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Om 14.00 uur precies staat er al een 
lange rij popelende wachtenden. De 
ijsclub heeft vooraf via haar website 
bekend gemaakt dat er maar duizend 
schaatsers kunnen worden toegelaten, 
omdat het achterste deel van de ijs-
baan niet toegankelijk is. Daar zitten 
gevaarlijke wakken. Langs het afge-
zette deel patrouilleren vrijwilligers 
om te zorgen dat niemand dat gedeel-
te op schaatst. Duur is de entree ze-
ker niet. Volwassenen betalen 4 euro, 
kinderen 2 euro. Ook abonnementen 
zijn verkrijgbaar, voor respectievelijk 
35 euro en 12,50 euro, en bij de en-
tree worden schaatsen geslepen voor 
12,50 euro. Op de entreekeet staan 
duidelijk de regels vermeld, waar-
onder “rekening houden met andere 

schaatsers”, “hinderlijk gedrag is niet 
toegestaan” en “het gebruik, bezit 
of onder invloed zijn van alcohol of 
drugs is niet toegestaan”. Het is dui-
delijk dat er heel wat mensen van 
de ijsclub deze middag actief zijn. 
Ze zijn herkenbaar aan hun kleurige 
jacks. 

Natuurijs
Voorzitter Nico Borreman is uiter-
aard ook van de partij. Glunderend 
tuurt hij naar het gekrioel op en bij 
de ijsbaan. ‘We hebben ons het lep-
lazarus gewerkt om de baan sneeuw-
vrij te krijgen’, meldt hij. ‘Gisteren 
hebben we met zijn vijftigen sneeuw 
geruimd. Dat moest met handschep-
pen, want onze ijsmachines kwamen 
er niet doorheen.’ De baan moest ge-
woon open kunnen, vond de ijsclub. 

‘Je kunt nergens in de omgeving al 
op een natuurijsbaan schaatsen’, ver-
klaart Borreman. Het schaatspubliek 
houdt zich goed aan de regels, heeft 
hij gemerkt. ‘Iedereen gedraagt zich 
heel gedisciplineerd.’ Hij biedt een 
kijkje in de loods, waar de ijsma-
chines en de reuzenscheppen zijn 
opgeslagen. Ook staat er een om-
roepinstallatie voor de muziek, me-
dedelingen en reclameboodschap-
pen van sponsoren. ‘Mensen zonder 
schaatsen aan de buitenkant, niet op 
het ijs’, laat een ander ijsclublid net 
over de baan schallen. Aan de kant 
staat de vierjarige Anna uit De Bilt 
ongedurig met schaatsjes onder haar 
laarsjes te wachten tot haar ouders 
Renate en Berry hun schaatsen heb-
ben aangetrokken. Ze ziet er prachtig 
uit, bijna helemaal in het roze, tot en 

met het Assepoester-stoeltje dat ze 
gaat gebruiken. Dit is de tweede keer 
van haar leven dat Anna op de schaat-
sen staat, vertelt ze. ‘Eergisteren heb-
ben we bij school geschaatst. Ik zit op 
de Regenboog. Daar hebben ze een 
eigen ijsbaantje gemaakt.’ ‘Woens-
dagmorgen gaan ze waarschijnlijk 
met school op het Biltsche Meertje 
schaatsen’, heeft Renate gehoord. Of 
vader en moeder hier al eerder heb-
ben geschaatst? Berry lacht. ‘We zijn 
hier nog maar “pas” komen wonen: 
acht jaar geleden.’ 

Jeugdleden
Zo lang de vorst aanhoudt, blijft de 
ijsbaan open van 14.00 tot 17.00 ’s 
middags en van 19.00 tot 22.00 uur 
’s avonds. ‘in de ochtenden is de 
baan van 9.00 tot 12.00 uur beschik-
baar voor scholen’, aldus Borreman. 
‘Ze kunnen zich aanmelden bij mij, 
via: voorzitter@ijbm.nl. Wel graag 
even een voorkeur vermelden voor 
een datum en tijd en het aantal kin-
deren dat komt schaatsen opgeven.’ 
Vrijwilligers zijn er op dit moment 

nog genoeg, maar als het langere tijd 
blijft vriezen, kan de IJsclub verster-
king gebruiken. Het gaat om het ijs 
sneeuwvrij houden, kassa draaien, de 
kantine bemannen en dergelijke. Wie 
wil helpen, ook als het laat en koud 
is, kan zich aanmelden via natuurijs-
baan@ijbm.nl. 

Borreman hoopt dat door het schaat-
sen kinderen enthousiast raken voor 
zijn vereniging. ‘Wij leren kinderen 
schaatsen op de Utrechtse kunstijs-
baan “De Vechtsebanen”. Bijna ieder-
een in ons land houdt van schaatsen, 
maar gek genoeg hebben we in de 
loop der jaren een ikse daling gezien 
van ons aantal jeugdleden: van 100 
naar 50. Dus we doen een oproep aan 
gezinnen in onze gemeente: geef je 
kinderen op als jeugdlid bij Het Bilt-
sche Meertje. Wij hopen op een Biltse 
Sven Kramer in 2030.’ De website 
van ijsclub Het Biltsche Meertje is 
http://www.ijbm.nl. Hierop staat alle 
informatie over wat het lidmaatschap 
van de club inhoudt en welke activi-
teiten er worden geboden.

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

DUURZAAM VERBOUWEN

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

Eindelijk IJspret in gemeente De Bilt
door Lilian van Dijk

We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk kon de ijsbaan in De Bilt weer open.  
Dankzij de inzet van bestuur en vrijwilligers/leden van ijsclub Het Biltsche Meertje mochten 

schaatsers zondagmiddag 5 januari vanaf 14.00 uur de baan op. Een half uur later  
waren er al honderden mensen aan het schaatsen.

De ijsbaan van ijsclub Het Biltsche Meertje trok zondagmiddag honderden 
bezoekers.

IJspret in Maartensdijk

IJspret bij de Sperwerlaan in Maartensdijk. De vijver vroor wel vaker dicht, 
maar was de afgelopen jaren niet eerder het toneel van ijspret. Voor het 
eerst was er een ijsbaan. Met alle taferelen van dien. Spelende kinderen, 
met een slee het ijs op, eerste schaatsslagen, vaders die de baan schoon 
veegden. Anton Pieck had het niet mooier kunnen schilderen, deze ijspret in 
Maartensdijk. [HvdB] 

11 februari 2012

zie midden katern
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

12/2	•	10.30u	-	Mevr.	ds.	B.L.	Bosch	
12/2	•	19.00u	-	Jeugddienst

Pr. Gem. Zuiderkapel
12/2	•	9.00u	-		Ds.	A.	Beens,	Barneveld

12/2	•	18.30u	-	Ds.	G.	van	Wijk,	Dordrecht

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
12/2	•	10.30u	-	Mw.	ds.	C.M.	Geels

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

12/2	•	10.00u	-	
Dhr.	Wessel	de	Jonge,	Den	Haag

R.K. Kerk O.L. Vrouw
12/2	•	10.30u	-	Pastor	F.	Overbeek,

Woord-	en	Communieviering

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

12/2	•	9.30	-	Ds.	G.	Roorda	(Zeist)
12/2	•	10.15	-	Ds.	B.C.	Buitendijk,	

Bunschoten	(Amandelboom)
12/2	•	16.30	-	Ds.	A.N.	Hendriks,	

Amersfoort		(Immanuëlkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
12/2	•	10.00	en	19.00u	-	Ds.	G.J.	Codée

Viering	en	Nabetrachting		Heilig	
Avondmaal

Pr. Gem. Immanuelkerk
12/2	•	10.00u	-	Ds.	G.M.	Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
12/2	•	10.00u	-	Ds.	A.E.	Keuning,	Utrecht

R.K. St. Michaelkerk
12/2	•	10.30u	-	Parochianen,	Woord-	en	

Communieviering

Volle Evangelie Gemeente
12/2	•	10.00u	-	Dhr.	Bart	Doorneweerd

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

12/2	•	10.30u	-	Ds.	P.	Pannekoek,	Odijk

PKN - Herv. Kerk
12/2	•	10.00u	-	

Kand.	G.A.	van	Ginkel,	Maartensdijk
12/2	•	18.30u	-	Ds.	A.	Goedvree,	Wezep

Herst. Herv. Kerk
12/2	•	10.30		en	18.00u	-	

Dhr.	A.	van	de	Galiën,	Dokkum

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

12/2	•	11.00	uur	-	Ds.	Rene	Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

12/2	•	10.00u	-	Ds.	G.H.	Kruijmer
12/2	•	18.30u	-	

Ds.	C.N.	van	Dis,	Nieuwegein

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk

12/2	•	9.30	uur	-	Ds.	Rene	Alkema

St. Maartenskerk
11/2	•	19.00u	-	Pastor	A.	Huitink,	

Eucharistieviering
12/2	•	10.30u	-	Pastor	Gerard	de	Wit,	

Gezinsviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

12/2	•	10.00u	-	Hr.	J.	Veldtrop,	Vianen
12/2	•	18.30u	-	Ds.	J.F.	Ezinga

PKN - Herv. Kerk
12/2	•	10.00u	-	

Ds.	C.N.	van	Dis,	Nieuwegein
12/2	•	18.30u	-	Ds.	M.	van	der	Zwan

Lezing bij Het Postmerk

Op	 de	 bijeenkomst	 van	 donder-
dag	9	februari	bij	de	postzegelver-
eniging	 Het	 Postmerk	 wordt	 een	
lezing	 gehouden	 over	 de	 Post	 uit	
West	 Afrika	 door	 de	 heer	 Verko-
ren.	Deze	bijeenkomst	vindt	plaats	
in	 het	 H.F.	 Witte	 Centrum,	 Henri	
Dunantplein	 4,	 De	 Bilt.	 Tevens	 is	
er	 de	 maandelijkse	 veiling	 en	 is	
het	winkeltje	aanwezig	voor	al	uw	
filatelistisch	materiaal.	
De	 aanvang	 van	 de	 avond	 is	 om	
20.00	uur	en	de	zaal	is	al	open	om	
19.30	uur.Toegang	is	zoals	gebrui-
kelijk	 gratis.	 Kijk	 ook	 op	 www.
postmerk.nl	.	

Chagall en  
De kleuren van de Ziel 

Aan	 de	 hand	 van	 dia’s	 wordt	 een	
tocht	 gemaakt	 door	 het	 werk	 uit	
de	 tweede	 helft	 van	 Chagall’s	
leven	 op	 donderdag	 9	 februari	 in	
de	 Woudkapel.	 Marc	 Chagall	 was	
een	 fenomeen.	 Hij	 werd	 geboren	
in	 de	 Wit-Russische	 provinciestad	
Vitebsk	(1887)	en	groeide	op	in	een	
typisch	joods	gezin	waarin	de	mys-
tiek	 van	 het	 chassidisme	 voelbaar	
was.	 Tot	 aan	 zijn	 dood	 heeft	 hij	
geschilderd	vanuit	de	diepe	indruk	
die	 de	 verhalen	 en	 ervaringen	 van	
zijn	 kindertijd	 op	 hem	 maakten.	
Aanvang	20.00	uur.

Filmavond in Maartensdijk

Zaterdag	11	februari	a.s.	om	19.45	
uur	is	er	weer	een	filmavond	in	de	
Ontmoetingskerk,	Kon.	Julianalaan	
26	in	Maartensdijk.	Deze	keer	is	de	
keuze	gevallen	op	de	film	‘Depar-
tures’	van	de	regisseur	Yojiro	Taki-
ta.	Vanaf	19.30	uur	staat	de	koffie/
thee	 klaar	 en	 de	 film	 begint	 om	
19.45	uur.	Voor	iedereen	toeganke-
lijk	en	gratis.	

Collecte van  
Amnesty International 

Mensenrechtenorganisatie	 Amnes-
ty	International	houdt	in	2012	voor	
de	 tiende	 maal	 een	 landelijke	 col-
lecte.	 Deze	 vindt	 plaats	 van	 12	
februari	tot	en	met	18	februari	2012.	
Er	zullen	landelijk	zo’n	24.000	col-
lectanten	dit	jaar	steun	gaan	vragen	
voor	het	werk	van	Amnesty.	 In	de	
gemeente	 De	 Bilt	 gaan	 ongeveer	
80	 collectanten	 langs	 de	 deuren.	
Inlichtingen	 zijn	 te	 verkrijgen	 bij	
Jenneke	Zaal	tel.	030	2291351.

Jeugddienst in Bilthoven

Zondag	12	februari	a.s.	 is	er	 in	de	
Julianakerk,	Julianalaan	42	te	Bilt-
hoven,	 om	 19.00	 een	 jeugddienst.	
De	dienst	voor	 jongeren	maar	ook	

door	 jongeren	 zal	 geheel	 in	 het	
teken	 staan	 van	Afrika;	 een	 groep	
jongeren	 uit	 de	 kerk	 gaat	 binnen-
kort	 een	 bouwreis	 naar	 Kaapstad	
maken.	In	de	dienst	zal	er	dan	ook	
vooruit	 worden	 gekeken	 naar	 de	
reis	en	wordt	een	film	getoond	over	
de	verwachtingen	en	idealen	van	de	
deelnemende	jongeren.

Fotoclub

Maandag	13	 februari	a.s.	 zal	Kees	
Floor	 bij	 fotoclub	 Bilthoven	 een	
lezing	 geven	 met	 bijbehorende	
foto’s	 over	 kleur-	 en	 natuurver-
schijnselen.	Kees	Floor	is	een	veel-
zijdig	 fotograaf	 en	 weerkundige	
en	staat	borg	voor	een	interessante	
avond,	welke	begint	om	20.00	uur	
en	wordt	gehouden	in	de	Statenka-
mer	 van	 het	 H.F.	 Witte	 Centrum,	
Henri	Dunantplein	4,	De	Bilt.	Voor	
verdere	inlichtingen	zie	de	website	
www.fotoclubbilthoven.nl

Film bij SWO De Duiventil
	
Iedere	 2e	 dinsdag	 van	 de	 maand	
om	 14.00	 uur	 is	 er	 een	 film	 bij	
S.W.O.-De	 Duiventil,	 Jasmijn-
straat	 6,	 De	 Bilt	 te	 zien.	 14	 febru-
ari	 draait	 de	 Film	 ‘I	 was	 a	 genius’	
(Komedie).	Speelduur	100	minuten.	
Entree	€	2,50.

Bijeenkomst Passage

Passage	 Bilthoven	 houdt	 op	 14	
februari	 a.s.	 haar	 ledenavond	 in	
‘Het	 Vogelnest’,	 Boslaan	 1,	 naast	

‘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

de	Zuiderkapel.	De	aanvang	is	om	
19.45	 uur.	 Het	 onderwerp	 van	 de	
avond	 is	 ‘Het	 leven	 van	Koningin	
Wilhelmina’,	 dat	 ingeleid	 wordt	
door	 de	 heer	 W.	 Kroon,	 voorheen	
gids	 op	 Paleis	 Het	 Loo.	 Belang-
stellenden	 zijn	 hartelijk	 welkom.	
Inlichtingen	 bij	 Nel	 Verheul,	 tel.	
030	2285528.

Schrijfcafé

Schrijf	 je	 graag	 brieven,	 kaarten,	
gedichten?	 Houd	 je	 van	 levens-
verhalen	en	dagboeken?	Ben	je	op	
zoek	 naar	 creatieve	 inspiratie	 om	
zelf	 te	 schrijven?	Ga	 dan	 naar	 het	
Schrijfcafé.	 Het	 Schrijfcafé	 voor	
Vrouwen	 is	weer	open	op	dinsdag	
14	februari	a.s.	
De	 bijeenkomsten	 vinden	 plaats	
iedere	 tweede	 dinsdagochtend	 van	
de	maand	van	10.00	 tot	 12.00	uur	
in	 de	 BeeKk-expositie	 ruimte	 van	
de	 Openbare	 Bibliotheek	 in	 win-
kelcentrum	De	Kwinkelier	 te	Bilt-
hoven.	 Ervaring	 in	 het	 (dagboek-)
schrijven	 is	 niet	 nodig.	Voor	meer	
informatie:	 marieke@mijnschrijf-
atelier.nl

Westbroeker Baas bij 
Groei&Bloei

Op	 22	 februari	 a.s.	 om	 20.00	 uur	
organiseert	 de	 afdeling	 Hilversum	
van	 Groei&Bloei	 een	 lezing	 over	
stinzenplanten	 door	 de	 heer	 Wim	
Baas	 uit	 Westbroek.	 Deze	 avond	
kan,	mede	dankzij	prachtige	foto’s,	
nader	kennis	worden	gemaakt	met	
deze	 gevarieerde	 groep	 planten,	
waarna	er	in	maart	a.s.	een	bezoek	
kan	volgen	aan	de	 stinzentuin	van	
de	heer	en	mevrouw	Baas	te	West-
broek.	 De	 lezing	 is	 in	 de	 Beth-
lehemkerk,	 Loosdrechtseweg	 263	
(ingang	 Melis	 Stokelaan)	 te	 Hil-
versum.

PCOB Ledenbijeenkomst

Op	 14	 februari	 2012	 verzorgt	 de	
heer	 P.	 Weeber	 het	 tweede	 deel	
van	zijn	 lezing	over	 Jordanië	voor	
de	Protestant	Christelijke	Ouderen	
Bond	 (PCOB).	 De	 aanvang	 is	 om	
14.30	 uur	 in	 de	 Ontmoetingskerk	
aan	de	Julianalaan	in	Maartensdijk.	
Ook	belangstellende	niet-leden	zijn	
van	harte	welkom.	

Daniel van Utrecht
werkend vanuit 

christelijke 
levensovertuiging 

Dorpsweg	20,	Maartensdijk
0346-210700	

(dag	en	nacht	bereikbaar)

www.adcura.nl

Oud papier
Groenekan
Op	 zaterdag	 11	 februari	 haalt	 het	
Rode	 Kruis	 afdeling	 Maartensdijk	
weer	oud	papier	op	 in	Groenekan,	
inclusief	 Nieuwe	 Weteringseweg,	
Voordorpsedijk,	 Ruigenhoeksedijk	
en	Achterweteringseweg.	 U	 wordt	
verzocht	 het	 papier	 (gebundeld	 of	
in	 dozen)	 of	 de	 papierkliko	 vóór	
9.00	uur	aan	de	weg	te	zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging	“Tweemaal	Zes”		
haalt	zaterdag	11	februari	oud	papier	
op	 in	 Maartensdijk.	 De	 papierwa-
gens	gaan	zaterdagmorgen	om	9.00	
uur	 rijden.	 U	 wordt	 verzocht	 uw	
papierkliko	of	het	goed	gebundelde	
papier	tijdig	aan	de	weg	te	zetten.

U wilt iets 'effe' kwijt
Dat	kan!	Deze	rubriek	staat	open	voor	lezers	van	De	Vierklank	en	kan	in-
gezet	worden	om	opmerkelijke	zaken	onder	brede	aandacht	te	brengen.	Er	
wordt	niet	gescholden,	persoonlijke	zaken	zijn	niet	welkom	en	het	is	ook	
niet	de	bedoeling	dat	er	oeverloze	discussies	in	de	krant	ontstaan.	

Stukken	dienen	in	Word	per	mail	ingezonden	te	worden	naar	info@vier-
klank.nl	en	mogen	niet	meer	dan	500	woorden	bevatten.	De	redactie	be-
houdt	zich	-	zonder	opgave	van	reden	-	het	recht	voor	om	niet	tot	plaatsing	
over	te	gaan.

Nu	de	raad	een	besluit	heeft	genomen
kan	de	tunnel	naar	De	Leijen	er	komen
en	is	die	straks	klaar
ja	het	klinkt	misschien	raar
dan	ben	je	blij	met	een	weg	zonder	‘bomen’

Guus Geebel Limerick
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Na	 een	 klein	 beetje	 speurwerk	 op	
het	 wereld	 wijde	 web	 bleek	 al	 snel,	
dat	 De	 Bilt	 niet	 op	 zichzelf	 stond.	
Ook	in	Amsterdam,	Den	Haag,	Apel-
doorn,	Utrecht,	Veenendaal	en	ga	zo	
maar	 door,	 waren	 er	 oranje	 strikken	
gesignaleerd.	 Volgens	 verschillende	
media	moest	de	Veense	Jongerenraad	
verantwoordelijk	 zijn	 voor	 de	 actie.		
En	 dus	 belden	 we	 voorzitter	 Daniel	
van	 Binsbergen	 op.	 ‘Ja,	 dat	 klopt’,	
bevestigt	 hij.	 ‘We	 hebben	 ongeveer	
50	 groepen	 jongeren	 door	 heel	 Ne-
derland	bereid	gevonden	om	de	strik-
ken	 op	 te	 hangen.	 Het	 is	 geweldig	
hoeveel	reacties	we	krijgen.	Ik	word	
plat	gebeld	door	de	media’,	lacht	hij.	
‘Op	deze	aandacht	had	ik	niet	durven	
hopen.’

Koningin
Met	de	ludieke	actie	wilde	de	Veense	
Jongerenraad	 drie	 dingen	 bereiken:	
‘We	wilden	Koningin	Beatrix	op	een	
originele	manier	 feliciteren	met	haar	
verjaardag’,	 zegt	 Van	 Binsbergen.	
‘Daarnaast	 wilden	 we	 laten	 zien	 dat	
jongeren	 in	heel	het	 land	klaar	staan	
om	hun	steentje	bij	te	dragen	aan	het	
Oranjegevoel	 te	 ondersteunen.	 En	
last	but	not	 least	willen	we	 iedereen	
uitnodigen	om	in	Veenendaal	Konin-
ginnedag	te	komen	vieren	op	30	april,	
vanwege	het	bezoek	van	de	Konink-
lijke	familie	aan	ons	mooie	plaatsje.’

Leuk en Aardig
Allemaal	 leuk	 en	 aardig,	 maar	 wie	
hing	 dan	 de	 strikken	 op	 in	 De	 Bilt?	

Van	 Binsbergen	 zocht	 het	 na	 en	 gaf	
ons	het	nummer	van	Stijn	Hendriks.	
We	 belden	 hem	 op.	 ‘Ja’,	 zegt	 Hen-
driks.	‘Dat	heb	ik	inderdaad	verzorgd	
in	De	Bilt.	Via	een	medestudent	hoor-
de	ik	van	de	actie	en	toen	heb	ik	aan-
geboden	om	in	De	Bilt	de	strikken	op	
te	hangen.’	
Hendriks	 kreeg	 een	 doos	 met	 50	
oranje	 strikken	 toegestuurd	 en	 ging	
in	de	nacht	van	30	op	31	januari	aan	
de	 slag.	 ‘Ik	 heb	 alles	 in	 mijn	 eentje	
gedaan’,	 vertelt	 hij.	 ‘De	 Bilt	 is	 niet	
zo	groot,	dus	dat	ging	wel.	Vooral	bij	
de	 rotonde	 ben	 ik	 bezig	 geweest.	 Ik	
heb	nog	wel	geprobeerd	om	ook	het	
standbeeld	 van	 de	 stier	 te	 voorzien	
van	een	strik,	maar	dat	was	nogal	las-
tig.	 De	 stier	 had	 geen	 aanknopings-
punt,	zeg	maar.’

Opruimen
Tijdens	 zijn	 versiertocht	 werd	 Hen-
driks	niet	belemmerd.	‘Mensen	keken	
wel,	maar	niemand	zei	er	wat	van.	Er	
reed	 zelfs	 een	 politieauto	 langs	 toen	
ik	bezig	was,	maar	die	 reed	gewoon	
door.’	En	dus	toverde	hij	het	centrum		
van	De	Bilt	 in	een	nacht	om	 tot	een	
versierde	 oranjebuurt.	 Als	 het	 goed	
is	 zijn	 de	 strikken	 inmiddels	 weer	
verwijderd	 door	 Hendriks	 zelf,	 zo	
beloofde	 hij	 vorige	 week.	 ‘Dat	 was	
deel	van	de	afspraak.	Alles	moet	net-
jes	 achtergelaten	 worden.	We	 willen	
geen	overlast	 bezorgen.’	Hendriks	 is	
blij	 dat	 hij	 een	 aandeel	 had	 aan	 de	
ludieke	actie,	die	landelijk	navolging	
kreeg.	‘Ja	geweldig’,	zegt	hij.	‘Ik	ben	
heel	blij	dat	de	stunt	geslaagd	is.	Het	
valt	 mensen	 op,	 dus	 het	 doel	 is	 be-
reikt.’

Stier had geen aanknopingspunt’
Oranje versierder De Bilt aan het woord

door Raphael Klees

Begin februari was een deel van de Hessenweg en de Looydijk in De Bilt plots versierd met 
opvallende oranje strikken. Menig bewoner en winkelier had geen idee waar ze vandaan kwamen.

De Vierklank ging op onderzoek uit.

Vorige week hingen er overal oranje strikken in het centrum van De Bilt.

Predicaat Kern met Pit
Eerder	 sleepte	 Groenekan	 al	 enkele	
malen	 het	 predicaat	Kern	met	 Pit	 in	
de	wacht,	nu	is	de	gemeente	De	Bilt	
hopelijk	aan	de	beurt.	‘Begin	volgend	
jaar	 is	 de	 prijsuitreiking,’	 aldus	 pro-
jectleider	 Petra	Cremers.	 ‘We	 zullen	
er	alles	aan	doen	om	juist	in	het	jubi-
leumjaar	van	De	Bilt	deze	prijs	bin-
nen	te	halen,	en	dingen	hopelijk	ook	
mee	 naar	 de	 provinciale	 trofee	 die	
eerder	door	Theater	in	’t	Groen	werd	
gewonnen.	 Het	 gaat	 bij	 alle	 deelne-
mende	 teams	 om	 mensen	 die	 hun	
leefomgeving	willen	verbeteren.	Dat	
kan	dus	ook	door	middel	van	levens-
verhalen.’

18 thema’s
De	Bilt	Schrijft	kan	niet	zonder	ver-
halen	 van	 inwoners.	 De	 organisatie	
roept	 inwoners	 dan	 ook	 op	 met	 nog	
meer	 verhalen	 en	 tips	 te	 komen.	 In-
middels	 staan	 er	 18	 schrijfthema’s	
op	 de	 website	 (www.debiltschrijft.
nl)	 waarover	 geschreven	 of	 verteld	
kan	 worden.	 Petra:	 ‘Graag	 tekenen	
we	zelf	ook	verhalen	van	mensen	op.		
In	Hollandsche	Rading	zijn	we	bezig	

met	een	eerste	audiotour,	samen	met	
EmkeTeitsma	 van	 MyTotem.	 Straks	
kunnen	 inwoners	 en	 andere	 belang-
stellenden	hier	op	locatie	naar	levens-

verhalen	 luisteren	 die	 mensen	 zelf	
vertellen.	Net	alsof	je	in	een	museum	
rondloopt,	maar	dan	wel	in	de	open-
lucht.	‘

Ook oud-bewoners doen mee met De Bilt Schrijft. Zo vertelde oud-
keeper Hans van Breukelen afgelopen week uitgebreid over zijn jeugd 
in De Bilt. Samen met Wilma van der Laan en Petra Cremers nam hij 
een kijkje bij zijn vroegere huis in het Burgemeester Heemstrakwartier.  
(Foto: Wilma van der Laan)

De Bilt in de race voor Kern met Pit
Het project De Bilt Schrijft is toegelaten tot Kern met Pit, de leefbaarheidswedstrijd

van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. 

Andere kijk op 
burgerinitiatief Centrumplan

Op	donderdag	26	januari	overhandigde	Hermie	Engelbertink	mede	namens	
een	groep	bewoners	een	burgerinitiatief	 aan	burgemeester	Gerritsen.	Het	
initiatief	werd	ondersteund	met	1111	handtekeningen.	De	initiatiefnemers	
vinden	de	communicatie	over	de	ontwikkelingen	in	het	Centrumplan	Bilt-
hoven	tekort	schieten.	Met	het	burgerinitiatief	willen	zij	bereiken	dat	het	
onderwerp	op	de	agenda	van	de	raad	geplaatst	wordt.	Nadat	de	geldigheid	
van	het	burgerinitiatief	is	vastgesteld	neemt	de	gemeenteraad	hierover	een	
besluit.

Peter	Dapper,	voorzitter	van	de	winkeliersvereniging	Bilthoven	De	Kwin-
kelier	staat	sceptisch	tegenover	het	burgerinitiatief.	Hij	noemt	de	vragenlijst	
die	is	gehanteerd	verwarrend	en	stelt	dat	van	de	winkeliers	een	minderheid	
achter	de	actie	van	Engelbertink	staat.	Hij	vindt	ook	wel	dat	de	communi-
catie	beter	kan,	maar	stelt	nadrukkelijk	dat	het	 trage	op	gang	komen	van	
de	ontwikkelingen	in	De	Kwinkelier	niet	te	wijten	is	aan	de	gemeente	of	
de	winkeliers.	Peter	Dapper	vindt	dat	de	plannen	voor	de	renovatie	van	het	
centrum	niet	opnieuw	ter	discussie	gesteld	moeten	worden.	Volgens	hem	
is	er	lang	genoeg	overlegd	en	moeten	de	plannen	die	er	nu	liggen,	gewoon	
worden	uitgevoerd.	[GG]

Boerderijbrand in 
Hollandsche Rading

Een	oude	boerderij	aan	de	Vuurse	Dreef,	in	de	bossen	tussen	Hollandsche	
Rading	 en	 Lage	 Vuursche,	 is	 maandagmiddag	 verwoest	 door	 brand.	 De	
brand	werd	rond	kwart	voor	vier	’s	middags	ontdekt.	Bij	aankomst	van	de	
brandweer	bleek	dat	het	rieten	dak	bij	de	schoorsteen	al	in	brand	stond.	

De	 brandweer	 rukte	 uit	 met	 groot	 materieel,	 maar	 vanwege	 het	 oude	 en	
hoogstwaarschijnlijk	dus	niet	geïmpregneerde	riet	was	er	geen	houden	aan.	
Oficier	van	Dienst	Peter	Dekker	zegt	dat	hij	bij	aankomst	zag	dat	het	dak	
rond	de	schoorsteen	in	brand	stond.	Het	vuur	is	volgens	hem	naar	binnen	
geslagen.	Volgens	de	brandweer	was	het	gebouw	aan	de	Vuurse	Dreef	niet	
meer	 te	 redden.	De	brandweer	heeft	de	boerderij	gecontroleerd	 laten	uit-
branden.	De	bewoner	en	diens	drie	honden	en	drie	katten	bleven	ongedeerd.	
De	brand	werd	waarschijnlijk	veroorzaakt	door	een	probleem	in	de	schoor-
steen.	[HvdB]

Maandagmiddag brandde deze markante boerderij volledig uit. (foto Peter 
van Woudenberg)



VOORDEEL HELE WEEK

1 Kg. 5.98

500
gram 5.98

1 Pot 3.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 9 februari
t/m woensdag 15 februari

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

VRIJDAG-ZATERDAG VOORDEEL

Kip krokant schnitzels
Slavinken
Rundervinken

Halve grillworst én 
leverworst 

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG

Runderrollade
Procureurrollade
Rosbief

Sellerysalade
Hammousse
Filet Americain

Half om half gehakt 1 Kg.  | 4.50   
Rundergehakt 1 Kg.  | 4.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

3x 100
gram 4.98

Schouderkarbonade

Sucadelappen 

Verse Goulashsoep 
van ’t huis! 

  DONDERDAG

Diverse
 vleesw

aren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

SHOARMA 

6 halen / 
   5 betalen

1 Kg. 6.98

6.-

STOMPETOREN EXTRA 
BELEGEN

ONZE GOUD MÉT STER 
BEKROONDE ROOKWORSTEN!

5 STUKS VOOR EEN TIENTJE! 

500
gram 4.98

Lekker met die vorst!

Lekker pittig!

Vers gesneden

Soepgroenten
250 gram

0,69

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Pitloze

Druiven
500 gram

•  Mihoen met kip
PER PORTIE ______________  4,95
        HEERLIJK VOL VAN SMAAK

•  Coq au Vin 
MET KRIELTJES EN GROENTE __  1,25

•  Chili Con Carne
 ____________100 GRAM  0,89

Mooie

Witlof
500 gram

0,75 1,49

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 13 FEBRUARI, DINSDAG 14 FEBRUARI 

EN WOENSDAG15 FEBRUARI

Vers gesneden

Bietjes ______________  500 GRAM  0,99

Elstar handappels _______  KILO  0,99
Alle

Lasagnes ___________  100 GRAM 0,99
Nu 4 soorten

Nu de lekkerste 
Mandarijnen en Mineolas 

één en al vitamine en sap!!

Dagelijks verse soepen
Uit eigen keuken!

100 GRAM

(ook vegetarisch)
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Bouw CEC snel van start
Woensdag 1 februari heeft Woonstichting SSW in De Bilt 

oficieel opdracht gegeven aan bouwbedrijf Hegeman BV uit 
Vriezeveen voor de bouw van het Cultureel Educatief Centrum 
(CEC) in Bilthoven. Met het zetten van een handtekening gaat 

de bouw nu binnen een paar weken van start. 

Het	CEC	wordt	gebouwd	tussen	de	Planetenbaan	en	Melkweg	in	Bilthoven.	
Het	is	circa	10.000	m2	groot	en	zal	een	zevental	verschillende	gebruikers	
huisvesten	waaronder	twee	basisscholen,	een	kinderdagverblijf,	een	peuter-
speelzaal,	de	Biltse	muziekschool,	het	Kunstenhuis	De	Bilt,	het	Centrum	
voor	Jeugd	en	Gezin	en	de	openbare	bibliotheek.

Huurwoningen
Daarnaast	worden	nog	19	huurwoningen	en	een	gemeenschappelijke	ruimte	
bovenop	het	CEC	gerealiseerd.	SSW	is	met	Groepswonen	van	Ouderen	De	
Bilt	 in	gesprek	om	van	de	appartementen	een	woongroep	 te	maken.	Het	
CEC	 zal	 naar	 verwachting	 in	 oktober	 2013	 haar	 deuren	 openen	 voor	 de	
gebruikers.	GROUP	A	uit	Rotterdam	is	de	architect	van	het	CEC.	Kijk	ook	
op	http://www.melkwegdebilt.nl	voor	meer	informatie.

Artist Impression van het CEC.

Colijn	zocht	contact	met	de	 in	Tien-
hoven	 woonachtige	 kunstenaar	 Gio	
Flantua.	 Ze	 kennen	 elkaar	 al	 jaren.	
De	 mannen	 zijn	 allebei	 liefhebbers	
van	 oude	 auto’s.	 Flantua	 heeft	 zelf	
een	 originele	 A-Ford,	 eenT-Ford	 en	
een	 oude	 Peugeot.	 Bovendien	 nog	
een	aantal	oude	motoren.	Colijn	heeft	
zelfs	 een	 hele	 collectie	 oude	 auto’s,	
de	 oudste	 uit	 1910.	 Gio	 Flantua	 be-
dacht	dat	het	mogelijk	moest	zijn	om	
uit	 de	 verzameling	 onderdelen	 een	
nieuw	voertuig	te	bouwen.	Maar	dan	
wel	heel	anders	zoals	de	oude	A-Ford	
er	ooit	uit	heeft	gezien.	Het	zou	een	
fantasierijk	kunstwerk	worden.

Volledige auto
Flantua	maakte	een	ruw	ontwerp	zo-
als	hij	bedacht	dat	het	kunstwerk	zou	
kunnen	 worden.	 Toen	 pakte	 hij	 een	
lasapparaat	 en	 begon	 de	 onderdelen	
aan	 elkaar	 te	 lassen.	 Daar	 begon	 hij	

mee	kort	na	de	 jaarwisseling.	 Iedere	
dag	was	 hij	 aan	 het	werk	 in	 het	 ga-
ragebedrijf.	 Op	 het	 moment	 dat	 De	
Vierklank	 het	 kunstproduct	 te	 zien	
krijgt	is	het	net	af.	Al	werkend	heeft	
de	creatie	zijn	uiteindelijke	vorm	ge-
kregen	 van	 de	 kunstenaar.	Alle	 spe-
ciieke	 onderdelen	 hebben	 een	 plek	
gekregen.	We	zien	de	spatborden,	de	
claxon,	het	 stuur,	de	 tank.	Maar	ook	
de	 stoelen,	 de	 assen,	 de	 bumper	 en	
de	 temperatuurmeter.	 Hoe	 langer	 je	
kijkt,	 hoe	meer	 je	 ontdekt.	Achterop	
is	ook	een	origineel	Amerikaans	num-
merbord	bevestigd.	
Flantua:	 ‘Aan	de	onderdelen	 is	niets	
veranderd.	 Ik	 heb	 ze	 alleen	 een	 an-
dere	 plek	 gegeven.	 Maar	 met	 elkaar	
vormen	 ze	 toch	 weer	 een	 volledige	
auto.’	We	 ontdekken	 dat	 hij	 de	 auto	
ook	 een	 ‘hart’	 heeft	 gegeven	 waar-
aan,	heel	symbolisch,	een	paar	van	de	
oude	kleppen	zijn	bevestigd.

Op tijd stoppen
Je	 kunt	 er	 van	 alles	 in	 zien,	 wan-
neer	je	enige	tijd	naar	het	kunstwerk	
kijkt.	Het	prikkelt	de	fantasie.	Je	zou	
er	zelfs	een	paard	in	kunnen	zien	dat	
zich	omhoog	richt.	Van	alles	is	moge-
lijk.	Het	is	nu	af.	Alfred	Colijn	is	nog	
voorzichtig	in	de	weer	met	een	oude	
autoruit.	Gio	Flantua	wil	er	niets	van	
weten.	‘Zo	is	het	goed’,	besluit	hij.	’Je	
moet	op	tijd	weten	te	stoppen.	Soms	is	
wat	je	weglaat	belangrijker	dan	wat	je	
er	op	zet.’	Wat	er	nu	nog	moet	gebeu-
ren	 is	 dat	 de	 creatie	wordt	 gestraald	
en	daarna	gecoat.	Dat	laatste	ook	om	
het	 te	 conserveren.	 Het	 geheel	 zal	
hierdoor	 een	 diepzwarte	 kleur	 krij-
gen.	Het	 krijgt	 een	plek	 aan	de	weg	
op	het	terrein	naast	het	bedrijfspand.	
Daarbij	komt	ook	een	Buick	uit	1938	
te	staan.	Het	is	een	oude	sleepwagen.	
Aan	deze	auto	wordt	verder	niets	ver-
anderd,	hij	blijft	er	uit	zien	zoals	hij	

is.	De	bedoeling	is	dat	de	opstelling	in	
het	voorjaar,	na	enkele	aanpassingen	
aan	 het	 terrein	 z’n	 deinitieve	 plek	
krijgt.	Als	 over	 enige	 tijd	 het	 kunst-
werk	op	z’n	plaats	staat,	met	de	Buick	
er	naast,	vormen	ze	een	opmerkelijke	
blikvanger	aan	de	dr.	Welfferweg.

Realistische creaties
Dit	kunstwerk	 is	van	een	geheel	 an-
dere	 aard	 dan	 Flantua	 gewend	 is	 te	
maken.	Hij	maakt	meestal	realistische	
creaties	van	menselijke	iguren.	Daar-
in	probeert	de	kunstenaar	de	aspecten	

van	 het	 menselijke	 bestaan	 weer	 te	
geven.	De	kwetsbaarheid	van	de	mens	
is	daarbij	een	regelmatig	terugkerend	
thema.	 Flantua	 werkt	 uitsluitend	 in	
brons.	Hij	heeft	ook	enkele	malen	een	
grafmonument	vervaardigd.	Dit	soort	
opdrachten	doet	hij	echter	niet	meer.	
‘Ik	vond	het	deprimerend	worden	om	
dit	soort	dingen	te	maken’,	bekent	hij.	
Hij	 houdt	 zich	 nu	 bezig	 met	 andere	
opdrachten	 en	 vond	 het	 maken	 van	
deze	 opmerkelijke	 plastiek	 uit	 oude	
A-Ford	 onderdelen	 een	 leuke	 afwis-
seling.	

Westbroek krijgt er
een bijzonder kunstwerk bij

door Martijn Nekkers

Wat doe je wanneer je in het bezit bent van een verzameling auto-onderdelen van een A-Ford uit 
1931? Alles bij elkaar is het eigenlijk niets meer dan een hoop schroot. Maar om die onderdelen nu 

naar de smeltoven af te voeren…. Daar moet iets anders mee te doen zijn dacht Alfred Colijn van het 
autobedrijf aan de dr. Welfferweg.

Alfred Colijn (l) en Gio Flantua bij het bijzondere kunstwerk. Op de 
achtergrond de oude Buick die ook een plekje krijgt in de opstelling aan de 
Dr. Welfferweg.

‘Het	gaat	uitstekend.	We	zijn	de	punt-
jes	op	de	i	aan	het	zetten’,	zegt	Luci-
enne	de	Valk.	Afgelopen	week	werd	
de	laatste	hand	gelegd	aan	de	muzika-
le	 voorbereiding	 voor	 de	Winterfair.	
‘Het	gaat	lopen	als	een	klokje’,	lacht	
De	Valk	 trots.	Vier	 jaar	 is	 ze	 nu	 di-
rigent	van	het	 leerlingenorkest	en	de	
harmonie	van	de	VVBB.	 ‘Het	 is	ge-
weldig	om	te	doen.	Ik	heb	eerst	twee	
keer	 een	periode	als	 interim-dirigent	
gediend	en	vervolgens	werd	unaniem	
‘ja’	 gezegd	 door	 de	 hele	 harmonie	
voor	 het	 vaste	 dirigentschap.	 Tja,	
toen	 kon	 ik	 er	 niet	 meer	 onderuit’,	
lacht	De	Valk.

Afrikaanse invloed
‘Sinds	ik	ben	aangetreden	als	dirigent	
hebben	we	een	heel	nieuw	instrumen-
tarium	gekregen	en	is	er	link	wat	ver-
anderd	de	afgelopen	jaren.	We	hebben	

een	 moeilijke	 periode	 gehad,	 maar	
sinds	 een	 jaar	 gaat	 het	 niveau	 weer	
omhoog.	 We	 hebben	 een	 groep	 van	
twaalf	 leerlingen	 overgeheveld	 naar	
de	harmonie	en	dat	gaat	nu	geweldig.	
De	sfeer	is	zo	goed.	Het	plezier	spat	er	
vanaf’,	vertelt	De	Valk	enthousiast.	In	
1991	haalde	ze	haar	praktijkdiploma	
Harmonie	 Fanfare	 Directie	 aan	 het	
Conservatorium	en	een	 jaar	 later	het	
diploma	Docerend	Musicus	Klassiek	
Slagwerk.	 In	 binnen-	 en	 buitenland	
volgde	ze	ook	nog	extra	cursussen	op	
het	gebied	van	Harmonie	en	Fanfare	
directie.	

Nu	 is	de	dirigente	uit	Zwammerdam	
dagelijks	 actief	 als	 slagwerkdocent	
bij	 het	 Muziek	 Collectief	 Bodegra-
ven,	Fanfare	D.S.S	Aarlanderveen	en	
Wilhelmina	Zwammerdam.	Zo	 geeft	
ze	onder	andere	les	op	Afrikaanse	&	

Braziliaanse	 slagwerkinstrumenten.	
‘In	mijn	 eindexamenjaar	 kwamen	 er	
net	 wat	Afrikaanse	 studenten	 op	 het	
conservatorium.	Die	hebben	me	beïn-
vloedt’,	legt	ze	uit.	‘Het	is	ontzettend	
leuk	om	hierin	 les	 te	geven.	Ook	bij	
de	VVBB	heb	ik	het	er	nu	een	beetje	
in	 gebracht.	 Een	 deel	 van	 de	 drum-
band	 speelt	 nu	 enkele	 nummers	met	
de	handen.	We	hebben	een	leuk	stuk	
gearrangeerd,	dus	de	Winterfair	krijgt	
toch	nog	een	tropisch	tintje.’

Winterfair
Vorig	 jaar	 werd	 de	 eerste	 editie	 ge-
houden	 van	 de	 Winterfair:	 een	 mu-
zikaal	 spektakel	 gecombineerd	 met	
allerlei	workshops,	 demonstraties	 en	
stands.	 Het	 bleek	 een	 groot	 succes.	
Nu	 wil	 de	 Brandweerharmonie	 er	
een	traditie	van	maken	in	Bilthoven.	
Tussen	 13.00	 en	 18.00	 uur	 zijn	 be-
langstellenden	 gratis	 welkom	 in	 Het	
Nieuwe	Lyceum	aan	de	Jan	Steenlaan	
38	in	Bilthoven.

‘Ik	heb	ontzettend	veel	zin	in	de	Win-
terfair’,	zegt	De	Valk.	‘Het	is	een	van	
de	 muzikale	 hoogtepunten	 van	 het	
jaar	voor	mij.	En	er	komt	een	heel	an-
der	publiek	op	af	dan	normaal	door	de	
stands	 en	workshops.	Dat	maakt	 het	
extra	leuk.	We	hebben	dit	jaar	ook	een	
speciaal	 muzikaal	 programma	 van-
wege	 ons	 85-jarig	 bestaan.	 We	 heb-
ben	 een	 compilatie	 gemaakt	 van	 de	
muziekstukken	 die	 we	 de	 laatste	 30	
jaar	 hebben	 gespeeld,	 gecombineerd	
met	ons	nieuwste	repertoire.	De	Har-
monie	is	heel	erg	veelzijdig.	Ik	denk	
dat	 het	 voor	 een	 groot	 publiek	 aan-
trekkelijk	is.’

‘Het plezier spat er vanaf’
Winterfair muzikaal hoogtepunt voor dirigente

door Raphael Klees

Komende zaterdag is het zover. De Muzikale Winterfair van de Vereniging der Vrijwillige 
Brandweerharmonie Bilthoven (VVBB) wordt gehouden van 13.00 uur tot 18.00 uur in Het Nieuwe 

Lyceum in Bilthoven. Al weken kijken de muzikanten er naar uit. Zo ook dirigente Lucienne de Valk.

Dirigent Lucienne de Valk zal tijdens de Winterfair de Brandweerharmonie 
leiden.

Informatie over reizen 
naar Zwarte Woud

Zaterdag	25	februari	a.s.	wordt	er	in	Dijckstate,	Maertensplein	te	Maartens-
dijk	informatie	verstrekt	over	de	twee	geplande	zesdaagse	busreizen		in	mei	
en	 juni	a.s.	naar	het	Zwarte	Woud.	Deze	VIP	 reizen	zijn	 inmiddels	bijna	
uitverkocht.	

Om	kennis	te	maken	met	de	andere	deelnemers	en	voor	de	laatste	nieuw-
tjes	 over	 deze	 reizen	 is	men	welkom	 in	Dijckstate	 vanaf	 9.30	 uur.	Deze	
reizen	worden	georganiseerd	door	‘Reisvrienden	van	Hennie	en	Henk’,	als	
een	 zeer	 tijdelijke	 voortzetting	 van	 voorheen	 Reisclub	 55+.	 Inlichtingen	
tel.0346	212288.
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Hiety	 en	 haar,	 al	 overleden,	 twee-
lingzus	 Doeke	 zijn	 geboren	 in	 Soe-
kaboemi	 in	 het	 toenmalige	 Neder-
lands	 Indië.	Ze	waren	het	 tweede	en	
derde	kind	in	een	gezin	dat	later	zou	
bestaan	uit	acht	kinderen.	Vader	was	
hoofd	van	een	school	en	koordirigent.	
Van	 Soekaboemie	 zijn	 ze	 verhuisd	
naar	 Bandoeng	 en	 vervolgens	 naar	
Batavia.	 In	 1934	 ging	 Hiety’s	 vader	
met	 pensioen	 (vanwege	 de	 tropen-
jaren)	 en	moest	het	gezin	 terug	naar	
Nederland.	Hiety,	inmiddels	bijna	10	
jaar	oud	leek	dat	niet	heel	geweldig.	
Haar	vader	zei:	‘Dat	is	een	mooi	land	
en	je	kunt	er	hardlopen	zonder	dat	je	
zweet’.	 Omdat	 haar	 opa	 en	 oma	 in	
Hollandsche	 Rading	 woonden	 trok	
het	 gezin	 bij	 hen	 in.	 Het	 was	 een	
slechte	 tijd,	maar	er	was	ook	veel	 te	
genieten.	In	Hollandsche	Rading	was	
ruimte	genoeg	om	te	spelen,	zeker	in	
de	 speeltuin	 behorend	 bij	 het	 hotel/
restaurant	 van	 Lunteren	 naast	 opa	
en	oma.	Leuk	was,	voor	de	kinderen	
Grimm,	dat	 deze	 familie	 van	Lunte-
ren	14	kinderen	had.	

School
De	 basisschool	 werd	 in	 Hilversum	
doorlopen	 en	 op	 een	 gegeven	 mo-
ment	 kon	 vader	 een	 kolenschuur	 en	
huis	kopen	aan	de	Tolakkerweg.	Hol-
landsche	Rading	was	nog	maar	klein,	
ongeveer	 180	 gezinnen,	 maar	 had	
wel	17	winkels.	Samen	met	 anderen	
richtte	haar	vader	de	Vereeniging	tot	
Evangelisatie	 op.	 Eerst	 werd	 er	 ge-
kerkt	in	de	schuur	bij	opa	en	in	1938	
werd	de	Adventkapel	gebouwd,	mede	
dankzij	 een	 gift	 van	 freule	 de	 Pes-
ters,	bekend	met	Hollandsche	Rading	
omdat	haar	famile	het	grote	landhuis	
op	de	Zwaluwenberg	 jaren	bewoond	

had.	 Na	 de	 basisschool	 volgde	 het	
Christelijk	Lyceum	(aan	de	Naarder-
weg,	waar	nu	de	TROS	zit).	In	de	oor-
logsjaren	werd	het	onderwijs	daar	al	
snel	minder	maar	vanwege	de	goede	
cijfers	 werden	 Hiety	 en	 Doeke	 toe-
gelaten	 op	 de	 Kweekschool	 Jan	 van	
Nassau	 in	 Utrecht,	 waar	 beiden	 het	
diploma	behaalden.	Daarna	ging	Hi-
ety	de	verpleging	in.

Diacones 
Hiety	werd	‘proefzuster’	in	het	Diaco-
nessenziekenhuis	 in	Utrecht	en	heeft	
daar	uitgebreid	geleerd	en	ondervon-
den	 hoe	 een	 ziekenhuis	 schoonge-

maakt	moest	worden.	Het	Diacones-
senhuis	 was	 een	 opleidingsinstituut	
voor	 christelijke	 meisjes.	 De	 eerste	
diacones,	 Febe,	wordt	 al	 beschreven	
in	 een	 brief	 van	 Paulus	 in	 het	 jaar	
60.	In	de	beginjaren	van	1800	startte	
Theodor	 Fliedner	 in	 Duitsland	 het	
Diaconessenwezen	op.	In	1844	werd	
het	Diaconessenhuis	in	Utrecht	opge-
richt,	 de	diaconessen	kregen	aan	het	
bed	les	van	de	hoogleraar	B.F.	Suer-
man.	Hiety	werd	na	drie	jaar	gevraagd	
om	diacones	te	worden	en	stemde	toe.	
In	1952	werd	ze	 ingezegend.	Diaco-
nes	ben	je	voor	het	leven.	Toen	Hiety	
diacones	werd	waren	er	nog	150,	nu	
zijn	 er	 nog	 maar	 15	 over.	 Diegenen	
die	dat	nog	kunnen	ontmoeten	elkaar	
eenmaal	 in	 de	 twee	 maanden.	 Hiety	
is	daar	meestal	bij.	Als	gediplomeerd	
zuster	kreeg	je	geen	salaris,	wel	zak-
geld	 en	 dat	 was	 voor	 een	 schoon-
maakster	evenveel	als	voor	een	zuster	
die	 in	 de	 OK	 werkte.	 De	 diacones-
sen	woonden	samen	en	hoefden	niet	
te	 betalen	voor	 kost	 en	 inwoning	 en	
kleding.	 Na	 een	 tijd	 werd	 Hiety	 ge-
plaatst	 in	 een	 buitenpost:	 het	 werd	
een	kraamcentrum	in	de	Betuwe.	Als	
een	diacones	wilde	trouwen	moest	ze	
stoppen	met	werken.	 ‘Ik	hoefde	niet	
zo	 nodig	 te	 trouwen,	 zag	 genoeg	 in	
de	gezinnen	waar	ik	werkte,	ik	richtte	
me	met	 toewijding	 en	 voor	 de	 volle	
100%	op	mijn	werk.	In	het	begin	had	
ik	 een	 iets	 en	 ietste	 ik	 gemiddeld	
wel	 70	 kilometer	 per	 dag	 om	 bij	 de	
verschillende	 gezinnen	 te	 gaan	 hel-
pen.	Later	kreeg	ik	een	brommer,	ge-
volgd	 door	 een	 scooter	 en	 een	 auto.	
Ik	denk	dat	ik	wel	2000	kinderen	heb	
‘gevangen’.	Ik	heb	veel	beleefd,	veel	
gezien	en	ook	veel	gelachen.	Het	wa-
ren	mooie	jaren.	Ik	heb	heel	veel	uren	

gewerkt,	want	in	de	kraam	kun	je	al-
tijd	opgeroepen	worden	maar	 ik	heb	
mijn	werk	altijd	met	heel	veel	plezier	
gedaan’.	

Vakantie
Als	jong	meisje	ging	Hiety	op	vakantie	
in	 zomerkampen.	Later	werd	 ze	 daar	
leidster	samen	met	haar	zus.	Toen	Hi-
ety	 een	 auto	 had	 gingen	 ze	 ook	 naar	
België,	Luxemburg,	Frankrijk,	Duits-
land,	 Denemarken	 en	 Engeland.	 ‘In	
1947	 werd	 ik	 als	 jonge	 diacones	 ge-
vraagd	om	naar	het	World	Conference	
of	Christian	Youth	te	gaan	in	Oslo.	Dit	
werd	georganiseerd	om	het	opkomen-
de	oecumene	 te	versterken	en	diende	
als	 voorloper	 op	 de	 daadwerkelijke	
oprichting	van	de	Wereldraad	van	Ker-
ken.	Vooruitlopend	op	deze	reis	kregen	
de	Nederlandse	deelnemers	een	uitno-
diging	voor	deelname	aan	een	 	 infor-
matiedag	bij	Jonkvrouw	Wttewaal	van	
Stoetwegen.	In	de	uitnodiging	van	28	
mei	 1947	 stond	 onder	 andere	 –	 Men	
wordt	 verzocht	 eigen	 boterhammen	
voor	de	kofiemaaltijd	mee	 te	 nemen	
en	 graag	 ook	 suiker	 voor	 kofie	 en	
thee.	Er	waren	5000	jongeren	uit	vele	
landen	afkomstig	en	allemaal	geloof-
den	we	in	die	ene	Heer.	Insprirerend.	
Met	de	trein	heen	en	terug	via	Zweden.	
Een	 prachtige	 tijd’.	Verder	 is	 ze	 ook	
nog	eens,	vanwege	de	vele	uren	die	ze	
gemaakt	had,	zes	weken	met	vakantie	
gestuurd.	 Ze	 ging	 toen	 met	 haar	 zus	
naar	Aruba.	

Gezelschapsdame 
Toen	Hiety	60	 jaar	was	ging	 ze	met	
pensioen	 en	 trok	 ze	 bij	 haar	 twee-
lingzus	in	Hollandsche	Rading	in.	Ze	
verricht	sindsdien	allerlei	werkzaam-
heden	voor	de	Adventkapel.	Ze	komt	
er	 graag	 en	 voelt	 soms	 tijdens	 een	
viering	 een	 speciale	 sfeer	 en	 is	 dan	
volgens	 haar	 gevoel	 al	 zeker	 in	 het	
Koninkrijk	 van	 de	 Heer.	 Voor	 haar	
moeder	 werd	 ze	 gezelschapsdame	
en	 later	 verzorgster.	 Haar	 lieve	 zus	
overleed	 aan	 kanker.	 Haar	 moeder	
overleed	op	106	jarige	leeftijd.	Hiety	
kijkt	 terug	op	een	goed	 leven,	mede	
mogelijk	gemaakt	door	de	 liefde	die	
ze	altijd	ontvangen	heeft	van	haar	ou-
ders.	 ‘Daar	kunnen	wij	 allemaal	 een	
leven	lang	mee	door’.	

Hiety	(dus	87	jaar)	reist	het	liefst	met	
het	openbaar	vervoer.	Als	ze	weer	een	
uitnodiging	 krijgt	 voor	 de	Mathilde-
dag	wil	ze	graag	komen.	Maar	het	ligt	
wel	aan	het	weer.	Ze	moet	dan,	legt	ze	
uit,	eerst	met	de	bus	naar	Utrecht,	dan	
met	de	trein	naar	Bilthoven	en	lopen	
naar	Jachtlust.	Als	het	kan	doet	ze	het.	
De	 door	 mij	 voorgestelde	 Regiotaxi	
is	niets	voor	haar,	ze	wil	zelf	bepalen	
wanneer	ze	aankomt	en	vertrekt.	

Hiety Grimm: 
oudste Mathilde in gemeente De Bilt

door Marijke Drieenhuizen

Margaretha Frederica Mathilde Clara Grimm is 87 jaar en woont zelfstandig in Hollandsche Rading. 
Haar roepraam was Greetje, maar haar oudste broer Frits noemde haar steeds Hiety. Dat werd 

overgenomen door anderen en ze altijd blij geweest dat Frits daar destijds mee begonnen is. 
‘Er waren veel zusters Greetje maar ik was de enige zuster Hiety’, vertelt ze aan de eetkamertafel bij 

een pot thee en een schaaltje met koekjes.

Zuster Hiety Grimm (op deze foto 
ongeveer 55 jaar) heeft gedurende 
haar loopbaan als kraamzuster zeker 
2000 kinderen ‘gevangen’. 

Hiety Grimm, de oudste Mathilde in de gemeente De Bilt.

In	 de	 aanloop	 naar	 900	 jaar	De	Bilt	
gaan	 leerlingen	van	de	groepen	7	en	
8	 van	 scholen	 in	 de	 gemeente	 een	
hoorspel	 maken.	 ‘Mathilde	 en	 haar	
helden’	 is	 de	 titel	 van	 het	 verhaal	
waarin	 keizerin	 Mathilde,	 die	 bijna	
900	jaar	geleden	de	gemeente	De	Bilt	
stichtte,	de	hoofdpersoon	is.	De	tekst	
is	 geschreven	 door	 Irene	 Jongbloets	
en	Ceciel	Jacobs.	Het	hoorspel	is	een	
onderdeel	van	het	project	‘Pimp	mijn	
sprookje’.	

De	 leerlingen	 gaan	 het	 verhaal	 met	
geluiden	 en	 effecten	 tot	 leven	 bren-
gen.	Kunst	Centraal	zorgde	voor	een	
lespakket	waarin	uitleg	staat	over	het	
samen	maken	van	een	hoorspel.	Kunst	
Centraal	 is	 een	 provinciale	 stichting	
die	 voor	 kinderen	 uit	 het	 primair	 en	
voortgezet	onderwijs	evenementen	op	
cultureel	gebied	organiseert	en	bege-
leidt.	Op	14	maart	is	het	Mathildedag	
en	 worden	 op	 de	 lokale	 radiozender	
Roulette	FM	de	drie	leukste	hoorspe-
len	uitgezonden.	Scholen	kunnen	hun	
bijdrage	tot	10	februari	inzenden.	Het	
hoorspel	 bestaat	 uit	 vijf	 delen..Leer-

lingen	van	de	 Julianaschool	 zijn	on-
der	 leiding	 van	 juf	 Kristel	 Schets	 al	
druk	 bezig	 met	 de	 voorbereidingen.	
Zij	maken	een	hoorspel	van	het	der-
de	deel.	 ‘We	hopen	natuurlijk	dat	ze	
onze	inzending	zo	leuk	vinden,	dat	ze	

die	uitzenden.’	Overigens	 zijn	na	14	
maart	 alle	 inzendingen	van	de	 scho-
len	op	de	website	pimpmijnsprookje.
nl	 te	beluisteren.	Op	deze	website	 is	
meer	 informatie	 over	 de	 schoolpro-
jecten	te	vinden.	[GG]

Leerlingen Julianaschool oefenen voor hoorspel

Juf Kristel hoopt dat de bijdrage van haar groep wordt uitgezonden. 

Swingende beestenboel op ’t Kompas

Op	School	met	 de	Bijbel	 ’t	Kompas	was	 het	 afgelopen	 donderdagavond	
een	swingende	beestenboel.	Ouders,	grootouders,	broers	en	zussen	van	de	
leerlingen	van	’t	Kompas	waren	deze	avond	naar	school	gekomen	voor	de	
zangavond	die	 in	de	hal	van	school	werd	gehouden.	De	kinderen	van	de	
diverse	groepen	lieten	vanaf	het	podium	verschillende	dierenliedjes	horen	
die	zij	de	afgelopen	week	hadden	ingestudeerd.	

Veel	van	de	liedjes	werden	opgeluisterd	met	gebaren,	solopartijen,	muziek-
instrumenten	en	andere	attributen.	Ook	het	publiek	zelf	mocht	van	zich	la-
ten	horen	tijdens	de	samenzang	van	onder	andere	‘k	zag	2	beren	broodjes	
smeren’	en	‘lief	klein	konijntje’.	Net	als	vorig	jaar	was	ook	deze	zangavond	
een	groot	succes.	Na	aloop	kon	iedereen	nog	even	gezellig	napraten	onder	
het	genot	van	warme	chocolademelk	of	gluhwein.

(Gerdien Sterrenburg)

 Dit artikel, waarin over een te 
organiseren activiteit in 2013 
wordt verteld is ook te vinden op 
www.900jaardebilt.nl 
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SALE
NU DE HELE WINTERCOLLECTIE VOOR 
RONDE PRIJZEN*

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

Kijk op 

www.nagelfashion.nl 
voor de nieuwe collectie 

dames- en babymode

€10 €15

€25

€20

€30

Fashion for eve ry age

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

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

Kapper Hans (allerlaatste 
deelnemer in Egmond) gaat 

voor 1 PR in Schoorl, daarom 
aanstaande zaterdag na 13.00 uur 
gesloten (mentale voorbereiding).  

Bel. 212455

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

Wildgebakken licht 
meergranenbol 
        van  €2,35 nu

1,95

Skitaartje 

gevuld met 

Zwitserse 

room en 

kersen
9,95

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Valentijnsdag

Voor de leukste

Valentijncadeau's
en kaarten
ga je even

naar Primera

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

Maertensplein 26 a, Maartensdijk  
Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

ANEMONEN
2 BOS € 4,95

ROZEN
20 ST € 4,95

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

CITROEN C4 GRAND PICASSO 

2008, 84.000, GRIJS MET,

CRUISE C, CLIMATE C, ABS, 

RAD/CD, 2.0 16V AUT. 

7 PERS, ER, CV, SB, ESP,

 € 13.750,00 

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 PICASSO 1.8 16V 2005 124.000 GRIJS MET,CRUISE C,CLIMATE C,ABS,RAD/CD,  € 6.900,00 

PEUGEOT 107 1.0 12V 3DRS. 2008 19.000 D BLAUW MET,AIRCO,ER,CV,SB,ABS,RAD/CD  € 6.750,00 

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

PEUGEOT 207 1.4 16V 5DRS 2006 117.000 WIT,AIRCO,ABS,ER,CV,SB,MLV,RAD/CD,  € 6.950,00 

PEUGEOT 407 1.6 HDIF 110PK 2005 156.000 GRIJS MET,CLIMATE C,CRUISE C,LMV,ABS,ER,CV,SB,

RAD/CD,REGENS,AIRBAGS,RAD/CD,MLV,  € 7.250,00 

PEUGEOT 807 2.2 HDIF 2004 162.000 D BLAUW,CLIMATE C,CRUISE C,ABS,AIRBAGS,

MLV,ESP,ER,CV,SB,  € 8.250,00 

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 

VOLVO C70 2.4 CABRIO GEARTRONIC 2010 12.000 BRUIN/GRIJS MET,IVOOR LEDER INT,CRUISE C

MOMENTUM CLIMATE C,PARKEERS,RAD/CD/NAV,LMV,  € 37.500,00 

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

14 FEBRUARI  
VALENTIJNSDAG!!

AANBIEDING VAN DIVERSE GEUREN.

75 ML OF 100 ML  
NU MET 20% KORTING!!

 
WIJ PAKKEN HET MOOI VOOR U IN.

 KIJK OP VANROSSUM.DIODROGIST.NL 
VOOR ANDERE AANBIEDINGEN!!

06 - 53 14 67 33
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Wim Brouwer
MAARTENSDIJK

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Ik ben Wim Brouwer, woon al heel lang in 

Maartensdijk en ben ook al heel lang betrok-

ken bij Kunst en Genoegen. Op dit moment 

neem ik de secretarisfunctie waar.

In 2013 bestaat Kunst en Genoegen 90 jaar; 

alhoewel dit slechts 10 % is van het aantal 

jaren dat De Bilt dan bestaat is het toch een 

respectabel aantal en alle aanleiding dat ook 

dan te vieren o.a. met een groots concert op 

23 maart 2013.

Mogelijk komt onze deelname aan de viering 

van 900 jaar daardoor wat in het gedrang; 

wellicht is er op een of andere manier toch 

wel sprake van een gezamenlijke activiteit 

met de muziekverenigingen in de andere 

kernen. Daarover bestaat op dit moment nog 

geen duidelijkheid.

Ansèl	Sandberg	werd	geboren	in	Lei-
derdorp	 maar	 verhuisde	 daarna	 zo	
vaak	dat	ze	niet	kan	zeggen	waar	ze	
getogen	is.	Ze	woonde	op	veel	plaat-
sen	in	Nederland,	maar	ook	in	Duits-
land	en	Oostenrijk.	Haar	schooloplei-
dingen	deed	ze	in	Den	Haag.	‘Zolang	
ik	 me	 kan	 herinneren	 heb	 ik	 altijd	
getekend.	 Mijn	 ouders	 verkeerden	
wel	in	artistieke	kringen	maar	waren	
zelf	geen	kunstenaars.	Ze	vonden	het	
niets	 dat	 ik	 de	 tekenacademie	 zou	
gaan	volgen.	Later	in	mijn	leven	heb	
ik	 daar	 plukken	 van	 ingehaald	 door	
allerlei	opleidingen	te	volgen.’	

Verhaal
‘Het	 begon	 dus	 met	 tekenen,	 maar	
zodra	 ik	 het	 ouderlijk	 huis	 uit	 was	
begon	ik	al	te	denken	aan	schilderen.	
Voor	tekenen	had	je	alleen	potlood	en	
paper	nodig,	maar	schildersmateriaal	
was	erg	duur.	Toen	een	kennis,	die	een	
prachtig	tafelezeltje	en	schildersspul-
len	had	stopte	met	schilderen	kreeg	ik	
zijn	 spullen.	 Zo	 begon	 ik	 rond	 mijn	
twintigste	 met	 schilderen.’	 Ansèl	
Sandberg	 nam	 les	 bij	 de	 beroemde	
kunstschilder	 Johfra	 van	 wie	 ze	 de	
techniek	 leerde	 waarbij	 wel	 twintig	
lagen	dun	op	het	doek	kwamen.	‘Het	

is	een	hele	speciale	manier	van	schil-
deren.	Zeg	maar	dat	het	glacerend	is.	
Ik	heb	altijd	de	binnenwereld	willen	
verbeelden.	Er	 zijn	dan	ook	 schilde-
rijen	bij	die	op	het	oog	heel	normaal	
lijken,	 maar	 er	 zit	 altijd	 een	 verhaal	
achter.	 Het	 zijn	 dus	 sprookjes	 die	
soms	 behoorlijk	 confronterend	 zijn.’	
Haar	missie	is:	‘Ik	wil	de	realiteit	zo-
danig	veranderen	dat	de	toeschouwer	
niet	weet	dat	de	feiten	verdraaid	zijn,	
maar	 in	 eerste	 instantie	denkt	dat	 ze	
normaal	zijn.	Dat	gebeurt	ook	in	ons	
leven.	 We	 kunnen	 de	 werkelijkheid	
niet	zien,	want	het	 is	geen	constante	
factor.	Dan	is	het	beste	om	te	kijken,	
er	een	persoonlijke	visie	op	los	te	la-
ten	en	weten	dat	het	toch	fascinerend	
is.’	

Derde mening
Ze	wijst	op	een	schilderij	aan	de	muur	
met	 twee	 honden	 en	 een	 kat	 in	 een	
cirkel	 daarboven.	 ‘Daarin	 zie	 je	 het	
schaakspel	van	ons	leven	waarop	we	
ons	 op	 verschillende	 manieren	 kun-
nen	 verplaatsen.	 De	 ene	 hond	 stelt	
de	 mens	 voor	 die	 rationeel	 tewerk	
gaat.	 Voor	 mij	 is	 dat	 hoekig,	 zwart	
en	wit	met	daar	tussenin	grijs.	De	an-
dere	hond	straalt	uit	van	laten	we	toch	

doen	waar	we	zin	in	hebben,	wat	kan	
het	ons	allemaal	schelen.	Het	komt	al-
lemaal	wel	goed.	De	derde	 is	de	kat	
die	toevallig	langskomt.	Die	zegt,	dat	
zeggen	 jullie	 nou	 wel	 tegen	 elkaar,	
maar	er	ook	nog	wel	iets	anders.	Die	
komt	dan	met	iets	aan	waar	die	twee	
honden	niet	aan	gedacht	hebben.	Dat	
is	de	derde	mening	en	dat	 is	ook	de	
naam	van	het	schilderij.	Het	is	een	ei-
gen	visie	die	ondersteund	wordt	door	
logica	 en	 redeneren.’	Ze	 noemt	 haar	
manier	van	werken	een	min	of	meer	
ilosoische	richting	die	met	oosterse	
religies	te	maken	heeft.			

Tentoonstellingen
‘Je	hebt	in	je	leven	stadia	dat	 je	niet	
verder	kan	en	dat	 je	blokkeert’,	ver-
telt	Ansèl	 Sandberg.	 ‘Ik	 had	 het	 op	
een	gegeven	moment	met	schilderen	
en	ben	 toen	keramiek	gaan	doen	om	
toch	 bezig	 te	 zijn.’	 Ze	 deed	 een	 ke-
ramiekopleiding	 in	 Loosdrecht	 en	
stond	 enkele	 jaren	 met	 succes	 met	
haar	werk	op	kunstmarkten.	‘Ook	bij	
keramiek	liet	ik	mijn	fantasie	werken	
en	hanteerde	dezelfde	stijl	als	bij	mijn	
schilderijen.	 Ik	 heb	 ook	 nog	 beeld-
houwwerk	gemaakt.	De	beelden	zijn	
allemaal	 verkocht,	 alleen	 mijn	 aller-

eerste	beeld	heb	ik	zelf	nog.’	Na	deze	
periode	 ging	 Ansèl	 Sandberg	 weer	
schilderen.	Ze	gaf	ook	les,	onder	an-
dere	aan	de	volksuniversiteit	in	Bus-
sum,	maar	ook	vele	jaren	bij	WVT	in	
Bilthoven.	Ook	gaf	ze	privéschilder-
lessen.	 Haar	 schilderijen	 zijn	 vanaf	
de	 jaren	 zeventig	 tentoongesteld	 in	
Zürich,	België	en	Duitsland.	Ze	ver-
kocht	werk	aan	collectievorming	Fan-
tastische	 Kunst,	 de	 Staat	 der	 Neder-
landen,	museum	Poppenstad	Ameide,	
het	Kattenkabinet	in	Amsterdam	en	in	
Japan.	Ansèl	 Sandberg	 exposeert	 nu	
nog	een	of	twee	keer	per	jaar.	In	op-
dracht	maakte	zij	een	groot	schilderij	
voor	de	trouwzaal	van	het	nieuwe	ge-
meentehuis	van	Echt-Susteren.	

Nieuwe uitdaging
Een	nieuw	hoofdstuk	in	het	artistieke	
leven	van	Ansèl	Sandberg	is	het	publi-
citaire	werk.	Sinds	twee	jaar	vervaar-
digt	zij	samen	met	Vario	Pers	mapjes	

met	 kunstkaarten.	 ‘Het	 contact	 met	
Vario	Pers	 ontstond	door	 ellende.	 Ik	
had	contact	met	een	galerie	in	het	zui-
den,	maar	dat	verliep	zeer	moeizaam	
en	toen	de	uitgever	in	moeilijkheden	
kwam	liet	hij	mij	zitten.	Ik	vond	het	
ook	allemaal	veel	 te	ver	weg	en	heb	
toen	Vario	Pers	gebeld.	Cor	Groenen	
is	komen	kijken	en	praten	en	het	klik-
te.	 Inmiddels	 zijn	 twee	 mapjes	 met	
kunstkaarten	 uitgegeven	 en	 ben	 ik	
bezig	met	het	derde	mapje.’	Zij	werkt	
ook	aan	een	verjaardagskalender	met	
werk	en	teksten	van	haarzelf.	

De	 mapjes	 worden	 voor	 5,95	 euro	
verkocht	in	de	boekwinkels	in	De	Bilt	
en	Bilthoven,	 in	Maartensdijk	en	bij	
Vario	Pers,	maar	ook	bij	enkele	boek-
handelaren	elders	in	het	land.	Bij	het	
Kattenkabinet	 in	Amsterdam	 zijn	 de	
mapjes	 eveneens	 verkrijgbaar.	 Werk	
van	 Ansèl	 Sandberg	 is	 te	 zien	 op	
www.anselsandberg.nl.	

Kijken naar verhalen kenmerkt
werk van Ansèl Sandberg 

door Guus Geebel

Te midden van haar uitgebreide collectie eigen schilderijen vertelt Ansèl Sandberg met passie over 
haar leven als beeldend kunstenares. Zij is heel veelzijdig en maakte olieverfschilderijen, keramiek en 
beelden. Ansèl Sandberg ontwikkelde een eigen stijl die zij niet aan een bepaalde stroming wil binden, 

maar die dicht bij het nieuw realisme staat. Telkens zocht ze nieuwe uitdagingen. Ze houdt zich nu 
voornamelijk publicitair bezig met het samenstellen van kunstmappen. 

Ansèl Sandberg.

Ook	in	het	gewest	Utrecht.	Week	de	
patriottenbeweging	in	Utrecht	af	van	
het	 landelijke	 patroon?	 Hoe	 bijzon-
der	 was	 de	 verzuiling	 in	 Woerden?	
Was	de	adel	in	de	Stichtse	lustwaran-
de	verschillend	van	die	 elders	 in	de	
Republiek?	Hoe	representatief	waren	
de	aristocraten	langs	de	Zegepralen-
de	Vecht?	Is	het	ontstaan	van	buitens	

in	 plaatsen	 als	 De	 Bilt,	 Driebergen,	
Maartensdijk	en	Zeist	in	de	19e	eeuw	
een	uniek	verschijnsel?

Het	zijn	slechts	enkele	van	de	vragen	
die	behandeld	worden	in	een	college-
reeks	van	de	HOvO,	die	vanaf	7	fe-
bruari	verzorgd	wordt	door	de	Maar-
tensdijkse	historicus	Anne	Doedens.	

De	rode	draad	is	de	toetsing	van	lo-
kale	geschiedenissen	aan	de	beelden	
die	 anno	 nu	 bestaan	 van	 de	 Neder-
landse	 geschiedenis.	 Wetenschappe-
lijke	en	niet-weten	schappelijke,	pro-
fessionele	en	‘amateur’-onderzoeken	
worden	langs	de	meetlat	van	de	‘gro-
te’	Nederlandse	geschiedenis	gelegd.	
En	omgekeerd.	Wat	draagt	het	lokale	

detailniveau	bij	aan	het	grote	beeld?	
Hoe	 zetten	 we	 plaatselijke	 geschie-
denis	neer	in	een	landelijke	context?

Leergangen
HOVO	 Utrecht	 is	 een	 stichting	 die	
cursussen	 aanbiedt	 op	 universi-
tair	 en	 HBO-niveau	 in	 Utrecht	 en	
Amersfoort	 voor	 mensen	 vanaf	 50	
jaar.	De	cursussen	zijn	bedoeld	voor	
hen,	 die	 een	 nieuw	 vakgebied	 wil-
len	 ontdekken,	 een	 oude	 hobby	 in	
de	 wetenschap	 willen	 oppakken	 of	
de	 nieuwste	 ontwikkelingen	 in	 hun	
eigen	vakgebied	willen	leren	kennen	
of	 bijhouden.	 Het	 cursusaanbod	 en	
de	 onderwijsstijl	 zijn	 afgestemd	 op	
de	interesses,	kennis	en	ervaring	van	
ouderen
Anne	Doedens	is	oud-docent	nieuwe	
geschiedenis	 bij	 de	 Vrije	 Leergan-
gen	van	de	Vrije	Universiteit	en	het	
Nutssemenarium	van	de	Universiteit	
van	Amsterdam.	Hij	publiceerde	een	
reeks	artikelen	en	boeken	over	lokale	
geschiedschrijving.	 De	 docent	 richt	

zich	tijdens	de	colleges	op	steden	en	
dorpen	 van	 het	 Sticht	Utrecht	 in	 de	
Nieuwe	Tijd,	vanaf	de	16e	tot	de	laat	
19e	eeuw.	Hij	maakt	daarbij	ook	uit-
stapjes	naar	bekende	lokale	geschie-
denissen	buiten	de	regio.

Deelnemers
Anne	Doedens:	 ‘Er	zijn	nu	26	deel-
nemers,	waaronder	een	aantal	inwo-
ners	 van	 onze	 gemeente.	 Het	 eerste	
college	 was	 afgelopen	 dinsdag.	 Ei-
genlijk	 is	het	onder	meer	een	selec-
tie	 uit	 mijn	 onderzoek	 naar	 lokale	
geschiedenis	 van	 onze	 dorpen	 van	
de	 afgelopen	 15	 jaar.	 In	 het	 tweede	
college	 (dinsdag	 14/2)	 ruim	 ik	 ook	
plaats	en	tijd	in	voor	Jan	Houter	(‘Jan	
van	Vlieland’)	om	hem	het	leuke	van	
lokale	 geschiedenis	 en	 het	 belang	
daarvan	 voor	 de	 Nederlandse	 ge-
schiedenis	aan	de	hand	van	het	Vlie-
lander	voorbeeld	in	de	Gouden	Eeuw	
te	 laten	 vertellen’.	 Meer	 informatie	
over	HOVO	cursussen	als	deze	vindt	
men	via	http://www.hovoutrecht.nl’	

Steden en dorpen van het Sticht Utrecht in de Nieuwe Tijd
Anne Doedens: ‘Hoe zetten we plaatselijke geschiedenis neer in een landelijke context?

door Henk van de Bunt

Lokale geschiedenis werd de afgelopen jaren steeds belangrijker voor professionele historici.
Lokale geschiedbeoefenaars kunnen op hun beurt niet zonder een groter kader.

De collegereeks , die vanaf 7 februari verzorgd wordt door de Maartensdijkse 
historicus Anne Doedens.
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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 ! 

 

 

 * kantoor- & winkelinrichtingen 

  

 * radiatorbetimmeringen 

 

 * keukens 

 

* kasten 

 

* vensterbanken 

 

* tafels 

 

* schouwen 

 

  

* kantoor- &
 winkelinrichtingen

* radiatorbetimmeringen

* keukens

* kasten

* vensterbanken

* 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!

Goed onderhouden vrijstaande woning met twee schuren en een 

stukje grasland. Westbroek is landelijk gelegen tussen Utrecht 

en Hilversum en goed bereikbaar via de snelwegen A27 en A2.  

Dichtbij het Bert Bospad, de Maarsseveense plassen en de 

Loosdrechtse plassen.

 

Bijzonderheden:

-  4-kamer woning met slaapkamer en badkamer op de begane grond.

-  2 apart staande stenen schuren met veel berg- en werkruimte 

(circa 29 m² en 127 m²).

Te koop: Kerkdijk 98 te Westbroek

Vraagprijs: € 549.000,-- (kosten koper)

OPEN HUIS
zaterdag 11 februari
van 11.00 uur-15.00 uur

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

NATRIUMARM ETEN?

Hiermee kunnen wij u op verzoek een 

breed assortiment bieden. Wat dacht u 

van een rollade, hamburger, gepaneer-

de schnitzel, rookworsten, slavinken, 

verse worsten, shoarma, etc. Maar 

ook diverse maaltijden van aardappe-

len groenten en vlees of bijvoorbeeld 

stamppoten zijn mogelijk. In overleg 

met u kunnen we ze voor u bereiden 

zodat u ook lekker mee kunt genieten. 

Wij horen graag van u!

UIT ONZE TRAITEURHOEK
Met o.a. gestampte aardappels, rauwe andijvie, 

geitenkaas, kruiden

FRANSE ANDIJVIE

 100 GRAM € 0,85

Om te roerbakkenin een heerlijke volle

roomsaus met paddestoelen

VARKENSHAAS 

IN BOSPADDESTOELENROOMSAUS

 100 GRAM € 1,75

Panklaar, lekker gekruid en gezouten,

om lekker zelf te braden; ca. 15 min in de pan

SNEEUWBALLEN 3 STUKS € 3,30

Van pure kipfilet gesneden, lekker pittig gepaneerd

HONGAARSE KIPSCHNITZELS

 4 STUKS VOOR € 5,00

Van ons bekende varkensvlees,

om krokant te bakken, lekker bij de stamppot

SPEENVARKENSPEKLAPPEN

 100 GRAM € 3,98

Voor in de oven; met o.a. sperziebonen,

gemarineerde kipblokjes, bieslook

THAIS SLEETJE 100 GRAM € 1,45

Iets aparts voor de kenners,

varkensschnitzels met Parmaham, salie

SALTIMBOCCA

 2 STUKS VOOR € 5,00

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 11 februari

Raaijen Interieurs
*  ActIe  *

Ontwerp nu uw eigen Skalma Creativo
bank en ontvang 19% btw retour.

Deens Design. 
Optimaal zitcomfort.
Stel zelf uw elementen
armen, pootjes, en
bekleding samen. 
Wij adviseren uw graag.                        sinds 1931

Dorpsstraat 45, 3732 HH De Bilt 
030-2202012, www.raaijeninterieurs.nl

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

Al jaren vertrouwd en prettig dichtbij

•  geboortekaarten

•  trouwkaarten

•  gelegenheidskaarten

•  kerstkaarten

•  visitekaartjes

•  huisstijl

en natuurlijk voor al uw overige drukwerk

hoeft u niet verder dan Groenekan!!!

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

www.parelpromotie.nl

Katten Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

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

Lolke v.d. Bij 
Marielle Braanker

Jaap te Kiefte
Nel Knoop 

Lesley Kolmer
Loes Koster

Marjori Lutter
Cees Meijer 

Daniëlle Orelio
Ansèl Sandberg 

Joke Struik
Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04



Traditie
De organisatoren hopen van de Winterfair een 
blijvende traditie te maken. De belangstelling 
voor een gevarieerde fair blijkt groot en het is 
uitdagend om voor een groot en veelzijdig pu-
bliek een leuk programma neer te zetten.
 
Workshops & Demonstraties
Tijdens deze Winterfair kunt u genieten van 
een grote variëteit aan produkten en diensten 

van vele ondernemers uit de gemeente en re-
gio De Bilt. Uiteraard wordt ook voor de in-
wendige mens goed gezorgd met bijvoorbeeld 
een winters kopje erwtensoep, of een lekker 
drankje. Een verscheidenheid aan demonstra-
ties wordt aan u getoond door de verschillende 
deelnemers van de Winterfair. Ook zijn er di-
verse workshops voor de jeugd, zoals het ma-
ken van een leuke mezenbol of het meedoen 
aan een muzikale workshop.

 

Muziek
Wat de Winterfair zo uniek maakt is, dat er 
live-muziek wordt gemaakt door de Brand-
weerharmonie om de sfeer te verhogen. Zij 
zijn in al haar geledingen aanwezig.  Dat de 
Brandweerharmonie dit jaar 85 jaar bestaat, 
wil de harmonie uiteraard aan het publiek to-
nen door in het muzikale programma oud en 
nieuw te verenigen. Ook geeft de Brandweer-
harmonie een muzikale workshop voor kinde-
ren om ze in aanraking te laten komen met 
ritme en muziek.
 
Gratis toegang
Door de dankbare sponsoring van vele bedrij-
ven en organisaties uit de regio Bilthoven, kunt 
u gratis genieten van alle stands en muziek 
op de Winterfair. Houdt u van een afwisseling 
aan activiteiten en muziek voor het hele gezin? 
Kom dan naar de Muzikale WinterFair.

Ook dit jaar weer veel activiteiten voor jong en 
oud

Workshop 2011, vogelhuisjes maken. 

Gezelligheid, muziek 
en de heerlijke wintersfeer!

Misschien bent u vorig jaar ook rond deze tijd naar ‘Het Nieuwe Lyceum’ in 
Bilthoven geweest om de Winterfair te bezoeken. Misschien nog niet en bent 
u hier wel benieuwd naar. Na het succes van de vorige WinterFair kon een 2e 

editie natuurlijk niet uitblijven en is de Winterfair dit jaar nog grootser en leuker 
in opzet. Een kopje erwtensoep; winterlandschappen; winterse muziek. Het 

maakt niet uit wat voor weer het buiten is, van de Winterfair 
krijgt u altijd een warm-winters gevoel.

zaterdag 11 febr. 2012
13:00 - 18:00 uur

Het Nieuwe Lyceum
TOEGANG GRATIS

www.instituutmaltha.nl

Bilthoven
Utrecht                 Zeist

Huis-aan-huis in de gemeente De Bilt

lokaal betrokken 

De Vierklank

HoofdsponsorHoofdsponsor

Sponsor

Deze Winterfairkrant is samengesteld en uitge-
geven door de Vereniging Vrijwillige Brandweer-
harmonie Bilthoven. Dank aan alle sponsors en 
deelnemers die deze uitgave en de Winterfair 
mede mogelijk maken.



WWW.ON-ROUTE.NL
Weltevreden 2 - De Bilt - 030 22 11 868

Tijdelijk Vervoer

Optimaal Wagenparkbeheer

Uitrusting & Belettering

Stands & Activiteiten
• wijnproeven
• zelf gemaakte erwtensoep
• wintersport
• workshop mezenbollen maken
• muziek workshop 
 boomwhackers
• winterlandschappen schilderen
• chutney en jam maken
• demo rc vliegende vissen
• demo patchwork en quilten
• demo sieraden maken
• demo alpenhoorn blazen
• vogelvriendelijke tuin
• biologische etenswaren
• tweedehands speelgoed
• kinderkleding

• wereldwinkel
• e-bikes
• winterbanden
• glasvezel provider
• tijdelijk vervoer
• Abrona

Deelnemer

Whisky- en Wijnhandel
Planetenbaan 2a
3721 LA Bilthoven
030-2284418
verhaar@whiskyshop.nl

This is the place to be!

Al 40 jaar het adres 
voor al uw mooie dranken!

Bekijk onze nieuwe website 
www.whiskyshop.nl

Deelnemer Deelnemer

Boerderijwinkel Universiteitsweg 1 De Bilt
Woe. t/m vrij. van 9.30 tot 18.00

zaterdag tot 16.00 uur
www.dehooierij.nl

Deelnemer

Deelnemer

Emmaplein 4,  3722 AD Bilthoven
030 2282329

www.proilevanweelden.nl

  

Deelnemer

Leyenseweg 18

3721 BD BILTHOVEN

Telefoon: 030-2283923

www.vanhugten.nl

uw partner voor Opel, Fiat en Peugeot.

verkoop - reparatie - onderhoud gebruikte auto’s

aankoopbemiddeling nieuwe auto’s

hyperspecialist voor banden en velgen

meer dan 59 jaar service en vriendelijkheid

Vooruitstrevende collectie 

schoenen en ski’s 
Specialist in 

schoenaanpassingen 
en -reparaties 

Julianalaan 31     Bilthoven

Deelnemer

Glasvezel 
in De Bilt?

Benieuwd naar de toekomst 

van internet en andere 

digitale diensten? 

Dé experts hierover zijn 

aanwezig en kunnen u 

alles vertellen. 

Kom langs op de Winterfair!

Cees van Weel
den

voor kado, sieraden, designartikelen, 
verlichting & lichtadvies!

U BENT VAN HARTE WELKOM.
 

Julianalaan 8a
3722 GP   BILTHOVEN

Telefoon +31(0)30 228 77 82
www.poncius.nl

Volg ons ook op Twitter! @Poncius

Deelnemer



Voor al uw events

GO rental staat voor u klaar op het gebied van licht, 

geluid en beeld. Met een breed scala aan de modernste 

apparatuur, �exibele inzet vaneen eigen wagenpark en 

gecerti�ceerd personeel, biedt GORental u de meest 

servicegerichte verzorging van uw opdracht.

Vleugelboot 2

3991 CL  HOUTEN

030-6565100

www.go-rental.nl

Sneeuwstorm spektakel
 
De muziekgroep “de Tornado’s” is een onder-
deel van de Paraplu, Stichting voor gespecia-
liseerd educatief en recreatief werk Zeist.

Stichting “De Paraplu” is een organisatie voor 
vrije tijd en vorming voor mensen met een 
verstandelijke beperking van 16 jaar en ou-
der. De Tornado’s bestaat uit 11 enthousiaste 
muzikanten, zij bespelen een djembe, key-
board of trommel,onlangs is er een lira aan 
het instrumentarium toegevoegd en beschikt 
de groep over een paar zangtalenten.

Iedere dinsdagavond wordt er met veel in-
zet geoefend aan het repertoir, het resultaat 
willen zij graag met belangstellenden delen 
tijdens een optreden, welke ongeveer twee 
keer per jaar plaatsvindt.

Kijk voor meer aanvullende informatie over 
het programma op onze website;

winterfair.brandweerharmonie.nl

Galvanistraat 29 - 3861 NJ - Nijkerk  
w w w . s t e e n b e e k m u s i c . n l

HET ADRES VOOR AL UW INSTRUMENTEN

DRUMSOLO OF 

BLAASCONCERT

REPARATIE VERHUUR

Muzikaal programma:
13:00 Start Winterfair - feestelijke muzikale opening
13:30 Elfstedentocht  - uitvoering van leerlingen
14:00 Workshop Muziek maken is leuk 
 - kennismaken met muziek voor de kinderen
15:00 De Kat met de Sneeuwlaarzen 
 - uitvoering van de leerlingen en de workshop deelnemers
15:30 85-jaar Show - hoogtepunten uit de diverse shows 
 van de brandweerharmonie
16:00 Sneeuwstorm Spektakel - uitvoering van de Tornados
16:30 Warming-up Workshop 
 - muzikale workshop voor jong en oud 
17:00 85-jaar VVBB
  - muzikale vogelvlucht door de historie van de VVBB
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Geschiedenis
In de twintiger jaren van de vorige eeuw, was er 
in het sterk groeiende dorp ‘Bilthoven’ nog weinig 
vertier. Er was echter al wel een Vrijwillig Brand-
weerkorps, dat voornamelijk bestond uit personeel 
van de aanwezige industrieën. Ondersteund door 
de notabelen van het dorp is toen eind 1926 het 
‘Fanfarecorps der Vrijwillige Brandweervereeni-
ging Bilthoven’ opgericht. Een fanfare, bestaande 
uit alleen Brandweerlieden. Door middel van di-
verse acties is geld bijeen gebracht voor de eerste 
instrumenten, zodat er muziek gemaakt kon wor-
den. Dit resulteerde in een eerste concert in 1929. 
In 1932 kwamen er saxofoons en klarinetten bij. 
Sindsdien gaat de vereniging door het leven als 
harmonie en luidt de volledige naam; ‘Vereniging 
der Vrijwillige Brandweerharmonie Bilthoven’, of 
kortweg V.V.B.B.
Vanaf de jaren ’70 heeft de harmonie zich steeds 
meer toegelegd op mars- en showoptredens. In 
deze hoedanigheid hebben de Harmonie en Drum-

band vele binnen- en buitenlandse optredens ver-
zorgd. Vooral de meerdaagse buitenlandse optre-
dens naar diverse plaatsen in Europa zijn als zeer 
bijzonder ervaren.  Op het gebied van taptoes  (het 
op muziek ingestudeerde iguren lopen), zijn zij te 
zien geweest op vele kleine en grote taptoes als de 
taptoes van De Bilt, Breda en Arnhem.
Naast de mars- en showoptredens verzorgt de 
VVBB ook concerten en zijn er diverse kleinere en-
sembles, die speciieke optredens verzorgen bij di-
verse activiteiten als braderieën, buurtfeesten en 
tijdens de sinterklaas- en kerstperiode.

Jeudopleiding
Door de jaren heen heeft de vereniging door mid-
del van een eigen jeugdopleiding, in combinatie 
met de in het dorp aanwezige Muziekschool, steeds 
gezorgd voor een nieuwe aanwas van (jonge)le-
den. Medio maart start dan ook weer een nieuwe 
cursus ‘Notenspel voor Beginners’, waarin basis-
school leerlingen (spelenderwijs) kennis kunnen 

maken met muziek, muziekinstrumenten en rit-
mes. Hierna kunnen deze leerlingen doorstromen 
naar diverse instrumenten. Zie voor meer infor-
matie onze website (www.brandweerharmonie.nl), 
of mail naar secretariaat@brandweerharmonie.nl . 
Instrumentarium
Met ondersteuning van diverse cultuurfondsen 
(onder andere het prins Bernhard cultuurfonds, 
het KF Heinfonds; het Elise Mathilde Fonds en het 
VSB fonds) is in de afgelopen jaren middels het 
project ‘ Blaasinstrumenten en Slagwerk voor de 
Jeugd’ het instrumentarium vernieuwd. 

Muziek maken is Leuk
Ons credo is: “Muziek Maken Is Leuk”. Ben je 
jong- of oud en wil je muziek maken binnen een 
gezellige vereniging: kom dan eens langs op onze 
repetitieavond om kennis te maken, de sfeer te 
proeven en te genieten van deze muzikale hobby. 
Elke vrijdagavond, vanaf 18.30 uur, repeteren wij 
in de Regenboogschool, aan de Aeolusweg in De 
Bilt. Tot 20.00 uur de Harmonie- en Drumband-
leerlingen. Vanaf 20.00 uur repeteren de Drum-
band en de Harmonie.
Bespeel je al een instrument en wil je eens mee-
repeteren in een (leerlingen)orkest ? Bel dan voor 
een vrijblijvende afspraak met het bestuurslid 
jeugdzaken Helen van der vliet (030-2213513). 
Instroom is mogelijk op diverse nivo’s.

• Hessenweg 186  De Bilt
 030 220 37 95

• Het Slot 25  Bunnik
 030 656 77 08

www.biltseduinen.nl

85 Jaar Vrijwillige Brandweerharmonie Bilthoven

‘Muziek Maken is Leuk’

www.vaneijkenoptiek.nl
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Kom ook langs! 
11 februari 2012
13:00 - 18:00 uur

Het Nieuwe Lyceum
Jan Steenlaan 38, Bilthoven



	De	Vierklank	 15	 8	februari	2012

Inmiddels	 is	 de	 Bilthovense	 Boek-
handel	al	niet	meer	weg	te	denken	uit	
Bilthoven.	Het	is	dé	plek	om	boeken,	
luisterboeken	 en	 educatieve	 spel-
len	te	kopen,	maar	ook	om	lezingen	
en	 voordrachten	 bij	 te	 wonen	 van	
dichters	en	schrijvers.	De	verhuizing	
verklaart	Ike	aldus:	‘Ik	had	een	huur-
contract	voor	24	maanden	en	wist	dat	
ik	 er	 daarna	 uit	 moest.	 Ik	 heb	 toen	
een	 brief	 aan	 de	 gemeente	 gestuurd	
om	te	vertellen	dat	 ik	belangstelling	
had	voor	het	oude	postkantoor	en	het	
Roobol-pand.	 Ik	 kreeg	 een	 reactie	
die	op	het	Roobol-pand	focuste.’	Ze	
bleek	 niet	 de	 enige	 geïnteresseerde	
te	 zijn.	 ‘Er	was	 nog	 een	 gegadigde.	
We	 zijn	 aan	 elkaar	 voorgesteld	 en	
het	klikte	enorm.	We	gaan	er	dus	sa-
men	 in.	 Ik	 op	 de	 begane	 grond,	 hij	
in	de	kelder.’	Er	komt	nog	een	derde	
instantie	 in	 het	 pand:	 de	 informa-
tiewinkel	 van	 de	 gemeente	 De	 Bilt,	
Bilthoven	 Bouwt	 genaamd,	 krijgt	
ook	ruimte	op	de	begane	grond.	‘Alle	
partijen	werken	nauw	samen	over	de	
inrichting.	We	 zitten	 elke	week	met	
elkaar	 om	 de	 tafel.’	 Ike	 krijgt	 meer	

ruimte	 ter	 beschikking:	 ‘Ik	 ga	 van	
plusminus	 160	 naar	 200	 vierkante	
meter.	Enthousiast	vervolgt	ze:	‘In	de	
winkel	komt	gratis	WiFi	voor	ieder-
een.	Ik	ga	ook	tijdschriften	verkopen.	
Ik	heb	nu	wat	meer	ruimte	voor	edu-
catieve	 spelletjes,	 daarom	 ga	 ik	 dat	
assortiment	uitbreiden.’	En	dat	is	nog	
niet	alles:	‘Ik	krijg	midden	in	de	win-
kel	een	keuken,	waar	ik	kleinschalige	
kookdemonstraties	hoop	te	organise-
ren’,	vertelt	Ike	trots.	

Kwaliteit
Opnieuw	heeft	 Ike	een	huurcontract	
voor	 24	 maanden	 kunnen	 afsluiten.	
‘Het	 pand	 zal	 ooit	 worden	 afgebro-
ken	om	plaats	te	maken	voor	een	hoge	
torenlat.	Maar	wanneer	dat	gaat	ge-
beuren,	is	nog	niet	bekend.	Voorlopig	
zit	 ik	 hier	 goed.’	 Ze	 heeft	 duidelijk	
voor	ogen	wat	haar	boekhandel	 zou	
moeten	 uitstralen.	 ‘Ik	wil	 dat	 ieder-
een	 zich	 er	 thuis	 voelt.	 Dat	 vind	 ik	
het	allerbelangrijkst.	Dat	mensen	een	
reden	hebben	om	binnen	te	komen	en	
binnen	te	blijven.	Daarom	komen	in	
de	nieuwe	winkel	een	leestafel	en	een	

kofiezetmachine,	zodat	mensen	een	
kopje	 kofie	 kunnen	 drinken.’	 Over	
het	assortiment	dat	ze	op	dit	moment	
al	 kan	 bieden	 is	 ze	 tevreden.	 ‘Nu	
ga	 ik	 verder	 investeren	 in	 kwaliteit.	
Voor	mij	 staan	 een	 optimale	 dienst-
verlening,	 klantgerichtheid	 en	 een	
zeer	 actueel	 assortiment	 voorop.	 Ie-
dereen	moet	iets	kunnen	vinden.	Dat	
lukt	bijna	altijd,	en	anders	kunnen	we	
het	op	korte	termijn	leveren.	Als	het	
niet	meer	leverbaar	is,	zoeken	we	het	
op	de	tweedehandsmarkt,	ook	in	het	
buitenland.’	

Niveau
Typerend	voor	de	Bilthovense	Boek-
handel	 zijn	 de	 bijzondere	 ontmoe-
tingen	tussen	publiek	en	auteurs.	‘Ik	
doe	dat	als	reclame	voor	mijn	winkel	
en	om	mijn	klanten	iets	leuks	te	bie-
den.	Eén	keer	per	jaar	pak	ik	groots	
uit,	zoals	vorig	jaar	met	Connie	Pal-
men.’	 Het	 eerste	 evenement	 in	 het	
nieuwe	pand	heeft	ze	al	gepland.	‘In	
de	Boekenweek	gaat	ilosoisch	con-
sulent	Christina	de	Haas	op	20	maart	
een	 lezing	 houden	 over	 haar	 boek	

“Vriendschap.	Een	tweede	ik”.’	Ook	
is	Ike	bezig	met	Frits	Bolkestein.	‘Ik	

wel	 hem	 laten	 vertellen	 over	 zijn	
laatste	 boek,	 De	 Intellectuele	 Ver-
leiding.	Het	 gaat	 over	 intellectuelen	
in	de	politiek.	Hoe	gevaarlijk	dat	is.	
Ze	kunnen	hele	stromingen	op	gang	
brengen.’	 Graag	 zou	 ze	 Roos	 Vonk	
een	 avond	 willen	 boeken.	 ‘Helaas	
is	ze	te	duur	voor	ons.’	Bij	de	keuze	
van	de	auteurs	tapt	ze	uit	twee	cate-
gorieën.	 ‘Ik	 wil	 een	 podium	 bieden	
voor	 iedereen	 die	 uit	 Bilthoven	 en	
omgeving	 komt.	 En	 verder	 kom	 ik	
soms	 interessante	 boeken	 tegen	 op	
de	beurs.’	Ze	houdt	met	twee	criteria	
rekening:	 ‘We	 hebben	 voor	 het	 pu-
bliek	dat	we	hier	trekken	een	bepaald	
niveau	 nodig.	 Het	 is	 ook	 belangrijk	
dat	 de	 spreker	 een	 boeiend	 verhaal	
heeft.’	De	 lezingen	 en	 voordrachten	
moeten	wel	genoeg	toehoorders	trek-
ken,	meent	Ike.	‘Omdat	het	voor	een	
spreker	niet	leuk	is	als	er	maar	twee	
mensen	zitten.’	Meer	informatie	over	
het	 assortiment	 en	 de	 activiteiten	 is	
te	 vinden	op	www.bilthovenseboek-
handel.nl.

Bilthovense Boekhandel
gaat een deurtje verder

door Lilian van Dijk

Nog geen twee jaar nadat Ike Bekking Boekhandel Jongerius overnam en voortzette onder de naam 
Bilthovense Boekhandel, staat een verhuizing op stapel. De winkel wordt vanaf 28 februari

voortgezet in het pand van Roobol op de hoek van de Julianalaan en de Soestdijkseweg Zuid,
vlak bij station Bilthoven. 

De Bilthovense Boekhandel is alleen 
op 27 februari gesloten. ‘Op 28 
februari zijn onze klanten al welkom 
op het nieuwe adres Julianalaan 1, en 
de oficiële opening vindt plaats op 2 
maart’, kijkt Ike Bekking vooruit. 

Succesvol jaar bij 
Holistic Health Care in De Bilt

door Sylvia van der Laan

Ruim een jaar geleden heeft Holistic Health Care een praktijk 
voor massage- en schoonheidsbehandelingen geopend in 

De Bilt. Iban en Eline van der Linden kijken terug op een 
spannend jaar en verheugenzich op de toekomst.

Na	een	jaar	constateren	Iban	en	Eline	dat	hun	praktijk	aan	de	Burgemeester	
de	Withstraat	 in	De	Bilt	 een	 succes	 is.	Eline:	 ‘Na	 een	 spannende	begin-
periode	waarbij	wij	moesten	afwachten	of	 er	voor	onze	diensten	genoeg	
interesse	zou	zijn,	kunnen	wij	nu	zeggen	dat	we	na	een	jaar	hard	werken	
een	behoorlijk	vast	klantenbestand	hebben	opgebouwd’.	De	klanten	komen	
vooral	uit	De	Bilt	en	Bilthoven	maar	ook	uit	Zeist,	Naarden	en	Almere.	Ook	
de	leeftijd	varieert	sterk,	maar	de	grootste	groep	mensen	is	tussen	de	vijfen-
dertig	en	vijftig	jaar.	Vrouwen	weten	de	weg	naar	Holistic	Health	Care	beter	
te	vinden	dan	mannen.	Toch	realiseren	steeds	meer	mannen	hoe	ontspan-
nend	het	kan	zijn	om	deskundig	gemasseerd	te	worden.

Harmonisatie
Bij	Holistic	Health	Care	verzorgen	 Iban	 en	Eline	de	massages	 en	neemt	
Eline	de	schoonheidsbehandelingen	voor	haar	rekening.	De	massages	zijn	
zeer	 divers:	 bindweefselmassage,	 ontspanningsmassage,	 gewone	 sport-
massage,	relexologie(voetenmassage),	acupressuur(drukpuntmassage),	en	
ayurvedische	massage.	In	hun	manier	van	werken	kijken	Iban	en	Eline	naar	
de	hele	mens	en	beslissen	op	basis	van	mentaal	en	fysiek	functioneren	wel-
ke	massage	het	meest	geschikt	is.	Zoals	zijn	uiterlijk	wel	doet	vermoeden,	
verzorgt	Iban	stevige	massages	en	met	succes.	Iban:	‘Voor	stevige	massa-
ges,	waarbij	verhardingen	in	spieren	worden	aangepakt	gecombineerd	met	
ayurvedische/ontspannende	strijkingen	die	voor	harmonisatie	zorgen	is	een	
bijzonder	grote	belangstelling’.

Ook voor mannen 
Net	 als	 in	 leeftijd	 zijn	 de	 klachten	 waarmee	 mensen	 komen	 bij	 Holistic	
Health	Care	 uiteenlopend.	 Iban:	 ‘De	 klachten	waarmee	 patiënten	 komen	
variëren	 van	 rug-	 en	 nek	 klachten,	 schouderklachten,	 stress,	 psychische	
klachten,	migraine,	een	kuitblessure,	oververmoeidheid	tot	een	tenniselle-
boog.	Ook	zoeken	mensen	ontspanning	of	preventief	 lichaamsonderhoud	
en	nadat	zij	van	hun	klacht	af	gekomen	zijn,	blijven	zij	met	enige	regelmaat	
terug	komen	zich	goed	te	blijven	voelen,	niet	terug	te	vallen	in	hun	oude	
patroon	en	klachtenvrij	hun	lichamelijke	gesteldheid	op	orde	houden’.	Iban	
merkt	op	dat	bij	een	verwijzing	door	de	huisarts	voor	therapeutische	massa-
ges	(een	deel)	van	de	behandelingen	
worden	 vergoed	 door	 de	 zorgver-
zekeraar.	 Eline	 geeft	 ook	 massages	
en	 is	 verantwoordelijk	 voor	 de	 af-
deling	 schoonheidsverzorging:	 ‘De	
schoonheidsbehandelingen	 lopen	
steeds	 beter.	 Er	 is	 een	 groep	 vaste	
klanten	 die	 speciaal	 voor	 de	 pro-
ducten	van	Maria	Galland	komen	en	
blij	 zijn	 dat	 deze	 nu	 in	 de	 buurt	 te	
verkrijgen	zijn.	Opvallend	is	dat	de	
schoonheidsbehandelingen	 steeds	
meer	 gecombineerd	 worden	 met	
massages	 en	 ook	 bij	 mannen	 wor-
den	 de	 gezichtsbehandelingen	 voor	
steeds	populairder’.

Eline en Iban kijken tevreden terug 
op een jaar van hard werken met 
voornamelijk positieve resultaten 
en reacties en ze zien de toekomst 
van Holistic Helath Care in 
het zorgcentrum in De Bilt met 
vertrouwen tegemoet.

Het	 Bakery	 Institute	 is	 de	 particu-
liere,	 onafhankelijke	 opleiding	 waar	
(toekomstige)	 bakkerijmensen,	 met	
inspiratie	en	bezieling,	praktijkgericht	
worden	 opgeleid	 tot	 werknemers	 die	
voldoen	 aan	 de	 vraag	 in	 de	 markt.	
Het	is	gevestigd	in	de	voormalige	fa-
briek	van	Verkade	aan	de	Westzijde	in	
Zaandam.	Aan	de	Zaan	ligt	dit	prach-
tige	 rijksmonument	waar	 tot	2002	de	
Chocolade-	 en	 Beschuitfabriek	 was	
gevestigd.	 In	september	2011	opende	
het	 Bakery	 Institute	 haar	 deuren.	 De	
eerste	 (volle)	 opleiding	 was	 een	 20	
weken	 durende	 opleiding	 tot	 boulan-
ger	en	patissier,	gericht	op	mensen	die	
niet	of	nauwelijks	bakkerijkennis	heb-
ben.	Tineke	van	Ettekoven	maakte	de	
keus	van	2	keer	9	weken	aaneengeslo-
ten	 opleiding	 waarbij	 de	 onderdelen	
boulangerie	 en	 patisserie	 losgekop-
peld	 worden.	 Tineke:	 ‘Ik	 wilde	 mijn	
kennis	op	deze	onderdelen	verfrissen,	
onderhouden	 en	 vergroten.	 Stilstand	
is	achteruitgang	en	de	uitbreiding	van	
het	 assortiment	 hier	 bij	 Landwaart	
verplicht	je	er	ook	toe’.

Snappen
Een	 onderdeel	 van	 de	 opleiding	 was	
20	stuks	van	het	‘snapproduct’	van	de	
cursist	te	vervaardigen	en	deze	te	pre-
senteren.	Leden	van	de	Bakery	Society	
zouden	 de	 winnaar	 aanwijzen.	 Snap-
pen	 is	 ‘Gezond	snacken	op	meerdere	
momenten	van	de	dag’.	Snapproduc-
ten	moet	je	niet	alleen	eten,	maar	ook	
beleven.	 Tineke	 van	 Ettekoven	 won	

met	een	9,0	de	eerste	hieraan	verbon-
den	beker	met	haar	Chocolade	 toma-
tenreep	o.a.	op	het	onderdeel	origina-
liteit.	 In	het	 juryrapport	valt	 te	 lezen:	
‘Sterk	dat	groenten	met	banketproduct	
(chocolade)	 wordt	 gecombineerd.	
Het	beleven	is	heel	sterk!.	Zeer	onge-
bruikelijke	 combinatie;	 daarom	 juist	
erg	 origineel.	 Een	 zeer	 verrassende	
smaak,	 die	 meerdere	 mensen	 tot	 een	
glimlach	bracht’.	Naast	de	beker	won	
Tine	ook	een	‘stage’	van	drie	dagen	bij	
Roger	van	Damme	in	Antwerpen.	Van	
Damme	is	een	Nederlandse	kok	en	uit-
bater	van	de	Antwerpse	lunch-lounge	
Het	Gebaar,	die	in	2010	een	eerste	Mi-
chelinster	 kreeg.	 Roger	 van	 Damme	
werd	in	januari	2010	ambassadeur	van	

het	grootste	culinair	festival	van	Bel-
gië	(ruim	120.000	bezoekers).

Toetjes
Over	een	aantal	weken	zullen	de	klan-
ten	 van	 Landwaart	 kennis	 kunnen	
nemen	 van	 deze	 kennisverrijking.	 Er	
zullen	 enkele	 klantvriendelijke	 acties	
komen	speciaal	gericht	op	de	 toetjes,	
waarbij	 richting	klant	zowel	 in	origi-
naliteit	 als	 prijs	 een	 feestelijk	 gebaar	
zal	worden	gemaakt;	allemaal	vanwe-
ge	 het	 feit	 dat	Tineke	 van	Ettekoven	
met	 vlag	 en	wimpel	 de	opleiding	 af-
sloot,	(beker-)winnares	was	op	het	on-
derdeel	‘snappen’	en	het	bedrijf	Land-
waart	 daardoor	 zich	 opnieuw	 terecht	
mag	proileren.	

Tineke kampioen bij het ‘snappen’
door Henk van de Bunt

Onlangs voltooide Tineke van Ettekoven van traiteur Landwaart uit Maartensdijk bij 
het Bakery Institute in Zaandam de opleiding Boulanger of Patissier. Na precies 20 weken 
keerde zij terug naar het Maartensdijkse om opgefrist, bijgeschoold en als beste ‘snapster’

 weer haar krachten te wijden aan de zaak.

Tineke van Ettekoven ‘snapte’ het beste.



Schrijfthema: Ik hou van jou …  
in Groenekan, De Bilt, Westbroek

Citaten
Ik was veertien jaar en verliefd. De romantiek die ik kende van de Witte Raven-
pockets werd realiteit. De zon en de zomer maakten alles warm en mijn blauw-
ogige blonde held vond míj het leukste. Al die liefdesscènes die ik droomde 
kwamen eraan, alle smachten en verlangen kon nu beantwoord worden. Ik was 
de mooiste en hij hield van mij! Ik stotterde, kreeg keer op keer een rood hoofd, 
voelde me truttig en nooit mooi genoeg, maar we liepen langs de Maas, ik krie-
belde hem met een grasspriet en hij kuste mij. Was dit kussen? Ik schrok me 
dood.  Ik weet nog dat ik de hele nacht wakker lag, piekerend en denkend: hoe 
moet dat nu? Heb ik nu een vaste vriend? En wil hij met mij trouwen? Ik kreeg 
het Spaans benauwd. Schreef hem in gedachten brieven omdat ik niets durfde 
te zeggen, werd heen en weer geslingerd tussen mijn romantische verlangen, de 
dromen, de plaatjes in mijn hoofd, het verliefd zijn en het werkelijke leven zelf. 
De volgende dag maakte ik het uit. Ik wilde vrij zijn. Ik wilde ruimte om me 
heen, geen verloofde. Om daar vervolgens weer hopeloos veel spijt en verdriet 
over te hebben.
José Franssen (www.josefranssen.nl)

Schrijfopdracht
De wintermaand februari heeft gelukkig een hartverwarmend thema in zich. Im-
mers met Valentijnsdag op 14 februari maakt de dag van de liefde deel uit van 
deze koude maand. Wij maken dan ook graag de liefde tot schrijfthema voor 
februari. 

Heeft u een mooi verhaal over bijvoorbeeld Valentijnsdag of een andere dag 
waarop de liefde een belangrijke rol speelde. Bracht de liefde u wellicht naar 
deze contreien of kreeg u hier uw eerste zoen. Had u misschien een stille liefde 
en droomde u over wat niet kon zijn. We horen graag over uw liefdes van voor-
bijgaande aard of die ene liefde waar u altijd mee samen bent gebleven. Ook 
leuk voor een verhaal: wie was uw voorbeeld in de liefde of uw inspiratie?
 
Naast de romantische liefde is er ook ruimte voor de liefde voor uw ouders, 
andere familieleden of mensen waar u een bijzondere band mee heeft. En kunt 
u verhalen kwijt over uw passie voor een dier of een activiteit waar u helemaal 
in op kunt gaan.

Dit zijn slechts enkele suggesties om u op een idee te brengen. Schrijf uw eigen 
verhaal van maximaal 400 woorden 
(een half A4’tje) en stuur het naar ons 
toe, liefst met een foto.

Hebt u meer inspiratie nodig? 
Voor wie het schrijfthema wil aan-
grijpen om eens stil te staan bij de 
liefdes in zijn of haar leven vind u 
op onze website www.debiltschrijft.
nl een inspirerende oefening (onder 
Schrijftips & trucs).
Ook vindt u er nieuwe verhalen en 
aanvullende informatie over het the-
ma. Half februari verschijnt één van 
de verhalen van dit thema tevens in 
De Vierklank.

Verhaal insturen?
Dit kan via de mail of als u geen 
computer hebt via de post. Als u 
graag een verhaal wilt vertellen, 
maar het zelf niet op kunt schrijven, 
vragen we u contact met ons op te 
nemen. Dan zoeken wij een schrijver 
in overleg met u.

De Bilt Schrijft
Copijnlaan 13
3737 AV Groenekan
E: info@debiltschrijft.nl
Petra Cremers: 0346-573040 
Wilma van der Laan: 0346-591062

In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van de gemeente De Bilt gevierd. 
In de aanloop naar de festiviteiten gaat De Vierklank samen met De Bilt 
Schrijft op zoek naar verhalen uit een van de zes kernen van de gemeente. 
In de laatste krant van de maand vindt u steeds een  schrijfopdracht die u 
hopelijk inspireert tot een mooi verhaal.  Verhalen worden gepubliceerd 
op de website www.debiltschrijft.nl en misschien in De Vierklank. Uit alle 
verhalen wordt eind 2012 een selectie gemaakt voor het jubileumboek dat 
begin 2013 verschijnt.

Prijswinnares bij 
‘Doe meer met Afval

Maandag 6 februari om 15.00 uur reikte 
wethouder Bert Kamminga een prijzenpakket 
uit aan mevrouw F. van Embden - Beenakkers, 

winnares van de prijsvraag over het thema 
Elektrische apparaten & Energiezuinige 

lampen, uit de campagne ‘Doe meer met Afval!’. 

Mevrouw van Embden kreeg een goed gevuld prij-
zenpakket met diverse spaarlampen, een Wecycle 
t-shirt, een Wecycle voetbal, de campagne-DVD 
‘doe meer met afval’, de ‘Doe meer met afval’, een 
mini-kliko en diverse gadgets. Het pakket ging ver-
gezeld van het boek ‘Groen doen’, van Marie-Claire 
van den Berg, ‘een verslag van een zoektocht naar 
klimaatvriendelijk leven…’.

Campagne ‘Doe meer met afval!’
In september 2011 startten alle Utrechtse gemeenten 
alweer de vijfde etappe van de gezamenlijke cam-
pagne ‘Doe meer met afval’. De laatste campagne-
etappe bracht het thema Elektrische apparaten & 
Energiezuinige lampen onder de aandacht. Een van 
de onderdelen was een prijsvraag op www.doemeer-
metafval.nl. Duizenden mensen hebben de vragen 
en rebus over papier en textiel opgelost en ingezon-
den. 

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Hoveniersbedrijf
HOEFAKKER bestaat dit

jaar 50 jaar.

Daarom heeft HOEFAKKER dit voorjaar
voor nieuwe klanten 

kennismakingspakketten
samengesteld

U kunt kiezen uit 3 standaard
onderhoudspakketten

3 225,00 incl. btw
(4 uur arbeid incl. materiaal)

3 425,00 incl. btw
(8 uur arbeid incl. materiaal)

3 825,00 incl. btw
(16 uur arbeid incl. materiaal)

Het onderhoudspakket  is incl. vuilafvoer
bemesting en gebruik kleine machines.

Een allround vakman komt op de
afgesproken tijd uw tuin een 

onderhoudsbeurt geven, en neemt ter 
plaatse de werkzaamheden met u door.

Hij kan u natuurlijk ook advies geven

U kunt volstaan met een telefoontje of een
email en de afspraak is gemaakt.

T 030 - 2201021
I www.hoefakker.com
E info@hoefakker.com

HOEFAKKER BV
Utrechtseweg 374

3731 GE De Bilt

Voor ons nieuw te openen iliaal in Bilthoven en  
bestaande salon in Soest zijn wij op zoek naar:

 - topstylisten m/v
 - haarstylisten m/v
 - juniorstylisten m/v
 - herenkappers m/v

sollicitatie richten aan;
Baars & Brandon

Soesterbergsestraat 31-01
3768 EA Soest

Tel: 06-51192013 of 06-46337406
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Ineke	 Provili,	 die	 deze	 middag	 de	
coördinatie	 doet,	 vindt	 dat	 Andreas	
veel	 aan	 dat	 sporten	 heeft	 gehad.	
‘In	het	begin	was	hij	heel	slecht.	Hij	
kwam	binnen	in	een	rolstoel.	Nu	kan	
hij	weer	lopen.	Hij	is	enorm	vooruit	
gegaan	en	geniet	van	alles.’	Andreas	
vult	 aan:	 ‘Je	 motivatie,	 interesse	 en	
doorzettingsvermogen	 zijn	 belang-
rijk.	Zeker	als	je	zo’n	stap	terug	hebt	
moeten	doen.’	Theo	is	een	deelnemer	
van	het	eerste	uur.	‘Als	je	in	een	rol-
stoel	 zit,	 verbrand	 je	 weinig	 meer.	
Daarom	 is	 sporten	voor	mij	belang-
rijk.	Het	is	goed	voor	de	spieren	die	
ik	nog	wel	kan	gebruiken.	En	het	 is	
gezellig	om	het	samen	te	doen.’	Zijn	
vriendin	Anneke	 legt	 uit:	 ‘Wij	 kun-
nen	niet	zelfstandig	wonen.	Zaterdag	
is	voor	ons	een	kale	dag.	Ik	mag	met	
mijn	elektrische	rolstoel	niet	eens	het	

terrein	af.	Ik	zou	het	heel	erg	vinden	
als	 ik	niet	meer	op	de	 zaterdagmid-
dag	 zou	 kunnen	 sporten.’	 Theo	 en	
Andreas	 beamen	 dit	 volmondig.	 In-
eke	 Provily	 kwam	 als	 deelnemer	 in	
aanraking	 met	 Gewoon	 Sport.	 ‘Ik	
was	 uitgerevalideerd	 in	 De	 Hoogs-
traat	 in	Utrecht	 en	 zocht	 een	moge-
lijkheid	 om	 die	 revalidatie	 voort	 te	
zetten.	 Dat	 kon	 bij	 Gewoon	 Sport.	
En	 nu	 ben	 ik	 coördinator.’	 Met	 De	
Hoogstraat	is	goed	contact.	‘De	con-
sulent	 aangepaste	 sporten	Els	Duijn	
is	 hier	 een	 paar	 weken	 geleden	 ko-
men	kijken.	Omdat	ze	goed	weet	hoe	
het	hier	toegaat,	kan	ze	mensen	naar	
ons	doorverwijzen.’	

Sponsoren
Bestuurslid	 van	 Gewoon	 Sport	 Jes-
sica	 Heij	 licht	 toe:	 ‘We	 bestaan	 nu	

voor	 het	 dertiende	 seizoen.	 Dat	 we	
hier	zitten,	hebben	we	te	danken	aan	
Sandra	 Simon.	Als	 lid	 van	 het	 Ge-
handicaptenplatform	 De	 Bilt	 werd	
ze	 voorzitter	 van	 de	 gemeentelijke	
werkgroep	 Sport,	 maar	 er	 viel	 niets	
te	 sporten	 voor	 mensen	 met	 een	 li-
chamelijke	 beperking,	 alleen	 een	
regionaal	 zwemproject.	 Ze	 heeft	 de	
doelgroep	 gepeild	 over	 de	 behoefte	
aan	 sportmogelijkheden.	 Daar	 kwa-
men	 drie	 belangrijke	 resultaten	 uit:	
Ze	 vonden	 één	 uur	 sporten	 niet	 ge-
noeg.	 De	 meesten	 komen	 met	 de	
regiotaxi.	 Die	 komt	 nogal	 eens	 een	
kwartier	 te	 laat	 en	 komt	 de	mensen	
een	 kwartier	 te	 vroeg	 ophalen.	 Dan	
is	er	nauwelijks	tijd	meer	over	om	te	
sporten.’	Een	 tweede	en	derde	punt:	
‘Ze	wilden	graag	in	een	sportcentrum	
terecht	kunnen	waar	ook	een	kantine	

was,	om	na	aloop	nog	even	te	kunnen	
napraten.	Die	gezelligheid	motiveert	
mensen	om	te	blijven	komen.	En	ze	
wilden	graag	meerdere	sporten	kun-
nen	doen,	bijvoorbeeld	boccia.	Dat	is	
een	sport	die	speciaal	voor	deze	doel-
groep	 is	 ontwikkeld.	 Het	 lijkt	 wat	
op	 jeu	de	boule,	maar	dan	met	gro-
tere	ballen.	Je	kunt	het	zittend	doen.’	
Het	 voordeel	 van	 meerdere	 sporten	
doen	is	dat	deelnemers	na	een	poosje	
zwaar	 sporten	even	wat	kunnen	bij-
komen	door	iets	minder	intensiefs	te	
doen.	‘Samen	met	de	sportambtenaar	
van	 de	 gemeente	 vond	 Sandra	 deze	
locatie.’	Gemiddeld	sporten	op	de	za-
terdag	ongeveer	vijftien	mensen	met	
hulp	van	een	stuk	of	vier,	vijf	vrijwil-
ligers.	‘Mensen	vanaf	zestien	jaar	die	
door	een	lichamelijke	beperking	niet	
mee	 kunnen	 komen	 in	 de	 reguliere	
sport,	zijn	welkom.	Iedere	deelnemer	
is	vrij	om	te	komen	wanneer	hij	zich	
goed	 genoeg	 voelt	 en	 zin	 heeft	 om	
te	 sporten.	We	werken	 niet	met	 een	
abonnement.	 Ook	 zouden	 we	 heel	

blij	 zijn	 met	 nieuwe	 vrijwilligers’,	
nodigt	 Jessica	uit.	 ‘Ze	kunnen	 inge-
pland	 worden	 in	 een	 schema.	 Wie	
een	keer	per	maand	wil	komen	hel-
pen,	is	van	harte	welkom.’	Goedkoop	
is	het	niet	voor	deelnemers	die	afhan-
kelijk	zijn	van	de	regiotaxi.	‘Ze	beta-
len	 aan	ons	 vier	 euro	 per	 keer	 voor	
twee	uur	sporten,	maar	die	taxi	is	niet	
goedkoop,	 vooral	 niet	 voor	 deelne-
mers	die	wat	verder	weg	wonen.	Er	
is	nu	sprake	van	dat	de	eigen	bijdrage	
voor	de	 regiotaxi	duurder	gaat	wor-
den.	 Naar	 een	 oplossing	 wordt	 nog	
gezocht.’	 Ook	 het	 aantal	 sponsoren	
loopt	terug.	‘We	zijn	afhankelijk	van	
subsidie	 en	 sponsoring.	 We	 hopen	
dat	lokale	en	regionale	bedrijven	ons	
willen	steunen,	zodat	we	onze	sport-
middagen	 bij	 Sportcentrum	 Kees	
kunnen	voortzetten.’
Zie	 ook	 www.gewoonsport.nl.	 Wie	
deelnemer	of	vrijwilliger	wil	worden	
of	dit	goede	doel	wil	sponsoren,	kan	
contact	opnemen	met	bilthoven@ge-
woonsport.nl.

Stichting “Gewoon Sport” Bilthoven doet noodoproep
‘Wij hebben dringend sponsoren nodig’

door Lilian van Dijk

Beter dan Andreas, sporter met een lichamelijke beperking, kan niemand het verwoorden: 
‘De regering zegt dat we moeten bewegen. Dan moet je er niet op bezuinigen.’ Hij sport regelmatig op 

de zaterdagmiddag van twee tot vier bij Sportcentrum Kees aan de Kees Boekelaan 3 in Bilthoven. 
Daar kunnen mensen als hij een heleboel sporten bedrijven, dankzij de hulp van vrijwilligers. 

Andreas somt op wat hij allemaal doet: ‘Badmintonnen, itnessen aan allerlei toestellen, boccia, 
tafeltennissen en bewegen op muziek. Met sommige dingen heb ik hulp nodig. Daarom is hier 

begeleiding.’ Hij legt uit: ‘Ik heb een ongeluk gehad en kreeg daarna veel toevallen.’ 

Bij Sportcentrum Kees kunnen mensen met een lichamelijke beperking allerlei 
sporten doen met behulp van een groep enthousiaste vrijwilligers van de 
stichting Gewoon Sport.

Wijlen	 Willem	 Hoefakker	 senior	 -	
overleden	in	2003	-	begon	een	halve	
eeuw	geleden	heel	eenvoudig	op	zijn	
ietsje.	 De	 boerenzoon	 bood	 al	 zijn	
diensten	aan	eenieder	die	maar	wat	te	
doen	had.	In	de	avonduren	volgde	hij	
een	opleiding	tot	hovenier.	Langzaam	
specialiseerde	hij	 zich	 in	die	profes-
sie.	Stap	voor	stap	groeide	het	bedrijf	
uit	tot	wat	het	nu	is,	een	onderneming	
met	 twintig	 man	 personeel.	 Tegen-
woordig	 heeft	 het	 bedrijf	 zelfs	 zijn	
eigen	tuinarchitect	in	dienst.

Familie
Immer	 is	 Hoefakker	 een	 familie-
bedrijf	 gebleven.	 ‘We	 zijn	 link	 ge-
groeid.	Wel	ben	 ik	er	 trots	op	dat	er	
nog	steeds	een	familiaire	sfeer	hangt’	
stelt	Arno	Hoefakker,	die	sinds	2006	
de	 directeur	 is.	 Overigens	 in	 nauwe	
samenwerking	 met	 zijn	 broer	 Wil-
lem,	die	van	1989	tot	2006	de	scepter	
zwaaide.	‘We	zouden	nog	verder	kun-
nen	groeien.	We	willen	dat	echter	niet	
omdat	 we	 het	 persoonlijke	 contact	
met	onze	werknemers	in	stand	willen	
houden.	Het	moet	prettig	zijn	voor	dit	
bedrijf	te	werken.’
Ondanks	 de	 economische	 crisis	 ziet	
de	 toekomst	 er	 goed	 uit	 voor	 het	
bedrijf.	 ‘Aan	 mooi	 groen	 blijft	 na-
tuurlijk	 altijd	 een	 behoefte’,	 aldus	
Hoefakker.	 De	 hovenier	 verzorgt	 de	
aanleg	en	 renovatie	van	 tuinen,	doet	
tuinonderhoud,	 boomverzorging,	
groenvoorziening,	aanleg	van	bedrijf-
sterreinen	en	tegenwoordig	zelfs	rio-
leringsontstopping.	 ‘We	 komen	 veel	

problemen	tegen	in	 tuinen.	Die	gaan	
we	niet	uit	de	weg.	Zo	ook	niet	met	
bijvoorbeeld	de	riolering.	We	zijn	ons	
daarin	 al	 doende	 steeds	 meer	 gaan	
specialiseren.’	 De	 specialismes	 van	
de	hovenier	zijn	nog	altijd	groeiende.

Breed
De	 klantenkring	 van	 Hoefakker	 is	
breed.	Van	overheid	en	bedrijven	 tot	
particulieren.	 ‘We	 zijn	 er	 dus	 voor	
iedereen.’	Wat	het	bedrijf	kan	beteke-
nen	 voor	 particulieren?	 ‘Mensen	 die	
willen	 dat	we	 hun	 tuin	 het	 hele	 jaar	
bijhouden	kunnen	bij	ons	terecht.	Net	
zo	 goed	 als	 mensen	 die	 zeggen:	 we	
willen	dat	jullie	de	tuin	ontwerpen	en	

aanleggen,	maar	daarna	gaan	we	zelf	
lekker	 tuinieren.	Of	gewoonweg	een	
eenmalige	onderhoudsbeurt.’
Bij	 Hoefakker	 wordt	 overtuigd	 ge-
werkt	volgens	het	adagium	de	klant	is	
koning.	 ‘Wij	 kunnen	de	wensen	van	
de	klant	op	maat	leveren.	Zowel	in	de	
werkzaamheden,	als	in	de	uiteindelijk	
betaling.	 Wil	 een	 klant	 een	 offerte	
op	 basis	 van	 arbeidsuren	 of	 toch	 op	
projectbasis;	het	kan	beide.	Daarnaast	
zijn	we	lexibel.	Stel	er	moet	echt	iets	
dringends	 gebeuren,	 dan	 is	 een	 tele-
foontje	 meestal	 genoeg	 en	 staan	 we	
zo	snel	mogelijk	op	de	stoep.	Daarin	
schuilt	 al	 vijftig	 jaar	 onze	 grootste	
kracht’,	besluit	Arno	Hoefakker.	

Hoveniersbedrijf Hoefakker viert vijftigjarig jubileum
Ondanks groei altijd een familiebedrijf gebleven

door Ido Dijkstra

Vijftig jaar geleden begon wijlen Willem Hoefakker senior als loonwerker allerhande klussen te doen 
voor bedrijfjes in de buurt. Op zijn iets reed hij langs de boerderijen. Hij legde het fundament voor 

wat in de loop der jaren uitgroeide tot hoveniersbedrijf Hoefakker. Afgelopen week, 
donderdag 2 februari om precies te zijn, vierde het bedrijf zijn gouden jubileum.
‘We zijn een echt familiebedrijf gebleven’, aldus bedrijfsleider Arno Hoefakker. 

Eef Hoefakker, ruim 65 jaar actief vrijwilligster bij CSV Fraternitas, ontving 
vrijdag op het Bilts Sportgala de ereprijs. Links van haar Arno, rechts Willem 
Hoefakker. 

Start kattenhotel ‘De Vuursche’
Per	1	februari	2012	staan	in	Lage	Vuursche	de	deuren	open	voor	gasten	in	
kattenhotel	‘De	Vuursche’.	In	de	favoriete	bosrijke	omgeving	is,	tegenover	
de	noordelijke	oprit	naar	kasteel	Drakestein,	op	het	boerenerf	van	de	familie	
Schep	een	fors	nieuw	gebouw	verrezen,	speciaal	ingericht	voor	het	huisves-
ten	van	katten.

De	viervoeters	kunnen	hier	in	ruime	binnen-	en	buitenverblijven	een	luxe	
boerderijvakantie	beleven	als	hun	eigenaren	even	de	zorg	voor	hen	willen	
overdragen.	Ook	verschillende	soorten	vachtverzorging	worden	aangebo-
den.	Marlise	Koop-Schep,	opgeleid	in	hbo-Diermanagement	en	met	zeven	
jaar	ervaring	als	dierenartsassistente,	ziet	hier	als	zelfstandig	ondernemer	
haar	droom	verwezenlijkt.	Het	verzorgen	van	katten	is	van	jongs	af	aan	haar	
passie.	De	oficiële	opening	is	gepland	op	30	maart,	gevolgd	door	een	open	
dag	op	31	maart.	

De	 website	 www.kattenhoteldevuursche.nl	 biedt	 verdere	 informatie	 ook	
over	reservering	en	desgewenst	is	bezichtiging	nu	reeds	mogelijk.



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92

Veilig Internetten

Doel: computer beveiligen tegen risico’s van internet en 
email. Onderwerpen: goede beveiliging, hoe uw pc veilig 
houden, kennismaken met beveiligingsinstellingen en 
veilig internet bankieren of aankopen doen op internet. 
Cursus voor Windows Vista en Windows 7 en u dient de 
computer goed te kunnen bedienen. 4 lessen.
Start:  vrijdagmiddag 17 februari 2012. 
Kosten  € 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 Verbindende Communicatie
Wil je graag meer verbinding ervaren in je contact met 
anderen? De ander laten merken dat je hem begrijpt? Wil 
je conlicten kunnen gebruiken om dichter bij elkaar te 
komen? Kom dan naar de cursus Verbindende Communi-
catie, gebaseerd op het werk van Marshall Rosenberg. 
Deze vorm van communicatie is gegrond in eerlijkheid 
en mededogen en is een concreet middel om verbinding 
tussen mensen te creëren, ook in situaties van spanning 
en conlict, ook met mensen waarmee dit onmogelijk kan 
lijken.
Maandag 20.00-22.00 uur, start 27 februari.
Kosten: 6 lessen € 60,-

Tennis bij WVT
Het is mogelijk om in te schrijven voor tennis voor ieder-
een vanaf 8 jaar. Tennisles is ook mogelijk: ma/do/vr. van 
16.00-18.00 uur voor jeugd en van 18.00-22.00 uur voor 
volwassenen. Aanvang tennisseizoen: 1 april. 

Peuterspeelgroepen
WVT heeft twee onafhankelijke, niet bij stichting Peuter-
speelzalen De Bilt aangesloten, goed uitgeruste peuter-
speelgroepen voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De kinderen 
worden in de “Rommelpot” en “Herriehoek”, dagelijks 
geopend van 8.45-11.45 uur, goed voorbereid op de 
basisschool. Tijdens het verblijf op de peuterspeelgroep 
worden vorderingen van uw kind middels het  Memelink 
peuter volgsysteem vastgelegd. Het verslag kan meege-
nomen worden naar de basisschool. De kosten bedragen 
€6,- per kind per ochtend. 
Er is ruimte om uw peuter in te schrijven. Uiteraard bent 
u van harte welkom om een keer te komen kijken. U kunt 
daarvoor een afspraak maken. Voor meer informatie kunt 
u bij voorkeur ‘s ochtends telefonisch contact opnemen. 

vvso WVT
Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven

030 2284973
www.vvsowvt.nl

 
krijgt die

koelkast wel
ingebouwd?

Wie

Wat wàs u blij met uw nieuwe inbouw-
koelkast! Voordelige webshop, eenvoudig 

bestellen en de maten invullen. 
Bij a evering blijkt dat u toch niet zo

handig bent als u dacht…

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

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

Wij zijn een bouwbedrijf gevestigd in Maartensdijk met een jong enthousiast team.
Voor al uw timmer- en verbouwwerkzaamheden maken wij graag een vrijblijvende
offerte.
Zoals: Nieuwbouw
 Verbouw 
 Renovatie
Ook voor een totaalpakket bent u bij ons aan het goede adres. Wij hebben voor elk
vakgebied de juiste onderaannemer, zoals elektrawerk, tegelwerk, loodgieterwerk,
stucwerk, metselwerk enz.

Voor een afspraak kunt u ons bellen en/of mailen.
info@bouwbedrijfdegraaff.nl

www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Bouwbedrijf
D. de Graaff B.V.

Industrieweg 5
3738 JW  Maartensdijk

Tel: 0346-213003
Mob: 06-20500049

Sla 2 vliegen  
in één klap!

lekker buiten  

wandelen of ietsen 

én De vierklank bezorgen

MELD JE AAN!
Bel 0346 211992 

of mail naar info@vierklank.nl

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

Ook voor 

LANGE 
posters!

•  A0 (84 x 118 cm)  

of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 

mogelijk 

Dieren Kunst
15 kaarten voor  

€ 5,95

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

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne
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De	jury	had	bij	deze	categorie,	waarin	
totaal	acht	jonge	sporters	waren	voor-
gedragen,	een	pittige	keuze	te	maken,	
want	Drewes	liet	Luc	Reij,	nationaal	
kampioen	 op	 de	 horden	 bij	 de	 C-
jeugd,	en	Bas	de	Jong,	topshorttracker	
en	-	korfballer	achter	zich.	Softbalster	
Eva	Voortman	van	Centrals	en	eerste	
pitcher	van	Jong	Oranje,	won	de	prijs	
bij	 de	 vrouwen.	 Voortman	 was	 niet	
aanwezig	 ze	 speelt	momenteel	 in	de	
Verenigde	 Staten,	 maar	 er	 was	 toch	
contact	met	haar	via	een	internetver-
binding.	 Hockeyster	 Carlien	 Dirkse	
van	den	Heuvel	van	SCHC	en	Nadia	
van	 Beerschoten	 (voetbal)	 waren	 de	
andere	twee	genomineerden.

Tweede
Johan	de	Gier	uit	Maartensdijk	werd	
voor	 het	 tweede	 achtereenvolgende	
jaar	 uitgeroepen	 tot	 Sportman	 van	
het	jaar,	door	een	gouden	en	bronzen	
plak	bij	het	WK	Jiu	Jitsu	in	Cali.	De	
Gier	was	er	maar	even,	want	hij	had	
vrijdagavond	nog	hard	getraind,	om-
dat	 hij	 zaterdag	 alweer	 aan	 het	 Ne-

derlands	 Kampioenschap	 meedeed.	
Hij	versloeg	bij	dit	Sportgala	triatleet	
Harry	 Sikkema	 en	 karateka	 Koen	
Brink.	

Sportploeg
De	 keuze	 bij	 de	 sportploeg	 van	 het	
jaar	was,	zo	zei	de	afscheid	nemende	
juryvoorzitter	Ron	Groenewoud,	een	
heel	 moeilijke.	 De	 Bilt	 kent	 nogal	
wat	 goede	 sportteams,	maar	 volgens	
de	 jury	 stak	daar	 in	2011	er	één	bo-
venuit:	het	hockeyteam	van	Voordaan	
dames	1,	dat	naar	de	Overgangsklasse	
promoveerde.	 NOVA	 1	 (promotie	
naar	de	2e	klasse	korfbal	op	het	veld	
en	in	de	zaal)	kreeg	een	eervolle	ver-
melding,	evenals	de	waterpoloërs	van	
Brandenburg	 die	 promotie	 naar	 de	
hoofdklasse	bewerkstelligden.

Eef
Extra	aandacht	was	er	voor	een	vijftal	
oud-Olympiërs,	die	in	dit	Olympische	
jaar	 het	 sportgala	 opluisterden	 met	
hun	aanwezigheid:	hockeyer	Jacques	
Brinkman,	 waterpoloërs	 Robert	 Ha-

vekotte	 en	 Johan	 Aantjes,	 schaatser	
Henk	 van	 der	 Grift	 en	 roeier	 Peter	
Bakker.	De	 jaarlijkse	 ‘mystery	guest	
-	iemand	uit	de	Biltse	sportwereld	die	
een	ereprijs	ontvangt	-	was	de	 totaal	
verraste	Eef	Hoefakker,	die	al	ruim	65	
jaar	als	vrijwilligster	bij	CSV	Frater-
nitas	actief	is,	onder	meer	25	jaar	als	
penningmeester.	

Terug
BSF-voorzitter	Jan	van	‘t	Land	zette	
aan	 het	 eind	 van	 de	 avond	 Nico	 de	
Groot	 en	 Iet	Wennekes,	 respectieve-
lijk	voorzitter	en	lid	van	de	organise-
rende	werkgroep,	in	het	zonnetje.	Zij	
treden	 terug	 en	 worden	 opgevolgd	
door	Bert	de	Rijk	en	Madeleine	Bak-
ker.	Ook	jurylid	Marjan	Bosma	stopt,	
zij	 wordt	 vervangen	 voor	 de	 kern	
Hollandsche	 Rading	 door	 Kirsten	
Szameitat.	 Ron	 Groenewoud	 wordt	
als	voorzitter	van	de	 jury	opgevolgd	
door	Eric	Versnel	en	Koos	van	Tame-
len	 neemt	 de	 opengevallen	 plaats	 in	
de	jury	in.

Winnaars Bilts Sportgala
door Ingrid van der Elst

Op het Bilts Sportgala kwamen vrijdagavond 3 februari jl. vier trotse winnaars uit de bus.
Bij het Sporttalent van het jaar 2011 ging de 16-jarige Nerida Drewes, waterpolospeelster

bij hoofdklasser Brandenburg en van Jong Oranje, met deze eretitel aan de haal. 

Lenneart de Gier (rug) reikte de trofee uit aan broer Johan de Gier, die voor 
het tweede opvolgende jaar als winnaar werd verkozen. Naast hem v.l.nr. de 
beide andere genomineerden Harry Sikkema en Koen Brink. Aansluitend wist 
Johan zaterdag het Nederlands Kampioenschap Jiu Jitsum op zijn naam te 
schrijven. [foto Henk van de Bunt]

Nadat de hockeyploeg van Voordaan dames 1 tot sportploeg 2011 zijn 
uitgeroepen ontvangen zij op het podium hun prijs. [foto Henk van de Bunt]

De genomineerde sporttalenten v.l.n.r. Bas de Jong, Luc Reij en Nerida 
Drewes luisteren gespannen naar de jury-uitslag. [foto Henk van de Bunt]

Sportwethouder Herman Mittendorff luistert toe, wanneer BSF-voorzitter Jan van ’t Land afscheid neemt van  
Iet Wennekes en Nico de Groot. [foto Henk van de Bunt]

De	 workshop	 werd	 gegeven	 door	
sportconsulent	 Erik	 Leus	 van	 Doe	
Mee!	 De	 Bilt.	 Tijdens	 de	 workshop	
kwamen	 verschillende	 gedragstypen	
van	kinderen	aan	de	orde	en	hoe	daar	
mee	om	te	gaan.	Ook	kregen	de	deel-
nemers	 tips	 hoe	 het	 zelfvertrouwen	
van	 de	 kinderen	 te	 verhogen	 en	 hoe	
om	te	gaan	met	conlicten.	

Diversiteit 
Edmond	 Harte,	 trainerscoördinator	
van	 SVM,	 heeft	 de	 jeugdtrainers	 en	
begeleiders	 enthousiast	 gemaakt	 om	
mee	te	doen	aan	Kanjers	in	de	Sport.	

‘Het	 is	 erg	 positief	 dat	 zich	 zoveel	
mensen	 hebben	 aangemeld.	 Er	 was	
veel	diversiteit	in	leeftijd	van	de	deel-
nemers,	 ervaring,	 de	 sporten	 waarin	
zijn	training	geven.	Daardoor	steek	je	
niet	alleen	veel	op	van	de	workshop,	
maar	ook	van	elkaar’,	aldus	Harte.
	
Vijf verenigingen 
Naast	 deelnemers	 van	 SVM	 deden	
ook	 trainers	van	volleybalvereniging	
Salvo	 ‘67	 en	 Honk	&	 Softbalvereni-
ging	Centrals	mee.	In	totaal	hebben	in	
2011	vijf	 verenigingen	 zich	 via	Doe	
Mee!	 De	 Bilt	 ingezet	 om	 het	 peda-

gogisch	klimaat	op	hun	vereniging	te	
verbeteren.	Onlangs	hebben	ook	trai-
ners	van	CKV	Tweemaal	Zes	kennis-
gemaakt	met	Kanjers	 in	de	Sport	 en	
heeft	 hockeyclub	 SCHC	 een	 traject	
Positief	Coachen	met	trainers,	ouders	
en	bestuur	doorlopen.	

Achtergrondinformatie 
Kinderen	 sporten	 graag.	 Ze	 kunnen	
hun	 energie	 kwijt	 en	 beleven	 veel	
plezier	 aan	 het	 trainen	 om	 steeds	
beter	 te	 worden.	 Het	 sportveld	 kan	
helaas	 ook	 een	 omgeving	 zijn	 voor	
teleurstelling,	 conlicten	 en	 agressie.	

Sport	staat	vaak	in	het	teken	van	win-
nen	en	verliezen	en	niet	zelden	staat	
dat	op	gespannen	voet	met	plezier	en	
normaal	 gedrag.	 De	 jeugdsportbege-
leider	heeft	hierbij	een	belangrijke	en	
uitdagende	 taak.	 Hij/zij	moet	 ervoor	

zorgen	dat	kinderen	op	een	plezierige	
en	succesvolle	manier	hun	sport	kun-
nen	beoefenen.	
Kanjers	in	de	sport	is	dé	methode	om	
deze	uitdaging	nog	beter	aan	te	gaan.	
[HvdB]

Biltse trainers volgen workshop 
Kanjers in de Sport 

Bij voetbalvereniging SV Maartensdijk (SVM) deden op de maandagen 12 december  en 23 januari 
zeventien trainers van drie Biltse sportverenigingen mee aan Kanjers in de Sport. Dit is een workshop 

voor trainers, coaches en begeleiders in de jeugdsport. Het programma is gericht op het versterken 
van de teamspirit, het verhogen van het zelfvertrouwen en het omgaan met conlicten. 

Een deel van de ‘Kanjers’ op maandag 23 januari jl. Tweede van links Erik 
Leus, vierde van rechts Edmond Harte.
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De	 snijdend	 koude	 wind	 zorgt	 voor	
een	 temperatuur	 onder	 nul.	 Bikkels	
zijn	het,	die	het	voor	de	kinderen	echt	
leuk	 willen	 maken	 en	 pal	 voor	 hun	
school	een	ijsbaan	aanleggen.	Keer	na	
keer	wordt	een	dunne	laag	water	over	
de	tegels	gespoten.	Een	uurtje	werk?	
Vergeet	het	maar.	Tegen	negen	uur	die	
avond	 zijn	 Johan	Westerhuis	 en	 zijn	
maten	nog	steeds	bezig.	‘Nee,	ik	heb	
het	niet	koud.	Het	gaat	allemaal	goed.	
Ja	hoor,	we	hebben	te	eten	gekregen’.

De	 volgende	 dag	 gaan	 de	 door-	
douwers	 verder,	 en	 Johan	 vertelt	
waarom	ze	dit	hier	doen.	‘Wij	willen	

al	 heel	 lang	 de	 kinderen	 veel	 ijsple-
zier	 laten	beleven.	Vorige	 jaren	heb-
ben	we	het	plein	achter	de	school	ook	
opgespoten	 maar	 nauwelijks	 waren	
we	vertrokken	of	de	hele	baan	werd	
door	 gasten	 uit	 die	 buurt	 volledig	
vernield,	waardoor	er	niet	echt	meer	
geschaatst	kon	worden.	Daar	zijn	we	
dus	mee	gestopt.’	

Hij	 heeft	 gelijk,	 want	 in	 de	 huizen	
aan	 de	 overkant	 van	 deze	 nieuwe	
baan	 kunnen	 bewoners	 het	 gedrag	
van	vreemde	verstoorders	zien	en	op-
treden.	Om	te	weten	hoe	de	kinderen	
de	baan	vinden	heb	ik	het	een	klein-

dochter	gevraagd.	Die	was	kort	maar	
duidelijk:	‘Hééél	gaaf	en	fantastisch’.	

Teleurstelling
De	 volgende	 ochtend	was	 de	 teleur-
stelling	groot.	De	baan	was	tijdens	de	
nacht	door	de	natuur	van	twee	kanten	
aangevallen.	Van	onderaf	werden	de-
len	van	het	 ijs	 door	 luchtdruk	opge-
tild	 terwijl	 van	 bovenaf	 de	 sneeuw	
tot	harde	klonten	bevroor.	Schaatsen	
was	niet	mogelijk.	Zelfs	glijden	werd	
riskant.	Maar	ondanks	alles	blijft	het	
initiatief	 van	 de	 brandweermannen	
bewonderenswaardig.	 Maar	 we	 we-
ten:	‘de	winter	is	nog	niet	voorbij.

Schoolplein wordt IJsbaan
door Kees Pijpers

Onder de stralende blauwe hemel beginnen vorige week woensdagmiddag rond 14.00 uur drie 
plaatselijke brandweermannen op eigen initiatief het voorplein van het scholencomplex aan de 

Nachtegaallaan op te spuiten. Zo nu en dan spontaan geholpen door jonge scholieren.

De plaatselijke brandweer verzorgt met eindeloos geduld het onderspuiten van schoolplein aan de Nachtegaallaan 
in Maartensdijk.

Nova verzuimt te scoren
Zaterdag	4	februari	stond	voor	de	Biltse	Korfbalvereniging	Nova	de	uitwed-
strijd	tegen	‘Sport	Staalt	Spieren’	(SSS)		uit	Wageningen	op	het	programma.	
De	thuiswedstrijd	tegen	Hellas	werd	helaas	net	verloren,	maar	reden	genoeg	
om	de	positieve	 strijd	door	 te	 trekken	naar	 hopelijk	 een	mooie	overwin-
ning.	In	de	koude	Olympiahal	werden	alle	spelers	één	voor	één	voorgesteld,	
waarna	de	wedstrijd	van	start	ging.	

Beide	partijen	waren	gebrand	om	te	winnen,	de	duels	werden	vanaf	de	eer-
ste	minuut	fel	maar	sportief	aangegaan.	Nova	kwam	zelfs	op	een	3-2	voor-
sprong,	maar	wist	deze	helaas	niet	te	behouden.	SSS	scoorde	viermaal	op	
rij,	waarbij	Nova	enkele	verdedigende	fouten	maakten.	

Na	de	 rust	was	het	wedstrijdbeeld	enigszins	gelijk;	Nova	kreeg	niet	echt	
vat	op	de	wedstrijd.	Er	werd	veel	geschoten	maar	de	goals	bleven	uit.	Uit-
eindelijk	bleek	SSS	effectiever	om	te	gaan	met	de	kansen	en	zij	behielden	
dan	ook	de	voorsprong.	Nova	wist	nog	terug	te	komen	tot	twee	goals,	maar	
uiteindelijk	bepaalde	SSS	de	eindstand	op	14-11.	

Volgende	week,	11	februari,	speelt	het	1e	 team	thuis	om	17.45	uur	 tegen	
NKC’51	uit	Nijverdal;	de	nummer	1	uit	de	poule.	Nova	1	wist	in	de	heen-
wedstrijd	 twee	punten	 te	 pakken,	 hopelijk	 lukt	 het	 aankomende	 zaterdag	
weer.	

50 jaar later
Vorige	week	donderdag	2	februari	om14.30	uur	precies	arriveerde	het	echt-
paar	Ton	en	Genette	Pel	uit	Hilversum	glorieus	in	het	voormalige	gemeen-
tehuis	van	Maartensdijk	waar	ze	op	diezelfde	datum	en	tijd	50	jaar	geleden	
zijn	 getrouwd.	 Ze	 maakten	 die	 dag	 dezelfde	 bezienswaardige	 feestelijke	
tour	als	in	1962.	Het	echtpaar	woonde	vroeger	in	Maartensdijk	op	de	To-
lakkerweg	41	en	in	Goenekan	op	de	Veldlaan	12,	voor	zover	men	zich	dat	
nog	herinnert.	We	 zouden	de	gebeurtenis	 hebben	gemist	 als	 de	 heer	 Job	
van	Hardeveld	van	Centrum	voor	Bedrijfsopvolging	BV	(huidige	huurder	
voormalig	gemeentehuis)	ons	niet	had	ingeseind.	[KP]

Op de trap van het keurige pand poseerden ze met het bruidsboeket.

De	 bekende	 energieonderneming	
Nuon	 presenteert	 samen	 met	 Kunst-
platform	 Bubble	 Projects	 de	 eerste	
kunsttentoonstelling	 ter	 wereld	 op	
windmolens,	 ook	 wel	 windturbines	
genaamd.	De	werken	komen	dit	 jaar	
van	maart	tot	en	met	oktober	te	han-
gen	op	de	turbines	van	de	Nuon	wind-
parken	 in	 Friesland	 en	 Flevoland.	
Elke	 twee	 maanden	 worden	 nieuwe	
kunstwerken	 opgehangen.	 Bubble	
Projects	 is	 een	 internationaal	 kunst-
platform	dat	exposities	en	uitdagende	
projecten	 organiseert	 op	 bijzondere	
plekken.	 Sinds	 2009	 zijn	 meer	 dan	
80	 kunstenaars	 succesvol	 vertegen-
woordigd	 op	 verschillende	 locaties	
in	Europa.	Door	middel	van	een	toe-
gewijde	 en	professionele	 aanpak	 sti-
muleert	Bubble	Projects	 kunstenaars	
en	koppelt	hen	aan	een	internationaal	
kunstwerk	en	afzetmarkt.

Kunstwerk 
De	vijfdelige	 jury	 onder	 leiding	 van	
Alexander	 Pechtold	 (fractievoorzit-
ter	 D66	 en	 ex-veilingmeester)	 heeft	
alle	 inzendingen	 bekeken	 en	 punten	
toegekend.	Er	is	gelet	op	originaliteit,	
toepassing	 van	 het	 thema,	 eigenheid	

en	de	werking	van	het	 kunstwerk	 in	
het	 landschap.	 De	 inzendingen	 wa-
ren	zeer	gevarieerd.	Zowel	de	maat-
schappij	kritische	kunstwerken	als	de	
abstracte	schetsen	en	de	fotograische	
weergaven	 van	 de	 Nederlandse	 cul-
tuur	 toonden	 veel	 kwaliteit.	 Na	 het	
optellen	 van	 alle	 punten	 ontstond	
een	lijst	waarvan	de	hoogste	24	deel-
nemers	 zijn	 geselecteerd	 om	 een	
kunstwerk	 te	maken.	Een	van	hen	 is	
de	Westbroekse	beeldend	kunstenaar	
Connie	van	Winssen.	

Verkopen 
De	geselecteerde	kunstenaars	ontvan-
gen	vooraf	een	foto	van	de	windturbi-
nes	en	de	plaats	waar	hun	werk	 ten-
toongesteld	 gaat	 worden.	 Polyester	
doeken	 en	 verf	 worden	 vooraf	 door	
Bubble	Projects	gratis	afgeleverd	bij	
de	 kunstenaars	 en	 nadat	 het	 kunst-
werk	is	afgerond	ook	weer	opgehaald,	
waarna	 een	 gespecialiseerd	 bedrijf	
zorgt	voor	het	veilig	ophangen	van	de	
doeken	op	de	turbines	die	als	onder-
grond	de	kleur	 rood	hebben.	Bubble	
Projects	zet	zich	in	om	kopers	te	vin-
den	voor	de	kunstwerken.	Na	aloop	
van	het	project	zal	Bubble	Projects	de	

geëxposeerde	 doeken	 verkopen.	 60	
%	van	de	opbrengst	van	de	werken	is	
voor	de	kunstenaar.	De	overige	40%	
is	voor	Bubble	Projects	om	dit	project	
te	inancieren.

Opdracht 
Connie	van	Winssen	die	secretaris	is	
van	de	Biltse	Kunstkring	de	BeeKk,	
schildert	al	ruim	30	jaar	voornamelijk	
portretten	en	ze	vertelt:	‘Dat	deed	ik	
zowel	van	de	ouders	van	mijn	man	als	
elk	 jaar	 van	mijn	 vier	 kinderen.	Het	
begon	al	op	school	waar	het	heel	aar-
dig	lukte.	Ik	was	vijf	jaar	op	De	Nieu-
we	 Academie	 in	 Utrecht	 waar	 kun-
stenaars	 worden	 opgeleid.	 Daar	 heb	
ik	vooral	goed	leren	kijken.	Toen	be-
gonnen	er	opdrachten	te	komen.	Voor	
deze	opdracht	ga	 ik	het	doek	hier	 in	
onze	grote	schuur	maken.	Het	wordt	
een	puzzel	van	het	ongerepte	Neder-
landse	 landschap	 en	 komt	 boven	 de	
deur	van	de	massieve	turbine.	Wie	de	
kunstwerken	op	windturbines	zelf	wil	
bekijken	kan	deze	vanaf	maart	tot	en	
met	oktober	vinden	op	de	Nuon	wind-
parken	 De	 Bjirmen	 bij	 Franeker	 in	
Friesland	 en	De	 Jaap	Rodenburg	 bij	
Almere	in	Flevoland.

Kunst op windmolens
Westbroekse kunstenaar geselecteerd voor groot kunstproject

door Kees Pijpers

Mevrouw Connie van Winssen (55) uit Westbroek is een hartelijke goedlachse vrouw, die vanuit 
haar atelier en woonkamer een schitterend uitzicht heeft richting Hollandsche Rading en de beboste 
heuvels van Het Gooi. Ze maakt al jaren prachtige expressieve portretten en haar werk bevindt zich 

in collecties naast eigen land en vele Europeese landen ook in Saoudi Arabië, New York en North 
Carolina. Ze is geselecteerd voor een bijzonder project dat windmolens in de polders gaat opleuren. 

Beeldend kunstenaar Connie van Winssen naast eigen werk.
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advertentie

Voordaan	 startte	 goed	 op	 de	 lande-
lijke	inaledag.	
In	 de	 poule	 werd	 eerst	 in	 een	 span-
nende	 wedstrijd	 5-5	 gelijk	 gespeeld	
tegen	Pinoké	 en	 vervolgens	 eenvou-
dig	gewonnen	van	Groningen	met	10-
2.	 In	 de	 kruisinale	wachtte	Eindho-

ven,	 een	 gerenommeerde	 zaalploeg.	
Voordaan	 speelde	 sterk,	 gaf	 weinig	
weg	 en	 was	 zelf	 effectief	 in	 het	 af-
ronden	van	kansen.	Via	o.a.	prachtige	
goals	van	de	spitsen	Jacques	Ypma	en	
Sander	van	der	Stok	werd	Eindhoven	
met	5-3	uitgeschakeld.	

Finale
In	de	inale	wachtte	Pinoké,	dat	over-
tuigend	met	8-4	in	de	andere	kruisi-
nale	van	HDM	had	gewonnen.	Voor-
daan	 kwam	op	 voorsprong	 door	 een	
strafcorner	van	Maarten	Groenen	1-0.	
Pinoké	 werd	 sterker	 en	 het	 was	 aan	
uitstekend	 keeperswerk	 van	 Wytse	
Engelsman	te	danken	dat	het	1-1	met	
rust	stond.	

Na	de	rust	drukte	Pinoké	door	en	wa-
ren	er	te	weinig	Voordaanspelers	sterk	
genoeg	om	een	4-2	verlies	te	voorko-
men.	 Voordaan	 rondde	 hiermee	 een	
sterk	 zaalseizoen	 af	 met	 hetzelfde	
resultaat	 als	 in	 2011:	 een	 zilveren	
plak.	 Voordaan	 aanvoerder	 Jaques	
Ypma:	‘We	hebben	een	goed	toernooi	
gespeeld	 met	 prima	 uitslagen.	 Jam-
mer	dat	we	in	de	inale	niet	iets	beter	
waren	dan	hadden	we	een	hele	goede	
kans	gehad.	
Ondanks	 dat	we	 fors	 ouder	 zijn	 dan	
de	meeste	andere	ploegen	blijft	zaal-
hockey	een	spelletje	van	goed	opstel-
len	en	slim	spelen.	Het	was	mooi	om	
te	zien	dat	we	daarmee	weer	bijna	ie-
dereen	de	baas	waren!’.

Voordaan Heren 2 tweede  
op Landskampioenschap

Het tweede herenteam van hockeyclub Voordaan is tweede geworden op de landskampioenschappen 
zaalhockey voor reserveteams. In de inale werd met 4-2 verloren van het Amsterdamse Pinoké.

Het zilveren reserveteam van Voordaan.

De	dames	wilden	graag	de	opgaande	
lijn	doortrekken.	Helaas	werd	dat	wel	
moeilijker	doordat	steraanvalster	Ste-
fanie	van	Ginkel	ziek	was	en	Marleen	
Nieuwenhuis	 door	 een	 enkelbles-
sure	niet	inzetbaar	was.	Daarom	ging	
Salvo	vol	energie	de	wedstrijd	in	om	
zo	 het	 gebrek	 aan	 aanvalskracht	 te	
compenseren.	 Dat	 lukte	 in	 de	 eerste	
set	 wonderwel.	 Er	 werd	 fantastisch	
verdedigd	en	ook	gescoord.	De	eerste	
set	 werd	 gewonnen	 met	 25-23.	 Ar-
mixtos	 had	 zich	de	 eerste	 set	 verke-
ken	 op	Salvo	 en	 liet	 in	 de	 volgende	
twee	sets	zien	waarom	zij	in	de	mid-
denmoot	 spelen	 en	 Salvo	 onderin.	
Ondanks	verwoede	pogingen	en	soms	
goed	aanvalsspel	was	de	tegenstander	
een	 klasse	 beter	 en	 won	 de	 tweede	
en	 derde	 set	 met	 resp.	 17-25	 en	 15-
25.	De	vierde	set	herpakte	de	dames	
zich	weer	en	knokten	weer	als	 in	de	
eerste	 set.	 Marit	 van	 Ee	 en	 Anique	
Diepeveen	 kwamen	 in	 het	 team	 en	
het	begon	weer	te	draaien.	Goed	aan-
valswerk	van	Martine	Vringer	bracht	

vele	 punten	 binnen.	 De	 vierde	 set	
leverde	 winst	 op	 met	 25-19.	 Inmid-
dels	kreeg	de	wedstrijd	een	vervolg	in	
de	 kleine	 zaal	 vanwege	 de	 start	 van	
korfbalwedstrijden	 in	 de	 grote	 zaal.	
Het	 verband	 was	 uit	 het	 team.	 Ser-
vice	 en	 aanval	 van	 de	 tegenstander	
waren	te	machtig	waardoor	de	set	met	
15-5	 naar	 Armixtos	 ging.	 Met	 deze	
2-3	nederlaag	toch	weer	twee	punten	
verdiend	en	weer	verder	weg	van	de	
onderste	plaats.	

Salvo 2
Het	 bezoekende	 Voleem	 uit	 Eem-
nes	weet	het	Salvo	altijd	moeilijk	 te	
maken.	 De	 uitwedstrijd	 werd	 verlo-
ren	met	3-1	dus	de	dames	waren	uit	
op	 revanche	 en	 op	 handhaving	 van	
hun	toppositie	 in	het	klassement.	De	
eerste	set	 leek	er	geen	vuiltje	aan	de	
lucht.	Binnen	no	time	had	Salvo	een	
13-7	 voorsprong	 te	 pakken.	 Toen	
sloop	 er	 wat	 slordigheid	 in	 het	 spel	
waardoor	 Voleem	 meer	 in	 het	 spel	
kwam.	 De	 achterstand	 was	 te	 groot	

om	nog	in	te	halen.	Salvo	won	de	set	
met	25-20.	Voleem	kon	de	tweede	set	
meer	 druk	 zetten	 op	Salvo	 door	 een	
harde	 service	 en	 een	 veel	 scorende	
middenaanval.	 Salvo	 speelde	 niet	
constant	 en	 wisselde	 te	 veel	 goede	
met	 minder	 goede	 momenten	 af.	
Daardoor	ging	de	set	verloren	met	22-
25.	De	meiden	waren	gewaarschuwd	
en	 gingen	 beter	 spelen	 waardoor	 de	
derde	 set	 een	 echte	 wedstrijd	 werd.	
Nienke	van	de	Burg	deed	weer	prima	
mee	na	haar	 enkelblessure	 zowel	op	
de	 middenpositie	 als	 in	 verdedigend	
opzicht.	De	strijd	ging	 tot	19-19	ge-
lijk	 op.	Na	 een	 time	out	 door	 coach	
Sebastiaan	Werner	liep	Salvo	uit	naar	
setwinst	met	25-21.	

De	vierde	set	waren	de	Maartensdijks	
meiden	volledig	baas	in	de	wedstrijd	
en	 maakte	 Voleem	 erg	 veel	 fouten.	
Setwinst	 met	 25-14	 was	 het	 gevolg.	
Een	prima	overwinning	waardoor	de	
1e	 plaats	 in	 de	 poule	 gehandhaafd	
blijft.	

Winst en verlies voor Salvodames
De Salvo1 dames moesten tegen de bezoekende middenmoter Armixtos uit Amsterdam de 

 goede lijn van de vorige wedstrijd doortrekken. Dit lukte net niet en er werd verloren met 2-3.  
Salvo dames 2 haalden een 3-1 overwinning waardoor de koppositie gehandhaafd blijft. 

Vanaf	 7	 t/m	 18	 maart	 organiseert	
tennisvereniging	 TV	 Tautenburg	 in	
Maartensdijk	voor	de	7e	keer	het	Tau-
tenburg	Open	Jeugd	Toernooi.	Het	is	
ieder	jaar	een	druk	bezocht	toernooi.	
Het	 is	 vooral	 voor	 de	 jeugdspelers	
die	mee	gaan	spelen	in	de	voorjaars-
competitie	 een	 goede	 oefening.	 Ook	
kunnen	de	kinderen	die	de	hele	win-
ter	niet	hebben	gespeeld	of	in	een	hal	
hebben	getraind	alvast	weer	wat	wen-

nen	aan	het	spelen	op	een	buitenbaan.	
Er	 wordt	 gespeeld	 op	 Kunstgras-
banen,	waarop	ook	 in	de	winter	kan	
worden	gespeeld.

Jeugdleden	 van	 tennisverenigingen	
die	 aangesloten	 zijn	 bij	 de	 KNLTB	
kunnen	zich	 in	de	 leeftijdscategorie-
en	 t/m	10,	 t/m	12,	 t/m	14	en	 t/m	18	
inschrijven	 voor	 jongens	 enkel-	 en	
dubbelspel	en	meisjes	enkel-	en	dub-

belspel.	Bij	voldoende	inschrijvingen	
zal	het	 toernooi	van	woensdag	7	t/m	
zondag	 18	 maart	 gespeeld	 worden,	
incl.	op	zaterdagavond	een	gezellige	
avond.	

Het	Tautenburg	Open	Jeugd	Toernooi	
wordt	gespeeld	op	de	tennisbanen	aan	
de	 Dierenriem	 6a	 in	 Maartensdijk.	
Inschrijven	 kan	 alleen	 via	 internet:	
www.toernooi.nl	tot	20	februari	a.s.

Inschrijven voor jeugdtoernooi  
bij TV Tautenburg

Pro Talents meidenteam 
tegen SVM dames 1

door Kees Pijpers

Woensdag 15 februari wordt er na een middagtraining
‘s avonds vanaf 19.45 uur een bijzondere wedstrijd

gespeeld op het veld van SVM in Maartensdijk. 
Het meidenvoetbalteam van Pro Talents Nederland ID is 

in de korte tijd van haar bestaan een geducht team gebleken.

Dit	meidenvoetbalteam	bestaat	uit	speelsters	van	15	jaar	en	ouder	die	al-
len	het	praktijkonderwijs	volgen	of	al	hebben	gevolgd.	Het	zijn	 jongeren	
met	een	verstandelijke	beperking	die	hun	opleiding	volgen	op	Scholen	voor	
Praktijkonderwijs	en	een	achterstand	hebben	op	de	arbeidsmarkt.	Zij	wor-
den	gepromoot	door	‘De	Stichting	Promotie	en	ontwikkeling	ID	voetbal’,	
waarbij	ID	staat	voor	Intellectual	Disabillity.	Dat	team	draagt	ook	wel	de	
naam	‘Het	andere	Oranje’.	Bij	SVM	zijn	ze	zeer	bekend	want	al	tweemaal	
eerder	speelde	het	jongens/mannenteam	een	wedstrijd	tegen	SVM.	Dat	is	te	
danken	aan	de	al	vele	jaren	zeer	bij	SVM	betrokken	Maartensdijker	Hans	
Nauta.	Hij	is	teammanager	van	‘Het	Andere	Oranje’.	

Unieke kans
Het	landelijke	meidenteam	van	het	ID	Voetbal	heeft	in	korte	tijd	grote	vor-
deringen	gemaakt.	Dat	is	in	de	afgelopen	maanden	zichtbaar	geworden	in	
een	reeks	overwinningen.	Zoals	in	het	Internationale	Toernooi	in	Duitsland	
(september	2011),	de	wedstrijd	voor	de	Goede	Doelen	in	Weesp	(oktober	
2011)	 en	 de	 oefenwedstrijd	 tijdens	 het	 trainingskamp	 in	 Assen	 (januari	
2012),	waar	Achilles	1894	met	grote	cijfers	werd	verslagen.	En	nu	komen	
ze	naar	SVM.	De	selectie	traint	op	woensdag	15	februari	in	de	middag	en	
speelt	‘s	avonds	vanaf	19.45	uur.	Een	unieke	kans	om	een	wedstrijd	te	zien	
waarvan	het	bezoekende	team	in	de	toekomst	mogelijk	dezelfde	internatio-
nale	successen	gaat	behalen	als	de	mannen	van	‘Het	Andere	Oranje.’

Eredivisieploeg bij Salvo

In het kader van het 45-jarig jubileum kreeg volleybalvereniging Salvo’67 
dinsdag 24 januari eredivisieploeg Taurus uit Houten op bezoek in De 
Vierstee. De dames verzorgden een clinic voor alle spelers en speelsters 
van Salvo. Er was goede belangstelling en iedereen nam de uitgelezen 
mogelijkheid om onder leiding van een eredivisiespeelster te trainen en 
heel veel op te steken met ‘uitgestoken’ handen aan. [HvdB] 

Al jaren vertrouwd en prettig dichtbij

•  geboortekaarten

•  trouwkaarten

•  gelegenheidskaarten

•  kerstkaarten

•  visitekaartjes

•  huisstijl

en natuurlijk voor al uw overige drukwerk

hoeft u niet verder dan Groenekan!!!

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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



Te koop aangeboden
Caribou van Sorel, dames 
SNOWBOOTS, mt 42 voor mt 
41. Z.g.a.n. van € 150,- voor 
€ 75,-. Tel. 035-5771561

Gratis af te halen: flatscreen 
voor pc. Doos met toetsen-
borden, muizen, aansluitsnoe-
ren en software. Strijkplank 
Tomado + stoomstrijkijzer 
Tefal + mouwplankje. Tel. 
030-2210160

Gratis af te halen: legkast wit 
met rolluik 133x50x40cm. 
Solide schooltafeltje met for-
mica blad. Tel. 030-2210160

Gratis af te halen: tennisracket 
Prince met hoes. Schemerlamp 
keramiek met kap lichtgroen, 
hoogte 48 cm. Tel. 030-
2210160

Sneeuwkettingen nieuw könig 
type 080 o.a. voor 185-14 
,195- 65-15, 195-70-14 enz. 
Van € 95,- voor € 45,-. Tel. 
0355771465

Viking lage noren maat 38 
geslepen en in zeer goede 
staat incl. beschermers voor 
€ 45,-. Holl. Rading. Tel. 035-
5771465

Ski-schoenen mt 39 rxtto-
rraichle. € 25,-. Lage noren 
Viking mt 38. € 25,-. Tel. 
06-10738981.

IJshockeyschaatsen maat 45. 
€ 15,-. Tel. 030-2203551

Dames, lage, noren, schaats-
maat 36 / schoenmaat 38, 
met beschermhoezen, schoe-
nenhoezen, een paar keer 
gebruikt en zijn geslepen. 
€ 45,-. Informatie telefoon: 
06-53441095.

Zinken teil 57 cm diameter. 
€ 49,-. Zinken teil 50 cm  
diameter. € 39,-. Tel. 030 - 
2204505

Ladder 3-delig, 29 sporten ook 
als trap te gebruiken z.g.a.n. 
€ 49,-. Tel. 06-10071564

Schaatsen lage noren 
zwart, maat 39. € 10,-. Tel. 
06-28545429.

Gevoerde suedejas van het 
merk essentials (V&D) voor 
dames, Mt 42, donkerbruin, 
i.z.g.s., bijna niet gedragen. 
€ 25,-. Tel. 06-50602672

Steps by Tummytub. Voor 
kinderen. Nieuw. € 15,-. Tel. 
06-50602672

Geweldig mooie Sony dvd-
cd speler, incl. ab&kabels. 
Speelt cd's,dvd’s,foto's,etc. 
Technisch 100%. € 25,-. Tel. 
035-5772013

Nieuwe dvd/cd speler, in doos. 
Slank zwart model. Via usb 
ook externe apparatuur Incl. 
kabels en ab. € 25,-. Tel. 035-
5772013
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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

Maandblad bloemen en plan-
ten 2 jaargangen 2009 + 2010 
per jaargang € 3,-. Tel. 0346-
212492

7 nieuwe T-shirts merk 
Jack&Jones maat M,L en 
XL € 7,- per stuk. Effen en 
bedrukt. Tel. 0346-212352

Elektrische poffertjes pan 
€ 15,-. Tel. 0346-212352  

Te koop skischoenen maat 
42(heren)  € 25,-. Nieuwe ski-
broek (heren) taupekleur  maat 
Small  € 35,-. Tel.06-51333684 
na 19.00 uur.

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

Z.g.a.n. vlaggenstok + vlag 
85x150 cm. € 15,-. Zandstra 
Noren, mt. 39, zwart leer. 
€ 25,-. Nieuwe digital alarm-
klokradio, in verpakking. 
€ 7,-. Tel. 030-2202996

3 Fitnessbanden v. Dijna, 
groen/paars/roze + beschrij-
ving nog in verpakking. € 10,-. 
Nieuw: 2 x 1-persoonsdek-
bedhoezen 140x200, kleuren: 
donkergeel, lichtgeel en wit. 
€ 10,-. per stuk. Tel. 030-
2202996

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

Personeel gevraagd
Ervaren
SCHOONMAAKHULP 3 uur 
per week in Bilthoven. Tel. 
030-2288918 na 20.00 uur

Z o r g c e n t r u m 
Complexcare zoekt 

ziekenverzorgende (IG). Zie 
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Voor 5 ochtenden per week 
handige man/jongen voor 
alle werkzaamheden op een 
PAARDENPENSIONSTAL in 
Hollandsche Rading. Tel. Inl.: 
06-25554215 

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

Diversen
Kom voor een New Vintage 
kapsel naar BETTY’S 
CORNER! Retro style kapsels 
passend bij de nieuwe kleding-
lijn dit voorjaar. Super!! Zorg 
voor uw haar! Bel voor een 
afspraak. Tel. 06-33722022

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

Raaijen  
Interieurs

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

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

U zoekt

U vindt

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-
men 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

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-
werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 
Tel. 06-20166310, te Groenekan 
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

Mediation met u voor conflicten van nu. Uw Mediatior: 
Karin van der Willigen. Tel. 0346-281444/06-36142989 www.
mediationmetu.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

Uw voeten spreken lichaamstaal! Voetreflextherapeute, 60 
minuten ontspannen d.m.v. een drukpuntmassage op de voeten 
bij o.a. slecht slapen, overgangsklachten, burn out, onrust, 
maag/darmproblemen, stress, hoofdpijn of gewoon een uur ont-
spanning voor uzelf. www.praktijkpost.nl Christiane Post 030-
2213821 ~ 06-29234560, ‘s avonds mogelijk. Veel verzekerin-
gen vergoeden uw consult vanuit de aanvullende verzekering.

Landtman Voor vastgoed ondersteunende diensten bij uw 
bouwaanvraag, tekenwerk of voor assistentie bij het gehele 
proces van uw verbouw- of renovatie plannen. Bel voor een 
vrijblijvend advies met: 0658-950785 of reageer via www.
landtman.nl. Landtman, Boomklever 30, 3738 SG Maartensdijk

Begin de dag met een gezonde, eiwitrijke formule 1 shake van 
Herbalife, die de honger weghoudt tot de lunch. Keuze uit 6 
smaken. Voor sporters vraagt u naar Herbalife24. Voor advies 
en begeleiding belt u 0346-571377,   www.vinkvoorverant-
woordevoeding.nl

Cursussen
Zie pag. 18 voor de SWO en de WVT cursussen.

Kennismakingsavond 
Steinerschool

Bent u op zoek naar een (kleuter-)school voor uw kind? U bent dinsdag 14 fe-
bruari om 20.00 uur van harte welkom op de open avond van de Steinerschool 
in De Bilt; Weltevreden 6.  Een kleuterleerkacht vertelt hoe een dag in de kleu-
terklas eruit ziet en de juf van groep 3 laat u ervaren hoe kinderen leren rekenen. 

U krijgt een rondleiding door de school en kindercentrum Weltevreden, dat in 
de school gevestigd is. Uiteraard is er alle gelegenheid voor vragen. 

Belangstelling? Meld u aan via info@steinerschool.nl. Meer informatie over de 
school is te vinden op www.steinerschool.nl. 

Mega Mindy (3) in De Vierstee
De derde bioscoopilm met Mega Mindy, die het hier opneemt tegen de gemene 
snoepbaron Louis wordt op woensdag 15 februari a.s. om 13.30 uur in De Vier-
stee aan de Nachtegaallaan te Maartendijk vertoond. Kaarten zijn voor aanvang 
van de ilmvoorstelling aan de kassa van De Vierstee verkrijgbaar.

opeN huis
zaterdag 11 februari

11.00 uur-15.00 uur

Kerkdijk 142

te Westbroek

Vraagprijs

€ 229.000,-- k.k.

of € 124.000,--

op erfpachtgrond

Schaatsen slijpen
Noren-ijshockey-kunst

Hessenweg 16a 

De Bilt 030-2200247

Adverteren in
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

U wilt iets 'effe' kwijt
Dat kan! Deze rubriek staat open voor lezers van De Vier-
klank en kan ingezet worden om opmerkelijke zaken on-
der brede aandacht te brengen. Er wordt niet gescholden, 
persoonlijke zaken zijn niet welkom en het is ook niet de 
bedoeling dat er oeverloze discussies in de krant ontstaan. 
Stukken dienen in Word per mail ingezonden te worden naar 
info@vierklank.nl en mogen niet meer dan 500 woorden be-
vatten. De redactie behoudt zich - zonder opgave van reden 
- het recht voor om niet tot plaatsing over te gaan.
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In	1967	stonden	Henk	Geel,	Bob	van	
Dam,	Jan	Hoppenbrouwer	Sr.	en	Jan	
van	Houten	aan	de	wieg	van	Salvo.	
Jan	van	Houten	was	de	eerste	voorzit-
ter.	Deze	mannen	wilden	graag	vol-
leyballen	en	besloten	een	vereniging	
(Salvo	’67)	op	te	richten.	Eerst	werd	
er	 gespeeld	 in	 het	 houten	 dorpshuis	
dat	stond	op	de	plaats	waar	nu	Dijck-
state	 staat.	Daar	was	maar	 een	 veld	
beschikbaar	 en	 er	werd	 door	 de	 ha-
nenbalken	heen	gespeeld.	De	vereni-
ging	meldde	zich	bij	de	Nederlandse	
volleybalbond	 en	 werd	 in	 compe-
titieverband	 ingeschreven.	 Huidig	
voorzitter	 Kees	 Diepeveen:	 ‘In	 die	
tijd	werden	alle	wedstrijden	op	vrij-
dagavond	gespeeld	in	de	oude	Expo-
hal	in	Hilversum.	Een	grote	tochtige	
hal	 met	 een	 harde	 stenen	 vloer.	 De	
toenmalige	generatie	 leden	wist	niet	
beter;	 dus	 over	 de	 omstandigheden	

werd	niet	geklaagd.	Omdat	de	spor-
ters	 elkaar	 bijna	 elke	 vrijdag	 tegen-
kwamen	heerste	er	een	hele	amicale	
sfeer	op	de	wedstrijdavonden’.

Gymzaal
Na	enkele	jaren	daar	gebivakkeerd	te	
hebben	verhuisde	de	vereniging	naar	
de	 gymzaal	 aan	 de	 Prins	 Bernhard-
laan.	Dat	was	goed	voor	de	ontwik-
keling	van	de	kwaliteit	van	het	vol-
leybal.	 De	 toenmalige	 trainer	 Hans	
ten	Bokum	heeft	daar	een	linke	bij-
drage	aan	geleverd.	Ook	douchen	na	
aloop	van	de	training	was	daar	voor	
het	 eerst	 mogelijk.	 In	 de	 zeventiger	
jaren	 werden	 er	 overal	 in	 het	 Gooi	
sporthallen	 gebouwd,	 daardoor	 was	
spelen	 in	 de	 Expohal	 niet	 meer	 no-
dig.	In	Maartensdijk	was	in	1978	De	
Vierstee	 in	 gebruik	 genomen	 gedu-
rende	 een	 feestweek	 van	 23	 t/m	 26	

oktober.	 De	 eerste	 thuiswedstrijd	
werd	op	donderdag	2	november	1978	
in	 diezelfde	 Vierstee	 afgewerkt.	 Er	
werd	op	maandag-	en	dinsdagavond	
getraind.	De	huurprijs	van	de	 sport-
hal	was	toen	f	45,-	per	uur.	Een	rib	uit	
het	lijf	toentertijd.

Sportieve hoogtepunten
In	 de	 jaren	 80	 en	 90	 maakte	 Salvo	
zijn	sportieve	bloeiperiode	mee.	Het	
eerste	 herenteam	 kreeg	 versterking	
van	buiten	het	dorp.	Kampioenschap-
pen	in	2e	en	1e	klasse	waren	het	ge-
volg	naast	andere	hoge	klasseringen	
De	dames	 speelden	 eerste	 klasse	 en	
er	 waren	 naast	 vijf	 herenteams	 wel	
vier	 damesteams	 actief.	 Een	 Jeugd-
beleidsplan	 van	 de	 hand	 van	 Hans	
Scholte	bespoedigde	de	ontwikkeling	
van	de	jeugd.	Het	jongens	A	team	met	
o.a.	de	gebroeders	Arjan	en	Maarten	
van	Ginkel	in	de	basis	wist	bijna	de	
districtstitel	in	de	wacht	te	slepen.

Nederlands herenteam
In	1984	gaf	het	Nederlands	herenvol-
leybalteam	een	clinic.	De	grote	‘lan-
ge’	mannen	uit	die	 tijd	gaven	onder	
leiding	van	de	charismatische	trainer	
Arie	 Selinger	 een	 prachtige	 demon-
stratie.	In	een	afgeladen	De	Vierstee	
lieten	 Ron	 Zwerver,	 Peter	 Blangé,	
Avital	Selinger,	Bert	Goedkoop,	Jan	
Postuma	 	 en	 ook	de	 huidige	 bonds-
coach	 bij	 de	 dames	 Edwin	 Benne	
zien	wat	volleyballen	was	en	welke	
trainingsvormen	 zij	 gebruikten	 om	
naar	de	wereldtop	te	komen.	Ook	de	
Salvoheren	werden	onder	grote	hila-
riteit	van	het	publiek	bij	de	 training	
betrokken.	 Jan	 Hoppenbrouwer	 Jr.,	
Frank	van	Schaik,	Peter	de	Wit,	Argo	

Burger,	Jelle	Hovinga,	Arie	Nokkert	
en	 Kees	 Diepeveen	 beleefden	 een	
top	avond.	Een	 topattractie	was	ook	
de	wedstrijd	die	Avital	Selinger	solo	
speelde	 tegen	 het	 team	 van	 Salvo.	
Met	 zijn	 ongeëvenaarde	 souplesse,	
inzicht,	 beheersing	 balvastheid	 en	
aanvallend	 vermogen	 wist	 Selinger	
deze	partij	te	winnen.	

Jubileum 45 jaar
Namens	de	jubileumcommissie	geeft	
Madelon	 Franken	 aan:	 ‘Het	 bestuur	
heeft	aangegeven	dat	we	in	2017	het	
vijftigjarig	bestaan	groots	willen	vie-
ren.	 Dit	 45jarig	 lustrum	 zal	 daarom	
wat	 ingetogener	 zijn	 en	 vooral	 ge-
richt	 op	 interne	 activiteiten	 voor	 de	
leden.	Met	oud-leden	e.d.	doen	we	dit	
jaar	niets.	Er	is	een	formule	gekozen	
waarbij	we	een	aantal	reguliere	acti-
viteiten	van	een	extra	dimensie	voor-
zien	door	er	iets	aan	toe	te	voegen	en	
het	zo	net	even	wat	specialer	te	ma-
ken’.	Hierbij	 doelt	 zij	 op	het	 einde-
jaartoernooi,	aanvangsfestiviteit	voor	
het	 nieuwe	 seizoen,	 het	 Familie-	 en	

bedrijventoernooi	 en	 als	 afsluiter	
het	champagnetoernooi	op	de	laatste	
trainingsavond	van	dit	jaar.	De	jubi-
leumcommissie	 is	 hiermee	 aan	 het	
werk	gegaan	en	zo	zijn	er	een	aantal	
activiteiten	het	gehele	jaar	door	zodat	
we	er	dan	even	bij	stil	kunnen	staan	
dat	 Salvo	 het	 45-jarig	 jubileumjaar	
aan	het	vieren	is.	Rianne	Diepeveen:	
‘We	hebben	wel	een	bijzondere	acti-
viteit	georganiseerd	met	de	clinic	die	
op	de	trainingsavond	op	24	januari	is	
gegeven	 door	 de	 dames	 van	Taurus	
uit	Houten.	Dit	is	een	club	die	in	de	
hoogste	klasse	van	Nederland	speelt.	
Voor	 het	 overige	 richten	we	 ons	 op	
het	opleuken	van	bestaande	activitei-
ten’.	Stefanie	Vringer	heeft	het	con-
tact	met	Taurus	gelegd.	Stefanie:	‘Zij	
waren	 gelijk	 enthousiast	 en	 vonden	
het	een	 leuke	onderbreking	van	hun	
zware	trainingsritme	van	vijf	trainin-
gen	per	week’.	
De	 dames	 spreken	 de	 wens	 uit	 dat	
alle	 nog	 te	 organiseren	 festiviteiten	
net	 zo	 succesvol	 mogen	 zijn	 als	 de	
clinic.

Salvo’67  voor de vijfenveertigste keer jarig 
door Henk van de Bunt

De oficiële naam verraadt het luid en duidelijk: In 2012 viert de Maartensdijkse volleybalvereniging 
al weer haar vijfenveertigste verjaardag. Een jubileumcommissie bestaande uit Madelon Franken, 

Rianne Diepeveen en Stefanie van Ginkel heeft het bestuur geadviseerd gedurende het gehele jaar een 
aantal festiviteiten te organiseren. Deze festiviteiten zijn vooral intern gericht. Over vijf jaar wil Salvo 

(pas) echt uitpakken wanneer het vijftigjarig bestaan gevierd gaat worden.

Salvo begon in het houten dorpshuis dat stond op de plaats waar nu Dijckstate 
staat. (foto Hilly Dijkstra).

Van links naar rechts: Madelon Franken, Stefanie Vringer, Rianne Diepeveen, 
Kees Diepeveen.

Helios	kenmerkt	 zich	door	de	klein-
schaligheid	en	gezelligheid.	Het	is	er	
erg	 gemoedelijk:	 ‘niets	 moet,	 alles	
mag-	en	kan’.	Er	wordt	veel	georga-
niseerd	voor-	en	door	de	enthousiaste	
leden	en	de	diverse	commissies.	Het	
komende	 tennis	 seizoen	 (van	 april	
t/m	 oktober)	 gaat	 van	 start,	 in	 het	
clubhuis,	 met	 een	 compleet	 nieuwe	
inrichting	van	duurzame	en	moderne	
steigerhouten	meubelen	die	veel	sfeer	
uitstralen.	Ook	 de	 keuken	 krijgt	 een	
‘make-over’,	met	daarbij	een	nog	uit-
gebreider	assortiment	aan	drinken	en	
eten	en	lekkere	hapjes	bij	de	speciale	
culinaire	 activiteiten	 die	 regelmatig	
plaatsvinden	 tijdens-	 en	 buiten	 de	
evenementen.	

Actie
Om	 deze	 veranderingen	 te	 vieren,	
heeft	Helios	een	actie	dat	nieuwe	le-
den	 tijdelijk	 geen	 inschrijfgeld	 beta-
len.	 Deze	 actie	 liep	 eigenlijk	 tot	 31	
januari,	maar	speciaal	voor	de	lezers	

van	‘De	Vierklank’	wordt	deze	actie-
periode	 opgeschoven	 voor	 inschrij-
vingen	die	binnen	komen	t/m	woens-
dag	15	februari	a.s.	Voor	 informatie:	

Jojan	Pasma,	030	2250643	of	 leden-
administratie@helios-bilthoven.nl	
(website:	 www.helios-bilthoven.nl).	
[HvdB]

Tennisvereniging Helios
blijft vernieuwen

Aan het einde van de Kees Boekelaan in Bilthoven ligt de schitterende tennisvereniging Helios in het 
bos verscholen. Helios is een vereniging waar jong en oud, recreanten en competitiespelers met elkaar 

van het park, met zijn mooie nieuwe gravel banen, gebruik maken.

Ton Werner (lid parkcommissie) (links) en bestuurslid Nico Hofmans: 
‘Speciaal voor lezers van De Vierklank is de ledenwerfactie verlengd’. 

DOS wint duel om tweede plek
In een rechtstreeks duel om de tweede plek trok DOS zaterdag 

tegen DKV aan het langste einde. In IJmuiden speelde 
Annemiek van de Bunt op de plek van de niet helemaal itte 

Dagmar Noordermeer en won DOS nipt met 9-10.

DKV	had	de	laatste	wedstrijden	niet	echt	goed	gespeeld	zodat	de	wedstrijd	
tegen	DOS	de	laatste	kans	was	om	het	zaalseizoen	nog	goed	af	te	kunnen	
sluiten.	DOS	stond	bij	aanvang	van	de	wedstrijd	twee	punten	voor	en	zou	
met	winst	een	gat	van	vier	punten	kunnen	slaan	met	nog	drie	wedstrijden	
te	spelen.	

Vanaf	het	begin	van	de	wedstrijd	gaf	DOS	direct	veel	druk	op	de	aanvallers	
van	de	thuisploeg.	Aanvallend	namen	de	Westbroekers	direct	het	initiatief	
en	aanvoerder	Michael	van	Bemmel	bracht	DOS	met	twee	doelpunten	op	
voorsprong.	Het	spel	van	DKV	was	dat	van	een	ploeg	met	weinig	zelfver-
trouwen	en	DOS	probeerde	de	voorsprong	verder	uit	te	bouwen.	Via	Jeroen	
Groot,	Michael	van	Bemmel	en	Tim	Nap	pakte	DOS	een	2-5	voorsprong.	
Helaas	stokte	hierna	de	doelpunten	machine	bij	DOS.	Met	name	het	tweede	
aanvalsvak	had	moeite	om	tot	scoren	te	komen.	DKV	vocht	zichzelf	terug	
in	de	wedstrijd	en	wist	halverwege	de	wedstrijd	de	achterstand	om	te	buigen	
naar	een	5-5	gelijkspel.

Na	rust	bleef	DOS	het	initiatief	houden,	maar	kon	ondanks	een	veldover-
wicht	geen	afstand	nemen	van	de	tegenstander.	Via	tweemaal	Tim	Nap	en	
éénmaal	Robin	de	Rooij	stond	een	8-8	tussenstand	op	het	scorebord.	Toen	
DKV	voor	het	eerst	in	de	wedstrijd	een	voorsprong	nam	leek	een	punten-
verlies	in	aantocht.	Gelukkig	scoorde	Jolanda	Sodaar	snel	van	halve	afstand	
de	gelijkmaker	en	Shanna	Versteeg	bezorgde	DOS	enkele	minuten	voor	tijd	
met	een	vrije	bal	een	9-10	voorsprong.	Waar	DOS	in	het	begin	van	seizoen	
in	de	laatste	minuten	nog	een	voorsprong	weggaf,	speelde	de	ploeg	net	als	
vorige	week	vakkundig	de	laatste	minuten	de	wedstrijd	uit	en	won	verdiend	
dit	belangrijke	duel.
DOS	speelde	weliswaar	niet	haar	beste	wedstrijd	van	het	seizoen,	maar	de	
spelers	knokten	tot	de	laatste	seconde	als	team	voor	een	goed	resultaat.	

Volgende	 week	 is	 er	 weer	 een	 uitwedstrijd.	 Tegenstander	 is	 koploper	
ZKC’31	uit	Zaandam.	De	aanvang	is	om	18.30	uur.
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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

Kindercentrum	Weltevreden,	 dat	 ge-
vestigd	is	in	de	Rudolf	Steinerschool	
in	De	Bilt,	zocht	eind	vorig	 jaar	uit-
breiding	voor	de	opvang	van	kinderen	
na	schooltijd	en	nam	contact	op	met	
de	 verenigingen	 Centrals	 en	 Wom-
bats,	die	samen	een	clubhuis	delen	in	
De	 Bilt.	 Na	 enige	 gesprekken	 werd	
een	samenwerking	aangegaan.	

Half	december	werd	de	kantineruimte	
al	 in	 gebruik	 genomen	 voor	 opvang	
en	 na	 een	 succesvolle	 testperiode	
volgde	nu	de	oficiële	opening.	‘Een	
feestelijk	moment‘,	 sprak	wethouder	
Mittendorff,	 die	 de	 samenwerking	
tussen	 sportverenigingen	 en	 buiten-
schoolse	opvang	toejuicht.	
‘Zo	snijdt	het	mes	aan	twee	kanten’,	
weet	 hij.	 ‘De	 faciliteiten	 die	 er	 toch	
al	 zijn	worden	 zo	 uitstekend	 benut.’	
Bij	FC	De	Bilt	en	MMHC	Voordaan	

in	 Groenekan	 werden	 eerder	 ook	 al	
BSO‘s	geopend.

Sneeuwballen
Terwijl	de	wethouder	nog	sprak	vlo-
gen	 er	 sneeuwballen	 tegen	 de	 ruiten	
van	 de	 kantine.	 De	 kinderen	 die	 er	
worden	 opgevangen	 na	 schooltijd	
vermaken	zich	opperbest,	ook	tijdens	
de	oficiële	opening.	Het	terrein	is	al	
volledig	 aangepast	 aan	 zijn	 nieuwe	
functie.	 Er	 zijn	 hekken	 geplaatst,	 er	
staat	een	schommel,	een	zandbak	en	
er	 is	 plaats	 voor	 eigen	 moestuintjes	
voor	 de	 kinderen.	 In	 de	 kantine	 is	
ook	 alles	 op	 de	 kinderen	 aangepast,	
conform	 de	 eisen	 van	 de	 brandweer	
en	 de	Gemeentelijke	Geneeskundige	
en	Gezondheidsdienst	(GG&GD).	Op	
dit	moment	worden	er	zo’n	18	kinde-
ren	opgevangen	van	allerlei	leeftijden	
door	 vier	 begeleiders.	 De	 opvang	

vindt	 iedere	 schooldag	 plaats	 van	
13.00	tot	18.00	uur.

Tekenen
De	directie	van	Kindercentrum	Wel-
tevreden,	Henriëtte	 Seinen	 en	Nanja	
van	 der	 Horst	 tekenden	 samen	 met	
de	voorzitter	van	de	Wombats,	Jorrit	
Beerens,	 en	 de	 voorzitter	 van	 Cen-
trals,	 Bertus	Voortman,	 in	 december	
al	een	overeenkomst	en	zijn	tot	nu	toe	
zeer	tevreden	over	de	samenwerking.	
Zo	laten	zij	gezamenlijk	weten	in	een	
persbericht.	 ‘Dit	 is	 een	 combinatie	
die	goed	werkt	en	zal	blijven	werken,	
ook	omdat	er	voor	de	clubs	een	bijko-
mend	voordeel	is.	Ouders	en	kinderen	
komen	namelijk	ook	in	aanraking	met	
een	sport	die	ze	nog	niet	goed	kennen	
en	misschien	wel	 voor	 het	 eerst	 van	
dichtbij	 kunnen	 zien!	En	 vervolgens	
ook	zelf	kunnen	gaan	spelen.’

BSO Weltevreden geopend
Wethouder verwelkomd met sneeuwballen

door Raphael Klees

Afgelopen vrijdag werd in het clubhuis van de soft- en honkbalverenigingen Centrals en Wombats 
oficieel een nieuwe Buitenschoolse Opvang (BSO) geopend door wethouder Herman Mittendorff.

Alle betrokken partijen en wethouder Herman Mittendorff bij de oficiële opening van BSO Weltevreden.

In	 het	 voetbalkooitje	 op	 het	 school-
plein	hadden	ouders	van	enkele	leer-
lingen	een	blauw	zeil	gelegd	en	drie	
avonden	 achtereen	 laagjes	water	 ge-
spoten.	 Vrijdagochtend	 was	 het	 dan	
eindelijk	zover.	De	schaatsen	konden	
mee	naar	school.	De	hele	dag	was	het	
direct	 dolle	 pret.	 Toen	 het	 ook	 nog	
eens	ging	sneeuwen	kon	het	voor	de	
basisschoolleerlingen	 helemaal	 niet	

meer	 stuk.	 ‘We	 hebben	 gewoon	 les-
sen	 vandaag,	 hoor’,	 zegt	 schooldi-
recteur	 Douwe	 Dilder,	 die	 zelf	 ook	
op	 het	 ijs	 stond	 te	 glijden.	 ‘Maar	 in	
plaats	van	een	uurtje	gym,	mogen	ze	
nu	 schaatsen.	 Een	 klas	 tegelijk,	 an-
ders	wordt	het	te	druk.’
Het	 initiatief	werd	door	de	directeur	
hartelijk	 ondersteund.	 ‘Dit	 is	 gewel-
dig.	 Ouderwetse	 ijspret’,	 zegt	 hij,	

terwijl	 hij	 een	 leerling	weer	 rechtop	
helpt.	 ‘Een	 groepje	 enthousiaste	 ou-
ders	is	in	ploegendienst	avondenlang	
bezig	 geweest.	 En	 met	 een	 beetje	
hulp	van	de	brandweer	hebben	ze	de	
ijslaag	 dik	 genoeg	 gekregen.’	 Voor	
de	 ouders	was	 er	 overdag	 ook	 koek	
en	 zopie,	maar	 de	 leerlingen	wilden	
maar	een	ding,	zo	lang	mogelijk	over	
het	ijs	glijden.

Winterpret Regenboogschool
Ouders maken eigen ijsbaan op schoolplein

door Raphael Klees

Nog lang niet al het natuurijs was begaanbaar afgelopen week, maar op het schoolplein van 
basisschool De Regenboog in De Bilt kon er al volop geschaatst worden in de open lucht.

Je eigen schaatsbaan op school. Hoe cool!

Montessori bezoekt 
Voorleesweken Bibliotheek

Tijdens	de	voorleesweken	stond	het	verhaal	‘Mama	is	kwijt’	centraal,	waar-
in	een	kleine	uil	allerlei	dieren	ontmoet	op	zijn	zoektocht	naar	zijn	mama.	
De	Bilthovense	bibliotheek	in	de	Kwinkelier	bood	de	kinderen	een	prachtig	
programma	aan	waarbij	eerst	het	verhaal	werd	voorgelezen	en	daarna	de	
kinderen	het	zelf	konden	naspelen.	
Ook	kon	 iedereen	 zijn	 creativiteit	
kwijt	bij	het	versieren	van	een	pa-
pieren	uil.	Ter	afsluiting	werd	het	
verhaal	nog	in	tekenilm	aangebo-
den.	
De	Montessori	leerlingen	uit	groep	
1	 en	 2	 hebben	 allemaal	 genoten	
van	hun	bibliotheekbezoek!

(Julita Eysink)

Wintergrafiti

De sneeuw nodigt kennelijk uit tot een originele vorm van grafiti. [foto Jan 
den Ouden]

Woe.
8-2

Irish stew
(lams stoofschotel)

of
Gebakken kibbeling

met kruidenmayonaise

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
9-2

Vrij.
10-2

Woe.
15-2

Reepeper
met div. stampotten

of
Victoriabaarsilet
met paprika salsa

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
16-2

Vrij.
17-2

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

Iedere eerste vrijdag van de maand

vanaf 21.30 uur borrelen

bij Naast de buren!

Actie van de maand februari

Komt u in februari met 

minimaal 4 personen à la carte

eten bij Naast de Buren 

dan eet de gastheer/vrouw gratis
(excl. drank)

Tot ziens bij Naast de Buren


