
Een uitgave van Vario Pers   Kon. Wilhelminaweg 461, 3737 BE Groenekan   tel. 0346-211992   fax 0346-213824    e-mail info@vierklank.nl
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Lage Vuursche, Maartensdijk en Westbroek Nr. 3

21e jaargang
14 januari 2015

advertentie

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

Tel: 030 - 29 801 88
Mobiel: 06 - 12 73 91 00

tandartsenpraktijk
Bilthoven Noord

De praktijk is sinds kort uitgebreid met een nieuwe tandarts en mondhygiënist. 
Door deze uitbreiding nemen wij tijdelijk weer patiënten aan.

Voor alleen een mondhygiënische behandeling kunt u zich ook aanmelden.

J. v Eijcklaan 280 Bilthoven
T. 030-2282353 

www.tandartsbrinkman.nl

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

Groenekan • 0346 - 211215

Vormgeving
DTP & 

Websites

www.parelpromotie.nl

Indrukwekkende 
nieuwjaarstoespraak burgemeester

door Guus Geebel

‘Wij zijn een vredelievend volk. En laat er geen misverstand over bestaan dat vredelievend iets 
anders is dan om de lieve vrede. Om de lieve vrede leg je je neer bij bedreiging en geweld.

Maar vredelievendheid vergt stellingname. In woord en daad’, aldus burgemeester
Arjen Gerritsen in zijn nieuwjaarstoespraak die voornamelijk

betrekking heeft op de gebeurtenissen in Parijs.

De toespraak tijdens de drukbe-
zochte nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente op donderdag 8 januari 
had een ander karakter dan andere 
jaren. Gewoonlijk wordt vooruit-
gekeken naar nieuwe ontwikkelin-
gen en perspectieven, en omgezien 
naar wat er gebeurd en veranderd 
is.  Maar dat gaat de burgemeester 
dit keer niet gemakkelijk af. ‘Wat 
er gisteren in Parijs is gebeurd laat 
niemand onberoerd.’

Barbaarse wraakneming 
‘Het gewelddadige verlies van zo-
veel mensenlevens, het peilloze 
verdriet waarin velen zijn gestort, 

de weerzinwekkende beelden van 
politieagent Ahmed Merabet, die 
voor onze ogen wordt vermoord 
en de totale ontreddering die op al 
die ellende volgde. Het omklemt 
ons. Het grijpt ons en laat niet los.’ 
Gerritsen gaat ook in op de kwa-
de bedoeling van al dat geweld. 
‘Barbaarse wraakneming en het 
terroriseren van onze vrijheid, het 
scheppen van een klimaat waarin 
angst ons weerhoudt van het vrije 
genot van onze burgerrechten, het 
creëren van een sfeer waarin we 
bang moeten zijn om onze opvat-
tingen te vertellen, op te schrijven 
of te tekenen, het splitsen van de 

samenleving en het tegen elkaar 
opzetten van bevolkingsgroepen.’

Rust
Burgemeester Gerritsen zegt dat 
de aanslag in Parijs rust teweeg 
zou moeten brengen.  ‘Rust, door 
gewoon gebruik te blijven maken 
van onze vrijheid van meningsui-
ting. Rust, door zoveel mogelijk 
gewoon te blijven spreken, schrij-
ven en tekenen. Rust, door niet 
bang te zijn. Rust, door ons met al 
onze verschillen, als ongelovige, 
als christen, als jood, als moslim, 
als wat dan ook, niet uit elkaar te 
laten spelen. Het gaat over het he-

den van ons en de toekomst van 
onze kinderen.’ Hij zegt dat we 
zonder er bij stil te staan ook lo-
kaal elke dag aan vrede bijdragen 
door gewoon de dingen te doen 
die we nodig vinden voor onze sa-
menleving. ‘Welzijnsinstellingen, 
zorgverleners, kerken en geloofs-
gemeenschappen, belangenver-

enigingen, trouwe mantelzorgers, 
wijk- en dorpsraden, ondernemers, 
sportverenigingen, hulpdiensten 
zoals politie en brandweer. In cul-
tuur, kunst en muziek, overal zie je 
vrijwillige en beroepsmatige inzet 
om samen een samenleving te zijn. 
Wij laten ons niet uit elkaar spelen. 
Wij horen bij elkaar.’ 

Kapper Hans met nieuwjaarswensen voor het burgemeestersechtpaar.

Burgemeester Arjen Gerritsen tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

De nieuwjaarsreceptie in 
de Mathildezaal trok grote 
belangstelling.

Dorpscentrum Zorg en 
Welzijn Maertensplein
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Bilthoven
Pr. Gem. Zuiderkapel

18/1 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
18/1 • 18.30u - Ds. W.C. Meeuse

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
18/1 • 10.30u – geen opgave ontvangen

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

18/1 • 10.00u – geen opgave ontvangen

R.K. Kerk O.L. Vrouw
18/1 • 10.30u - Pastor Gerard Weersink 

en Ds. Adriaan Plantinga

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

18/1 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed 
18/1 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
18/1 • 10.00u – ds. H.G. de Graaff
18/1 • 19.00u – ds. D.G.F. de Bree 

Pr. Gem. Immanuelkerk
18/1 • 10.00u - Ds. G. Morsink

Pr. Gem. Opstandingskerk
18/1 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk
18/1 • 10.30u - Oecumenische viering 

van Woord en Gebed

Volle Evangelie Gemeente
18/1 • 10.00u - Adri van der Mast

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

18/1 • 10.30u – Mevr. ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 
18/1 • 10.00u – ds. M. van der Zwan
18/1 • 18.30u – ds. J. Vroegindeweij

Herst. Herv. Kerk
18/1 • 10.30u - Dhr. van Ittersum
18/1 • 18.00u - Dhr. J. v.d. Beek

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

18/1 • 10.00u in 
Ontmoetingskerk Maartensdijk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

18/1 • 10.00u – ds. G.H. Kruijmer
18/1 • 18.30u – ds. K. Timmerman

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

18/1 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
18/1 • 10.00u – ds. René Alkema, 

Doopdienst 

St. Maartenskerk
17/1 • 19.00u – Eucharistieviering

Pastor Joost Baneke  
18/1 • 10.30u – Woord - en 

Communieviering Lectorengroep

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

18/1 • 10.00u - dhr. C. Hoogendoorn
18/1 * 18.30u – Zangavond met 

evangelist J. Schep

PKN - Herv. Kerk
18/1 • 10.00u - Kand. A.N.J. Scheer
18/1 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

De Vierklank
Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie
      Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

In Uw liefde zijn wij geborgen

Van ons is heengegaan mijn lieve man, onze vader en opa. 
We zijn verdrietig dat we hem moeten missen, maar

dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend.

Johannes Rijksen
 Utrecht, Groenekan,
 4 juni 1932 10 januari 2015  
  
 Louise Rijksen-Willekes

 Joost Rijksen en Elke Dykmann
 Chris
 Louis

 Marlise Rijksen
 Maria

 Pieter Rijksen

 Agnes Rijksen
 Johanna
 Elisabeth

Groenekanseweg 137
3737 AD  Groenekan

Op vrijdag 16 januari is er van 12.00 tot 12.45 uur
gelegenheid om afscheid te nemen in de Opstandingskerk,
Eerste Brandenburgerweg 34, 3731 MJ Bilthoven. 
De dienst zal om 13.00 uur plaatsvinden. Aansluitend
brengen we hem naar zijn laatste rustplaats op de
naastgelegen begraafplaats Brandenburg. Na de begrafenis
is er gelegenheid tot condoleren in de voornoemde kerk.

De strijd is gestreden,
met telkens nieuwe moed.
Verbazingwekkend krachtig.
‘t Is op. Zo is het goed.

Onverwacht is, op 93-jarige leeftijd, overleden onze tante

Johanna Arnolda van Schip
tante Jopie

* Utrecht, 3 oktober 1921 † Groenekan, 12 januari 2015

Neven en nichten

Correspondentie:
Miltenburg Uitvaartverzorging
t.a.v. Familie Van Schip
Burgweg 2
3984 LK  Odijk

Er is gelegenheid om afscheid van tante Jopie te nemen op vrijdag
  ,13 naalkreK ,kreklëahciM .H ed ni ruu 03.01 fanav iraunaj 61

3731 EE te De Bilt, waarna om 11.00 uur de uitvaartdienst gehouden 
zal worden.

Aansluitend zullen wij haar begeleiden naar haar laatste rustplaats
op het parochiekerkhof.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in De Biltsche 
Hoek, De Holle Bilt 1 te De Bilt.

‘k Vertrouw op Hem geheel en al,
De HEER, wiens werk ik roemen zal.

Psalm 73 vers 14 ber.

Na een arbeidzaam leven, vol liefde, zorg en aandacht voor hen die 
haar lief en dierbaar waren, heeft de Heere tot Zich genomen onze 
geliefde moeder, oma en overgrootmoeder

Jannigje Pieternella Bouwman-Vink
echtgenote van Zeger Bouwman, overleden op 17 januari 2004

moeder van Zeger Bouwman, overleden op 28 oktober 1996

    Geboren te Jutphaas Overleden te Bilthoven
    op 21 december 1921 op 11 januari 2015

Onze bijzondere dank gaat uit naar het personeel van
”De Biltse Hof ” te Bilthoven voor de liefdevolle verzorging.

 Veenendaal: Dick en Bertha
 Wieger
 Jet en Peter
 Zwaanshoek: Wilma en Martin
 Bram
 Dieke en Ivo, Eliv
 Petra en Gerben, Lindi
 Thijs en Esther

 Jelle en Heilise
 Niels
 Hidde
 Anne

Correspondentieadres: D. Bouwman
Dagpauwooglaan 1
3905 KP Veenendaal

De rouwdienst zal gehouden worden op Deo volente zaterdag 17 
januari om 11.00 uur in de Hervormde Kerk, Groenekanseweg 66 
te Groenekan. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
Hervormde Begraafplaats, Groenekanseweg 202 te Groenekan, 
omstreeks 12.30 uur.

Voorafgaand aan de rouwdienst is er van 10.15 tot 10.45 uur ge-
legenheid tot condoleren in verenigingsgebouw ”De Ontmoeting” 
(achter de Hervormde Kerk) te Groenekan.

Na afloop van de begrafenis is iedereen van harte welkom voor een 
samenzijn met de familie in verenigingsgebouw ”De Ontmoeting”.

Geen bloemen

Spreekuur wijkcontact- 
ambtenaar Maartensdijk

Iedere donderdagochtend houdt 
wijkcontactambtenaar Lianne 
Oosterlee een inloopspreekuur 
op de vaste locatie in het recent 
verbouwde Dijckstate. Inwoners 
kunnen voor verschillende zaken, 
zonder afspraak binnenlopen op 
het vaste tijdstip van 8.30 uur 
tot 10.00 uur. Met uitzondering 
van elke 3e donderdag van de 
maand; dan is er spreekuur van 
wijkwethouder Madeleine Bak-
ker. Het tijdstip is dan van 13.30 
uur tot 14.30 uur. Samen met de 
wijkcontactambtenaar is de wet-
houder beschikbaar voor vragen 
van inwoners uit Maartensdijk.
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Echtpaar Hermens–van Oostveen 
zestig jaar getrouwd

door Guus Geebel

Maandag 12 januari was het zestig jaar geleden Guus Hermens en Miep van Oostveen elkaar 
op het stadhuis van Utrecht het jawoord gaven. Burgemeester Arjen Gerritsen kwam 

het echtpaar thuis in Bilthoven met dit huwelijksjubileum feliciteren. 
Het kerkelijk huwelijk vond op 25 januari 1955 plaats.

Guus Hermens werd geboren in het 
Noord-Limburgse Gennep en Miep 
van Oostveen in Utrecht. Beiden 
zijn 86 jaar oud. Ze leerden elkaar 
in april 1953 kennen bij Dansschool 
Zegers in Utrecht. ‘Daar was op 
zondagavond vrij dansen, maar je 
moest wel katholiek zijn’, vertelt 
Miep Hermens. ‘Jongens die ze niet 
kenden moesten een rozenkrans 
laten zien.’ Miep van Oostveen 
was kapster en werkte in een kap-
perszaak bij het Wilhelminapark in 
Utrecht. Een meisje dat altijd door 
haar werd geholpen nodigde haar 
uit om bij Zegers te gaan dansen. 

Domplein
Guus Hermens werkte bij het KNMI 
en was in De Bilt in pension. ‘Ik zat 
in de continudienst en toen ik een 
weekend vrij had ging ik met vrien-
den naar Zegers. Ik was daar heel 
lang niet geweest, omdat ik mijn 
militaire dienstplicht in Indonesië 
had vervuld. Ik danste met Miep en 
vroeg of ze de week daarna weer 
kwam. Dat deed ze op aandringen 
van een vriendin en die tweede keer 
begon het serieus te worden. ‘We 
spraken af elkaar een volgende keer 
om acht uur bij de Dom opnieuw te 
ontmoeten. Die afspraak was echter 
op 4 mei en het Domplein stond vol 
mensen, maar uiteindelijk vonden 
elkaar toch.’

Woonruimte
Toen ze op het stadhuis in Utrecht 
trouwden had Guus nachtdienst ge-
had. ‘Hij ging naar bed en ik ging 
schoenen kopen. Het trouwen voor 
de wet was maar een tussendoor-
tje en ’s avonds moest hij weer de 
nachtdienst in. Hij kreeg wel drie 
dagen vrij om te trouwen, maar 
die nam hij rond 25 januari op.’ Ze 
kregen een benedenverdieping toe-
gewezen tegenover het toenmalige 
politiebureau aan wat nu de Dorps-
straat in De Bilt is. Je moest wel 
getrouwd zijn om de woonruimte te 
kunnen betrekken. Drie jaar woon-
den ze daar en verhuisden toen naar 
de Saturnuslaan. In de huidige wo-
ning in Centrum 2 wonen ze sinds 
de oplevering van de woning ruim 
veertig jaar geleden. 

KNMI
Guus Hermens deed op de zeevaart-
school in Vlissingen de opleiding 
marconist radiotelegrafi st. ‘Toen ik 
mijn certifi caat had liepen er ver-
schillende sollicitaties, ook bij het 
KNMI. Een kennis van de school 
was bij het KNMI op Schiphol te-
rechtgekomen en dat leek mij ook 
wel wat. Daar was op dat moment 
echter geen vacature, maar ik kon 
wel in De Bilt komen. Ik moest toen 
nog in militaire dienst en bij het 
KNMI vertelden ze dat ik als ik in 

De Bilt ging werken, zij ervoor kon-
den zorgen dat ik bij de meteorolo-
gische dienst van de luchtmacht kon 
komen en na de diensttijd weer bij 
het KNMI. Dat gaf de doorslag. Hij 
zat zestien maanden bij de lucht-
macht in de Noord-Molukken in 
Indonesië. Daarna werd hij overge-
plaatst naar Palembang op Sumatra. 
Na terugkeer in Nederland ging hij 
weer bij het KNMI aan de slag waar 
hij uiteindelijk veertig jaar werkte. 

Hobby’s
Miep Hermens bleef kapster tot ze 
in verwachting was van het eerste 
kind. Zij is ook docente op de kap-
persvakschool geweest. Miep heeft 
veel aan bloemschikken gedaan en 
er ook les in gegeven bij Groei & 
Bloei De Bilt. Ze zingt al veertig 
jaar bij de Koninklijke Biltse Zang-
vereniging Zang Veredelt. Guus 
Hermens heeft fotografi e als hobby 
en is lid van Fotoclub Bilthoven. 
Het echtpaar heeft twee dochters, 
twee zonen, zeven kleinkinderen 
en twee achterkleinkinderen. Op 25 
januari vieren ze met zo’n vijftig 
familieleden en vrienden het dia-
manten huwelijksjubileum in De 
Biltsche Hoek. Zang Veredelt zal 
daar een optreden verzorgen.

Burgemeester Gerritsen op bezoek bij het jubilerende bruidspaar.

Tango in Bilthoven
Het nieuwe Tango tankstation, Kleine Beer 1 in Bilthoven, is al vanaf 4 
dec. geopend. Na de offi ciële opening ontving de allereerste tanker een 
gratis tankbeurt. Het tankstation in Bilthoven is het 173e station van 
Tango in Nederland. Vanaf 12 jan. kunnen inwoners van Bilthoven een 
week lang extra goedkoop tanken tijdens de Openingsknaller.

Tijdens de offi ciële Openingsknaller van 12 tot en met zondag 18 ja-
nuari 16 cent korting op benzine en 15 cent korting op diesel. Dit kan 
een besparing opleveren van maar liefst 8 euro per tank. ‘We zijn blij 
dat we nu ook in Bilthoven iedereen goedkoper kunnen laten tanken en 
dat laten we weten ook’, zegt Edwin van Walsum, Sales Manager van 
Tango. ‘Bovendien kun je bij onze locatie in Bilthoven ook gratis je 
banden op spanning brengen. Ook hiermee kun je dus geld besparen’. 

Onbemand
Sinds het eerste Tango tankstation in 2000 is er veel veranderd. Van 
toen 5% is aandeel gegroeid naar nu 30%. Het aantal onbemande tank-
stations blijft groeien. Van Walsum: ‘Door onze standaard hoge kortin-
gen van gemiddeld 11 cent per liter, zijn deze ontwikkelingen alleen 
maar positief voor de automobilist. En Tango blijft doorgroeien door 
nette en kwalitatief hoogstaande tankstations te bouwen’.

Tango-medewerker Marco van As (Rayon Managervoor o.a. Tango 
Bilthoven) en prijswinnaar mevrouw F.B.A. van Luin uit Bilthoven.

& Geersing

Bel bij overlijden
06 51 24 77 43
Koop Geersing, uitvaartverzorger

Uitvaartzorg Zeist – De Bilt 
Gevestigd te Maartensdijk

‘Ik ben er voor u, dag en nacht.’

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

GRATIS BEZORGSERVICE

Meer informatie: pcbuitvaartzorg.nl

Soestdijkseweg 
Zuid 13
3732 HC De Bilt
(030) 221 7229

Dag en nacht 
bereikbaar voor 
directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Soestdijkseweg 

Begraven
of cremeren?

Informatie-avond

Het is een onderwerp waar niet makkelijk 
over wordt gesproken. Toch is het belangrijk 

hier over na te denken.

David van de Waal, uitvaartverzorger, zal uw 
spreker zijn en uw vragen zal hij beantwoorden. 

Aan de orde komen o.a.: feiten en fabels 
rondom cremeren en begraven, de uitvaart-

plechtigheid, keuze algemeen graf/familiegraf.

Dinsdag 27 januari 2015, 19.30 uur.
PCB Bilthoven, 

Soestdijkseweg Zuid 13, De Bilt.
Vrij parkeren achter het pand. Gratis entree.

U bent van harte welkom om 
de informatie-avond bij te wonen.
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

500
gram 5.50

Magere 
runderlappen

500
gram 6.50

500
gram 3.98Vers zuurkoolspek

Kalfsburgers en 
kalfstartaar

Kipschnitzels

Kip-walnootsalade 
Filet-americain
Grillworstsalade 3x 100

gram 4.49

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

Maartensdijke metworst 
Gebraden rosbief
Honingham 3x 100

gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 15 januari
t/m woensdag 21 januari

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar
Nergens deze kwaliteit voor zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

15% KORTING OP ALLE 
SOORTEN BOERENKAAS

DIVERSE SOORTEN 
BRIE

ARGENTIJNSE STEAK
MOOIE STUKJES BIEFSTUK 
OMWIKKELD MET HUISGEROOKT 
SPEK EN OP SMAAK GEBRACHT 
MET ARGENTIJNSE KRUIDEN.

6.002
voor

3.75Per
stuk

1.75Per
stuk

2.50Per
stuk

4.98250
gram

3.98250
gram1.25100

gram1.98100
gram

TORTILLIA’S 
DEENSE BRODEN 
GEHAKTBROODJES 
SMULLBOLLEN

Makkelijk, lekker en kant-en-klaar!

Special van de week! HUISMIX

PISTACHENOTEN

Slavinken
Rundervinken
Varkens verse worst
Runder verse worst

6 halen / 
   5 betalen

6 halen / 
   5 betalen

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 
ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Kapucijnersschotel
_________________________100 GRAM 0,99
Rundergoulash
MET RIJST EN GROENTE

________________________ 100 GRAM 1,25
Penne Pasta
MET KIP EN GROENTE

________________________ 100 GRAM 1,25
Zaterdag verse Sushi!!!

Heerlijke sappige

Navels
Sinaasappels

Vers gesneden

Soepgroente
GROF OF FIJN

Mooie Hollandse 

Prei
HÉÉL KILO

Spaghetti
MET SCAMPI EN TOMAAT

____________________100 GRAM 1,25

Perssinaasappels
______________________ 2 KILO 1,99
VERS GESNEDEN

Boerenkool
____________________250 GRAM 0,99

ALLEEN MAANDAG 19, DINSDAG 20
EN WOENSDAG 21 JANUARI

1,25 0,890,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot
___________________________ 100 GRAM  0,70

Heerlijke sappige
Clementines 

Mandarijnen
Sap.. Sap.. Sap..

250 gramHéél Kilo

VERS GESNEDEN

Ananas
___________________ PER PAKJE 0,99
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Julia Winter exposeert in
Traverse Gemeentehuis

De ArtTraverse-werkgroep verzorgt een expositie van Julia Winter in de Traverse van het 
gemeentehuis De Bilt. Op zondag 18 januari om 15.00 uur wordt de expositie geopend
door Maarten Bertheux, de oud-conservator van het Stedelijk Museum Amsterdam

met een toelichting op het werk van de kunstenaar. 

Julia Winter werd geboren in 1965 
in Moskou. Ze leeft gedurende 
haar eerste 12 jaren op de Noord-
pool. Haar moeder, een dokter 
in de scheikunde werd onder het 
communistische regime om poli-
tieke redenen gedeporteerd naar 
Vorkuta. Het minimalisme van de 
Nordic tundra en de zware leef-
condities versterkten het karakter 
van deze toekomstige kunstenares.

Moskou
Na haar terugkeer in Moskou werd 
Julia toegelaten in ‘The college 
of Applied Art Moscow’ waar ze 
vanaf haar 16de ‘bone carving’ 
leerde. Ze werkt gedurende enkele 
jaren in de fabriek buiten Moskou 
waar ze haar ambacht toepast. La-
ter zet ze haar studies verder aan 
‘The Moscow Academy of Art’ 

waar ze afstudeert in 1993. Als één 
van de veelbelovende studenten in 
Moskou, werd ze na haar studies 
uitgenodigd om deel te nemen aan 
een kunst uitwisseling programma 
in Nederland. Vervolgens gaat zij 
studeren aan de ‘Academie of Art-
Direction & Vormgeving’ in Am-
sterdam en studeert af in 2000.

Werk
In haar werk legt zij op poëtische 
manier verbindingen tussen beel-
den, objecten en materialen en 
creëert telkens nieuwe betekenis-
lagen. In de gelaagdheid van haar 
werk speelt de factor tijd een be-
langrijke rol. Niet in de betekenis 
van meetbare tijd, maar vooral tijd 
als gevolg van herinnering, als een 
proces waarin op een intuïtieve 
manier fenomenen uit het verle-

den en psychologische gebeur-
tenissen worden omgezet in een 
nieuwe verbeelding. Hierbij gaat 
zij er vanuit dat onze perceptie op 
het verleden voortdurend wordt 
beïnvloed door onze eigentijdse 
inzichten, ervaringen en vooroor-
delen.

Exposities
In haar collages en assemblages 
toont zij deze hybride wereld van 
constante verandering en maakt 
gebruik van een breed arsenaal van 
fotografisch materiaal, geschilder-
de onderdelen, materialen als stof, 
touw en papier en gevonden voor-
werpen. Zij exposeert regelmatig 
in binnen– en buitenland en haar 
werk is opgenomen in verschil-
lende musea en particuliere verza-
melingen. Een deel van de uitnodigingsprospectus.

Nieuwe afslankcoach Maartensdijk
In Maartensdijk is een nieuwe afslankcoach met de naam ‘Lijn by Lein’ te vinden.

Of je nu 3 of 30 kilo kwijt wilt, samen met eigenaresse Marjolein Eekhof (42)
kun je een plan op maat maken.

‘Aan het begin van het nieuwe jaar 
is het tijd de goede voornemens uit 
te voeren’, stelt Eekhof. ‘Want door 
al het lekkere eten in de december-
maand, zit je broek vast te strak en 
breekt het zweet je nu al uit, omdat 
je straks weer in bikini wilt. Met de 
Straight Away-producten kun je op 
een verantwoorde manier afvallen, 
maar ook in de fase daarna op ge-
wicht blijven.’

Ervaringsdeskundige
‘Zelf ben ik al jaren bezig om mijn 
gewicht onder controle te houden 
en dat deed ik meestal met de maal-
tijdvervangers van Straight away. 
Tot ik me realiseerde dat er bij mij 
in Maartensdijk nog geen coach 

zat. Na een paar gesprekken, kon ik 
de opleiding bij Straight Away gaan 
volgen. Ik heb er veel zin in, want 
ik werk graag met mensen. Als ze 
uiteindelijk ook nog eens blij de 
deur uit gaan, is ook mijn dag weer 
goed’. 

Intake gratis
Maandag 19 januari is er van 20.00 
tot 22.00 uur een proeverij van 
de Straight Away producten om 
te ervaren dat afvallen geen straf 
hoeft te zijn. De hele maand janu-
ari is het eenmalige intakegesprek 
gratis. Het adres is Lijn By Lein, 
Marjolein Eekhof, Molenweg 21, 
Maartensdijk. Tel. 06 46736778 en 
info@lijnbylein.nl.

Marjolein Eekhof helpt bij het 
gevecht tegen overtollige kilo’s.

Lezing over glaskunst 
Op dinsdag 20 januari organiseert Bouwman Boeken aan de Hessenweg 168 in De Bilt een 
lezing over Leerdams glas. Deze lezing wordt gehouden in samenwerking met Ruimte voor 

Kunst (Dorpsstraat 42 De Bilt), waar van 16 januari t/m 7 februari een expositie is van 
Leerdams glas. In de boekhandel worden ook enkele kunstwerken tentoongesteld. 

De conservator van het Nationaal 
Glasmuseum Hélène Besançon 
vertelt over de geschiedenis van 
de Leerdamse glas in de 20ste  en 
21ste eeuw. Bijzondere aandacht 
zal worden gegeven aan de al-
lesbepalende rol van de bevlogen 
fabrieksdirecteur P.M. Cochius 
(1874-1938).
Hij was degene die architecten en 
kunstenaars als K.P.C. de Bazel, 
H.P. Berlage, Chris Lanooy en 
Frank Lloyd Wright uitnodigde 
en daarmee het uiterlijk van het 
Nederlands gebruiksglas voor-
goed veranderde. Onder leiding 
van Cochius werd ‘Leerdams 
glas’ een begrip. Het stond voor 
modern glaswerk, gemaakt vol-
gens idealistische vormgevings-
principes die de gewone man een 

begrip voor schoonheid bij moest 
brengen.

Hélène Besançon (1967) studeer-
de kunstgeschiedenis in Leiden en 
werkte na haar studie als veiling-
meester bij diverse veilinghuizen. 
Sinds 2009 is zij de conservator 
van het Nationaal Glasmuseum. 

Momenteel werkt zij aan de bio-
grafie van P.M. Cochius. De le-
zing is dinsdag 20 januari, 20.00 
uur (inloop met koffie vanaf 19.30 
uur) bij Bouwman Boeken, Hes-
senweg 168, De Bilt. De entree is 
5 euro.

Graag vooraf aanmelden per e-
mail (info@bouwmanboeken.nl) 
of telefoon 030 2200112.

Andries Dirk Copier (1901- 1991) 
is bij het brede publiek vooral 
bekend gebleven als glaskunstenaar 
en vormgever.

‘De geluksprofessor’ bij 
Bilthovense Boekhandel

Cuno Groen, professor aan Nyenrode, heeft bereikt wat hij wilde. Dacht 
hij. Maar als zijn promotie niet doorgaat, zijn vriendin hem inruilt voor 
een ander en hij als succesvolle marketingexpert op zijn retour blijkt, 
stort zijn wereld in. Cuno vlucht naar Cambridge. In die eeuwenoude 
universiteitsstad die zoveel briljante geesten heeft voortgebracht, pro-
beert hij het grote geheim van een gelukkig leven te vinden. Maar daar-
voor moet hij tot in de diepste krochten van zijn eigen ziel afdalen.

‘De geluksprofessor’ is een meeslepende, ontroerende en vooral inspi-
rerende roman die haarfijn de tijdgeest blootlegt. Hoe ver mag je gaan 
in de jacht naar geluk? Patrick van Hees (1969), alias ‘De gelukspro-
fessor’, is spreker, schrijver en coach op het gebied van geluk. In 2009 
verkocht hij zijn adviesbureau om zich fulltime op het thema geluk 
te richten. Hij groeide uit tot Nederlands populairste spreker over dit 
onderwerp. Patrick is getrouwd, woont in Zaandam en heeft drie kinde-
ren. Woensdag 14 januari, aanvang 20.00 uur is hij te gast in de Biltho-
vense Boekhandel, Julianalaan 1. Graag vooraf aanmelden via tel. 030 
2281014 of via info@bilthovenseboekhandel.nl

OVERNACHTEN
VERGADEREN
EXCLUSIEF AF TE HUREN

+   contactgegevens....(hoeveel past er op?)

Web: www.koningsbed.nl
Tel: 0346 211 692
+(verkort of geheel) 
Adres:
Prinsenlaan 80
3737 MJ Groenekan 

Mocht je meer tekst willen -  indien plaats, nog titel / extra? :
hotel / groeps- en vergaderaccommodatie 
bijzondere locatie nabij Utrechtse Heuvelrug

Prinsenlaan 80    3737 MJ Groenekan    0346-211 692    www.koningsbed.nl

HOTEL    VERGADEREN    EXCLUSIEF AF TE HUREN

Begraven of cremeren
Het is niet een onderwerp waar gemakkelijk over gesproken wordt. 
Zelfs erover denken schuiven we voor ons uit. Toch is het belangrijk 
hierover na te denken, wat rust en zekerheid kan bieden. Daarom houdt 
PCB Uitvaartzorg een lezing over dit onderwerp.

Aan de orde zal komen:
- feiten en fabels rondom cremeren en begraven
- keuze particulier graf (familiegraf) of algemeen graf. 
- uitvaartplechtigheid, muziekkeuze etc.
- asbestemming
- vastleggen van wensen

De voorlichting is dinsdag 27 januari, 19.30 uur bij PCB Bilthoven, 
Soestdijkseweg Zuid 13, De Bilt. Vrij parkeren achter het pand en gratis 
entree. Voor meer informatie: www.pcbuitvaartzorg.nl/agenda  of tel. 
030 2217229
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zaterdag 31 januari (2015)

Tablet training iPad
Leer in een kleine lesgroep omgaan met meest 
belangrijkste onderdelen van de iPad (minimaal iOS 
7). 5 Lessen op dinsdag 10.00-11.30 uur. Start bij 
voldoende belangstelling. 

Tablet training Samsung
Leer in een kleine lesgroep omgaan met de meest 
belangrijke onderdelen van de Samsung Galaxy 
(minimaal Android 4.2). 5 Lessen op donderdag 
10.00-11.30 uur. Start bij voldoende belangstelling.

Cursus “Een georganiseerd huis”
In zes lessen leer je uitstelgedrag aan te pakken, 
tijd te maken voor ‘achterstallige’ opruimprojecten en 
hoe je dit effectief aanpakt. Maandag 20.00-21.30 
uur. Start 2 maart.

Verbindende communicatie
Leer zeggen wat je beweegt op zo’n manier dat 
de ander je hoort, gebruik conflicten om dichter bij 
elkaar te komen. En nog veel meer. 6 Lessen op 
woensdag 20.00-22.00 uur. Start 18 maart.

mediteren
In deze cursus doe je stap voor stap ervaring met 
meditatie op. 10 Lessen op donderdag 20.15-21.15 
uur. Start 29 januari.

Assertiviteitstraining
Tijdens de cursus trainen deelnemers om hun 
grenzen ten aanzien van andere mensen goed aan 
te geven met respect voor de ander. 5 lessen op 
woensdag 9.30-1130 uur of 19.30-21.30 uur. Start 4 
februari.

Zumba
Zumba is een fitnessprogramma dat is gebaseerd 
op Latijns-Amerikaanse dansen met oefeningen op 
muziek, vergelijkbaar met aerobics. Zaterdag 9.30-
10.30 uur. Deelname per kwartaal.

Leer schilderen met acrylverf
10 Lessen op maandag 19.00-21.00 uur. 
Start 19 januari.

Aquarelschilderen
10 lessen op donderdag 19.15-21.15 uur. 
Start 15 jan.

Kinderatelier
Knutselen voor kinderen van 4-6 jaar. 5 lessen op 
woensdag 14.00-15.30 uur. Start 4 februari.

Technisch knutselen
Leer spelenderwijs omgaan met techniek. Jongens 
en meisjes 6-12 jaar op maandag 15.30-17.00 uur. 
Alleen meisjes 7-14 jaar op donderdag 15.30-17.00 
uur. Start bij voldoende belangstelling.

Oriëntaalse kookles
6 Lessen op vrijdag 15.30-18.30 uur. 
Start 23 januari.

Meer informatie op www.vvsowvt.nl
030 2284973 of info@vvsowvt.nl

Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven, 030 2284973

www.vvsowvt.nl

RUNDER RIBLAPJES
Met een randje vet, grof van draad. Ouderwets lekker stoven
ca 2½ tot 3 uur. Oma’s draadjes vlees 500 gram 6,98

SCHOUDERFILETROLLADE
Traditioneel gekruid, gezout en handgeknoopt. Wordt niet droog;
ca 90 min. braden. Deze week extra voordelig! 500 gram 4,98

ANGUS RIBEYE
Bakken als biefstuk: 100 dagen graan gevoerd. Heerlijk mals
en smaakvol doorregen! Unieke smaakbeleving 100 gram 2,98

LAMSBOUTSCHIJVEN
Van ons bekende lamsvlees: met een beentje. Eerlijk puur natuur
en licht gemarineerd. Kort bakken; ca 6 minuten 100 gram 1,45

BLACK ANGUS BURGERS
Drie sterren hamburger met graan gevoerd. Black Angusvlees
met zout, peper, mosterd & bieslook. 100 gram 1,25

KALKOENSTOOFLAPJES
Op verzoek: heerlijk mals vlees om te stoven en wordt niet droog
Ca 90 min. stoven. Een echte smaaktopper  100 gram 0,85

TIP: Van maandag 19 t/m woensdag 21 januari

ZWIEBELSTEAKS
Filetlapje met ui, mosterd en ontbijtspek 100 gram 1,25

ROOMSCHNITZELS
Gepaneerd, gekruid gehakt 3 stuks 3,60

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 12 t/m zaterdag 17 januari 2015. Zetfouten voorbehouden.

• Vertrouwd en persoonlijk
• Herhaalrecepten als vanouds
• Gratis bezorging in gehele gemeente

 
Willy, Elly, Eva en Willemijn

staan nog steeds voor u klaar.
 

Voor u hoeft er niets te veranderen.
De Noorder-Apotheek op de Molenweg

blijft uw vertrouwde adres

blijft er voor u

Noorder-Apotheek Molenweg

Molenweg 23-A • 3738 DC Maartensdijk
Tel: 0346 - 212930

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

Sale: 30% KORTING OP
ALLE WINTERKLEDING

& ACCESSOIRES

Deze week zijn we aanwezig!

BOTABOOTS COMPANY
Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk

do-vr 13-19u. & za 12-17u.
Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Mediteren en 
voetreflexzonetherapie

Hester Visser, therapeut en lezinggever met 
een eigen praktijk in Maartensdijk verzorgt op 
dinsdag 27 januari een lezing over voetreflex-
zonetherapie en meditatie. Aansluitend zal zij 
een korte meditatie leiden. Lichaam en geest, 
alle delen één geheel, vanuit deze visie behan-
delt Hester cliënten van álle leeftijden. De le-
zing is dinsdag 27 januari, aanvang 20.00 uur 
(entree 5 euro) in de Bilthovense Boekhandel,  
Julianalaan 1. Graag vooraf aanmelden.

Mail naar:
info@vierklank.nl 
of  bel 0346-211992

Vierklank
bezorger worden?

We hebben nog wijken vrij.

• Hollandsche Rading
• Westbroek



Het dorpscentrum ligt in hartje Maar-
tensdijk aan het Maertensplein waar 
ook vele winkels zijn. Een prachtige 
plek om allerlei voorzieningen voor de 
bewoners van het dorp te vestigen. 
Alleen welke voorzieningen wel en 
welke niet? Die vraag verdeelde veel 
mensen binnen het dorp en zelfs de 
hele gemeente De Bilt. Uiteindelijk 
heeft de gemeente besloten om voor-
namelijk gezondheidsvoorzieningen 
in het dorpscentrum te vestigen.

De 5 partners
Niet alleen zorg- en hulpbehoeven-
den kunnen hun voordeel doen met 
de nieuwe vorm die het dorpscentrum 
heeft gekregen. Er is een uiteenlo-
pend aanbod aan zorgvoorzieningen 
gekomen in het dorpscentrum. Zo zit 
voortaan in het gebouw aan het Maer-
tensplein in Maartensdijk een praktijk 
voor fysiotherapie, een apotheek, een 
huisartsenpraktijk, Cordaan met een 
aanbod variërend van dagverzorging 
tot thuiszorg. Verder zit MENS De Bilt 
er met diverse activiteiten voor ont-
moeting zoals bridge, biljarten en ‘sa-

men eten’. Daarnaast kan iedereen 
bij hen terecht met allerlei vragen 
op het gebied van welzijn, wonen en 
zorg. Allemaal onder één dak en voor 
iedereen van jong tot oud. In deze 
special kunt u meer lezen over de 
partners van het dorpscentrum. 

Zorg- en welzijn functies
Er kwam een platform van mensen 
binnen en buiten Maartensdijk die 
heel graag de royale ontmoetingsplek 
binnen het dorpscentrum wilde be-
houden, zowel de horeca als de ruim-
tes waar activiteiten voor en door de 
Maartensdijkers ondernomen konden 
worden. Cordaan had echter geen fi-
nanciering meer om het te houden 
zoals het was en met toestemming 
van de gemeente werd er gekozen om 
zorg- en welzijnsorganisaties binnen 
het pand een plek te geven. Zowel de 
mensen van het platform en andere 
geïnteresseerden als de bewoners 
van de aanleunwoningen werden 
door de partners voor en tijdens het 
bouw proces op de hoogte gehouden 
en konden ook meedenken. Veel be-

woners van de woningen in Dijckstate 
zijn wel te spreken over de zorgfunc-
ties die in het nieuwe dorpscentrum 
komen. Wel zijn er nog een paar za-
ken voor verbetering vatbaar, zoals 
dat altijd is bij een verbouwing. Daar 
wordt nu hard aan gewerkt om dat te 
verbeteren.
Belangrijkste is dat een groot aantal 
mensen in Maartensdijk er voordeel 
bij heeft dat er een aantal zorg- en 
welzijn functies centraal wordt aan-
geboden. 

Omwonenden
Als we Willem Rietvelt (74) naar zijn 
favoriete plekje in het verbouwde 
Dijckstate vragen, antwoordt hij on-
omwonden: ‘De ontmoetingsruimte’, 
om er gelijk aan toe te voegen: ‘Maar 
daar moet de gezelligheid wel nog 
terugkeren’. Rietvelt woont nu zo’n 
twee en een half jaar in Dijckstate. 
Hij ervaart het als geweldig wonen 
met een goede verzorging, maar er 
is wel het één en ander veranderd: 
‘Kijk, eigenlijk hebben we geen eigen 
ruimte meer; waar we nu mogen zit-

ten is de ruimte van ‘MENS De Bilt’, 
waar iedereen doorheen moet, als hij 
of zij naar het appartement moet. ’s 
Ochtends komt men nog wel even 
‘op de koffie’, maar ’s middags is er 
niet veel te beleven. Rietvelt vindt het 
wel begrijpelijk, dat Cordaan de on-
rendabele ruimten ‘te gelde’ is gaan 
maken. En de Apotheek was uit haar 
jasje gegroeid; dan is al gauw ‘één + 
één twee’. En voor de mensen maakt 
het natuurlijk niet veel uit; ’t is nog 
geen honderd meter verder. En nog-
maals, de huurders van de apparte-
menten zullen de gezelligheid weer 
opnieuw moeten gaan uitvinden. En 
dat gaat heus wel lukken. Ik blijf een 
optimist’.

Rachel Polak (103 jaar) is één van de 
bewoners van het eerste uur. Rachel 
Polak: ‘Ja, ’t is wel allemaal veran-
derd. Er is niet veel meer mogelijk, 
zoals muziekavonden door leerlingen 
van de Biltse Muziekschool. Ze speel-
den muziek van Kurt Weil. Daar ben 
ik mee opgegroeid. Ik waande mij dan 
even 60 jaar terug in de tijd. Prach-
tig. Dat is allemaal niet meer moge-
lijk, nu er geen echte recreatiezaal 
meer is’. Bij navraag bij MENS De Bilt 
bleek dat er juist van alles mogelijk 
is in de nieuwe ruimte. Als inwoners 

van Maartensdijk er samen met de 
mensen van MENS er de schouders 
onder zetten zal het weer druk en ge-
zellig worden. ‘De dokterspraktijk is 
door Cordaan gevraagd die ruimten 
te willen vullen, waardoor het alle-
maal economisch meer verantwoord 
is. Ja, en de huisartsen moesten ook 
naar een grotere ruimte. Wij hebben, 
vergeleken met andere inwoners van 
Maartensdijk, een streepje voor door 
de huisarts nu onder één dak te heb-
ben. Maar is dat echt een voordeel? 
Hij kwam toch altijd al hier aan de 
deur; dus hoef ik nog steeds niet in 
de wachtkamer te gaan zitten’. 

Loop eens binnen
Wat opvalt, is dat de meeste bewo-
ners van de woningen blij zijn dat de 
verbouwing achter de rug is. Het is 
even wennen aan de nieuwe situatie 
maar men heeft er vertrouwen in, net 
als de partners van het nieuwe dorps-
centrum.

Zij nodigen iedereen, bewoners van 
de woningen en andere inwoners, uit 
om vooral binnen te lopen en te ko-
men kijken. In de ruimte van MENS 
De Bilt kunt u een kopje koffie drin-
ken en spreken met 1 van de mede-
werkers. Zij wijzen u verder de weg.

Een vernieuwd dorpscentrum 
in Maartensdijk
31 januari aanstaande opent het nieuwe Dorpscentrum Zorg en Welzijn Maertensplein officieel haar deuren. Het nieuwe 
dorpscentrum ligt naast de woningen van Dijckstate. Als men voorheen sprak over ‘Dijckstate’ bedoelde men het gehele 
gebouw. De naam ‘Dijckstate’ blijft bestaan, de woningen heten zo. Voor het andere deel van het gebouw is gekozen voor 
een nieuwe naam ‘Dorpscentrum Zorg en Welzijn Maertensplein’. Een nieuwe naam met een nieuwe opzet want nu zijn 
er 5 partners die werkzaam zijn in het dorpscentrum.

Rachel Polak - de Jong, bewoner van het eerste uur.

Willem Rietvelt in de ‘doorgang’ van het verbouwde Dijckstate met v.l.n.r. de medebewoonsters Dini Hosper, Truus van Dijk 
en Annie de Waal. 

Dorpscentrum Zorg en 
Welzijn Maertensplein
Mens De Bilt, Apotheek Maertensplein, Fysio Fitness Visscher, huisartsenpraktijk Maartensdijk en Cordaan



Huisarts Marieke van Hemert kijkt uit 
naar de start van Huisartsenpraktijk 
Maartensdijk op de nieuwe locatie. In 
de afgelopen tweeënhalf jaar heeft zij 
in de praktijk aan de Molenweg ge-
werkt met drie andere huisartsen: Ineke 
Schippers, David Bentz van den Berg 
en haar vader Rien van Hemert. ‘Het 
was soms best zoeken qua planning 
wie wanneer waar kan werken. Dat is 
allemaal voorbij als we op de nieuwe lo-
catie zitten.’ Behalve de vier huisartsen 
zullen dan ook een praktijkondersteu-
ner, een praktijkondersteuner GGZ, een 
praktijkverpleegkundige, vijf doktersas-
sistentes, een psychotherapeut en een 
diëtiste in de praktijk werkzaam zijn. 
Bovendien zal er weer zoals voorheen 
een opleidingsplaats komen voor een 
huisarts in opleiding. De samenwerking 
met de fysiotherapie en de apotheek 
in het Centrum voor Zorg en Welzijn 
ziet Van Hemert ook helemaal zitten. 
Daarnaast zijn er plannen om speciale 
dienstverlening op te zetten voor ou-
deren aangezien in Maartensdijk een 
relatief grote populatie van ouderen 
woont. Van Hemert: ‘In het dorp zorgen 
de bewoners erg goed voor elkaar, heel 
anders dan in de stad waar je de buren 
soms niet eens kent.’ Dat betekent dat 
mensen vaak nog tot op hoge leeftijd 
thuis kunnen blijven wonen met hulp 
van buren en familie. Huisartsenpraktijk 
Maartensdijk wil daarbij aansluiten door 
een samenwerking met een specialist 

ouderengeneeskunde. Bovendien is er 
al apart een spreekuur voor ouderen 
met de praktijkverpleegkundige. 

Strand
Wat Van Hemert in Maartensdijk nog 
meer aanspreekt, is de diversiteit van 
de gezondheidsproblematiek waar zij 
in haar spreekuur mee te maken heeft. 
Want naast ouderen zijn alle andere 
leeftijdscategorieën er vertegenwoor-
digd. Zij zet zich daar met haar collega’s 
graag voor in. ‘Ik vind het al mooi als 
door ons werk het leven van iemand al-
leen maar een klein beetje beter wordt.’ 
Zij heeft er alle vertrouwen in dat dit nog 
beter zal lukken in de nieuwe praktijk-
ruimtes met een unieke, rustgevende 
wachtruimte waar mensen hun gedach-
ten kunnen laten dwalen door naar de 
enorme afbeelding van het Hollandse 
strand te kijken.

Cordaan biedt wijkverpleging, dag-
verzorging en huishoudelijke hulp. 
Juist in deze sector verandert er veel 
in 2015 door de WMO. Wijkverpleeg-
kundige Erna Knecht: ‘Huishoude-
lijke Hulp 1 betekende formeel alleen 
schoonmaken, maar in wezen was het 
veel meer dan dat. De medewerkers 
die geregeld langskwamen bij oudere 
en hulpbehoevende mensen had-
den ook een belangrijke signalerende 
functie. Zij konden veranderingen in 
een vroegtijdig stadium vaststellen. Ie-
mand die er gaandeweg steeds slech-
ter verzorgd uit gaat zien, zijn bed niet 
meer uit komt of bijvoorbeeld zijn pan-
toffels in de koelkast opbergt. Dat zijn 
belangrijke aanwijzingen dat iemand 
geestelijk achteruit gaat.’ Nu de huis-
houdelijke hulp in die vorm wegvalt, 
zal in sommige situaties een dergelijke 
achteruitgang pas later opvallen. Fa-
milie of vrienden hebben dat niet altijd 
in de gaten omdat zij met de blik van 
een naaste kijken en niet zozeer van-
uit een professionele invalshoek. Ellie 
Blaauwendraad, medewerkster van de 
dagverzorging: ‘Wij proberen met ons 
aanbod aan te sluiten bij behoeften 
van mensen die thuis wonen en een 
of andere vorm van structuur of dag-
besteding nodig hebben. Nu de obser-
vatie van ouderen in de thuissituatie 
voor een belangrijk deel wegvalt door 
het afschaffen van pakket Huishoude-
lijke Hulp 1, zullen wij ons ook meer 

daarop gaan richten. Door ons aanbod 
hier en daar te veranderen hopen we 
mensen nog meer uit te nodigen naar 
ons toe te komen zodat zij bij ons in 
beeld komen en wij zicht op hen kun-
nen houden.’ 

Uitdaging
De zorg rondom ouderen in de thuissi-
tuatie is geen verzameling losse com-
ponenten, maar een hele keten waar 
mensen als Erna en Ellie belangrijke 
schakels in zijn. Tegelijk staan zij di-
rect of indirect in verbinding met bij-
voorbeeld de praktijkondersteuner uit 
Huisartsenpraktijk Maartensdijk die 
zich specifiek op ouderenproblematiek 
richt, en met de dementieverpleeg-
kundige en het maatschappelijk werk 
die onder gemeente De Bilt vallen. Er 
is op reguliere tijden overleg tussen 
deze verschillende partijen waarbij 
mensen besproken worden van wie is 
gebleken dat er in de thuissituatie pro-
blemen zijn ontstaan. Dan wordt beke-

ken op wat voor manier ondersteuning 
geboden kan worden en door wie met 
als doel dat mensen zo lang mogelijk 
thuis kunnen blijven wonen. Manager 
van Cordaan, Thea Bestevaar: ‘De in-
houdelijke veranderingen in onze sec-
tor zien wij als een uitdaging. Wij gaan 
niet bij de pakken neerzitten. We pro-
beren binnen de nieuwe regelgeving 
creatief wegen te vinden om toch het 
beste te blijven bieden aan de mensen 
voor wie wij ons werk doen.’ Meer en 

meer wordt wel duidelijk dat Cordaan 
dat niet alleen kan. Een van de ambi-
ties die de organisatie heeft voor het 
nieuwe jaar is om de dagverzorging 
uit te breiden naar de zaterdag. Maar 
dat kunnen zij niet alleen. Vrijwilligers 
zijn daarbij onmisbaar. Wie interesse 
heeft om Cordaan, en daarmee de ou-
deren in Maartensdijk en omgeving, te 
ondersteunen, kan contact opnemen 
met Thea Bestevaar via email tbeste-
vaar@cordaan.nl. 

Rust en ruimte in 
Huisartsenpraktijk Maartensdijk
In een gezellige sfeer met elkaar samenwerken doen de huisartsen van de praktijk aan de Molenweg graag. Maar door 
ruimtegebrek in het pand werd het daar wel heel erg knus. Voor de huisartsen die een rondje lopen door de nieuwe prak-
tijkruimtes in het Centrum voor Zorg en Welzijn op het Maertensplein is het dan ook een verademing: rust en ruimte. 
‘Dat zal de zorg ten goede komen.’

WMO: Cordaan gaat het aan
Zorgland wordt steeds complexer. De gemeente schaft in het kader van de 
WMO het pakket Huishoudelijke Hulp 1 af. Hoe vinden ouderen hun weg bin-
nen die nieuwe regelgeving? Cordaan probeert hen daar wegwijs in te maken en 
creatief wegen te vinden om ouderen zo goed mogelijk te blijven ondersteunen 
met als doel dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Huisartsenpraktijk Maartensdijk
Maertensplein 98 A
3738 GR Maartensdijk
0346-211214Het team van de Huisartsenpraktijk Maartensdijk

Medewerkers van Cordaan Thea Bestevaar, Ellie Blaauwendraad en Erna Knecht in de ruimte van de dagverzorging.
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‘Pantoffels 
in de 
koelkast’ 

Maertensplein 98
3738 GR  Maartensdijk
Tel. 0346 217 300
www.cordaan.nl

HUISARTSENPRAKTIJK

MAARTENSDIJK



Acht jaar geleden vestigde Els Coya-
jee zich met Apotheek Maertensplein 
in het winkelcentrum van Maartens-
dijk in een deel van het pand van de 
drogisterij. Coyajee bleek daarmee in 
een grote behoefte te voorzien want 
binnen een half jaar had de helft van 
de inwoners van het dorp zich bij 

haar ingeschreven en dat aantal nam 
gestaag toe in de volgende jaren. Er 
werken inmiddels tien mensen in Apo-
theek Maertensplein. Daardoor werd 
de ruimte van de drogisterij te klein. 
Coyajee: ‘De overstap naar Dijckstate 
is daarom een uitkomst omdat wij uit 
ons jasje zijn gegroeid.’

Zorgverzekeraar
Apotheek Maertensplein heeft zoals 
elke zorgleverancier te maken met 
de toenemende invloed van zorgver-
zekeraars. Die hebben contracten 
met fabrikanten van medicijnen. Dat 
betekent dat het per zorgverzekeraar 
kan verschillen van welke fabrikant 

de apotheek medicijnen aan iemand 
kan leveren. Als iemand medicijnen 
van een andere fabrikant wil dan de 
zorgverzekeraar bepaald heeft, moet 
de klant in sommige situaties betalen. 
Coyajee: ‘Soms is dat lastig uit te leg-
gen aan mensen omdat het ingewik-
keld is. Maar de meeste mensen heb-
ben er begrip voor dat wij als apotheek 
gebonden zijn aan de regels van de 
zorgverzekeraar die iemand zelf heeft 
uitgekozen.’

Eigentijds
Coyajee is dankbaar dat zij de kans 
heeft gekregen zich in Maartensdijk te 
vestigen en dat zoveel bewoners ge-
bruik van haar dienstverlening maken. 
Met haar service probeert zij maximaal 
aan te sluiten bij behoeftes van de in-
woners. Zo verruimt zij de openings-
tijden op doordeweekse dagen en 
schakelt zij deze gelijk aan die van de 
huisartsenpraktijk in Dijckstate: van 8 
uur tot 17.30 uur. Zo kunnen mensen 
als zij bij de huisarts zijn geweest al-
tijd aansluitend medicijnen ophalen 
bij de apotheek. Op zaterdag zal de 
apotheek niet meer open zijn, maar 
er komt wel een eigentijdse 24-uurs-
service met kluisjes. Daarvoor moeten 
mensen zich van tevoren aanmelden 
waarna zij per sms een code toege-
stuurd krijgen. Daarmee is het kluisje 
binnen 48 uur te openen en kunnen 
de medicijnen opgehaald worden als 
mensen tijdens de openingstijden niet 
naar de apotheek kunnen komen.

Korte lijnen
Van de nieuwe locatie Dijckstate ziet 
Coyajee als groot voordeel dat de sa-
menwerking met andere zorgverleners 

zoals de huisartsen en de fysiothera-
pie nog intensiever kan worden. Zo 
hebben de huisartsen en de apotheek 
al plannen om gezamenlijk mensen 
met suikerziekte die cholesterolverla-
gers gebruiken te screenen voor een 
zo goed mogelijke behandeling. Ook 
kan de huisarts even binnenlopen bij 
de apotheek als een patiënt op het 
spreekuur komt die speciale wondver-
zorging nodig heeft. De huisarts kan 
dan overleggen met de in wondver-
zorging gespecialiseerde assistente bij 
de apotheek. Of de fysiotherapeut kan 
met de apotheek overleggen welke 
soort brace het meest geschikt voor 
iemand die daar komt vanwege een 
verrekking. Coyajee: ‘De samenwer-
king binnen het dorp is er al, maar de 
lijnen zullen nog korter worden zodat 
we met elkaar de patiënten nog betere 
zorg kunnen bieden.’

Fysio Fitness Visscher was al in 1982 ac-
tief in Maartensdijk toen dr.Hoogenraad 
daar nog praktijk hield op de Dorpsweg. 
‘De samenwerking met de huisartsen 
is er altijd geweest’, vertelt Hans Vis-
scher. ‘Vooral toen we samen met de 
huisartsen op de Molenweg praktiseer-
den, hadden we een ideale situatie. Wij 
konden even snel ‘meekijken’ bij een 
patiënt, maar ook andersom vond er re-
gelmatig makkelijk overleg plaats. Toen 
wij, vanwege de komst van de apotheek 
in praktijk Molenweg, naar Dijckstate 
verhuisden bleef de goede band be-
staan, maar we misten wel het gemak 
van even overleggen.’

Zoektocht
Huisartsen, Apotheek Maertensplein 
en Fysio Fitness Visscher startten ver-
volgens 3 jaar geleden een uitgebreide 
zoektocht naar een ideale locatie om 
samen te werken. Achtereenvolgens 
kwamen o.a. het oude gebouw van de 
Rabobank, het oude gemeentehuis, het 
pand van Van Woudenberg interieur en 
de oude School met de Bijbel aan de 
Molenweg in beeld voor huisvesting. 
Maar bij allemaal was er wel ‘iets’ waar-
door het niet doorging. En toen kwam 
Dijckstate in beeld. Visscher: ‘Wij zijn 
echt heel blij met de ruimte die we nu 
hebben. Een ongekende luxe; voldoen-
de behandelruimtes en oefenruimte. 
Het biedt ons mogelijkheden die we 
voorheen niet hadden. Naast cardio- en 
fysio-fitness is er nu ook ruimte om voor 
het geven van groepslessen.

Het team
Naast het in Maartensdijk bekende 
gezicht van fysiotherapeute Jacque-
line Klarenbosch, zullen ook de andere 
teamleden van Visscher zich regelma-
tig op de praktijk in Maartensdijk la-
ten  zien. Mohammed Essoussi is als 
orthopedisch manueel therapeut en 

dryneedlingtherapeut  verbonden aan 
de praktijk en momenteel werkzaam 
op de vestiging in Utrecht en Groene-
kan. Zijn werkgebied breidt zich nu uit. 
Frieda van Ederen is geregistreerd bek-
kenfysiotherapeut. Bekkentherapeuten 
richten zich vooral op het onderzoeken, 
behandelen en voorkomen van proble-
men in het gebied van bekken, onder-
buik en bekkenbodem.U kunt bij haar 
terecht bij klachten als bijvoorbeeld 
urineverlies en pijnklachten van de bek-
kenbodem. Dit geldt zowel voor vrou-
wen als mannen. 
Ook Leonie Kok met begeleiding van 
chronische indicatie zoals COPD ,di-
abetesspecialisatie en sportrevalidatie 
en Liesbeth Boots, gespecialiseerd in 
schouderklachten, sportblessures , 
medical taping en lid van de European 
society of shoulder- en elbow rehabilita-
tion komt in Maartensdijk patiënten be-
handelen. Evenals Tamara Visscher die 
gespecialiseerd is in medisch fitness, 
medicaltaping en dry needling. In feite 
komt het er op neer dat iedereen overal 
en te allen tijde inzetbaar is.

Bereikbaarheid
Met 3 vestigingen en therapeuten die 
druk met een behandeling zijn of onder-
weg voor een huisbezoek was het een 
uitdaging om de telefonische bereik-
baarheid optimaal te regelen. Middels 
een geavanceerd computersysteem 

kunnen alle telefoontjes centraal wor-
den afgehandeld. Zo kan het gebeuren 
dat een telefoontje naar Maartensdijk 
beantwoord wordt in Groenekan. Cliën-
ten merken er niets van want ook de 
agenda staat on-line in de computer 
en is vanaf iedere plek te raadplegen. 
Daarnaast valt de gratis app te down-
loaden via appstore of google play. Via 
de app is het eenvoudig aan- of afmel-
den voor de groepslessen en bestaat de 
mogelijkheid om direct een afspraak te 
maken bij fysio en fitness. Bovendien 
treft u er testen, oefeningen, tips en ac-
ties aan. Kortom Fysio fitness Visscher 
is volop in beweging.

24-uursservice bij 
apotheek Maertensplein
Vanaf de komst in Maartensdijk groeit Apotheek Maertensplein. Op de nieuwe locatie in Dijckstate kan die groei 
doorgaan met als doel steeds betere dienstverlening aan de inwoners van het dorp en daaromheen.

Fysio Fitness Visscher voelt zich 
thuis op het Maertensplein
Hans Visscher ziet na ruim 30 jaar eindelijk zijn ideaalbeeld in Maartensdijk verwezenlijkt. De wijzigingen in Dijck-
state worden weliswaar niet door iedereen omarmd, voor het (para-)-medisch team dat zich daar nu vestigt betekent 
het een einde van een 3-jarige zoektocht naar een geschikte locatie.

Enkele medewerkers van Apotheek Maertensplein: Simone Hegeman, Els Coyajee, Saloua Boudarra en Barbara Vierhout.

Hans Visscher in een van de behandel-
kamers op de nieuwe locatie in Dijck-
staete.

Fysiotherapeut Jacqueline Klarenbosch behandelt Mw. van Hattum op de nieuwe 
locatie.

Maertensplein 98b
3738GR Maartensdijk
Bestellingen: recepten@apotheek-
maertensplein.nl
Tel: 0346-210605
Fax: 0346-218176
www.apotheekmaertensplein.nl

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 
8.00 - 17.30 uur
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Van maandag t/m vrijdag is Saltro van 
7.45 - 8.45 uur gehuisvest in een van 
de behandelkamers van Fysio Visscher.

Fysio Fitness Visscher
Maertensplein 98
3738 GR  Maartensdijk
Tel. 0346 212032
www.ffvisscher.nl
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Meedoen en Samen 
www.mensdebilt.nl
Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen.

MENS De Bilt
brengt mensen bij elkaar...

Ontmoeting, informatie, advies en activiteiten voor jong en oud. We weten wat er  leeft en willen graag dat 
iedereen meedoet. U kunt bij MENS De Bilt terecht met al uw vragen en ideeën over welzijn, wonen en zorg. 
We ondersteunen inwoners met goede initiatieven en bieden hulp als dat nodig is. 
Kijk op de website voor meer informatie en adressen van de servicecentra in gemeente De Bilt.

MENS De Bilt is ook...
•	 MENS op Maat
•	 Wijkwinkel
•	 Jongerenwerk
•	 Vacaturebank
•	 Steunpunt Mantelzorg De Bilt
•	 Buurtsportcoaches
•	 Kansrijk vrijwilligerswerk
•	 Advies en informatie

•	 MENS met Elkaar
•	 BoodschappenPlusBus
•	 Maatschappelijk betrokken ondernemen
•	 Maatschappelijke stage
•	 Huisbezoek 75+
•	 Ontmoeting
•	 Vrijwilligerscentrale ViA De Bilt

MENS De Bilt Servicecentra
Servicecentrum Maartensdijk, 0346 21 41 61
Servicecentrum De Bilt, 030 744 05 95
Servicecentrum Bilthoven Noord, 030 744 05 95
Servicecentrum WVT, 030 228 49 73

Servicecentrum Maartensdijk 
(MENS De Bilt)
MENS De Bilt richt zich in opdracht van de gemeente op maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen van gemeente 
De Bilt. Het doel van MENS is om mensen bij elkaar te brengen zodat iedereen die dat wil mee kan doen. ‘Meedoen en 
Samen’ is dan ook het devies van MENS.

Op 1 december jl. opende het her-
nieuwde Servicecentrum Maartensdijk 
haar deuren in het gerenoveerde Dijck-
state gebouw. Als vanouds vinden in het 
Servicecentrum tal van activiteiten op 
het gebied van recreatie en ontmoeting 
plaats. Het Servicecentrum moet daar-
bij nog meer dan voorheen een cen-
trale, laagdrempelige plek in het dorp 
worden. Een plek waar mensen van alle 
leeftijden met hun vragen en ideeën 
terecht kunnen op het gebied van Wel-
zijn, Wonen en Zorg (WWZ). 

Een greep uit het soort vragen dat u 
kunt stellen;
•	 	U	wilt	vrijwilligerswerk	gaan	doen	en	

wilt geïnformeerd worden over de 
mogelijkheden in de gemeente. 

•	 	U	wilt	 ondersteuning	bij	de	mantel-
zorg voor één van uw dierbaren. 

•	 	U	zoekt	een	maatje	voor	kleine	klus-
jes of gezelschap. 

•	 	U	heeft	een	leuk	idee	voor	een	activi-
teit en wilt daarbij ondersteuning.

•	 	U	heeft	 een	uitkering	en	wilt	weten	
wat er verandert in 2015. 

•	 	U	wilt	weten	of	u	in	aanmerking	komt	
voor een voorziening. 

•	 	U	wilt	af	en	toe	eens	de	deur	uit	voor	
een uitje of boodschappen. 

•	 	U	heeft	vragen	over	het	nieuwe	be-
leid ten opzichte van huishoudelijke 
hulp.

De medewerkers op de frontoffice zul-
len er alles aan doen om goed naar uw 
vraag te luisteren en u door verwijzen 
naar de juiste dienst binnen de ge-
meente. 

Heeft u hierover vragen, of u wilt weten 
wat het Servicecentrum voor u kan be-
tekenen, loop dan gerust eens binnen. 
De medewerkers aan de frontoffice 
staan u graag te woord. Lees voor ope-
ningstijden verderop.

Activiteiten
Servicecentrum Maartensdijk wil vooral 
ook een plek voor ontmoeting en recre-
atie zijn voor jong en oud. Sinds 1 de-
cember jl. vinden er dan ook weer tal 
van activiteiten plaats in het vernieuwde 
Servicecentrum. Deze activiteiten zijn 
voor iedereen toegankelijk. Een kort 
overzicht:
•	 	Maandagmiddag:	 	 	

bridgen
•	 	Dinsdagmiddag		 	 	

Quiz en Zo
•	 	Woensdagmorgen	 	 	

gym

•	 	Woensdagmiddag	 	 	
klaverjassen

•	 	Vrijdagmorgen	 	 	 	
koersbal

•	 	Elke	3de	vrijdagmiddag	vd	maand	
bingo 

Samen eten
Sinds 8 december kan er op maan-
dag, woensdag en vrijdag ook weer 
‘gezamenlijk’ een maaltijd genuttigd 
worden. Een wel heel mooi vrijwilliger-
sinitiatief van de bewonerscommissie 
Dijckstate in samenwerking met MENS 
en Cordaan. Het eten wordt verzorgd 
door een lokaal cateringbedrijf. Vrijwil-
ligers serveren deze gezonde driegan-
gen maaltijden in een gezellige am-
biance. U kunt zich opgeven in het 
Servicecentrum.

Computercursussen
Ook is er een ruimte waar computer- en 
tabletcursussen gegeven kunnen wor-
den. Een groep enthousiaste docenten 
geven les op maat. Ze laten u kennis 
maken met uw computer en/of een ta-
blet. Woensdag 21 januari 2015 is er 
weer een open dag (10.00 – 15.00 uur). 
Er ligt dan ook een nieuw programma 
met cursussen klaar. Elke maandag-

morgen, vanaf 5 januari 2015 is er weer 
een inloopspreekuur voor al u vragen 
en/of problemen rondom uw computer 
en/of tablet. Docenten kunnen u advies 
geven en met raad en daad bijstaan 
(10.00 uur – 12.00 uur).

Spreekuren
Loopt u vooral ook eens binnen om te 
informeren naar de diverse spreekuren 
die worden gehouden. Zo is de wijkcon-
tact ambtenaar van de gemeente elke 
donderdagmorgen tussen 8.30 uur – 
10.00 uur aanwezig en zal wethouder 
Madeleine Bakker elke 3de donderdag 
van de maand tussen 13.30 uur – 14.30 
uur in het Servicecentrum aanwezig zijn 
om uw vraag aan de gemeente te be-
antwoorden. 

Oproep
Mist u verder nog iets in het dorp ? Of 
wilt u zelf iets organiseren ? Of heeft 
u gewoon een leuk idee ? Kom ermee 
naar Servicecentrum Maartensdijk. 
Met elkaar kunnen we kijken naar 
mogelijkheden en kansen. U bent van 
harte welkom!

Openingstijden:
Het Servicecentrum is tijdens 
kantoordagen geopend 
tussen 9.00 en 12.00 uur 
(telefonisch 0346 214161) of stuur 
een mail naar:
maartensdijk@mensdebilt.nl 

Op maandag, woensdag en vrijdag is er gelegenheid om gezamenlijk een maaltijd 
te nuttigen.
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Weet u al bij wie u 
waarvoor moet zijn?

Informatiebijeenkomsten gemeente en MENS De Bilt 
over veranderingen in de Wmo 

door Marijke Drieenhuizen

Het nieuwe jaar is begonnen en daarmee zijn veel taken overgekomen van het Rijk naar de 
gemeente; in dit geval dus naar de gemeente De Bilt. De gemeente is nu verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de 

Participatiewet. Om maximale duidelijkheid te verschaffen organiseren 
de ‘verantwoordelijken’ een aantal informatiebijeenkomsten.

Verschillende organisaties voeren 
delen van de nieuw verkregen ta-
ken uit. Zo kunt u met al uw vra-
gen over opvoeden en opgroeien 
terecht bij het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG) dat de toegang 
vormt tot de jeugdzorg. De Re-
gionale Dienst Werk en Inkomen 
Kromme Rijn Heuvelrug richt zich 
op werk door en voor kwetsbare 
mensen. Mens De Bilt is verant-
woordelijk voor de uitvoering van 
de toegang tot de Wmo.

Veranderingen
De informatiebijeenkomsten gaan 
over de veranderingen in de Wmo. 
De nieuwe Wmo wil voorzien in 
de behoefte van mensen om langer 
thuis te blijven wonen, meer mee 
te blijven doen in de samenleving 
en om zelf de regie te houden over 
het eigen leven. De zorg- en hulp-

vragen worden niet meer ver weg 
door het Rijk in behandeling geno-
men maar de gemeente zal dichtbij, 
met de inwoners kijken wat de mo-
gelijkheden zijn. Kortere lijnen en 
directe contacten zullen moeten lei-
den tot het praktischer oplossen van 
problemen. Nieuwe taken zijn o.a. 
individuele begeleiding, dagbeste-
ding, dagopvang(senioren), kortdu-
rend verblijf, beschermd wonen, en 
een klein deel persoonlijke verzor-
ging. Het gaat hierbij specifiek om 
praktische hulp, er wordt dus geen 
medische zorg verleend door de 
gemeente. Veel zaken zijn pas aan 
het eind van het afgelopen jaar defi-
nitief geworden, het beleid is rond, 
aan de uitvoering wordt vanaf 1 ja-
nuari hard gewerkt. Duidelijk is dat 
mensen die een indicatie hebben 
die doorloopt in 2015 vooralsnog 
dezelfde zorg en hulp zullen ont-

vangen als in 2014 (uitgezonderd 
huishoudelijke hulp). Veranderin-
gen roepen vragen op, maar kunnen 
wellicht ook nieuwe ideeën en aan-
pakken opleveren. Daarom worden 
er vier informatiebijeenkomsten 
georganiseerd door de gemeente en 
Mens in de vier verschillende Ser-
vicecentra. 

Gesprek
Annet Meeuws is sinds april vo-
rig jaar beleidsadviseur bij Mens 
De Bilt. ‘Deze informatieavonden 
hadden wij graag al in november 
of december georganiseerd. Toen 
was echter nog veel niet duidelijk. 
Daarnaast waren we heel druk om-
dat wetgeving en beleid pas laat de-
finitief werden, bedragen en zorg-
aanbieders nog niet bekend waren 
en het team dat de toegangstaken 
uit moet gaan voeren nog niet com-

pleet was. Ook al hebben we nu 
mogelijk nog niet het antwoord op 
alle vragen, veel kunnen we wel 
uitleggen. Graag gaan we daarover 
in gesprek met mensen’. Naast een 
korte introductie, zal er de moge-
lijkheid zijn om persoonlijke vra-
gen te stellen en in gesprek te gaan 
met de verschillende aanwezige 
vertegenwoordigers.

Voor wie 
Voor veel mensen zullen er za-
ken veranderen in 2015. Mensen/
kinderen die voorheen vanuit de 
AWBZ zorg ontvingen en nog 
zelfstandig thuis wonen zullen 
nu over gaan naar de gemeente, 
bijvoorbeeld mensen die gebruik 
maken van dagbesteding of indivi-
duele begeleiding. Mensen die nog 
thuis wonen en een indicatie met 
verblijf hebben, kunnen in 2015 
nog kiezen voor wonen in een zor-
ginstelling via het Rijk en de Wet 
Langdurige Zorg (WLZ) of thuis 
blijven wonen en zorg en onder-
steuning ontvangen via gemeente 
en de Wmo. Na 2015 is toegang 
tot de WLZ vooralsnog alleen 
mogelijk voor mensen met zware 
indicaties. Mensen met psychische 
problemen zullen zich ook moe-
ten gaan richten tot de gemeente/
Mens. Ook kunnen vragen gesteld 
worden over het financieel regelen 

van hulp en zorg via een persoons-
gebonden budget (pgb) of door 
middel van zorg in natura (zin) 
Niet alles kan hier opgesomd wor-
den, maar heeft u vragen dan is de 
informatiebijeenkomst wellicht de 
mogelijkheid om antwoord daarop 
te krijgen. De gemeente /Mens 
zouden ook graag in gesprek gaan 
met mensen die ideeën of sugges-
ties hebben hoe zaken in een dorp 
of wijk beter geregeld zouden kun-
nen worden. Annet Meeuws: ‘Ie-
dereen is welkom, vooraf aanmel-
den is niet nodig’.

Wanneer
Tijdens deze bijeenkomsten is 
verantwoordelijk wethouder Anne 
Brommersma aanwezig maar ook 
zijn er vertegenwoordigers vanuit 
de gemeente, Mens De Bilt en de 
servicecentra, maar ook Mee die 
zich richt op cliëntondersteuning 
voor mensen met een beperking. 

De bijeenkomsten vinden plaats op:
Dinsdag 20 jan. van 10.00 tot 12.00 
uur in Servicecentrum Maartens-
dijk; donderdag 22 jan. van 14.00 
tot 16.00 uur in Servicecentrum 
WVT, op vrijdag 30 jan. van 10.30 
tot 12.30 uur in Servicecentrum 
De Bilt en op dinsdag 10 febr. van 
10.00 tot 12.00 uur in Servicecen-
trum Schutsmantel.

Nieuwjaarsborrel in 
De Bremhorst

Afgelopen vrijdagmiddag vond er de traditionele Nieuwjaarsborrel in 
de recreatiezaal van het Woonzorgcentrum De Bremhorst plaats. Zowel 
bewoners als medewerkers waren hiervoor uitgenodigd en was het in 
de zaal een gezellige drukte. Onder het genot van een hapje en drankje 
luisterde men naar de Nieuwjaarstoespraak van locatiemanager 
Annette de Wijze. Zij wenste iedereen een goed en gezond 2015 om 
daarna hierop te proosten met een glas champagne. Een goed begin 
voor het nieuwe jaar.                   (Berber Holwerda)

Huwelijkscadeau blijkt 
energieslurper

Wat waren ze er blij mee, 25 jaar geleden. Els van den Dungen en haar man Eugène waren 
altijd al weg van die mooie oude Amerikaanse koelkasten. Toen zij trouwden kwamen hun 

vrienden er met eentje aanzetten: helemaal gereviseerd en een pronkstuk voor in de huiskamer. 
In de jaren daarna zijn er heel wat biertjes en andere drankjes uit tevoorschijn gehaald en 

eerlijk is eerlijk, hij ziet er nog steeds prachtig uit.

Toen bezocht Els een voorlich-
tingsavond van energiecoöperatie 
BENG! over zonnepanelen. Im-
mers, voor niks komt de zon op en 
met een paar panelen op je dak spaar 
je zowel het milieu als je eigen por-
temonnee. De deelnemers was ge-
vraagd om de jaarrekening van het 
energiebedrijf mee te nemen en die 
bleek een stuk hoger dan die van de 
meeste andere aanwezigen. Vooral 

het elektriciteitsverbruik sprong 
eruit: 7000 kWh en dat voor een 
tweepersoonshuishouden!

Er volgde een afspraak met BENG! 
energieambassadeur Eize-Jan Bak-
ker. Die kwam langs met een zoge-
naamde energiemonitor (een wel-
komstcadeau voor nieuwe BENG! 
leden) en toen was de boosdoener 
gauw gevonden. Want alleen al 

dat kleine koelkastje bleek goed 
voor 2200 kWh oftewel € 500 aan 
stroomverbruik per jaar! Inmiddels 
heeft Els de stekker eruit getrokken 
en dient het koelkastje als bewaar-
kast. De biertjes, frisdrank en witte 
wijn liggen nu in een energiezui-
nige ‘klimaatkast’. 
Enthousiast geworden zijn de be-
woners samen met de energieam-
bassadeur op zoek gegaan naar an-
dere grote energieverbruikers en zo 
stuitten ze op de elektrische vloer-
verwarming in de badkamer die 24 
uur en 365 dagen per jaar aan stond. 
Daarnaast komen er meer LED-
lampen en zijn er plannen voor het 
isoleren van de spouwmuur en de 
vloer en het aanbrengen van een 
nieuwe schuifpui met Hoog Rende-
ment (HR++) glas. Zo kan de ener-
gierekening naar verwachting met 
de helft omlaag! En als dat allemaal 
klaar is, komen er alsnog een paar 
zonnepanelen en kan het energie-
verbruik nog verder omlaag.
Wilt u ook een lagere energiere-
kening en meer comfort? Kijk dan 
eens op www.beng2030.nl , word 
lid en vraag advies over energiebe-
sparing of zonnepanelen. Zo helpt u 
mee om de gemeente De Bilt in de 
komende 15 jaar energieneutraal te 
maken.  (Henk Zandvliet)

De energieslurper heeft een nieuwe 
bestemming gekregen.

Annet Meeuws, beleidsadviseur bij MENS De Bilt, nodigt iedereen uit die 
vragen heeft over veranderingen in de Wmo/zorg.
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Maximaal resultaat voor
een minimale prijs!

• Financiële boekhouding € 35,- per uur
• Salarisadministratie € 8,- per loonstrook
• Belastingaangiften vanaf € 35,-

Administratiekantoor Admimax
Simone Verbeek 
Frederik G Hopkinsweg 11
3731 CN De Bilt

06 - 31161231
simone@admimax.nl

www.admimax.nl

Grote collectie 
klassieke en  
moderne meubel-
stoffen en leer.
Ook rieten- en 
biezenmatten  
maken.

Kijk voor een
impressie op 
onze site:

Gratis halen en brengen.
Kom vrijblijvend langs in onze winkel 
of bel voor een vrijblijvende afspraak 
bij u thuis. U bent van harte welkom. 
De koffie staat klaar!

Gratis halen en brengen

Ambachtelijke meubelstoffeerderij Kwarten 
Al jaren een begrip in Bilthoven, De Bilt e.o.

Oude Brandenburgerweg 4a
Bilthoven

06-25172955
0346-830927

www.meubelstoffeerderijkwarten.nl

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 
ook op implantaten, vervaardigd naar 
uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 
huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 
snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 
schuifwand- en inloopkasten, keukens, vloeren, tafels, 

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

 
Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
KlusWijs vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u langs 
om de situatie samen te bekijken.	  

Judokan doet a.s. zaterdag
voor het eerst mee met Jiu-Jitsu-

wedstrijden o.l.v. meester Martin.

Daar moet 
kapper Hans 
natuurlijk 
bij zijn. 
Daarom ge-
sloten. Maak 
nog snel een 
afspraak.

Tel. 0346 -212455

Ruwe Bolster lekker donker broodnu slechts € 1,95
Bossche Bollenper stuk slechts

€ 1,50

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63

UITVERKOOP
PROFITEER NU VAN DE LAATSTE 

ARTIKELEN TEGEN TE GEKKE PRIJZEN!

Originele inktpatronen

Canon PGI5BK  van € 13,00 voor €  6,50
HP 20 (C6614)  van € 29,50 voor € 12,50
HP 23 (C1823)  van € 31,50 voor € 19,50
HP 58 (C6658)  van € 23,50 voor € 16,00

     HP 344 (C9363)  van € 29,50 voor € 19,50

Brother DR2000 drum  van € 75,00 voor € 37,50

WIJ STOPPEN MET DE 

VERKOOP VAN SUPPLIES

Epson T007  van € 31,50 voor € 12,00
Epson T008  van € 25,50 voor € 10,00
Epson T017  van € 43,50 voor € 15,00
Epson T050  van € 32,50 voor € 12,50

service voor ondernemers

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan      

T +31(0)346 213204   
 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

Praten kan altijd...

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

O
P
R

U
IM

IN
G

O
P
R

U
IM

IN
G

Verklaring van het Platform Respectvol
Samenleven De Bilt.

Geschokt door de recente gebeurtenissen in Parijs en 
onder de indruk van de massale reacties daarop in
ons land, wil het Platform Respectvol Samenleven

De Bilt het volgende verklaren:

1. Het “Je suis Charlie” roept ook ons op nog eens extra 
te benadrukken dat de vrijheid van meningsuiting ook 
in onze gemeente een groot goed is dat gewaarborgd 
moet blijven.

2. Maar vrijheid van meningsuiting vraagt ook om het 
kennisnemen van en goed luisteren naar de gedach-
ten en beweegredenen van anderen. Hoe moeilijk dat 
soms ook is..

3. Alleen kennis van elkaars leefwijze met begrip en 
respect brengt mensen dichter bij elkaar en helpt om 
‘samen te leven’.

4. Wij zullen ons als Platform blijven inzetten om in onze 
samenleving bij te dragen aan een veilig en tolerant 
leefklimaat. Daartoe zullen wij ook in de komende tijd 
de nodige activiteiten ondernemen.

5. Uw betrokkenheid bij de activiteiten van het Platform 
is altijd – en zeker nu – welkom!

U kunt contact met ons opnemen via onze
secretaris, Ada Van Dis: info@vvsowvt.nl 
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Nieuwjaarsborrel met de buren
De Julianaschool in Bilthoven had 
vrijdag 9 januari omwonenden 
uitgenodigd voor de inmiddels 
traditie geworden nieuwjaarbor-
rel. Met hapjes en drankjes wer-
den goede wensen en nieuwtjes 
uit de omgeving uitgewisseld. De 
school betrekt de omwonenden 
regelmatig bij activiteiten en fun-

geert op die manier ook een beetje 
als buurthuis. Directeur Ella Prins 
stelt goede contacten met de om-
geving erg op prijs, anderzijds 
zijn de buren blij met de school. 
Initiatieven van de school blijven 
niet onopgemerkt. Zo kwam een 
school uit Rotterdam onlangs kij-
ken naar de loopbusroute op de 

Koperwieklaan, waarmee de Juli-
anaschool bijna drie jaar geleden 
als eerste in Nederland van start 
ging. Inmiddels is de school in 
Rotterdam er ook mee begonnen. 

De Julianaschool heeft 500 leer-
lingen verdeeld over 18 groepen. 
 [GG]

Goede contacten worden over en weer erg gewaardeerd.   Intuïtief Opvoeden
Op dinsdagavonden, 20 januari, 17 februari en 17 maart organiseert 
De Woudkapel bijeenkomsten over intuïtief opvoeden. Deze avonden 
gaan over positief en creatief opvoeden door - met beide benen op de 
grond - de intuïtie van ouder en kind (of kleinkind) te gebruiken. Ver-
schillende sprekers delen hun inzichten: deelnemers krijgen nieuwe 
ideeën over effectief communiceren en over de verhouding tussen kind 
en volwassene. Een workshop carrousel vormt het slot van de serie met 
presentaties over tekenen met kinderen, verbindende communicatie en 
coöperatief spelen. Zie voor meer info www.woudkapel.nl

Lijnbal- en basketbal-
toernooi groep 8-ers

Van 20 tot 23 januari vindt weer het jaarlijks lijn- en basketbaltoernooi 
plaats voor de groepen 8 van de basisscholen uit de gemeente De Bilt 
in het H.F. Witte Dorpshuis in De Bilt. Van 8.30 tot 12.30 uurspelen de 
leerlingen hun wedstrijden. Publiek is uiteraard van harte welkom. De 
organisatie is dit jaar voor het eerst in handen van Stichting Delta de 
Bilt voor primair onderwijs. Voorheen was de gemeente de organisator.

Voorleesfeest
Elf dagen voorleesfeest! In het kader van de Nationale Voorleesda-
gen (21 – 31 januari 2015) nodigt Bibliotheek Bilthoven kinderen 
van 2 tot en met 4 jaar uit om samen met (groot-)ouders naar het mu-
zikaal voorleesfeest te komen op woensdag 21 januari van 10.30 tot 
11.30 uur. Bibliotheek Bilthoven viert dit feestje in samenwerking 
met muziek-op-schoot docent Caroline Schaap. Natuurlijk wordt ook 
voorgelezen uit het Prentenboek van het Jaar 2015: Boer Boris gaat 
naar Zee van Ted van Lieshout. Het voorleesfeest is gratis toeganke-
lijk, er is echter beperkt plaats (max 15 kinderen). Aanmelden kan 
via www.ideacultuur.nl.

Alzheimercafé
Op dinsdag 20 januari a.s. vindt er een Alzheimer Café plaats in De 
Bilt. De locatie is het restaurant in woon- en zorgcentrum De Koper-
wiek in Bilthoven. 

Een Alzheimer Café is de benaming voor een laagdrempelige ontmoe-
tingsplaats voor mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, 
vrienden en andere belangstellenden. Het thema van deze avond is 
‘Hoe blijf ik in contact?’, belevingsgericht contact maken bij dementie. 
Gastspreker is Ron Overtoom, deskundige/coach. Er is daarna gelegen-
heid om met haar in gesprek te gaan en vragen te stellen. 

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Het programma begint om 20.00 
uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang is gratis. Aanmelden vooraf 
is niet nodig. Voor inlichtingen – ook voor vragen over vervoer – kan 
contact worden opgenomen met Alida Melkert, tel.nr. 030 6562977 of 
met Bea van Doeland, tel. 030 2219022.

Voortzetting samenwerking 
trainers Nova

Komend seizoen zullen Wouter van 
Brenk (Nova 1), Maik van Koute-
rik (Nova 2) en Maurice Lindenaar 
(Nova A1) aanblijven als coach/
trainer. Nova is erg tevreden over 
de samenwerking en is blij dat de 
drie heren met hun enthousiasme de 
teams willen blijven aansturen. 
De selectieteams groeien op tactisch 
en technisch gebied en daarnaast 
ziet men individuele progressie. De 
successen zijn per team wisselend 
maar vertonen een stijgende lijn. 
Het eerste team staat zowel in de 
zaal als op het veld bovenaan in de 
poule, de reserves hebben onlangs 
twee wedstrijden gewonnen in de 
zaal en hebben nog alle kans in de 
2e klasse. Nova A1 staat op het veld 
op een goede tweede plaats in de 2e 
klasse, in de zaal op een 6e plek.

(Annelies Kreuger) Voorzitter Arie Anninga feliciteert het drietal. Een sportschool alleen maar voor vrouwen 
willen mannen natuurlijk aanschouwen
bij Henny Langelaar
zijn ze dan zo klaar
want voor hen wordt de deur dicht gehou’en

Guus Geebel Limerick

Lezing over  
‘De bronzen Deuren’

Kunst en Religie Bilthoven orga-
niseert op maandag 19 januari een 
lezing over De bronzen deuren 
van de Doopkapel te Florence 
of  ‘Het ontluiken van de Renais-
sance in de beeldhouwkunst’.
In 1401 schreef het stadsbestuur 
van Florence een prijsvraag uit 
voor een paar bronzen deuren 
voor de zeshoekige Doopkapel. 
De ontwerpen van Lorenzo Ghi-
berti (1378-1455) werden uitver-
koren. Deze kregen de naam Porte 
del Paradiso, naar een uitspraak 
van Michelangelo: ‘De deuren 
zijn zo mooi dat ze niet zouden 
misstaan als toegangspoorten tot 
het Paradijs’. Ze behoren tot de 
onbetwiste meesterwerken die de 
overgang vormen van de laatmid-
deleeuwse kunst naar de bloei 

van de Renaissance. In de lezing 
wordt de stilistische ontwikkeling 
en de inhoudelijke betekenis van 
de reliëfs bekeken.
De lezing wordt gegeven door 
Paul Bröker, (directeur Instituut 
voor Religie en Kunst Helikon, 
Utrecht)
in Schutsmantel (Bechstein-
zaal) Gregoriuslaan 35 te Bilt-
hoven op 19 jan. 2015 van 
20.00 tot 22.00 uur. Kaarten 
zijn aan de zaal verkrijgbaar. 
Info:gnjvannieuwstadt@hetnet.nl

PvdA en Politiek van Waarde

Op de overdagbijeenkomst van de 
PvdA wordt deze keer stilgestaan 
bij de eigen partij. Dit gebeurt 
aan de hand van het rapport 
Hamming ‘Politiek van Waarde’, 
ingeleid door Bert Otten oud-lid 
Partijbestuur en medewerker van 

de Wiarda BeckmanStichting. 
De bijeenkomst vindt plaats op 
dinsdag 20 januari, 9.45 u. bij 
de fam. van Rest, Park Arenberg 
119 in De Bilt. Ook niet-leden 
zijn welkom. Informatie: tel. 030 
2201295 of 030 2201295. 

Open dag

Heeft u belangstelling voor een 
computercursus, tablet of iPAD 
cursus. Op woensdag 21 januari 
is er een ‘Open Dag’ van 10.00 
tot 15.00 uur in het vernieuwde 
Servicecentrum Maartensdijk 
van Mens. 
Er zijn dan computerdocenten 
aanwezig voor het geven van 
voorlichting over de nieuwe 
computercursussen. Voor inlich-
tingen: Servicecentrum Maar-
tensdijk, tel. 0346 214161, of 
maartensdijk@mensdebilt.nl

Open podium – Piano café

Altijd al eens je pianotalent wil-
len laten horen aan publiek? Op 
17 januari is het jouw kans om 
in het tot Pianocafé omgetoverde 
aula van het Lichtruim aan de 
Planetenbaan in Bilthoven op te 
treden. 
Het Piano café is bedoeld voor 
amateur-pianisten vanaf 14 jaar. 
Het is ook mogelijk om met twee 
personen tegelijk op te treden, 
bijvoorbeeld een pianist samen 
met een solist. Het café opent om 
20.00 uur de deuren en duurt tot 
22:00 uur. Wil je zeker zijn van 

een plek achter de piano? Meld 
je dan zo snel mogelijk aan via 
lichtruim@kunstenhuis.nl. De 
toegang is zowel voor deelne-
mers als toeschouwers gratis.

Collectanten gezocht

De Hersenstichting doet er alles 
aan om hersenen gezond te 
houden, hersenaandoeningen te 
genezen en patiëntenzorg te ver-
beteren. Voor de collecte in De 
Bilt zoekt de organisatie nog ver-
sterking. Draag een steentje bij 
in de eerste week van februari. 
Contact: 070 3604816.



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Z.g.a.n.  karpettafelkleed,  
35cm br.x170cm l.  € 45,-. 
Tel. 06-47474189

Rollator, blauw met bood-
schappenmand € 15,-. Tel. 
06-47474189

Damesschoenen, nieuw, merk 
Van Wezel, instapper, maat 
39, kleur grijs/groen € 40,-.  
Tel. 06-47474189

Eikenhouten hoek vitri-
nekasje met 2 planken van 
glas. h70cm. € 39,-. Tel. 
06-25047855

3 geborduurde kinderschil-
derijtjes, ingelijst in donker-
bruine lijst. Meisje, jongen 
en ouderwets hoepeltafereel. 
€ 9,-. Tel. 030-2284394

Cactus 120 cm hoog en 30 cm 
breed met veel zijarmen. Voor 
boeken, bloemen of VVV 
bon. Tel. 030-2210436

11 boeken historische romans 
fraai gebonden. Oorlog, 
liefde, lust, moord, intriges 
en macht. En dat voor maar 
€ 15,-. Tel. 030-2210436

Wipstoeltje z.g.a.n. van het 
merk `Babideal`. € 10,-. Tel. 
030-2210436

Originele witte 'Loom' eet-
hoekstoelen (gevlochten pit-
riet). Hoge rugleuning, set 
van 4 stoelen voor de beslist 
bijzonder lage prijs van 
€ 39,-. Tel. 035-8200359 / 
06-16641083 

TASSEN, poncho's en 
sjaals nu bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Tobis, staand dubbelzijdig 3 
in 1 magneet-krijt-whitebord 
h105xb 65 cm. Compleet 
met magneetletters en cijfers, 
als nieuw. € 17,50. Tel. 035-
8200359 / 06-16641083 

Sportschoenen maat 45 
z.g.a.n. Kleur wit met grijs. 
€ 20,00. Tel. 035-8200359 / 
06- 16641083

LOI Kidzz typecursus 2010 
voor op computer. Cursus 20 
lessen van 5 lesdagen. Voor 
kinderen van ± 9 tot 14. Prijs: 
€ 15,-. Tel 0346-214040

BOOSCHAPPENTROL-
LEY'S bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Traphekje te plaatsen zonder 
boren. € 25,- . Als nieuw. 
Koningin Julianalaan 90 
Maartensdijk. 06-53279520

Kinderschaatsen (ijshockey) 3 
paar mt. 28, 29  en 33. Tevens 
snow boots mt. 33. € 5,- per 
paar. Tel. 0346-212963

Poef en gordijnen met leger-
print. € 20,-. Tel. 0346-
212950

Bifinett yoghurt automaat 
als nieuw. € 20,-. Tel. 035-
8200359/ 06-16641083

Nieuwe elektrische fondue-
set met RVS pan. Dankzij 
de regelbare temperatuur, 
geschikt voor vlees-, kaas-
, chocolade- en Chinese 
fondue. € 12,50. Tel. 035-
8200359/ 06-16641083

Trainingspak maat XL Oranje 
/ zwart z.g.a.n. € 25,-. Tel. 
035-8200359/ 06-16641083 

4,5 pakken laminaat lichtei-
ken van het merk ̀ Nova5000`. 
€ 40,-. Tel. 0346-212950

CASTELIJN & BEERENDS 
luxe portemonnees en akte-
tassen bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Personeel gevraagd
Wij zoeken een gezellige vlot-
te VERKOPER/STER voor 
10 uur per week. Werktijden 
wisselend van maandag t/m 
zaterdag. Inlichtingen : John’s 
Brood en Kaas Specialiteiten 
in De Bilt 030-2201752

HORECAMEDEWERKER 
voor de zaterdag 9.30-17.00 
in ons BouwmanCafe!  Onze 
Nikita gaat verder stude-
ren in Barcelona, daarom 
zijn we op zoek naar een 
nieuwe student(e) HBO/WO, 
voor onze koffieafdeling. 
Ben jij op zaterdag om-de- 
week beschikbaar en heb je 
ervaring met professionele 
espresso/cappuccino appara-
tuur en houd je ook nog van 
boeken? Stuur dan een e-mail 
met pasfoto en motivatie 
naar info@bouwmanboeken.
nl t.a.v. Martha van Seters. 
BouwmanCafe is onder-
deel van Bouwman Boeken, 
Hessenweg 168, De Bilt

Personeel aangeboden
Ervaren GASTOUDER te 
Westbroek heeft nog een paar 
plaatsjes op maandag en dins-
dag. Leeftijd 0-4 jaar. Werkt 
via gastouderbureaus 'Poko' 
en 'Het Gastouderbureau'. 
Voor meer informatie:  
06-53510824

Diversen
Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatievoor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913

Oud ijzer- en metaalafval 
COCK ROSE- Maartensdijk. 
Tel. 06-54967985
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Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112
•	 Stomen	en	reinigen	van	kleding	en	goederen.
•	 Groot	assortiment	lederwaren.
•	 Schoenreparatie.
•	 Schoenonderhoud	artikelen.
•	 Horlogebandjes	incl.	aanzetten.
•	 Horloge	batterijtjes	incl.	inzetten.

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 
Tel. 0346-212267. WINTERTIJD:  ma, wo en vr: 16.00-
20.00u en za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit 
voorraad leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. 
Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-
ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteu-
ning van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350. 
www.MPGcoaching.nl

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 
en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 
uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, bestrating, grond- 
en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-
opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

Tuinservice van Vliet tel. 06-54751296 Nw. Weteringseweg 
34 in Groenekan. 
Zo lang het niet echt vriest, kunt u nog van alles planten, o.a. 
fruit-,loof- en sierbomen, tuinafscheidingen zoals coniferen, 
taxus, prunus(laurier). Tevens ook schuttingwerken etc. in 
vele maten en prijzen. En verder voor al uw tuinverande-
ringen, aanleg en onderhoud, bomen weghalen enz. Nog op 
voorraad droog of vers open(haard)-hout. 

Kelderlekkage: Info@SITvochtwering.nl Vrijblijvende 
inspectie en offerte

Vijfdaagse Voorjaars Vakantie voor senioren van 60+ 
van 7 – 11 april 2015. Opstap Maartensdijk en De Bilt. Ga 
ook eens mee op reis met Hennie en Henk Broekhuizen. 
Prima verzorgde vijfdaagse hotel-busreis Twente en Drenthe. 
Informatiefolder: bel even 0346-212288 
email: hmbroekhuizen@kpnmail.nl

Bijzondere reizen naar kleurrijk Indonesië. Wij adviseren 
u graag! www.reisbestemmingopmaat.nl. Info: 06-51412055

Voor een nette en verzorgde (grote) tuin tegen een vrien-
delijke prijs belt u Rein: 06-82004441

Hypnose, simpel en direct, wat kan je ermee? Stoppen 
met roken - Afvallen - Zelfvertrouwen - Innerlijke rust 
- Nieuwe energie - Motivatie - Focus/concentratie - 
Somberheid - Innerlijke conflicten - Twijfels - Loslaten 
- Patronen - Belemmeringen - Burn-out - Slaapproblemen 
- Ontspanning. HypnoToGo.nl met praktijk in Groenekan, is 
gespecialiseerd in directe hypnose. BATC gediplomeerd, aan-
gesloten bij HVNL en International Hypnotherapist Register. 
Tel: 06-19786520.

Cursussen/ trainingen
Nieuw: Opleiding Mindful Coachen. Unieke, ervaringsge-
richte opleiding, waarin je anderen leert begeleiden vanuit 
mindfulness en boeddhistische psychologie, gesteund door 
de nieuwste inzichten uit de neurowetenschap. Deze oplei-
ding wordt door de seniordocenten Judith van Woudenberg 
& Karen Verstegen gegeven. Start: donderdag 29 janu-
ari nabij Utrecht. Meer informatie op www.openbewust-
zijn.nl. Aanmelding via info@garudatrainingen.nl of bel 
06-28058094

Zie pag. 6 voor de VVSO WVT cursussen

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Quiz En Zo

In het vernieuwde Servicecentrum 
Mens Maartensdijk wordt ook weer 
gestart met ‘Quiz En Zo’.  
Hersens laten kraken met allerlei 
quizzen en spellen. Elke dinsdag-
middag in de tussenruimte van het 
Servicecentrum Maartensdijk. Kos-
ten 4 euro inclusief een kopje thee 
of koffie van 15.00 uur tot 17.00 
uur. Inlichtingen: tel. 0346 214161 
en/of maartensdijk@mensdebilt.nl

Soefibijeenkomst

Op woensdag 14 januari verzorgt 
het Soefi Centrum Utrecht/Biltho-
ven een open avond in Woudka-
pel, Beethovenlaan 21, Bilthoven. 
Aanvang 20.00 uur. ‘Bezield leven, 
vanuit het gevoel dat je de moeite 
waard bent’, ingeleid door Floris 
Aukema. Deze avond is een combi-
natie van muziek, contemplatie en 
meditatie. Op zondag 25 januari is 
er een universele eredienst in Huize 
het Oosten, ingang Jan Steenlaan 
25. Bilthoven. Aanvang 11.00 uur. 
Het thema is: ‘overgave (in vertrou-
wen)’. Zie ook www.soefi.nl

Bloemschikcursus

Op 19 januari gaat de door Groei & 
Bloei De Bilt georganiseerde voor-
jaarscursus bloemschikken weer van 
start. Er zijn nog enkele plaatsen 
vrij. Onder leiding van Loes Amesz 
worden de verschillende technieken 

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 
kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 
tekens meer + € 3,50).

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon 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  ....................................................

Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij kap-
per Hans, Maertensplein 
26, Maartensdijk. Knippen 
€ 10,00

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion

De nieuwste Boblijn laat 
je knippen bij BETTY’S 
CORNER! Bel voor een 
afspraak: 06-33722022. Zorg 
voor uw haar!

Luxaflex REPARATIE zon-
wering. Tel. 06-26604779.  
Voor klusjes in en om 
huis. Tel. 06-17896843 
(Groenekanseweg )

Fitclub Maartensdijk GRATIS 
sporten Iedere maandag 
avond Info tel: 06-83335373

VERLOREN vrijdag 9 
jan 15.15u Iphone 5C op 
Prinsenlaan M'dijk. Beloning 
voor vinder! Bel 06-51151056

T.h.a. gedeelte van 
SCHUUR 5 bij 6 m met 
toilet, douche en keuken-
blokje, geschikt voor kleine 
praktijk,hobby,overnachting 
enz. Inl. 035-6217629

Te huur begane grond van een 
vrijstaande WONING met 
woonkamer, grote woonkeu-
ken, slaapkamer, badkamer, 
en bijkeuken geschikt voor 2 
personen in Westbroek.  Inl. 
06-53387743

Te huur: gezellig compl. inge-
richt 4 p.CHALET op een 
Chr. camping.Veel (kinder)
activiteiten in de vakanties. 
Bel voor info of reservering: 
06-41886840

in praktijk gebracht van 9.30 - 11.30 
uur in het H.F. Witte Centrum De 
Bilt. Aanmelden kan telefonisch bij 
mw. C. Reijnhout, 030 2803000 
na 19.30 uur of e-mail carla.reijn-
hout64@gmail.com.

Dining with the Tsars 

Donderdag 22 januari geeft kunst-
historica Cora Rooker een kunstle-
zing over de schitterende serviezen 
uit de Hermitage Sint. Petersburg. 
In de Hermitage Amsterdam worden 
tot 1 maart de grootste pronkservie-
zen van Catharina de Grote tentoon-
gesteld. Schitterende indrukwek-
kende serviezen, zoals het Servies 
met de Groene Kikker (Wedgwood) 
en het Servies met de Cameeën 
(Sèvres, Parijs). 
De lezing is in Theater Het Licht-
ruim, Planetenplein 2, Bilthoven om 
10.00 uur. Kaarten: www.ideacul-
tuur.nl of in de bibliotheek.

Bingo in  
Servicecentrum Maartensdijk

Er is weer bingo op vrijdag 16 
januari in het Servicecentrum Maar-
tensdijk. In de pauze kunt u gezellig 
even bijpraten en een kopje koffie 
of thee drinken. Aanvang: 14.15 uur 
en de kosten zijn 3,50 euro voor 5 
speelrondes. Meer informatie: Ser-
vicecentrum Maartensdijk, tel: 0346 
214161 en/of maartensdijk@mens-
debilt.nl.
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Tweemaal Zes loopt averij op
Titelpretendent Tweemaal Zes verloor zaterdag een cruciaal punt bij middenmoter Antilopen. 
Door de remise verliest de Maartensdijkse overgangsklasser de aansluiting met koploper TOP. 

De reserves van TZ blijven het uitstekend doen en blijven kansrijk voor de titel.

In de aanloop van het duel zag 
trainer Eric Geijtenbeek basis-
speelster Lianne Meijers afhaken 
met een enkelblessure. Ook de 
jarige aanvoerder Bart Drost be-
gon verre van fit aan de wedstrijd, 
na tien minuten spelen maakte de 
enkelkwetsuur verder spelen on-
mogelijk. Routinier Frank Tim-
mer verving Drost prima, maar de 
twee mutaties verstoorden wel het 
ritme van de ploeg.

Statisch
TZ begon sowieso matig aan de 
wedstrijd. Veel plaatsfouten, sta-
tisch aanvalsspel en te weinig 
schoten. Het was koren op de 
molen van het gretige Antilopen, 
dat na een 0-2 TZ-voorsprong het 

initiatief nam in de eerste helft. 
Sterker nog, de thuisploeg bleef 
tot ver in de tweede helft aan de 
voordelige kant van de score. 
Tweemaal Zes zou gewaarschuwd 
moeten zijn, want het eerste com-
petitieduel werd pas in de slotmi-
nuten beslist. Antilopen is geen 
hoogvlieger, maar geef ze niet de 
kans om in de wedstrijd te blijven. 
Zeker in eigen hal is het Leusder-
achttal dan een lastig te nemen 
horde.

Teleurstelling
Bij 17-18 leek het nog allemaal 
goed te komen. Met een verre 
treffer bracht Luke van Kouterik 
Tweemaal Zes na lange tijd weer 
eens aan de leiding. De ploegen 

hielden elkaar om en om scorend 
in een bijna krampachtig even-
wicht. Minder dan een halve mi-
nuut voor tijd leek invalster Eline 
Geurtsen met een korte kans de 
twee punten te garanderen, maar 
Antilopen wist nog de 22-22 nog 
binnen te schieten. Verdiend ook 
wel, de thuisploeg kon terugzien 
op een naar vermogen prima par-
tij korfbal. Grote teleurstelling 
aan TZ-zijde. Oefenmeester Eric 
Geijtenbeek: ‘Het is erg zuur. 
De kampioensaspiraties kunnen 
voorlopig in de koelkast.’ Na de 
puntendeling heeft TZ drie punten 
achterstand op de lijstaanvoerder 
en is daarmee afhankelijk van een 
misstap van de Zeeuwse nummer 
één. 

Goede herstart
competitie door DOS

Na twee korfballoze weken rond de feestdagen, stond er bij de hervatting
van de zaalcompetitie direct een topduel op het programma tussen

de koploper DOS en HKC dat maar drie punten minder had.

Jolanda Sodaar startte in de ba-
sis op de plek van de licht ge-
blesseerde Linda Nap. Tijdens 
het kerstreces hadden spelers en 
Steven Brink richting elkaar uit-
gesproken dat zij het tweede deel 
van de zaalcompetitie vooral min-
der tegengoals wilden incasseren. 
 
Toen het halverwege de eerste 
helft 2-2 stond leek dit doel ten 
koste te gaan van het aanval-
lend vermogen van de ploeg. Met 
name het eerste aanvalsvak moest 
even wennen aan de nieuwe sa-
menstelling, maar richting de rust 
wist DOS toch weer het vertrouw-
de aantal doelpunten te scoren. De 
11-5 die bijna in het rustsignaal 
werd gescoord was een mokerslag 
voor HKC en DOS leek halver-
wege eigenlijk al een definitief 
gat geslagen te hebben.

Dat had ook HKC, dat voor de 
laatste kans streed voor een titel, 
zich schijnbaar in de kleedkamers 
bedacht. Na rust probeerde HKC 
met alle middelen het spel van 
de thuisploeg te ontregelen. De 
Utrechtsers provoceerden waar 
het maar kon door fysiek geweld 
richting de DOS spelers en ook 
verbaal probeerden zij zowel de 
spelers als de scheidsrechter van 
slag te brengen. Ook al heeft DOS 
een jong team, toch zijn de spelers 
al zo ervaren dat zij zich hierdoor 
niet meer uit het spel laten halen. 
HKC vergat in deze periode zelf 
te korfballen zodat de tweede 
helft niet meer spannend werd en 
een sterk DOS overtuigde na rust. 

Uiteindelijk won de thuisploeg 
overduidelijk met 21-11 en blijft 
hierdoor bovenaan de ranglijst. 

De verdedigende opdracht was 
succesvol uitgevoerd, zonder dat 
het scoringsvermogen hieronder 
leidde. HKC is door dit resultaat 
voorlopig afgehaakt in de titel-
strijd. Ook de nummers twee op 
de ranglijst wonnen hun wedstrijd 
zodat het spannend blijft aan top 
van de ranglijst.

Volgende week staat er weer een 
belangrijk topduel op het pro-
gramma wanneer DOS op bezoek 
mag bij nummer twee MIA in 
Amersfoort. Deze wedstrijd be-
gint om 19.40 uur in sporthal de 
Bokkeduinen in Amersfoort. DOS 
2 noteerde gisteren het eerste ver-
liespunt, maar bleef door het 13-
13 gelijkspel ongeslagen in de 
competitie. Door dit resultaat is 
het verschil met de nummer twee 
op de ranglijst nog vier punten.

Nova 1 wint van RDZ
Nova 1 speelde zaterdag tegen het Zeister RDZ een moeilijke wed-
strijd. Lange tijd keken de Biltse korfballers tegen een achterstand aan, 
maar ze waren op tijd weer bij de les. Na een 8-12 achterstand voerde 
Nova de verdedigende druk op en vervolgens vielen ook de benodigde 
doelpunten waarmee een 15-12 overwinning kon worden bijgeschre-
ven.

Nova startte prima aan het duel en kwam op een 4-2 voorsprong. In het 
vervolg wist de ploeg echter niet door te drukken en aan de kant van 
RDZ bleek één van de heren het vizier op scherp te hebben. Via 6-6 
wist RDZ bij rust een 7-9 voorsprong te pakken. Het tweede bedrijf 
begon voor Nova wederom positief door een doelpunt van Iwan Ver-
haaf, maar de drie tegendoelpunten die daarop volgden zorgden voor 
een wat zorgwekkende 8-12 tussenstand. De verdediging van Nova 
zette een tandje bij en daarmee werd de Zeister aanval compleet ver-
lamd. Met nog een kleine 20 minuten op de klok was het wachten op de 
doelpunten. Dit verliep niet geheel vlekkeloos, maar drie minuten voor 

het eindsignaal werd dan toch de 
gelijkmaker gemaakt. RDZ heeft 
lang kunnen hopen op een goed 
resultaat, maar tegen het einde 
van het duel was de tank bij de 
meeste spelers leeg. Aan Biltse 
zijde vielen in de resterende mi-
nuten nog drie doelpunten en 
daarmee was de eerste overwin-
ning van 2015 een feit.

Met deze overwinning heeft 
Nova haar koppositie weer ver-
sterkt. Concurrent Tiel’72 ver-
loor van Viko waardoor beide 
ploegen zich zetelen in de subtop, 
tezamen met Fortissimo, Koveni 
en Madjoe. Aanstaande zaterdag 
speelt de selectie in Harmelen te-
gen THOR. Het tweede kan dan 
definitief de degradatiezone ach-
ter zich laten, het eerste zal zich 
moeten behoeden voor puntver-
lies.

Aanvang: 18.00 en 19.10 uur.

Nominaties
Sportgala De Bilt 

De 15 sporters en sportploegen, die op 30 januari a.s. in het zonnetje 
worden gezet op het Sportgala De Bilt zijn bekend. De jury onder lei-
ding van Erik Versnel maakte haar keuze en op de avond zelf wordt 
duidelijk wie Sportvrouw, Sportman, Sporttalent, Sportploeg en Jeugd-
sportploeg van het Jaar zijn geworden.

De nominaties:

Sportvrouw
Carlien Dirkse van den Heuvel (hockey)
Caia van Maasakker (hockey)
Ana Rekar (beachvolleybal)

Sportman
Jelle Algie (roeien)
Thierry Brinkman (hockey)
Jesper Schuurman (tennis)

Sporttalent
Tim Brinkman (voetbal)
Bart van Gilst (beachvolleybal)
Rene van Ginkel (korfbal)

Sportploeg
FC De Bilt 1 (voetbal)
SCHC Dames 1 (hockey)
Twee Maal Zes 1 (korfbal)

Jeugdsportploeg
Esmee Priem/Fuerra Everaert (beachvolleybal)
FC De Bilt E1 (voetbal)
Irene Meisjes A1 (volleybal)

Het Sportgala De Bilt is op vrijdag 30 januari, vanaf 20.00 uur in het 
H.F. Wittecentrum aan het Henri Dunantplein in De Bilt. De avond 
wordt gepresenteerd door Astrid Kersseboom.

Dames Irene op winst
Zaterdag 10 januari 2015 mocht 
Dames1 van s.v. Irene het opnemen 
tegen Dames 2 van VVU. De dames 
van Irene wisten, dat hier kansen la-
gen en begonnen de wedstrijd met 
zenuwen. Hierdoor haalden zij in 
de eerste set niet het eigen niveau 
en ging deze uiteindelijk naar VVU. 
De tweede set wisten de dames van 
Irene zich te herpakken en bouwden 
een voorsprong op. Halverwege de 
set gaven ze deze uit handen en leek 
het erop dat de set weer naar Utrecht 
zou gaan. Gelukkig kwam Irene er 
bovenop en behaalde uiteindelijk de 
winst van die set. De derde set was 
een herhaling van de tweede set, die 
Irene uiteindelijk pakte met goede 
serveseries. De vierde set nam Irene 
duidelijk het voortouw en de dames 
wonnen deze met een constante 
voorsprong. De vreugde was groot 
toen Dames 1 van Irene hun eerste 
3-1 winst boekten van 2015. Hope-
lijk wordt deze lijn voortgezet. Blijdschap van het 1e damesteam van Irene volleybal na 3-1 winst op VVU. 
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KBH start lustrumviering 
met marathonoptreden

door Guus Geebel

Dit jaar bestaat de  Koninklijke Biltse Harmonie 115 jaar. Het hele jaar door zijn er in het 
kader van dit lustrum activiteiten waarmee de vereniging zich aan de inwoners wil presenteren. 

De aftrap is op zaterdag 24 januari met een muziekmarathon van 8.00 tot 23.00 uur in het 
verenigingsgebouw De Harmonie, Jasmijnstraat 6b De Bilt. De toegang is gratis.

René Klinkhamer en Jan Meeuwsen 
van de lustrumcommissie vertellen 
met veel enthousiasme wat bezoe-
kers die dag kunnen verwachten. 
‘De dag is onderverdeeld in blok-
ken. Elk uur heeft een thema met 
een andere bezetting en een optre-
den duurt vijftig minuten. Daarna 
volgt een pauze van tien minuten. 
Alle onderdelen van de vereni-
ging doen aan de marathon mee. 
We hebben oud-dirigenten die de 
afgelopen jaren nauw bij de KBH 
betrokken zijn geweest gevraagd 
te komen dirigeren. Oud-leden en 
sponsors zijn schriftelijk uitgeno-
digd om in de loop van de dag langs 
te komen. Onder het motto muziek 
delen met elkaar willen we zoveel 
mogelijk mensen laten zien wat we 
allemaal doen en wat de vereniging 
voor de gemeenschap betekent.’

Ontbijt en veiling
Behalve de muziekoptredens vin-
den op 24 januari ook andere ac-
tiviteiten plaats. ‘Om 8.00 uur zijn 
de omwonenden van De Harmonie 
uitgenodigd voor een gezamenlijk 
ontbijt. Zij merken natuurlijk best 
dat hier het hele jaar een harmonie-

orkest komt oefenen en daar willen 
we op deze manier iets tegenover 
stellen. Verder is het Open Huis en 
iedereen kan in en uitlopen.’ Bij 
andere lustrumvieringen heeft de 
KBH ook muziekmarathons ge-
houden. Voor het eerst wordt nu in 
de pauzes een paar keer op de dag 
een veiling gehouden van KHB 
curiosa. ‘Muziekinstrumenten die 
afgeschreven zijn, maar ook elpees 
die inmiddels weer in trek zijn en 
een aantal cd’s. We hebben ook 
nog wat dingen van de in 1990 
opgeheven Egerländerkapel. Veel 
muziekopnamen uit de rijke his-
torie van de KHB. We vonden de 
marathon een mooie gelegenheid 
om dit allemaal in een veiling aan 
te bieden.’ René Klinkhamer hoopt 
als penningmeester van de vereni-
ging natuurlijk dat er flink geboden 
gaat worden. 

Muziekbedrijf
‘Je zou de KBH een muziekbedrijf 
van vrijwilligers kunnen noemen’, 
zegt René Klinkhamer. Het bestuur 
van de vereniging wordt bijgestaan 
door een flink aantal commissies 
zoals de Bigbandcommissie en de 

Muziekcommissie. Bij het mara-
thonoptreden speelt de Barcom-
missie een cruciale rol. Die zal de 
hele dag in touw zijn en een be-
langrijk deel van de inkomsten ge-
nereren. Jan Meeuwsen noemt het 
mooie van de KBH dat er heel veel 
jeugd is. ‘Wij proberen het voor de 
jeugd ook aantrekkelijk te maken. 
Vroeger was voor jongeren muziek 
maken niet zo populair. Het werd 
geassocieerd met hoempapa mu-
ziek, maar dat is allang niet meer. 
Jongelui van rond de twintig vor-
men nu muziekgroepjes en zijn ge-
woon enthousiast. Een sterk punt 
bij de KBH is de zelfwerkzaamheid 
binnen de vereniging. Iemand die 
zich aanmeldt wordt meteen op-
genomen en ergens bij ingedeeld. 
Daar kijken nieuwkomers altijd 
met bewondering naar. Als er iets 
te doen is wordt er verwacht dat je 
ergens aan meehelpt. Die cultuur is 
er altijd geweest.’ Er zijn in de loop 
der tijd ook heel wat KBH huwelij-
ken ontstaan. Jan en Wil Meeuw-
sen waren de eersten die elkaar bij 
de KBH leerden kennen en in het 
huwelijk traden. Ze zijn al 46 jaar 
getrouwd.  

Jubileum
Tijdens de marathon kunnen 
mensen tegen betaling muziek-
nummers aanvragen. Het geld 
komt ten goede aan de lustrum-
viering van de KBH en Stichting 
Papageno.‘We willen er een ge-
zellige dag van maken en uiter-
aard wat geld aan overhouden’, 
aldus René Klinkhamer. Een deel 
van de opbrengst van de speciale 
KBH lustrumwijn die Whisky- en 
Wijnhandel Verhaar in Bilthoven 
te koop aanbiedt komt ten goede 
aan de vereniging. ‘Het voor-
naamste is dat we het lustrum-

feest gezamenlijk met de Biltse 
gemeenschap willen vieren. Ieder-
een die muziek leuk vindt is van 
harte uitgenodigd.’ De organisatie 
van de marathon is in handen van 
Peter van der Horst, Jetty de Vries 
en Burg Firet. Later dit jaar vinden 
nog andere lustrumevenementen 
plaats. Eind mei komt een jubile-
umkrant uit met informatie over 
het muziekweekend dat op 19 en 
20 juni plaatsvindt. Dat is verge-
lijkbaar met het Muziekweekend 
tijdens de viering van 900 jaar De 
Bilt. In het najaar wordt een diri-
gentenworkshop georganiseerd.

Massaal  bezocht concert 

The Voices of Bilthoven bestaat uit ongeveer 120 enthousiaste, vrouwelijke leden en brengt een zeer uiteenlopend 
en uitdagend repertoire ten gehore. Onder de bezielende leiding van Linda Caminita verzorgde het koor zondag 
11 januari in de OLV-kerk aan de Gregoriuslaan, echt te klein om naast het koor de massaal toegestroomde 
toeschouwers te herbergen, een gratis concert.              [foto Henk van de Bunt]

Speels Klassiek
Samuze, huismuziekorkest De Bilt, luidt op zaterdag 28 maart de lente 
in met ‘Speels Klassiek’. Er wordt een keuze uit de koralen van Bachs 
Mattheus Passion, modern klassiek met Gymnopedie No.1 van Eric 
Satie en het klassiek geworden Summertime uit de opera Porgy en Bess 
van George Gershwin ten gehore gebracht. ‘Speels Klassiek’ gaat door 
wanneer dertig mensen zich voor 15 februari hebben aangemeld. Deel-
nemers aan een vorig muziekpro-
ject van Samuze krijgen korting. 
Aanmelden en overige info via 
huismuziekorkest@samuze.nl

Het Schütz-projectkoor 
concerteert

Het Schütz-projectkoor onder leiding van Pieter Kramers is een kamer-
koor uit Bilthoven. Het  veertiende project, ‘Ikonen’, omvat werken 
uit de Russisch-orthodoxe traditie. Programma: delen uit de vespers 
van Rachmaninov, Arvo Pärt – Te Deum, Cesar Gui – Magnificat, 
Tsjaikovski – Tebe Poem. Dit jaar met medewerking van het orkest: 
Carezza Ensemble bestaande uit amateur en professionele musici. Ook 
is er een solopartij voor Ingrid Wage in het Magnificat van Cesar Cui. 
De concerten zijn op zondag 1 februari in de Opstandingskerk, 1e Bran-
denburgerweg 34, Bilthoven en zondag 8 februari in de Pieterskerk, 
Pieterskerkhof 5, Utrecht. Beide concerten beginnen om 15.30 uur. 
Kaarten zijn te koop in de kerk vanaf 15.00 uur. Programmaboekje is 
bij de prijs inbegrepen. Meer informatie over het programma vindt men 
op www.schutzprojectkoor.nl. 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Vanaf 14 januari nieuwe wijnkaart!! 

“Wat schaft de pot?”

Woe.
14-01
Do.

15-01
Vr.

16-01

Italiaans visrolletje
met pesto saus 

of
Biefstukje van de grill

met kruidenboter
of

Quiche met noten
en geitenkaas

€ 9,50
excl.

kopje koffie

Woe.
21-01
Do.

22-01
Vr.

23-01

Big American Schnitzel, 
frietjes en sla

of
Roodbaarsfilet met romige 

pasta en limoen
of

Flammkuchen met geitenkaas, 
noten, rucola sla en honing

€ 9,50 
excl. 

kopje koffie

René Klinkhamer, voorzitter en Jan Meeuwsen (rechts) lid van 
lustrumcommissie.

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Expositie 
in het 

Lichtruim
Vrijdag 9 januari werd een 
expositie van Bea Blauwendraat, 
Master Photographer en Fellow 
bij de Master Photographers 
Association (MPA-UK) in het 
Lichtruim geopend. De expositie 
is een verzameling van werk in 
opdracht tot vrij werk door de 
jaren heen. 
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