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OPRUIMING

50%

030 – 228 70 85 | www.insightlegal.nl

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

www.acconavm.nl 

Kantoor Utrecht   Utrechtseweg 370   

3731 GE De Bilt   030 - 221 20 40

Hoogvliet Bilthoven, 
Leyenseweg 127

Alleen geldig in de winkel in Bilthoven van woe. 15 t/m di. 28 januari 2014

2
soepel en 

rond

Isla Negra Carmenere 
Chileense wijn 
Fles 0.75 liter
van: 5.29

3.99
Per liter 5.32

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

Maar dat gaat veranderen. Hier is 

een mooi samenwerkingsresultaat 

bereikt van de Vrienden en de ge-

meente. Want de Vrienden hebben 

toestemming om de schuur te reno-

veren voor opslag van onderhouds-

materialen en voor verenigings-

activiteiten. Ook wordt de ruimte 

bestemd voor de opslag van infor-

matie- en educatiemateriaal van na-

tuurprojecten in het onderwijs.

Fondsen

Momenteel worden fondsen ge-

zocht om de schuur te kunnen op-

knappen. Bestuurslid Toos Bedaux: 

‘Ons streven is om de restauratie 

van het aanstaande Vriendenhuis 

gereed te hebben in september. Dan 

zou de opening wellicht tijdens 

de jaarlijkse kunstmarkt kunnen 

plaatsvinden op 13 september 2014. 

Heeft u ideeën over mogelijke on-

dersteunende fondsen, laat ons dat 

alstublieft weten! info@vrienden-

boetzelaerpark.nl Er zijn overigens 

nog altijd aandelen te koop. 

Geïnteresseerd? Meldt u zich dan 

bij toos@toosbedaux.nl. Om alle 

plannen te kunnen realiseren is er 

natuurlijk altijd behoefte aan nieu-

we verenigingsleden. Ieder nieuw 

lid is bijzonder welkom. Er is ook 

behoefte aan versterking van het 

verenigingsbestuur. Belangstel-

lenden kunnen zich melden bij de 

secretaris veroniek.clerx@planet.nl

Gemeenteschuur wordt Vriendenhuis
door Henk van de Bunt

In november hebben de Vrienden van het van Boetzelaerspark, met behulp van een groot

aantal vrijwilligers en met medewerking van de afdeling Groen van de gemeente,

de eendenkooi verwijderd uit het park. Dat resulteerde in een nieuw en fraai uitzicht

over de vijver in het park. Maar daarnaast werd de voormalige gemeenteschuur,

jaren gebruikt voor opslag van onderhoudsmateriaal, opnieuw ‘onthuld’.

De schuur was volledig ingegroeid en zodoende in onbruik geraakt. 

De opschoonactie resulteerde in een nieuw en fraai uitzicht over de 

vijver in het park. Daarnaast werd de voormalige gemeenteschuur, jaren 

gebruikt voor opslag van onderhoudsmateriaal, opnieuw ‘onthuld’. 

De Vrienden van het Van Boetze-

laerpark zetten zich al sinds 2007 in 

voor behoud en versterking van het 

park. Daarvoor hebben zij verschil-

lende initiatieven opgezet zoals 

huisvesting bieden aan de jaarlijkse 

kunstmarkt, een nieuwe speelplek 

en gezamenlijke werkdagen om 

het park op te knappen. In 2013 is 

de plukboomgaard hier aan toege-

voegd. De plukboomgaard bestaat 

uit verschillende fruitbomen. Be-

woners kunnen er fruit plukken, 

maar ook samen activiteiten orga-

niseren. Geïnteresseerden kunnen 

een boom adopteren. 

Plukboomgaard

De plukboomgaard is van de ge-

meente, maar het onderhoud, zoals 

het snoeien van de bomen, wordt 

verzorgd door de Vrienden. Af-

spraken hierover zijn nu formeel 

vastgelegd in een overeenkomst en 

door beide partijen ondertekend. 

Overeenkomst plukboomgaard 
ondertekend

Donderdag 9 januari hebben de Vrienden van het Van Boetzelaerpark

en wethouder Arie-Jan Ditewig een overeenkomst ondertekend voor het onderhoud

van de plukboomgaard in het Van Boetzelaerpark in De Bilt.

Voor de ondertekening gingen wethouder Arie-Jan Ditewig, gemeentelijk 

medewerker Paul de Groot en Toos Bedaux, bestuurslid en voorzitter 

werkgroep boomgaard van het park eerst van de hoogstamfruitappeltaart 

genieten. (foto Henk van de Bunt)

Snelheidscontrole Dorpsweg

Voor de herinrichting van de Dorpsweg in Maartensdijk is de gemeente 

de afgelopen jaren veel in gesprek geweest met bewoners. Daarbij 

kwam ter sprake dat er overlast ervaren wordt van auto’s, die te hard 

rijden. Dit signaal is besproken met de politie, die de daad bij het woord 

voegde en met regelmaat snelheidscontroles uitvoert op de Dorpsweg. 

Afgelopen donderdag nam wijkcontactambtenaar Lianne Oosterlee 

een kijkje bij de controle door wijkagent Sebastiaan Bouman en agent 

Jordy Bruinewoud. [foto Henk van de Bunt]



Bilthoven
Noorderkerk

10.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
aan de Gregoriuslaan te Bilthoven

(een oecumenische dienst) 
Pastor G. Weersink en ds. A. Plantinga,

Pr. Gem. Zuiderkapel
19/1 • 9.00u - Ds. M. Messemaker

19/1 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

19/1 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouwekerk
19/1 • 10.30u - Oecumenische viering, 
Ds. A. Plantinga en pastor G. Weersink

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboomt)

19/1 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
19/1 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

19/1 • 10.00u - Ds. G.J. v.d. Top
19/1 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

Immanuelkerk
Zie Opstandingskerk

RK Michaelkerk
Zie Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
19/1 • 10.00u - Gezamenlijke dienst

met Ds. G.M. Landman,
pastor Frans Overbeek

en mevr. ds. E.H.W. Stam 

Volle Evangelie Gemeente
19/1 • 10.00u - start Week van Gebed

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
19/1 • 10.30u - Ds. G. Mulder

PKN - Herv. Kerk
19/1 • 10.00u - Ds. L. Schaafsma

19/1 • 18.30u - Ds. D.J. van Eckeveld

Herst. Herv. Kerk
19/1 • 10.30 en 18.00u -

de heer J. de Boer
22/1 • 19.30u  - ds. A.J. Britstra

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 
19/1 • 11.00u -

ds. R. Alkema, Heilig Avondmaal

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

19/1 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
19/1 • 18.30u - Ds. L. Kruijmer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

15/1 • 19.30u  - Ds. A.J. Britstra
19/1 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
19/1 • 9.30u -

ds. R. Alkema, Heilig Avondmaal

St. Maartenskerk
18/1 • 19.00u -

Woord- en Communieviering
19/1 • 10.30u -

Woord- en Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

19/1 • 10.00u - Ds. K.D. van den Hout
19/1 • 18.30u - Ds. F. Gerkema

PKN - Herv. Kerk
19/1 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

19/1 • 18.30u -  
Proponent G.A. van Ginkel
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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

“Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

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.

Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd

                 Psalm 43

Op 10 januari is na een lang en goed leven overleden
onze zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder

Maria Johanna Ales - Dekker
moeder Maria

Echtgenote van Jan Ales

Spijkenisse Nieuw Loosdrecht
6 mei 1922   10 januari 2014

 Ellen Sodenkamp en Lomar Schreuder
 Yvonne Pipkin
 Melissa en Jonathan Pipkin - Thomas
  Marianne

Het afscheid van ‘moeder Maria’ zal plaatsvinden op donderdag 16 januari 
om 12.30 uur in crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 in Bilthoven.

Aansluitend bent u welkom om met ons herinneringen op te halen in
De Stal, Dorpsstraat 2 in Lage Vuursche.

Mam hield vooral van rode en witte rozen

Klaverjassen

Vrijdagavond 17 januari kunt u 
weer klaverjassen bij FC de Bilt. 
In de kantine van deze sportver-
eniging aan de Laan van Welte-

vreden in de Bilt bent u van harte 
welkom. Vanaf 19.00 uur is de 
kantine geopend en het klaverjas-

sen begint om 20.00. Inschrijf-
geld bedraagt € 3,-. Loten voor 
de loterij zijn € 0,50 per stuk.

Bingo in Dijckstate

Bingo op vrijdag 17 januari in 
restaurant ‘Maertenshoek’ in 
Dijckstate Maartensdijk. Speel 
gezellig een rondje mee. In de 
pauze kunt u 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: Servicecentrum 
Maartensdijk, 0346-214161

Vriendschapsmaaltijd

Woord&Daad in deze regio orga-

niseert op zaterdag 18 januari 
een vriendschapsmaaltijd. Er kan 
worden genoten van een vier-

gangen menu, samenzang, medi-

tatief moment, projectinformatie 
en gezelligheid. Ontvangst om 

17.00 uur in het restaurant van 
d’Amandelboom, Noord Houd-

ringelaan 82 te Bilthoven. Voor 
info en/of aanmelding Marieke 
van Wiggen, tel. 035 6669190 of 
e-mail miekniek@planet.nl

Oecumenische dienst

Op 19 januari om 10.30 uur 
wordt in de Onze-Lieve-Vrou-

wekerk aan de Gregoriuslaan 

te Bilthoven een oecumenische 

dienst gehouden. Deze staat in 
het kader van de Zondag van 

de Eenheid. Het thema is Gelo-

ven, een sprookje? De dienst, 
die uitloopt op een avondmaals-

viering, wordt geleid door pas-

tor G. Weersink, liturg, ds. A. 

Plantinga, overweging, en mevr. 

Femke Helsdingen, lector. Muzi-
kale medewerking wordt ver-

leend door een projectkoor van 
de deelnemende kerken onder 

leiding van Arie Perk en pia-

nist/organist Irina Boronjenkova.  
Iedereen is van harte welkom bij 
deze door de Raad van Kerken 
georganiseerde dienst.

Viering en koormuziek

De Immanuelkerk en de Opstan-

dingskerk in De Bilt houden elke 
zondagmorgen om 10.00 uur een 

open dienst. Op 19 januari, in 
de Gebedsweek voor de Een-

heid van de kerken is er geza-

menlijk met de RK Michaëlkerk 
één oecumenische viering, even-

eens om 10.00 uur in de Opstan-

dingskerk, 1e Brandenburgerweg 
34. In diezelfde kerk is er ’s 
middags om 15.30 uur een con-

cert: ‘Lord, have mercy’, met 
oude en nieuwe Engelse muziek 

door het Schütz Projectkoor, 
solisten en instrumentalisten.  

Op het programma staan wer-
ken van Purcell, Howells, Tallis, 
Britten en Copland. Kaarten zijn 
voor de aanvang verkrijgbaar in 
de kerk.

Bewegen voor vrouwen

Op zondag 19 januari start er een 
reeks bewegen voor vrouwen. 
Van 13.00 uur tot 14.00 uur bent 
u van harte welkom om bewegin-

gen te komen volgen uit de sport-
les Essentrics. Dit beweeguurtje 
is leuk en geschikt voor vrouwen 

van alle leeftijden. Het kost € 
0,50 per keer, exclusief koffie of 
thee. In Servicecentrum ’t Hoe-

kie, prof. dr. T.M.C. Asserweg 2, 
De Bilt, 030-2201702.

Bronnen voor zinzoekers

In de serie ‘bronnen voor zinzoe-

kers’ geeft Jan Boswijk op dins-

dagavond 21 januari om 20.00 
uur in De Woudkapel een inlei-
ding op het Boeddhisme volgens 
de zienswijze van Thich Nhat 
Hahn. De Woudkapel is gelegen 
aan de Beethovenlaan 21 in Bilt-

hoven. 

Picasso in de dop

Op woensdag 22 januari van 
14.00 tot 16.00 uur kun je bij 
de KinderNatuurActiviteiten 
bij infocentrum Beerschoten je 
eigen winterlandschap schilde-

ren. Deze activiteit is voor kin-

deren van 6 tot en met 10 jaar. 
Aanmelden kan alleen per e-mail 
bij: KinderNatuurActiviteiten@

gmail.com vóór zondag 19 janu-

ari. Infocentrum Beerschoten, De 
Holle Bilt 6, De Bilt Maximaal 
10 kinderen per middag. Bij min-

der dan 4 aanmeldingen gaat de 
middag niet door.

Vlinders en erwtensoep

Wie van vlinders houdt, de kleu-

ren bewondert en er meer van wil 
weten, wordt van harte uitgeno-

digd om te komen luisteren naar 

frater Willibrords; bekend van 
het programma ‘Vroege vogels’. 
Donderdag 23 januari komt hij 
vertellen over ‘Het wonderlijke 
leven van de vlinder’. Aanvang 
14.30 uur in de Opstandingskerk, 
1ste Brandenburgerweg 34 in De 
Bilt. Traditioneel wordt deze eer-
ste bijeenkomst afgesloten met 
een kop erwtensoep en rogge-

brood met spek. Voor vervoers-

vragen tel. 030 2202458 t.n.v. 
Henny Ockhuijsen. 

Tweede lezing 

winterseizoen IRS

Sinds 1999 wordt er in Maar-
tensdijk jaarlijks een lezingen-

serie door Stichting IRS belegd. 
Op donderdag 23 januari is de 
tweede lezing van dit wintersei-

zoen. Ds. M. Baan uit Nijkerk 
spreekt over De geest van God 
en de geest van de wereld. Na de 
lezing is er gelegenheid vragen in 

te dienen, die na de pauze behan-

deld worden. De locatie voor de 
bijeenkomst is een zaal van de 
Ontmoetingskerk , Julianalaan 
26 te Maartensdijk. Aanvang: 
19.45 uur. De netto-opbrengst 
van de avonden komt ten goede 

aan één van de projecten van 
de IRS. Voor nadere info: www.
inderechtestraat.nl of contact met 
drs. G.A. van Ginkel, tel. 0346 
213445.

Weeksluiting in Dijckstate

De Hervormde PKN-Gemeente 
van Maartensdijk organiseert op 
vrijdag 24 januari in de recreatie-

zaal van Dijckstate in Maartens-

dijk een weeksluiting met G.H. 
Kruijmer uit Lage Vuursche. Er 
wordt een Bijbelgedeelte gele-

zen, daarover wordt een korte 

meditatie gehouden en er wordt 

gezongen. Na afloop is er gele-

genheid voor ontmoeting onder 

het genot van koffie of thee. 
Aanvang 19.30 uur (zaal open 
19.15 uur), einde rond 21.00 uur. 
Voor eventueel vervoersvragen: 
tel. 0346 213592.
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Gerrit weet nog hoe hij en zijn 

teamgenoten na een training op 

het sportpark Brandenburg - achter 

het zwembad, waar nu een itness-

club, winkels, parkeerplaatsen en 

woningen zijn – over de schutting 

van het zwembad klommen om 

daar stiekem te gaan zwemmen. En 

dan maar hopen dat niemand hen 

zag, want anders zwaaide er wat. 

Zijn vrouw Greet stond als meisje 

langs de zijlijn te kijken. Zij ging 

mee met een vriendin. Thuis vertel-

den ze dat ze voetbal gingen kijken, 

maar natuurlijk kwamen zij om de 

jongens te zien en spreken.

Voor Gerrit was de keuze voor 

voetbal als sport logisch: een oom 

van hem voetbalde ook en kleine 

Gerrit ging vaak mee naar wedstrij-

den op het naburige weiland. BVC 

verhuisde van dat weiland vol kui-

len naar de Oude Brandenburger-

weg waar twee oficiële velden en 
een tribune waren. Het hoofdveld 

met echte doelen en het tweede 

veld zonder doelen. Gerrit woonde 

tegenover dat nieuwe sportveld en 

toen was de stap naar voetbal wel 

heel eenvoudig. Een clubgebouw 

was er nog niet. Vergaderingen en 

ook feestelijkheden als een team 

kampioen was geworden, werden 

steevast in café Miltenburg gehou-

den. Gerrit’s vaste positie was die 

van rechter middenvelder. Maar 

ook was hij aanvoerder. Hij had als 

voetballer overzicht en oog voor 

anderen. 

Bestuurswerk

Die kwaliteiten zag ook het bestuur 

van BVC ook in Gerrit. Zij vroegen 

hem of hij interesse had in een be-

stuursfunctie. Hij zei ja. Van 1954 

tot 1972 zat hij in het bestuur van 

BVC waarvan ook een aantal jaar 

als bestuursvoorzitter. Hoogtepun-

ten uit die bestuurstijd waren twee 

gebeurtenissen. Ten eerste de ver-

huizing van sportpark Brandenburg 

naar het nieuwe sportpark Welte-

vreden. Daar was ook een eigen 

clubhuis boven de kleedkamers. 

In die tijd was dat heel bijzonder 

voor een amateurclub. Café Milten-

burg diende voortaan niet meer als 

verkapt clubhuis. Maar daar is het 

café niet aan ten onder gegaan want 

het bestaat nog steeds. Ten tweede 

het vijftigjarig bestaan van BVC in 

1971. Als bestuursvoorzitter mocht 

Gerrit optreden als trotse gastheer 

waarbij hij het nieuwe clubhuis kon 

laten zien aan vertegenwoordigers 

van de gemeente en de KNVB.

Erevoorzitter

In 1972 moest Gerrit stoppen bij 

BVC omdat zijn werk als wethou-

der in De Bilt en als bouwkundige 

bij architectenbureau Wouda veel 

tijd vergde. Maar nadat hij daar 

afscheid had genomen was Gerrit 

weer beschikbaar voor de sport. 

Hij raakte betrokken bij de Biltse 

Sport Federatie (BSF) waarin alle 

sporten in de gemeente waren ver-

tegenwoordigd. In die functie was 

Gerrit ook betrokken bij de fusie 

van de toenmalige drie Biltse voet-

balclubs – BVC, Bilthoven en Flink 

Aanpakken Kameraden (FAK) - tot 

de huidige FC De Bilt. Bij zijn af-

scheid van BSF in 2002 werd Gerrit 

als dank voor al zijn inspanningen 

benoemd tot erevoorzitter.

Voor dit verhaal is mede-geput uit 

herinneringen van Gerrit’s vrouw 

Greet en oud-bestuursvoorzitter 

van FC De Bilt Rens Kersten.

Gerrit Bos 75 jaar lid FC De Bilt 
door Floris Bijlsma

Bij een uitwedstrijd van de vroegere Biltse Voetbal Club (BVC), een van de voorlopers van de 

huidige FC De Bilt, brachten eind jaren veertig van de vorige eeuw, in de tijd dat Gerrit Bos 

er als tiener voetbalde, ouders hun kinderen niet met de auto naar de uit-club. De kinderen 

gingen op de iets, soms in een slingerende sliert van meer dan honderd tegelijk. En vooral als 
de wedstrijd gewonnen was, was de sfeer uitgelaten op de terugweg.

Oud-bestuursvoorzitter van FC De Bilt Rens Kersten spreekt Gerrit Bos 

en zijn vrouw Greet toe bij de nieuwjaarsreceptie van de club waarbij 

Gerrit vanwege zijn 75-jarige lidmaatschap werd onderscheiden met de 

clubspeld.

Wanda Peters, Tonneke van der 

Sluijs en Carolien Drewes zijn 

doorgewinterde podiumdieren. 

Wanda is geschoold in klassieke 

zang en afgestudeerd aan het con-

servatorium in San Francisco. Als 

ze haar sopraanstem opzet, rinkelen 

de kopjes op de keukentafel. ‘Mijn 

overgrootmoeder was al compo-

niste,’ zegt ze trots. Tonneke acteert 

en regisseert al haar hele leven. Op 

haar zevende speelde ze al in de 

kinderoperette. Pas nog regisseerde 

zij het stuk ‘Zusters in Zaken’ van 

Toneelvereniging Steeds Beter in 

het nieuwe Lichtruim. Ze kennen 

elkaar van de tennisles. Tonneke:’ 

Ik zie Wanda altijd in haar tennis-

klofie en sportschoenen. Maar als 
ze optreedt, verandert ze in een 

echte diva. Weet je dat Wanda in 

zeventien talen kan zingen?,’ zegt 

ze bewonderend. Pianiste Carolien 

Drewes is de derde van het gele-

genheidstrio. Niet de eerste de bes-

te, volgens Wanda. ‘Ze is opgeleid 

door Rudolf Jansen en werkt nu bij 

het Koninklijk Conservatorium in 

Den Haag.’

Pareltjes

Op 30 januari draait alles om Ne-

derlandse en Vlaamse poëzie, op 
muziek gezet door Nederlandse 

componisten. U luistert naar ge-

dichten van onder andere Piet Paal-

tjens, Guido Gezelle, Frederik van 

Eeden, Martinus Nijhof, Maria Va-

salis en Annie M.G. Schmidt. Wan-

da: ‘We willen een lans breken voor 

Nederlandse componisten, die vaak 

in eigen land niet erg bekend zijn. 

Wie kent bijvoorbeeld Alphons 

Diepenbrock en Johannes Verhulst? 

Misschien alleen als je toevallig in 

de componistenbuurt woont.’ Wan-

da heeft alle gedichten en compo-

nisten zorgvuldig uitgekozen. ‘Ik 

had er eerst driehonderd en daar 

zijn deze twintig pareltjes uitge-

rold. Tonneke draagt ieder gedicht 

eerst voor; daarna voeren Wanda en 

Carolien het uit op muziek.

Kippenvel

Tonneke is zelf niet opgegroeid met 

klassieke zang en muziek. ‘Wanda 

nam me een keer mee naar de opera. 

Op sommige momenten kreeg ik ge-

woon kippenvel. Ik had nooit van te 

voren gedacht dat het me zo kon ra-

ken.’ En Wanda voegt daar aan toe: ‘ 

Als de sfeer tussen mij en het publiek 

goed is, kan een klassiek lied heel 

intens zijn.’ Het optreden is donder-

dagavond 30 januari om 20.00 uur 

bij de Bilthovense Boekhandel. Een 

kaartje kost 15 euro. Er zijn beperkt 

plaatsen beschikbaar, dus reserveren 

is aan te raden (030 228 1014).

Piet Paaltjens en Vasalis op muziek
door Rascha Ravestein

Drie dames, die gedichten van Piet Paaltjens en Maria Vasalis voordragen, zingen en spelen. 

Met titels als ‘Roosken uit der heide’ en ‘Een windeke suist om mijn oren’. Maar ook het 

geestige ‘Sebastiaan’ van Annie M.G. Schmidt. Een bijzondere manier om te genieten

van de Dag van de Poëzie in de Bilthovense Boekhandel op 30 januari. 

Wanda Peters en Tonneke van der Sluijs gaan Nederlandse gedichten 

voordragen en zingen op 30 januari tijdens de Dag van de Poëzie.

Ouderenraad De Bilt 
heeft nieuwe voorzitter

Na het tragisch overlijden in mei 2013 van Jan van Eijken, 

zeer gewaardeerd voorzitter van de Ouderenraad De Bilt, is 

de Ouderenraad dankbaar en blij in Marius van den Bosch 

iemand gevonden te hebben, die met ingang van januari 2014, het 

voorzitterschap van de Ouderenraad De Bilt op zich heeft genomen.

Marius van de Bosch (66) beschikt over een uitgebreide bestuurlijke er-

varing: hij is al vele jaren voorzitter van de Dorpsraad van Groenekan, 

lid van het bestuur van de Biltse Sport Federatie en penningmeester van 

de FSB (Fonds Sportbevordering De Bilt). Daarnaast was hij de afgelo-

pen jaren voorzitter van de Stichting 900 jaar De Bilt: een Stichting, die 

samen mét veel vrijwilligers, de festiviteiten rond het 900- jarig bestaan 

van de gemeente succesvol organiseerde en realiseerde. 

Contacten

In die functies bouwde hij een 

breed scala aan waardevolle con-

tacten op, zowel met de ambtelijke 

organisatie als met het bestuur van 

onze gemeente. De Ouderenraad 

prijst zich gelukkig dat hij zijn 

langjarige ervaring en uitgebreid 

netwerk nu wil inzetten voor de 

belangenbehartiging van de oude-

ren in deze gemeente. 

De Ouderenraad bedankt haar  

vicevoorzitter Bob van der Wilt, 

die onder moeilijke omstandig-

heden een bewonderenswaardige 

inzet heeft getoond bij de langdu-

rige waarneming van de functie 

van voorzitter.

Bob van der Wilt (links) en Marius 

van den Bosch voor de deur van 

de Coesfeldzaal in gemeentehuis 

Jagtlust, waar de vergaderingen van 

de Ouderenraad veelal plaatsvinden. 

[foto Henk van de Bunt]

Dementie en medicatie
Dinsdag 21 januari is er weer een Alzheimer Café in De Bilt. De locatie 

is het restaurant in woon- en zorgcentrum De Koperwiek 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: ‘Dementie en medicatie’. Gastspreker 

voor deze avond is dr.  Koek, klinisch geriator UMC Utrecht. Er is 

daarna gelegenheid om met haar in gesprek te gaan en vragen te stellen. 

Vanaf 19.30 uur staat de kofie klaar. Het programma begint om 20.00 
uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang is altijd gratis.

Voor nadere (vervoers-)vragen: Willemien Hak, tel.nr. 030 2203490 of 

Bea van Doeland, tel. 030 2219022. De organisatie is in handen van 

Alzheimer Nederland, afdeling Zeist e.o., De Bilthuysen en Steunpunt 

Mantelzorg De Bilt.
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Slavinken

Rundervinken

Bourgondische gehaktstaven

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Lekkere winterse kost!

HUISGEMAAKTE 
ERWTENSOEP

2
potten 6.-

6 halen / 
   5 betalen

Beenhamsalade van ‘t huis
Filet Americain
Huispaté

3x 100
gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Gegrilde kipfilet
Gebraden gehakt
Rosbief 3x 100

gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 16 januari 
t/m woensdag 22 januari

500
gram 4.98

500
gram 4.98

500
gram 4.98

500
gram 4.98

Riblappen

Hacheevlees

Kipfilet

Lekkere goulash
Kant & klaar!

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

VERSGEBRANDE 
PINDA-ROZIJNENMIX

BOERENKRUIMEL

VERS GEBRANDE 
CRANBERRYNOTEN MIX

100
gram 1.40 500

gram 4.98

100
gram 0.80500

gram 5.98

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70

Vers van de Traiteur
Japanse biefstuk
MET NOEDELS OF RIJST ______ 100 GRAM 1,25

Doesburgse kipschotel
____________________________ 100 GRAM 1,25

Wilde zeebaars
MET PESTO RISOTTO EN GROENTE

___________________________ PER PORTIE 9,95
Zaterdag verse sushi!!!

De echte

Tommies Tomaatjes
250 GRAM

Hollandse

Pluksla
ZAK 150 GRAM

Spaanse

Berg bloemkool
PER STUK

Vers gesneden

Hutspot  _________  500 GRAM 0,79
 
De allerbeste

Navel sinaasappels
___________________  HÉÉL KILO  0,99
 
Spaghetti Bolognese
___________________  100 GRAM 0,99

MAANDAG 20, DINSDAG 21 
EN WOENSDAG 22 JANUARIReady to eat

Mango’s __________ PER STUK 0,99

Ready to eat

Hash Avocado’s ___  2 VOOR 0,99

0,99 0,990,99
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advertentie

Thema-avond in Bij de Tijd
Sommige mensen zijn al op wintersportvakantie geweest, anderen kij-

ken reikhalzend uit naar het moment wanneer ze een sneeuwpop kun-

nen maken. In wijkrestaurant Bij de Tijd (in Weltevreden De Bilt) kun-

nen gasten in januari terecht voor een avond in de sfeer van Tirol. 

Op vrijdag 24 januari 2014 is iedereen van harte welkom op de eerste 

thema-avond van het nieuwe jaar. De chef-kok heeft wederom een pas-

send menu samengesteld. Vooraf wordt een met spekjes gedecoreerde 

kartoffelsoep geserveerd. Als hoofdgerecht staat een Jägerschnitzel op 

het menu die begeleid wordt door pommes duchesse en tyroliënne. Als 

ware afsluiter van het diner wordt apfelstrudel geserveerd met een bol-

letje vanille-ijs. Reserveren kan tot 22 januari a.s. telefonisch (030-220 

9615), contact@restaurantbijdetijd.nl, of door persoonlijk even langs 

te komen.

Jubileumeditie darttoernooi

Afgelopen zaterdag vond de 10e editie plaats van het jaarlijkse 

darttoernooi bij SVM. Voor deze jubileumeditie was de kantine 

omgetoverd tot een ware dartstempel met maar liefst 12 dartbanen en 

een DJ die voor de muzikale omlijsting zorgde. De drijvende krachten 

achter het toernooi, Rob Scherrenberg en Harry Wijman, mochten zich 

aan het eind van de avond na een zinderende inale tot winnaar laten 
kronen. (foto Jeroen Kemp)

Talent Centraal is het Waterpolo 

Opleidingscentrum van de regio 

Midden Nederland. Dit door de 

KNZB opgezette opleidingspro-

gramma heeft als doel talenten, 

naast hun trainingen bij hun eigen 

vereniging, tweemaal per week ex-

tra te laten trainen onder begelei-

ding van zeer ervaren trainers, die 

hun sporen in de waterpolowereld 

reeds hebben verdiend. In Athene 

zal door de meisjes, die variëren in 

leeftijd van 10 tot 17 jaar, tweemaal 

per dag getraind worden. Naast 

deze trainingen zal er ook een aan-

tal wedstrijden tegen lokale Griek-

se teams gespeeld worden. 

Bij het bepalen van de bestemming 

van de stage is het van belang dat 

het te bezoeken land ook een ech-

te waterpolo-cultuur heeft. Grie-

kenland is er hier één van. Naast 

de vele uren in het (verwarmde) 

buitenbad zal ook de stad Athene 

bezocht worden. Klapstuk is een 

absolute topwedstrijd op zater-

dagavond die bezocht zal worden. 

Naast het feit dat dit natuurlijk een 

enorm leuke ervaring is voor de 

meisjes is dit ook een serieus leer-

moment. Een trip als deze brengt 

ook met zich mee dat je ervaring 

opdoet in het omgaan met je sport 

op hoog niveau: veel trainingsar-

beid, enige tijd van huis en natuur-

lijk het langere tijd optrekken in 

een grote groep met het zelfde doel: 

goed worden in waterpolo.

(Jeroen de Kruyff)

Waterpolotalenten op trainingsstage in Athene

Vrijdag 10 januari is in alle vroegte een groep van 50 meisjes van Talent Centraal onder 

begeleiding van 3 trainers en 5 ouders op het vliegtuig gestapt voor een 5-daagse trainingsstage 

in Athene. De gemeente De Bilt was goed vertegenwoordigd met 4 meisjes:

Inger Hanselaar, Franka Yperlaan, Sarah Buis en Anouk de Kruyff. 

Deze gemeente is goed vertegenwoordigd met 4 meisjes: v.l.n.r. Inger 

Hanselaar, Franka Yperlaan, Sarah Buis en Anouk de Kruyff. 

Inmiddels is de groep weer terug in Nederland. 

De meeste mensen denken bij het 

woord ‘Bootcamp’ aan de harde 

manier van trainen bij het Ameri-

kaanse leger. In de itnesswereld 
heeft Bootcamp een andere bete-

kenis, daar is het juist een moment 

van plezier en samen sporten on-

der goede begeleiding. Het is geen 

afbeulen, maar aanmoedigen. Je 

wordt gestimuleerd en dus gemoti-

veerd om het maximale uit jezelf te 

halen, meer dan je denkt en gewend 

bent. Heerlijk rennen, klimmen, 

gooien, maar vooral sterk en spor-

tief worden.

Bootcamp wordt door Jeffrey van 

Delft omschreven als: ‘Niet bang 

om vies te worden, lekker buiten 

sporten in groepsverband en gren-

zen verleggen in je eigen tempo en 

intensiteit. Dat is waar bootcamp 

voor staat. Op zoek naar een nieuwe 

uitdaging samen met bijvoorbeeld 

vrienden/vriendinnen? De eerste 

proeles is altijd gratis. De locatie is 
bij Jongerencentrum W4, Weltevre-

den 4, De Bilt. Groep 7/8 van 14.45 

tot 15.45 uur en jongeren van 14 tot 

18 jr. van 16.00 tot 17.00 uur. De 

kosten bedragen 2,50 euro per les.

Bootcamplessen
 

door Henk van de Bunt

Buurtsportcoach Jeffrey van Delft geeft elke woensdagmiddag bij Jongerencentrum W4 

aan Weltevreden in De Bilt bootcamp-lessen. Bootcamp is een laagdrempelige manier van 

buitensporten. Er zijn twee verschillende groepen opgesteld: Basisschoolleerlingen uit groep 7/8 

vormen een groep en de tweede groep bestaat uit jeugd van 14 t/m 18 jaar.

Buurtsportcoaches Jeffrey van Delft en Sebastiaan Klok verwelkomen je graag 

voor BootCamp bij Jongerencentrum W4 aan het Weltevreden in De Bilt.

Bij de start van 2014 kon korfbal-

vereniging Tweemaal Zes een nieu-

we sponsor verwelkomen. Carwash 

Larenstein (De Bilt) en Tweemaal 

Zes hebben een sponsorovereen-

komst gesloten op basis van spon-

sorwassen. Het bijzondere aan deze 

overeenkomst is dat de vereniging 

met alle leden, ouders en vrijwilli-

gers het sponsorbedrag voor de ver-

eniging bepalen. De Bilthovense 

carwash biedt betrokkenen van de 

vereniging de mogelijkheid voor 

sponsorwassen. Op vertoon van de 

TZ-clubkaart krijgen zij korting op 

een autowasbeurt en sparen ze ge-

lijktijdig voor TZ.  Deze nieuwe 

vorm van sponsoring zorgt voor 

zowel de sponsor, de vereniging als 

de leden van TZ voor een win-win-

win-situatie. (Henry Valk)

Eigenaar van Carwash Larenstein 

Bas de Rooij en TZ-penningmeester 

Rick de Heer bij de oficiële aftrap 
voor het ‘sponsorwassen’. 

Sponsorwassen
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Start 1 februari 2014 groepstrainingen in de buitenlucht gericht op revalidatie 

of preventie. Begeleid door fysiotherapeute Nathalie Schaafsma. 

Voor meer informatie: www.initeness.nl / 06-46831743

Sinds 1 januari is 

HUBO Maartensdijk

Maartensdijk:   Dorpsweg • 0346 - 21 12 35   Maertensplein • 0346 - 21 14 56

deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 16 t/m zaterdag 18 januari 2014

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

5
0
%

50%

50%

50%

50%
MOOI MEEGENOMEN

E
R

A
F

KIJK OOK OP 

WWW.NAGELFASHION.NL

NU OP DE NAJAARS-, WINTERCOLLECTIE

* m.u.v. basis artikelen en nieuwe collectie, 

NIET geldig in combinatie met andere actie’s

KORTING

SALE

Laarzen en boottees 

in wijdte H/J/K mt 34 t/m 47

20% Korting 
op alle 
vachtgevoerde
modellen 

t/m 14 februari
op vertoon van 
deze advertentie

✃

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

Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

• Lunch
• Diner
• Terras
• Recepties
• Feesten

& Partijen

Graaf Floris V-weg 32
Hollandsche Rading
035-8873394

Brasserie de Egel
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Anne de Boer hield zijn pleidooi na 

aloop van de nieuwjaarwandeling 
van GroenLinks op 11 januari. In 
zijn speech gaf hij aan dat Groen-

Links zich na de gemeenteraads-

verkiezingen van 19 maart vooral 
zal inzetten voor werk, voor zorg 
op maat en voor schone energie. Hij 
wees op een aantal reeds behaalde 
successen op energiegebied: kou-

de-warmte opslag bij het gemeen-

tehuis, het afwijzen van schaliegas, 
de oprichting van energiecoöpera-

tie BENG! 
Ook ging de lijsttrekker in op het 
belang van het overeind houden en 
versterken van basisvoorzieningen. 
In dat verband noemde hij onder 
meer het nieuwe zwembad dat meer 

moet zijn dan een pierenbadje dat 
open gaat als iemand de tijd heeft 
om de zaak open te gooien. Er was 
geld voor beschikbaar en gereser-
veerd en GroenLinks/PvdA was be-

reid dat uit te geven voor een goed 
plan. Laat nu de andere partijen 
maar duidelijk maken wat en waar 
ze het willen en hoeveel geld ze er-
voor over hebben. 

Zorgtaken

De Boer sprak ook zijn zorg uit 
over de zorg: de gemeente krijgt 
veel zorgtaken overgeheveld, maar 
met minder geld: ‘Sociaal betekent 
voor GroenLinks: zorg op maat, 
zo dicht mogelijk bij de mensen. 
Een zorg zonder stopwatch, want 

met alleen tellen van het geld en de 
stopwatch, verdwijnt de mens ach-

ter de cijfers. Die benadering moe-

ten we omdraaien: de mens centraal 
stellen’. Hij sloot zijn speech af met 
een verwijzing naar de vele initia-

tieven van individuen, groepen en 
verenigingen in de verschillende 
dorpskernen. GroenLinks sluit daar 
op aan en wil dat ook de gemeente 
als apparaat dat gaat doen: samen 
werken aan een gemeente in het 
groen met een duurzaam en sociaal 
beleid. De kans daarop wordt groter 
met een goed resultaat van Groen-

Links op 19 maart: ‘Ik sta te trap-

pelen om met zoveel mogelijk (van 
onze) kandidaten in de raad aan de 
slag te gaan’.  (Henk Zandvliet)

Maximumsnelheid op A27 moet omlaag

GroenLinks lijsttrekker Anne de Boer pleit voor een verlaging van de maximumsnelheid op de 

A27 ter hoogte van de kernen, Hollandsche Rading en Maartensdijk. Het verkeer op de A27 brengt 

grote problemen met zich mee op het gebied van geluidsoverlast en ijnstof. Uit recent onderzoek 
blijkt, dat ijnstof ook onder de huidige normen tot grote gezondheidsschade kan leiden. 

Aanleiding was de berichtgeving in 
dagblad Trouw en het NCRV-pro-

gramma ‘Altijd Wat’, waaruit blijkt 
dat SDS zich verrijkt door het tegen 
een veel te lage prijs laten opkopen 
van appartementen door bevriende 
vastgoedinvesteerders en door het 
in rekening brengen van veel te 
hoge kosten. Zo wordt gas goedko-

per ingekocht, maar moeten bewo-

ners 4 cent per m3 extra betalen.

In de Utrechtse regio heeft SDS ban-

den met servicelats in onder meer 
Bilthoven, Soest, Zeist, Amersfoort 
en Driebergen. In Bilthoven betreft 
het de Pieter de Hooghlat, waar 
een groep van 52 bewoners in actie 
is gekomen tegen de praktijken van 
SDS. Bij een servicelat in Leiden 
is het bewoners inmiddels gelukt 
om de stichting eruit te werken. De 
Boer wil nu van B&W weten of de 

gemeente een rol kan spelen bij het 
toezicht op het beheer en het be-

stuur van servicelats voor ouderen, 
waarvan er in De Bilt nogal wat ge-

vestigd zijn. En mocht de gemeente 
niet kunnen ingrijpen dan pleit hij 
voor het aan de orde stellen van dit 
toezicht bij de landelijke overheid. 
De Boer heeft de zaak verder onder 
de aandacht gebracht van Groen-

Links-Kamerlid Linda Voortman.

Vragen over beheer servicelats
Anne de Boer, raadslid voor GroenLinks/PvdA in de gemeente De Bilt, heeft in schriftelijke 

vragen aan het College van B&W, zijn bezorgdheid uitgesproken over het beheer van 

servicelats voor ouderen door de Stichting Dienstverlening Servicelats (SDS). 

PvdA-lijsttrekker Krischan Hage-

doorn ‘Zijn de schoolroutes vol-
doende veilig? Worden de school-
gebouwen goed onderhouden en 
zijn ze schoon? Is er voldoende 
speelruimte voor onze kinderen, en 
zijn de speelplekken schoon, heel 
en veilig? Over dat soort vragen 
willen wij graag in gesprek’. Zeer 
binnenkort worden alle ouder- en 
verkeercommissies van basisscho-

len en kinderopvanglocaties in alle 
kernen van deze gemeente bena-

derd met een vragenlijst.

Enquete

Erik van Esterik, kandidaat-ge-

meenteraadslid voor de PvdA: 
‘Centraal staat voor ons de vraag 
hoe we er voor zorgen dat onze 
kinderen gezond opgroeien. Na 
deze enquête willen we verder in 

gesprek met ouders’. De PvdA De 
Bilt wil de uitkomsten verwerken 
in een rapportage, die besproken 
gaat worden tijdens een openbare 
discussiebijeenkomst. Masoumeh 
Azimi, eveneens kandidaat-raads-

lid: ‘Het blijft hier niet bij. Na de 
verkiezingen willen we met gerich-

te voorstellen het opgroeien van 
kinderen in onze gemeente verder 
verbeteren.’

PvdA praat over ‘kind zijn’
PvdA gemeente De Bilt gaat komende maanden in gesprek met ouders over het opgroeien van jonge 

kinderen. Uit eerdere wijkbezoeken is gebleken dat vooral deze ouders zich zorgen maken over de 
verkeersveiligheid, het onderwijs en de mogelijkheden om te sporten en te spelen in onze gemeente.

D66 De Bilt heeft 
kandidatenlijst klaar

D66 De Bilt heeft de kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014 bekendgemaakt. 

D66 wil dicht bij de kiezer staan. De partij is in staat 
geweest om een sterke lijst samen te stellen met goede 

diversiteit: jong, oud, man en vrouw. 

De kandidaten wonen in verschillende dorpskernen. Bij de eerste 7 kan-

didaten op de lijst zijn naast oude bekenden  veel nieuwe mensen vin-

den. Voor de kiezer jonge frisse gezichten, maar al wel goed ingevoerd 
in de lokale politiek. 

Binnen de partij zetten zij zich al meerdere jaren in, onder andere bin-

nen de steunfractie van D66 De Bilt. Een team met veel kennis en ener-
gie. De volledige lijst van D66 omvat 21 kandidaten. (Corine van 

Rijsingen) 

Voor v.l.n.r.: Vanetta Smit, Frans Poot, Hanneke de Zwart, Bertus 

Voortman. Achter Ruud Woutersen, Michiel van Weele, Dolf Smolenaers.

Met NLdoet lukt het al jaren
prachtige klussen te klaren
zo komt in dit land 
veel nuttigs tot stand
en dat wordt als belangrijk ervaren

Guus Geebel Limerick

PvdA en klimaat
De overdagbijeenkomst van de PvdA op dinsdag 21 januari om 9.45 
uur bij fam. de Bruin, Overboslaan 52 in Bilthoven staat in het teken 
van ons klimaat. 

De inleiding is in handen van Prof. dr. Gerbrand Komen, ex-adjunct-
directeur van het KNMI, met als onderwerp ‘Alle aspecten van het kli-
maat’ (waarnemingen, invloed van de mens, de gevolgen). Jaap Nieu-

wenhuize brengt Nieuws uit de Gemeenteraad.

Ook niet-leden zijn van harte welkom. Informatie: tel.: 030 2286903, 
030 2282813 of 030 2201295.

Bilts Belang wil doorgroeien
met ervaren kandidaten

Bilts Belang heeft haar lijst bekend gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart a.s.
Er staan 15 namen op; lijsttrekker is de huidige fractievoorzitter en oud-wethouder Han IJssennagger 

en op plaats twee en drie staan de huidige raadsleden Tiny Middleton en Hans Brilleman. 

De lijsttrekker: ‘Bilts Belang gaat de 
verantwoordelijkheid niet uit de weg 
en is bereid onder deze moeilijke 
omstandigheden collegeverantwoor-
delijkheid te gaan dragen. Hoe wij 
denken een en ander te realiseren staat 
in ons programma, dat ook binnenkort 
wordt vastgesteld’.

De eerste zeven kandidaten van de 

lijst: v.l.n.r. staande: Anthony le Poole, 

Peter Westerhof, Wim Odink en Henk 

Scherer en zittend Hans Brilleman, 

Tiny Middleton en Han IJssennagger.

Kies bewust,
kies Parel Promotie 

Bel 0346 - 21 12 15 voor een afspraak
of mail naar info@parelpromotie.nl

ontwerp + print + druk

advertentie

0346-210592 | www.atlasfysio.nl
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Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Let op uw brievenbus!
 

D.I.O. ruimt op ...

20% korting
op alles wat

in deze zak past

Ga voor deze actie
naar de D.I.O. drogist Van Rossum

Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel. 
Geldig van 13 januari t/m 18 januari.

Raaijen Interieurs
Opruiming showroom modellen

10% tot 50% korting op
Banken - Relaxfauteuils 
en Sta op fauteuils. 
Direct uit voorraad leverbaar.

Bezoek onze winkel en showroom.

Of bel voor meer informatie.

U kunt ook bij ons terecht voor het vakkundig 

opnieuw stofferen van uw design en kwaliteits

meubelen. Wij adviseren u graag. 

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

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

www.brasserie-vink.nl

_ Gerecht van de week _

In de roomboter 

 gebakken zeetong 

250 gr   € 17,50

Januari specials
Erwtensoep 
met worst, roggebrood en spek € 4,50
Paleta iberico bellota 
5j Sierra de Jabugo € 15,00
Slibtongetjes met remouladesaus  € 12,50
Ossenhaas met saus naar keuze € 15,00

Wijn specials,
Villa Cafaggio Chianti Classico
 per glas € 5,00
Bouchard Ainé & Fils 
bourgogne chardonnay per glas € 5,00

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen 
eten, bij ons kunt u dagelijks aanschuiven. 
Alleen, of samen met vrienden of familie. 
Ook voor een kopje kofie of voor de lunch.

openingstijden:
ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 16.30 uur
zondag gesloten
feestjes  op afspraak

Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96
3738 GR Maartensdijk
Tel: 0346-214161

info@mensdebilt.nl                  www.mensdebilt.nl

Kennismaken met de computer
Voor deze cursus is geen voorkennis vereist. De vraag die 
centraal staat: wat is een computer en hoe werkt deze? U 
leert een aantal begrippen kennen, het toetsenbord en de 
muis gebruiken. En ook een programma openen en slui-
ten. Een goed moment om u nader te oriënteren. 2 lessen: 
woensdagmiddag 22 en 29 januari of donderdagmorgen 23 
en 30 januari 2014. Kosten: € 30,00

Introductiecursus iPAD 
U leert de iPAD te bedienen, te zoeken op het internet, email 
ontvangen en versturen + werken met Skype. Breng uw ei-
gen iPAD mee met een werkend account voor email. Zonder 
voorkennis kunt u deelnemen aan deze cursus.
Dringend gewenst dat u de gegevens van de iPAD instel-
lingen meebrengt naar de cursus. Start: dinsdagmiddag 28 
januari 2014. 4 lessen € 75,00 (incl. cursusboek)

service voor ondernemers

Kom sparren op het gebied 
van communicatie en PR.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan     

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Voor de liefhebbers. Met een randje.
Ouderwets lekker om te stoven; ca 1½ tot 2 uur

KALFSBORSTLAPJES ....................... 500 GRAM € 9,25

Van ons bekende varkensvlees: 
supermals, iets doorregen; wordt niet droog!

PROCUREURLAPJES ........................ 500 GRAM € 5,25

Bakken als biefstuk. Heerlijk mals en lekker gekruid & gezouten

SPAANSE STEAKS .................................. 4 STUKS € 7,00

Uit onze panklaarhoek: 
lekker gekruid, gezouten en gepaneerd; ca 12 - 15 min braden

SLAGERS GEHAKTBAL ...................... 3 STUKS € 3,30

Uit onze wildhoek: om te stoven ca 2½ tot 3 uur. Op = Op

HAZENACHTERBOUTEN .................... 1 KILO € 14,50

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. biefstukreepjes, lente ui, 
kruidenolie & kastanje champignons. 8 - 10 minuten op 170°C

FRANSE BIEFSTUK PANNETJE ..100 GRAM € 1,95

Gekruid en gezouten. 
100% kalfsvlees met o.a. verse tuinkruiden en een vleugje mosterd

KALFS VERSE WORST ......................100 GRAM € 1,49

Uit onze poeliershoek: smelt op de tong, word niet droog!
Zonder botje, 15 - 20 min. braden

KIPDIJFILET ............................................100 GRAM € 0,85

Puur rundvlees. Lekker gekruid. Iets aparts om kort te braden

PERUAANSE HAMBURGERS ......... 3 STUKS € 3,75

Uit onze traiteurhoek: 
met o.a. puree, gehakt, kruiden & prei. Alleen nog warm maken!

PREI SCHOTEL ......................................100 GRAM € 0,99

Lekker gemarineerd, met een beentje. Om kort te bakken als biefstuk

LAMSBOUTSCHIJVEN .....................100 GRAM € 1,65

Bakken als biefstuk: iets doorregen. Lekker gemarineerd & gekruid

GRIEKSE RIB EYE ................................100 GRAM € 2,15

Lekker beleg voor de boterham of uit het vuistje aan een stukje

SLAGERS LEVERWORST
...............................DEZE WEEK 250 GRAM VOOR MAAR € 1,98

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 18 januari. Zetfouten voorbehouden.

EEN STERK TEAM!

Zo’n 25 mensen staan op de kandidatenlijst van Beter De Bilt, hier 7 kandidaten van de eerste 10 

Doel: 6 zetels en een wethouder. Moto: ‘omdat het anders moet’. 
Lijstrekker: Ebbe Rost van Tonningen. 

Hamvraag: hoe komt de gemeente uit de rode cijfers? 

Wat moet er anders? B&W De Bilt schrijven geschiedenis in rode cijfers en laten een 

lege kas achter. Dit College van B&W, bestaande uit VVD, D66 en GroenLinks/PvdA, heet in 8 jaar 
ijd meer dan € 15 miljoen verlies veroorzaakt. In 2011 waarschuwde Ebbe Rost van Tonningen 

de gemeenteraad voor de economische crisis. Niemand reageerde. Vervolgens heet Beter De 
Bilt in 2013 het vertrouwen opgezegd in dit College. Waarom? De gemeente komt miljoenen 
te kort voor de risico’s die op de ons akomen. Jaarlijks wordt € 2,5 miljoen betaald aan rente!

Voorzieningen zoals zwembad en bibliotheek dreigen te sluiten. 
Het huidige College van B&W wil belasingverhoging. WIJ NIET! 

Bezuinigingen op onnodige externe inhuur lijkt ons beter.

BETER DE BILT geet de 98% mensen die geen lid zijn van een  
poliieke parij een stem: BETER DE BILT omdat het anders moet!

Meedenken, meedoen? ebberostvantonningen@beterdebilt.nl

BETER DE BILT
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Hoe is dat samenwerken

zo ontstaan?

Karel: ‘Ik vind schrijven als hobby 

plezierig en de directe aanleiding 

tot de samenwerking vormde mijn 

eerste boek over ons gemeente-

huis in 2001. Dat boek met de ti-

tel: JAGTLUST van middeleeuwse 

kloosterboerderij tot eigentijds 

gemeentehuis bevat zeer veel il-

lustraties en daar moest sowieso 

een graisch vormgever aan te pas 
komen’. Marcel: ‘Je kunt het een 

toevalligheid noemen, maar ik pro-

beer als ZZP’ er met mijn bedrijfje 

Studio BEZEM als graisch vorm-

gever mijn kost te verdienen. Het 

lijntje: vader - zoon was uiteraard 

snel gelegd’. 

En die samenwerking heeft tot 

meer boeken geleid? 

Marcel: ‘Inderdaad, de teller staat 

vanaf 2001 nu op zes uitgegeven 

boeken. Maar in concept heeft mijn 

vader momenteel nog twee boeken 

nagenoeg gereed. Ook hierbij is de 

vormgeving mijn pakkie-an, maar 

er is nog niets aan gedaan. Wél ben 

ik in gedachten volop ideeën aan 

het uitbroeden. Karel: ‘Het is de 

bedoeling dat beide boeken medio 

2014 gereed zijn en dat gaat beslist 

lukken’. 

Waar gaan die komende boeken 

over? 

Karel: ‘Het ene boek is een verha-

lenboek en de titel wordt vermoe-

delijk: Opgeraapt & Opgeschreven. 

Het zijn goeddeels wáár gebeurde 

lichtvoetige korte verhalen en daar-

naast ook wat verzonnen lucht-

hartige fantasieën. Wat dat laatste 

betreft en om een tikkeltje van de 

sluier op te lichten: We vonden ja-

ren geleden op de zolder van ons 

voormalig huis een kartonnen doos 

met prachtige glazen toverlantaarn-

plaatjes, maar de bijbehorende ver-

halen ontbraken helaas. Die heb ik 

er dus maar bij verzonnen’. Marcel: 

‘Ik heb het plan om met behulp van 

die feeërieke plaatjes tot een prach-

tig geïllustreerd en kleurrijk boek 

te komen. Dat is nog een hele klus 

omdat de tand des tijds nogal wat 

beschadigen heeft veroorzaakt aan 

die kwetsbare glazen plaatjes. Het 

zal hoe dan ook een mooi kijk- en 

leesboek worden’. Karel: ‘Qua 

inhoud is het boek niet alleen ge-

schikt voor volwassenen, maar door 

de gevarieerdheid wordt het ook 

geschikt voor kinderen, misschien 

soms met behulp van de ouders of 

grootouders’. Karel: ‘Het andere 

boek is een citatenboek met niet 

alledaagse citaten. De in 2006 en 

2007 uitgegeven boeken met de ti-

tel Opmerkelijke Citaten gingen als 

zoete broodjes over de toonbank. 

Bij het komende boek worden de 

twee eerdere delen geactualiseerd. 

Dat wil zeggen dat achterhaalde 

citaten verwijderd worden en nieu-

we citaten toegevoegd. Het geheel 

wordt samengevoegd tot één boek 

met maar liefst royaal 2800 citaten. 

Het krijgt de titel: ‘Eens gezegd, 

blijft gezegd!’. 

Marcel: ‘Bij de graisch verzorging 
denk ik aan een uiterlijke eigentijd-

se en aansprekende verschijnings-

vorm. De citaten zijn goeddeels naar 

onderwerp gerangschikt en ook dat 

vraagt om een duidelijke herken-

bare vormgeving’. Karel: ‘Zelf heb 

ik meerdere malen ervaren dat een 

treffend citaat vaak meer zegt dan 

een omhaal van woorden. Ze kun-

nen je op het goede spoor zetten en 

ze zijn een prachtig hulpmiddel op 

momenten dat je het woord moet 

voeren. Bijvoorbeeld bij een fees-

telijke- of droeve gebeurtenis’. 

Nooit een spanningsveld tussen 

vader en zoon over de aanpak ?

Marcel: ‘Je wilt een eerlijk ant-

woord? Nou, ik meen uit het feit 

dat we ook bij komende boeken 

weer gezamenlijk optrekken te mo-

gen aleiden dat de samenwerking 
goed verloopt’ Karel: ‘Dat is zo, 

maar dat wil niet zeggen dat we 

het op momenten soms roerend on-

eens zijn, maar we komen er altijd 

uit. Dat bleek bijvoorbeeld ook bij 

het bijzondere gemeentelijke boek 

voor en door (oud-)gemeentebe-

stuurders ter gelegenheid van het 

900- jarig bestaan. Op verzoek van 

de gemeente verzorgde ik daarvoor 

graag als vrijwilliger de coördinatie 

en Marcel kreeg als betaalde op-

dracht de taak voor de vormgeving. 

Het was geen gemakkelijke klus en 

het welslagen is mijns inziens voor 

een belangrijk deel toe te schrijven 

aan het feit dat we elkaar door de 

jarenlange samenwerking met een 

half woord snel helemaal begrij-

pen’.

Willen jullie nog iets kwijt?

Karel: ‘Zo’n kans laat ik niet glip-

pen! Ik vind het feit dat de Biblio-

theek nu al weer enkele jaren zoiets 

organiseert als een Schrijversmarkt 

fantastisch. Het is voor de lokale 

schrijvers echt uitgegroeid tot een 

moment van contact, communica-

tie en ontmoeting. En dat boven-

dien tegenwoordig in een nieuwe 

oogstrelende ambiance, de nieuwe 

multifunctionele accommodatie 

Het Lichtruim’. Marcel: ‘Da’s mooi 

gezegd en dat kan ik alleen maar 

beamen!’.

Beesemer’s komen met twee nieuwe boeken

door Henk van de Bunt

Onder de 35 Biltse schrijvers, bijeen op de zogeheten Schrijversmarkt tijdens de open dag op 

23 november van de Openbare Bibliotheek op de nieuwe locatie in Het Lichtruim, troffen we 

ook het tweetal - vader en zoon- Beesemer aan. Op hun ‘boekenkraampje’ in de bibliotheek 

lagen hun gezamenlijke creaties sinds 2001. De aanblik van de tentoongestelde boeken én de 

samenwerking tussen vader Karel en zoon Marcel, vormde de aanleiding tot een vraaggesprek.

Karel Beesemer met zoon Marcel tijdens De Schrijversmarkt in de 

bibliotheek.

Elly Rijnbeek is journalist en tekst-

schrijver. In de cursus reikt zij oefe-

ningen aan om het geheugen op te 

frissen en het schrijven op gang te 

brengen. Elly: ‘Achter alles schuilt 

wel een verhaal: uw naam, de hui-

zen waar u gewoond heeft, de ge-

haktballen van oma, de zomers aan 

zee of uw allereerste verliefdheid. 

Ze vormen mozaïekstukjes uit uw 

leven. We schrijven geen levens-

verhaal van A tot en met Z, maar 

pakken thema’s bij de kop. Erva-

ring met schrijven is niet nodig. Het 

gaat om het plezier van het opteke-

nen en delen.’

Koffer op zolder

Haar inspiratiebron bij deze cursus 

is het boek ‘In mijn koffer op zol-

der’ van José Franssen. In dit boek 

bundelt José verhalen van zeventien 

ouderen over hun leven en wat het 

schrijven voor hen heeft betekend. 

Elly: ‘Ik heb geleerd vrede te heb-

ben met mijn leven,’ zegt de een. 

En: ‘Ik voelde mij na het schrijven 

een ander mens’. ‘Wat mij aan-

spreekt in de aanpak van José is dat 

het bij het levensverhaal niet alleen 

draait om de bekentenis en de Grote 

Waarheid over het leven. Het gaat 

vooral over de gewone gebeurte-

nissen en positieve ervaringen in 

het leven.’ 

Dun IJs

Die lichtvoetigheid vind je ook te-

rug in Elly’s boek ‘Dun IJs’. Elly, 

dochter uit een gezin van negen kin-

deren, beschrijft in dit verhaal haar 

ervaringen bij het ouder worden van 

haar ouders; de ziektes en de onge-

makken, die zich bij het oud worden 

voordoen bij haar ouders en het een 

weg zoeken in de wereld van zorg, 

indicaties en hulpmiddelen. In dit 

verhaal komt ook naar voren hoe ne-

gen volwassenen, ieder op zijn/haar 

eigen manier, zorg dragen voor de 

ouders en de mantelzorg inpassen in 

het eigen leven. Een lezeres schrijft: 

‘Een geweldig mooi boek. Ondanks 

de tragedie van deze vreselijke ziek-

te moest ik af en toe erg lachen om 

de humor die toch ook aanwezig is. 

Fascinerend geschreven en een ech-

te aanrader!’

Acht 

De cursus start op woensdag 12 fe-

bruari van 14.00 tot 16.00 uur bij 

WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven. 

Het zijn in totaal acht bijeenkom-

sten. Men krijgt iedere bijeenkomst 

een schrijfopdracht, die thuis ver-

der uitgewerkt wordt. Aanmelden 

kan bij WVT (030 2284973). Voor 

verdere info over de inhoud en de 

opzet van de cursus: Elly Rijn-

beek: 06 27457980 of e.rijnbeek@ 

casema.nl.

‘Achter alles schuilt wel een verhaal’
door Henk van de Bunt

Zeuren uw kinderen of kleinkinderen u al langer aan het hoofd om uw levensverhaal op te 

tekenen? Voelt u zelf de behoefte om terug te blikken? Of schrijft u gewoon graag en wilt u dit 

delen met andere mensen? Dan is de cursus ‘Levensverhalen schrijven’ misschien iets voor u. 

De cursus start op 12 februari in WVT in Bilthoven.

Elly Rijnbeek schreef een ontroerend, 

aangrijpend en herkenbaar boek.

Haalbaarheidsonderzoek

lijn 258 voortgezet
Binnen de Life science as is het park Berg en Bosch, nabij de prof. 

Bronkhorstlaan in Bilthoven benoemd als speciieke locatie voor  
medisch- en zorg-gerelateerde bedrijven. In dat opzicht betekenen de 

vestiging van het Helen Dowling Instituut en het Alexander Monro  

Ziekenhuis een versterking van deze locatie. De gemeente verwacht 

een verdere groei van de bedrijvigheid op het park.

Ter verbetering van de bereikbaarheid voor het openbaar vervoer is het 

gemeentebestuur samen met het Bestuur Regio Utrecht in overleg ge-

gaan met de eigenaar, de exploitant en de ondernemersvertegenwoor-

diger van het park Berg en Bosch. Het overleg heeft geleid tot een 

haalbaarheidsonderzoek OV-bereikbaarheid. Daartoe is in juni 2013 bij 

wijze van proef gestart met een nieuwe buslijn 258 die tien maal per 

dag rijdt tussen het park Berg en Bosch en Station Bilthoven. 

Bezetting

De bus heeft een gemiddelde bezetting van 25 procent en de gebruikers 

zijn positief. Gegeven de korte termijn dat de lijn in bedrijf is en de 

werkzaamheden in het stationsgebied die de nieuwe lijn soms aan het 

zicht onttrokken, vindt de gemeente de resultaten bemoedigend. Om de 

daadwerkelijke potentie van de lijn inzichtelijk te krijgen, zal het haal-

baarheidsonderzoek met een jaar worden verlengd. In de loop van 2014 

zal het gebruik van de buslijn nader worden geëvalueerd.

Nationale Voorleesdagen
Tijdens de Nationale Voorleesdagen (22 januari t/m 1 februari 2014) 

staat voorlezen aan jonge kinderen extra feestelijk in de schijnwer-

pers. Woensdag 22 januari is er een voorleesfeest voor peuters en hun 

(groot)ouders in de bibliotheek in Bilthoven (10.30 uur). Daarbij staat 

het prentenboek van het jaar ‘Krrrr...okodil’ van Catherine Rayner cen-

traal. Muziek-op-Schoot docente Caroline Schaap zorgt voor een vro-

lijke activiteit vol muziek en beweging. Kijk voor meer informatie en 

aanmelden op www.ideacultuur.nl (klik door op ‘bibliotheek’ en in het 

menu op ‘activiteiten’.)
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Gratis advies
Gratis offertes

Gratis uw offertes beoordelen

Meer comfort, minder energielasten
Wij hebben al veel bewoners in de gemeente De Bilt e.o. geholpen bij 

het maken van de juiste keuze voor energiebesparende maatregelen 

die passen bij hun woning, het comfort en het budget. 

Bent u de volgende?

WWW.SLIMISOLATIEADVIES.NL

henk.sikma@slimisolatieadvies.nl      06 22 97 23 42

Paulus Potterlaan 35   3723 EX Bilthoven

SPOUWMUURISOLATIE

  DAKISOLATIE
ZONNEPANELEN

VLOERISOLATIE 

CV KETELS  
HR++ GLAS

Vloeren, tapijt, gordijnen, binnenzonwering & bedden
Hessenweg 113-115  De Bilt    (030) 2200501    www.bergenberg.nl

di-vr 10.00-18.00 
za 9.30-17.00

Meer informatie over deze actie en de voorwaarden op:

Elke 2e 
aluminium jaloezie

50%
korting 

Novilon
Nova vinyl

NL Label
PVC vloer

Elke 2e 
meter

50%
korting 

NL Label
rolgordijnen

Elk 2e

rolgordijn

50%
korting 

NL Label

horizontale
jaloezieën

GordijnenNL Label

Elke 2e meter
50%korting

Korting is exclusief confectiekosten.

Parade
Tapijt

Elke 2e 
strekkende meter

50%
korting 

Elke 2e 
strekkende meter

50%
korting 

OPRUIMING
WINTER

de échte

binnenhuis

adviseur

Bij De Bilt

www.bergenberg.nl

Proef de sfeer van uw vernieuwde 

Linnerie Annelies
300m2 showroom

Gratis parkeren op eigen terrein

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht

Telefoon 035 582 36 68

info@linnerieannelies.nl

www.linnerieannelies.nl

De nacht bepaalt uw dag!

Op 18 januari 2014 opent Linnerie Bedderie Annelies
op het vertrouwde adres feestelijk haar deuren!

Kennismakingsactie op de gehele nieuwe collectie

20% korting!
Actie loopt van 18 januari t/m 1 februari 2014

en geldt niet in combinatie met andere lopende acties.

Bezoek snel onze nieuwe webshop!!!

www.linnerieannelies.nl

Stichting MENS De Bilt is de 

organisatie voor maatschappelijke 

ondersteuning in de zes kernen 

van de gemeente De Bilt.

www.mensdebilt.nl

Vrijwillige Coördinator PlusBus
De PlusBus biedt ouderen en mindervaliden de gelegenheid 
om, als zij dit niet meer alleen kunnen, toch zelf hun bood-
schappen te doen en een uitje te maken met begeleiding van 
vrijwilligers.

Als coördinator maakt u het maandprogramma, zorgt u voor 
de indeling van de vrijwilligers en inschrijving van de klan-
ten. Ook een aantal administratieve taken behoren tot uw 
werkzaamheden..

De werkzaamheden zullen 10 – 12 uur per week in beslag 
nemen, 3 -4 ochtenden. Er is ook een mogelijkheid de werk-
zaamheden te verdelen over 2 mensen.

Wij zoeken iemand die zelfstandig kan werken, initiatief 
neemt, kan organiseren en verantwoordelijkheid kan dragen, 
het leuk vindt om in een team te werken.
Maar bovenal iemand die het leuk vind om ouderen een 
leuke dag te bezorgen en weet wat de doelgroep leuk vindt. 
U moet kunnen werken met de computer.

Een uitgebreidere vacature vind u op de website: 
www.mensdebilt.nl.
Reacties en informatie: Bea Alma-Otten 
b.alma@mensdebilt.nl
Stichting MENS De Bilt, Servicecentrum Maartensdijk
Maertensplein 96, 3738GR Maartensdijk   T 0346-214161

Cursus levensverhaal schrijven
Open uw eigen schatkist aan herinneringen! Achter 
alles en iedereen schuilt een verhaal dat de moeite 
van het opschrijven waard is. Voor schrijfliefhebbers 
met en zonder ervaring. Woensdag 14.00-16.00 uur, 
start 14/2. Kosten € 140,- voor 8 bijeenkomsten.

Basiscursus verbindende communicatie
Je ontdekt hoe je jezelf eerlijk en verbindend kunt 
uiten, hoe je empathisch woorden kunt geven aan 
wat er in de ander omgaat en hoe je zo een diepe 
verbinding kunt creëren met de mensen om je heen. 
Donderdag 20.00-22.00 uur, start 23/1. 
Kosten: € 80,- voor 6 bijeenkomsten.

Vervolgcursus verbindende communicatie
Voor diegenen die de basiscursus bij WVT of elders 
al hebben gevolgd. Maandag 20.00-22.00 uur, 
start 13/1.  Kosten: € 50,- voor 4 bijeenkomsten.

Jazzdance voor tieners
Jazzdance is een dynamische dansvorm met invloe 
den van muziekclips, musicals, hiphop en street-
dance. Er wordt gewerkt aan ritme, balans, coördi-
natie waardoor je vanzelf nog beter gaat dansen. 
Inschrijven kan bij de groep van vrijdag van 16.30-
17.30 u. Leeftijd 11 en 12 j. Kosten: € 33,- p. kwartaal.

Gymnastiek
Deze activiteit is voor diegenen die in vorm willen 
blijven en iets van de kracht en lenigheid van vroe-
ger willen terugzien! Dinsdag van 20.15-21.15 uur. 
Kosten: € 24,- per kwartaal.

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

Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven, 030 2284973

www.vvsowvt.nl
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Brandweer

Hoogvliet
Leyenseweg 127

Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant.

Acties zijn geldig van woensdag 15 t/m dinsdag 21 januari 2014

Hier vindt u ons!

Naast zwembad Brandenburg en Action

Acties zijn geldig in de Hoogvliet supermarkt aan de Leyenseweg 127 

(bij zwembad Brandenburg en Action in Bilthoven)

EXTRA 

AANBIEDING

Ronduit de goedkoopste!

Ronde

prijzen
2.-

3.-
5.-

2.-
3 pakken

DubbelFrisss 
Alle pakken van 1.5 liter
3 pakken
2.91

 Hutspotgroente 
Zak 1 kilo
1.69

Per liter 0.44

5.-
3 stuks

Dr. Oetker 
Ristorante pizza   
Alle soorten, met uitzondering 
van Ristorante Mare
3 stuks
6.57

 Artikelen vindt u in de diepvries

Draai en win!
Zaterdag 18 januari staat het rad van 

fortuin in onze winkel in Bilthoven. 

Draai bij iedere besteding van 

Ð 15,00 aan boodschappen 

één keer aan het rad.

Altijd prijs!

Tabak, slijterij, geneesmiddelen, zuigelingen-
voeding tot 1 jaar, postzegels, cadeau-
bonnen, boeken, loten, vervoersbewijzen, 
telefoonkaarten, beltegoed, statiegeld en 
emballage zijn uitgezonderd van deze actie.

1.- 1.-1.- 2.- 4.-

1.-
kilo

Filmgroep Centrum

Dinsdag 21 januari besteedt de 

videoclub Filmgroep Centrum 

aandacht aan eigen werk. Een 

van de leden toont zijn films 

en licht toe hoe deze tot stand 

zijn gekomen Hierna ze worden 

besproken: Wat zijn de sterke 

punten en zijn er wellicht sugges-

ties ter verbetering of om techni-

sche problemen op te lossen. De 

bijeenkomst wordt gehouden in 

het De Duiventil, Jasmijnstraat 6, 

De Bilt en begint om 20.00 uur. 

Belangstellenden zijn welkom. 

Meer informatie: filmgroepcen-

trum.nl

Film in de Ontmoetingskerk

Op zaterdag 18 januari wordt in 

de Ontmoetingskerk aan de Juli-

analaan in Maartensdijk op groot 

scherm de film haar naam was 

Sarah vertoond. Om half acht 

staat de koffie en thee klaar. Om 

19.45 uur begint de film. 

Op 16 en 17 juli 1942 arresteerde 

de Franse politie zonder Duitse 

hulp in Parijs bijna dertiendui-

zend joden. Vijfduizend werden 

naar doorgangskampen gebracht 

en zevenduizend naar het over-

dekte wielerstadion Vélodrome 

d’Hiver, in de buurt van de Eif-

feltoren. Vijf dagen zaten zij in 

erbarmelijke omstandigheden 

opgesloten in het bloedhete sta-

dion. Alleen het Rode Kruis 

zorgde voor wat water en voed-

sel. Wie probeerde te vluchten 

werd doodgeschoten. Naar schat-

ting honderd mensen pleegden 

zelfmoord. Na vijf dagen werden 

de gevangenen alsnog afgevoerd 

naar concentratiekampen. De 

film gaat over een journaliste, 

die zestig jaar later de opdracht 

krijgt een artikel over dit mense-

lijk drama te schrijven. Ze ont-

dekt dat haar schoonfamilie sinds 

de oorlog in een van de huizen 

woont, waaruit een joods gezin 

is weggevoerd. Ze probeert te 

achterhalen wat er met dat gezin 

gebeurd is. 

Fotoclub De Bilt

Op 27 januari zal I-Phone foto-

graaf Nico Brons, op Fotoclub 

Bilthoven e.o. een workshop 

geven over het bewerken van 

foto’s die gemaakt zijn met een 

smartphone. Met behulp van 

apps laat hij zien hoe je in de 

smartphone kunstwerken kunt 

fabriceren, dus zonder ze eerst te 

hoeven plaatsen op laptop of PC.

Iedereen die geïnteresseerd is om 

in bredere setting met fotografie 

bezig te zijn en meer toepas-

singsmogelijkheden van zijn of 

haar Smartphone wil leren ken-

nen, is van harte uitgenodigd om 

deel te nemen. Dit is uiteraard 

vrijblijvend,  laat wel even weten 

als je komt. Men hoeft op de 

avond geen Smartphone mee te 

nemen. 

Aanmelden en nadere informa-

tie bij Rosalie Kummel, tele-

foon 035-5387211. De avond 

zal gehouden worden in het 

H.F.Witte Centrum, Henri 

Dunantplein 4, de Bilt en begint 

om 20.00 uur
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De Landskampioenschappen voor indoorhockey 

werden gehouden in Dalfsen op 3 februari 2013. De 

inale op die dag werd gespeeld tegen Rotterdam en 
gewonnen met 5-1. Op 13 april speelde MD1 een 
belangrijke veldwedstrijd; door winst tegen Huizen 
zou SCHC MD1 voor het Landskampioenschap gaan 
strijden. Dat lukte en de ongeslagen kampioenen 
mochten zich opmaken voor moeilijke wedstrijden 
op 15 juni op Gooische Hockeyclub. De inale tegen 
Gooische was een spannende wedstrijd en ook deze 
wonnen de meiden. Ze werden Landskampioen! 

Nieuwjaarsrit Landelijke 

rijvereniging Sint Maarten

Om het nieuwe jaar in te luiden organiseerde 

Landelijke rijvereniging Sint Maarten Groenekan 

een gezellige  nieuwjaarrit door bos Beukenburg 

met na aloop oliebollen en warme chocolademelk 
op de thuisbasis bij de Franciscushoeve aan 
de Groenekanseweg in Groenekan. Voor meer 

informatie over Landelijke rijvereniging Sint 

Maarten zie www.lrsintmaarten.nl

(Claudia van Dam)

Genomineerd voor Jeugdsportploeg
door Henk van de Bunt

Genomineerd voor Jeugdsportploeg bij het komende Sportgala De Bilt op vrijdag 31 januari a.s. zijn:

De jeugd van Waterpoloclub BZC Brandenburg: de 
D-jeugd van het competitiejaar 2012-2013 heeft de 
derde plaats bereikt tijdens de inaledagen vorig jaar. 
De halve inale tegen ENC uit Enschede was zeer 
spannend. Na vier perioden was de stand gelijk en dat 
betekende verlenging. Helaas in de verlenging was 
ENC net iets sterker, waardoor BZC Brandenburg de 
troostinale  moest spelen tegen KZC uit Beverwijk. 
Deze werd met 11-5 gewonnen en BZC Brandenburg 
kreeg als derde van heel Nederland het brons.

De meiden van de Bilthovense Julianaschool 
waren Cruyff Courts Kampioen van Nederland Zij 
ontmoetten op Europees niveau op 15 juni en 16 
juni teams uit Spanje, Engeland en Denemarken. 
In dat weekend leerden de teams meer over elkaars 
cultuur, eetgewoontes en taal. Op het Cruyff Court 
Iqualada, nabij Barcelona, werd om de Europese 
Titel gespeeld. De Juliana-meiden werden hierbij 
tweede en wonnen de Prijs van Respect. 

Volg al het twitternieuws uit heel De Bilt op 

www.debiltinactie.nl

De Bilt

in Actie!

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u? Bel dan 0346 21 19 92

Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller

te maken, slijpen wij de rails. Daarom rijdt in de

nachten van 21 op 22 en 23 op 24 januari op het

traject Amersfoort - Utrecht CS een slijptrein.

Woont u in Bilthoven, De Bilt of Groenekan in de

buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden

van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid 

maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op 

www.prorail.nl/vernieuwing

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling 

Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens 

kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).
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Hallo Jumbo
Wij zoeken nog hulpkrachten voor onze Jumbo winkel in

Utrecht Overkapel

 Hulpkrachten Vers, Brood en Versplein
 Hulpkrachten Kassa
 Hulpkrachten DKW/Zuivel

Ben jij
-  16 jaar of ouder
-  Minimaal 2 avonden + zaterdag/zondag beschikbaar

Kom bijverdienen bij de leukste supermarkt van Nederland! 
Kijk voor de ideale bijbaan op

jumbowerkt.nl

Bij Jumbo werk je bij de leukste supermarkt van Nederland. Je groeit elke dag in 

onze dynamische organisatie. Dat merk je op de werkvloer. We werken samen, 

zijn ondernemend en willen winnen. Met één doel: 100% tevreden klanten! 

Past dat bij jou? Zeg dan Hallo Jumbo!
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‘Het slagen van onze jaarlijkse 

Rommelmarkt is enorm belang-

rijk voor de inanciën en daarmee 
het voortbestaan van de Scouting-

groep’, geeft coördinator Jurriën 
de Jong uitleg over de vroege start 
van het inzamelen. ‘In voorgaande 

jaren konden we door het hele jaar 

al spullen verzamelen omdat we die 

extern konden opslaan. Daarmee 

wisten we ons verzekerd van een 

ruim assortiment en dus een leuke 

markt. Die mogelijkheid hebben we 

nu niet meer. Daarom proberen we 

met een aantal extra inzameldagen 

dat gemis te compenseren. De rom-

melmarkt is onze grootste inkom-

stenbron.’ 

Opslagruimte

Scoutinggroep Ben Labre is ook 
naarstig op zoek naar een droge 

ruimte waar men rommelmarktgoe-

deren (meestal verpakt in bananen-

dozen) over het jaar heen kan ont-

vangen en opslaan. De ruimte hoeft 

niet zo heel groot te zijn: het volume 

van een linke bestelbus is al vol-
doende. Wel zou het ijn zijn als een 
beperkt aantal mensen van de rom-

melmarktcommissie er ook in het 
weekend en avonduren toegang toe 

had. Bedrijven of particulieren die 
Scouting Ben Labre een warm hart 
toedragen, worden vriendelijk ge-

vraagd contact op te nemen met: Jur-
riën de Jong, telefoon 0643 009 842 
of email jurriendejong@gmail.com.

(Bert Roozendaal)

Rommelmarkt
Scoutinggroep Ben Labre

Scoutinggroep Ben Labre houdt zaterdag 18 januari een extra inzameldag voor hun jaarlijkse 

rommelmarkt in april. Materiaal en overtollige huisraad kan tussen 10.00 en 13.00 uur 

gebracht worden bij het Scoutinggebouw achter de Michaelkerk aan de Kerklaan in De Bilt. 

Een deel van het materiaal voor de Rommelmarkt wordt al door het jaar heen verzameld. 

Circus bij Scouting AMG 

Het nieuwe jaar is voor scouting AMG in Maartensdijk gestart met een 
bezoek in het clubhuis, verkleed als clown, goochelaar, acrobaat of tij-
ger aan Circus Martinez. Met zo’n 40 scoutingleden aan tafel was het 
een geslaagde start van 2014. De komende weken zijn de welpen (7 tot 

11 jaar), de scouts (11 tot 15 jaar) en de explorers (15 tot 18 jaar) weer 
bezig met allerlei scoutingactiviteiten zoals kamperen, spelletjes spe-

len, speurtochten lopen en nog veel meer. Belangstellenden kunnen  op 
zaterdagochtend gerust eens een kijkje komen nemen bij het clubhuis 
aan de Dierenriem of contact opnemen via de website van de groep 
www.aggermartini.nl. (José Lam - van Ekris)

De circusgasten begonnen het jaar met een boerenkoolmaaltijd.

Ritme-slaan bij KBH
Op zaterdag 18 januari is er een speciale SuperKids-les bij de KBH: 
een slagwerkles voor alle vriendjes en vriendinnetjes van de huidige 

SuperKids, maar ook voor belangstellenden. Na het oefenen op de 
emmer mag iedereen nog eens ervaren hoe de ritmes klinken achter 
een echt drumstel. Deze cursus vindt plaats in gebouw ‘De Harmo-

nie’, Jasmijnstraat 6B, De Bilt van 9.00 tot 10.00 uur (voor leerlingen 
uit basisschoolgroep 2) en van 10.15 tot 11.15 uur (voor leerlingen uit  
basisschoolgroep 3).  (Nynke Brouwer) 

Ook als je nog geen SuperKid bent of kent, ben je op zaterdag 18 januari 

van harte welkom op de ‘vriend(innet)jesdag’.

Directeur Ella Prins van de Julia-

naschool in Bilthoven had vrijdag 
10 januari de naaste buren van de 

school uitgenodigd voor een drank-

je en een hapje. Samen met enkele 

leerkrachten zorgde zij ervoor dat 
de gasten niets tekort kwamen. De 

buren van de Julianaschool worden 
regelmatig betrokken bij activi-
teiten van de school en de nieuw-

jaarsborrel is inmiddels traditie 

geworden. Ella Prins is blij met de 
aanwezigheid van de omwonenden. 

Dat is overigens wederzijds, want 

de school wordt erg gewaardeerd. 
Ella Prins vertelt een en ander over 
ontwikkelingen in het onderwijs en 

de plannen in de directe omgeving 
van de school. De Julianaschool 
heeft 500 leerlingen verdeeld over 

18 groepen. [GG]

Bakpret

Op vrijdag 31 januari start de bakpret voor kinderen weer. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij. Van 16.00 uur tot 17.00 uur worden er allerlei lek-

kere dingen gebakken door kinderen van 6 tot 12 jaar. Deze lekkere 
baksels mogen zij meenemen. In Service Centrum ’t Hoekie, prof. Dr. 
Asserweg 2, De Bilt, hoekie@mensdebilt.nl 

De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst werd goed bezocht.

Nieuwjaarsborrel
met buren Julianaschool



Nootjes
Te koop aangeboden

HP 22 origineel inktpatroon 

3 kleuren (C9352AE). € 10,-. 

Tel. 0346-213204

MUTSEN, handschoenen en 

sjaals voor jong en oud bij 

Kok Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672

Blauwe 'Carlton' beautycase 

met cijferslot. € 10,-. Tel. 

030-2202996

Luxe witte hang lampenkap, 

hoog 46 cm. € 15,-. Tel. 030-

2202996

Handgemaakte kerstkaarten 

+ envelop, vierkant en lang-

werpig, in foliezakje. 20 voor 

€ 10,-. Tel. 030-2202996

2 nieuwe roze babydekentjes 

100x85cm. € 6,-. Tel. 030-

2202996

Nieuwe vierkante bad/dou-

che mat (Blokker), crème 

52x52cm. € 5,-. Tel. 030-

2202996

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672

Pony dressuurzadel 16"  in 

goedestaat € 200,- Tel. 0346 

-213204

Pony springzadel 17" € 125,- 

Tel. 0346-213204

Nieuwe donker bruine leren 

dameslaarzen maat 39. Van 

€ 125,- voor € 45,-. Tel. 030-

2202996

Printer deskjet € 10,-. Tel. 

06-19963053

Akai Videorecorder VHS met 

afstandbediening. € 25,-. Tel. 

06-19963053

Leren 3-zits bank (crème). 

€ 49,-. Tel. 030-2292338

Leren 2-zits bank (crème) 

€ 49,-. Tel. 030-2292338

Campingbedje 0-4 jaar, tur-

quoise z.g.a.n. + matras van 

Prénatal. € 49,50. Tel. 0346-

212955

Judopak maat 140 in 

nieuwe staat incl. logo 

Judokan M’dijk. € 25,-. Tel. 

06-25558766

DVD recorder cyber home 

DVR 1600 nieuw, opnemen 

en afspelen. € 20,-. Tel. 035-

5771462

Nieuwe tas, kleur rood met 

binnentas. € 20,-. Tel. 0346-

212950

Houten hobbelpaard € 6,50. 

Tel. 0346-211738

Gratis weekblad voor 

Bilthoven/De Bilt over 

BIOLOGISCHE voe-

ding http://paper.li/

ToonGerritsen/1388932525

IJshockey schaatsen maat 

43 € 60,-. Hoge noren 

maat 43 € 70,-. i.z.g.s. Tel. 

06-51333684

Schaatsen noren maat 38 €25, 

IJshockey schaatsen maat 43 

€60,-. Tel. 06-51333684

Ferm slijpmachine als nieuw. 

Nat en droog. Tafelmodel. 

€ 45,-. Tel. 030-2200437

Kraantjes koffiepot van tin. 

€ 45,-. Tel. 0346-211738

Gratis af te halen: collectie 

kerstkaarten 2013. Bel Parel 

Promotie: 0346- 211215

Mooie lage Viking noren met 

beschermers maat 42, € 20,-. 

Tel. 030-2204636

Te koop gevraagd

Oude racefiets jaren 70-80 (in 

huidige staat) voor student. 

Tel. 06-83235321

Fietsen/ brommers

Damesfiets wit met 7 versnel-

lingen en handrem. € 49,-. 

Tel. 06-51992327

Personeel gevraagd

Parttime medewerker was-

straat. Wij zoeken een 

enthousiaste collega met een 

flexibele instelling. Als part-

time medewerker Wasstraat 

werk je minimaal één dag 

per week en je vervangt je 

collega's bij afwezigheid. Je 

verkoopt onze waspakketten 

aan onze klanten in de was-

straat, je rekent de pakketten 

af en begeleidt de klanten 

naar de wasstraat. Je zorgt 

ervoor je ervoor dat de machi-

nes, het pand en het terrein 

onderhouden worden. Schrijf 

naar post@autowasstraatde-

bilt.nl of kom langs. Carwash 

Larenstein C. de Haasweg 10 

Bilthoven.

Jumbo zoekt div. hulpkrach-

ten. Zie blz. 12

Stichting Mens De Bilt zoekt 

een vrijwillige coördinator 

PlusBus. Zie blz. 10

Personeel aangeboden

Huishoudelijke hulp in 

Westbroek. 

Op maan-, dins-, en woens-

dagochtend, donderdag en 

vrijdag. Tel. 06-10622557. 

Ref. aanwezig

Diversen

Alle overtollige kilo's eraf! 

Met een sportief kapsel lukt 

het! Kom naar BETTY'S 

CORNER! Bel voor een 

afspraak: 06-33722022. Zorg 

voor uw haar!
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

❏  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 kunt u per 
mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Tassen en sjaals 40% korting bij Kok stomerij en lederwa-

ren, Dorpsweg 46, Maartensdijk. Tel. 0346-212672

Computerspecialist. Voor al uw computer-,laptop- en 

tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 

in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 

tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel. 0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672 Stomen en reinigen van kleding en 

goederen,schoenreparatie, schoenonderhoud artikelen, kle-

dingreparatie, horlogebandjes incl. aanzetten, horloge bat-

terijtjes incl. inzetten.

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan 

18 Tel. 0346-212267. WINTERTIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

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

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

06-54967985

T. van Asselt Bouwbedrijf voor al uw onderhoud en tim-

merwerken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en 

bedrijven. Tel. 06-20166310 te Groenekan

SOLDATEN, speelgoed en kleding bij Kok Stomerij & 

lederwaren, Dorpsweg 46, Maartensdijk. Tel. 0346-212672

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto’s en (brom)fietsen etc. Tel. 06-50897262

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Door inzet van onze gladheidbestrijding minimaliseren wij

voor u de overlast van sneeuw en gladheid. Tevens verkoop en

bezorging van strooizout. Voor meer informatie kunt u bellen

naar 06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 

coaching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter onder-

steuning van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350; www.

MPGcoaching.nl 

Afvallen én op gewicht blijven. Geen pillen of shakes maar 

gezonde eetwijze inpasbaar in gezin. Donderdags (mi- of 

avond) in Westbroek info: Heleen 0346-281082

Boerderij ‘FORTZICHT’. De locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Cursussen/ trainingen

Muziekles Maartensdijk. Pianoles en blokfluitles, theorie en 

algemene muzikale vorming voor kinderen en volwassenen in 

Maartensdijk. Er zijn lessen voor beginners, maar ook voor 

gevorderde spelers of voor wie na lange tijd weer wil gaan 

spelen. De lessen worden gegeven door gediplomeerde en 

ervaren docenten. Gratis en vrijblijvend een proefles, of meer 

informatie over lestijden en tarieven? Neem contact op via 

Muzieklesmaartensdijk@hotmail.nl

Kom werken met klei... in Studio K van Ambacht Ateliers 

in De Bilt! Nivo en ervaring spelen geen rol, creativiteit wel. 

Vakkundige begeleiding, kleine groepen, persoonlijke aan-

dacht! Nog 1 plaats op Maandag: 09.00-12.00u. en 3 plaatsen 

op de Donderdag: 19.00-22.00u. Meer info: lucia_vandervel-

den@hotmail.com of 06-13431104. www.ambachtateliers.nl

Zie pag. 8 voor de Mens De Bilt en pag. 10 VVSO WVT 

cursussen.

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Je vindt het lokaal

Rijbewijskeuring

 

70-Plussers, chauffeurs jonger dan 70 jaar met 

C/D/E rijbewijs en overige automobilisten, die 

een rijbewijskeuring moeten ondergaan, kunnen 

terecht bij Regelzorg. Dit kan alleen door vooraf 

een afspraak te maken via het landelijk afspraken-

bureau, telefoon: 088 2323300. Zelf een datum 

plannen kan via de website www.regelzorg.nl. Op 

24 januari is er op de locatie van Stichting Mens 

De Bilt aan de Jasmijnstraat 6 in De Bilt weer 

gelegenheid tot keuring.

Erwtensoepactie

Hoewel het lijkt alsof de winter nog wat op zich 

laat wachten, organiseert het Comité Pastorie 

Maartensdijk aanstaande zaterdag, 18 januari, 

weer een erwtensoepactie. Er worden literpotten 

erwtensoep verkocht (1 pot € 4,50 en 3 potten voor 

€ 10,00), rookworst (€ 2,50/stuk) en stokbrood 

(1,50). U kunt uw bestelling doorgeven aan cpm@

solcon.nl, onder vermelding van aantallen, naam 

en adres, dan wordt een en ander zaterdag bij u 

thuisbezorgd.

Meer informatie over deze actie en de voorwaarden op:

OPRUIMING
“Nu heel 

voordelig een

 lekkere sfeer

in huis.”
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Vloeren, tapijt, gordijnen, binnenzonwering & bedden
Hessenweg 113-115  De Bilt    (030) 2200501    www.bergenberg.nl
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za 9.30-17.00

Bij

De Bilt

www.bergenberg.nl
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De thuisspelende ploeg moest deze 

wedstrijd sleutelen aan de opstel-

ling door de schorsing van Joep 

Gerritsen. De belangrijke kracht 

bij TZ werd vervangen door Da-

niël Meijers. De personele omzet-

ting zorgde er voor dat dit vak even 

moest zoeken naar de juiste afstem-

ming. De vorige wedstrijd tegen 

Hoogkerk startte Tweemaal Zes 

slap en liep het de gehele wedstrijd 

achter de feiten aan. Voor de wed-

strijd werd er dus gehamerd op een 

scherpe start. Ondanks dat het even 

zoeken was voor het ene aanvals-

vak stond er na 14 minuten een 7 - 3 

voorsprong op het bord. Dit kwam 

met name door de verdedigende 

controle die er tot dat moment was. 

Na de 14e minuut wist Hoogkerk 

de achterstand om te zetten in een 

7 - 12 voorsprong. Even leek Twee-

maal Zes zich te herpakken, maar 

via 10 - 12 werd het 12 - 16 bij rust.

Na de rust was de start wederom 

voor Hoogkerk. Na een klein kwar-

tier spelen stond er een maximale 

voorsprong van 15 - 22 op de bor-

den. Even leek het als of de wed-

strijd gespeeld was, maar Tweemaal 

Zes wist toch nog op te krabbelen. 

Vijf minuten voor tijd was het weer 

helemaal een wedstrijd, Anouk van 

Breda wist via een doorloopbal de 

aansluitingstreffer te maken. In de 

laatste minuut besliste Hoogkerk 

het duel door van afstand te scoren, 

het laatste doelpunt van Tweemaal 

Zes kwam te laat om de wedstrijd te 

doen kantelen. De nederlaag kwam 

hard aan in het kamp van Tweemaal 

Zes. Beide concurrenten wisten wel 

te winnen waardoor DOS Kampen 

en Sporting Delta nu twee punten 

voor staan op de Maartensdijkers. 

Gespeeld is de competitie echter 

nog niet en de ploeg van Eric Ge-

ijtenbeek zal alles op alles zetten 

om deze misstap goed te maken. 

Aankomende zaterdag wordt er uit-

gespeeld in Almere tegen EKVA. 

Deze ploeg wist afgelopen zaterdag 

twee belangrijke punten te pakken 

tegen Sporting Trigon. 

Tweemaal Zes verliest belangrijke punten

Tweemaal Zes liet afgelopen zaterdag belangrijke punten liggen in de strijd om het kampioenschap. 

Wederom bleek Hoogkerk, na als bij de start van de competitie, te sterk. De ploeg uit de 

gelijknamige plaats (in Groningen) wist met 24 - 26 aan het langste eind te trekken.

In de voorbereiding op dit duel werd er geoefend tegen de Portugese kampioen Benica, die later in Nederland 
voor de Europa Cup zal spelen. Dit duel werd mede mogelijk in Maartensdijk doordat de badmintonners en 

tafeltennissers van Relex hun zaalruimte beschikbaar hadden gesteld (foto Paul Meestadt Sr).  

Verlies voor
gehavend DOS

Het was improviseren voor coach Berry van den 

Broek. DOS miste afgelopen weekend maar liefst drie 

basisspelers en vervanger Rowdy Hennipman raakte bij 

een oefenwedstrijd ook nog geblesseerd aan zijn enkel. 

Een reservebank met geblesseerde spelers en opvullingen 

vanuit het tweede en de A1 was het gevolg. Positief was 

wel dat Linda Nap na haar opgelopen enkelblessure een 

maand geleden, nu weer een hele wedstrijd kon spelen.

In de zeer warme sporthal in Huizen kwamen de Westbroekers deson-

danks nog goed uit de startblokken. Te zien was dat de automatismen 

er niet waren waardoor er af en toe een pass minder aankwam, maar de 

juiste mensen werden toch gevonden. DOS was alleen te vriendelijk 

voor haar gastheer, want ze liet Huizen steeds in de buurt komen en 

verzuimde zelf voor rust al afstand te nemen. Halverwege had de 7-9 

ruststand veel groter moeten zijn.

Na rust stroopte Huizen de mouwen nog eens op en troefde DOS in fel-

heid af. DOS bleef in hetzelfde spel als voor de rust hangen en was tac-

tisch niet bij machte de wedstrijd te doen kantelen. Aanvallend werd het 

dan ook steeds minder overtuigend en de doelpunten werden schaars. 

Huizen putte moet uit de schotloosheid bij DOS en kwam langzaam 

dichterbij en pakte een kleine voorsprong.  Net als de thuiswedstrijd 

eerder in het seizoen vergat DOS in de 2e helft te korfballen, waardoor 

uiteindelijk er een magere 14-13 eindstand op het wedstrijdformulier 

werd genoteerd. Ondanks de teamwijzigingen was het een onnodige 

nederlaag.

Aanstaande zaterdag ontvangt DOS koploper Spirit. De wedstrijd be-

gint om 20.30 uur in de Vierstee. Vrijdagavond tijdens de nieuwjaarbij-

eenkomst werd bekend gemaakt dat DOS vanwege het dubbele kam-

pioenschap van 2013 is genomineerd voor Biltse sportploeg van het 

jaar. Tijdens het sportgala op 31 januari a.s. wordt de sportploeg 2013 

bekendgemaakt.

Het was de eerste wedstrijd van 

het nieuwe jaar. De Salvo dames 

gingen vlot van start. Met af-

wisselende aanvalscombinaties 

plaatsten zij Allvo voor de nodige 

problemen. Vooral Marit van Ee 

en Nienke van der Burg scoorden 

link op de middenaanval. De set-
winst was voor Salvo met 20-25. 

De tweede set kwam VC Allvo 

beter op gang en begonnen ook 

zij te scoren. Salvo kon de alerte 

houding van de eerste set niet vast-

houden. VC Allvo kwam goed in 

haar spel en won de tweede set met 

dezelfde cijfers 25-20. De Salvo 

dames wisten zich weer te herpak-

ken in de derde set. De passing en 

de aanval werden weer goed op-

gepakt. Hiertegen wist Allvo geen 

antwoord te vinden zodat Salvo 

deze set binnenhaalde met 19-25. 

De vierde set liet een herhaling zien 

van de tweede set. Allvo herstelde 

zich en Salvo kon niet aanhaken. 

Deze set ging naar de tegenstander 

met 25-18. De vijfde set moest de 

beslissing gaan geven. Salvo zette 

vol in op een goede service en wist 

met heel geconcentreerd spel het 

verschil te maken. De set werd af-

getekend gewonnen met 9-15 en 

werd een 3-2 overwinning gevierd. 

Salvo handhaaft zich door deze 

uitslag op een goede middenmoot-

positie. Op 18 januari speelt Salvo 

om 16.00 uur in de Vierstee tegen 

Forza uit Hoogland.

Heren

Het jeugdige team van Salvo had 

niets in te brengen tegen het als 

tweede geklasseerde team van Al-

lvo. Het Almeerse team dat voor 

het kampioenschap gaat was op alle 

onderdelen beter en liet Salvo gena-

deloos weten dat het nog heel wat te 

leren heeft. Alleen in de 3e set wist 

Salvo tegenstand van betekenis te 

geven. Deze competitie is voorals-

nog een harde leerschool voor de he-

ren maar het besef dat het beter kan 

en zal gaan is volop aanwezig. Met 

opgeheven hoofd wordt weer uitge-

keken naar de wedstrijd van 1 febru-

ari om 16.00 uur tegen het bezoeken-

de AFAS Leos uit Leusden dat in de 

middenmoot geklasseerd staat. 

Salvo dames pakken drie punten
Vrijdagavond moest Salvo op bezoek bij het lager geklasseerde VC Allvo in Almere.

De tegenstander bleek een lastig te nemen horde. Salvo won de wedstrijd met de nodige moeite 

met 2-3. De heren moesten ook tegen VC Allvo. Hier betrof het de nummer twee van de poule. 

Het jeugdige team verloor kansloos met 4-0.

FC De Bilt D5 
ongeslagen kampioen

De gehele competitie had FC De Bilt D5 alle wedstrijden 

op een gelijk spel na gewonnen. Het kampioenschap kon 

de D5 dus eigenlijk niet meer ontgaan. Toch was er nog 

1 team waartegen gespeeld moest worden en dat nog een 

kleine kans maakte op de titel. 

Zaterdag 11 januari speelde de D5 de laatste wedstrijd van de competi-

tieronde. Veel ouders waren aanwezig en ook vele opa’s, oma’s, tantes, 

ooms, broers, zussen en vriendjes. De wedstrijd begon heel spannend, 

maar na ongeveer 8 minuten scoorde de D5 de openingsgoal. De tegen-

stander speelde goed en het werd bijna 1-1. De Bilt had echter al laten 

zien dat ze niet alleen goed zijn in het scoren van doelpunten, maar ook 

in het voorkomen van tegendoelpunten. Dat was nu niet anders. Eindig-

de de eerste helft nog in 4-0, in de tweede helft was het al snel 9-0, de 

eindstand. Daar waar nog twijfels bestonden, was nu volledig duidelijk 

dat FC De Bilt D5 de terechte kampioen was met na tien wedstrijden 

86 doelpunten voor en 8 tegen. Het kampioenschap werd gevierd in 

de kantine van FC De Bilt en de kampioenen werden binnengehaald 

begeleid door “we are the champions’. Ze kregen allen een medaille en 

een leukte traktatie van de vereniging. Het was een onvergetelijke dag 

voor de jongens van de D5. (Fred van Ettikhoven)

V.l.n.r. bovenste rij: Bruno Klarenbeek, Davey Arts, Danilo Homan, 
Evan Staats, Teun Kortekaas, Leo Schöttelndreier, Emiel Verhoeven, 
Patrick Muller. Onderste rij: Koen van Wiggen, Ridouane Bakkali, Lex 
van Dijen, Tijmen Smits, Romain Stofferis en J.J. Salgado.

Vervolgbijeenkomst 
nieuwe Vierstee

Op 15 januari 2014 is er met toekomstige gebruikers van 

een mogelijk nieuw te bouwen Vierstee nader overleg.

Na een vorig overleg ontving de Biltsche Sport Federatie, 

die deze bijeenkomsten organiseert, diverse signalen, 

waaruit bezorgdheid blijkt. 

Voordat de volgende plannen gepresenteerd worden wil de BSF nog 

een keer van gedachte wisselen over de wensen en opmerkingen en 

nodigt derhalve iedereen uit op 15 januari om 19.30 uur aanwezig te 

zijn bij een nader overleg in het Groenhorst College. Hoewel het hier 

voornamelijk de groep ‘toneelzaalgebruikers’ betreft, zijn ook anderen 

meer dan welkom.
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

Respectloos

‘Er stonden toen nog drie kippen-

schuren op het land van mijn vader 

en bij de achterste is de bommen-

werper terecht gekomen. De schuur 

die er nu nog staat was de middel-

ste’, vertelt Joop de Kruijff , een 

van de zonen van Dirk de Kruijff, 

op wiens land de B-17 zijn laatste 

rustplaats vond. ‘Ik lag een mid-

dagslaapje te doen toen het gebeur-

de. Mijn vader zou net de koeien uit 

de wei gaan halen, ze moesten naar 

voren toe om te worden gemolken. 

Hij zag nog hoe de B-17 uit de 

voorlaatste sloot opsprong en op 

de ‘derde’ wei tegen de kweek van 

Copijn tot stilstand kwam. Mijn 

vader en mijn broer Dick waren er 

als eersten bij, op de voet gevolgd 

door Hendrik Copijn. De Copijnen 

waren internationaal georiënteerd 

en Hendrik kon zich dan ook goed 

verstaan met de bemanning van het 

vliegtuig. Het was prachtig weer en 

in korte tijd wemelde het op ons erf 

van de dagjesmensen. Binnen een 

minuut of vijftien kwamen de Duit-

sers van Blauwkapel, en een paar 

uit de richting van De Bilt, over de 

sloten aangesneld. Ook een paar 

NSB-ers waren er al snel bij. En een 

grote mond, met al die Duitsers er-

omheen! Een stuurde mij weg, on-

der dreiging van zijn jachtgeweer, 

ik was natuurlijk ook nog maar een 

tiener. Mijn vader stak daar een 

stokje voor en haalde me terug, ik 

moest de koeien van het land gaan 

halen. Toen we later de sloten rond 

de wei schoonmaakten kwamen 

er nog heel wat patroonhulzen uit. 

Er is bij ons op het erf één beman-

ningslid overleden, dat zal rond 

vier uur, half vijf zijn geweest. Hij 

lag op het deksel van de kleine put 

naast de deel van onze boerderij. 

Toen de Duitsers even niet oplet-

ten heeft mijn moeder hem nog wat 

te drinken gegeven. De Duitsers 

gingen zeer respectloos om met de 

slachtoffers. Het hoofd van, de toen 

inmiddels overleden, Roscowick 

was van de putdeksel afgeschoven 

en een langslopende Duitser schop-

te achteloos het hoofd weer terug. 

De bommenwerper is uiteindelijk 

een week later in stukken over ons 

erf afgevoerd.’

Geconsacreerde hostie

‘Wij woonden aan de Oranjelaan 

(in de oorlog omgedoopt in Em-

malaan) en keken vanuit de tuin 

op de kweek van Copijn. Mijn va-

der zat op dat bewuste tijdstip in 

die tuin en zag de bommenwerper 

aankomen. Hij bedacht zich geen 

moment en ging er op af’, vertelt 

de zoon, Julius van Hoffen (1944). 

’Mijn vader was lid van de vrijwil-

lige brandweer én lekenpredikant 

bij de Remonstrantse Gemeente. 

In die laatste hoedanigheid had hij 

voor noodgevallen ook altijd een 

zilveren doosje bij zich met gecon-

sacreerde hosties. Hij heeft zich op 

de boerderij van De Kruijff over de 

zwaargewonde boordschutter Ro-

scowick ontfermd. Rein Buisman, 

militair arts in Utrecht en huisarts 

in Groenekan was opgeroepen en 

constateerde dat bij Roscowick een 

halve heup was weggeschoten. Hij 

was in shock en voelde gelukkig 

geen pijn meer, maar was overigens 

nog helder en bevestigde mijn va-

der dat hij katholiek was. Het was 

duidelijk dat hij niet lang meer te 

leven had en op aanraden van de 

dokter heeft mijn vader Roscowick 

daarom ter plekke de communie 

toegediend. De boordschutter is 

even later op het erf van De Kruijff 

gestorven.

Opmaat naar

een oorlogsmonument (deel 2)

door Frank Klok

De recente berichtgeving in de Vierklank over de noodlanding van de Amerikaanse 

bommenwerper in Groenekan, op 28 mei 1944, heeft de nodige reacties bij lezers losgemaakt. 

Een kleine bloemlezing:

Binnenkort wordt in Groenekan huis-aan-huis gecollecteerd met inte-

kenlijsten. Met de opbrengst zal een monument worden gerealiseerd 

ter nagedachtenis aan het offer dat de bemanning van de B-17 bracht 

voor onze vrijheid. Het monument zal in Groenekan op 28 mei 2014, 

70 jaar na de noodlanding, worden onthuld in aanwezigheid van onder 

meer enkele familieleden van de omgekomen bemanningsleden en van 

leerlingen van de Nijepoortschool, die het monument zullen adopteren. 

Voor meer informatie: www.b17groenekan.nl.

De drie omgekomen bemanningsleden van de B-17

Tijdens de wandeling (start om 

16.00 uur) langs het Zoddengebied 

in polder Maarssenveen zal Bert 

van der Tol vertellen over het ont-

staan en de cultuurhistorie van dit 

unieke gebied. Uiteraard is er ook 

volop aandacht voor de hier aanwe-

zige natuur. Na de wandeling kun-

nen de liefhebbers van stamppot - 

als het weer het toelaat - tussen de 

schapen van het eten genieten.

Wilt u deelnemen aan de wandeling 

en/of de stamppotmaaltijd dan kunt 

u zich aanmelden bij  Henk van 

Zijtveld, tel 0346-281266. of per 

mail: aanmelden@anvnoorderpark.

nl. Aanmelden kan tot 22 januari. 

Zie ook: www.anvnoorderpark.nl.

Agrarische Natuurvereniging Noor-

derpark organiseert winterse wande-

ling en een heerlijke stamppotmaal-

tijd. [beeld: Annemieke Roestenberg]

Wandelen en stamppotmaaltijd
Op zaterdag 25 januari is er gelegenheid om op een wel heel bijzondere locatie echte Hollandse 

stamppot te eten. De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark organiseert op die dag een 

winterwandeling met aansluitend een stamppotmaaltijd. U bent welkom vanaf 15.30 in de 

museumboerderij Vredegoed aan de Heuvelllaan 7 in Tienhoven/Oud Maarssenveen.

Expositie 
Fotoclub Bilthoven

Leden van Fotoclub Bilthoven exposeren van vrijdag 3 januari tot en 

met vrijdag 7 maart 2014 hun werk in wijkrestaurant Bij de Tijd in De 

Bilt. De exposanten hebben zich laten inspireren door het thema ‘Ge-

neraties’. De tentoonstelling is tijdens de openingstijden van Bij de Tijd 

te bezoeken van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur. 

Op vrijdag 3 januari werd de tentoonstelling geopend door 

Fotoclub-voorzitter Ton Bergmans en manager Anouscka Voors.  

[foto Henk van de Bunt]

Nieuwe expositie 

ArtTraverse
ArtTraverse exposeert vanaf 12 januari tot en met dinsdag 25 februari 

schilderijen van Basher Mahdi (Irak, 1950) en beelden en reliëfs van 

Kasum Kasumov (Azerbeidzjan, 1961). Het werk van Basher laat zich 

omschrijven als surrealistisch, terwijl de beelden en reliëfs van Kasum 

gekenmerkt worden door hun klassieke stijl en symboliek. [HvdB]

 

De expositie met schilderijen van Basher Mahdi (rechts) en reliëfs 

en beelden van Kasum Kasumov werd jl. zondag geopend en is te 

bezichtigen tijdens kantooruren maandag, woensdag, donderdag en 

vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur en dinsdag van 08.30 tot 19.00 uur.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

"SUNDAY ROAST" op zondag wordt voortgezet!

Woe.
15-01

Geconfijte eendenbout, 
flensje met brie

of
Gebakken mosselen met 

knoflookboter

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
16-01
Vrij.

17-01
Woe.
22-01

Wildgoulash met aardappeltjes 
en stoofappeltjes

of
Gebakken sliptongetjes 
2 stuks (3 stuks € 15,-)

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
23-01
Vrij.

24-01


