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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Stationschefwoning nog niet van de baan

Op 22 december 2011 werd in de gemeenteraad het burgerinitiatief voor het behoud van de 

stationschefwoning in Bilthoven ongeldig verklaard. Wel nam de raad een motie aan waarin het 

college wordt verzocht te onderzoeken of het inancieel mogelijk is de stationschefwoning op de 
huidige locatie of elders in het plangebied te behouden. De woning is inmiddels gesloopt.

Onlangs werden de heren Van Vlo-

dorp, voorzitter van de Historische 

Kring D’ Oude School De Bilt. en De 

Kock, van PCU Heemschut, geïnfor-

meerd over de stand van zaken rond 

de stationschefwoning. In een nota 

van B en W is een hoofdstuk opge-

nomen waarin wordt uitgegaan van 

herbouw van de woning zoals die er 

oorspronkelijk heeft uitgezien. Bij de 

sloop zijn de waardevolle kenmer-

kende elementen bewaard gebleven 

en opgeslagen. Van Vlodorp en De 

Kock zijn van mening dat herbouw 

met deze elementen mogelijk moet 

zijn, zonder dat de oorspronkelijke 

uitstraling geweld wordt aangedaan. 

Locatie en functie

‘Het terrein aan de noordwestzijde 

van het stationsgebied wordt een 

openbaar vervoer terminal. Daar kan 

een wat kleiner gebouw met een be-

paalde functie goed bij passen.’ Van 

Vlodorp en De Kock denken daarbij 

aan een wachtruimte voor reizigers. 

‘Ook is een horecagelegenheid ge-

combineerd met VVV-activiteiten 

mogelijk. Na het vrijkomen van de 

grond van autobedrijf Bochane kan 

het gebouw in zijn volle glorie wor-

den herbouwd. Het staat dan bij de 

plek van de P+R.’ Van Vlodorp en 

De Kock denken dat de noordoost-

zijde van het stationsgebied ook een 

reële mogelijkheid kan zijn voor het 

gebouw met een passende functie. 

‘Het spoorwegmuseum in Utrecht 

zou de stationschefwoning wel op 

zijn terrein wil realiseren en inancie-

ren, maar dat vinden wij jammer voor 

Bilthoven.’ 

Exploitatie

Van Vlodorp en De Kock vinden het 

van belang dat er uitzicht is op een re-

alistische exploitatie voor een aantal 

jaren. ‘Raffaele La Pota Copia zegt 

onder bepaalde voorwaarden bereid 

te zijn ten noorden van het station in 

een herbouwde stationschefwoning 

een horecagelegenheid te willen ex-

ploiteren. Hij bezit nu de Italiaanse 

delicatessenzaak Gusto Giusto op 

de Hessenweg in De Bilt. Hij zou de 

historie van het gebouw op een of an-

dere wijze in zijn zaak uit kunnen la-

ten komen.’ Van Vlodorp en De Kock 

denken voor herbouw van de woning 

ook aan de noordoostzijde van het 

spoor, waar nu ietsenzaak Bakker 
is. Zij zouden het dan de monumen-

tenstatus willen teruggeven. ‘De ge-

plande bouw van het appartementen-

complex daar is voor onbepaalde tijd 

uitgesteld. We wensen ook dat het 

Dudokgebouw blijft bestaan en de 

monumentenstatus krijgt toegekend. 

We denken dat zo het stationsgebied 

nog iets van het oude dorpse karakter 

kan behouden.’ [GG]

De initiatiefnemers hebben hun ideeën op 17 januari in de raadscommissie 

toegelicht. 

Begin juni 2012 werd de stationschefwoning gesloopt.’

Geen Nationaal 
Tenniscentrum in De Bilt

Het college van Burgemeester en Wethouders van De Bilt is 

samen met de Koninklijke Lawn en Tennisbond (KNLTB) tot 

de slotsom gekomen, dat de vestiging van een Nationaal Tennis 

Centrum in de gemeente De Bilt niet haalbaar is.

In de afgelopen maanden is overleg gevoerd met de Provincie Utrecht 

over de haalbaarheid van een NTC op de locatie aan de Groenekanseweg 

181 in De Bilt. De provincie stelt twee belangrijke randvoorwaarden aan 

de vestiging van een NTC op die plek. Ten eerste - en dat geldt voor de 

hele provincie Utrecht - mag er geen extra kantoorruimte bij komen. Dit 

betekent dat wanneer er een nieuw kantoor wordt gebouwd, er op een 

andere plek kantoorruimte moet verdwijnen. 

Daarnaast stelde de provincie als voorwaarde dat bij de vestiging van 

het NTC op die locatie, grenzend aan een natuurgebied, een extra groene 

buffer aan de rand moet worden aangelegd. Dit om de aangrenzende na-

tuur te beschermen en te versterken. 

Met beide randvoorwaarden zijn extra kosten gemoeid. Uit de gesprek-

ken met de KNLTB is inmiddels gebleken dat realisatie van het project 

onder deze voorwaarden niet haalbaar is. Daarmee is het plan van de 

baan en komt er dus geen Nationaal Tenniscentrum in de gemeente De 

Bilt.

Achtergrond

De KNLTB heeft vorig jaar ongeveer zestig gemeenten in het midden 

van het land benaderd met de vraag of zij geïnteresseerd waren in de 

vestiging van een Nationaal Tenniscentrum (NTC). Dit zou onder andere 

moeten bestaan uit kantoorruimte, een tennishal en buitenbanen. 

Het college heeft toen onderzocht of een NTC een plek zou kunnen krij-

gen op het terrein aan de Groenekanseweg 181, vlakbij bedrijvenpark 

Larenstein. In het najaar van 2012 gaf de Tennisbond aan dat De Bilt op 

de shortlist stond. Het haalbaarheidsonderzoek werd toen opgenomen 

in de ontwikkeling van de gebiedsvisie voor De Bilt West en is in dat 

verband ook met bewoners en betrokken partijen besproken.

De natuurstatus van de Biltse Duinen

is beslist iets om rond te bazuinen

het is een uniek gebied

waar een ieder geniet

en nu blijvend vrij rond kan gaan struinen

Guus Geebel Limerick

Auto’s te koop gevraagd

Directe betaling en vrijwaring.  

Contact: Stephan de Vries  

06 - 25046414

www.acconavm.nl 

Kantoor Utrecht   Utrechtseweg 370   

3731 GE De Bilt   030 - 221 20 40
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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

Kerkdiensten

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

27/1 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

27/1 • 9.00u - Kand. G.A. van Ginkel
27/1 • 18.30u - Ds. R.W. Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

27/1 • 10.30u - Bezinningssamenkomst - 
Hannah Blom

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

27/1 • 10.00u - Dhr. Ron de Graaff

R.K. Kerk O.L. Vrouw

27/1 • 10.30u - Woord en Communieviering

Ger. Kerk 

(wijkgemeente d’Amandelboomt)

27/1 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
27/1 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

27/1 • 10.00u - Ds. G.J. Codée  
27/1 • 19.00u - Ds. M. Batenburg

Pr. Gem. Immanuelkerk

27/1 • 10.00u - Ds. R. Alkema
27/1 • 19.30u - Taizé

Pr. Gem. Opstandingskerk

27/1 • 10.00u – Mevr. ds  E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

27/1 • 10.30u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
27/1 • 10.00u - Dhr. Henri Schipper

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

27/1 • 10.30u - Mw. ds.  E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk

27/1 • 10.00u - Ds. P. Molenaar
27/1 • 18.30u - Ds. A. Langerak

Herst. Herv. Kerk

27/1 • 10.30 en 18.00u - 

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

27/1 • 11.00u - Ds. R. v.d. Beld 

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

27/1 • 10.00u - Ds. J. Veldhuijzen
27/1 • 18.30u - Ds. G.J. van den Top

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

27/1 • 9.30u - Ds. R. v.d. Beld
27/1 •17.00u - Ds. P. Wansink 

 

St. Maartenskerk

26/1 • 19.00u - Eucharistieviering
27/1 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

27/1 • 10.00u - Ds. W.S. Duvekot
27/1 • 18.30u - Hr. J. Schep

PKN - Herv. Kerk

27/1 • 10.00u - Ds. J. Bogerd
27/1 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
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Amnesty in de bibliotheek

Op zaterdag 26 januari a.s. staat 

Amnesty International van 11.00 
tot 12.30 uur met een stand in de 

openbare bibliotheek van Bilthoven. 

Daar kan men een handtekening zet-

ten onder petities waarmee Amnesty 
bij regeringen aandacht vraagt voor 

gevangenen waarvan de mensen-

rechten geschonden worden. Ook is 

er informatie over Amnesty zelf en 
haar acties.

Soefi-bijeenkomst 

 

Op zondag 27 januari verzorgt het 

Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 
een universele eredienst in Huize 

het Oosten, ingang Jan Steenlaan 25, 
Bilthoven. Aanvang 11.00 uur. Het 
thema is: ‘De ontmoeting’.

Het Soefisme is een religieuze 
levensbenadering, gebaseerd op 

geestelijke vrijheid, respect voor alle 

religies en het bewust ervaren van 

het dagelijks leven als bron van spi-

rituele groei. (www.soefi.nl) 

Erwtensoep-actie

Nu het volop winter is, organiseert 

het Comité Pastorie Maartensdijk 
van de Hersteld Hervormde Kerk in 
Maartensdijk een erwtensoep-actie 

om geld in te zamelen voor de nieuw 

te bouwen pastorie. 

Bestellen kan op cpm@solcon.nl. 

Bij adresvermelding worden bestel-

lingen graag thuis bezorgd. 1 liter-

pot kost 5 euro en 3 liter verkrijgt 
men voor 10 euro.

Taizé-lichtjesdienst

Op 27 januari om 19.30 uur is er in 
de Immanuëlkerk, Soestdijkseweg 
49 in De Bilt, een Taizédienst, met 
het Taizékoor o.l.v. Els Firet. Bidden 
en zingen en tien minuten stil zijn 

in de sfeer van het Franse klooster 
waar elk jaar zoveel jongeren naar 

toe gaan. 

Deze keer wordt het een lichtjes-

dienst, zoals aan het eind van een 

week in Taizé plaatsvindt: de aan-
wezigen krijgen een kaarsje bij bin-

nenkomst die tijdens de dienst aan-

gestoken worden.

Middagdienst in Ontmoetingskerk

Op 27 januari organiseert de PKN 
gemeente Maartensdijk en Holland-

sche Rading weer een middagdienst. 
Dit jaar hebben de middagdiensten 

alles met Geloof, Hoop en Liefde 
te maken. In deze dienst van 27 
januari verzorgt ds. Paul Wansink 
uit Bilthoven om 17.00 uur de invul-

ling samen met Sparks of Joy uit 
Westbroek. Rick Grootendorst zal de 
samenzang op het orgel begeleiden. 

Na afloop van de dienst is er soep 

met brood. 

Een man met karakter.

Wij zijn met je meegegaan zo ver we konden,
nu moeten wij je laten gaan ...

Op 17 januari 2013 is, in de leeftijd van 63 jaar, overleden mijn 
lieve man, onze vader en opa

Adriaan van Yperen

Alle liefde, warme vriendschap en genegenheid 
die hij ons in zijn leven heeft gegeven en heeft 

mogen ontvangen, zullen wij in ons hart meedragen.

Nel

Teunis en Mandy
Nanda en Cornell
Lisette en Johan

Ad en Dragana
Danielle en Jan
Monique en Tom

Kleinkinderen

Reigersbek 20
3738 TN  Maartensdijk

De begrafenis heeft woensdag 23 januari op begraafplaats  
Den en Rust te Bilthoven plaatsgevonden.

Ook aan een lang, gelukkig en zorgzaam leven komt een einde.

Weer samen met Albert.

Elly Verdooren - van Eck
weduwe van Albert Verdooren

* Maartensdijk, 26 maart 1923

† Maartensdijk, 17 januari 2013 

 Broers en schoonzussen

 Neven en nichten

Correspondentieadres: 

Jannie Rigter - Daals

Charles Weddepohllaan 46

3739 LE Hollandsche Rading

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de Nederlands 

Hervormde Begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de Nederlands 

"De kaarten zijn geschud,

het spel is gespeeld."

Op de prachtige leeftijd van 92 jaar is, na een lang en werkzaam leven, 

waarin verdriet hem niet bespaard is gebleven, van ons heengegaan  

onze pa en opa

Jan Gaasenbeek

Weduwnaar van Cornelia Anthonia de Jong

Westbroek     Maartensdijk

3 september 1920    16 januari 2013

 Jan (in herinnering)

 Ron en Nelleke

 Jan

 Peter en Romina

 Martin en Patricia

 Victor en Naomi

 Jeremy en Suzanne

Correspondentieadres:

Looydijk 34

3612 BG Tienhoven

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Oud papier 
Westbroek

Op zaterdag 26 januari zamelen 

leden van muziekvereniging De 

Vriendenkring weer oud papier in. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om het 

oude papier vóór 8.00 uur aan de 
weg op of de daarvoor bestemde 

plaatsen te zetten. Inwoners van de 
nieuwbouw worden verzocht ook 

de container op de vertrouwde plek 

neer te zetten.

Hollandsche Rading

Zaterdag 26 januari wordt door mu-
ziekvereniging Kunst & Genoegen 
oud papier in Hollandsche Rading 
ingezameld. De wagen vertrekt 

om 9.00 uur vanaf ‘Het Rondje’. 
U wordt vriendelijk verzocht de 

papiercontainers en/of het goed ge-

bundelde papier tijdig aan de weg 

te zetten.
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VOETMASSAGE

WWW.PRAKTIJKVOORVOETMASSAGE.NL 

Voordorpsedijk 28  Groenekan  06 23 52 68 54

Zelf kiezen voor Elektronisch 
Patiënten Dossier 

door Marijke Drieenhuizen

Iedereen die dat wil kan vanaf nu een eigen Elektronisch Patienten Dossier (EPD) krijgen.  

Via het EPD kunnen zorgverleners, zoals bijvoorbeeld een arts in een huisartsenpost of  

een apotheek ‘s avonds of in het weekend, informatie uitwisselen over patiënten en  

medicijngebruik om zo snel en accuraat de juiste zorg te kunnen verlenen.

Een voorwaarde is dan wel dat de 

huisarts, apotheek en ziekenhuis zijn 

geregistreerd bij het Landelijk Steun-

punt. Daar zit dan ook gelijk één van 

de knelpunten; veel huisartsen, apo-

theken en ziekenhuizen zijn nog niet 

aangesloten. Eind 2008 is, na een lan-

delijke campagne, het EPD opgestart 

op initiatief van de regering. Iedereen 

heeft toen een brief ontvangen. Men-

sen die niet mee wilden doen moesten 

dat kenbaar maken. Liet je niets ho-

ren dan deed je mee. Er was toen nog 

geen oficiele politieke goedkeuring. 
De Tweede Kamer stemde in met de 

EPD-wet. De Eerste Kamer deed dat 

in april 2011 niet. In september 2011 

maakten vijf koepelorganisaties met 

steun van de minister een doorstart 

met private middelen. Na kritiek werd 

ook dat weer stilgelegd. Vervolgens 

werd de Vereniging Zorgaanbieder 

voor Zorgcommunicatie (VZVZ) op-

gestart. Zij willen het EPD behouden 

en verder uitbreiden. Zij beheert ook 

het Landelijk Schakelpunt (LSP) dat 

het belangrijkste onderdeel is van het 

netwerk waarover de medische en 

medicijngegevens in digitale vorm 

beschikbaar komen voor zorgverle-

ners.

Gevaarlijk

Apotheek Maertensplein staat ge-

registreerd bij het LSP en is actief 

bezig met het EPD. Els Coyajee-Ge-

selschap, eigenaar en apotheker van 

Apotheek Maertensplein; ‘Ik vind het 

belangrijk dat altijd, overal de medi-

cijngegevens van een persoon bekend 

zijn. Een ongemak komt niet alleen 

voor op werkdagen tussen acht en vijf 

uur. Vaak gebeurt het toch op juist die 

andere momenten. Als op de eigen 

huisartsenpost of een andere huisart-

senpost de medijngegevens zichtbaar 

zijn, kan dat problemen voorkomen. 

Bekend is uit een groot onderzoek in 

2005 en 2006 dat 5,6% van de acute 

ziekenhuisopnames een relatie had 

met een geneesmiddel. Dat kan voor-

komen worden als bekend is waarvoor 

en hoeveel iemand van een bepaald 

medicijn gebruikt’. Alle mensen die 

ingeschreven staan bij haar apotheek 

kunnen nu kiezen voor het meedoen 

aan het zichtbaar maken van de medi-

cijngegevens voor andere zorgverle-

ners. ‘Voor iedereen die toestemming 

verleent zullen de belangrijkste me-

dicijngegevens inzichtelijk worden 

gemaakt. Alleen indien iemand met 

een zorgvraag zich ergens meldt mag 

het dossier ingekeken worden. Het 

wordt ook zichtbaar wie wanneer de 

gegevens heeft geraadpleegd en op 

misbruik staan zware sancties’. 

Begin

Het systeem gaat nu uitgerold wor-

den. Nog lang niet alle apotheken en 

huisartsen doen mee. Van de apothe-

ken doet inmiddels landelijk de helft 

mee. Van de huisartsenposten werken 

inmiddels 85% via het LSP. In een 

aantal regio’s wordt ook door huis-

artsen al actief gebruik gemaakt van 

de gegevensuitwisseling via het LSP. 

Een aantal praktijken uit de gemeente 

De Bilt staat inmiddels geregistreerd, 

anderen zoeken nog uit wat er alle-

maal moet gebeuren voordat registra-

tie mogelijk is. In deze regio schijnt 

het LSP voor hen nog niet optimaal 

te werken. Voor de regionale uitwis-

seling van gegevens wordt daarom 

dan ook vaak nog door hen gebruik 

gemaakt van een ander systeem. Els 

Coyajee-Geselschap; ‘De eerste stap 

is gezet en daar ben ik blij mee. Wij 

willen goede zorg leveren en dat kan 

alleen als de belangrijke gegevens 

bekend zijn’. Bij elk eerste bezoek 

aan de apotheek wordt nu gevraagd 

of men toestemming geeft om de 

mecijngegevens zichtbaar te maken 

voor andere zorgverleners. De me-

dewerker registreert de toestemming 

in de administratie. Geeft men geen 

toestemming dan wordt ook dat vast-

gelegd. Els Coyajee-Geselschap; ‘Ie-

dereen is vrij om zijn of haar eigen 

keuze te maken. Indien men geen toe-

stemming geeft dan adviseer ik hen 

wel om altijd een kaartje bij zich te 

hebben waarop het medicijngebruik 

vermeld staat’. 

Els Coyajee-Geselschap maakt zich hard voor het Elektronisch Patienten 

Dossier (EPD).

Verharde baan op vliegveld 
Hilversum van de baan

Problematiek voor De Bilt zeker niet van de baan

door Henk van de Bunt

Er is de laatste maanden heel veel te doen geweest over vliegveld Hilversum. Burgemeester en 

Wethouders van Hilversum besloten op 2 oktober jl. de gemeenteraad van Hilversum  

voor te stellen om de bouw van 600 woningen in Ter Sype mogelijk te maken.

Het bouwplan is direct ten westen van 

vliegveld Hilversum gelegen. Over 

dit gebied is één van de drie vlieg-

circuits van het vliegveld gesitueerd 

(baan 13-31). Dit circuit zou moeten 

worden gesloten om de woningbouw 

mogelijk te maken. Het vliegverkeer 

moet dan over de beide andere ba-

nen afgewikkeld gaan worden: rich-

ting Hollandsche Rading en richting 

Noorderpark. 

Rob Klaasen is lid van de Dorps-

raad Hollandsche Rading en zit sinds 

1978 in de commissie Milieuhygiëne 

van vliegveld Hilversum: ‘Omdat de 

banen op vliegveld Hilversum gras-

banen zijn wordt gevreesd dat door 

het intensievere gebruik van de twee 

overblijvende banen de grasmat ka-

pot zal gaan. Vandaar dat tevens 

werd voorgesteld om de baan rich-

ting Noorderpark te verharden. Te-

gen deze verharding is veel protest 

gerezen, zowel vanuit de omringende 

plaatsen als ook vanuit Hilversum 

zelf. Er zijn veel brieven geschreven, 

acties gevoerd via internet, er zijn 

politieke bijeenkomsten aan gewijd, 

veel lobbywerk verricht etc. etc. De 

belangrijkste reden om tegen de ver-

harding te zijn was, dat men vreesde 

dat er hierdoor meer zou worden ge-

vlogen met zwaardere vliegtuigen’. 

Ruimte

Op 21 november jl. werd het voorstel 

in de commissie Ruimte van de ge-

meente Hilversum besproken, waar-

bij veel oppositie was gemobiliseerd. 

Niettemin wenste het college het 

voorstel toch in de gemeenteraad van 

18 december jl. te brengen. Te elfder 

ure bleek dat D66, als sleutelpartij in 

de gemeenteraad, het voorstel niet 

langer wenste te steunen. Het college 

van B&W heeft toen het punt van de 

agenda gehaald. Op woensdag 9 janu-

ari jl. is er een motie in de gemeen-

teraad van Hilversum behandeld die 

ondertekend was door alle partijen, 

m.u.v. Hart voor Hilversum, waarin 

de verharde baan werd afgewezen. 

Bovendien werd gesteld dat de ver-

keersafwikkeling rond de nieuw-

bouwwijk de instemming zou moeten 

hebben van de gemeente Hilversum. 

Rob Klaassen: ‘Natuurlijk is het 

winst dat in ieder geval de verharding 

van de baan van de baan is.’

Andere kant

‘Aan de andere kant moeten we niet 

denken - en zeker niet de gemeente 

De Bilt- dat we er nu al zijn. Integen-

deel. De gemeente Hilversum heeft 

gehoor gegeven aan het verzoek van 

haar burgers om de verharde baan te 

schrappen, maar de bouw van 600 

woningen blijft onverkort gehand-

haafd. Over de afwikkeling van het 

wegverkeer dat dit woningbouwplan 

met zich brengt moet er vooraf met 

Hilversum overeenstemming bereikt 

zijn. Over de gemeente De Bilt wordt 

met geen woord gerept. Het woning-

bouwplan geeft ruim 1600 extra ver-

keersbewegingen per dag over de To-

lakkerweg en Kon. Wilhelminaweg. 

Bovendien komt in de nieuwe opzet 

met twee parallelle grasbanen al het 

vliegverkeer ofwel richting Holland-

sche Rading ofwel richting Noorder-

park /Westbroek. Kortom alle lasten 

komen onze richting op en de lusten 

komen bij Wijdemeren en Hilversum 

terecht. De weg die de gemeente De 

Bilt nu heeft te gaan zal van velen een 

grote inzet en creativiteit vragen.’.

Rob Klaassen: ‘Natuurlijk is het winst dat in ieder geval de verharding van de 

baan van de baan is’.

Spiritueel Filmfestival De Bilt
 

 Op vrijdag 25 en zaterdag 26 januari 2013  opent de 

katholieke kerk van De Bilt haar deuren met opnieuw een 

tweedaags spiritueel ilmfestival. Alle vier de ilms zijn 
toegankelijke, aangrijpende bioscoopilms.

Op vrijdagochtend 25 januari 10.00 uur is er een voorstelling voor scholen, 

waarbij Letters to God wordt vertoond. Deze ilm uit 2010 is gebaseerd op 
het echte verhaal van de 8-jarige, zieke Tyler Doherty en de bijzondere rol 

van een postbode in Tylers “brieven naar God’’. Vrijdagmiddag  om 14.00 

uur staat Father Damian  (1999) op het programma. 

De ilm is gebaseerd op het leven van de Belgische Pater Damiaan, die in 
1872 er voor koos om te werken op het leprozeneiland Molokai. Damiaan 

helpt de leprozen in hun levensbehoeften, geeft hen geestelijke bijstand en 

geeft hen in ieder geval een stukje waardigheid terug. Een bijzonder verhaal 

met een sterke cast met Sam Neill, Peter O’Toole en Derek Jacobi.

 

Avond

Vrijdagavond 19.30 uur wordt Conversations with God (2007) getoond. Dit 

is een verilming van de gelijknamige bestseller door Neale Donald Walsch. 
Het is het autobiographisch verhaal over een succesvol iemand die na een 

aantal persoonlijke tragedies in een tent moet leven, en vervolgens, schrij-

vend en zoekend naar een spiritueel evenwicht, zichzelf en anderen er bo-

ven op helpt.

Zaterdag

Zaterdagavond 19.30 uur gaat het licht uit voor Tree of Life  (2011) waarbij 

Brad Pitt, Sean Penn en Jessica Chastain op hun best acteren. Deze beto-

verende ilm zoekt, op een impres-

sionistische wijze, naar de beteke-

nis van het leven en maakt daarbij 

gebruik van de jeugdherinneringen 

van de hoofdpersoon uit het Texas 

van de jaren vijftig. 

Alle ilms zijn Nederlands onder-
titeld en worden kort ingeleid. De 

plaats van handeling van het ilm-

festival is Kerklaan 1, De Bilt en de 

toegang is gratis. Aanmelden kan 

via info@katholiekekerkdebilt.nl  of  

via het parochiesecretariaat,  tele-

foon: 030 2200025. 



Reclame geldig vanaf 
donderdag 24 januari
t/m woensdag 30 januari

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

Kip-rollade

Rosbief

Hamlappen

Procureurlappen
lekker om te sudderen

Lekker én makkelijk 
varkenshaas in 
peper-roomsaus

Kipfilet
naturel of gemarineerd

Gehakte biefstuk

Gehaktbroodjes
15 minuten op 180 graden 
in de oven

500
gram 4.98

500
gram 4.98

100
gram 1.25

500
gram 4.98

100
gram 1.75

Per
stuk 1.25

VOORDEEL HELE WEEK

VLEESWAREN-DUO

2x 100
gram 3.49

VLEESWAREN-DUO

Ouderwetse klassieker: 
broodje half-om 
Pekelvlees én 
Runderlever

Extra vleeswaren-duo

2x 100
gram 2.49

Filet Americain

Hammousse

Grillworstsalade

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Maandag-Dinsdag Voordeel

STOMPETOREN 

BELEGEN

VILLA NELLA

PINDA-ROZIJNENMIX

HUISMIX100
gram 1.25

100
gram 0.70

100
gram 1.25

500
gram 5.75

Lekker Italiaans gekruid!

Gehaktschnitzels

Gehaktstaven

Gehaktspeciaaltjes

6 halen / 
   5 betalen

Alléén DONDERDAG

Vers gesneden

Snijboontjes
400 gram

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

De echte

Bildtstar aardappels
zak 2½ kilo

•  Kantonese kip
MET RIJST _____________ 100 GRAM 0,99

OP VELER VERZOEK, NOG 1 KEER

•  Wild goulash
MET PUREE EN RODE KOOL

 ___________________ 100 GRAM 1,25

•  Prei-gehaktschotel
 ___________________ 100 GRAM 0,99

ZATERDAG VERSE SUSHI !!!

Alle soorten Hollandse kleine

Tomaatjes
500 gram - onbespoten

1,99 2,49

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gesneden
Bietjes
_________________________ 500 GRAM  0,99
De allerbeste
Navelsinaasappels
_________________________ HÉÉL KILO  1,25
Diverse soorten
Alle lasagnes
_________________________ 100 GRAM  0,99

MAANDAG 28 JANUARI, DINSDAG 29 JANUARI 

EN WOENSDAG 30 JANUARI

1,99

Alle stamppotten en
rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

Denk aan de vitaminen
Nu de lekkerste ...

Mandarijnen
en Perssinaasappels

2e zak gratis
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advertentie

De Bilt in 2013 en 2014 ‘Kernen met pit’
door Henk van de Bunt

Afgelopen zaterdag werd op Landgoed Oostbroek de uitslag van ‘Kern met Pit’, de 

leefbaarheidswedstrijd van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, bekend gemaakt.  

Het project De Bilt Schrijft was hiervoor in de race voor de provinciale trofee van ‘Kern met Pit’.

Voor het eerst bepaalde ook het pu-

bliek mee wie de winnaar werd. Van 

1 november tot en met 31 december 

2012 kon er gestemd worden op www.

kernmetpit.nl; dus ook voor het pro-

ject De Bilt Schrijft! De provinciale 

trofee werd helaas niet binnengehaald: 

De Bilt Schrijft eindigde op de derde 

plaats.

Kern met Pit is een jaarlijkse wed-

strijd georganiseerd door Konink-

lijke Nederlandse Heidemaatschappij 

(KNHM). Bewonersgroepen worden 

uitgedaagd om hun idee voor de leef-

omgeving binnen een jaar te realiseren. 

Wie dat voor elkaar krijgt, ontvangt 

het predicaat Kern met Pit en duizend 

euro. Daarnaast wint per provincie één 

bewonersgroep de trofee en een ex-

tra prijs van vijftienhonderd euro. De 

winnaar van deze trofee wordt voor 

1/3 bepaald door een vakjury, 1/3 de 

deelnemers zelf en dus voor 1/3 het 

Nederlands publiek.

Kanshebbers

Er waren in de provincie Utrecht nog 

vier andere projecten aangemeld: Uit 

Achterveld meldde zich het project 

Young een groep vrijwilligers van on-

geveer 20 jongeren, die onder begelei-

ding activiteiten organiseert onder het 

motto “van de jeugd, voor de jeugd”. 

De gemeente Via¬nen gaat link be-

zuinigen op het groenonderhoud. In 

de wijk Mon¬nikenhof daar heeft een 

deelgroep van het Bewoners Over-

leg de snoei-handschoen opgepakt. 

Nieuw Rotsoord is een speeltuin an-

nex kinderboerderij in een oude wijk 

(Hoograven) in de stad Utrecht. De 

kinder¬boerderij wordt beheerd door 

een stichting, waarin veel bewoners 

actief zijn. Het herten¬kamp, gele-

gen aan de zuidkant van het centrum 

van Via¬nen, dreigde ook van de be-

zuinigingsdrift van de gemeente het 

slachtoffer te worden. Een aantal en-

thousiaste omwonenden is in 2011 het 

ini¬tiatief gestart om het kamp te red-

den, door beheer en onderhoud voor 

een langere periode over te nemen. Zij 

werden de provinciale winnaar.

De Bilt schrijft

Het afgelopen jaar en eigenlijk al 

vanaf het voorjaar van 2011, heeft De 

Bilt Schrijft verhalen uit de levens van 

mensen uit de zes dorpen van De Bilt 

verzameld. Dit in het kader van het 

900-jarig bestaan van de gemeente 

dat in 2013 wordt gevierd. De verha-

len staan deels op de website www.

debiltschrijft.nl, een selectie wordt 

gepubliceerd in het boek ‘Verhalen 

van Vroeger & Nu’ dat maart 2013 

verschijnt en er worden ook verhalen 

opgenomen voor diverse audiotours 

in de verschillende dorpen. Iedere 

maand verscheen in De Vierklank een 

onderwerp/schrijfopdracht waarover 

het geschreven verhaal moest gaan. 

Zo heeft men veel (oud) inwoners 

weten te bewerkstelligen om de pen 

ter hand te nemen. De jury schreef in 

haar rapport dat het project “De Bilt 

Schrijft” inwoners weet te interesseren 

voor hun leefomgeving.De jury is van 

mening dat dit project aan de gestel-

de voorwaarden meer dan voldoet en 

waardeerde het project van harte met 

het predicaat Kern met Pit.

Gespannen luisteren Mechteld Alberts, Wilma van der Laan, Loek Cremers, 

Petra Cremers, Abe Postema en Veroniek Clerx toe, wanneer de uitslag 

bekend wordt gemaakt.

Reactie van de deelnemers: ‘We geven het stokje nu graag door aan de 

Vrienden van het Van Boetzelaerpark uit De Bilt, die afgelopen zaterdag 

werden toegelaten tot de editie 2014 van Kern met Pit en wensen Sven Gutker 

de Geus, Veroniek Clerx en andere deelnemers veel succes met hun mooie 

plan voor een appelboomgaard in het park. Misschien liggen er over een 

aantal jaren dan Biltse appeltjes te glimmen en te glinsteren’.

Het projectteam van  
Stichting 900 jaar De Bilt

door Henk van de Bunt

Het bestuur van de stichting 900 jaar De Bilt is eensamenstelling van personen uit verschillende 

Biltse maatschappelijke organisaties. De activiteiten worden gecoördineerd door de stichting en zijn 

bestemd voor heel veel verschillende doelgroepen. De activiteiten gaan 14 maart van start met een 

grandioze opening bij het gemeentehuis. Deze week stellen wij Het projectteam voor. 

Fredie Blankestijn woont 10 jaar in 

De Bilt en met een klein uitstapje 

naar Utrecht heeft zij haar jeugd in 

Hollandsche Rading doorgebracht. 

Sinds eind september is zij project-

leider voor het jubileumjaar 900 Jaar 

De Bilt: ‘Alle projecten die georgani-

seerd worden hebben een vertegen-

woordiger in het bestuur. Als pro-

jectleider helikopterview ik voor alle 

projecten. Er komt enorm veel kijken 

bij de organisatie van het jubileum-

jaar. Zo is het foto-team druk bezig 

met de verdeling van de evenementen 

voor een compleet fotograisch ver-
slag. Voor de PR- commissie maken 

we plannen om 900 jaar De Bilt zo 

goed en veel mogelijk te laten zien 

aan de inwoners via onder andere 

spandoeken, ansichtkaarten en ver-

schillende soorten vlaggen. 

Kortom, ik wil graag alle generaties 

uit alle kernen met elkaar verbinden’. 

Fredie presenteert  elke donderdag 

van 10.00 tot 12.00 uur het radiopro-

gramma CultUur en andere zaken op 

Roulette FM, waarin zij ook veel aan-

dacht aan 900 Jaar De Bilt besteedt: 

‘Ik wil alle vrijwilligers en betrokke-

nen de kans geven om hun verhaal te 

komen vertellen in de studio. 

Ik hoop ook op die manier te kunnen 

verbinden’.

Anja

Anja Donker woont ruim 16 jaar in 

Bilthoven, geboren en getogen in 

Utrecht en moeder van  drie kinde-

ren: ‘Nadat bureau GaB zich heeft 

bezig gehouden met het opzetten van 

de feestelijkheden rondom het jubile-

umjaar, beman ik sinds anderhalf jaar 

het secretariaat van de Stichting. Ik 

heb geen speciieke portefeuille. Al-
lerhande secretariële werkzaamheden 

zitten in mijn pakket: notuleren van 

de vergaderingen, het beheer van de 

website, het beantwoorden van het 

algemene mailadres. Ik heb onder an-

dere bemoeienis met de Startdag op 

14 maart 2013 en ben ik lid van de 

PR-commissie. Al met al een goed 

gevulde taak. Het is erg leuk te ont-

dekken wat de geschiedenis is van de 

gemeente waarin je woont. De grond 

waarop je loopt, heeft een oude histo-

rie. Behalve dat ik het leuk vind om 

met plaatsgenoten deze vrijwillige 

klus te klaren, is het enorm leuk om 

nieuwe mensen te ontmoeten. En dat 

is wat er al anderhalf jaar gebeurt. En 

ik hoop dat we volgend jaar om deze 

tijd terug kunnen kijken op een suc-

cesvol en geslaagd jubileumjaar!

Tessa

Tessa Koopman is in 1979 geboren in 

Ziekenhuis Berg en Bosch en sinds-

dien woonachtig in De Bilt: ‘Hoewel 

ik niet echt emotioneel gebonden ben 

aan De Bilt, heb ik nooit de noodzaak 

gevoeld om te verhuizen. Ook als 

student aan de Universiteit Utrecht, 

(Nederlandse taal en cultuur) vond ik 

al snel woonruimte in De Bilt. Uiter-

aard ben ik geïnteresseerd in alles wat 

met taal te maken heeft, maar net als 

vele anderen maak ik dagelijks ge-

bruik van de digitale wereld en social 

media. 

Op de vacaturebank van Vrijwillig in 

Actie De Bilt zag ik een paar maanden 

geleden de vacature voor een webbe-

heerder voor www.900jaardebilt.nl. 

Het is echt iets voor mij. Ooit schreef 

ik als vrijwilliger voor de WijkKrant 

van De Bilt over beruchte Biltenaren, 

gezellige buren en opmerkelijke orga-

nisaties of gebeurtenissen in de buurt. 

En nu heb ik een mooie vervanging 

gevonden om me in te zetten voor de 

gemeente waar ik me toch eigenlijk 

best wel thuis voel. Ik kijk uit naar 

de festiviteiten: er staat veel moois op 

de planning. Het is toch bijzonder dat 

zoveel Biltse organisaties en inwo-

ners zich inzetten bij dit jubileum. Op 

de website zijn alle nieuwsberichten 

rondom 900 jaar De Bilt te vinden, 

maar uiteraard ook actuele informatie 

over het programma en over de jubi-

leumproducten’. 

Joke

Joke Nederhof is geboren en getogen 

in De Bilt en 22 jaar werkzaam bij 

de gemeente De Bilt, momenteel als 

ambtenaar Kabinetszaken: ‘Ik ben de 

schakel tussen de gemeente en het be-

stuur van de Stichting 900 jaar De Bilt 

en waar mogelijk geef ik hen de on-

dersteuning die nodig is. Naast deze 

rol organiseer ik ook de ontvangsten 

van de gemeente zelf die in het teken 

staan van 900 jaar De Bilt. Samen 

met Anja Donker en Fredie Blankes-

tijn organiseer ik ‘De Start’ van het 

jubileumjaar op 14 maart 2013 en 

de ontvangst van (oud-)bestuurders 

op 23 maart 2013. Een inspannende, 

tijdrovende maar ook inspirerende 

combinatie van taken. Wij streven 

er naar om juist bij ‘De Start’ zoveel 

mogelijk inwoners actief te betrek-

ken. In ieder geval proberen we op 

verschillende manieren iedere inwo-

ner te bereiken met de boodschap, dat 

het jubileumjaar nu echt van start gaat 

op 14 maart en dat er nog vele activi-

teiten en evenementen zullen volgen. 

Mijn drijfveer is om zoveel mogelijk 

inwoners uit alle Biltse kernen in goe-

de harmonie met elkaar in contact te 

brengen. Dit is een van de belangrijke 

pijlers onder het project 900 jaar De 

Bilt: ‘zes kernen één toekomst’.

V.l.n.r. Joke Nederhof, Anja Donker, Fredie Blankenstijn en Tessa Koopman.

De Kwinkelier: steun de winkelier!
En Planetenbaan moet voortbestaan. Winkelbeleid gemeentebestuur 

met meer inzicht is bestuur met meer uitzicht.

Maandagavond 28 januari om 20.00 uur in  

Café van Miltenburg Brandenburgerweg te Bilthoven. 

Centrale discussievraag: Wat kan of moet het gemeentebestuur (méér) 

doen voor het winkelbedrijf in economisch moeilijke tijden? 

Organisatie: Ebbe Rost van Tonningen, gemeenteraadslid. Deskundigen 

op het gebied van stedebouwkundige ontwikkeling en vastgoed aanwezig. 

Reacties naar evt@ebbevantonningen.com



Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

€10

€50

€25

€75

€40

KIJK OOK OP 

WWW.NAGELFASHION.NL

NU RONDE PRIJZEN

M.U.V. DE BASIS- EN NIEUWE COLLECTIE

Het adres voor al uw maatwerk ! 
 

    
 

• Gespecialiseerd in keukenrenovatie 

• Nieuwe keukens 

• Radiatorbetimmeringen 

• Kantoor- & winkelinrichtingen 

• (Inloop-)Kasten 

• Vensterbanken 

• Tafels 

• Schouwen 

• Badkamerinrichtingen 

 
 
 
 
 
 
 

P.C. Hooftstraat 29 | 3601 ST Maarssen | Mob: 06 - 52 34 15 31 | E: fmdebruijn@casema.nl 

06 - 53 14 67 33

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Koop je ticket bij 
Primera!

En maak nu kans op een 
fashioncheque t.w.v. € 1.000,-!

Verkeersschool Rijbewijszone 
Nieuwjaarsactie!: 

20 uur rijles + Theoriecursus + Theorie 
examen + Praktijk examen 

€999,- 
                030 – 785 39 42 
      WWW.RIJBEWIJSZONE.NL 

  Gratis  
Proefles! 

Dubbeldekkers
Slagroom / 
chocoladetompouce

4 + 1 gratis

Fries 
Suikerbrood

 nu

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v.Amstel / 035 - 624 00 63

2,25

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

Op:

•Tassen
•Poncho’s
•Exclusieve
 kinderbeenmode
•Shawls

Uitgezonderd basiscollectie 

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

 The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail of 
andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het gebied 
van communicatie en PR maak dan gebruik 
van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

service voor ondernemers
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Op wethoudersbezoek in Heiloo
door Guus Geebel

Voor Désirée Schmalschläger was 2010 politiek gezien een bijzonder jaar. Zij was bij de 

gemeenteraadsverkiezingen in De Bilt lijsttrekker van GroenLinks&PvdA, won het Vierklank 

lijsttrekkersfestival en werd in juni wethouder in de Noord-Hollandse gemeente Heiloo.  

Tweeënhalf jaar later vertelt zij over haar ervaringen als bestuurder.

Heiloo is een rustig groen dorp ten 

zuiden van Alkmaar en heeft bijna 

23.000 inwoners. Karakteristiek 

zijn de vrijstaande punthuizen die je 

overal ziet staan. Het dorp ligt dicht 

bij zee, bij Alkmaar en maar 25 mi-

nuten van Amsterdam. Vergelijkbaar 

met De Bilt heeft Heiloo een bloei-

end verenigingsleven en zijn er veel 

sportverenigingen. 

Het is woensdag 12-12-12 en ook in 

de gemeente Heiloo worden die dag 

meer huwelijken dan gewoonlijk 

voltrokken. In de raadzaal, want een 

aparte trouwzaal is er niet. Het oude 

gedeelte van het gemeentehuis is van 

1926 en ligt tegenover het beroemde 

‘witte kerkje’ uit de twaalfde eeuw. 

Portefeuille

Désirée Schmalschläger is wethouder 

namens de combinatie D66/Groen-

Links en Heiloo 2000. Deze partijen 

hebben gezamenlijk negen van de ne-

gentien zetels in de gemeenteraad. De 

wethouder is eerste locoburgemeester 

en heeft bouwen in haar portefeuille. 

Verder openbare ruimte, duurzaam-

heid en grondbedrijf. Zij vindt het 

wethouderschap een prachtige baan, 

het college prettig en Heiloo een ge-

meente waar je je tanden in kunt zet-

ten. 

Door de bezuinigingen komt ook 

Heiloo onvermijdelijk voor de keuze 

te staan om of de lasten te verhogen 

of drastisch in de voorzieningen snij-

den. De raad wil echter dat sociaal 

zwakkeren daar zo weinig mogelijk 

last van ondervinden. 

Duurzaamheid

Er is binnen haar portefeuille een 

aantal zaken tot stand gekomen waar 

wethouder Schmalschläger best trots 

op is. Onlangs werden alle bedrijven 

op het bedrijventerrein Boekelermeer 

Heiloo aangesloten op een collectief 

warmtenet van energie- en afvalnuts-

bedrijf HVC. Daarmee leveren die 

bedrijven een bijdrage van 75 procent 

aan verminderde CO2-uitstoot. ‘De 

HVC afvalenergiecentrale is als het 

ware hun gezamenlijke CV-ketel.’  De 

wethouder slaagde er ook in een lang-

lopend bouwplan voor twee woonwij-

ken met 2000 woningen vlot te trek-

ken, door een ontwikkelaar te vinden 

die woningen wilde bouwen. ‘Het 

stedenbouwkundig plan wordt nu 

ontwikkeld en de verwachting is dat 

volgend jaar zomer de eerste honderd 

woningen gebouwd gaan worden.’

Grondbeleid

 ‘De plannen voor de ontwikkeling 

van de twee woonwijken lopen al 

heel lang. De gemeente heeft in het 

verleden, toen vanuit de provincie 

werd aangedrongen op bouwen van 

woningen, op zich genomen om meer 

dan 2000 woningen neer te zetten. 

Heiloo verwierf de gronden en wilde 

die met winst weer te gelde maken. 

Het idee erachter was dit groen voor 

rood te doen, dus de winst op de 

grond investeren in groene projecten 

en ook voor een afslag op de A9. In de 

huidige markt wil echter geen enkele 

projectontwikkelaar gaan bouwen op 

de voorwaarden die de gemeente in 

het verleden stelde. Het project wordt 

nu wel ontwikkeld, maar stap voor 

stap, telkens plukjes woningen. Het 

duurt dus veel langer.’

Nieuw beleid

De gemeente Heiloo moet meer dan 

tien procent gaan bezuinigen. Wet-

houder Schmalschläger vindt het 

jammer dat er daardoor geen ruimte 

is voor het ontwikkelen van nieuw 

beleid. ‘Het actieve grondbeleid 

spekte eerst de gemeentekas, maar 

nu moeten we afboekingen doen. Er 

moet fors worden bezuinigd. Het on-

derhoud aan groen is nu minder en er 

wordt veel meer aan de natuur over-

gelaten. 

Dat levert ook wel eens wat op, want 

er zijn al zeldzame orchideeën gesig-

naleerd.’ Heiloo doet met omliggende 

gemeenten mee aan een project waar-

bij in plaats van grasmaaiers twee-

honderd schapen worden ingezet om 

het gras kort te houden.

Wethouder Désirée Schmalschläger met op de achtergrond het ‘witte kerkje’ 

van Heiloo.

Debattenserie SP
Op zondag 27 januari start de SP-afdeling De Bilt  

een nieuwe debattenserie getiteld ‘SP in debat met …’  

over actuele politieke onderwerpen. De debatten vinden  

plaats in Wijkcentrum WVT aan de Talinglaan  

in Bilthoven en beginnen om 14.00 uur. 

De titel van het eerste debat luidt ‘Liberalisme en socialisme: vrijheid in 

het geding?’. 

Onder leiding van Utrechts ilosoof Harm van der Gaag gaan journalist 
Tiers Bakker en VVD-statenlid Eric Balemans met elkaar in debat.

Ergernis

Afdelingsvoorzitter Anne-Marie Mineur: ‘De aanleiding voor dit initiatief 

lag in onze ergernis over de verkiezingsdebatten die we afgelopen jaar op 

TV zagen. De wereld staat in brand en de media kunnen het alleen maar 

hebben over de vakantiekiekjes van de lijsttrekkers. In plaats van een seri-

eus debat te organiseren, waarin politici aan de tand gevoeld worden over 

hun plannen met dit land, kregen we een talentenjacht te zien — ‘Holland 

’s next MP’. 

Anders

‘Dat willen wij anders doen. En dus kiezen wij voor een eigen insteek. We 

gaan in gesprek met tegenstanders, maar dan ook nadrukkelijk in gesprek. 

Het wordt niet gemakkelijk ‘effe lekker scoren voor de bühne’; er moeten 

echte vragen en echte antwoorden komen. 

En uiteraard verwachten we dat er onder de aanwezigen ook mensen zul-

len zijn die willen meedoen aan het gesprek. Daar is ook ruimte voor. We 

organiseren deze bijeenkomsten dan ook niet alleen voor onze eigen ach-

terban, maar voor iedereen die serieus wil nadenken over hoe het nu moet 

met Nederland. We zijn blij dat WVT zich bereid heeft verklaard om ook op 

zondagmiddag open te zijn voor deze bijeenkomsten’. 

Na het eerste debat over liberalisme en vrijheid heeft de SP nog debatten op 

de rol staan over onder andere de vakbond, economische theorieën, kunst, 

zorg en welzijnswerk. De toegang tot de debatten is gratis. [HvdB]

Anne-Marie Mineur: ‘We organiseren deze bijeenkomsten ook niet alleen 

voor onze eigen achterban, maar voor iedereen die serieus wil nadenken 

over hoe het nu moet met Nederland’. 

Poëziefeest bij  

Bilthovense Boekhandel

Tijdens het Poëziefeest bij de Bilthovense Boekhandel op 31 januari a.s. om 

20.00 uur zullen de prijswinnaars van de poëziewedstrijd bekend worden 

gemaakt. Voor (oud-)inwoners van Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hol-

landsche Rading, Maartensdijk en Westbroek organiseerde de Bilthovense 

Boekhandel in samenwerking met Celadon Uitgevers ter gelegenheid van 

het 900 jarig bestaan van deze gemeente deze wedstrijd. Deelnemers wer-

den uitgenodigd een gedicht over hun dorp te schrijven. 

De jury, bestaande uit Willem Hendrik Gispen, Joke Temming en Dicky 

Wijngaarden was zo onder de indruk van de kwaliteit als ook van de ver-

scheidenheid van de inzendingen, dat unaniem is besloten elke deelnemer 

te vereeuwigen met een plaats in dit jubileumboek. 

Tijdens de avond zullen deelnemers hun gedicht voordragen. De avond 

wordt muzikaal omlijst door gitarist Henk Jagtenberg, Tevens zal door cul-

tuurwethouder Bert Kamminga het eerste exemplaar worden uitgereikt van 

de bundel waarin alle ingezonden gedichten zijn opgenomen.

‘Denkend aan ons Dorp’ zal € 7,90 gaan kosten en is gedurende het gehele 

jubileumjaar 2013 verkrijgbaar bij de Bilthovense Boekhandel. Voor meer 

info: www.bilthovenseboekhandel.nl [HvdB]

<<<900JAARDEBILT<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Gert Landman

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Als voorzitter van de Raad van Kerken van 

De Bilt en omstreken zet ik mij in voor alles 

wat de kerken kunnen bijdragen aan onze 

samenleving hier. We doen volop mee aan 

2013: kerkenpad op zaterdagen in april, 

openluchtviering op 5 mei.

Ook zit ik in de Stichting Bilts Hoogkruis, die 

de inspiratie in beeld wil brengen van de 

stichters van Oostbroek, 900 jaar geleden. 

Een kunstwerk in Ierse stijl maakt (vanaf sep-

tember in het Van Boetzelaerpark) hun bezie-

ling zichtbaar voor mensen van nu.

Ik � ets en wandel graag, in alle woonkernen. 

Genoemd park is dichtbij, een kleine oase; 

daar zit ik soms te lezen of te schrijven. En 

het bos bij Beerschoten is eindeloos, je kunt 

lopen tot Zeist of Bosch en Duin. Ik voel me 

hier erg thuis.

advertentie



De Bilt

in Actie!

Volg al het twitternieuws uit heel De Bilt op 

www.debiltinactie.nl
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Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Dorpsraad Groenekan vergadert

De Groenekanse Dorpsraad vergadert op maandag 

28 januari 2013 om 20.00 uur in Dorpshuis Groene 

Daan in Groenekan.

Agenda

1.  opening en inventarisatie agenda punten van 

toehoorders

2. notulen 26 november 2012

3.  Wat komt er op ons af het komend jaar aan 

nota’s, ontwikkelingen etc.

4. Evaluatie van vorig jaar, 

5.  Thema’s plannen voor dit jaar (agenda maken) 

mogelijk in samenhang met jubileum De Bilt.

6.  Samen kijken op welke dossiers we dit jaar willen 

inzetten en wie daar het (voor-)werk voor doet.

7.  mededelingen van gemeente afdeling 

dorpsgericht werken (Miranda de Freitas)

8. nieuwe website 

9.  ingekomen agenda punten tijdens de 

bijeenkomst

10. rondvraag en sluiting

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning (WABO)

Aanvraag reguliere procedure

•  Bilthoven, Frans Halslaan 13, plaatsen dakopbouw 
(31-12-2012)

•  Bilthoven, Hasebroeklaan 11, kappen 1 douglas den 
(06-01-2013)

•  Bilthoven, Hobbemalaan 56, kappen 2 fi jnsparren, 1 
blauwspar en 2 taxus (28-12-2012)

•  Bilthoven, Oude Brandenburgerweg 93, oprichten ber-
ging en dakkapel (04-01-2013)

•  Bilthoven, Sweelincklaan 78, plaatsen zwembad (31-
12-2012)

•  Bilthoven, Vinkenlaan 6, doorbreken tussenmuur en 
plaatsen vaste trap (05-01-2013)

•  De Bilt, Kerklaan 40, oprichten garage/berging met 
veranda (01-01-2013) dubbel op ?

•  De Bilt, Kerklaan 40, oprichten garage/berging met 
veranda (01-01-2013)

•  Groenekan, Ruijgenhoeksedijk 125, uitrit verplaatsen 
(03-01-2013) dubbel op ?

•  Groenekan, Ruijgenhoeksedijk 125, uitrit verplaatsen 
(03-01-2013)

•  Westbroek, Kerkdijk 1, vervangen dakbedekking (02-
01-2013

Verlengen beslistermijn
•  Bilthoven, Kees Boekelaan 10, tijdelijk plaatsen pre-

fab units

• Bilthoven, Obrechtlaan 32, plaatsen carport

16 januari 2013 Bron www.debilt.nl

Ouderwets lekker stoofvlees. Heerlijk mals; ca. 2½ tot 3 uur stoven.

RUNDERSUCADELAPJES ................500 GRAM € 6,98

Voor de liefhebbers. Ook lekker voor de Irish Stew; ca. 90 min. stoven.

LAMSSTOOFLAPJES ...........................500 GRAM € 9,25

Bakken als biefstuk. Lekker gekruid en gemarineerd.

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

Uit onze wildhoek: om te stoven. Op = op! Ca. 90 min. stoven.

HAZENACHTERBOUTEN .............. I KILO NU € 14,50

Voor de liefhebbers. Met verse peterselie en grove mosterd.

KALFS VERSE WORST .......................100 GRAM € 1,45

Uit onze traiteurhoek: met veel mager vlees & uien. 

Alleen nog warm te maken.

WINTERSE SLAGERS HACHEE ...100 GRAM € 1,25

Met o.a. biefstuk, ui, champignons en kruiden. 

Ca. 12 minuten in de oven op 170°c.

BILTS BIEFSTUK SLEETJE ..............100 GRAM € 2,15

Van ons bekende varkensvlees: gemarineerd of naturel?

VARKENSFILETLAPJES ....................100 GRAM € 1,25

Lekker gekruid & gemarineerd en met veel groenten gevuld.

KIPROERBAKREEPJES ......................100 GRAM € 1,10

Lekker & makkelijk! Met o.a. kipgehakt, ham & kaas, ca. 8 min. braden.

KIP GEHAKT GORDONBLEU’S .... 5 STUKS € 5,00

Top combinatie; een farce van o.a. lobbige kaas & walnoten 

en een malse varkensoester; ca. 10 min. Braden.

GEVULDE VARKENSOESTERS ....100 GRAM € 1,65

Met o.a. mager grillspek, ui ringen, marinade, kruiden, 

broodjes en saus. Ca. 6 minuten bakken.

TIROLERBRATEN PAKKET ...... PER PAKKET € 6,95

Lekker beleg voor op de boterham. Naar nieuw recept!

KATENSPEK ..............................................100 GRAM € 1,75 

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 27 januari. Zetfouten voorbehouden.

www.debilt.wereldwinkels.nl

Hessenhof 9 

(hoek Hessenweg/Looydijk) 

3731 JV  De Bilt   

Tel. 030 2342472

info@werelwinkeldebilt.nl

UITFAIRKOOP vanaf 14 januari

Fair Trade 
sappen 
en noten

Maandaanbiedingen januari

15% 
korting

De fairtrade cadeauwinkel

Raaijen Interieurs
 C-ZONE  RELAXFAUTEUILS 2013

De nieuwe collectie is binnen!
Nederlands Design, keuze uit
diverse modellen, stoffen en 
leder. Leverbaar in de maten 
Smal, Medium en Large. 
Prijzen vanaf € 895,00.

Bezoek onze winkel en showroom.
Ook voor het vakkundig opnieuw stofferen 

van uw design en kwaliteitsmeubelen.

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

15 kunstkaarten € 5,95

Verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Jacquelien Beenen

Imke Beek

Cobi Dierikx

Lei Hannen

Romee Kanis

Barbara Kluiver

Peter de Koning

Joan Lichtenbelt

Paul Reeskamp

Ansèl Sandberg

Henk Slomp

Hans Volten

Paula Withagen

Karel Zoete

15x Kunst in beweging

Het 3e mapje 

kunstkaarten is uit.

En net als ‘Katten 

Kunst’ en 

‘DierenKunst’  bij 

onderstaande 

adressen verkrijgbaar.  

Kunst kaarten

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

 The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail of 
andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het gebied 
van communicatie en PR maak dan gebruik 
van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

service voor ondernemers
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Daniela Hooghiemstra houdt  
interessante voordracht over Kees Boeke

door Lilian van Dijk

Oud-leerling Daniela Hooghiemstra schreef een boek waarop ze deze maand promoveerde over het 

leven en werken van Kees Boeke, De geest in dit huis is liefderijk, het leven en De Werkplaats van 

Kees Boeke (1884–1966). Op 18 januari vertelde ze aan de hand van foto’s over het leven van de 

stichter van De Werkplaats in de Grote Zaal van de scholengemeenschap.  

Het werd een bijzonder boeiende 

avond, waarop Daniela een levendig 

beeld schetste van de persoon, de 

gedachtewereld en idealen van Kees 

Boeke. Interessant was bijvoorbeeld 

dat zijn vader, een wetenschapper, in 

de ban was geraakt van de fonograaf. 

Daniela liet een opname van diens 

stem horen, die met behulp van dit 

apparaat was opgenomen. Het con-

trast tussen zijn agnostische vader en 

zijn religieuze moeder in combinatie 

met diverse sterfgevallen in het ge-

zin hadden een belangrijke invloed 

op de vorming van het karakter van 

de jonge Kees. Toen hij na een studie 

in Delft naar Engeland verkaste om 

een opleiding als docent te volgen, 

maakte hij kennis met de woon- en 

werkgemeenschap Bourneville bij 

Birmingham. Daar kwam hij in con-

tact met de Quakers, wier ideeën over 

God en de mensheid hem bijzonder 

aanspraken. Prominente Quakers 

waren de leden van de Cadbury fa-

milie, de stichters van Bourneville, 

die hun principes toepasten op hun 

aldaar gevestigde chocoladefabriek. 

Zij boden hun arbeiders niet alleen 

werk, maar ook goede leefomstandig-

heden, sportfaciliteiten en recreatie. 

Boeke besloot zendeling te worden 

en trouwde met een Cadbury dochter, 

Betty. “Ik vermoed dat zij de ideale 

zendelingsvrouw zal zijn’, schreef hij 

in een brief. Zij vertrokken als zende-

lingen naar Libanon,  maar moesten 

toen daar oorlog uitbrak terugkeren 

naar Engeland. Daar trokken ze met 

hun twee kinderen in bij een zuster en 

zwager van Betty. Later gingen ze op 

zichzelf wonen, maar ze trokken ook 

veel door het hele land om hun bood-

schap van paciisme en antimilita-

risme te verkondigen, waar de Britse 

regering absoluut niet van gediend 

was. Als gevolg daarvan werd Boeke 

uit Engeland verbannen. Hij keerde 

terug naar Nederland met vrouw en 

vier kinderen en ging in het Bosch-

huis Bilthoven wonen.

Belastingperikelen

Boeke en zijn vrouw hadden heel 

vergaande principes over arm en rijk. 

Zo wilde Betty al haar aandelen in 

de chocoladefabriek aan de arbeiders 

schenken. Haar familie stak daar uit-

eindelijk een stokje voor en ook de 

arbeiders zelf waren niet onverdeeld 

enthousiast over het idee. Uiteinde-

lijk werd er compromis bereikt in de 

vorm van een stichting. De Boekes 

wilden ook geen belasting betalen, 

wat vele ontruimingen ten gevolge 

had, zodat ze in feite in armoe leef-

den. De menslievendheid en gastvrij-

heid van de Boekes ging erg ver: ze 

lieten zoveel mensen in het Bosch-

huis wonen, dat ze ten slotte zelf 

maar met hun zeven kinderen in ten-

ten op het terrein gingen kamperen. 

In de winter werden enkele kinderen 

doodziek, mede omdat ze te weinig 

te eten kregen. De huisarts greep in 

en zorgde dat ze weer in een gewoon 

huis gingen wonen in het Jodendom 

in Bilthoven, omdat ze door hun be-

lastingproblemen het Boschhuis wa-

ren kwijtgeraakt. Inmiddels had vader 

Kees De Werkplaats opgericht, waar 

de leerlingen volgens zijn ideeën les 

kregen. Tijdens de Tweede Wereld-

oorlog boden de Boekes onderdak 

aan onderduikers. Een van hen, de 

joodse Anita Frank die nu in de USA 

woont, was speciaal voor de boekpre-

sentatie op De Werkplaats overgeko-

men. Zij getuigde dat ze Kees Boeke 

eigenlijk niet goed heeft leren ken-

nen, maar dat Betty met veel warmte 

en liefde twee jaar voor haar en een 

broertje van haar had gezorgd, totdat 

het te gevaarlijk werd en de kinderen 

ergens anders moesten worden onder-

gebracht. 

Tiendensprongen

Toen Koningin Juliana en Prins Bern-

hard besloten hun dochters bij De 

Werkplaats aan te melden, luidde dat 

een grote bloeiperiode van de school 

in. Het leerlingenaantal verdubbelde, 

er kon nieuwbouw worden gepleegd 

en de school kreeg subsidie. Na zijn 

zestigste raakte de te autoritaire Boe-

ke zijn grip op zijn school kwijt. Een 

daadkrachtig bestuur dwong hem op 

zijn zeventigste met pensioen te gaan. 

Gedesillusioneerd besloten de Boekes 

met twee dochters terug te keren naar 

Libanon om daar opnieuw een school 

te bouwen waar hij zijn principes zou 

kunnen uitdragen. Dat lukte om aller-

lei redenen niet, zodat ze uiteindelijk 

terug in Nederland in een eenvoudige 

woning in Abcoude hun levensdagen 

hebben gesleten. Boeke besloot zijn 

visie uit te dragen via een kinderboek, 

Wij in het heelal - een heelal in ons, 

waarin hij aan de hand van zoge-

noemde tiendensprongen het verband 

uitlegde tussen de drie zaken die hij 

in het leven het belangrijkst vond: de 

wetenschap, de mens en de zoektocht 

naar God. Dit boek oogstte nationaal 

en internationaal veel waardering en 

erkenning.

Daniela Hooghiemstra stond tijdens de pauze veel oud-leerlingen en docenten 

van De Werkplaats te woord

Op dinsdagavond 12 februari om 20.00 uur is Daniela Hooghiemstra te gast 

bij Bouwman Boeken aan de Hessenweg 168 in De Bilt. Aanmelden kan bij 

de kassa of via debilt@bouwmanboeken.nl. 

Anita Frank (rechts)  vertelde een aandoenlijke anekdote over haar eerste 

Sinterklaasviering in huize Boeke tijdens de lezing van Daniela Hooghiemstra 

in De Werkplaats.

De Kwinkelier: steun voor de winkelier 
door Henk van de Bunt

De herontwikkeling van De Kwinkelier is een heet hangijzer. De Biltse Ondernemers Federatie (BOF) 

heeft onlangs een plan gelanceerd dat steun verdient. Dat is ook de mening  

van gemeenteraadslid Ebbe Rost van Tonningen.

Volgens het onafhankelijke gemeen-

teraadslid is het gemeentebestuur nog 

verdeeld over de vraag wat de ge-

meente zelf wel of niet kan of moet 

doen. Daarom organiseert het in Hol-

landsche Rading wonende gemeente-

raadslid op maandag 28 januari om 

20.00 uur in Café van Miltenburg 

Brandenburgerweg te Bilthoven daar-

over een discussieavond. Op donder-

dag 31 januari tijdens de reguliere 

gemeenteraadsvergadering is van 

Tonningen voornemens een motie 

in te dienen over De Kwinkelier en 

vraagt daarvoor vanuit winkeliers en 

winkelend publiek steun. Doel van dit 

alles is te stimuleren dat het gemeen-

tebestuur meer op één lijn komt. 

Andere locatie

De vraag wat de gemeente kan of 

moet doen voor winkeliers in moei-

lijke tijden, speelt breder dan alleen 

winkelcentrum De Kwinkelier. Zo 

staan ook het winkelcentrum Plane-

tenbaan en winkeliers elders in de 

gemeente onder druk. Het College 

van B&W stelt zich op het standpunt 

dat in De Kwinkelier het gemeen-

tebestuur gaan partij is. Maar in het 

centrumplan Bilthoven heeft de ge-

meente een herontwikkeling van De 

Kwinkeliler in het vooruitzicht ge-

steld; een herontwikkeling die nu al 

jaren achter loopt bij de planning. Bo-

vendien zijn er volgens van Tonnin-

gen teveel m2 winkelruimte gepland; 

een aantal dat niet meer realistisch is. 

Rost van Tonningen: ‘De impasse in 

De Kwinkelier komt doordat de ei-

genaar van De Kwinkelier tot nu toe 

geen haalbaar plan heeft gepresen-

teerd. De BOF wil deze patstelling 

doorbreken, maar mist nog de steun 

van belangrijke stakeholders. De kans 

dat ook dit plan niet doorgaat is daar-

om niet denkbeeldig’. Volgens van 

Tonningen moet het gemeentebestuur 

daarom nu een plan ontwikkelen voor 

een andere locatie van het winkelcen-

trum De Kwinkelier, ook om de eigen 

onderhandelingspositie te verbeteren. 

Het heeft daarvoor de instrumen-

ten o.a. omdat het over eigen grond 

beschikt in of rond De Kwinkelier. 

Wanneer een dergelijk alternatief niet 

wordt ontwikkeld blijft de gemeente 

volledig afhankelijk van de onwillige 

eigenaar van De Kwinkelier. 

Vragen

Op de geplande avond in Café van. 

Miltenburg komt ook de beantwoor-

ding van het Biltse college van Bur-

gemeester en Wethouders aan de 

orde van schriftelijke vragen, die van 

Tonningen over De Kwinkelier heeft 

ingediend. Die beantwoording is op 

18 januari inmiddels ook – zoals ge-

bruikelijk – gezonden aan de overige 

leden van de gemeenteraad. De dis-

cussie op 28 januari a.s. is bedoeld 

om het gemeentebestuur aan nieuwe 

ideeën te helpen. Deskundigen op het 

gebied van stedenbouwkundige ont-

wikkeling en vastgoed zijn aanwezig. 

Gemeenteraadslid Ebbe Rost van Tonningen organiseert op maandag 28 

januari a.s. een discussieavond over de Kwinkelier.

Eerder omschreef de BOF de situatie van de Kwinkelier als: ‘ernstig 

achterstallig onderhoud, een gedateerde ambiance, een verpauperd centrum, 

een te grote publieke ruimte in relatie tot het winkeloppervlak en een te beperkt 

en niet attractief aanbod’.



Tuincursussen Pieter de Koning vernieuwd
Eind januari start de cursus tuinontwerpen van Pieter de Koning, in maart gevolgd door 

plantenkennis en tuinonderhoud; beiden op zijn sfeervolle locatie in Westbroek. 

De belangrijkste vernieuwing is dat in de ontwerpcursus voortaan ook met maquettes wordt gewerkt. Af-

gelopen oktober heeft De Koning, samen met de cursisten, een eenvoudige methode uitgeprobeerd en die 

werkte heel goed. Op deze manier kunnen cursisten hun schetsen in 3D zichtbaar maken en dat geeft snel 

inzicht in het effect van ontwerp-ideeën. Een andere, bescheiden, vernieuwing is een fl ink TV scherm, waar-
mee de ontwerper zijn betoog met veel duidelijke foto’s kan toelichten. 

Cursussen

Pieter de Koning is actief als ontwerper en uitvoerend hovenier. En enkele keren per jaar stapt hij in de rol 

van docent. De praktijkcursus tuinontwerpen wordt gegeven op 4 maandagen: 28 januari en 4 en 11 en 18 

februari, van 19.00 tot 22.00 uur. De plantencursus is op dinsdag 12, 19 en 26 maart van 19.30 tot 22.00 uur 

en de cursus Tuinonderhoud is op drie maandagen 4, 11 en 18 maart van 19.30 tot 22.00 uur. Alle cursussen 
zijn incl. koffi e/thee en cursusboek. Aanmelden kan via www.koningtuinen.nl of tel. 0346 282140. 

Haal het beste uit je tuin samen met De Koning en medecursisten.

Feest bij Vrouwen van Nu
Het was een feestdag in Groenekan op 16 januari 2013. ‘s Middags een receptie 

en ‘s avonds een echt Groenekans feest voor de leden. Naast de ontmoeting 

werd er op allerlei manieren aandacht besteed aan dit heugelijke feit. Taart, een 
corsage, lekkers en een echte Groenekanse quiz. Het werd een feest om niet 

snel te vergeten. Aanhaken bij Vrouwen van Nu. Bel voor meer info Puschi de 
Bruijn, tel. 0346-212322. (Coby Merkens)

30 jaar Vrouwen van Nu Groenekan is gevierd.

Thé Danssant in HF Witte 

Dansliefhebbers kunnen zondagmiddag 27 januari a.s. 

van 14.00 - 18.00 uurterecht in Cultureel Centrum HF 

Witte in De Bilt, waar de Danssalon haar eerste Thé 
Danssant organiseert. Het is voor de organisatoren van 

de Danssalon een eerste keer dat er een dansmiddag op 

zondag wordt georganiseerd in De Bilt. Een nieuwe 
uitdaging in het nieuwe jaar. De Danssalon biedt een 

gezellige dansmiddag met muziek in strikt danstempo, 

verzorgd door een dj met een ruime ervaring op dans-

gebied.

  

In 't Hoekie 

Bakpret

Op vrijdag 1 februari 2013 start de bakpret voor kin-

deren weer. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Van 16.00 
uur tot 17.00 uur worden er allerlei lekkere dingen 

gebakken, door kinderen van 6 tot 12 jaar. Deze lek-

kere baksels mogen zij meenemen. 8 lessen voor € 

20,00, met de U-pas € 10,00.

Sport en bewegen voor vrouwen

Iedere vrijdag van 19.00 uur tot 20.00 uur is er weer 

een gezellige bijeenkomst met bewegen en sport. Alle 

vrouwen zijn van harte welkom! Neem ook uw buur-

vrouw en/of vriendinnen mee! Entree € 0,50 inclusief 
koffie en thee.Servicecentrum ’t Hoekie, Prof. Asser-

weg 2, De Bilt, 030-2201702.

Midlandkoor

Het Midlandkoor is in 1984 ontstaan als gelegenheid-

koor en maakt elke twee jaar een buitenlandse reis. 

Het koor bestaat uit ca. 30 personen en zingt een zeer 

gevarieerd repertoire van liederen. Vrijdag 25 januari 
is het koor te beluisteren in restaurant ‘Maertenshoek’ 

in Dijckstate vanaf 19.45 uur. Zie ook www.swodebilt.
nl

Open Muzische Vloer bij ‘De Toverfluit’

       

Op zondag 27 januari organiseert Enny de Winter 

opnieuw een Muzische Vloer. De Muzische Vloer heeft 
als doel mensen een plaats te bieden om zichtbaar te 

worden met hun talent, hun passie. Speel je een instru-

ment, hou je van zingen, schrijf je gedichten, maak je 

kunst? Dan is de Open Muzische Vloer misschien iets 
voor jou! De vloer is open voor jong en oud, van begin-

ners tot professionals. Piano aanwezig. I.v.m. de kleine, 

intieme, ruimte is reserveren gewenst. Voor informatie 
en aanmelding Enny de Winter 06 17049534. Zie ook 
www.muziekpraktijkdetoverfluit.nl. 

Bridgeclub BCC-86

Eindstand van de 3e competitieronde (5 avonden).

Lijn A: 1. Sonja Deekman & Wim Westland 

(55,24%), 2. Mieke Neefs & Nico Verhaar (55,18%), 
3. Riet Hazeleger & Uschi Röhrs (53,77%), 4. Riet 
van Heiningen & Jos Wewer (53,36%)
Lijn B: 1. Liesbeth Ongering & Elly van Hedel 
(56,10%), 2. Ingrid Jongeneel & Ans Prins (54,36%), 
3. Ria Hinfelaar & Gonny Snel (53,75%), 4. Cees 
Slop & Wil Slop (51,24%).
1 t/m 4 uit de B-lijn promoveren naar de A-lijn.

Belangstellenden voor bridgen op de woensdagavond 
(locatie De Schakel) kunnen contact opnemen met de 
secretaris. Els van den Berg, tel. 030 2281581 of via 
e-mail: secr.bcc-86@hetnet.nl

Tai Chi bij Warande 
Sociëteit De Bosrank 

Vanaf januari 2013 kunnen de 

bezoekers en mantelzorgers van 

Warande Sociëteit De Bosrank meedoen 

met Tai Chi. De Tai Chi maakt daar 

onderdeel uit van het dagelijkse 

beweegprogramma. 

Tai Chi is een bewegingsvorm die bestaat uit lang-
zame, geconcentreerde, soepele bewegingen. Ze 
komt oorspronkelijk uit China en is aangepast aan 

de westerse mens. 

De effecten van Tai Chi op de gezondheid zijn zeer 
positief. Met name bij senioren is er veel verbete-

ring gemeten bij concentratie, evenwicht (valpre-

ventie) en ademhaling. Daarnaast is het een ont-
spannen vorm van bewegen die ook het geestelijk 

welzijn bevordert. Een weg naar levenskunst!

De heer Frits Koens, gepensioneerd gymleraar, 

heeft zich de afgelopen jaren toegelegd op deze be-

wegingsvorm die ook geschikt is voor mensen met 

artritis en mensen kunnen dit ook zittend doen. De 

Tai Chi wordt op Warande Sociëteit De Bosrank 
tweemaal per week aangeboden op maandag en 

woensdag van 11.00 tot 12.00 uur. 

Mantelzorgers zijn van harte welkom om mee te 

doen of om te komen kijken.

OPENINGSKNALLER

Huisartsen van De Bilt en Bilthoven slaan de handen ineen om met 
Saltro Diagnostisch Centrum en oogartsen van het UMC Utrecht, zorg 
in de regio te verbeteren. Samen openen zij op 28 januari Medisch 
Centrum MediBilt op Neptunuslaan 3 in Bilthoven. 

Met de komst van MediBilt Neptunuslaan kunnen patiënten dicht bij 
huis terecht voor medische diagnostiek en oogheelkundige zorg. Enkele 
medische diagnostische onderzoeken die worden aangeboden zijn 
echo’s, ECG’s, longfunctiemetingen en bloedafname. Oogkliniek De Bilt 
biedt, door oogartsen van het UMC Utrecht, algemene oogheelkundige 
zorg aan volwassenen en kinderen. Deze onderzoeken helpen de 
huisarts de juiste diagnose te stellen en mensen met een chronische 
aandoening goed te begeleiden. Een extra meerwaarde van het 
gezamenlijke initiatief in MediBilt Neptunuslaan is dat Saltro nauw 
samenwerkt met de oogartsen op gebied van oogonderzoek. Dat is 
prettig voor de huisartsen en patiënten, doordat zorg beter op elkaar 
wordt afgestemd.
 
Met MediBilt Neptunuslaan zetten de huisartsen van De Bilt en 
Bilthoven, Saltro Diagnostisch Centrum en de oogartsen van het UMC 
Utrecht samen een stap in de richting van verbeterde samenwerking 
en organisatie van zorg in de wijk.

MediBilt Neptunuslaan, 3721 LG Bilthoven
 www.saltro.nl  | www.medibilt.nl  | www.oogkliniekdebilt.nl

Huisartsengroep MediBilt, Saltro Diagnostisch 

Centrum en oogartsen van het UMC Utrecht 

dragen samen bij aan zorg dicht bij huis
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Feestelijke opening schakelruimte Bso de Theresia

Afgelopen zomer werd bij de Brede School Theresia aan de Gregoriuslaan in Bilthoven  

gestart met het verbouwen van twee klaslokalen tot multifunctionele schakelruimte.  

Hiermee ontstonden twee prachtige ruimtes, waarin overdag les gegeven kan  

worden en aansluitend kinderen in de Bso opgevangen kunnen worden.

In korte tijd worden sfeer, kleur en 

ruimte ‘geschakeld’ van schoolstand 

naar aantrekkelijke Buitenschoolse 

opvang en terug. Kinderopvang de 

Bilt heeft hiermee in samenwerking 

met Stichting Delta een uniek project 

in Bilthoven gerealiseerd. Donderdag 

18 januari jl. werd er met ouders en 

kinderen van de Brede Theresia fees-

telijk stilgestaan bij dit heugelijke 

moment.

Onderwijs en opvang

Het brede Theresiagebouw herbergt 

al vanaf de opening in mei 2009 on-

derwijs en opvang in een pand. Bso 

de Theresia beschikt over twee ei-

gen ruimtes, waar 40 kinderen bui-

ten school worden opgevangen. De 

behoefte aan opvang was echter zo 

groot, dat er ook nog een link aantal 
kinderen op een andere locatie wer-

den opgevangen. Samen met de direc-

teur van de Theresiaschool ontstond 

zo het plan om ‘in huis’ te kijken naar 

een oplossing om meer kinderen in 

de brede Theresiaschool op te kun-

nen vangen. Hiervoor werd Stoom 

architecten benaderd, een bureau dat 

ervaring heeft in het dubbelgebruik 

van ruimtes in brede scholen. Met als 

resultaat een prachtig, voor Bilthoven 

uniek, schakeldomein.

Toveren

Met de afronding van de verbouwing 

kan Bso de Theresia nu 80 kinderen 

buitenschools opvangen. Aansluitend 

aan de les, toveren de kinderen van de 

Theresia met behulp van schuif, duw 

en trekelementen hun klaslokaal om 

tot bso lokaal waar ze ‘s middags in 

huiselijke sfeer kunnen worden opge-

vangen. Door de lexibiliteit van een 
aantal kasten, ontstaan verschillende 

hoeken, waar de kinderen kunnen 

spelen en waar diverse activiteiten 

aangeboden kunnen worden. 

Door het multifunctionele karakter 

van het gebouw, is er voor kinderen 

veel ruimte om te bewegen en work-

shops te volgen. 

(Wendy Bouwmeester)

Kinderopvang vierde de opening van het nieuwe schakeldomein met een 

goochelclown.

Mode-dag bij Oranje Nassau-school
 

door Henk van de Bunt

Maandag, 14 januari was het ‘Mode-

dag’ voor de derde klassen van de 

Oranje Nassau school. Karel Bak-

ker, modeontwerper en docent aan de 

HKU en hoeden- en sieradenontwerp-

ster Karin Kortenhorst gaven samen 

met een zestal modestudenten de hele 

ochtend modeworkshops. Aan het 

einde van de ochtend werd het geheel 

afgesloten met een catwalk-show met 

de eigengemaakte kostuums en siera-

den.

Karel Bakker vertelde dat ‘upcycling’ 

toch net weer iets anders is als ‘recy-

cling.’ De gebruikte materialen zijn in 

dit geval geen afval, maar zijn eigen-

lijk voor een ander doel bestemd en 

worden omgebouwd en veranderd zo-

dat het - aan elkaar bevestigd en ver-

weven - modieuze attributen en kos-

tuums worden. Gebruikte materialen 

waren o.a. ietsbanden, divers plastic 
serviesgoed, metaal- en ander draad, 

plasticfolie en felgekleurde plastic 

draagtassen. 

Beleving

De 72 leerlingen van de derde klas 

die meededen mee aan de modedag 

waren erg enthousiast. Sommigen 

gingen zelfs in de pauze door. ’Cre-

atief bezig zijn vind ik veel leuker 

dan sommen maken bij wiskunde of 

grammatica bij Engels’, aldus een 

van de leerlingen. ‘Van mij mag onze 

school vaker zo’n dag organiseren’, 

bevestigt een ander. Ook voor de 

docenten was het een geslaagde dag 

waar iedereen tevreden op terugblikt. 

Leerlingen aan de slag met ietsbanden en plastic. Ze maken er accessoires 
van: ringen, armbanden, hoofdbanden, tassen e.d. 

Partijen tekenen  

convenant “Snoeproute”

Minder afval langs de routes tussen de Werkplaats  

en het Nieuwe Lyceum en de PLUS. Daarover staan  

afspraken in het convenant “Snoeproute” dat tijdens 

een vergadering van de Wijkraad De Leijen op  

maandag 14 januari werd ondertekend.

De bewoners van dit gedeelte van De Leijen klagen al jarenlang over de 

bergen afval die de scholieren produceren. Oficieel mogen de leerlingen 
alleen de Kees Boekelaan gebruiken om naar de PLUS en terug te gaan, 

maar in de praktijk rijden veel leerlingen toch door de wijk. De verpakking 

van de gekochte etenswaren en drankjes in de berm of een tuin gooien is 

helaas nog steeds een slechte gewoonte van veel scholieren. Ook het door 

moeder zorgvuldig samengestelde gezonde lunchpakket komt in de berm of 

een tuin terecht, wat de grote populaties kauwtjes en eksters in de wijk ver-

klaart. Leerlingen van de derde klassen VMBO en Havo van De Werkplaats 

hebben het afgelopen najaar al een opschoonactie gehouden, die deel uit-

maakt van het project ‘Snoeproute’ dat het hele jaar door loopt en jaarlijks 

zal worden herhaald in de onderbouwklassen. November, januari en mei 

zijn de ‘Keep Clean’-maanden, gevolgd door de ‘Pas Op’-maand maart. 

Dan krijgen de leerlingen na voorlichting eerst een waarschuwingsweek, 

die gevolgd wordt door een boeteweek. Leerlingen van zestien jaar en ouder 

krijgen een boete van 100 euro als ze zwerfafval produceren, voor onder 

de zestien bedraagt de boete 50 euro. Dit voorjaar zal weer een opruim- of 

opknapactie plaats vinden. Het Nieuwe Lyceum zal daar ook bij betrokken 

zijn. Wethouder Kamminga uitte de verwachting dat de ondertekenaars el-

kaar ook op andere manieren zullen gaan vinden om de leefbaarheid in De 

Leijen te bevorderen. [LvD]

Jos Heuer (conrector De Werkplaats), Marian Jantzen (HNL), Bert 

Kamminga en Hetty Loeb (Wijkraad De Leijen) tonen trots het even 
daarvoor ondertekende convenant ‘Snoeproute’.

Tentoonstelling van de 

Kunst van Recyclen

In de Bilthovense bibliotheek vindt vanaf 18 januari een tentoonstelling 

plaats van door kinderen gemaakte kunstwerken van elektronisch afval (e-

waste). De kinderen hebben op de buitenschoolse opvang een workshop-

programma gevolgd over inzameling en recycling van elektrische en elek-

tronische apparaten. In een speciaal hiervoor ontworpen ‘boom’ hangen de 

meest in het oog springende kunstwerken uit de workshops.

In Bilthoven hebben op verschillende BSO locaties kinderen in de leeftijd 

van 8 t/m 12 jaar drie workshops gevolgd over inzameling en recycling van 

elektrische apparaten. In deze workshops werd het nut van inzameling en 

recycling van elektrische apparaten op een creatieve en interactieve manier  

toegelicht. De kinderen zijn actief betrokken bij de inzameling van e-waste. 

Ze konden zelf apparaten demonteren en onderzoeken waaruit het apparaat 

bestond. Van verschillende materialen uit dit e-waste hebben de kinderen 

kunstwerken gemaakt. .

Kunst van e-waste is te zien in de Bilthovense bibliotheek

Sneeuwpret op het plein 
Meneer van Os trommelt als het be-

hoorlijk gesneeuwd heeft de hele 

buurt bij elkaar. 

Dan worden de sleeën aan de trek-

haak van zijn auto gebonden en rijdt 

hij rondjes over het plein, over de 

Merellaan en dan zo weer het plein 

op. Dikke pret bij iedereen. 

Daarna warme chocolademelk met 

een plak cake bij van Os thuis. Daar 

zorgt mevr. van Os dan weer voor. Op 

de deurmat zie je alle laarzen uit de 

buurt. Bij van Os kan alles. Op het hoogtepunt zaten er 7 sleeën achter elkaar.



Kom naar Rijwielservice Maartensdijk voor deze actie!

Iedere 2e E-bike

Rijwielservice Maartensdijk
Maertensplein 25 • 3738 GM Maartensdijk • tel. 0346-210097

*vraag naar de voorwaarden in de winkel

50%
*
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Marjolein en Wouter van Oostrum 

van Zorgboerderij Nieuw Touten-

burg in Maartensdijk doen dit jaar 

voor het eerst mee. Deze boerderij 

valt, naast alle dieren die er zijn, 

op door hun groenteteelt en teelt 

van zacht fruit. Marjolein: ‘Ik wil 

de kinderen graag laten kennisma-

ken met ons dagelijks leven op de 

boerderij. Kinderen laten zien hoe 

spruitjes, sla en aardbeien groeien 

en wat er allemaal moet gebeuren 

voordat ze in de winkel liggen’.

Koeien

De basisschoolgroepen 3 en 4 kun-

nen zich aanmelden voor de les 

‘De koeien van boer Jan’, waarbij 

de leerlingen kennis maken met 

alle dieren op de boerderij en ze 

de boer mogen helpen met voeren 

en schoonmaken. Bij de les ‘Su-

perboer’ staan het dagelijkse boe-

renleven en alle producten die de 

boerderij levert centraal.

Andere

Andere deelnemende boerderijen 

in de gemeente De Bilt zijn De 

Bonte Parels van de familie Hen-

nipman in Westbroek en Nieuw 

Bureveld van de familie Wismeijer 

in De Bilt.

Inschrijven voor een boerderijbe-

zoek kan via de digitale catalogus 

van team Natuur- en Duurzaam-

heidsCommunicatie van de Omge-

vingsdienst regio Utrecht: kijk op 

www.nmczeist.nl. Voor meer infor-

matie over het project en de kosten: 

Judith Stoker, tel. 030  6999578.Marjolein en Wouter van Oostrum.

‘Boerderij in de Kijker’
Scholen in de gemeente De Bilt kunnen dit voorjaar een bezoek brengen aan een van de 

regioboerderijen, die deelnemen aan het project ‘Boerderij in de Kijker’. 

Zij dienen zich daarvoor wel uiterlijk 17 februari aanmelden.  

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 janu-

ari zijn er weer open dagen op het 

Groenhorst College in Maartens-

dijk. De leerlingen van het Groen-

horst zijn er al helemaal klaar voor. 

Klas 1 laat vol trots zien dat zij die-

ren kunnen hanteren in de les dier-

verzorging. Op zaterdag is er ook 

de ‘hanen-kraai-wedstrijd’ waarin 

de hanen het tegen elkaar opne-

men. De haan die het meest kraait 

in een bepaalde tijd, wint de beker!

Tijdens de open dagen kan men 

een kijkje nemen in de dierhoude-

rijlokalen, een bloemstukje maken, 

proefjes doen, zelf iets klaarmaken 

in de keuken, een kijkje nemen in 

de plantenkas en nog veel meer! 

De open dagen zijn op vrijdag 25 

januari van 18.30 u – 21.00 uur en 

op zaterdag  26 januari van 10.00 

u – 12.00 u in de school aan Die-

renriem 2 in Maartensdijk.

Open dagen Groenhorst

Voorleesfeest voor peuters en kleuters 

De Nationale Voorleesdagen, van 23 januari t/m 2 februari 2013, worden ge-

vierd in de bibliotheken, boekwinkels, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, 

en in de eerste twee groepen van het basisonderwijs. Tijdens deze dagen staat 

het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen centraal. 

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het 

taalgevoel en vergroot de woordenschat. Bibliotheek Bilthoven en Maartensdijk 

organiseren tijdens de Nationale Voorleesdagen diverse acties en activiteiten 

voor kinderen én (groot-)ouders. Deze zijn alleen in groepsverband te bezoeken.

Mathilde aan tafel 2013

Op zaterdag 23 maart vindt de tweede editie plaats van 

Mathilde aan tafel. Onder het motto ‘Samen eten. El-

kaar ontmoeten bij Mathilde aan tafel’ nodigen inwo-

ners van de gemeente De Bilt 'onbekende bekenden' uit 

als gast aan tafel. Door samen te eten, leer je elkaar kennen. Dat is het idee achter 

Mathilde aan tafel. Op 23 maart ontmoeten mensen elkaar in verschillende plaatsen 

in het land op eenzelfde manier.

Mathilde aan tafel vindt plaats als één van de jubileumactiviteiten in het kader van 

900 jaar De Bilt. Het thema van de maand maart is 'Verbinden door gastvrijheid'. 

Als een slinger trekt Mathilde aan tafel door de Bilt. De naam Mathilde is gekozen 

vanwege Keizerin Mathilde, die 

Voorproeven 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden als gastheer of -vrouw via www.mathil-

deaantafel.nl. Tijdens de zogenaamde ‘Voorproef’ op zaterdag 9 februari krijgen 

deelnemers nadere uitleg over Mathilde aan tafel en uitnodigingskaarten om aan de 

uit te nodigen gasten te geven. De deelnemers kunnen met elkaar kennismaken en 

recepten uitwisselen.

Rijbewijskeuring
 

70-Plussers, chauffeurs jonger dan 70 jaar met C/D/E rijbewijs en overige au-

tomobilisten, die een rijbewijskeuring moeten ondergaan, kunnen terecht bij 

Regelzorg. Dit kan alleen door vooraf een afspraak te maken via het landelijk 

afsprakenbureau, telefoon: 088 2323300. Zelf een datum plannen kan via de 

website www.regelzorg.nl. Op 1 februari 2013 is er op de locatie van Stichting 

Mens De Bilt aan de Jasmijnstraat 6 in De Bilt weer gelegenheid tot keuring.
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Sportgala 2013: de genomineerden
door Marijke Drieenhuizen

Dit jaar wordt voor de vierde keer het Bilts Sportgala georganiseerd. Voor de vier categoriën te 

weten: sportman, sportvrouw, sporttalent en sportploeg worden elk drie namen bekendgemaakt. 

Zij zijn genomineerden. Op 25 januari worden de winnaars bekend gemaakt.

Het Bilts Sportgala wordt georgani-

seerd door de Biltse Sport Federatie 

in samenwerking met de gemeente De 

Bilt. Er zijn in totaal 25 namen aan-

gedragen. De sporters dienen of in de 

gemeente te wonen of te sporten. De 

zeskoppige jury die de uiteindelijke 

winaars kiest bestaat uit: Erik Versnel 

voor Groenekan, Ellis Aantjes voor 

De Bilt, Koos van Tamelen voor Bilt-

hoven, Kirsten Szameitat voor Hol-

landsche Rading, Wilco de Rooij voor 

Westbroek en Jan Hoppenbrouwer 

voor Maartensdijk.

Genomineerde sportmannen

Johan de Gier beoefent de sport jiujitsu 

bij Combi Sport Nieuwegein en is al 

tweemaal verkozen tot sportman. In 

2012 is hij Nederlands kampioen ge-

worden en zit hij in het Nationale team. 

Philips Meulenbroek speelt hockey 

bij MMHC Voordaan. Afgelopen jaar 

schitterde hij in de Promotiepoule van 

de de Overgangsklasse van het Neder-

landse hockey. Zijn specialiteit is sco-

ren: afgelopen seizoen was hij topsco-

rer in zijn klasse met een totaal van 19. 

Rick Vermeulen speelt honkbal bij 

de HSV Centrals in De Bilt en werd 

vorig jaar met zijn team kampioen. 

Rick is pitcher en werd door zowel 

zijn coach als zijn team al verko-

zen tot Meest Waardevolle Speler.

Vrouwen

Caia van Maasakker speelt hockey bij 

SCHC. Afgelopen jaar heeft zij daar-

naast ook meegedaan met het Neder-

lands Elftal op de Olympische Spelen in 

Londen, waar het team goud behaalde. 

Eva Voortman speelt softbal bij de HSV 

Centrals en bij Chiploa Indians in Ame-

rika. Ze heeft daar meegedaan aan de 

competitie en werd derde van Florida. 

Ze is daar gekozen als pitcher in het All 

American Team van Junior Colleges. 

Zij is al drie keer genomineerd en werd 

vorig jaar verkozen tot sportvrouw. In 

2012 is ze met de Centrals gepromo-

veerd naar de Hoofdklasse en mocht ze 

meetrainen met het Nederlands senio-

ren elftal. Carlien Dirkse van den Heu-

vel speelt hockey bij SCHC en heeft 

afgelopen zomer ook meegedaan met 

het Nederlands Elftal in Londen. Ze is 

een kernspeelster in dat team en heeft 

alle wedstrijden gespeeld met als hoog-

tepunt een doelpunt in de fi nale. 

Talenten

Luc Reij is 15 jaar en hordeloper bij 

AVP Phoenix. Dit jaar heeft hij goud 

gewonnen bij de Nationale C-Spelen 

Indoor 60 meter horden Jongens C 2de 

jaars. In augustus raakte hij geblesserd 

en het najaar heeft hij gebruikt om te 

revalideren. Zijn vizier heeft hij nu ge-

richt op het European Youth Olympic 

Festival (EYOF) dat in juli 2013 plaats-

vindt in Utrecht. Niels Deelen schaatst 

bij IJsclub Het Biltsche Meertje. Als 

eerste jaar C junior werd hij afgelopen 

jaar 17de op het NK allround, 7de op 

het NK Super Sprint en 2de op de Baan-

kampioenschappen. Hij heeft het afge-

lopen jaar een grote progressie gemaakt 

met relatief weinig training. Hij gaat ze-

ker meetellen. Thierry Brinkman speelt 

hockey bij Kampong. Hij begon pas op 

13-jarige leeftijd en is inmiddels, naast 

zijn VWO 15 uur per week bezig met 

hockey. Hij was de jongste speler ooit 

in Jong Oranje en speelde op 17-jarige 

leeftijd al in het eerste van Kampong.

Sportploegen

De Heren 1 MMHC van Voordaan pro-

moveerden afgelopen seizoen naar de 

Hoofdklasse. Het is een relatief jong 

team en vormt een sterk collectief, ze 

spelen vanuit een helder plan en het 

samen aanvallen en verdedigen is het 

winnende concept gebleken. DOS B1 

is afgelopen jaar gepromoveerd naar de 

Hoofdklasse en is  2de geworden op het 

NK B-Jeugd. 

Het team bestaat geheel uit 

Westbroek(st)ers. De Dames 2 van 

BZC Brandenburg hebben afgelopen 

jaar het kampioenschap behaald en zijn 

gepromoveerd naar de 1ste klasse da-

mes waterpolo. 

DOS B1: ‘bloedfanatiek’ korfbalteam
door Martijn Nekkers

Voor het Bilts Sportgala is het B1 korfbalteam van DOS uit Westbroek genomineerd als sportploeg. 

Waaraan hebben ze hun nominatie te danken? We vragen het Jannie van der Vaart, de trainster die 

het grootste aandeel had in de successen van het team, samen met haar collega’s Rik Nap 

en Wilco de Rooij. Het B1 team acteert binnen DOS overigens nu als A1. 

Het gehele team is 

binnen de vereniging 

doorgeschoven, zo-

als dat gebruikelijk 

is. Momenteel zijn 

de spelers en speel-

sters allemaal rond de zestien jaar. ‘De 

B1 was een fantastisch team’, vertelt 

Jannie van der Vaart. ‘Ze waren bloedfa-

natiek en heel ambitieus. Als coach wil je 

natuurlijk altijd nog meer maar ik moest 

ze soms ook wel eens temperen in hun 

jeugdig enthousiasme. Ze gingen in de 

wedstrijden altijd tot het gaatje. De sfeer 

was geweldig. Ze zeiden elkaar altijd de 

waarheid en dat leidde dan ook vaak tot 

discussies. Ze eisten heel veel van elkaar, 

maar ze spoorden hun teamgenoten al-

tijd ook heel erg aan. vHet was een sterk 

collectief wat natuurlijk heel belangrijk 

is in een teamsport. En natuurlijk is er 

dan ook het verschil tussen de jongens 

en de meisjes in zo’n team. Dat maakt 

het voor je zelf als coach alleen nog maar 

interessanter. In het team waren enkele 

spelers die in hun persoonlijke leven het 

nodige moesten meemaken. De anderen 

vingen dat geweldig op. Ik heb het ge-

voel dat ze daardoor als team nog sterker 

werden.’

Tweede 

B1 werd aan het einde van het seizoen 

2011/2012 kampioen in de 1e klasse. 

Daardoor mochten ze ook deelnemen 

aan het Nederlands kampioenschap in 

Enschede waar ze een eervolle tweede 

plaats behaalden. Het werd één van 

de meest succesvolle teams binnen 

DOS. Als A1 doen ze het dit seizoen 

ook heel goed, vertelt Jannie. Zelf is ze 

geen trainster meer van het team omdat 

ze door omstandigheden wat minder 

tijd heeft voor haar sport. Ze vindt dat 

trouwens heel jammer. Rik Nap is nu 

eindverantwoordelijk. Het team heeft 

momenteel te kampen met wat blessures 

terwijl één van de speelsters nu in het 

eerste team meedraait. Daardoor gaat 

het nu iets minder. Toch doet het team 

weer volop mee om het kampioenschap. 

In de veldcompetitie staan ze toch weer 

bovenaan en in de zaalcompetitie op één 

punt achterstand van de koploper. Het 

ziet er dus niet slecht uit voor dit talent-

volle team. Ze zijn benieuwd hoe het 

straks verder afl oopt op het sportgala.

Boven: Frank Dijkstra, Bas de Jong en Lisanne Groot, midden Laura Dijkstra, 

Cindy van Ettekoven en Annemarie van Zijtveld en onder: trainer coach Rik 

Nap, Linda Nap, Mathijs de Rooij en Bas Noordermeer.

Niels Delen: talentvolle 

junior C-rijder
door Martijn Nekkers

Niels Delen uit Bilthoven heeft zijn nominatie voor het Biltse 

Sportgala te danken aan de uitstekende prestaties die hij met 

grote regelmaat op het ijs neerzet. Niels (14) doet heel veel voor 

zijn sport. Vier keer per week traint hij op de Vechtse Banen 

met de baanselectie Utrecht junior-C. 

De wedstrijden worden overal in het land in het weekend ge-

houden. Tot nu toe is het allemaal goed te combineren met zijn 

school. Soms is er ook wel eens een wedstrijd door de week. 

Gelukkig krijgt hij dan toestemming van zijn school, de Sticht-

se Vrije School in Zeist zodat zijn lesprogramma wordt aange-

past. ‘Mijn mentor is de gymleraar en die heeft daar wel begrip 

voor’, vertelt hij lachend. ‘Bovendien heb ik een beloften status van NOC*NSF 

en dat maakt het ook gemakkelijker om vrij te krijgen’. Zijn klasgenoten van de 

derde klas havo leven bovendien mee met hun talentvolle klasgenoot.

Altijd

Heeft hij altijd al geschaatst? Niels: ‘Aanvankelijk wilde ik voetballen maar toen 

bleek dat mijn enkels te zwak waren. In heb toen maar voor schaatsen gekozen. 

Ook omdat mijn broer en vader allebei schaatsen.’ Niels is lid van de IJsclub Het 

Bitsche Meertje dat hem als gewestelijk kampioen Noord-Holland - Utrecht ook 

heeft voorgedragen voor het sportgala. Zijn persoonlijke tijden liegen er niet om: 

39.54 sec op de 500 meter, 1.18.64 min. op de duizend meter en 2.01.60 op de 

twee kilometer. ‘Mijn favoriete afstand is toch wel de 500 meter’, voegt Niels er 

aan toe. Buiten het schaatsseizoen houdt hij zijn conditie op peil met fi etsen, skee-
leren en hardlopen. Niels is met zijn 14 jaar de jongste rijder bij de selectie Utrecht 

die getraind wordt door Marcel Scheperkamp en Jan van de Roemer. Die selectie 

bestaat uit 16 rijders tussen de 15 en 20 jaar en Niels heeft het er erg naar z’n zin. 

Prestaties

Zijn prestaties spreken voor zich. Zo werd hij eerste bij de onlangs gehouden 

wedstrijden van regio Zuidwest in Breda. Bij de internationale landenwedstrijd 

in Enschede ging het ook goed. Tweede op de 500 m., derde op de 1000 m. en 

vierde op de 3 km. Niels: ‘Helaas ging ik op de 1500 m. onderuit.’ Er is nog steeds 

een stijgende lijn in zijn prestaties en zelf wil hij ook graag hoger op. Zijn grote 

voorbeelden zijn de Nederlandse topschaatsers die we regelmatig bij de grote 

wedstrijden op TV kunnen volgen. Op 9 februari hoopt Niels weer een volgende 

stap te zetten bij het Nederlands Kampioenschap Junioren in Den Haag. Maar als 

er in Bilthoven echt natuurijs ligt doet hij natuurlijk ook mee aan de clubkampi-

oenschappen van ‘Het Biltsche Meertje’ want ook dat hoort er bij.

MN-Niels Delen nr.3: Niels Delen, talentvolle schaatser, genomineerd voor het 

Biltse Sportgala.

SPORTGALA DE BILT 

Verkiezing Sportman, Sportvrouw, 
Sportploeg en het Sporttalent 
van het kalenderjaar 2012 van 
de Gemeente De Bilt gekozen.

Vrijdag 25 januari
in het H.F. Witte Cultureel en 
Vergadercentrum aan het Henri 
Dunantplein te De Bilt.
Aanvang 20.00 uur 
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd 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  ................................................  Bedrag  ...............................  Voldaan  .............................

Let op! 
prijzen gewijzigd

Nieuws / Agenda / Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.rtvdebilt.nl

Te koop aangeboden

O n d e r g o e d T o p p e r . n l 

diverse bekende mer-

ken ONDERGOED!! Kijk 

voor alle aanbiedingen op 

OndergoedTopper.nl

Stalen, lage noren, mt. 39, 

merk Vicking, paar keer 

gebruikt, met overschoenen. 

€ 40,-. Tel. 035-5772022.

Philips kleurentelevisie diame-

ter 60 cm. Zilvergrijs met afst.

bed. € 30,-. Tel. 030-2285302

4 Nieuwe ronde koolstoffilters 

voor afzuigkap ignis of whirl-

pool 19 cm doorsnee en 3 cm 

hoog € 39,95 p/st  nu 4 stuks 

€ 45,-. Tel. 030-2290428

Paar lage noren Zandstra-

Ving, maat 42. € 25,-. Tel. 

06-50693311

2 Autostoelverhogers, in prima 

staat, prijs samen 10,-. Tel. na 

18.00 uur: 06-19691119
 

5 Mooie retro kinderstoeltjes 

(plywood/metaal), jaren '70, 

Obo van Eromes Wijchen, 

prijs samen € 25,-. Tel. na 

18.00 uur: 06-19691119
 

Mooie computertafel, beuken/

metaal. € 10,-. Tel. na 18.00 

uur: 06-19691119
 

Voor Bello (of Bella): splin-

ternieuwe rieten fietsmand, 

binnenmaat 48 cm / tot 20 

kilo. € 25,-. Tel. na 18.00 uur: 

06-19691119
 

2 Originele Gispen eetstoelen, 

samen voor € 30,-. Tel. na 

18.00 uur: 06-19691119

Donkerbruin leren dameslaar-

zen, nieuw. Maat 39. € 125,- 

voor € 49,-. Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. sportief damesjack 

roze/wit/donkerblauwe hori-

zontale streep, maat M. € 25,-. 

Tel. 030-2202996

I.z.g.s. wit wandmeu-

bel bestaand uit 7 delen 

270x125x185cm. € 49,-. Tel. 

030-2202996

3-zitsbank met l. beige gemê-

leerde stof. € 49,-. Tel. 030-

2202996

2-zitsbank met l. beige gemê-

leerde stof. € 49,-. Tel. 030-

2202996

IJshockeyschaatsen, maat 31. 

€ 10,-. IJshockeyschaatsen, 

maat 33. € 10,-. Tel. 0346-

822417

Messing schemerlamp met 

leeslampje ± 180 cm. € 50,-. 

Tel. 030-2211225

Nieuw geborduurd schilderij 

in bruin houten lijst 50x37 

cm. Afb. landschap/boerderij. 

€ 15,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe crème badmat 

52x52cm van € 8,95 voor 

€ 5,-. Tel. 030-2202996

2 paar Ecco schoenen nieuw. 

€ 20,- p.p. maat 38 en 39. 

Bellen na 12.00 uur 030-

2290041

Dell computer incl. scherm, 

toetsenbord en webcam. Prima 

computer. € 40,-. Tel. 030-

2253487

Personeel aangeboden

SAXOFOON- en klarinetles 

door conservatorium docent. 

Tel. 06-55891237

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Kom voor een nieuw spor-

tief fris kapsel naar BETTY'S 

CORNER! Bel voor een 

afspraak: 06-33722022. Zorg 

voor uw haar!

PEDICURE al 15 jaar lang 

zoekt er een aantal nieuwe 

cliënten bij.

Na afspraak kom ik bij u aan 

huis. Corrie 06-38755436.

OP GOEDE VOET, pedi-

cure, Kon. Julianalaan 90, 

Maartensdijk. Bel voor 

afspraak 0346-831299

Bij ons voor het huis is een 

klein bruin UGG schoen-

tje/ slofje gevonden. Tel. 

06-22219464.

Jeugd tot 10 jaar bij KAPPER 

Hans € 10,-. Bel 0346-212455

SCHAATSEN slijpen bij 

Kok stomerij en lederwaren. 

(Uitsluitend Noren). Tel. 0346-

214112

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen 

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

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

18 Tel. 0346-212267. HERFSTTIJD 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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor auto's 

en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coaching in 

leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning van kind en 

ouder(s). Tel. 030-2258350; www.MPGcoaching.nl  

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

Op de grens van Maartensdijk/Bilthoven PAARD en PONY 

pensionstalling. SPORTGERICHT dressuur- en springinstructie. 

Ruime uitrijmogelijkheden. Overdekte rijbaan, all weather outdoor 

baan 20x60 m, stapmolen, paddocks, weidegang, warm-/koud 

water overdekte spuitplaats. Kijk op www.stalarends.nl of bel met 

06-54753516 voor meer info.

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl. Complete 

gezichtsbehandeling voor € 49,50 incl. gezichtsmassage voor een 

goede doorbloeding en afvoer van afvalstoffen. Spoorlaan 66, 

Bilthoven. Tel: 06-10666673

Cursussen/Trainingen

Herhalingscursus Reanimatie en AED. Dinsdag 12 februari 

2013 geven wij weer een herhalingsles reanimatie en AED. U kunt 

tijdens deze les uw vaardigheden op het gebied van reanime-

ren weer beoefenen. De kosten bedragen € 25,00. De locatie is 

Wooncentrum Toutenburg, Kievietlaan 81A, Maartensdijk. Voor 

informatie/aanmelden: Gerarda Koops-Vos via bhvehbo@ziggo.

nl, tel. 0346-213148/06-50968336.

All inclusive kinderopvang
Afname halve dagen mogelijk!

Prinses Marijkelaan 45 te Maartensdijk | Tel. 0346-214323
www.topkids.nl | info@topkids.nl

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u? Bel dan 0346 21 19 92

Draai mee met 
‘De WinterCarrousel’ 

Na de uitbundige en succesvolle edities van de ‘Win-

terFair’, neemt de Brandweerharmonie toehoorders 

deze winter mee in de meer intieme sferen. Dit jaar 

kan men meedraaien in een muzikale ‘WinterCarrou-

sel’ in de Biltse Muziekschool.

Geniet op een winterse zondagmiddag van een frisse 

combinatie van muziek en entertainment onder het ge-

not van een hapje en een drankje. De ‘WinterCarrou-

sel’ is een rondo van muzikale thema’s waarin zowel 

voor jong als oud, bekende en minder bekende melo-

dieën langskomen. De muziek verplaatst gedurende de 

middag tussen locaties binnen de muziekschool waar 

steeds weer een ander muzikaal avontuur, in verschil-

lende stijlen, te beleven valt. Dit alles gebeurt in een 

doorlopend programma en is gratis te bezoeken, wat 

betekent dat u vrij bent om in te stappen vanaf 14.00 

uur op zondag 3 februari. Uitstappen tussen 16.30 en 

17.00 uur. Kunstenhuis locatie: Biltse Muziekschool, 

Henrica van Erpweg 2, De Bilt

‘Schoonouders’ bij 
C.P.J. Westbroek

Dit jaar wordt het komische toneelstuk  “Schoonou-

ders”, geschreven door Ineke de Grijs, opgevoerd 

door 8 personen. Het zal je maar gebeuren, net één 

maand getrouwd en dan zowel je ouders als je schoon-

ouders te logeren krijgen in een, voor zoveel perso-

nen, veel te kleine fl at. Als je dan tot overmaat van 
ramp met z’n allen opgesloten komt te zitten, is de 

ellende niet te overzien. Gelukkig komt de redding uit 

de lucht vallen. Hoe dit afl oopt kunt u zien op 2, 8 
en 9 februari aanstaande in het Dorphuis van West-

broek, Pr.Christinastraat 2, te Westbroek.  De zaal is 

om 19:15 uur open,  aanvang 20.00 uur. 

De entree is 5,00.  Tijdens de pauze is er een verloting 

met vele leuke prijzen. Een deel van de opbrengst van 

deze verloting wordt aan een goed doel geschonken.

Concert in Schutsmantel

Op zondag 27 januari, om 15.00 uur, vindt in Schutsmantel, Gregoriuslaan 35 te 

Bilthoven een concert plaats, dat in nauwe samenwerking met Stichting Muziek 

In Huis wordt georganiseerd. Het ensemble Espiga Trio, bestaande uit Amarins 

Wierdsma - viool, Sofia Espiga - altviool, Maria Isabel Vaz - cello, zal een geva-

rieerd klassiek programma brengen. Het programma duurt één uur, zonder pauze.

Toegang is gratis. Meer informatie over Stichting Muziek in Huis, haar musici en de 

volledige concertagenda vindt u op www.muziekinhuis.nl of www.smih.nl. 

Digitale fotoboeken

Op maandag 28 januari staat de clubavond van Fotoclub Bilthoven e.o.. in het teken 

van digitaal gemaakte fotoboeken. Veel fotografen maken tegenwoordig fotoboe-

ken met behulp van software. Er zijn veel fabrikanten van fotoboeken en daardoor 

ook vele manieren en kwaliteiten om een fotoboek te maken. De resultaten kunnen 

daardoor zeer uiteenlopend zijn. Op de clubavond gaan de leden, aan de hand van 

zelf gemaakte en meegebrachte fotoboeken zich verdiepen in de mogelijkheden die 

deze nieuwe vorm van fotoboeken maken kan bieden. De avond begint om 20.00 

uur en zal worden gehouden in het Cultuur en Vergadercentrum H.F .Witte, Henri 

Dunantplein 4 De Bilt. Voor meer inlichtingen www.fotoclubbilthoven.nl 

MEEbus in De Bilt

De Meebus staat, vrijdag 1 februari a.s. van 10.00 tot 12.00 uur bij het Winkelcen-

trum Planetenbaan in De Bilt. Iedereen met een beperking, handicap of chronische 

ziekte kan in de bus terecht voor informatie en advies over bijvoorbeeld vakantie, 

vrije tijdsbesteding, wonen of dagbesteding. 

Regionale jongerenavond

Op vrijdag 1 februari is er weer een jongerenavond (16 - 25 jaar). De avond wordt 

georganiseerd rondom het thema ‘Tijd’ en de vraag ‘Heb je even voor Mij?’. Vanaf 

19.30 uur inloop mogelijk in het Baken, een gebouw naast de Dorpskerk in De Bilt. 

Om 20.00 uur wordt er met het programma een begin gemaakt. 

Is er meer tussen hemel en aarde

Bij de VEG De Bilt start op 30 januari om 20.00 uur voor de vierde keer een Alpha-

cursus. Iedereen die meer wil weten over het geloof, maar ook mensen die zich afvragen 

wat ze eigenlijk geloven is welkom. Alpha biedt een plaats waar geen enkele vraag over 

het geloof als te simpel of te bedreigend wordt gezien. De cursus duurt tien woensdag-

avonden (plus een weekend) en is gratis. Alleen voor de maaltijden en het weekend wordt 

een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor meer info: 030-6960667 of www.vegdebilt.net
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DOS door overwinning mede koploper. 
Het Westbroekse DOS wist dat het moest winnen om de strijd om de titel nog  

in handen te houden. Met een overtuigende overwinning nestelde het zich 

zaterdag naast plaatsgenoot Nova aan kop van de ranglijst.

De afgelopen weken was Jeroen 

Groot klaargestoomd in het tweede 

team voor de topper tegen Nova. Hij 

begon voor het eerst dit seizoen in 

de basisopstelling na zijn blessure. 

Verdedigend leverde hij een prima 

prestatie door Nova’s topschutter 

op nul doelpunten te houden. Zoals 

heel DOS zaterdag een prima verde-

digende prestatie leverde.

Waar Nova in het H.F. Witte-cen-

trum furieus van start ging met veel 

druk op alle spelers van DOS, be-

gonnen de Westbroekers zenuwach-

tig aan het duel. Het was dan ook te-

recht dat Nova de score opende. Na 

deze 1-0 lukte het DOS al snel om 

de gelijkmaker te scoren en na het 

eerste doelpunt waren de zenuwen 

over. DOS pakte het initiatief om dit 

gedurende het gehele duel niet meer 

uit handen te geven. Gemotiveerd 

en met een overtuigende wil om te 

winnen gaf DOS amper kansen weg 

en dreef zo Nova in de aanval tot 

wanhoop. Na de gelijkmaker pakte 

DOS een 1-3 voorsprong en via 3-5 

liep het uit naar een 3-9 voorsprong 

bij rust.

Het was zaak om ook in de twee-

de helft geconcentreerd te blijven 

spelen. Nova scoorde vorige week 

slechts twee goals voor rust, maar 

pakte toen toch nog de overwinning. 

DOS gaf Nova niet de gedachte dat 

er nog wat te halen viel en hield 

verdedigend de druk op hun aanval. 

Met een vrije bal was het Shanna 

Versteeg die namens DOS als eer-

ste scoorde in de tweede helft. Het 

tweede aanvalsvak was bij een 5-10 

voorsprong onfortuinlijk met het 

afronden van de vele kansen. Uit-

eindelijk was er een strafworp voor 

nodig om te scoren en met een voor-

sprong van zes doelpunten en nog 

een kleine negen minuten te spelen 

betekende dit de deinitieve gena-

deklap voor Nova. DOS speelde 

de wedstrijd prima uit en won zeer 

verdiend met 7-14. Door deze prima 

overwinning staan DOS en Nova nu 

samen aan kop van de ranglijst. Het 

betekende de eerste verliespunten 

voor Nova, vijf wedstrijden voor 

het einde van de zaalcompetitie. 

DOS groeit per wedstrijd naar een 

steeds betere vorm, maar ook de 

overtuiging straalt van de spelers af.

Aanstaande zaterdag ontvangt DOS 

in De Vierstee Devinco uit Deven-

ter. De wedstrijd begint om 20.30 

uur.

Thuisnederlaag voor Tweemaal Zes
Na een sterke eerste competitiehelft hervatte Tweemaal zes vorige week de competitie met een nederlaag 

in de  uitwedstrijd tegen Oost Arnhem. Afgelopen zaterdag kon TZ dat recht zetten in de thuiswedstrijd 

tegen de nummer twee van de poule Odik. Bij winst zou Tweemaal Zes op vier punten voorsprong komen.

De wedstrijd startte aan TZ zijde on-

rustig. Na enkele minuten werd de 

score geopend door Lianne Meijers 

van TZ. Om en om scoorden beide 

ploegen vlot tot een 6-6 stand hal-

verwege de eerste helft. Daarna nam 

TZ het initiatief en liep uit naar een 

voorsprong van 9-6. 

Iedereen verwachtte dat TZ in deze 

fase zou doordrukken en de voor-

sprong zou vergroten. Dat bleek 

niet het geval. Odik verdedigde 

kort op de tegenstander en haalde 

met veel kleine overtredingen TZ 

uit zijn spel. Omdat TZ de nodige 

ruimte weg gaf in de verdediging 

kreeg Odik de gelegenheid om te-

rug te komen in de wedstrijd. Zuiver 

schietend kwam Odik kort voor de 

rust op een gelijke stand van 12-12. 

Na de rust was het opnieuw TZ dat 

telkens een kleine voorsprong nam. 

Tot 16-14 bleef TZ de bovenlig-

gende partij door onder meer fraaie 

treffers van Tim Meijers. Het team 

bereikte  echter nooit het spelniveau 

van de eerste helft van de compe-

titie. Daardoor kon Odik bijblijven 

en zelfs gelijk komen 5 minuten 

voor tijd. Bij TZ werden Anouk van 

Breda, Lucinda van Beerschoten en 

Luke van Kouterik nog ingebracht 

maar ook deze wissels brachten 

evenmin verandering. 

Waar Odik zeer strijdvaardig en 

met zelfvertrouwen streed voor de 

overwinning liet TZ het afweten.  

Diverse fraaie kansen rond de korf 

werden met name door de TZ heren 

gemist. Odik kon zuiver schietend 

uitlopen naar een 20-23 voorsprong 

die TZ niet meer wist in te lopen. De 

einduitslag werd 21-23. 

Door deze nederlaag staan beide 

ploegen op een gedeelde tweede 

plaats. Aan de TZ trainers de taak 

om de ploeg weer op het niveau van 

de eerste competitiehelft te krijgen. 

Volgende week speelt TZ uit tegen 

de koploper. Een cruciale wedstrijd 

voor het verloop van de tweede helft 

van de competitie.

Het tweede team van TZ won na de 

nederlaag van vorige week wel met 

25-12 en blijft hierdoor koploper in 

de reserve eerste klasse.

Judokan-winnaars bij 

Instaptoernooi

Afgelopen zaterdag hebben een 7-tal leden van Judokan meegedaan aan 

het Instaptoernooi van de Judobond Midden Nederland. In de eerste sessie 

kwam Mees van den Wijngaard aan bod. Hij behaalde 30 wedstrijdpunten. 

In de tweede sessie kwamen Jelte van Barneveld, Calvin van Emmerik en 

Tiago Zuidberg aan bod. Voor Jelte en Tiago was dit de eerste keer dat zij 

meededen en behaalden respectievelijk 10 en 20 punten. Calvin had al va-

ker meegedaan en behaalde ook 20 punten.

In de derde sessie kwamen Lianne Holterman, Teun Swieringa en Cas 

Alderhout aan bod. Zij presteerden voortreffelijk. Lianne behaalde 15 

punten en haalde daarbij ook de gele oorkonde. Teun en Cas behaalden 

zelfs 40 wedstrijdpunten. Teun behaalde daarbij ook de groene oorkonde. 

Cas kwam net 2 punten te kort voor de blauwe oorkonde

Wisselend succes Salvodames
Het eerste damesteam van Salvo heeft haar draai gevonden. 

Middels een makkelijke 4-0 overwinning op het bezoekende 

Sovoco uit Soest zijn de dames op de 5e plaats in  

de poule beland met kansen op verdere stijging. 

Het onder aanstaande Sovoco uit Soest speelde vanaf het begin een kans-

loze wedstrijd tegen Salvo. De Maartensdijkse dames hadden meer aanvals-

kracht en functioneerde als team beter. 

De eerste set zette de dames direct de toon voor de wedstrijd. Alle aan-

valsters konden naar hartenlust aanvallen en punten scoren. Sovoco had 

hier simpelweg geen antwoord op. De eerste set werd gewonnen met 25-10. 

Ook de andere drie sets bleef Salvo het betere team maar kon de tegen-

stander iets meer tegenstand bieden. Salvo bleef soeverein spelen en kwam 

geen moment in gevaar. 

De overige sets werden gewonnen met resp. 25-17, 25-14 en 25-18. Door 

dit resultaat is Salvo gestegen naar de 5e plaats. Vrijdag 25 januari spelen 

de dames tegen het onder aanstaande Leos in Leusden. Een goed resultaat 

brengt Salvo richting 4e plaats in de poule. 

Bij het 2e damesteam dat in dezelfde klasse speelt maar in een aanmerkelijk 

zwaardere poule zijn de resultaten duidelijk minder. Door een 1-3 verlies 

tegen het bezoekende UVV/Sphinx uit Utrecht is Salvo gezakt naar de 10 

plaats.

 Relex houdt het spannend
 

De badmintonners van Reflex heb-

ben maandag 14 januari hun laatste 

wedstrijd van het seizoen gespeeld 

tegen Hellas. De partijen gingen 

om en om en het bleef tot de laatste 

partij spannend!

De herendubbel (21-17 en 21-14) 

werd uiteraard gewonnen en de da-

mesdubbel (15-21 en 17-21) zoals 

gewoonlijk helaas niet. (De eer-

ste heer) Erwin en (eerste dame) 

Dragana wisten hun enkelpartijen 

dit keer gemakkelijk te winnen. 

(De tweede heer) Eric en (tweede 

dame) Karin verloren hun partijen, 

zodat de tussenstand 3 –3 werd. 

De mix partijen konden de beslis-

sing geven en werden tegelijkertijd 

gespeeld. Eric en Dragana wisten 

de partij als eerste naar zich toe te 

trekken met (21-15 en 21-9). Het 

wachten was op Erwin en Karin, 

maar helaas de partij ging naar 

Hellas. 

Eindstand van de laatste wed-

strijd werd dus 4-4: met dank aan 

shirtsponsor De Bosrand uit Lage 

Vuursche!  Op naar het volgende 

seizoen!

FC De Bilt E3 kampioen
Zaterdag 12 januari is FC De Bilt 

E3 ongeslagen kampioen geworden 

van de 3e klasse door met maar 

liefst 13-0 te winnen van CJVV. 

v.l.n.r. Arie Boersma, Yoeri Reulen, 

Mark Visser (coach), Jip  Wienbelt, 

Mohammed El Haddouti, Sam 

Eerdmans (coach), Milan ven de 

Ingh, Stan van Balgoijen, Joel Boer. 

Zittend/liggend: Niels Koster, Robin 

Voorboom. (Mark Wienbelt)

TPE sponsort SVM

Dankzij sponsoring van Transmission Products Europe zijn de 

zaalvoetballers van SVM voorzien van een volledig nieuw tenue. (foto 

Jeroen Kemp)
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Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Vrijdag 1 februari  
"BORRELAVOND" v.a. 21.30 uur

Woe.
23-1 Ree stoverij, puree, rode kool 

en stoofpeer
of

Gebakken sliptongetjes

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
24-1
Vrij.
25-1
Woe.
30-1 Heel gebraden piepkuiken

of
Warm gerookte zalmfilet 

met mosterd saus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
31-1
Vrij.
1-2

Repair Café
Zaterdag 26 januari weer het Repair Café in de WVT. Tussen 11.00 en 15.00 

uur kunt u met uw kapotte spullen terecht bij de WVT (Talinglaan 10, Bilt-

hoven). 

Reparatiedeskundigen helpen bij het repareren van elektrische apparaten, 

computers, kleding, fi etsen, houtwerk en speelgoed. We leven in een weg-
werpmaatschappij, waar iets nieuws kopen vaak goedkoper is dan het oude 

te laten repareren. Vaak is er maar iets kleins mis, wat prima zelf te repare-

ren is. Dat bespaart geld, grondstoffen en energie, en het geeft enorm veel 

voldoening! 

Gereedschap en materialen zijn aanwezig. En neem gerust de kinderen mee. 

Voor hen is er een knutseltafel waar zij kunnen knutselen met recyclemate-

riaal. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. Meer infor-

matie op www.repaircafe.nl/bilthoven of bel 030 2430484.

Aanstaande zaterdag zijn er weer genoeg handige handjes bij WVT. (Foto 

Frans Poot)

Schaaktoernooi onmisbaar element 
bij jubileumviering

door Guus Geebel

Een eeuwenoude sport als schaken mag bij de viering van 900 jaar De Bilt natuurlijk niet ontbreken. 

De schaakvereniging DBC wil daarom in het kader van dit jubileum op 14 en 15 september 

een groot schaaktoernooi organiseren onder de titel: ‘900 jaar De Bilt Rapid-Schaaktoernooi’. 

De vereniging viert daarmee tevens haar tachtigjarig jubileum.

‘Eigenlijk was het tachtigjarig jubile-

um twee jaar geleden, maar we wisten 

dat het 900-jarig bestaan van De Bilt 

in 2013 gevierd ging worden en daar 

wilden we graag bij aansluiten’, ver-

telt DBC-voorzitter Bart van Tooren. 

‘Oorspronkelijk dachten we aan een 

wat kleinschaliger toernooi en daar-

voor kregen we subsidie van de Stich-

ting 900 jaar De Bilt.  Kort geleden be-

sloten we er toch iets speciaals van te 

gaan maken, met aansprekende deel-

nemers.’ Bart van Tooren, Joop Faber 

en Onno Kooy gingen met het idee aan 

de slag en kwamen tot de conclusie dat 

daarvoor naast eigen bijdragen een be-

drag van zo’n 5.500 euro nodig is. 

Sponsors

De organisatoren hopen sponsors te 

vinden die het evenement mogelijk 

willen maken. ‘We gaan bedrijven 

aanschrijven, maar ook bijdragen van 

particulieren zijn welkom. Een me-

cenas die een bedrag op onze bank-

rekening overmaakt is natuurlijk van 

harte welkom’, zegt Bart van Tooren 

met een glimlach. ‘We hopen op zo’n 

150 aanmeldingen  Op 1 april willen 

we weten of we voldoende geld heb-

ben om het toernooi op de wijze die we 

voorstaan te kunnen realiseren. Als we 

met het sponsorgeld dat we voor ogen 

hebben een aantrekkelijk bedrag aan 

prijzengeld kunnen bieden, denken we 

zeker de Nederlandse subtop te kun-

nen bereiken. 

Terugloop

Voorzitter Bart van Tooren komt oor-

spronkelijk uit Friesland en schaakt 

al vanaf zijn jeugd. Toen hij in de ge-

meente De Bilt kwam wonen is hij al 

vrij snel bij DBC gaan schaken. Hij is 

nu vijf jaar voorzitter. ‘We zien dat in 

het hele land schaken in clubverband 

afneemt. Helaas ook bij DBC. We heb-

ben nu vijftig leden. Een jaar of tien 

geleden hadden we er honderd dus 

de afname is nogal fors.’ Van Tooren 

noemt de concurrentie met internet 

en de economische crisis als oorzaak. 

‘Het kost ons veel energie om het 

op gelijk niveau te houden. Met het 

schoolschaaktoernooi, dat Joop Faber 

jaarlijks organiseert, weten we nog wel 

wat jongeren aan te trekken.’ Joop Fa-

ber is secretaris van de vereniging en 

al veertig jaar lid. Onno Kooy zelfs 

nog iets langer.

Promotie

Het toernooi op 14 en 15 september 

wil de vereniging in principe houden 

in het H.F. Wittecentrum in De Bilt. 

‘Maar het kan ook zijn dat er een 

sponsor is die geschikte zaalruimte 

beschikbaar stelt, want de sponsoring 

hoeft niet alleen uit geld te bestaan. 

Met het verzorgen van de catering of 

het drukken van het toernooiboekje 

zijn we ook heel blij.’ De organisa-

toren hopen ook dat schakers uit de 

omgeving, die geen lid zijn van een 

schaakclub, het leuk vinden om een 

keer mee te doen. ‘Dat geeft geen ver-

plichtingen ten aanzien van later en 

biedt toch een mooie gelegenheid om 

weer met schaken kennis te maken. 

Thuisschakers zijn dus heel erg wel-

kom. Wanneer de fi nanciering rond 
is willen we in de aanloop naar het 

toernooi in de plaatselijke pers veel 

aandacht aan het toernooi gaan schen-

ken. Op de website van de vereniging, 

www.dbcschaak.nl is nadere informa-

tie te vinden.

v.l.n.r. Bart van Tooren, Joop Faber en Onno Kooy. 

Onvergetelijk leven

Dinsdag 15 januari was er bij Dagbesteding Onvergetelijk Leven in 

Hollandsche Rading een goed bezochte Nieuwjaarsborrel. De dagbesteding 

is in september 2012 gestart in het tijdelijke Dorpshuis aan het einde van 

de Dennenlaan. Naast het uitwisselen van nieuwjaarswensen en nuttige 

informatie zorgde het muzikale trio De Klezmeranties uit Haarlem, met 

gitaar, fl uit, klarinet en zang, voor extra vrolijkheid. [KP]

Laatste loodjes voor Werkgroep Zorg
Dit jaar viert de gemeente De Bilt haar 900e verjaardag. Onder de paraplu van 

Stichting 900 jaar De Bilt worden tal van activiteiten georganiseerd. De Werkgroep Zorg 

verzorgt voor alle zorgvragers binnen de gemeente op zaterdag 23 maart van 15.00 tot 16.30 uur 

een High Tea. De Werkgroep is druk bezig met alle voorbereidingen!

De betreffende inwoners hebben in 

de afgelopen week een uitnodiging 

ontvangen. Als alle aanmeldingen 

binnen zijn, breekt voor de leden van 

de Werkgroep Zorg de drukste tijd 

aan waarin de laatste puntjes op de i 

gezet zullen worden. Bijzonder is dat 

de leden van de werkgroep dit naast 

hun eigen werk doen en tijd kunnen 

en mogen vrijmaken om die zaterdag 

extra feestelijk te maken. Ook bij-

zonder is de medewerking, die van 

alle kanten verleend wordt. Vooral de 

mensen op de verschillende locaties, 

de vrijwilligers die zich hebben aan-

gemeld en de sponsoren verdienen 

waardering! 

High Tea

De deelnemende woon- zorgcentra 

en andere zorgverlenende instellin-

gen in de gemeente bieden de High 

Tea op de eigen locatie aan, voor de 

overige zorgontvangers zal de High 

Tea plaatsvinden in het H.F. Witte 

Centrum in De Bilt  en Dijckstaete 

in Maartensdijk. De gasten krijgen 

naast de High Tea een programma 

aangeboden, waarin op ludieke wijze 

uiting zal worden gegeven aan de 

verbinding tussen de kernen van de 

gemeente. Op de grotere locaties zal 

live muziek worden gemaakt door 

plaatselijke muzikanten en vanaf ie-

dere locatie zullen op hetzelfde tijd-

stip ballonnen in de kleuren van de 

gemeente worden losgelaten. Dit 

speciale moment zal vanuit de lucht 

worden vastgelegd.

Mogelijk

Deze High Tea wordt mede mogelijk 

gemaakt door: Stichting Mens en zijn 

Natuur, Stichting 900 jaar De Bilt, 

Stichting RDO Balije van Utrecht, 

Albert Heijn, Bilthoven, Stich-

ting VSBfonds, Het Veilinghuis, 

bloemen en planten De Bilt, Stich-

ting van Ewijck van Oostbroek, H.F. 

Witte Centrum, De Bilt, Rabobank 

Utrechtse Heuvelrug, Dijckstaete, 

Maartensdijk, Catering door Cafeta-

ria de Rooy.
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