le-

den die ieder vanuit zijn of haar ach-

tergrond beroepsmatig met beeldcre-

atie bezig is. Door het samenbrengen 

van uiteenlopende werkgebieden en 

expertises binnen de vakjury vulden 

de leden elkaar tijdens de jurering 

perfect aan. Toch was het voor de jury 

een uitdaging om het aantal genomi-

neerden in alle zes de categorieën tot 

tien te beperken. ‘We zien een trend 

naar fotojournalistieke bruidsfotogra-

� e; niet geregisseerd en puur!’.

STEMMEN

De winnaars van de publieks- 

en vakprijs binnen de diverse 

categorieën worden tijdens een 

feestelijke bijeenkomst begin juni 

2012 bekendgemaakt. De foto met 

de meeste publieksstemmen wint 

bovendien de titel Overall winnaar. 

Tot 1 juni 2012 kunt u stemmen op uw 

favoriete foto’s via de website www.

bruidsfotoaward.nl.

Jan den Ouden genomineerd voor Bruidsfoto Award 2012

De genomineerde foto van Jan den Ouden.

Beveiliging

Huussen Elektro B.V.
PC Staalweg 90
Postbus 87
3720 AB Bilthoven

T: 030 - 220 0404
info@huussenelektro.nl 
www.huussenelektro.nl.nl

Voor ongewenste situaties zoals inbraak 
en/of brand; daar kunt u zich voor 
Voor ongewenste situaties zoals inor ongewenste situaties zo

verzekeren. Omdat dat niet altijd volstaat 
bieden wij installaties die voor u worden 
verzekeren. Omdat dat niet altijd volstaaverzekeren. Omdat dat niet altijd volst

geïnstalleerd en onderhouden.
bieden wij installaties die voorbieden wij installaties die vo

Bel voor een afspraak voor een 
offerte op maat: 030 - 220 0404.
Bel voor een afspraak voor een Bel voor een afspraak voor een 

Of bezoek onze website: www.huussenelektro.nl.

BeveiligingHuussen

Branddetectie Elektro Domotica

Energiek in Techniek

Totaalbeveiliging

80 jaar

Maak nu nog gebruik 

van de -6% regeling! LandwaartCulinair
Maertensplein 21a • 3738 GM  Maartensdijk • Email: info@agf-landwaart.nl

Tel: 0346 - 211330 • Mob: 06 - 46388275 • Fax: 0346 - 562216

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

kantoorruimte 
tijdelijk of permanent

kijk voor meer informatie op 

www.leyensehof.nl

• Vanaf 20 tot 50 m2 
• Inclusief airco, verwarming en electra
• Volledig gestoffeerd
• Draadloze en 
 beveiligde ICT-voorzieningen
• Huurvoorwaarden fl exibel en op maat
• Opzegtermijn 1 maand
• Gebruik van vergaderfaciliteit mogelijk

Te Huur

Bilthoven

De Beursvloer, een sprankelend, 

spraakmakend, dynamisch evene-

ment! Dit jaar is de lustrumeditie 

die plaatsvindt op 27 maart a.s. van 

16.00 tot 18.00 uur. Gastheer van het 

evenement is het Groenhorst College 

te Maartensdijk. Bedrijven, zzp’ers, 

gemeente De Bilt, onderwijs en maat-

schappelijke organisaties zullen el-

kaar op de Beursvloer ontmoeten en 

handelen in maatschappelijke vraag-

stukken.

De Beurscommissie bestaat uit Hans 

Haaksman (Hama B.V.), Jos Heuer (De 

Werkplaats Kindergemeenschap), Ae-

nea Verhoe�  (Mediation), José Raaij-

makers (Vitras), Bob Huussen (Huus-

sen Elektro) en Astrid Kloosterziel 

(Samen voor De Bilt). De commissie is 

momenteel druk bezig met de voor-

bereidingen van de organisatie van 

de Beursvloer om deze wederom tot 

een succes te maken! Het doel van de 

Beursvloer is om concrete matches in 

maatschappelijke betrokkenheid tot 

stand te brengen. Wat de een over 

heeft of graag wil bieden, kan voor de 

ander zeer gewenst zijn. De Beursvloer 

is hét evenement waarbij maatschap-

pelijke behoeftes worden verhandeld 

op basis van “ Vraag & Aanbod” in de 

meest brede zin. Er wordt een deal ge-

sloten in de vorm van een match, deze 

matches hebben betrekking op mens-

kracht, kennis, toegang tot netwerken, 

materialen, faciliteiten en creativiteit. 

Om matches te realiseren, is het van 

belang dat de partijen weten wat ze 

willen vragen en kunnen bieden. Er 

moet een duidelijke win – win situatie 

ontstaan; het opknappen van een ver-

zorgingshuis kan een heerlijke lunch 

met elkaar opleveren of een activiteit 

met mensen met een verstandelijke 

beperking geeft een andere kijk op 

deze doelgroep; daarnaast is het ook 

heel leuk om samen iets te onderne-

men! 

Voelt u zich als bedrijf/ zzp’er maat-

schappelijk betrokken en ziet u 

nieuwe kansen in samenwerken met 

maatschappelijke organisaties? Wilt 

u uw netwerk verder uitbreiden? Of 

wilt u gewoon uw steentje bijdragen 

aan de samenleving? Meldt u zich dan 

aan als deelnemer op de Beursvloer. 

Dat kan via astrid@samenvoordebilt.

nl! Meer informatie vindt u op www.

samenvoordebilt.nl

Vijfde Beursvloer De Bilt

De Beurscommissie met van links naar rechts staand: José Raaijmakers (Vitras), 

Astrid Kloosterziel (Samen voor De Bilt), Bob Huussen (Huussen Elektro), Hans 

Haaksman (Hama B.V.). Zittend: Jos Heuer (De Werkplaats Kindergemeenschap), 

Aenea Verhoe�  (Mediation).

Cijfers
Totaal aantal inschrijvingen bij 

KvK in De Bilt 6.313

waarvan 2.839 Economisch actief 

 verenigingen  330 

 stichtingen 622 

In december zijn er 27 nieuwe 

inschrijvingen bij de Kamer van 

Koophandel geregistreerd.

12 daarvan zijn starters

[bron: KvK]
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kantoor open ma t/m vrij 

8.30 - 17.00 uur

door Ido Dijkstra

Bedrijven die zonder winstoogmerk 

iets (terug)doen voor de Biltse samen-

leving. Leuk hoor, maar absoluut een 

utopie, denkt u misschien bij het lezen 

van die paradoxaal ogende zin. Aller-

minst waar, weet Ingrid Verheij, direc-

teur van Samen voor De Bilt. De stich-

ting bestaat inmiddels vijf jaar en kan 

terugkijken op succesvolle matches 

tussen bedrijven en organisaties van 

diverse aard. ‘Wij hebben ons be-

staansrecht na vijf jaar wel bewezen.’ 

Ingrid Verheij legt uit wat Samen voor 

De Bilt nu precies is. ‘Samen voor De 

Bilt is een zelfstandige stichting die 

een netwerk vormt van op dit mo-

ment 33 maatschappelijk betrokken 

organisaties in de gemeente De Bilt. 

Deze organisaties zijn onze klanten 

die zich willen inzetten voor een be-

ter en hechter De Bilt. De stichting 

probeert de aangesloten partners 

zo goed mogelijk te bedienen door 

op maat te matchen met andere in-

stanties of bedrijven. We proberen 

die partijen iets van elkaar te laten 

leren. Denk bijvoorbeeld aan de jaar-

lijkse roefeldag waar wij tot twee jaar 

geleden ondersteuning aan hebben 

verleend. Kinderen uit de gemeente 

gaan dan een dagje snu� elen bij een 

bedrijf. Zo kunnen ze zien hoe dat 

bijvoorbeeld bij een modezaak of de 

bakker aan toe gaat, of hoe het KNMI 

het weer kan voorspellen. De stich-

ting bepaalt overigens zelf hoe de 

jaarlijkse programmering eruitziet. 

Hiervoor wordt natuurlijk wel jaarlijks 

ons netwerk geraadpleegd om draag-

vlak te krijgen en te houden voor 

onze keuzes. Wij streven naar kwali-

tatief goede matches die voor beide 

partijen waarde hebben.’

MBO - MVO

Waarom doen jullie dit? ‘Wij willen 

het lokale bedrijfsleven enthousias-

meren om invulling te geven aan hun 

maatschappelijke verantwoordelijk-

heid. Mbo is een onderdeel van maat-

schappelijk verantwoord onderne-

men (mvo) en legt zich toe op de inzet 

van kennis en menskracht ten gunste 

van de samenleving. Steeds meer be-

drijven, zzp-ers en organisaties willen 

zich maatschappelijk inzetten voor 

de samenleving waar ze zelf ook deel 

van uitmaken.’

MONEY, MONEY

Maar het kost toch menskracht en 

tijd, dus geld voor deze bedrijven? 

‘Klopt. Maar niet alles draait om geld 

verdienen, toch? Voor een deel van de 

bedrijven is het een vanzelfsprekend-

heid om een steentje bij te dragen. 

Het zit in de genen. Andere bedrijven 

hebben andere motieven. Mbo le-

vert ook voor bedrijven een gezonde 

winst op. Werkgevers en medewer-

kers leren zelf ook tijdens maatschap-

pelijke projecten. Er worden vaak 

andere vaardigheden van iemand 

verlangd dan op de werkvloer. Er kun-

nen verborgen talenten van mensen 

zichtbaar worden. Wat wij onder an-

dere terugzien in de evaluaties is dat 

de deelnemers het belangrijk vin-

den dat de werkgever meewerkt aan 

maatschappelijke initiatieven en dat 

ze meer waardering en respect heb-

ben gekregen voor de betre� ende 

organisatie en doelgroep. Dubbele 

winst dus.’

EEN MATCH

Hoe ziet zo’n match er concreet uit? 

‘Laten we onszelf als voorbeeld ne-

men. Wij doen zelf ook mee om te 

ervaren wat we aanbieden. Onlangs 

zijn we bij een dagopvang van Rei-

naerde, een organisatie die mensen 

met een verstandelijke beperking op-

vangt, geweest. We hebben een dag-

deel meegedraaid in Maartensdijk 

en samen een kerstlunch voorbereid 

en kerststukjes gemaakt. De mensen 

daar vonden het spannend om ook 

eens personen van buitenaf in hun 

doorgaans beschermde omgeving 

te hebben. Voor ons was het een bij-

zondere ervaring in een liefdevolle 

omgeving. Je komt onwennig binnen 

maar gaat met een warm hart weer 

naar huis en beseft weer eens dat je 

een bevoorrecht mens bent als je ge-

zond bent. Echt een verrijking voor 

het individu.’     

MAATSCHAPPELIJKE

VERANTWOORDELIJKHEID 

Hoe lastig is het om bedrijven te 

overtuigen van hun maatschappelij-

ke verantwoordelijkheid? ‘Het over-

tuigen is niet zo zeer de moeilijkheid. 

De meeste ondernemers weten heel 

goed dat ze een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid hebben. Echter 

de stap naar concrete invulling is er 

een die veel bedrijven lastig vinden. 

Als je een match alleen doet voor een 

goede pr zal vaak blijken dat er geen 

vervolg komt. De beste matches ont-

staan waar het bedrijf zich niet alleen 

met het hoofd, maar ook met het hart 

inzet. Zo ontstaan de mooiste duurza-

me relaties, waarbij een bedrijf meer-

dere keren per jaar zich voor dezelfde 

organisatie inzet. Daarmee wordt 

mbo vast op de kaart gezet en zelfs 

vaak opgenomen in het beleidsplan.’

JUBILEUM

Samen voor De Bilt bestaat 23 janu-

ari 2012 vijf jaar. Hoe zijn die jaren 

geweest? ‘Een boeiende en interes-

sante tijd. Ik ben eigenlijk met niets 

begonnen. De pilot van de succes-

volle eerste beursvloer in mei 2006 

is uiteindelijk de aanleiding geweest 

voor de oprichting van Samen voor 

De Bilt op 23 januari 2007. Er bleek 

draagvlak te zijn bij het bedrijfsleven 

voor mbo. Er is destijds bewust ge-

kozen voor een onafhankelijke zelf-

standige stichting die de kansen en 

belangen bij het bedrijfsleven goed 

kan behartigen. Met een capaciteit 

van 16 uur per week is de eerste twee 

jaar geïnvesteerd in de opbouw van 

het netwerk en het ontwikkelen van 

activiteiten. Door de groei van het 

netwerk en het aantal activiteiten is in 

2009 collega Astrid Kloosterziel erbij 

gekomen voor 16 uur per week. Het 

netwerk is zorgvuldig opgebouwd 

om een goede balans te houden. We 

kunnen met trots zeggen dat er nau-

welijks verloop is binnen het netwerk 

en we groeien elk jaar een beetje. We 

hebben ons bestaansrecht na vijf jaar 

wel bewezen.’

BRUGGEN SLAAN

Staan er nog nieuwe uitdagingen 

voor de deur? ‘Natuurlijk, dat hoort 

bij ondernemen. De markt is voort-

durend in beweging en dat maakt dat 

wij onze positionering en activiteiten 

daarop moeten aanpassen. Momen-

teel zijn we in kaart aan het brengen 

wat de koers van Samen voor De Bilt 

zou moeten zijn voor de middenlange 

termijn. Daarnaast zijn we voortdu-

rend op zoek naar nieuwe kansen om 

bruggen te slaan tussen bedrijf en sa-

menleving. Wij zijn eigenlijk altijd aan 

het bouwen en dat maakt ons werk 

ook zo leuk. Uitdagingen genoeg dus 

voor 2012. Er is nog zoveel te doen in 

deze mooie gemeente!’

De beste matches ontstaan waar het bedrijf zich niet 

alleen met het hoofd, maar ook met het hart inzet. 

Samen voor De Bilt koppelt al vijf jaar lang voor een beter De Bilt

‘Een goede match is een verrijking voor het individu’

PROJECTEN EN ACTIVITEITEN VAN SAMEN VOOR DE BILT:

•  De Beursvloer De Bilt

•  Leren omgaan met geld

•  NL Doet in Bedrijf

•  Kennis- en netwerkbijeenkomsten

•  Matchen op maat

Meer informatie op www.samenvoordebilt.nl

Ingrid Verheij; altijd op zoek naar kansen om bedrijf en samenleving te matchen. 

DAPPERDIRECT.NL

Dapper kantoorvakhandel

Julianalaan 36

3722 GR  Bilthoven

tel 030-2283412

• voor al uw kantoorartikelen
• intern� winkel m�  een lokaal gezicht

Professioneel, betrokken & dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • 0346 - 21 12 15

info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl

Voor al uw 
print- & drukwerk

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

Georganiseerd bedrijfsleven De Bilt
Business contact De Bilt/Bilthoven, 

secretaris@bcbdebilt.nl, www.bcbdebilt.nl 

Ondernemersvereniging Winkelcentrum Bilthoven/De Kwinkelier

info@nijland.nl 

Winkeliersvereniging Planetenbaan, verhaar@whiskyshop.nl 

Ondernemersvereniging Hessenweg-Looydijk e.o., bas@slagerijvanloo.nl 

Bedrijvenpark Leyensehof, pwestrhe@xs4all.nl 

Stichting Bedrijventerrein De Bilt, pr@vanmarkusautoschade.nl 

Vereniging Bedrijven Berg en Bosch, avdveer@lievegoedzorggroep.nl 

Kring Ondernemers Maartensdijk (KOM)

secretariaat@kommaartensdijk.nl, www.kommaartensdijk.nl 

Middenstandsvereniging Maartensdijk, info@apotheekmaertensplein.nl

Het Oude Dorp, info@retro-recherche.nl 

Vereniging Biltse Autobedrijven, e.derooij@derooijauto.nl  

Winkelcentrum Het Kleine Dorp, sparmons@wanadoo.nl

ZZP-netwerk De zes kernen gemeente De Bilt, info@zzpdebilt.nl.
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Koninginnedag	 is	 pas	 écht	 een	 feest	
met	een	vrijmarkt	voor	 jong	en	oud.	
In	De	Bilt	wordt	daarom	al	jarenlang	
de	drukbezochte	Kindervrijmarkt	ge-
organiseerd,	waar	 alles	draait	 om	de	
kinderen.	Dit	jaar	krijgen	zij	opnieuw	
de	 kans	 om	 zelf	 op	 de	 vrijmarkt	 te	
staan	 en	 extra	 zakgeld	 te	 verdienen,	
door	 bijvoorbeeld	 hun	 oude	 speel-
goed	 te	 verkopen,	 muziek	 te	 maken	
of	 een	 origineel	 spel	 te	 verzinnen,	
waaraan	voorbijgangers	mogen	deel-
nemen.	Tegen	betaling	natuurlijk	…

Plezier
Om	plezier	en	veiligheid	te	garande-
ren,	is	het	belangrijk	dat	er	op	die	dag	
geen	verkeer	rijdt	over	de	Hessenweg	
en	de	Looydijk.	Winkelcentrum	Hes-

senweg	&	Looydijk	vraagt	daarom	nu	
al	 aandacht	 voor	 de	 organisatie	 van	
die	 dag.	 Bas	 van	 Loo	 is	 voorzitter	
van	de	Ondernemersvereniging	Hes-
senweg	-	Looydijk:	‘Er	zijn	ongeveer	
40	vrijwilligers	nodig,	die	 tijdens	de	
Kindervrijmarkt	 de	 wegafzettingen	
bij	 de	 toegangswegen	 bemensen.	
Meldt	 u	 zich	 aan?	Als	 lezer	 van	 De	
Vierklank	 kunt	 u	 zo	 een	 belangrijke	
bijdrage	 leveren	 aan	 het	 succes	 van	
de	 Kindervrijmarkt,	 op	 maandag	 30	
april	2012’.

Om	voor,	tijdens	en	na	de	Kindervrij-
markt	de	weg	vrij	te	houden	van	ge-
motoriseerd	 verkeer,	worden	 de	 toe-
gangswegen	met	hekken	afgezet.	Dit	
gebeurt	 vanaf	 06.00	 uur	 ’s	 ochtends	

tot	ongeveer	14.00	uur.	Bij	ieder	hek	
staan	 twee	 vrijwilligers	 die	 als	 taak	
hebben	het	verkeer	 tegen	 te	houden,	
door	tekst	en	uitleg	te	geven	over	de	
vrijmarkt,	of	chauffeurs	te	informeren	
over	een	alternatieve	route.	

Gezellig
Winkelcentrum	Hessenweg	&	Looy-
dijk	vraagt	daarom	vrijwilligers	voor	
deze	 verantwoordelijke	 taak	 op	 Ko-
ninginnedag.	 Van	 Loo:	 ‘Vrijwilliger	
zijn	 is	 natuurlijk	 ook	 een	 gezellige	
taak,	 omdat	 de	Kindervrijmarkt	 veel	
mensen	naar	het	centrum	van	De	Bilt	
trekt.	Deze	dag	is	een	mooie	kans	om	
al	uw	bekenden	in	De	Bilt	te	ontmoe-
ten	en	met	hen	bij	 te	praten!	U	kunt	
vrijwilliger	zijn	voor	de	hele	dag	(van	
06.00	tot	14.00	uur)	of	voor	een	dag-
deel	(van	06.00	tot	10.00	uur	of	van	
10.00	 tot	 14.00	uur).	Meld	u	voor	5	
februari	2012	nu	aan	bij	Marise	Rade-
makers	via	e-mailadres	secretariaat@
hessenweg-looydijk.nl,telefonisch	op	
06	24875462	of	 info@oranjecomite-
debilt-bilthoven.nl.	

Tijdens	 de	Kindervrijmarkt	wordt	 er	
natuurlijk	 gezorgd	 voor	 thee,	 kofie	
en	 een	 broodje.	Als	 dank	 ontvangen	
de	vrijwilligers	na	 aloop	een	goody	
bag	 met	 daarin	 leuke	 verrassingen	
van	de	winkeliers.	Van	Loo	ten	slotte:	
‘De	 mensen	 die	 u	 het	 meest	 dank-
baar	zijn,	 zijn	uiteraard	de	kinderen.	
Dankzij	uw	inzet	als	vrijwilliger	kan	
in	2012	de	Kindervrijmarkt	opnieuw	
een	groot	succes	worden.

Vrijwilligers gezocht voor 
Kindervrijmarkt 2012 in De Bilt

door Henk van de Bunt

Op maandag 30 april 2012 vindt opnieuw de Kindervrijmarkt plaats in De Bilt. Deze vrijmarkt wordt 
georganiseerd door het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven en de winkeliers van het Winkelcentrum 

Hessenweg & Looydijk. Om van deze dag ook dit jaar een geweldig succes te maken, zijn zij op zoek 
naar 40 vrijwilligers die tijdens de vrijmarkt de wegafzettingen bemannen. Meldt u zich aan? 

Bas van Loo en Nel Verkroost van het Oranjecomité.

Het	 sanitair	 is	 vernieuwd	met	 kleur-
rijke	 strooitegels,	 er	 is	 een	 nieuwe	
keuken	 met	 een	 kinderaanrecht	 ge-
installeerd,	 alle	 ijzeren	kozijnen	 zijn	
vervangen	 door	 houten	 kozijnen,	 en	
de	vloeren	en	wanden	zijn	aangepast	
volgens	 het	 kleurrijke	 plan	 van	 ar-
chitect	Sven	Vonk.	De	kinderen	 zijn	
in	de	 tussentijd	op	vakantie	geweest	
in	een	ander	gebouw,	even	verder	op	
het	Berg	en	Boschterrein.	Dit	was	een	
leuke	ervaring,	maar	iedereen	is	weer	
blij	 om	 ‘thuis’	 te	 zijn.	 ‘Alle	 reden	
voor	 een	 feestje	 dus’,	 vindt	 Lisette	
Tönissen,	 vestigingsmanager	 van	 de	
Bosuiltjes	en	de	Paddestoel;	‘we	heb-
ben	heel	hard	gewerkt	in	de	afgelopen	
periode	 met	 twee	 verhuizingen	 tus-
sendoor,	nu	is	het	even	samen	genie-
ten	van	al	het	moois	en	nieuws’.	En	
dat	genieten	gaat	goed	met	gluhwein,	
broodjes	 knakworst,	 vers	 gebakken	
kaaswafeltjes,	 en	 een	 grote	 grabbel-
ton	voor	de	kinderen.	

1989
Kinderdagverblijf	de	Bosuiltjes	is	een	
van	de	12	vestigingen	van	Kinderop-

vang	De	Bilt	en	is	tevens	ook	de	vesti-
ging	waarmee	Kinderopvang	De	Bilt	
ooit	in	1989	begonnen	is.	Het	ligt	op	
het	 prachtige	 bosrijke	 buitenterrein	

van	Berg	en	Bosch	en	heeft	heel	veel	
speelruimte	 zowel	 binnen	 als	 buiten	
voor	de	kinderen.	Voor	meer	informa-
tie	zie	www.kinderopvang-debilt.nl

Heropening Kinderdagverblijf de Bosuiltjes
door Henk van de Bunt

`Wat is het mooi geworden!` en `Prachtige kleuren!` werd er vrijdagmiddag vele malen geroepen in 
het kinderdagverblijf de Bosuiltjes, op het Berg en Bosch terrein. Het kinderdagverblijf heeft in de 

afgelopen maanden een metamorfose ondergaan. 

Het was vrijdag 20 januari al avond bij de oficiële heropening.  
Reuze spannend.

Marie Louise en Joyce Geurtsen 
in ‘The Winner is…’

door Marijke Drieenhuizen

Er worden veel talentenjachten op televisie gehouden. 
SBS6 start donderdag 26 januari met een geheel nieuw 

format. Het programma The Winner is… draait om echt 
zangtalent en geld, waarbij er ook Maartensdijkse inbreng is.

	In	acht	programma’s	of	duels	wordt	
er	 gestreden	 om	 de	 titel	 van	 beste	
zangtalent	 en	 om	 een	 prijs	 van	 1	
miljoen	euro.	Marie	Louise	en	Joyce	
Geurtsen	 zijn	 geselecteerd	 en	 doen	
aanstaande	 donderdag	 mee.	 Beiden	
zijn	docent	bij	Gymma	Maartensdijk	
waar	ze	zelf	op	vierjarige	leeftijd	be-
gonnen	met	dansen.	Marie	Louise	en	
Joyce	zingen	samen.	Ze	zitten	in	een	
poule	van	acht	 talenten.	 In	 elke	af-
levering,	mits	ze	hun	duels	winnen,	
gaan	 ze	 een	 duel	 aan	 en	 elke	 duel	
kan	 in	het	begin	2500	euro	opleve-
ren.	Een	100	koppige	jury	en	Jeroen	
van	der	Boom	kiezen	de	winnaars	en	
verliezers.	 De	 kandidaten	 zelf	 heb-
ben	 ook	 enige	 invloed:	 zij	 krijgen	
onder	 leiding	 van	 presentator	 Beau	
van	 Erven	 Dorens	 de	 mogelijkheid	
om	 te	 onderhandelen	 met	 de	 te-
genstanders.	Diegene	die	het	meest	
overtuigd	is	van	zijn	prestatie	kan	de	jury	vragen	om	te	melden	of	dat	klopt.	
Bij	twijfel	kan	men	zich	laten	afkopen	door	de	tegenstanders.	Donderdag	
26	januari	is	vanaf	20.30	uur	te	zien	of	Marie	Louise	en	Joyce	Geurtsen	hun	
eerste	duel	winnen.

Marie Louise en Joyce Geurtsen 
komen a.s. donderdag op televisie in 
‘The Winner is…’

Leerlingen hebben het druk gehad
Onlangs hebben de leerlingen van alle derde klassen van het 

Groenhorstcollege in Maartensdijk een aantal bijzondere 
prestaties geleverd. Een van de prestaties betrof de onderdelen 

Natuurkunde en Biologie, die tot één activiteit waren 
samengevoegd.

De	leerlingen	kregen	de	opdracht	om	een	evenwichtig	ontbijt	samen	te	stel-
len.	Dit	was	de	biologieopdracht.	Voor	het	natuurkunde	deel	moest	een	af-
koelingsgraiek	worden	gemaakt	van	heet	water	met	verschillende	materia-
len	zoals	bv	stenen	kopjes,	papieren	bekertjes	en	een	thermoskan.	Ook	werd	
aan	de	hand	van	foto’s	een	bacteriële	besmetting	nagebootst.	De	leerlingen	
bepaalden	het	aantal	bacteriën	die	aanwezig	waren	op	bepaalde	voedings-
middelen.

Vet
Tevens	 werd	 het	 vetgehalte	 van	 verschillende	 soorten	 boter	 vastgesteld.	
Deze	 laatste	 opdrachten	werden	 samengevoegd	met	 de	 biologieopdracht.	
Hierdoor	werd	het	advies	over	het	ontbijt	nog	beter	onderbouwd.	Aan	het	
einde	van	de	dag	werden	de	groepjes	ondervraagd	over	de	resultaten	door	
de	begeleidende	docenten.	Hierdoor	werd	de	mondelinge	rapportage	vaar-
digheid	geoefend.	Door	deze	manier	van	werken	hebben	de	leerlingen	ken-
nis	kunnen	maken	hoe	het	er	in	het	‘werkelijke	leven’	aan	toe	kan	gaan	nl	
opdrachten	uitvoeren	en	de	resultaten	bespreken	en	verantwoorden.

(Samantha Danenberg)

Wetenschappers in de dop bij het Groenhorstcollege.
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‘Ze	noemen	tegenwoordig	alles	maar	
sport’,	is	één	van	Bakkers	gevleugel-
de	uitspraken.	Simpelweg	bedoelt	hij	
daarmee	dat	‘echte’	sport	de	strijd	 is	
die	 iemand	alleen	 aangaat:	 de	 roeier	
op	 het	 water,	 de	 hoogspringer	 tegen	
de	lat,	de	sprinter	die	zo	snel	mogelijk	
de	eindstreep	wil	halen.	‘Alle	andere	
soorten	sporten,	die	ik	spellen	noem,	
hebben	 te	 maken	 met	 tegenstanders,	
coaches,	 invloed	 van	 anderen,	 of	
mensen	die	beoordelen	langs	de	kant.		
Hockey,	 voetbal,	 volleybal	 noem	 ik	
spelletjes.	Maar	 ja,	 ik	ben	natuurlijk	
een	oude	man	en	zie	het	waarschijn-
lijk	 anders	 dan	 mensen	 van	 tegen-
woordig!	 Coaches?	 Een	 coach	 moet	
in	 dienst	 staan	 van	 de	 sporter,	 en	
niet	 andersom.	 Sporters	 moeten	 ook	
eigenwijs	 zijn,	 zelf	 dingen	 durven	

uitproberen,	 en	 dan	 kan	 een	 coach	
kijken	of	het	werkt.	Een	sporter	moet	
niet	 puur	 aan	 de	 leiband	 lopen	 van	
een	coach,	dat	gaat	niet	goed.’	Have-
kotte	 ziet	 dat,	 uiteraard	 als	waterpo-
locoach,	 toch	 anders.	 	 ‘Onzin.	 Sport	
is	juist	ook	iets	van	samen	doen.	Als	
er	geen	tegenstander	is,	dan	is	er	geen	
sport	tenslotte.	En	of	je	dat	individu-
eel	 of	 als	 team	 doet,	 dat	 maakt	 niet	
uit.	 Ik	kan	me	voorstellen	dat	 je	een	
coach	bij	het	roeien	eerder	een	trainer	
noemt,	 maar	 bij	 bijvoorbeeld	 water-
polo	kun	je	als	coach	door	wat	je	van	
de	 kant	 ziet,	 wedstrijden	 aanpassen	
aan	wat	er	op	dat	moment	gebeurt.’
Bakker	heeft	geen	geweldige	ervaring	
met	een	coach	’Wij	hadden	er	vroeger	
een,	die	had	het	 telkens	over	wat	de	
tegenstander	deed,	en	dat	wij	daarop	

moesten	 reageren.	 Mijn	 mederoeier	
Ko	 Rentmeester	 op	 de	 Spelen	 werd	
daar	 altijd	 zenuwachtig	 van.	 Daar	
hadden	 we	 dus	 niks	 aan.	 Nadat	 je	
hard	hebt	getraind	om	 iets	 te	preste-
ren,	moet	je	het	uiteindelijk	ook	zelf	
doen.	Ik	zou	er	niet	tegen	kunnen	als	
iemand	mij	tijdens	een	wedstrijd	nog	
zou	bijsturen’.	
Bakker	 roeide	 de	 inale	 in	 de	 dub-
beltwee	 in	 1960.	 Door	 die	 zenuwen	
van	zijn	mederoeier	ging	het	minder	
goed:	Rentmeester	 riep	na	1500	van	
de	2000	meter	 tegen	Bakker	 ‘Ik	kan	
niet	meer’,	waarop	Bakker	 terugriep	
dat	 hij	 gewoon	 moest	 doorroeien.	
‘Maar	ja,	ik	moest	het	die	laatste	500	
meter	in	mijn	eentje	doen,	we	werden	
vijfde	in	plaats	van	eerste	of	tweede.	
We	hadden	het	hele	jaar	vlak	voor	of	
vlak	achter	de	Tsjechen	geroeid,	maar	
zij	werden	kampioen’.	Havekotte	ge-
niet	van	de	anekdote	en	zegt	met	pret-
lichtjes	 in	zijn	ogen:	‘Heb	je	hem	er	
toen	niet	halverwege	uitgegooid?’

Er	 is	 echter	 één	ding	wat	beide	 top-
sporters	 bindt:	 hun	 onvoorwaarde-
lijke	liefde	voor	de	Olympische	Spe-
len	en	de	sfeer	die	heerst.	Dat	was	in	
1992	niet	anders	dan	in	1960.	Bakker	
in	Rome,	en	Havekotte	in	Barcelona.	
En	 ze	 vinden	 elkaar	 ook	 in	wat	Ha-
vekotte	 heel	 beslist	 samenvat	 met:	
‘Je	bedoelt:	niet	zeiken,	maar	doen!’	
Bakker:	’Ja,	en	daar	had	je	een	uur	ge-
leden	al	aan	moeten	beginnen’.

(Ingrid van der Elst)Onmoeting tussen twee Olympische deelnemers uit Bilthoven.

Olympische ontmoeting
Individu en teamsporter

Twee Olympische deelnemers uit Bilthoven, roeier Peter Bakker en waterpoloër Robert Havekotte, 
ontmoetten elkaar afgelopen week voor het eerst. De één een pure individualist, de ander een 

teamman. Twee tegenpolen, bleek uit een tweegesprek dat plaatsvond in café van Miltenburg in 
Bilthoven. Bekend terrein voor Bilts waterpoloër Havekotte, die zijn waterpololoopbaan bij BZC 
Brandenburg doorliep. Roeier Bakker werd geboren en heeft geroeid in Rotterdam, tegenwoordig 

woont hij in één van de ijsbaanhuisjes aan de Soestdijkseweg.

Na	3	minuten	schrok	de	aanhang	van	
SVM	 op	 toen	 het	 middenveld	 een	
man	 van	 Sterrenwijkers	 liet	 lopen,	
Kevin	 van	 Dronkelaar	 trok	 buiten	
het	strafschopgebied	de	tegenstander	
licht	aan	zijn	shirt.	De	gele	kaart	die	
volgde	was	een	opluchting.	

Daarna	 nam	 SVM	 het	 initiatief,	 dat	
leidde	 tot	 hele	 en	 halve	 kansen.	 De	
grootste	was	voor	Mike	de	Kok	die	in	
de	 12de	minuut	 alleen	 op	 de	 keeper	
afging	en	er	was	nog	een	mooi	schot	
van	Björn	Engel.	In	de	22ste	minuut	
was	 er	 een	 rommelige	 situatie	 voor	
het	 doel	 van	 Sterrenwijkers,	waarbij	
Erik	Röling	mooi	scoorde	(1-0).	

Cruciaal
Kort	daarop	ontstond	het	cruciale	mo-
ment	van	de	wedstrijd.	Een	diepe	bal	
op	Mike	de	Kok,	de	keeper	komt	20	
meter	uit	zijn	doel	en	pakt	de	bal	 in	
zijn	 handen	 en	 laat	 hem	 met	 schrik	
weer	los.	Een	rode	kaart	was	de	enige	
oplossing	voor	de	scheidsrechter.	Een	
speler	 van	 Sterrenwijk	 ging	 in	 het	

doel	en	de	gasten	moesten	dus	verder	
met	 10	 man.	 Ogenschijnlijk	 zou	 het	
nu	deinitief	met	de	Utrechtse	tegen-
stand	gedaan	moeten	zijn,	maar	SVM	
tegen	 10	 man	 was	 tot	 nu	 toe	 geen	
succes	 dit	 seizoen.	 Ook	 nu	 was	 het	
niet	 oogstrelend,	 maar	 wel	 effectief.	
Al	met	al	was	het	tegen	deze	zwakke	
hekkensluiter	bij	rust	slechts	1-0.

Lopen
Na	 de	 rust	 ging	 het	 in	 hoog	 tempo	
voortvarend	 verder.	 Mike	 de	 Kok	
scoorde	in	de	50e	minuut	2-0,	na	goed	
doorgaan	van	Roy	Wijman.	Een	mi-
nuut	later	scoorde	Mike	weer	na	een	
goede	acties	van	Eric	Röling.	Hierna	
werd	 Jeroen	 Geurtsen,	 licht	 gebles-
seerd	nog,	gewisseld	voor	Rick	Lith.	

Rick	ging	zoals	altijd	 linksback	spe-
len	 en	 daardoor	 schoof	 Björn	 Engel	
door	naar	het	middenveld.	Roy	Wij-
man	(man	van	de	wedstrijd)	bleef	een	
plaag	voor	de	tegenstanders;	uit	weer	
een	 actie	 van	 Roy	 Wijman	 scoorde	
Eric	Röling	4-	0.	Bij	deze	stand	vrees-

de	 de	 stand-in-doelman	 blijkbaar	
meer,	getuige	zijn	wanhopige	aan	het	
publiek	gestelde	vraag:	 ‘Hoe	 lang	 is	
het	nog’?

Het	was	eenrichtingsverkeer	en	prijs-
schieten	voor	SVM	en	bijna	elke	 te-
gengoal	werd	glimlachend	en	gelaten	
door	 de	 Utrechtse	 defensie	 geaccep-
teerd.	 Een	 combinatie	 tussen	 Mike	
de	Kok	en	Eric	Röling	leidde	tot	5-0	
door	Eric.	Ricardo	van	de	Goede	werd	
gewisseld	voor	Kelvin	van	den	Bunt.	

Roy	 Wijman	 scoorde	 na	 goed	 door-
zetten	 de	 zesde.	 Björn	 Engel	 werd	
gewisseld	voor	de	vijftien	 lentes	 tel-
lende	 Eric	 van	 de	 Vaart,	 die	 gelijk	
scoorde	na	een	voorzet	van	 (alweer)	
Roy	Wijman	7-0.	Bas	van	Dijk	maak-
te	 er	 nog	 8-0	 van	 na	 wederom	 een	
voorzet	van	Roy	Wijman.

Volgende	 week	 in	Amersfoort	 tegen	
Posthoorn	wordt	er	hopelijk	een	goed	
vervolg	aan	deze	voortvarende	door-
start	gegeven.	[HvdB]

Eén helft eenrichtingsverkeer
en prijsschieten voor SVM

SVM heeft na de winterstop een goed vervolg gegeven aan een eerste seizoenshelft door afgelopen 
zaterdag met maar liefst 8-0 te winnen het Utrechtse Sterrenwijk. In de basis was weer plaats voor 

Ricardo van de Goede voor de aan zijn kruisband geblesseerde Stefan van Keulen; verder miste SVM 
door een schorsing nog Diederik Hafkemeijer en door een blessure Tom Jansen. 

SVM heeft de wedstrijd tegen hekkensluiter Sterrenwijk met maar liefst 8-0 
gewonnen. (foto Jeroen Kemp)

Wisselend succes Salvodames
Het eerste damesteam van Salvo heeft het bezoekende 

Keistad uit Amersfoort geen pijn kunnen doen. Salvo had veel 
pech met blessures waardoor de Amersfoortse meiden een 

gehavend Salvo tegenover zich vonden. Alleen de laatste set 
was voor Salvo. Het tweede damesteam deed het beter. 

Zij consolideerden hun eerste plek op de ranglijst door met 
0-4 te winnen van Forza in Hoogand.

Vol	vertrouwen	stonden	de	dames	klaar	tegen	de	nummer	2	van	de	compe-
titie	Keistad.	Toch	begon	de	dag	niet	zo	goed,	Femke	Dijkstra	meldde	zich	
af	wegens	ziekte	en	Karin	Nieuwenhuize	voelde	zich	ook	niet	100%,	terwijl	
haar	zus	nog	moest	spelen	met	een	ingetapete	hand.
In	het	begin	liepen	de	dames	van	Keistad	snel	uit	naar	een	voorsprong	van	5	
punten,	deze	achterstand	konden	de	dames	van	Salvo	niet	meer	goedmaken	
en	verloren	de	set	met	25-19.	Met	de	rentree	van	Rianne	Diepeveen	als	spel-
verdeler	hoopte	de	coach,	Ger	Daalmeijer,	in	de	2e	set	voor	een	ommekeer.	
Het	noodlot	sloeg	toe	in	de	vorm	van	een	enkelblessure	van	Marleen	Nieu-
wenhuize	en	de	schrik	zat	er	goed	in	bij	de	dames	en	de	set	werd	verloren	
met	25-13.	Ook	in	de	3e	set	lukte	het	de	dames	van	Salvo	niet	om	de	set	te	
winnen	ondanks	een	goede	aanval	en	uitstekende	verdediging	werd	er	weer	
verloren	met	25-19.	De	goede	verdediging	zorgde	er	wel	voor	dat	de	dames	
van	Keistad	steeds	moeilijker	tot	scoren	kwamen	en	er	soms	moedeloos	van	
werden.	Het	resulteerde	in	een	verdiende	winst	in	de	4e	set	en	deze	winst	
was	ook	nog	eens	erg	ruim	ook	25-15.	De	volgende	wedstrijd	is	aanstaande	
zaterdag	om	16.45u	in	de	Vierstee	dus	kom	ze	aanmoedigen.

Salvo 2
De	Maartensdijkse	meiden	openden	fanatiek	en	stond	binnen	een	mum	van	
tijd	met	 13-7	voor.	Toen	ging	Forza	wat	moeilijker	 serveren	 en	werd	de	
achterstand	steeds	kleiner.	Gelukkig	was	Salvo	aanvallend	sterker	en	kon	
het	via	geplaatste	ballen	ook	veel	scoren.	De	eerste	set	weer	gewonnen	met	
21-25.	De	tweede	set	kon	Forza	geen	vuist	meer	maken.	Salvo	was	in	deze	
set	overheersend	en	gaf	Forza	weinig	kans.	De	dames	wonnen	deze	set	ge-
makkelijk	met	14-25.	De	derde	en	vierde	set	herpakte	Forza	zich	en	werd	
het	weer	een	echte	wedstrijd.	Salvo	moest	alle	zeilen	bij	zetten.	Maar	met	
degelijk	en	gevarieerd	aanvallend	spel	bleef	Salvo	de	tegenstander	voortdu-
rend	een	paar	punten	voor.	Met	name	de	spelverdeelster	van	Forza	speelde	
in	deze	set	erg	slordig.	Haar	eigen	aanvalsters	begrepen	haar	soms	niet.	De	
set	ging	naar	Salvo	met	19-25.	In	de	vierde	set	ging	het	volkomen	gelijk	op.	
Forza	ging	voor	een	punt	maar	Salvo	wilde	de	volle	buit.	Toen	Forza	het	
setpoint	verspeelde	bij	25-24	kon	Salvo	doordrukken	en	ook	de	vierde	set	
pakken	met	25-27.	Door	deze	overwinning	blijven	de	dames	op	kop	met	
twee	punten	voorsprong	op	Afas	uit	Leusden.	

Dankzij sponsoring van Verschuur Constructiebouw uit Groenekan zijn de 
mannen van SVM 7 voorzien van geheel nieuwe tenues. (foto: Jeroen Kemp)
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Logisch	 dus	 dat	 deze	 gedreven	 hoc-
keyster	in	de	gemeente	De	Bilt	geno-
mineerd	 is	 voor	Sportvrouw	van	het	
Jaar.	Als	 de	 Vierklank	 haar	 op	 vrij-
dagmiddag	 13	 januari	 spreekt,	 is	 ze	
net	 terug	 uit	 Engeland,	 waar	 ze	 met	
Oranje	 getraind	 heeft	 ter	 voorberei-
ding	van	de	Champions	Trophy.	Aan	
dit	internationale	hockeytoernooi	ne-
men	 de	 acht	 sterkste	 hockeylanden	
van	de	wereld	 deel.	Vorig	 jaar	won-
nen	 de	 Nederlandse	 dames	 in	 Am-
stelveen.	Dit	jaar	moeten	ze	hun	titel	
verdedigen	in	Argentinië.	‘Aanstaan-
de	 maandag	 vliegen	 we	 erheen.	 We	
blijven	 drie	 weken.	 De	 wedstrijden	
beginnen	eind	van	de	maand,	dus	we	
hebben	genoeg	tijd	om	te	acclimatise-
ren.	Het	zal	wel	zwaar	worden.	Deze	
tijd	van	het	jaar	is	het	daar	tussen	de	
dertig	en	veertig	graden.’	

Trainen
Carlien	groeide	op	 in	Vlijmen,	waar	
ze	 op	 haar	 zevende	 met	 hockey	 be-
gon.	 Dat	 was	 niet	 zo	 verwonderlijk,	
want	 haar	 ouders	 zijn	 fervente	 hoc-
keyers	 en	 ook	 haar	 zus	 Daniek	 was	
fanatiek	 hockeyster.	 ‘Als	 kind	 vond	
ik	hockeyen	al	heel	 leuk.	We	gingen	
elk	 weekend	 mee	 naar	 het	 hockey-
veld.	Ik	heb	nog	een	tijdje	getennist,	
maar	 dat	 vond	 ik	 lang	 zo	 leuk	niet.’	
Van	 VMHC	 Vlijmen	 stapte	 ze	 over	
naar	 HC	 Den	 Bosch,	 waar	 ze	 een	
plaats	verwierf	 in	Dames	1.	Toen	ze	

in	 Utrecht	 fysiotherapie	 ging	 stude-
ren,	verhuisde	ze	daarheen.	Nu	woont	
ze	 met	 samen	 haar	 vriendin	 in	 Den	
Bosch.	Toch	speelt	ze	nog	steeds	bij	
SCHC.	‘Mijn	zus	en	een	huisgenootje	
van	 me,	 met	 wie	 ik	 in	 Jong	 Oranje	
speelde,	zaten	al	bij	SCHC	toen	ik	in	
Utrecht	ging	wonen.	Die	hebben	me	
enthousiast	voor	deze	hockeyclub	ge-
maakt.	 Ik	ben	nu	al	vijf	 jaar	 lid.	Bij	
SCHC	 voel	 ik	me	 thuis.	Het	 is	 echt	
míjn	 club	 geworden.’	 Carlien	 hoopt	
nog	een	keer	met	Dames	1	van	SCHC	
Nederlands	kampioen	te	worden.	‘We	
proberen	 elk	 jaar	 beter	 te	 spelen.	 Ik	
ben	 jong,	 dus	wie	weet	maak	 ik	 dat	
nog	mee.	Het	is	een	reëel	doel.’	Om-
dat	Carlien	 het	 te	 druk	heeft	met	 de	
voorbereidingen	voor	de	Olympische	
Spelen,	heeft	 ze	haar	 studie	even	op	
een	 laag	pitje	gezet.	 ‘Mijn	opleiding	
heeft	 me	 geadviseerd	 om	 me	 uit	 te	
schrijven	 en	 me	 na	 de	 Olympische	
Spelen	weer	 in	 te	schrijven.	 Ik	moet	
nog	vijf	maanden	stage	 lopen.’	Haar	
vorige	 stage	 is	 haar	 enorm	goed	be-
vallen.	 ‘Die	 heb	 ik	 in	 Bilthoven	 ge-
daan	bij	de	fysiotherapeut	van	SCHC.	
Ik	 zou	 nog	 wel	 graag	 een	 stage	 bij	
een	sporttherapeut	willen	lopen,	maar	
mijn	docenten	willen	dat	ik	zo	breed	
mogelijk	 opgeleid	 ben,	 dus	 het	 zal	
wel	een	ander	soort	stage	worden.	Ik	
hoop	 alleen	 dat	 ze	 rekening	 willen	
houden	 met	 mijn	 sportactiviteiten.’	
Op	 dit	 moment	 traint	 ze	 ongeloof-

lijk	 veel.	 ‘Op	 maandag,	 dinsdag	 en	
woensdag	met	 het	Nederlands	Elftal	
op	Papendrecht.	We	zijn	daar	 intern.	
In	die	drie	dagen	krijgen	we	vier	trai-
ningen.’	 Fysiek	 zwaar,	 geeft	 ze	 toe.	
‘Je	 moet	 je	 lichaam	 de	 tijd	 gunnen	
om	eraan	te	wennen.	Het	scheelt	dat	
je	daar	veel	 faciliteiten	hebt	en	er	 is	
ook	een	fysiotherapeut	aanwezig.’	Op	
donderdag	 en	 vrijdag	 traint	 ze	 met	
SCHC.	‘In	het	hockeyseizoen	is	zon-
dag	is	de	wedstrijddag	en	zaterdag	is	
mijn	vrije	dag.	Die	is	me	heilig.’	

Winnen
Carlien	 wil	 alles	 op	 alles	 zetten	 om	
opgesteld	te	worden	tijdens	de	Olym-
pische	 Spelen.	 ‘We	 trainen	 met	 vie-
rentwintig	 vrouwen,	 van	wie	 er	 zes-
tien	uiteindelijk	meegaan.	Dat	beslist	
de	coach.	Ik	vind	dat	ik	goed	aan	het	
spelen	ben	op	dit	moment.	Er	zit	groei	
in	mijn	spel.	Als	ik	dit	doorzet,	vind	ik	
dat	ik	erbij	hoor.	Ik	heb	er	alles	voor	
over.’	 Het	 Nederlands	 Dameselftal	
hockey	maakt	een	goede	kans	hoog	te	
eindigen	in	Londen.	‘We	zijn	goed	op	
weg.	Vorig	jaar	hebben	we	de	Cham-
pions	Trophy	en	de	Europese	Kampi-
oenschappen	gewonnen.’	Carlien	 zal	
ervoor	vechten.	‘Ik	ben	heel	fanatiek.	
Ik	wil	niet	verliezen.	Hier	heb	je	naar-
toe	geleefd	en	heel	hard	getraind.	Je	
hebt	alles	gegeven.	Winnen	is	uitein-
delijk	het	 leukste	wat	er	 is.	Beloond	
worden	met	het	hoogst	haalbare.’	

Carlien Dirkse van den Heuvel wil 
naar de Olympische Spelen 2013

door Lilian van Dijk

Nog maar 24 jaar is Carlien Dirkse van den Heuvel, die hockeyt bij de Stichtsche Cricket en 
Hockey Club (SCHC) in Bilthoven. Toch heeft zij al een indrukwekkende carrière achter de rug 

en is een sterke kanshebber om voor Nederland uit te komen in het dameshockeyteam tijdens 
de Olympische Spelen in Londen in 2013. 

Carlien Dirkse van den Heuvel hoopt met Dames 1 van de Stichtsche Cricket 
en Hockey Club in Bilthoven een keer kampioen van Nederland te worden.

DOS op gedeelde tweede plaats
Vooraf	werd	het	Rijnsburgse	Madjoe	voor	de	Westbroekse	korfbalvereni-
ging	 DOS	 als	 een	 lastige	 tegenstander	 gezien.	Vanwege	 blessures	 in	 het	
begin	van	de	competitie,	staat	Madjoe	wellicht	op	een	iets	te	lage	positie	
op	de	ranglijst.	DOS	had	weliswaar	de	thuiswedstrijd	ruim	gewonnen,	maar	
dat	is	natuurlijk	geen	garantie	voor	een	goed	resultaat.

Het	werd	inderdaad	een	lastige	uitwedstrijd	in	Rijnsburg.	Vanaf	het	eerste	
tot	het	laatste	luitsignaal	droop	de	spanning	van	het	duel	af.	Deze	spanning	
vergoedde	veel,	want	beide	 teams	brachten	aanvallend	 te	weinig.	De	0-0	
stand	bleef	bijna	acht	minuten	op	het	scorebord	staan.	Ook	in	het	verdere	
verloop	van	de	eerste	helft	bleven	de	doelpunten	schaars.
Bij	DOS	had	met	name	de	eerste	aanval	moeite	met	scoren.	Ook	de	rebound	
was	onvoldoende	verzorgd,	waardoor	het	veelal	éénschots	aanvallen	waren.	
De	schutters	konden	hierdoor	ook	niet	lekker	in	het	ritme	komen.
Verdedigend	had	DOS	haar	zaakjes	wel	goed	op	orde.	Madjoe	schoot	van	
grote	afstand	en	had	hierbij	ook	nog	veel	dreiging	naar	binnen,	maar	DOS	
bleef	goed	druk	zetten	op	de	schutters	van	de	thuisploeg.	Halverwege	had	
DOS	slechts	viermaal	gescoord	en	ging	met	een	kleine	6-4	achterstand	de	
kleedkamers	in.
Als	het	niet	lekker	loopt,	dien	je	terug	te	vallen	op	de	vastigheden	in	je	eigen	
spel	en	dit	dan	weer	verder	uit	te	bouwen.	Dit	gaf	coach	Serge	Valk	ook	aan	
in	de	rust,	waarbij	hij	ook	vond	dat	er	best	met	meer	overtuiging	mocht	wor-
den	geschoten.	Alhoewel	de	tweede	helft	beter	was,	overtuigde	DOS	toch	te	
weinig.	Wel	werd	eerst	de	achterstand	weggewerkt	en	tegen	het	einde	van	
de	wedstrijd	kwam	DOS	voor	het	eerst	op	voorsprong	bij	9-10.	Madjoe	kon	
echter	weer	gelijkmaken.	Ook	de	10-11	voorsprong	kon	niet	worden	vast-
gehouden.	Knullig	balverlies	in	de	verdediging	,	stelde	Madjoe	in	staat	om	
de	gelijkmaker	te	scoren.	Grote	teleurstelling	uiteraard	bij	de	Westbroekers,	
maar	over	de	hele	wedstrijd	gezien	was	een	gelijkspel	een	verdiende	uitslag.
Na	het	douchen	kwam	het	bericht	dat	nummer	 twee,	DKV,	had	verloren	
van	hekkensluiter	Atlantis,	waardoor	DOS	steeg	naar	een	gedeelde	tweede	
plaats	op	de	ranglijst.	Aanstaande	zaterdag	28	januari	speelt	DOS	een	thuis-
wedstrijd	tegen	VZOD.	De	uitwedstrijd	ging	eerder	dit	seizoen	verloren.	De	
aanvang	is	om	20.10	uur	in	een	hopelijk	weer	volle	Vierstee.

In	een	volle	Vierstee	gingen	de	ploe-
gen	 matig	 van	 start.	 Er	 was	 veel	
balverlies	 en	 beiden	 konden	 de	 korf	
slecht	 vinden.	 Pas	 na	 acht	 minuten	
werd	 een	 gelijke	 stand	 van	 1-1	 be-
reikt.	Tempo	beschikte	over	een	sterk	
dames	 viertal	 maar	 door	 TZ	 werd	
de	eerste	helft	goed	verdedigd.	Toch	
wist	 Tempo	 geleidelijk	 uit	 te	 lopen	
naar	 een	 7-4	 voorsprong	 kort	 voor	
de	rust.	In	de	laatste	minuten	van	de	
eerste	helft	wist	TZ	nog	een	doelpunt	
te	maken.	Een	 doorbraak	 van	Maar-
ten	van	Brenk	werd	zwaar	gehinderd	
waardoor	de	ruststand	met	7-5	in	het	
voordeel	van	Tempo	aan	brak.
Na	 de	 rust	 eenzelfde	 spelbeeld.	 TZ	
miste	enkele	goede	kansen	en	Tempo	
liep	langzaam	verder	uit.	In	de	tiende	
minuut	na	de	rust	kwam	Wouter	van	
Brenk	 in	 het	 veld	 voor	 Joep	 Gerrit-
sen.	Dat	gaf	nieuwe	aanvallende	im-
pulsen	en	TZ	kwam	naderbij.	Bij	een	
14-12	 voorsprong	 miste	 Tempo	 drie	
achter	 elkaar	 gegeven	 strafworpen.	
Tweemaal	Zes	proiteerde	hiervan	en	
kwam	door	twee	treffers	van	Wouter	
van	 Brenk	 weer	 op	 gelijke	 hoogte.	
Een	 verrassing	 leek	 mogelijk.	 Het	
eerste	 aanvalsvak	 van	TZ	 had	 in	 de	
tweede	 helft	 van	 de	 wedstrijd	 ech-
ter	 moeite	 met	 scoren.	 Met	 nog	 zes	
minuten	 speeltijd	 op	 de	 klok	 waren	

het	 opnieuw	 de	 Tempo	 dames	 die,	
goed	gesteund	door	de	heren,	TZ	on-
der	 druk	 zetten.	Dat	 leidde	 opnieuw	
tot	 een	 voorsprong	 van	 16-14.	 Even	
kwam	TZ	nog	terug	tot	15-16	uit	een	
vrije	bal		maar	in	de	tegenaanval	wist	
Tempo	direct	weer	te	scoren.	De	tijd	
was	te	kort	voor	TZ	om	nog	terug	te	
komen	en	Tempo	speelde	de	wedstrijd	
rustig	uit.	Een	teleurstelling	voor	TZ.	
Einduitslag	 17-15	 voor	Tempo.	Vol-

gende	week	staat	TZ	een	belangrijke	
uitwedstrijd	 te	wachten	 tegen	Unitas	
dat	met	drie	punten	achterstand	op	de	
één	na	onderste	plaats	staat.

Het	 tweede	 team	 van	 TZ	 won	 wel	
van	koploper	Tempo	2	met	20-18	na	
de	 hele	 wedstrijd	 op	 voorsprong	 te	
hebben	gestaan.	Daardoor	 is	de	ach-
terstand	 van	 het	 tweede	 team	 op	 de	
koploper	teruggebracht	tot	2	punten.

Tweemaal Zes verliest van koploper Tempo
Tweemaal Zes speelde afgelopen zaterdag na twee uitwedstrijden thuis tegen de koploper Tempo. 

De uitwedstrijd tegen Tempo in het begin van het zaalseizoen werd met één punt verschil verloren. 
Tempo was niet gerust op deze return en een goed resultaat leek voor de Maartensdijkers mogelijk.

TZ heeft de thuiswedstrijd tegen koploper Tempo met 15-17 verloren. (foto 
Jeroen Kemp)

Het Leukste Hardloop Evenement 
Bij	de	Verkiezing	van	het	Leukste	Hardloop	Evenement	van	Nederland	kan	
er	gestemd	worden	op	de	Chocolademelkloop	in	De	Bilt	en	andere	hard-
loopevenementen	in	de	regio.	Bij	het	uitbrengen	van	een	stem	maakt	men	
direct	kans	op	een	reis	naar	de	Marathon	van	Athene	(inclusief	deelname	
aan	de	5	kilometer,	10	kilometer	of	marathon).	De	tweede	prijs	is	een	iPad2.

Bij	het	stemmen	kan	men	ook	cijfers	geven	voor	de	sfeer,	het	parcours,	de	
organisatie	en	de	prijs/kwaliteitverhouding.	De	evenementen	zijn	ingedeeld	
op	basis	van	het	aantal	deelnemers.	Hierdoor	maken	kleine	evenementen	
net	zoveel	kans	op	een	Award	als	grote	evenementen.	Er	kan	op	alle	hard-
loopevenementen	in	Nederland	worden	gestemd.	Maar	er	zijn	ook	Awards	
voor	de	provincie	Utrecht.	

Er	kan	tot	en	met	22	april	gestemd	worden	via	www.hardloopevenement-
vanhetjaar.nl.	Voor	iedere	stem	keert	de	organisatie	en	haar	partners	€	0,05	
uit	aan	een	goed	doel	naar	keuze.	Iedereen	die	stemt	kan	kiezen	uit	de	vol-
gende	drie	goede	doelen:	Het	Rode	Kruis,	Kika	of	De	Hartstichting.	De	
verkiezing	 wordt	 georganiseerd	 in	 samenwerking	 met	 onder	 meer	 Grote	
Steden	Trimreizen,	Wahoo,	Ikren.nl,	Vote	Company,	Het	Rode	Kruis,	Kika	
en	De	Hartstichting.



Te koop aangeboden
Bruin geschilderde vierkante 
wijnkast met deur, incl. dien-
blad + schuiflade. € 30,-. 
Woonplaid, groot (3pers bank) 
dikke kwaliteit geel/l.orange 
blok. Geweven katoen. € 50,-. 
Tel. 06-16276013

Damesgilet (M/L) champag-
nekleur dun glimstof, print 
grote roze rozen. € 10,-. 
Glittergilet zwart (M). € 10,-. 
Tel. 06-16276013

Bruin Leren hippiegilet (L) 
drukknopen voor, uitsparing 
ty-dy hart achter. Mooi stik-
sels armopeningen. € 15,-. Tel. 
06-16276013

Siliconen, vrij plat zeep-
bakje (oker/jodiumkleur) van 
Nijhoff. € 5,-. Nieuw bood-
schappentas Daniel Hechter, 
stof-gestreept-pasteltinten, 
bruine hengsels. € 5,-. Tel. 
06-16276013

Henzo fotoalbum met op 
voorkant ‘Vakantiealbum’ 
kleurrijk bedrukt € 7,50. Tel. 
06-16276013

Cd Partysquad - Bazen van 
de club. € 5,-. Cd Heather 
Nova - South. € 5,-. Cd 
Santana (gesealed) - Original 
Hits. € 5,-. Cd Willy Nelson 
& Friends - Live & Kickin’. 
€ 5,-.Tel. 035-7852090 (na 
18.00 uur)

DVD nieuw Peter Frampton 
Comes Alive II € 7,50. Cd 
Maroon 5. € 7,50. Tel. 035-
7852090 (na 18.00 uur)

Sneeuwkettingen nieuw konig 
type 080 o.a. voor 185-14, 
195-65 -15, 195-70-14 enz. 
van € 95 nu voor € 45,-. Tel. 
035-5771465

www.marktcenter.nl, de nieu-
we marktplaats. Nu volledig 
gratis adverteren

Aluminium douchekruk met 
verstelb.poten, ronde zitting, 
z.g.a.n. € 15,-. Lichtgewicht 
looprek, in de hoogte verstel-
baar, € 10,-. Tel. 030-2292791 

Bloemen en planten maandblad 
2 jaargangen 2009+2010 per 
jaarg. € 3,-. Tel. 0346-212492

Rollator z.g.a.n. € 49.95,-. Tel. 
0346-212249

4 pits roestvrij staal inbouw 
gasstel met elect. Ontsteking 
merk Scholtës nooit gebruikt 
€ 50,-. Tel. 0629506849

Nieuwe dames bootschoe-
nen, bruin leer, maat 38. Van 
€ 89,- voor € 49,-. Philips ste-
reo meubel grijs 76x42x36 fm 
radio, platenspeler en cassette-
deck. € 39,-. Tel. 030-2202996

Gele retro keukenstoel uit 
1960 als nieuw. € 10,-. Tel. 
030-2202996

3 Fitnessbanden v. Dijna, 
groen/paars/roze + beschrij-
ving nog in verpakking. € 10,-. 
Nieuw: 2 x 1-persoonsdek-
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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.)

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*

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

bedhoezen 140x200, kleuren: 
donkergeel, lichtgeel en wit. 
€ 10,-. per stuk. Tel. 030-
2202996

Z.g.a.n. vlaggenstok + vlag 
85x150 cm. € 15,-. Zandstra 
Noren, mt. 38, zwart leer. 
€ 25,-. Nieuwe digital alarm-
klokradio, in verpakking. 
€ 7,-. Tel. 030-2202996

Zwarte attachékoffer 
44x32x10 cm. €10,- Bruin 
leren laarzen met rekbare 
schacht. Nieuw! Maat 39 van 
€ 125,- voor € 49,-. Tel. 030-
2202996

Fietsen/brommers
Zeer nette MEISJESFIETS 26 
inch. Batavus Gabana geel/
groen + fietstas en streetwise 
gekeurd. € 99,-. Tel. 0346-
211789

Personeel gevraagd
Beeuwkes Thuiszorg zoekt ver-
zorgenden niveau 3 en huishou-
delijke medewerkers, zie pag. 10

Personeel aangeboden
ZONNESCHERMEN / rol-
luiken reparatie onderhouds-
beurt nu € 35,-. Elektra motor 
€ 150,- aanbieding inbou-
wen motor € 125,-. Hans 
06-26604779 Groenekan

De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk binnen 
en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 
06-42417376

Ervaren SCHOONMAAK-
HULP 3 uur per week in 
Bilthoven. Tel. 030-2288918 
na 20.00 uur

Zoekt u een fijne HULP in de 
huishouding met net een beetje 
meer? Aangenaam! Mijn naam 
is Rachelle Kusters en ik stel 
mij graag ten dienste op voor 
allerhande huishoudwerk-
zaamheden, evt. oppassen en 
kleine klussen in en om het 
huis. Ik ben flexibel in vervoer 
en tijden. Belt u mij vrijblij-
vend, 06-28042649 met vrien-
delijke groet, Rachelle

Diversen
Voor de juiste trend, kom naar 
BETTY'S CORNER! Elke 
woensdag en vrijdag +avond 
in Maartensdijk. Bel voor een 
afspraak: 06-33722022 Zorg 
voor uw haar!

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

Cindy’s hairlook! Voor al uw 
haar wensen. Bel voor inlich-
tingen en afspraak. Tel. 0346-
211721.

Te huur goed onderhouden 
ÉÉNGEZINSWONING met 
garage 8x4.50 en grote tuin 
€ 875,- excl. in Maartensdijk. 
Tel 06-13846851. 

Behaal uw doelen met 
HERBALIFE. Neem: 2 shakes 
F1 per dag voor gewichtsbe-

Cafe- Bistro de Egel

BIEDT U EEN 

UITSTEKENDE 

OMGEVING VOOR AL 

UW FESTIVITEITEN. 

ARRANGEMENTEN  

OP MAAT EN NAAR 

IEDERS BUDGET

Café-Bistro “De Egel” 

Bungalowpark “De Egelshoek”

035-8873430 en 06-55853123

U zoekt

U vindt

www.lokalebedrijvendebilt.nl

Raaijen  
Interieurs

Het adres voor het 
vakkundig stofferen 
van uw design- en 
kwaliteitsmeubelen

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

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 WINTERTIJD Opening Ma. 
Wo. Vr. 16.00- 20.00 uur Za. 12.30-17.00 uur Onderdelen uit 
voorraad leverbaar. Ook reparaties op afspraak 90% in een dag 
klaar. Levering alle merken NIEUWE -en gebruikte fietsen

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

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

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. Vrijdag en 
zaterdag verkoop Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. voor al 
uw bomen en tuinplanten, onderhoudsbeurt aan uw tuin, weg-
halen van bomen, straatwerk, etc. etc.

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Ontwerp - Aanleg - Onderhoud - Gladheidbestrijding.
Door inzet van onze gladheidbestrijding minimaliseren wij 
voor u de overlast van sneeuw en gladheid. Tevens verkoop en
bezorging van strooizout. Voor meer informatie kunt u bellen
naar 06-27480128 of kijken op www.green-man.nl.

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

Gezocht: Wie kan mij een schone, droge opslagruimte bieden 
voor mijn inboedel in gemeente De Bilt? Ik ben student en 
raak mijn woonruimte in maart kwijt. Ik ben niet op zoek naar 
nieuwe woonruimte, alleen opslagruimte voor mijn spullen. 
Wie kan mij helpen? Benodigde grootte: ongeveer 8 m3. Prijs 
n.o.t.k. Bel: 06-48616371 of mail seolenna@ziggo.nl

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl. Liefde 
is...voor Valentijnsdag door en door verwend worden. Een com-
plete gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. Geef een mooi 
verpakte cadeaubon als verrassing of verwen uzelf! Spoorlaan 
66, Bilthoven. Tel: 06-10666673

Gun uzelf naast inspanning ook ontspanning! 
Voetreflextherapeute, 60 minuten ontspannen dmv een druk-
puntmassage op de voeten bij o.a. slecht slapen, overgangs-
klachten, burn out, onrust, maag/darmproblemen, stress, 
hoofdpijn of gewoon een uur ontspanning voor uzelf. www.
praktijkpost.nl Christiane Post ~ 030-2213821 ~ 0629234560, 
‘s avonds mogelijk. Veel verzekeringen vergoeden uw consult 
vanuit de aanvullende verzekering.

Cursussen
Zie pag. 12 voor de SWO en WVT cursussen!

Slim, maar toch lage cijfers op school? “Help 
Onderpresteerders!” - cursus voor ouders en hun (hoog)
begaafde maar onderpresterende kind, o.l.v. coach gespeciali-
seerd in leerprocessen van (hoog)begaafden. Start 27-01-2012 
in Bilthoven. Vijf zittingen van 90 minuten in circa tien school-
weken. Kinderen leren hoe ze beter kunnen presteren, ouders 
leren hoe ze hun kind daarbij effectiever begeleiden. www.
MPGcoaching.nl - (Hoog)begaafd leren presteren.

Ik heb je-lief, avondcursus: Op 27 januari start Maelique: 
de training ‘Ik heb je-lief’. Deze 5 avonden zijn bedoeld voor 
paren die hun relatie willen verdiepen en weer opnieuw het ’ja-
gevoel’ willen beleven. Overige avonden op 3 en 10 februari, 
2 en 16 maart. Locatie: Looijdijk 146, De Bilt van 19.45 tot 
22.30 uur. Kosten € 150,- per persoon. Voor aanmelden of meer 
informatie: Monique Mizee 06-48509921 of info@maelique.nl 

heersing. 1 shake F1 per dag 
voor een evenwichtig voe-
dingspatroon. Begin de dag 
met een Herbalife ontbijt in 
verschillende smaken, ook 
zeer geschikt voor kinderen. 
Vink voor verantwoorde voe-
ding. Tel. 0346-571377. www.
vinkvoorvoeding.nl

GEZOCHT: tijdelijke huurwo-
ning voor gezin met 2 kinderen 
en kleine hond voor periode 
maart t/m juli 2012 i.v.m. ver-
bouwing eigen woning. Tel. 
06-51186207.

Heeft u een (bijna) puber? En wilt u uw kind veilig door 
deze fase heen begeleiden? Kom dan naar de informatieavond 
8 februari te Groenekan, onder leiding van een coach gespe-
cialiseerd in de opvoedingsondersteuning. Hier behandelen 
we 2 thema's: Alcohol en Drugs en het gebruik van Internet. 
Kosten: € 30,- p.p. of € 50,- per ouderpaar. Voor aanmelden of 
meer informatie: Marianne Linschoten (0615095379) of mail@
mariannelinschoten.nl

Pilates in Maartensdijk. Met Pilates wordt u bewust van uw 
houding en maakt u een sterker en flexibeler lichaam. Pilates 
is interessant voor mensen met weinig sportervaring, ervaren 
sporters en ouderen. De lessen worden elke woensdag gegeven 
om 19:30 en 20:30 uur op de Kon. Julianalaan 26. Meldt u aan 
voor een gratis proefles. Ook privé-trainingen zijn mogelijk. 
Voor meer informatie en/of vragen, bel naar 06 30 44 34 85 of 
surf naar www.drbm.nl

Bij Vrouwen van NU afdeling Maartensdijk, start op woens-
dag 25 januari een cursus schilderen/tekenen. Er wordt gewerkt 
met verschillende materialen, zoals acryl en aquarel/pastelkrijt/
potlood/houtskool. Er zijn 10 bijeenkomsten tot 28 maart steeds 
op woensdagmiddag om 13.30 uur in De Vierstee Maartensdijk. 
De kosten zijn € 50,-. Ook niet-leden zijn van harte welkom. 
Voor informatie en opgave telefoon: 0346-211937.

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u? Bel dan 0346 21 19 92

Bakpret voor kinderen
27 januari start de bakpret voor kinderen weer in ’t 
Hoekie. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Van 16.00 
uur tot 17.00 uur worden er allerlei lekkere dingen 
gebakken, door kinderen van 6 tot 12 jaar. Deze lek-
kere baksels en een receptenboek mogen zij meene-
men. Kijk ook op www.animowerkt.nl.

Bingo bij ‘t Hoekie
Vrijdagavond 27 januari Bingo bij servicecentrum 
’t Hoekie aan de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2 in De 
Bilt. Om 19.30 uur gaan de deuren open, 20.00 uur 
start de Bingo en om 22.30 uur is de Bingo afgelo-
pen.
Kinderen vanaf 12 jaar zijn ook van harte welkom. 
Elke Bingo heeft mooie prijzen! Er wordt 10 keer 
gespeeld plus een superronde.
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30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt

030-2746772 • www.curves.nl

advertentie

Relex speelt gelijk in Leerdam
Toen	de	navigatiecomputer	van	Erwin	Drenth	aangaf	dat	Relex	de	bestem-
ming	had	bereikt	was	het	team	uit	Maartensdijk	toch	een	behoorlijk	eindje	
buiten	de	bewoonde	wereld	en	stond	het	voor	een	boerderij	waar	het	toch	
ernstig	donker	was	en	men	niet	op	de	komst	van	een	bezoekend	badmin-
tonteam	leek	 te	rekenen.	Een	zegen	van	deze	moderne	 tijd	 is	het	mobiele	
internet,	Frans	de	Wit	 zwengelde	zijn	 telefoon	van	een	 fabrikant	met	een	
fruitachtige	naam	aan	en	al	spoedig	verscheen	er	een	kaartje	in	beeld	met	
een	blauw	stipje	van	de	huidige	positie	van	Relex	en	een	rood	stipje	van	de	
bestemming,	sportcomplex	Berenschot.	Relex	was	dus	 ietwat	aan	de	 late	
kant	maar	werd	door	de	gastvrije	ontvangende	partij	gerustgesteld	dat	het	
team	zeker	niet	de	eerste	bezoeker	was	die	door	de	moderne	techniek	naar	de	
bewuste	boerderij	was	geloodst.	

Relex	 en	Leerdam	bleken	vanaf	 de	herendubbel	 al	 behoorlijk	 aan	 elkaar	
gewaagd.	Jeroen,	die	als	ondersteuning	voor	Frans	mee	was,	kwam	net	te	
laat	op	gang	om	samen	met	Erwin	de	partij	 in	het	voordeel	van	Relex	te	
laten	uitpakken,	met	een	stand	van	21-19	werd	de	tweede	set	verloren.	Karin	
en	Dragana	waren	in	hun	singles	erg	dichtbij	een	overwinning,	maar	Karin	
moest	bij	een	stand	van	22-21	uiteindelijk	toch	buigen	voor	haar	tegenstand-
ster	waarmee	wellicht	de	spannendste	pot	van	de	avond	toch	naar	Leerdam	
ging	met	23-21.	De	dames	uit	Leerdam	bleken	in	de	damesdubbel	ook	net	te	
sterk	voor	Relex:	21-15	en	21-14.	

Revanche
Maar	bij	de	heren	singles	revancheerde	Relex	zich:	Erwin	ietste	gemakkelijk	
langs	zijn	tegenstander	met	6-21	en	10-21.	Frans,	die	dezelfde	avond	nog	een	
behandeling	bij	de	fysiotherapeut	genoten	had,	getuige	de	kleurige	tape	op	
zijn	kuiten,	begon	de	wedstrijd	met	trainingsbroek	aan	(omdat	de	benen	nog	
wat	koud	waren)	en	liep	vlot	tegen	een	forse	achterstand	van	13-4	aan.	Maar	
vanaf	het	moment	dat	hij	de	trainingsbroek	uit	trok	liet	Frans	nauwelijks	nog	
punten	liggen,	nadat	hij	op	een	voorsprong	was	gekomen	kwam	dan	ook	van	
de	Leerdammer	het	verzoek	of	Frans	de	trainingsbroek	misschien	wel	weer	
aan	kon	trekken.	Frans	gaf	aan	dat	verzoek	geen	gehoor	en	de	partij	was	voor	
hem:	16-21	gevolgd	door	13-21.	In	de	gemengd	dubbels	kon	de	tegenstander	
uit	Leerdam	eigenlijk	alleen	in	de	eerste	sets	voor	enige	tegenstand	zorgen,	
daarna	werden	deze	partijen	in	het	
voordeel	 van	 Relex	 uitgespeeld.
Ondanks	 de	 wat	 verlate	 start	 van	
de	wedstrijden	was	al	om	5	over	10	
het	 gelijkspel	 van	 4-4	 vastgesteld.	
Na	aloop	werd	de	spanning	afge-
blazen	bij	 de	Leerdamse	Shoarma	
zaak	 en	 keek	Relex	 terug	 op	 een	
toch	nog	geslaagde	avond.

Na	 de	 onvermijdelijke	 zwemlessen	
begon	Reij	op	zijn	zevende	met	atle-
tiek.	 Hij	 groeide	 op	 in	 Gouda,	 waar	
hij	 zich	 aansloot	 bij	 de	 plaatselijke	
atletiekvereniging.	Toen	 hij	met	 zijn	
familie	 in	 2005	 naar	 Bilthoven	 ver-
huisde,	 werd	 hij	 lid	 van	 atletiekver-
eniging	Phoenix	uit	Utrecht.	
Zijn	 specialiteit	 is	 hordelopen.	 ‘Ik	
vond	 als	 pupil	 vooral	 de	 loopnum-
mers	en	het	hoogspringen	leuk.	Sinds	
mijn	eerste	wedstrijd	bij	de	junioren,	
waar	ik	derde	werd	op	de	horden	zon-
der	 er	 ooit	 op	getraind	 te	 hebben,	 is	
dat	mijn	favoriete	onderdeel.’

Muziek
Hij	ging	 zich	gelijk	 specialiseren	op	
het	 onderdeel	 waarvoor	 hij	 dus	 per	
toeval	ontdekte	dat	hij	er	 talent	voor	
heeft.	‘Ik	ben	na	die	eerste	wedstrijd	

de	 differentiatietraining	 gaan	 doen.	
Na	een	paar	trainingen	kreeg	ik	ech-
ter	te	veel	last	van	mijn	achillespees.	
Gelukkig	is	het	met	hulp	van	de	podo-
therapeut	over	gegaan.’
De	jonge	Bilthovenaar	is	ook	nog	ge-
zegend	met	een	gezond	stel	hersens.	
Hij	 zit	 op	 het	 gymnasium.	Naast	 at-
letiek	houdt	hij	 ook	van	muziek.	Zo	
speelt	 Reij	 basgitaar.	 Zijn	 grootste	
droom	is	echter	succesvol	worden	in	
de	sportwereld.	

Het	telt	natuurlijk	niet	mee	voor	zijn	
nominatie	die	gelden	voor	het	sport-
gala	op	vrijdag	3	februari	in	het	H.F.	
Wittecentrum	in	De	Bilt,	maar	ook	in	
2012	 zet	 Reij	 zijn	 succes	 voort.	Af-
gelopen	 weekend	 werd	 hij	 opnieuw	
Nederlands	kampioen	op	de	60	meter	
horden.

De	erelijst	van	Reij	in	2011	
-	 	Goud	 op	 60	 meter	 horden	 op	 na-

tionale	C-spelen	in	Apeldoorn	(als	
eerstejaars)

-		 	Derde	op	de	100	meter	horden	C-
spelen	in	Amsterdam	(geen	onder-
scheid	 tussen	 eerste-	 en	 tweede-
jaars)

-	 	Derde	op	de	300	meter	horden	C-
spelen	 Amsterdam	 (geen	 onder-
scheid)

-	 	Clubrecords	 op	 de	 60	 meter	 hor-
den,	200	meter	vlak	en	hoogsprin-
gen	 indoor,	 drie	 keer	 verbetering	
clubrecord	100	meter	horden,	twee	
keer	 clubrecord	 verbetering	 300	
meten	horden

-	 	Deelname	 met	 Ned.	 Jeugdteam	
tegen	Noordrijn	Westfalen	100	en	
300	meter	horden	

-	 	Hij	verbeterde	vaak	zijn	pr’s.

Hordenloper Luc Reij genomineerd 
als sporttalent van het jaar 2011

Atleet van Phoenix wist na eerste wedstrijd al dat hij talent had
door Ido Dijkstra

Luc Reij is genomineerd als Bilts sporttalent van het jaar 2011. De veertienjarige Bilthovenaar  
won in het vorige jaar onder andere goud op de zestig meter horden tijdens de nationale C-speler,  

als eerstejaars, in Apeloorn. De atleet van het Utrechtse AV Phoenix droomt van een glorieuze 
toekomst als sporter. ‘Als ik later groot ben wil ik graag topsporter worden. 

Of dat met horden is, dat weet ik nog niet.’

Luc op weg naar de zege tijdens het Nederlands Kampioenschap afgelopen weekend. (foto Sebastiaan Durand)

FC De Bilt (zaterdag) wint van HMS

Het eerste zaterdagteam van FC DE Bilt is na de winterstop goed begonnen met een 2-1 overwinning op subtopper 
HMS. In de eerst helft was HMS duidelijk beter met hun veelal technisch vaardige spelers. Zij kwamen vlak voor 
rust terecht op 0-1 door een mooie schuiver die via de binnenkant van de paal in het doel belandde. In de tweede 
helft ging het gelijk op en had FC De Bilt de betere kansen. Rens Mol scoorde heel degelijk en daarna nam het 
zelfvertrouwen in de Biltse ploeg toe en rook het aan de kans op drie punten. Een kwartier voor tijd kopte Damir 
Zrile uitstekend in na een mooie voorzet van Paul Weideman. De 2-1 kwam niet meer in gevaar en dat was vooral 
te danken aan de prima inzet van alle Biltse spelers.

19.30	 Zaal	open
20.00	 	Muzikale	opening	door	de	

band	Farrago
	 	 	Oficiële	opening	door	Jan	

van	’t	Land	(voorzitter	
BSF)

	 	 welkom	oud-olympiërs
	 	 	presentatie	van	drie	

wereld	kampioenen
20.20	 	Verkiezing	Sporttalent	van	

2011
20.35	 	Muzikale	omlijsting	door	

Farrago	
20.45	 Sportbloopers…!
20.50	 	Verkiezing	Sportvrouw	van	

2011

21.05	 Afscheid	aftredend	jurylid
21.10	 	optreden	Farrago	rondom	

de	PAUZE	–	21.40
21.40	 	Sportdemonstratie	tafelten-

nis
21.55	 	Verkiezing	Sportman	van	

2011
22.10	 	Huldiging	eregast	door	

wethouder	H.	Mittendorff
22.20	 Farrago		
22.30	 	Verkiezing	Sportploeg	van	

2011
22.45	 	Afsluiting	door	Farrago,	

gevolgd	door	tapasbuffet	
en	muziek	in	de	foyer

Programma Bilts Sportgala
vr.	3	februari	-	H.F.	Wittecentrum,	De	Bilt	-	Presentatie:	Astrid	Kersseboom

FC
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

De	fractie	stelt	voor	de	opruimplicht	
van	paardenmest,	net	als	de	opruim-
plicht	 van	 uitwerpselen	 van	 honden,	
op	 te	 nemen	 in	 de	Algemene	 Plaat-
selijke	Verordening	(APV).	Dit	bete-
kent	dat	de	berijder	of	begeleider	van	
een	paard	of	pony	verplicht	is		ervoor	
te	 zorgen	 dat	 uitwerpselen	 van	 hun	
dier(en)	 direct	 worden	 opgeruimd.	
Wat	de	SGP-fractie	betreft	gebeurt	dit	
binnen	de	bebouwde	kom	op	de	open-
bare	 weg,	 op	 iets-	 en	 voetpaden	 en	
buiten	de	bebouwde	kom	voor	zover	
het	niet	de	berm	betreft.	Ook	op	een	
kinderspeelplaats,	 zandbak	 of	 speel-
weide	moet	de	mest	opgeruimd	wor-
den.	 De	 SGP-fractie	 hoopt	 hiermee	
de	 overlast	 van	 paardenmest	 terug	
te	 dringen.	 SGP-commissielid	 Arie	
van	der	Vlies:	‘Naast	de	overlast	van	
‘de	meter	mest’	op	de	stoep	of	op	het	
ietspad	kan	paardenmest	een	ernstig	
risico	met	zich	meebrengen	voor	wat	
betreft	infecties.’

Opruimplicht uitwerpselen honden
Een	 ander	 amendement	 wat	 de	 SGP	
in	wil	dienen	is	een	versoepeling	van	
de	opruimplicht	van	uitwerpselen	van	
honden.	De	fractie	ergert	zich	aan	de	
overlast	 die	 uitwerpselen	 geeft.	Arie	
van	 der	 Vlies:	 ‘Een	 opruimplicht	
juicht	 de	 fractie	 dan	 ook	 toe,	 maar	
het	gaat	ons	te	ver	om	de	verplichting	

op	 elk	 stukje	 grond	 in	 de	 gemeente	
te	stellen’.	Er	zijn	volgens	de	fractie	
plaatsen	 waar	 honden	 hun	 behoefte	
kunnen	doen,	 zonder	 dat	 in	 normale	
omstandigheden	iemand	daar	last	van	
heeft’.	 De	 fractie	 denkt	 daarbij	 aan	
wegbermen	 en	 slootkanten,	 bijvoor-
beeld	in	Westbroek.	

‘Op	 die	 plaatsen	 is	 bij	 het	 daadwer-
kelijk	 opruimen	 van	 uitwerpselen	
zelfs	sprake	van	onveilige	situaties	en	
niet	 direct	 van	 overlast’,	 aldus	 Arie	
van	 der	Vlies.	Wat	 de	 fractie	 betreft	
is	het	voldoende	als	de	opruimplicht	

geldt	voor	de	openbare	weg,	iets-	en	
voetpaden	en	op	plaatsen	die	bedoeld	
zijn	als	kinderspeelplaatsen,	zandbak,	
speelweide	of	winkelplein.	

Verantwoordelijkheid
Het	zou	volgens	de	fractie	niet	nodig	
moeten	 zijn	 om	 een	 opruimplicht	 in	
de	APV	op	 te	moeten	 nemen.	 ‘Voor	
elke	 honden-	 of	 paardenbezitter	 zou	
het	vanzelfsprekend	moeten	zijn,	dat	
uitwerpselen	 op	 een	 plaats	 waar	 het	
overlast	veroorzaakt	opgeruimd	moet	
worden.	Dat	is	niet	meer	dan	logisch’,	
aldus	Arie	van	der	Vlies.[HvdB]	

SGP wil opruimplicht voor paardenmest
De SGP-fractie van De Bilt is van plan om tijdens de raadsvergadering van donderdag 26 januari een 

amendement in te dienen, waarin het verplicht wordt om paardenmest in de openbare ruimte op te 
ruimen. Naast overlast van  uitwerpselen van honden is paardenmest een ergernis voor veel inwoners 

van de gemeente. In een ander amendement pleit de fractie voor versoepeling van de opruimplicht 
van uitwerpselen van honden. 

SGP-commissielid Arie van der Vlies (hier op de Achterweteringseweg op 
de grens van Maartensdijk en Westbroek): ‘De SGP-fractie stelt voor de 
opruimplicht van paardenmest op te nemen in de Algemene Plaatselijke 
Verordening’. 

Ware pareltjes in het gebied
door Henk van de Bunt

Bomen en struiken kunnen het aanzien van een erf verfraaien, 
beschutting geven tegen wind, hout voor de haard leveren 
of van overheerlijk streekeigen fruit voorzien. Landschap 
Erfgoed Utrecht stimuleert agrariërs en bewoners van het 

Utrechtse (buiten-)gebied streekeigen beplanting aan te leggen 
en te onderhouden.

Dick	van	Beek,	landschapscoördinator	gemeente	De	Bilt,	en	Hein	Pasman,	
projectmedewerker	 Landschap	 Erfgoed	 Utrecht,	 zetten	 zich	 hiervoor	 in.	
Hein	Pasman:	‘Landschap	Erfgoed	Utrecht	zet	zich	in	voor	een	groen	bui-
tengebied.	Het	is	mooi	om	te	zien	dat	steeds	meer	bewoners	bij	de	inrichting	
van	hun	erf	rekening	houden	met	het	streekkarakter	en	het	cultuurhistorisch	
landschap.	Een	landschappelijk	ingericht	boerenerf	of	tuin	is	beeldbepalend	
voor	een	streek	en	draagt	bij	aan	het	landschappelijke	karakter.	Streekeigen	
erven	zijn	goed	voor	de	natuur.	Vogels	en	kleine	zoogdieren	vinden	er	voed-
sel	en	nest-	en	schuilgelegenheid.	Om	het	bewoners	gemakkelijk	te	maken	
hebben	we	de	actie	‘Boeren	Planten	Bomen’.	

Deze	actie	 is	niet	alleen	voor	agrariërs,	maar	voor	alle	bewoners	van	het	
buitengebied.	Het	project	biedt	een	breed	sortiment	hoogstamfruitbomen,	
inheemse	 boom-	 en	 struiksoorten	 en	 beschermingsmaterialen	 tegen	 een	
aantrekkelijke	prijs.	Als	men	advies	nodig	heeft	bij	de	samenstelling	van	
beplanting	en	 inrichting	van	het	erf,	kan	geheel	vrijblijvend	advies	 inge-
wonnen	worden	bij	Landschap	Erfgoed	Utrecht	of	de	gemeentelijke	land-
schapscoördinator.	

De	gemeentelijke	landschapscoördinator	van	De	Bilt,	Dick	van	Beek,	geeft	
gratis	en	vrijblijvend	advies	over	landschappelijke	en	natuurlijke	inpassing	
van	de	gebouwen	en	de	inrichting	van	het	erf.	Ook	geeft	men	ondersteuning	
bij	voorbereiding	van	inanciering,	aanvraag	van	subsidies,	bestelling	plant-
materiaal	en	uitvoering	van	het	inrichtingsplan.	Info:	beekd@debilt.nl.	Kijk	
voor	meer	informatie	op	www.landschaperfgoedutrecht.nl.

Zij	werd	aangenomen	op	de	kunstaca-
demie	 in	 Rotterdam	 en	 volgde	 eerst	
een	 algemeen	 jaar:	 ‘In	 het	 tweede	
jaar	besloot	ik	dat	graiek	(d.w.z.	alle	
druktechnieken	 o.a.	 etsen)	 mij	 het	
beste	 lag.	Mijn	 thema	was	het	 ‘oog’	
(kijken	 en	 bekeken	 worden).	 Na	 de	
kunstacademie	 heb	 ik	 een	 aantal	 ja-
ren	niet	veel	aan	kunst	gedaan.	Totdat	
ik,	 eenmaal	 terug	 in	 Bilthoven,	 een	
cursus	experimenteel	schilderen	ging	
volgen	 bij	 ‘De	 Werkschuit’.	 Daar	
kreeg	ik	de	smaak	van	het	schilderen	
weer	te	pakken	en	leerde	er	om	meer	
te	durven	met	kleur,	 kwast	 en	palet-
mes’.	
Lisanne	werkt	vrij	 expressief,	maakt	
veel	 abstract	 maar	 ook	 iguratief	
werk.	 Zij	 experimenteert	 met	 vorm	
en	kleur	 en	 legt	 zo	 haar	 gevoel	 vast	
op	 een	 doek	 wat	 steeds	 verrassende	
resultaten	 geeft.	 Zij	 gebruikt	 alleen	
acrylverf:	 ‘Omdat	 het	 lekker	 snel	

droogt	en	voor	mij	werkt	het	‘t	pret-
tigst.	 In	 mijn	 abstracte	 werken	 pro-
beer	 ik	 altijd	 beweging	 te	 brengen;	
een	ieder	ziet	er	ook	steeds	iets	anders	
in.	Inmiddels	is	haar	werk	al	diverse	
malen	in	de	regio	geëxposeerd.	Op	28	

januari	a.s.	van	15.00	tot	17.00	uur	is	
er	in	Appartementencomplex	De	Ak-
ker	 aan	 de	 Soestdijkseweg	 Zuid	 87	
in	De	Bilt	een	vrij	toegankelijk	Open	
Huis	van	de	Bilthovense	kunstenares	
Lisanne	Doop.	[HvdB]

Expositie in de Akker
Lisanne Doop is geboren en getogen in Bilthoven en is daar nog steeds woonachtig. 
Na de middelbare school volgde eerst een oriënterend jaar op de Vrije Hogeschool 

waar zij kennis maakte met expressief schilderen, etsen en boetseren. Deze kennismaking 
gaf direct ook de richting aan, waarin Lisanne verder wilde.

‘Lisanne bij een van haar abstracte, experimentele doeken: ‘naar Karel Appel’.

Frans	Poot	werd	met	lof	overgoten
voor	zijn	inzet	om	kunst	te	promoten
niets	was	hem	te	veel
de	Muzeprijs	was	zijn	deel
en	die	is	alleen	voor	de	groten

Guus Geebel Limerick

Dick van Beek (links): ‘Hoogstamfruitboomgaarden geven karakter en 
eigenheid aan het gebied’. Rechts Hein Pasman.

Woe.
25-1 Forel gegaard in Riesling

of

Vlaamse  
runderstoofschotel

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
26-1

Vrij.
27-1

Woe.
1-2

Gegrilde entrecôte met 
kruidenboter

of
Snoekbaarsilet met 
saus van gamba`s

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
2-2

Vrij.
3-2

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821


