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Bedanklunch voor adviesraden
door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen vrijdag werden de leden van de Ouderenraad en de WMO Adviesraad getrakteerd 
op een feestelijke lunch in de oude raadszaal in het gemeentehuis. Wethouder Anne 

Brommersma wilde op deze manier de vrijwilligers bedanken voor het vele werk dat zij 
afgelopen jaar verricht hebben. Ook de drie betrokken beleidsmedewerkers schoven aan.

De adviesraden krijgen voordat een 
beleids- of richting gevend stuk 
naar het college van burgemeester 
en wethouders gaat het stuk toe-
gestuurd. Zij verdiepen zich in het 
onderwerp, focussen zich op de 
inhoud, laten zich waar nodig in-
formeren en stellen vervolgens een 
advies op. Dat advies wordt meege-
nomen door het college waarna het 
met hun reactie doorgestuurd wordt 
naar de gemeenteraad. Zij beslissen 
uiteindelijk of zij in kunnen stem-
men met de inhoud of dat er aan-
passingen gedaan moeten worden.

Veel waardering
Wethouder Anne Brommersma 
heette alle leden van de adviesra-

den welkom. ‘Wij werden als wet-
houders op een dinsdagavond ge-
installeerd en donderdags kreeg ik 
een stuk aangereikt wat door moest 
voor behandeling in de raad. De ad-
viesraden waren niet gekend in het 
stuk en ik heb hen vervolgens uit-
genodigd om te brainstormen over 
de inhoud. 
Dat is de nieuwe manier van wer-
ken, eerst de adviesraden en daarna 
verder. Vervolgens hebben de ad-
viesraden een advies uitgebracht en 
pas daarna is het naar de raad ge-
gaan. Door de druk afgelopen jaar 
was er vaak weinig tijd, toch waren 
de adviezen altijd deskundig op-
gesteld. Ik ben heel tevreden over 
onze samenwerking’. 

Zeven(-tien)
De Ouderraad heeft het afgelopen 
jaar zeven adviezen uitgebracht; 
bij de Wmo Adviesraad bleef de 
teller op zeventien steken. Marius 
van den Bosch is voorzitter van de 
Ouderenraad. ‘Wij gaan in een pi-
lot kijken of we gezamenlijk een 
advies uit kunnen brengen.

Twee leden van onze raad zullen 
tijdens de vergaderingen van de 
WMO Adviesraad aanschuiven als 
waarnemers. Op die manier kun-
nen wij onze krachten bundelen 
ter ondersteuning van de wethou-
der, het College en uiteindelijk 
voor de inwoners van de gemeente 
De Bilt’.
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Afgelopen vrijdag werden de 
leden van de Ouderenraad en de 
WMO Adviesraad getrakteerd op 
een feestelijke lunch in de oude 
raadszaal van het gemeentehuis.

Commissie bespreekt 
Bestemmingsplan 
Rembrandtlaan 

door Guus Geebel

De raadscommissie Ruimtelijke Ordening besprak 
donderdag 15 januari het Bestemmingsplan 

Rembrandtlaan. Maar liefst dertien insprekers lieten hun 
bezwaren, wensen of verontrusting horen. De vergadering 

werd na de eerste termijnbehandeling vanwege het late 
tijdstip geschorst. Op dinsdag 20 januari was het vervolg.

De vergadering werd voorgezeten door vicevoorzitter Kees Lelivelt. 
Ebbe Rost van Tonningen had zich als voorzitter teruggetrokken van-
wege een e-mail van de burgemeester waarin onder meer staat dat bij 
het onderwerp Bestemmingsplan Rembrandtlaan bij alle betrokkenen 
over hem het beeld is gevestigd van een activistische politicus die zich 
verzet tegen de gevolgde werkwijze en wellicht zelfs tegen de inhoud 
van het raadsvoorstel. 

Insprekers
Rinus Scheele van de Fietsersbond afdeling De Bilt schetst als eerste 
inspreker de gevaarlijke situatie voor fietsers op de Jan Steenlaan. ‘Met 
de aanleg van een eenzijdig fietspad rond de rotonde naar de oversteek 
van de Soestdijkseweg-Noord is er op het kruispunt Jan Steenlaan–
Rembrandtlaan een gevaarlijke diagonale oversteek voor fietsers ont-
staan.’ Jos Heuer, directeur Bedrijfsvoering van de Werkplaats Kin-
dergemeenschap maakt zich eveneens bezorgd over een achteruitgang 
van de veiligheid voor fietsers. Jacques van Klooster concludeert daT 
vanaf 2004 besluiten genomen zijn over de ruimtelijke kwaliteit van 
het dorpscentrum, waar telkens van wordt afgeweken. ‘Dit schaadt in 
hoge mate het vertrouwen in het gemeentebestuur.’ 

Verkeer
Peter Dapper, voorzitter van de winkeliersvereniging Centrum, ont-
raadt een versnippering of uitbreiding van detailhandelsbestemmingen. 
Ellen Thier, namens Hart VOOR Bilthoven, zegt niet bij voorbaat tegen 
een ontwikkeling als De Timpe te zijn. ‘Maar nieuwe ontwikkelingen 
moeten zich in ruimtelijke schaal en omvang van de functies aanpassen 
aan de specifieke karakteristiek van de plek.’ In een droombeeld schetst 
zij de ideale situatie in 2020. Hanneke Brosi van Wijkraad De Leijen 
gaat evenals Ank Schoorel van Bewonersvereniging Bilthoven Noord 
in op de verkeers- en parkeerproblematiek die gaat ontstaan. De heer 
A. Barneveld heeft bedenkingen over de bouwhoogte waarmee hij als 
bewoner te maken krijgt. Hij dringt aan om slechts één ontsluiting van 
de parkeergarage naar de Rembrandtlaan toe te staan en die zo in te 
richten dat geen files kunnen ontstaan.

Parkeerdruk
Ger-Jan ter Beek vraagt als lid van de klankbordgroep uitstel van de 
besluitvorming en Benno Nekeman noemt het onbegrijpelijk dat de Ju-
lianaflat als maatstaf voor de hoogte van De Timpe wordt genomen. De 
heer Sabel wil namens de Vereniging van Eigenaren Rembrandtlaan 22 
– 26 de huidige parkeervoorziening van deze kantoorpanden op eigen 
terrein in stand houden. Ernst Mente, bewoner van de Rembrandtlaan, 
vraagt om een nieuw en bijgesteld plan.            Lees verder op pag 3
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Groenekans plastic 
blijft staan

Sinds 1 januari is de afvalinzameling in de gemeente De Bilt gewij-
zigd. De inzameling is per type afval op dezelfde dag door de gehele 
gemeente. In Groenekan loopt het echter niet zo soepel. Zowel het 
restafval als het GFT afval is deze maand niet op de aangegeven in-
zameldag opgehaald. Ook het plasticafval sierde deze week de straten 
langer dan de bedoeling is. De gemeente geeft aan dat het bedrijf dat het 
afval inzamelt kennelijk wat moeite heeft om Groenekan letterlijk ‘op 
de rit te krijgen’. Inwoners wordt verzocht te melden als het afval niet 
opgehaald wordt op 030 2289411. Er wordt dan zo spoedig mogelijk 
nagereden.



Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

25/1 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
25/1 • 9.30u - Dr. P. Vermeer

25/1 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

25/1 • 10.00u - Dhr. Wim Molenkamp

R.K. Kerk O.L. Vrouw
25/1 • 10.30u - Pastor G. Weersink

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

25/1 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed 
25/1 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

25/1 • 10.00u - ds. H. de Leede
25/1 • 19.00u - ds. B. E. Weerd 

Pr. Gem. Immanuelkerk
25/1 • 10.00u - ds. G. M. Landman
25/1 * 19.30u - ds. G.M. Landman, 

Taizédienst

Pr. Gem. Opstandingskerk
25/1 • 10.00u - mevr. ds. E.H.W. Stam

Volle Evangelie Gemeente
25/1 • 10.00u - Dhr. Hein Hüpscher

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

25/1 • 10.30u - Ds. H. Bonestroo

Herv. gemeente Blauwkapel 
25/1 • 10.00u - Kand. J.G. Mac Daniël

25/1 • 18.30u - Proponent 
G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk
25/1 • 10.30 en 18.00u - 

Kand. H. Roelofsen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

25/1 • 11.00u – geen dienst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

25/1 • 10.00u - ds. L. Kruijmer
25/1 • 18.30u - ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

25/1 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
25/1 • 10.00u – ds. P.J. Rebel

25/1 • 17.00u – ds. E. Versloot

 
St. Maartenskerk

25/1 • 10.30u – Eucharistieviering 
Pastor Jozef Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

25/1 • 10.00u. - dhr. J Veltrop
25/1 * 18.30u - dhr. A. v.d. Mheen 

PKN - Herv. Kerk
25/1 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
25/1 • 18.30u - Ds. C. van Sliedregt
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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

Collectanten gezocht

Voor de collecteweek van 
Amnesty zoekt men collectanten 
in Maartensdijk en omgeving. De 
collecteweek is van 1-7 maart. 
Voor meer info (ook over het col-
lecteren) kan contact worden op 
genomen met Nienke Koeman: 
06 42247051 of website www.
amnesty.nl/collecte. 

High Tea

Op zondag 1 februari organiseren 
vrijwilligers van MENS De Bilt 
weer een gezellige High Tea. Er 
worden hartige en zoete hapjes 
geserveerd en u kunt onbeperkt 
genieten van diverse soorten 
thee. De hightea is van 14.30 tot 
16.30 uur in Servicecentrum De 
Bilt, ingang wijkrestaurant Bij de 
Tijd. Graag vooraf aanmelden: 
servicecentrumdebilt@mensde-
bilt.nl of 030 7440595

Fotoclub Bilthoven

Op 26 januari is het thema van 
deze avond extreem ‘Photoshop-
pen’. Een uitdaging voor de leden 
om ‘los’ te gaan met Photoshop 
of soortgelijk fotobewerkings-
programma. De foto’s zullen 
uitgebreid worden bekeken en 
besproken. De avond begint om 
20.00 uur en wordt gehouden in 
het H. F. Witte Cultuur en verga-
dercentrum, Henri Dunantplein 
4, De Bilt. Voor meer inlichtin-
gen Fotoclub www.fotoclubbilt-
hoven.nl

Weeksluiting in Dijckstate

De Hervormde (PKN-)Gemeen-
ten van Maartensdijk en West-
broek zijn per 1 januari samen 
gegaan onder de naam Hervorm-
de Gemeente te Westbroek e.o. 
De nieuw gevormde gemeente 
organiseert op vrijdag 23 janu-
ari 2015 in Dijckstate aan het 
Maertensplein in Maartensdijk 
een weeksluiting. Aanvang 19.30 
uur. Na afloop is er gelegen-
heid voor ontmoeting onder het 
genot van een kop koffie of thee. 
Voor eventueel vervoer: tel. 0346 
213592.

Taizéviering 

Zondagavond 25 januari om 
19.30 uur is er in de Immanuël-
kerk in De Bilt, Soestdijkseweg-
Zuid nr. 49  een Taizéviering met 
koor en instrumentalisten onder 
leiding van Els Firet. Een viering 
in de sfeer van het Franse kloos-
ter in Taizé. Er wordt gezon-

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

gen in verschillende talen en er 
is gelegenheid om  stil te zijn. 
Iedereen, jong of oud, van harte 
welkom.

Middagdienst in Maartensdijk

Zondag 25 januari organiseert 
de PKN gemeente Maartensdijk 
en Hollandsche Rading weer een 
middagdienst in de Ontmoetings-
kerk in Maartensdijk (Koningin 
Julianalaan 26) , waarin Ds. D.J. 
Versloot uit Woerden voorgaat. 
Aan de dienst werkt de band 
‘Dedicated To God’ uit Emme-
loord mee. Na afloop is er een 
gezamenlijke maaltijd waar de 
soep en de broodjes tegen een 
geringe vergoeding verkrijgbaar 
zijn. Deze laagdrempelige dienst 
begint om 17.00 uur.

Lezing IRS

IRS Gooi & Sticht organiseert 
twee lezingen in het eerste kwar-
taal van 2015  waarin de spre-
kers verbinding zoeken tussen 
de Bijbelse boodschap en het 
leven anno 2015. Op dinsdag 27 
januari 2015 zal dr. P.C. Hoek 
het thema Burger en pelgrim, 
de roeping van christenen in het 
publieke domein behandelen. De 
locatie voor de lezingen is een 
zaal van de Ontmoetingskerk , 
Julianalaan 26 te Maartensdijk, 
aanvang 19.45 uur. De netto-
opbrengst van deze avonden 
komt ten goede aan één van de 
projecten van de IRS. Voor meer 
informatie: drs. G.A. van Ginkel, 
tel. 0346 213445.

Samen bidden

De Week van Gebed is er voor 
iedereen: samen bidden, ieder op 
zijn eigen manier. De hele grote 
wereld en al haar problemen, 
zending en evangelisatie en ook 
onze straat, de kerk en de mensen 
die in onze gedachten komen. Op 
woensdag 21 januari van 20.00-
21.00 uur bij de Dorpskerk in De 
Bilt en op donderdag 22 januari 
van 20.00-21.00 uur bij de VEG 
aan de Nieuwstraat 47 De Bilt 
zijn er samenkomsten.

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 23 
januari kunt u weer klaverjassen 
bij SVM. In de kantine van deze 
sportvereniging aan de Dieren-
riem in Maartensdijk bent u van 
harte welkom. Het klaverjassen 
begint om 20.00 uur en meedoen 
kost 3 euro. Er is ook een loterij, 
voor € 0,25 kunt u een lot kopen.

De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid. (Psalm 121: vers 8)

Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar 
leven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve, 
zorgzame vrouw, mijn bijzondere moeder en schoonmoeder

Willemina Berkelaar-van ’t Land
~ Mien ~

 Westbroek, 17 januari 1933  † De Bilt, 13 januari 2015

Jacobus Berkelaar
Wim Berkelaar en Maria Voorburg

Correspondentieadres: 
Wolter Heukelslaan 36A, 3581 SR Utrecht

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Nooit klagend, nooit vragend,
je lasten in stilte dragend.

Plotseling ben je van ons heen gegaan,
daar heeft niemand ooit bij stil gestaan.

Bedankt voor al je liefde en je geven,
’t zal zwaar zijn zonder jou te leven.

Diepbedroefd maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft
betekend, geven wij kennis van het onverwachts overlijden van 
mijn lieve zorgzame vrouw, en onze allerliefste moeder en oma

Jannigje Donselaar-Gaasenbeek
Janny

*  Utrecht, 16 juni 1946 † Utrecht, 13 januari 2015

 Westbroek:  Gerrit

 Elst:  Stefan en Patricia
  Daan, Toon
  Anouk, Maud

 Baarn:  André en Ilse
  Renske, Jelmer

Van Alphenstraat 8
3615 AJ  Westbroek

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op zaterdag 17 januari 
op de Algemene begraafplaats te Westbroek.

VOORBEREIDING EN BEGELEIDING  

Dag en nacht bereikbaar
(035) 30 200 40 • 06 51 03 38 54
www.de-uitvaartregisseur.nl



 De Vierklank 3 21 januari 2015

Tentoonstelling uit 
Groenekanse verzameling

Breed verzameld is de tentoonstelling die vanaf 17 januari te zien is in Museum Flehite in 
Amersfoort. De expositie toont schilderijen en sculpturen uit de ruime collectie van het 

echtpaar Hella en Wim van Schaik uit Groenekan.

Wim en Hella van Schaik verza-
melden in ruim zestig jaar meer 
dan duizend kunstwerken: schil-
derijen, aquarellen, tekeningen, 
werk in elke denkbare grafische 
techniek, sculpturen in hout, steen 
en metaal, penningen, sieraden en 
niet-westerse kunst. 

De titel Breed verzameld verwijst 
enerzijds naar het ‘brede’ karak-
ter van de verzameling, maar ook 
naar de schilder Dirk Breed (1920 
- 2004), die in de collectie van de 
Van Schaiks met tientallen werken 
is vertegenwoordigd en met wie 
het echtpaar een jarenlange vriend-
schap onderhield. Van Schaik: ‘Wij 
bezitten meer dan 100 kunstobjec-
ten van de Breeds (olieverven, te-
keningen, keramiek enz.)’. 

Aankoop
De eerste kunstaankoop deed eco-
noom Wim van Schaik in 1952 
van zijn eerste salaris als trainee 
bij Wessanen. Nog zeer recent 
werden enkele belangwekkende 
schilderijen aan de collectie toege-
voegd, zoals van H.N. Werkman. 
Wim van Schaik is inmiddels 90 
jaar oud, Hella 75. Ondanks hun 
leeftijd komt er geen einde aan de 
enorme verzameldrift en is de pas-
sie voor kunst en cultuur in het ge-
heel niet getemperd. Het echtpaar 

Van Schaik was in 2011 met een 
schilderij van Jan Sluijters en één 
van Kees Maks bruikleengever 
van de tentoonstelling Nachtlicht 
in Museum Flehite. Het contact is 
daarna blijven bestaan, de weder-
zijdse belangstelling en waarde-
ring gegroeid, wat heeft geleid tot 
de keuze van het echtpaar om juist 
in Museum Flehite een belangrijk 
deel van de collectie aan het pu-
bliek te tonen. 

Zebra op zolder
Naast schilderijen van o.a. Arman-
do, Peter Bes, Dirk Breed, Engel-
bert L’hoëst, Jan Sluijters en Jaap 
Hillenius, omvat de collectie Van 
Schaik vele realistische sculpturen 
van veelal dierenfiguren van o.a. 
Pieter d’Hont, Arie Teeuwisse en 
Hetty Heyster. Deze sculpturen 
worden speels gepresenteerd op 
de zolder van het museum in een 
verrassende combinatie met foto’s 
van dieren uit Dierenpark Amers-
foort door Ep de Ruiter. 

Publicatie
Bij de tentoonstelling verschijnt 
de gelijknamige publicatie Breed 
verzameld waarin een uitgebreid 
overzicht van de collectie Van 
Schaik is opgenomen. Het boek is 
verkrijgbaar in de winkel van Mu-
seum Flehite.

Wim en Hella van Schaik verzamelden in ruim zestig jaar meer dan duizend kunstwerken.

Vervolg van pag. 1
De heer Kruse vat namens het projectteam De Timpe een aantal voor-
delen samen. Toename werkgelegenheid, extra kansen voor de mid-
denstand, minder parkeerdruk in het omliggend gebied en afscherming 
van zwaar verkeerslawaai. 

Inspraak
De bijdragen van de insprekers roepen ook bij de commissieleden veel 
vragen op die zij bij hun bijdrage in eerste termijn betrekken. Wethouder 
Hans Mieras noemt het gebied een unieke plek, strategisch gelegen in 
het dorp. De onvrede over het proces en de communicatie raakt hem. 
Hij vindt dat daaruit geleerd is dat omwonenden in een eerder stadium 
betrokken moeten worden. Het proces noemt hij zorgvuldig genoeg om 
een besluit te nemen. ‘De drie belangrijkste punten waaraan door de 
zienswijzen en inspraak tegemoet gekomen is, zijn de verkeersinten-
siteit, de bouwhoogte en de detailhandel. Het gaat om de vaststelling 
van het ruimtelijk kader van een plan. De Timpe is geen plan van de ge-
meente maar die is wel enthousiast over het initiatief. Het biedt werkge-
legenheid en de gemeente loopt geen financieel risico. Het bouwvolume 
is voor de initiatiefnemer nodig om het project aan te kunnen gaan. Er 
is van alles gedaan om de bouwmassa zo goed mogelijk in te passen.’

‘Ik wil graag naar Den en Rust,
kan dat als jij de uitvaart verzorgt...?’

“Zie mij als iemand die je na 
het overlijden van je moeder 
bijstaat om alle wensen met 
betrekking tot de uitvaart voor 
je uit te voeren”, zei ik. “De 
keus voor een crematorium 
of begraafplaats is aan de 
nabestaanden.”

Net als de keus voor een 
crematorium had Henk vragen 
over de plaats van opbaring.  
“Kan mijn moeder worden 
opgebaard in een uitvaartcen-
trum bij ons in Zeist?” vroeg 
hij. “Ja hoor. Jij kiest de plaats 
van opbaring, zodat jij goed 
afscheid kunt nemen van je 
moeder.” 
Dat laatste vind ik écht 
belangrijk: goed afscheid 
nemen - je kunt dat namelijk 
niet over doen.

“Mijn moeder is elders verze-
kerd, maakt dat uit?” vervolgde 
Henk zijn vragen. Ik legde uit: 
“Nee. Nabestaanden kunnen 
altijd zelf kiezen door wie de 

Het was de vraag van Henk, een kennis. Het ging slecht met zijn moeder en hij wilde graag 
een aantal zaken geregeld hebben, voordat zij zou overlijden. “Jij hebt een relatie met Yarden, 
betekent dat dan dat wij voor de crematie naar een bepaald crematorium moeten?” “Nee”, 
antwoordde ik, “jij bepaalt als nabestaande de keuze voor het crematorium en ik ga dat regelen”. 

uitvaart zal worden verzorgd. 
Je bent daar vrij in. Wij verzor-
gen uitvaarten voor iedereen, 
ook indien je elders of niet 
verzekerd bent.”

Het verzorgen van een uitvaart 
vind ik een intieme gebeur-
tenis tijdens een kwetsbare 
periode: samen met de familie 
wordt eerst zorg besteed aan 
de overledene en vervolgens 
wordt de dag van de uitvaart 
voorbereid. Ik neem daar alle 
tijd voor. De samenwerking 
tussen een familie en mij 
vraagt tact, inlevingsvermo-
gen, levenservaring. Vertrou-
wen is heel belangrijk: je moet 
met alle vragen rondom een 
overlijden bij de uitvaartver-
zorger terecht kunnen. 

Een aantal weken na mijn 
gesprek met Henk overleed 
zijn moeder. Ik mocht de 
uitvaart verzorgen. Geheel 
in overeenstemming met 
de wens van Henk en zijn 

familie hebben we haar opge-
baard in een uitvaartcentrum 
in Zeist en de uitvaart vond 
plaats in het crematorium in 
Bilthoven. 

Hebt ú nog vragen?
U mag mij altijd bellen!

wordt eerst zorg besteed aan 
de overledene en vervolgens 
wordt de dag van de uitvaart 
voorbereid. Ik neem daar alle 

gen, levenservaring. Vertrou-
wen is heel belangrijk: je moet 

Koop Geersing, uitvaartverzorger
dag en nacht bereikbaar: 06 - 51 24 77 43

advertorial

Carnaval zonder Prins
Prins Carnaval is een gekozen ceremoniemeester, die voorafgaand aan 
en tijdens carnaval een belangrijke rol speelt binnen de plaats of carna-
valsvereniging waar hij prins van is. Meestal is het iemand die in het 
verleden al actief in het plaatselijke carnavalsleven is geweest. Er is 
bij carnavalsvereniging De Weergodden in 2015 geen carnavalsprins 
in De Bilt. Dat heeft alles te maken met het teruglopende ledental van 
carnavalsvereniging De Weergodden. Een eventueel gekozen Prins kan 
weinig aangeboden worden. 
Voor het eerst in haar 44-jarig bestaan heeft deze carnavalsvereniging 
geen Prins. Op zaterdag 14 februari wordt wel het gemeentehuis be-
zocht maar alleen door Jeugdprins Barn XLIV en zijn Page Shannon. 
Zij gaan de kinderen voor tijdens het carnavalsfeest voor de jeugd op 
zondag 15 februari’. 
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

500
gram 4.98

Riblappen/ 
hacheevlees

500
gram 5.98

Per 
stuk 7.50

3
voor 5.00Oma’s gebraden 

rundergehaktballen

Kip in braadzak

Wintersbraadstuk

20% KORTING OP DIVERSE 
SOORTEN BERGKAAS

Rookworstsalade 
Filet-americain
Sellerysalade 3x 100

gram 4.49

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

Roasted porc rib
Boeren achterham
Gebraden gehakt 3x 100

gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 22 januari
t/m woensdag 28 januari

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

KRUIDENKAAS
STOMPETOREN 
BELEGEN KAAS

SALAMI & RAUWE 
HAM PAKKETJES

2.25100
gram

1.75250
gram5.50500

gram5.50500
gram

4.49Per
pakket

WINTER 
NOTENMELANGE

PINDA’S

3 biefstukjes
4 schnitzels 
6 Tartaartjes

6.-
6.-

6.-

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst
Paardenworst

Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

7.981
kg

SHOARMA
Extra donderdag voordeel!

Heerlijk voor het weekend!

VLEESWAREN-TRIO

ERWTEN- OF
BRUINENBONENSOEP

2
voor 6.50

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

Vers van de Traiteur
Moussaka
_________________________100 GRAM 1,25
Babi-Pangang
MET NASI OF BAMI

________________________ 100 GRAM 0,99
Visstoofpotje
MET KRIELTJES, PREI EN DIV. VIS SOORTEN

___________________________________9,95
Zaterdag verse Sushi!!!

Ready to eat

Avocado
PER STUK

Roerbak

Superieur
400 GRAM

Pitloze

Druiven
500 GRAM

Zuurkool
UIT ’ T VAT - HONGAARSE - WIJN
____________________500 GRAM 0,49
ZOET EN SAPPIG

Navels HAND SINAASAPPELS

_________________ HEEL KILO 1,25
Ravioli met gehakt
IN TOMATENSAUS OF

Ravioli met spinazie/ricotta
IN PADDESTOELENSAUS ____100 GRAM 1,49

ALLEEN MAANDAG 26, DINSDAG 27
EN WOENSDAG 28 JANUARI

0,99 1,991,49

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot
___________________________ 100 GRAM  0,70

Sap.. Sap.. Sap..
De lekkerste

Mandarijnen
Kom ze proeven!!

VERS GESNEDEN

Ananas
___________________ VOLLE BAK 0,99
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Toelichting op Bestemmingsplan 
Rembrandtlaan

door Guus Geebel

Fractievoorzitter Ebbe Rost van Tonningen van Beter De Bilt gaf maandag 12 januari een 
toelichting op het dossieronderzoek dat hij rond het Bestemmingsplan Rembrandtlaan deed 

over het besluitvormingsproces en de communicatie daaromheen. 

Ruim dertig belangstellingen waren 
in De Bremhorst in Bilthoven bij 
de presentatie aanwezig en stelden 
vooruitlopend op de commissie-
vergadering van 15 januari tal van 
vragen. Rost van Tonningen gaat 
in zijn inleiding eerst in op het be-
sluitvormingsproces, dat op 22 sep-
tember 2011 begint met het besluit 
Herstructurering Rembrandtlaan. 
Op 31 januari 2013 stelt de ge-
meenteraad het stedenbouwkundig 
plan vast. Een motie om een klank-
bordgroep in te stellen kreeg toen 
raadsbrede steun. 

Besluitvorming
Op 8 april 2013 werd een inten-
tieovereenkomst gesloten tussen 
de gemeente en Van Eijkelenborg, 
eigenaar van De Timpe. Op 26 
april volgt een unaniem advies van 
de klankbordgroep. Maar daarin 
stond niets over de hoogte, want 
daar mocht de klankbordgroep 
zich niet over uitspreken, vertelt 
een lid van de klankbordgroep. Het 
voorontwerp Bestemmingsplan 
Rembrandtlaan komt op 9 janu-
ari 2014 ter inzage en op 30 janu-
ari behandelt de gemeenteraad dit 

voorontwerp. Op 19 juni 2014 ko-
men het ontwerp bestemmingsplan 
en beeldkwaliteitsplan ter inzage, 
waarop 60 zienswijzen binnenko-
men. Op 29 oktober 2014 wordt 
de bouwhoogte van De Timpe ge-
koppeld aan de bouw van de Juli-
anaflat. Op 15 januari is de com-
missievergadering. 

Conclusie 
Rost van Tonningen stelt dat com-
municatie naar burgers en bedrij-
ven zodanig moet zijn dat zij op tijd 
kunnen meedenken, terugkoppelen 
en zien wat er met hun informatie is 
gedaan. Hij is van mening dat daar 
veel aan mankeert en geeft daarvan 
een aantal voorbeelden. Hij conclu-
deert dat besluitvorming en com-
municatie niet transparant en zeer 
onzorgvuldig verliepen. In de loop 
van de jaren was er voortdurend 
vertraging van de planning. Over 
de bouwhoogte en bouwmassa van 
De Timpe zegt hij dat aanvanke-
lijke beleidsstukken voor een dorps 
karakter worden overruled door 
een stedenbouwkundig plan zon-
der behoorlijke uitleg waarom. Een 
en ander leidt tot vele vragen en 

opmerkingen van de aanwezigen, 
onder andere over de verkeers- en 
parkeerproblematiek. 

De Timpe
De aanwezige architect van het 
project wordt gevraagd uit te leg-
gen wat het gebouw De Timpe bij-
draagt aan het dorpse karakter. Hij 
begint te zeggen dat het plan is ont-
staan omdat er een life science-as 
is. ‘Voor de gemeente is het project 
belangrijk met het oog op de ont-
wikkeling van de life science-as en 
de aansluiting op het Utrecht Sci-
ence Park. Daarvoor is een aantal 
faciliteiten nodig. De basisvorm 
voor het gebouw werd een meer 
gesloten gedeelte aan het station, 
naar achteren toe aflopend naar de 
woonfunctie. Achterin zijn ope-
ningen gemaakt Daarmee blijft het 
meer open aan de Rembrandtlaan. 
Het station ligt aan de rand van een 
industrieterrein, waar de bebou-
wing meer gesloten en wat hoger 
is. Het dorpse karakter is er aan de 
achterkant. Aan de rand van het in-
dustrieterrein moet je geen wonin-
gen willen maken. Daar mag je best 
ontwikkelingen hebben.’

PvdA legt openbare 
verantwoording af

De PvdA fractie legt op 29 januari tijdens de openbare nieuwjaarsbij-
eenkomst van de PvdA  verantwoording af over 2014. Deze bijeen-
komst vindt plaats in Het Lichtruim aan de Planetenbaan in Bilthoven. 
De vraag of de gemeente wel juist gehandeld heeft met het schrappen 
van de huishoudelijke hulp komt uitgebreid aan de orde. Ook worden 
de plannen van de PvdA fractie voor 2015 gepresenteerd.

Fractievoorzitter Krischan Hagedoorn: ‘Wij vinden het belangrijk pu-
bliekelijk verantwoording af te leggen aan onze leden, kiezers en inwo-
ners. Wat heeft de PvdA-fractie in de gemeenteraad bereikt in 2014? 
Wat zijn onze plannen voor 2015? Hoe moeten de politieke verhoudin-
gen geduid worden, na 1 jaar oppositie voeren? Dat zijn vragen die we 
willen beantwoorden en waarover we in gesprek gaan met inwoners. 
Iedereen is welkom.’

Gesprek  
De PvdA-raadsleden Krischan Hagedoorn en Erik van Esterik gaan 
graag met het publiek en de pers in gesprek. Zij zullen bovendien een 
aantal concrete plannen bekend maken, die de PvdA-fractie als ini-
tiatief de komende maanden voorlegt aan de gemeenteraad. Ook zal 
de actualiteit rondom de WMO en het in de ogen van de PvdA onte-
recht afschaffen van de huishoudelijke hulp (HH1) aan de orde komen. 
Raadslid Erik van Esterik: ‘De PvdA staat in De Bilt bekend als een 
actieve partij die inwoners opzoekt, initiatieven neemt en kritisch het 
college volgt. Op 29 jan. willen wij drie belangrijke initiatieven aan-
kondigen die van belang zijn voor onze gemeente. Wij willen graag 
van inwoners horen wat zij van die plannen vinden’. De bijeenkomst 
begint op 29 jan. om 16.30 uur in Het Lichtruim, Planetenbaan 2 in De 
Bilt. Om 17.00 uur zullen bestuur en fractie de aanwezigen toespreken 
waarna er gelegenheid zal zijn om vragen te stellen en ze te spreken.

Ebbe Rost van Tonningen licht zijn onderzoek voor een belangstellend 
publiek toe.

Houd centrum- en stationsgebied 
van Bilthoven dorps

door Henk van de Bunt

‘Dat alsmaar met het project De Timpe aan de Rembrandtlaan willen aansluiten op de 
Dudokflat.’ De bovenkant van de dakrand aan de achterzijde van dit gebouw is volgens 

architect Jacques van Klooster vanaf het maaiveld 16 m hoog: ‘En daarbij komt dat dit deel 
van het Dudokcomplex gewoon hoogbouw is. Niks dorps dus’.

Volgens van Klooster heeft archi-
tect Dudok duidelijk gewerkt aan 
een ‘overgang’ naar de bestaande 
hoogtematen. Hoofdgebouw van 
16 m duidelijk terug liggend en het 
gedeelte rechts, bij de hoofdingang, 
is drie bouwlagen hoog en het één-
laagse paviljoen links (met hierin 
o.a. de Bilthovense Boekhandel) is 
hiermee de overgang naar het Stati-
onsgebouw.

Kwinkelier
In de pers van begin december jl. 
geeft Carla ven der Vlugt van Ju-
welier Duvolee en voorzitter van de 
Huurders Belangen Vereniging van 
De Kwinkelier naar de mening van 
van Klooster, adviseur van ‘Hart 
voor Bilthoven’, goed aan wat de 
kwaliteit van ons Centrum is: ‘Dat 

is het authentieke dorpse karakter. 
Daarmee onderscheiden we ons echt 
van centra bijvoorbeeld in Zeist en 
Nieuwegein. De huidige renovatie 
van De Kwinkelier past helemaal 
bij deze dorpse uitstraling’. Van 
Klooster: ‘En dan te bedenken dat 
‘ons’ gemeentebestuur nog in 2010 
het bestemmingsplan De Kwinkelier 
heeft goedgekeurd met hoogbouw 
tot 30 meter hoog met ca. 120 appar-
tementen en 4000 m2 meer winkel-
oppervlak terwijl er op dat moment 
al flink leegstand was?! Maar zie…
de nieuwe ontwikkelaar van De 
Kwinkelier heeft nu voor authentiek 
dorps gekozen. Ook op de hoek Em-
maplein en Julianalaan mocht vol-
gens het geldende bestemmingsplan 
16 m hoog worden gebouwd. Niet 
gebeurd maar de bestaande panden 

zijn gerenoveerd. En het Japans 
restaurant ‘Osaka: hier nieuwbouw 
twee bouwlagen met kap. Op de 
hoek Julianalaan/Prins Bernardlaan: 
‘Nassaustaete’ twee bouwlagen met 
kap. De nieuwe bebouwing aan de 
Melchiorlaan naast Top (start bouw 
naar verwachting maart 2015) ook 
hier twee bouwlagen met kap. En 
hopelijk sluit de geplande nieuw-
bouw aan het Vinkenplein (waar nu 
nog de ING staat) hier ook goed op 
aan, met de nu mooi ingerichte Juli-
analaan en deze dorpse aanpak’. 

Mis
Maar aan de overkant van het spoor 
aan de Rembrandtlaan en Jan Steen-
laan gaat het helemaal mis volgens 
van Klooster, ook lid van de werk-
groep Bilthovens Open Podium aan 
het Vinkenplein: ‘Sinds de presenta-
tie aan de Raad op 2 december jl. en 
de Nota Zienswijzen op het ontwerp 
bestemmingsplan weten we wat de 
nieuwe bouwhoogten daar gaan 
worden: 12.75m (11,60 + 10%) tot 
19,35 m (17,60 + 10%). De 10% 
regeling is van toepassing. Vandaar! 
Na de vele, vele ingediende ziens-
wijzen (bezwaarschriften) tegen 
deze voorgenomen hoogbouw is er 
nu 1,55 m van de eerder voorge-
stelde bouwhoogten afgegaan. Dit is 
toch onvoorstelbaar en hieruit blijkt 
m.i. een grote minachting van het 
gemeentebestuur voor haar burgers!

Kwaliteit
‘In het eerder door de Raad goed-
gekeurde Beeldkwaliteitplan 2009 
is voor dit gebied drie tot maximaal 
vier bouwlagen vastgelegd. Dat zijn 
dan bouwhoogten van 10 m (4+2x3) 
tot maximaal (4+3x3) is 13 m. 

Maar deze bouwhoogten zijn ook 
opgenomen in de door de Raad 
goedgekeurde Bestemmingsplan 
Stationsgebied Bilthoven van 28 
oktober 2010. Aan de Rembrand-
laan nr. 22 t/m 26 is dat wel gebeurd. 
Daar is een aantal jaren geleden een 
kantoorpand gerealiseerd met drie 
bouwlagen met deels terug liggende 
derde laag. 

Gemeentebestuur houd u aan de in 
2009 en 2010 vastgestelde bouw-
hoogten’. Architect Jacques van Klooster

advertentie

OVERNACHTEN
VERGADEREN
EXCLUSIEF AF TE HUREN

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

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

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

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

HOTEL    VERGADEREN    EXCLUSIEF AF TE HUREN

De bebouwing aan de Melchiorlaan naast Top (start bouw naar 
verwachting maart 2015) is ook twee bouwlagen met kap.



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

*  Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

*  Onderhoud, reparatie en APK voor alle merken

*  Schadeherstel voor alle merken

*  Zomerbanden/winterbanden wissel én opslag

*  Airco service

*  Gratis leenauto

Autobedrijf van Woudenberg 
Dorpsweg 134
3738 CJ   Maartensdijk
(T) 0346-213144

www.ford-vanwoudenberg.nl

ONDERHOUD EN REPARATIE
VAN ALLE MERKEN

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

E : info@gervandendool.nl
I :  www.gervandendool.nl

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

Maximaal resultaat voor
een minimale prijs!

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

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

06 - 31161231
simone@admimax.nl

www.admimax.nl

Flexibel Betaalbaar

Persoonlijk Liefdevol

  Ook in De Bilt, Bilthoven en Lage Vuursche!

Meer informatie op www.kroostopvang.nl of neem 

contact op met gastouderbegeleider Rianne Lozeman 

rianne@kroostopvang.nl en 06-48708385  

Kleinschalige kinderopvang bij professionele gastouders

service voor ondernemers

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan      

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

Praten kan altijd...

6

Last van 
ongewenste 
intimiteiten? 
Kom dan bij 
Judokan de 
lessen  
weerbaar-
heid volgen 
o.l.v. meester 
John.

Info: natuurlijk bij kapper Hans.
Tel. 0346 -212455

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

SCHAATSFAN

7 - 8 feb:  ISU World Cup
 Thialf, Heerenveen

12 - 15 feb: ISU WK Afstanden
 Thialf, Heerenveen 

Tickets voor de grote schaats-
evenementen in Nederland zijn
vanaf € 12,50 incl. servicekosten
verkrijgbaar bij Primera

Skitaartje
gevuld met Zwitserse

room en kersenvan € 12,95 nu
€ 9,95

Waldkornpuntjes5 stuks
 € 1,50

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

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

De nacht bepaalt uw dag!

 B E D D E N

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

Wij verkopen de volgende merken: Mline, Avek, Velda, Puur, Dommelin, HnL, Snurk 

Voor onze opruiming

komt u uw 
bed uit!
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Rovérestein ontvangt Biltse 
Historische Kring

door Henk van de Bunt

Vorige week zaterdag was Landgoed Rovérestein aan de Maartensdijkseweg 5 te Bilthoven gastheer 
bij een bezoek van leden van de Historische kring D’Oude School uit De Bilt. De kring had het 
prachtige Landgoed als decor gekozen voor de Nieuwjaarsbijeenkomst voor de actieve leden. 

Tijdens zijn ambtsperiode als bur-
gemeester van Maartensdijk (1880 
- 1892) liet de heer N.L.B. Eyck 
tot Zuylichem het landhuis Ro-
vérestein bouwen. Rovére is oud 
Italiaans voor eik; dat betekent dat 
Rovérestein eigenlijk ook Eycken-
stein heet. Rond 1883 gaf hij aan 
tuinarchitect L.A. Springer (1855-
1940) de opdracht een ontwerp te 
maken voor tuinaanleg. In 1890 
kon het landhuis betrokken wor-
den. Eyck tot Zuylichem en zijn 
gezin bleven er echter maar vijf 
jaar wonen. 

Copijn
De huidige eigenaar Louisa van 
Beuningen vertelde over de ge-
schiedenis van de opeenvolgende 
eigenaren in vogelvlucht het vol-
gende: ‘Het huis park en koetshuis 
werden in de 60-er jaren van de 
vorige eeuw door de toenmalige 
eigenaren (van Oosterwijk Bruin) 
verkocht aan de rijksoverheid. 
Eerder zijn er al delen van het ter-

rein verkocht aan buurman Baron 
van Boetzelaer, maar het deel van 
de Springertuin en het huis niet. 
R.W. Baron van Boetzelaer pleitte 
er voor om dit als geheel in tact te 
laten. De tuinaanleg werd in de pe-
riode na de oorlog eerst nog goed 
onderhouden later was dat geen 
prioriteit meer. In 1991 werd door 
Domeinen het huis en park te koop 
aangeboden en door ons gekocht. 
We wonen er vanaf 1993. Sinds-
dien zijn we bezig geweest om de 
tuin weer te restaureren, bijgestaan 
door tuinarchitect Jǿrn Copijn. Dit 
was een omvangrijk werk, aange-
zien van de oorspronkelijke aanleg 
wel het lanenstelsel en de bomen 
bewaard waren gebleven, maar niet 
de heesters. Rekening houdend met 
het plantensortiment dat Springer 
gebruikte hebben wij weer heesters 
aangeplant’.

Zicht op Springer
Vanuit de erker van het huis had 
men zicht op het rechthoekige, 

langgerekte geometrisch aange-
legde gedeelte van de tuin waarvan 
de opzet nog herkenbaar is. Deze 
geometrische opzet is een kenmer-
kend element voor de ontwerpen 
uit deze periode van tuinarchitect 
Springer. Hij baseerde zich op een 
gemengde stijl waarbij hij traditio-
nele elementen van de landschaps-
stijl combineerde met nieuwe stij-
lelementen, zoals de geometrisch 
aangelegde bloementuin nabij het 
huis. Een ander kenmerk voor het 
uit deze tijd daterende werk van 
Springer is de wijze waarop de pa-
den zijn aangelegd, namelijk steeds 
zodanig dat tussen de paden cirkel-
vormige, ellipsvormige of ovale 
vormen ontstaan. Onder andere het 
‘ronde’ verloop van de oprijlaan 
langs het koetshuis naar het land-
huis en de vorm van het gazon vóór 
het huis met enkele boomgroepen 
vertonen deze karakteristiek. De 
hoofdopzet van het ontwerp van 
Springer is ook aan de andere zij-
den van het pand nog herkenbaar.

Tegen de linkerzijgevel staat over nagenoeg de gehele hoogte van de 
gevel een driehoekige erkervormige uitbouw die bekroond wordt met een 
opvallend dakkoepeltje. 

Het gezelschap actieve leden op de trappen van Rovérestein met (links tweede rij) Louisa van Beuningen.

Introductie vrijwilligers 
terminale zorg

VPTZ de Biltse kernen kan ondersteuning bieden wanneer een ernstig 
zieke patiënt in de eigen vertrouwde omgeving wil sterven. Door de 
aanwezigheid van een vrijwilliger wordt de mantelzorger even ontlast. 
Half februari start een introductiecursus voor nieuwe vrijwilligers in de 
palliatieve en terminale zorg. Aanmelden hiervoor kan nog tot 30 janu-
ari. De introductiecursus bestaat uit zes avondbijeenkomsten die starten 
op donderdagavond 12 februari. Thema’s als communicatie, praktische 
zorg, rouw en verlies en verantwoordelijkheden van de vrijwilliger 
staan centraal. Als de vrijwilligers eenmaal werkzaam zijn bij de VPTZ, 
worden ze tijdens hun inzetten begeleid door de coördinator. Ook wor-
den er maandelijks thema-avonden georganiseerd voor de vrijwilligers 
ten behoeve van scholing, verdieping en uitwisseling van ervaringen. 

Om vrijwilliger bij de VPTZ te worden is werkervaring in de verzor-
ging of verpleging prettig maar niet vereist. Wel een open houding, be-
trokkenheid en gevoel voor wat nodig is. Bent u geïnteresseerd in dit 
bijzondere en dankbare vrijwilligerswerk? Neemt u dan voor nadere 
informatie en aanmelding contact op met Geza Mobers, coördinator 
VPTZ de Biltse kernen, 06 13429515. Of kijk op website, www.vptz-
debiltsekernen.nl

Historische Kring De Bilt 
digitaliseert geschiedenis

door Koos Kolenbrander

Sommigen hebben al van jongs af aan een onbedwingbare neiging tot het verzamelen van iets. 
Meestal begint het met postzegels, suikerzakjes of voetbalplaatjes. Later gaat de belangstelling 

naar het verzamelen van muziekopnames, kunst of oude foto’s van de woonplaats. Meestal 
verzamelen we gewoon uit liefhebberij in het onderwerp zonder verder belang.

Sinds de oprichting in 1992 van de 
Historische Kring D’Oude School 
in De Bilt hebben verscheidene 
verzamelaars elkaar gevonden en 
systemen bedacht om informatie 
over de ontstaansgeschiedenis van 
het dorp en oude foto’s systema-
tisch te ordenen. In de loop der tijd 
is er belangstelling ontstaan voor 
de zich in sneltreinvaart ontwik-
kelende automatisering. Er kwam 
gebruiksvriendelijk apparatuur om 
geschreven informatie, foto’s, fi lms 
en geluid digitaal op te slaan en toe-
gankelijk te maken.

Digitalisering
In 2008 kwam Fred Meijer met het 
idee om de tot dan toe verzamelde 
informatie digitaal vast te gaan leg-
gen met behoud van het bronmate-

riaal. Rob Herber heeft hiertoe een 
eerste plan en website gemaakt. 
Daarna werkten ook anderen van 
de vereniging aan de uitbreiding en 
vervolmaking hiervan. Frans Hoog-
eweg coördineert sinds enige jaren 
de werkzaamheden Het voordeel 
van dit alles is dat het verzamelen 
van foto’s en andere historische ge-
gevens geen opslagruimte meer in 
beslag neemt en voor iedereen ge-
makkelijk te doorzoeken is.
Het kost echter nog steeds veel tijd 
en menskracht om alle verzamelde 
informatie te scannen en te rubri-
ceren. Besloten werd om zowel 
gedrukte en geschreven teksten, 
foto’s met aanvullende informatie 
en andere afbeeldingen in een hoge 
resolutie te scannen zodat alles 
duidelijk leesbaar en voor velerlei 

doeleinden te gebruiken is. 

Uitbreiding
Inmiddels staan alle afl everingen 
van De Biltse Grift en de complete 
fotoverzameling van Jan van der 
Heiden op de website. De vereni-
ging beschikt over meer dan 20.000 
foto’s en afbeeldingen waarvan nog 
een groot gedeelte moet worden 
gescand en van aanvullende infor-
matie moet worden voorzien. Er is 
grote behoefte bij de vereniging aan 
mensen met historische belangstel-
ling, die bereid zijn te scannen en 
van informatie te voorzien dan wel 
te controleren. Belangstellenden 
kunnen contact opnemen met Frans 
Hoogeweg en Paul Meuwese (via 
F.Hoogeweg@casema.nl en meu-
wese@hetnet.nl).

Publieksprijs
De website van de vereniging, 
www.historischekringdebilt.nl, 
komt in aanmerking voor de Ge-
schiedenis Online Prijs. Dit is een 
wedstrijd waar archieven, musea en 
verenigingen met apps en websites 
over geschiedenis aan mee kun-
nen doen. Tien geschiedenis apps 

en –sites worden door de jury o.l.v. 
historicus Maarten van Rossum ge-
nomineerd, waaruit zij een winnaar 
kiezen. Wie van mening is, dat de 
website van de historische Kring 
De Bilt de Publieksprijs verdient, 
kan tot 5 februari a.s. via www.ge-
schiedenisonlineprijs.nl zijn stem 
hiervoor uitbrengen.

Rob Herber en Frans Hoogeweg zetten zich in voor het historische 
digitale pad. 

Vanaf 1 juni nieuw in het Dorpshuis Hollandsche Rading  
www.fysiohollandscherading.nl  035-2400299 

advertentie



Tapijt
Vinyl
Marmoleum
Gordijnen
Vitrage
Lamellen
Jaloezieën
Zonwering
Horren
Laminaat
Plankenvloer
PVC

Kapelweg 5, 3732 GS De Bilt, geopend op afspraak
T: 030 - 22 01 959

E: vaessen.stoffering@gmail.com

Voor uw complete woningstoffering

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

8
Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook….
Opening nieuw
Servicecentrum Maartensdijk
31 januari as opent het nieuwe Dorpscentrum Zorg 
en Welzijn Maertensplein met daarin MENS met het 
nieuwe Servicecentrum, Apotheek Maertensplein, 
Fysio Fitness Visscher, huisartsenpraktijk Maartensdijk 
en Cordaan. Komt u ook eens kijken?

Meedoen en Samen 
Wijkwinkel
Heeft u vragen over invullen van formulieren, schrijven 
van brieven, hulp bij belastingzaken, bijhouden van 
uw administratie enz? Dan kunt u bij de vrijwilligers 
van de Wijkwinkel terecht. Zij helpen u gratis weer ver-
der. De Wijkwinkel is gevestigd in het Servicecentrum 
De Bilt en is er voor alle inwoners van gemeente De 
Bilt.

Heeft u vragen? Loop binnen bij Servicecentrum
De Bilt, Prof. Dr. PJW Debijeweg 1 De Bilt, 030-7440595

50%

TOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOT

KORTING

ALLES MOET WEG!

Dorpsweg 76-78 • Maartensdijk • tel. (0346) 212219

Bel 0346 - 213426 of mail info@floorrolluiken.nl of schrijf
naar Floor Rolluiken, Postbus 23, 3738 ZL  Maartensdijk

Wij zijn een dynamisch bedrijf, gevestigd in Groenekan,
gespecialiseerd in het plaatsen van

beveiligingsrolluiken
in heel Nederland en zijn op zoek naar nieuwe collega’s. 
Het betreft afwisselend, verantwoordelijk werk in fulltime
dienstverband.

Wij willen heel graag in contact komen met een

ervaren rolluikmonteur
Ervaring met zware rolluiken, brandwerende rolluiken,
zonweringbranche rolluiken of overheaddeuren is
belangrijk.

Tevens hebben wij nog plaats voor een

HulPmonteur
Een interne opleiding behoort tot de mogelijkheden. Ben je 
handig en weet je van aanpakken? Reageer dan snel!

bekijk onze site eens voor een indruk:
www.floorrolluiken.nl

Raaijen Interieurs
Actie tot 23.2.15 - 21% btw retour

op een Skalma Creativo bank 

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 
3732 HH De Bilt, 030-2202012 sinds 1931 

www.relaxfauteuil-raaijen.nl/skalma

Met de Deense Skalma banken ontwerpt 
u uw eigen bank, naar uw eigen smaak en 

naar de ruimte die u beschikbaar heeft.

Kies voor design en kwaliteit en creëer uw 
eigen bank of hoekbank. Afgebeelde bank 

in stof € 3103,- min btw voor € 2570,- 
Wij adviseren u graag. 

Openingstijden politiebureau
De Bilt gewijzigd

Met ingang van maandag 2 februari worden de openingstijden van het politiebureau De Bilt aan de Hes-
senweg gewijzigd. De loketopenstelling op vrijdagavond komt met ingang van 6 februari te vervallen. 
De dagelijkse openingstijd van de vestiging aan de Hessenweg blijft ongewijzigd van 9.00 tot 16.30 uur. 
In het weekend was het bureau al gesloten voor het publiek. 

De aanpassing van de openingstijden heeft onder meer te maken met een andere inzet van de beschikbare 
capaciteit en door een verminderde aanloop van bezoekers. Uiteraard blijft de politie 24 uur per dag, 
zeven dagen in de week beschikbaar en bereikbaar. Politie is altijd bereikbaar. Inwoners van De Bilt kun-
nen voor de avondopenstelling voortaan terecht op het politiebureau in Baarn, aan de Eemnesserweg 52. 
Dit bureau is bezet van 07.00 tot 23.00 uur. De politie is daarnaast 24 uur per dag telefonisch bereikbaar 
via het nummer 0900-8844 of het alarmnummer 112. Voor het doen van aangifte kan telefonisch een 
afspraak gemaakt worden en in een aantal gevallen kunt u ook aangifte doen via internet. Voor de uitleg 
en voorwaarden kijk op de website http://www.politie.nl/aangifte 

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

Voor deze vaste wijken zoeken wij

• Wijk 185: Hercules Segherslaan - Gerard Doulaan - De Hooghlaan
 Albert Cuyplaan - Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan

• Wijk 118: Diepenbrocklaan, Haydnlaan, Obrechtlaan, Ockeghemlaan
• Wijk 184: Bilthovenseweg, Burgemeester de Withstr, Ds.Sanderuslaan,

 Kerksteeg (Pand REMU), Zorgvliet
• Wijk 129: Appellaan, Bongerdlaan, Kersenlaan, Perenlaan, Walnootlaan, Perziklaan
• Wijk 136: Anne Franklaan, Leyenseweg, 2e Brandenburgerweg, Kuifeendlaan,

 Ooievaarlaan, Reigerlaan 
• Wijk 3:  Schepersveld in het bos tot aan Lage Vuursche (Vuursche Dreef), Binckhorstlaan,

 Karnemelksweg

bezorgers voor

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel

• Bouwman Boeken

• Kooklust 121 

• Landw. De Bilt 

• De Vierklank

• Landw. de Groenekan 

• GroenRijk 

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

 
Willy, Elly, Eva en Willemijn staan voor u klaar.

 
Voor u verandert er niets.

De Noorder Apotheek op de Molenweg
blijft uw vertrouwde adres

blijft er voor u

Noorder Apotheek Molenweg

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

advertentie

Fototentoonstelling‘Historische Horeca’
door Henk van de Bunt

De Historische Kring d’Oude School exposeert foto’s van historische hotels en 
horecagelegenheden in de Bilt en Bilthoven t/m vrijdag 20 februari in wijkrestaurant

Bij de Tijd in De Bilt. In een genoeglijk samenzijn werd vrijdag 9 januari
de expositie door Ellen Drees geopend.

Anders dan nu kende de Bilt en 
Bilthoven in de vroege twintigste 
eeuw tal van hotels en pensions. 
Dankzij de goede treinverbinding 
en de groene omgeving kon de Bilt/
Bilthoven zich na de opening van 
station De Bilt in 1863 afficheren 
als ideaal vakantieoord. In De Bilt 
zelf waren hotel Nas en hotel Poll, 
beiden gelegen in de Dorpsstraat, 
vooral bekend door feesten van de 
Utrechtse studenten. In 1632 woon-
den er in De Bilt ongeveer 150 vol-
wassenen, maar er waren in die tijd 
toch al vier herbergen te vinden. 

Dat had te maken met het feit dat de 
Dorpsstraat vanouds Steenstraat de 
doorgangsroute was naar Utrecht. 
Die stad was ommuurd en de stads-
poorten werden na zonsondergang 
gesloten. Reizigers die Utrecht niet 
op tijd konden bereiken vonden 
onderdak in een van de Biltse her-
bergen die langs de Dorpsstraat te 
vinden waren.

Rustig
Ellen Drees: ‘In 2013 was hier in 
Bij de Tijd een tentoonstelling in 
het kader van 900 jaar De Bilt in 
Beeld. Dat was zo goed beval-
len dat Flox den Hartog Jager een 
aantal maanden terug contact met 
de historische kring van de De Bilt 
opnam met de vraag of wij een ten-
toonstelling hadden. Omdat wij het 
afgelopen jaar even rustig aan wil-
den doen na alle drukte van 2013 
hadden wij niets direct bij de hand. 
Dat was geen probleem voor Flox. 
Na overleg werd gekozen voor het 
thema Horeca. De manier waarop 
Flox aan de gang ging is bewonde-
renswaardig. Het leeuwendeel van 
het samenstelling heeft ze zelf ge-

daan. Foto’s uitzoeken, teksten sa-
menstellen. En op die teksten was 
bijna niets aan te merken’. 

Vertier
‘Zoals Flox in het begeleidende 
boekje terecht opmerkt is de oudste 

vermelding van een herberg die van 
de Witte Swaen. Iemand heeft mij 
eens verteld dat een herberg met die 
naam verwijst naar de dames van 
vertier die daar aanwezig zouden 
zijn. Of dat in De Bilt ook het geval 
is, lijkt me sterk. De Biltse horeca 
was niet alleen voor het vertier van 
de Biltenaren, maar ook zeker van 
daarbuiten. Soms ver daarbuiten. 
Op zondagen kuierde een stroom 
Utrechters langs de Straatweg en de 
Biltse Grift naar het dorp om bij een 
van de herbergen een verfrissing te 
nuttigen: Later trok De Biltse Hoek 
met zijn speeltuin vele recreanten 
en boswandelaars aan. Na 1900 
raakte ook Bilthoven in trek. Niet 
alleen bij forenzen maar ook bij 

dagjesmensen en vakantiegangers 
die aangetrokken werden door de 
gezonde boslucht. Niet voor niets 
floreerde hotel Brands en schoten 
ook andere horecagelegenheden uit 
de grond’. 

Ergernis
‘Maar de horeca zorgde ook voor 
veel ergernis’ volgens Ellen Drees. 
Het vioolspel (weer) in de herberg 
van Jan Bos (later hotel Nas) en op 
dezelfde locatie zo’n 250 jaar later 
illegale roulette. Dansen was ook 
zo’n verderfelijke bezigheid vol-
gens sommige inwoners. Daar was 
toestemming voor nodig. Maar eind 
jaren twintig gingen er stemmen op 
om dansgelegenheden te verbieden, 
omdat zij de zondagsrust ontheilig-
den. Van Hotel De Leyen werd de 

dancing inderdaad enige tijd’ geslo-
ten. Maar zoals één van de raadsle-
den opmerkte: de dancings trokken 
ook veel bezoekers van buiten de 
gemeente en dat was weer gun-
stig. En in de jaren dertig volgde 
ook hotel Poll met dansmiddagen 
en- avonden. En ook nog eens de 
volgens vele immorele jazzmuziek 
waar hotel Poll in de jaren dertig en 
daarna bekend mee werd. 

Prentbriefkaarten
Oude prentbriefkaarten van deze 
hotels, pensions en eetgelegenhe-
den zijn voor de tentoonstelling uit-
vergroot. Daardoor zijn details goed 
zichtbaar geworden. Leuk is te zien 
dat een aantal prentbriefkaarten op 
een snelle manier is ingekleurd. De 
tentoonstelling is voorzien van een 
boekje, waarin meer te lezen valt 
over de panden. De tentoonstelling 
is tijdens openingstijden van Bij de 
Tijd te bezoeken. Deze zijn: maan-
dag tot en met vrijdag van 10.00 tot 
21.00 uur. 

Een prentbriefkaart uit 1902 
van hotel Poll in De Bilt. (uit de 
verzameling van Rienk Miedema)

Deze kaart toont het pand, dat tegenwoordig als adres Julianalaan 280 
heeft en waarin o.a. restaurant In den Vollen Potvisch was gevestigd. 
(uit de verzameling van Rienk Miedema) 

Vanaf 1910 werd hotel en café-restaurant Dennenhoeve (Emmaplein 
11) gepacht door W.J J. Brands. Lange tijd was het later bekend als het 
Wijn- en Spijslokaal. Bij de herstructurering van het Emmaplein zal het 
verdwijnen. (uit de verzameling van Rienk Miedema) 

Ellen Drees (l) en Flox den Hartog Jager bij een ingekleurde 
prentbriefkaart van Hotel Nas (1904).

Opening expositie Julia 
Winter in Traverse 

Gemeentehuis
De ArtTraverse-werkgroep verzorgt een zeven weken durende exposi-
tie van Julia Winter in de Traverse van het gemeentehuis De Bilt. Op 
zondag 18 januari werd de expositie geopend door Maarten Bertheux, 
de oud-conservator van het Stedelijk Museum Amsterdam met een toe-
lichting op het werk van de kunstenaar. De expositie in de ArtTraverse 
is te bezichtigen tijdens kantooruren maandag, woensdag, donderdag 
en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en dinsdag van 8.30 tot 19.00 uur.

Julia Winter bedankt Maarten Bertheux voor zijn openingswoorden.

Oprichter Groenekans 
Landschap overleden

Vorige maand is op 83-jarige leeftijd de bekende Groenekanner Wim 
van Petersen overleden. Naast zijn baan als aardrijkskundeleraar be-
kleedde de geograaf Van Petersen diverse publieke functies. In 1974 
was hij een van de oprichters van het Groenekans Landschap, de 
stichting waar hij de eerste 20 jaar voorzitter van is geweest. Onder 
zijn enthousiaste leiding zette het Groenekans Landschap zich in voor 

het behoud en onderhoud van de 
natuur en het cultuurlandschap in 
Groenekan en omstreken. Ook in 
zijn lange periode als gemeente-
raadslid voor de gemeente Maar-
tensdijk zette Wim van Petersen 
zich als ‘Groene Willem’ met 
name in voor de instandhouding 
en bescherming van het cultuur-
landschap binnen de gemeente. 
In zijn derde publieke functie, die 
van Schouwmeester voor het Wa-
terschap de Vecht, trok Van Pe-
tersen vanaf 1977 regelmatig de 
velden in om het onderhoud en de 
doorstroming van sloten en vaar-
ten in onze regio te inspecteren.



All-in abonnementen vanaf € 69,= p/m

Kledingreparatie  &   Stomerij

Planetenbaan
Schoenreparatie  &  sleutelservice

  Tel: 030-752 53 62 - Planetenbaan 27 - 3721 KA Bilthoven 

Actie

Tweedelig 
kostuum 
stomen

€ 11,50

Deze actie is geldig tot 28 februari

Afhaal en bezorg service

- Nieuwe zool                                   
- Nieuwe hakken                        
- Ritsen                                     
- Stikwerk                                   
- Lijmen Openingstijden:

Ma - Do 08:30 tot 18:00
Vr 08:30 tot 19:00
Za 08:30 tot 17:00

Vandaag brengen, morgen ophalen

- Korter maken - Stomen
- Innemen - Wassen
- Nieuwe rits inzetten - Strijken  
- Gordijnen maken - Tapijt reinigen
- Stoff eren - Dekbedden

Gratis advies
Gratis offertes

Gratis uw offertes beoordelen

Meer comfort, minder energielasten
Wij hebben al veel bewoners in de gemeente De Bilt e.o. geholpen bij 
het maken van de juiste keuze voor energiebesparende maatregelen 

die passen bij hun woning, het comfort en het budget. 
Bent u de volgende?

WWW.SLIMISOLATIEADVIES.NL

henk.sikma@slimisolatieadvies.nl      06 22 97 23 42
Paulus Potterlaan 35   3723 EX Bilthoven

SPOUWMUURISOLATIE

  DAKISOLATIE
ZONNEPANELEN

VLOERISOLATIE 
CV KETELS  

HR++ GLAS

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij
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MAGRET DE CANETTE
Met een klein randje vet; alleen zout & peper erop en dan even
kort bakken; ca 6-8 minuten. Ca 200 gram per � let. 100 gram 2,15

KIPSCHNITSELS
Pure malse kip� let; krokant gepaneerd & gekruid. Om kort te
bakken, smaakt overal bij. Lekker mager, lekker voordelig! 4 stuks 5,-

CHEESE BURGERS
Op verzoek: puur rundvlees met kruiden & kaas blokjes, 6 tot 8 
min. bakken. Net even anders, net even lekkerder 3 stuks 3,75

OOSTERS BRAAD SLEETJE
Oosters gemarineerd kip� let, tomaat, parma ham & cashewnooten
in een oven sleetje. Ca 20 min. Op 170°C in de oven 100 gram 1,25

RUCOLA SCHOTEL
Uit onze traiteurhoek: met o.a. aardappel, zontomaat, kruiden, 
pijnboompitjes & rucola. Alleen even opwarmen. 100 gram 0,85

CARPACCIO ROLLADE
Rundvlees, kruidencrème, rucola, pijnboompitjes, Parmezaanse
kaas; ca 30 min op 150°C. Onze topper, extra voordelig 100 gram 2,45

TIP: Van maandag 26 t/m woensdag 28 januari

RUNDER ENGELSE VERSE WORST

Mals, mager,smaakvol en lekker dun 100 gram 1,25
SLAVLINDERS

Krokant te bakken 100 gram 1,00

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 19 t/m zaterdag 24 januari 2015. Zetfouten voorbehouden.

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

Sale: 30% KORTING OP
ALLE WINTERKLEDING

& ACCESSOIRES

BOTABOOTS COMPANY
Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk

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

Deze week zijn we aanwezig!
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www.arttraverse.nl

Julia Winter 
Memories | Herinneringen

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt
18 jan 2015 | 10 mrt 2015
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Twee eeuwen koninkrijk
door Henk van de Bunt

In 1815 begon het koninkrijk Nederland officieel. Wat gebeurde er met ons land in de 
tussenliggende periode dat de moeite waard is om te weten? Tijdens acht colleges, in februari 

en maart, komt tweehonderd jaar Verenigd Koninkrijk, toen bestaande uit Nederland,
België en Luxemburg, aan de orde.

In een cursus zetten Anne Doe-
dens en Marijke van der Vrugt de 
veranderingen van twee eeuwen in 
perspectief. Marijke van de Vrugt 
gaat vooral in op staatsrechtelijke 
aspecten en het ontstaan en de 
geschiedenis van politieke bewe-
gingen. Doedens gaat in op de rol 
van Nederland in Europa en in de 
wereld en op de sociaaleconomi-
sche en culturele ontwikkelingen. 

Doedens: ‘Het ANV wil de perio-
de dat België en Nederland samen 
een koninkrijk vormden uitlichten 
om Nederlanders en Vlamingen 

bewust te maken van dit stukje 
gemeenschappelijke geschiede-
nis. Met terugblikken en vooruit-
kijken. Om te leren voor de toe-
komst’.

Lokaal
HOVO Utrecht biedt vormend on-
derwijs aan in Utrecht en Amers-
foort voor 50+ in samenwerking 
met de Universiteit en Hoge-
school Utrecht en richt zich o.a. 
op mensen die een nieuw vakge-
bied willen ontdekken, een oude 
hobby in de wetenschap willen 
oppakken of de nieuwste ontwik-

kelingen in hun vakgebied wil-
len leren kennen. Marijke van de 
Vrugt: ‘Daar is echt belangstel-
ling voor; alle geplande cursussen 
zijn altijd doorgegaan, terwijl er 
steeds een minimale inschrijving 
is vereist. Hoewel de opzet pro-
vinciaal is komen wij en onze col-
legaedocenten regelmatig ook be-
langstellenden uit De Bilt tegen. 
Ongetwijfeld is dat voor ons extra 
motiverend’. De beide emeriti-
docenten trekken al een flink aan-
tal jaren samen op; zo droegen ze 
ook hun steentje bij aan de viering 
van 900 jaar De Bilt.

Basisscholen
Oorspronkelijk waren er breder 
opgezette plannen binnen de ge-
meente De Bilt, waarbij ook de 
groepen zeven van de basisscho-
len betrokken zouden worden. 

Er waren vergevorderde plannen 
over voorstellingen, te organise-
ren door Timon Blok (van The-
ater in het Groen) op Landgoed 
Eyckenstein en de medewerking 
van alle betrokkenen was ruim-
hartig toegezegd. Alleen de daar-
voor benodigde gelden - vooral 
op provinciaal niveau - waren al 
vergeven, zodat tot teleurstelling 
van iedereen bijna alles afgebla-
zen moest worden. In stereo bie-
den Marijke van de Vrugt en Anne 

Doedens tijdens het gesprek aan 
alsnog voor de basisscholen pro-
gramma’s te willen maken over 
200 jaar koninkrijk. Na een ope-
ningscollege op 3 febr. komen o.a. 
onderwerpen als ‘Hoe stevig was 
het Verenigd Koninkrijk? (Over 
oproer en verzet) en Nederland en 
Wereldoorlog II aan de orde. 

Delen van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie liggen ook in deze ge-
meente en zullen ook aan de orde 
komen. Vooralsnog moet De Bilt 
het met deze HOVO-cursus doen. 
Anne Doedens: ‘Landelijk ge-
beurt er het nodige meer maar wij 
zijn beiden meer dan bereid op 
lokaal niveau het een en ander te 
organiseren.’

Anne Doedens en Marijke van der Vrugt brengen de veranderingen van twee eeuwen in perspectief.

Nieuwjaarsbijeenkomst Beter De Bilt 
Op 22 januari om 20.00 uur is er 
een nieuwjaarsbijeenkomst van 
Beter De Bilt in WVT, Talinglaan 
10 te Bilthoven. Inloop vanaf 19.30 
uur. Nieuwe belangstellenden zijn 
van harte welkom.

Fractievoorzitter Ebbe Rost van 
Tonningen zal een korte inleiding 
houden over de ontwikkelingsrich-

ting van Beter De Bilt. Vervolgens 
vindt er een dialoog plaats over de 
thema’s ‘Hoogbouw versus dorps’, 
de rol van burgerparticipatie en 
‘Duurzaamheid als de rode draad 
van gemeentelijk beleid’. 

Gedurende een uur worden deel-
nemers verzocht in groepen van 
hooguit zes mensen hun mening te 

geven over een van deze thema’s in 
verschillende dialoogronden. Tij-
dens de pauze kunnen de deelne-
mers gebruik maken van een ‘open 
podium’: een act, een kort betoog, 
een kritische kanttekening of een 
muzikale bijdrage. Verder is er op 
deze avond genoeg ruimte om met 
elkaar informeel te spreken en een 
drankje te drinken.

Soep voor winkelend 
publiek

De SP heeft vooruitlopend op de aankomende campagne voor de Pro-
vinciale Staten-verkiezingen soep uitgedeeld aan voorbijgangers onder 
het motto ‘Er is genoeg voor iedereen’. Van half één tot na drieën heb-
ben een achttal SP’ers 12 liter verse tomatensoep aan voorbijgangers 
uitgeserveerd. 

Cantatekoor Bilthoven
Cantatekoor Bilthoven wil graag in contact komen met geïnteresseer-
den om mee te zingen in de projecten van 2015. Op 28 en 29 maart 
heeft het koor een uitvoering van de Johannes Passion van J.S. Bach ge-
pland staan en een najaar-project is in voorbereiding.  Het Cantatekoor 
Bilthoven is een projectkoor; aanmelden kan per project.

Meezingen kan mits er enige koorervaring is opgedaan en er de bereid-
heid is om zelfstandig thuis de partij in te studeren. Voorafgaand aan 
een uitvoering zijn er doorgaans 8 (woensdag-) avonden en 1 (zater-)
dag repetitiebijeenkomsten. De kosten voor deelname aan een project 
zijn laag. Het Cantatekoor zoekt mensen tussen de 25 en 60 jaar, die de 
muziek van J.S. Bach graag goed willen leren kennen en zelf zingen.   

Voor meer informatie:
pvanderhoeven@solcon.nl of 
website :
www.cantatekoorbilthoven.nl 

Jumbo Maartensdijk levert aan 
Voedselbank De Bilt

Vanaf nu is ook supermarkt Jumbo 
in Maartensdijk leverancier van 
Voedselbank De Bilt. De super-
markt doneert voedsel, dat niet 
meer kan worden verkocht omdat 
het uit het assortiment wordt ge-
haald, overvloedig op voorraad is, 
of een lichte beschadiging heeft op-
gelopen.
De Voedselbank gebruikt dit voed-
sel dat nog van goede kwaliteit is 
om voedselpakketten te maken en 
tegelijkertijd verspilling tegen te 
gaan. 

Jumbo-eigenaar Jelle Farenhorst 
brengt op 14 januari het eerste krat 
voedsel naar de koelbus van de 
Voedselbank.

Jumbo-eigenaar Jelle Farenhorst brengt op 14 januari het eerste krat voedsel naar de koelbus van de 
Voedselbank.

Ook bij de ingang van De Kwinkelier in Bilthoven was er volgens de SP 
‘genoeg (soep) voor iedereen… tomatensoep dan’. 
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Bij de Hoogvliet websuper doet u boodschappen wanneer het u uitkomt. Kijk snel op www.hoogvliet.com.

Acties zijn geldig van woensdag 21 t/m dinsdag 27 januari 2015

Altijd de 
laagste prijs!
Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

 Varkenshaas 
Kilo
15.98

Pepsi, 7UP of 
Holy Soda 
Alle fl essen van 1.5 liter
2 fl essen of pakken 
van 4 fl essen
van: 2.44 - 9.92
voor: 1.22 - 4.96

Magnum Mini  
Alle pakken van 6 of 10 stuks
2 pakken
van: 6.24 - 9.98
voor: 3.12 - 4.99

1+1
GRATIS*

1+1
GRATIS*

9.989.989.989.
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NL-Doet zoekt

Het Oranje Fonds organiseert 
voor de elfde keer NLdoet. 
Veel groepen vrijwilligers zijn 
al op zoek naar leuke klussen. 
Het Oranje Fonds roept alle 
maatschappelijke organisaties 
op om zich zo snel mogelijk 
aan te melden op www.nldoet.
nl. Tot en met 31 januari kun-
nen organisaties daar voor hun 
NLdoet klus ook een financiële 
bijdrage tot 400 euro aanvra-
gen. Dit jaar wordt NL Doet op 
vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 
gehouden.

Danssalon 

Dansliefhebbers zijn van harte 
welkom op zaterdagavond 24 
januari in het HF Witte Cen-
trum in De Bilt, voor de eer-
ste dansavond van het nieuwe 
jaar. Een Dj draait muziek van 
vroeger en nu in strikt dans-
tempo. Het programma bestaat 
uit Ballroom, (o.a.Quickstep, 
Engelse wals, Tango en Slow 
Foxtrot), en Latijns-Ameri-
kaanse dansen, (o.a. Cha Cha, 
Jive, Samba, Rumba en de Paso 
Doble.) Maar er is ook ruimte 
voor andere dansstijlen zoals 
de Argentijnse Tango, Mambo, 
Salsa, Merenque, Bachata én 
niet te vergeten de Singledan-
sen. Aanvang 20.00 uur. Meer 
informatie vindt u op www.
de-danssalon.nl 

Ethiek voor Big Data

Op maandag 26 januari spreekt 
prof. dr. Jeroen van den Hoven, 
hoogleraar Ethiek en Techno-
logie aan de TU Delft voor 
de Bilthovense Kring. Zijn 
onderzoeksgebeid is privacy, 
autonomie en vrijheid in onze 
netwerksamenleving. Mobiele 
telefonie en internet, ‘cloud’-
diensten, sociale media en 
sensoren leggen steeds meer 
informatie vast over de wereld, 
haar bewoners en hun gedrag. 
Er wordt ingegaan op de maat-
schappelijke en persoonlijke 
gevolgen van deze ontwikke-
ling en suggesties gedaan voor 
nieuwe ethische uitgangspun-
ten. De lezing is in Huize Het 
Oosten, Rubenslaan 1-3, Bilt-
hoven om 20.00 uur. Kaarten 
zijn aan de zaal verkrijgbaar. 

Spiritueel Filmfestival

Voor de vierde maal staan op 
vrijdag 6 en zaterdag 7 februari 
de deuren van de katholieke 
kerk aan de Kerklaan 31 in De 
Bilt open voor het Spirituele 
Filmfestival. Het begrip spi-
ritualiteit is wijder dan alleen 
de wereldgodsdiensten en 
raakt aan wat we soms maar 
moeilijk kunnen benoemen. De 
films geven stof tot nadenken, 
maar zijn toch toegankelijke, 
prijswinnende films, en altijd 
met nederlandse Nederlandse 
ondertiteling. Toegang gratis. 
Alle films worden kort inge-
leid. 
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Belangengroepen zijn teleurgesteld
De vier samenwerkende belangengroepen zijn teleurgesteld over de geringe planaanpassingen 

in Bestemmingsplan Rembrandtlaan. De afgelopen maanden is er veel ophef geweest over
het Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan Rembrandtlaan. In de plannen is het

particulier initiatief De Timpe opgenomen: een hotel, restaurant,
congresruimten en een kantoorgebouw. 

De vele zienswijzen op het ont-
werpplan hadden niet geleid tot 
planaanpassingen. Bezwaren van 
bewoners richtten zich op bouw-
hoogte en volume, het verkeer en 
de grote hoeveelheid detailhandel. 
Onder druk van o.a. de vier samen-
werkende belangengroepen Wijk-
raad De Leijen, Bewonersvereni-
ging Bilthoven-Noord, Hart VOOR 
Bilthoven en Winkeliersvereniging 
Centrum Bilthoven, zijn de plannen 
op twee punten aangepast: verla-
ging van de bouwhoogte en min-
der detailhandel. Het college heeft 
dit in een persbericht in december 
2014 bekend gemaakt. Het bericht 
stemde hoopvol.

Beslissing
Inmiddels zijn de (aangepaste) 
plannen gepubliceerd en ter be-
sluitvorming voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Die neemt er op 29 
januari 2015 een beslissing over. 
Helaas blijken de nu voorliggende 

plannen voor de samenwerkende 
belangengroepen op diverse punten 
heel teleurstellend te zijn. De be-
zwaren tegen het plan zijn vrijwel 
onverminderd groot:

•	 De bouwhoogte van de gehele 
‘Kop’ van het plangebied is nau-
welijks verlaagd: van 19 meter 
naar 17,6 meter met nog steeds 
een vrijstellingsmogelijkheid van 
10%;

•	 De negatieve effecten op de ver-
keersveiligheid (met name in de 
ochtendspits met de vele op de 
fiets	 gaande	 scholieren)	 van	 de	
bouwmogelijkheden in het ge-
hele plangebied worden onvol-
doende teruggedrongen ;

•	 De te ruime mogelijkheden voor 
invulling van de 600 vierkante 
meter ‘overige functies’ in De 
Timpe;

•	 De status van ‘Romp’ en ‘Staart’ 
in het bestemmingsplan en het 
beeldkwaliteitsplan komen voor 

deze gebiedsdelen niet overeen. 
‘Grootschalige leisure’ staat nog 
wel genoemd, maar in de praktijk 
is daar geen ruimte (meer) voor. 
Worden bewoners met een Timpe 
2 in romp en/of staart geconfron-
teerd? Ook hier dus geen reden 
om heel enthousiast over dit plan 
te worden.

•	 Daarnaast treffen we ook vele 
onduidelijkheden en tegenstrij-
digheden in de plannen aan die de 
begrijpelijkheid voor bewoners 
niet ten goede komt.

De vier samenwerkende belan-
gengroepen (Wijkraad De Leijen, 
Bewonersvereniging Bilthoven-
Noord, Hart VOOR Bilthoven en 
Winkeliersvereniging Centrum 
Bilthoven) hebben, tijdens de com-
missiebehandeling van het bestem-
mingsplan en beeldkwaliteitsplan 
Rembrandtlaan op donderdag 15 
januari, gebruik gemaakt van het 
inspreekrecht.

PvdA, Beter de Bilt en SP willen 
onafhankelijk onderzoek

De PvdA De Bilt heeft eerder kri-
tisch gereageerd op het voorstel van 
het college van D66, GroenLinks, 
CDA en VVD om de huishoude-
lijke hulp 1 volledig af te schaf-
fen. Na een rechterlijke uitspraak 
in Groningen blijkt dat het voor 
iedereen afschaffen van deze zorg 
zonder een persoonlijk gesprek en 
het beoordelen van de individuele 
situatie niet mogelijk is. PvdA, Be-
ter de Bilt en SP willen dat er een 
onafhankelijk juridisch onderzoek 
komt naar de vraag of de rechterlij-
ke uitspraak betekent dat het Biltse 
college verkeerd bezig is.

Erik van Esterik, raadslid van de 
PvdA in de Bilt: ‘Het heeft er alle 

schijn van dat het Biltse college op 
de verkeerde gronden de eenvoudi-
ge huishoudelijke hulp voor ieder-
een heeft afgeschaft. Wij hadden al 
eerder aangegeven dat allereerst de 
persoonlijke situatie van elke cli-
ent bezien moet worden, met een 
individueel en serieus keukentafel-
gesprek. Dat heeft het college niet 
gedaan. Zij heeft eerst de hulp af-
geschaft en vervolgens alle cliënten 
uitgenodigd voor een gesprek om 
dat mede te delen!’

PvdA, Beter de Bilt en SP hebben 
hier voor de jaarwisseling een kri-
tisch debat over gevoerd met het 
college. Toen schermde de wethou-
der met een juridisch onderzoek 

waaruit zou blijken dat het college 
op de goede weg was. Dat advies 
kon en wilde het college echter niet 
overhandigen aan de gemeenteraad. 
Van Esterik: ‘Ondertussen hebben 
we dit advies wel in handen gekre-
gen en bestudeerd. Daar zijn we erg 
van geschrokken. Er ligt geen seri-
eus advies en er blijkt zeker niet uit 
dat het college op de goede weg is. 
In tegendeel! We voelen ons op het 
verkeerde been gezet!’

De drie lokale partijen hebben 
daarom een open brief gestuurd 
naar alle gemeenteraadsfracties om 
de oproep het voorstel tot een on-
afhankelijk juridisch onderzoek te 
steunen.

Griekenland op de Oude 
Brandenburgerweg

door Henk van de Bunt

In de Biltse Grift van juni 1999 schrijft Hans de Groot in een van de meerdere artikelen over 
opmerkelijke huisnamen in Bilthoven en De Bilt: ‘Het verdriet mij wel hoe dikwijls ik

moet melden dat huisnamen de jaren niet hebben overleefd,
Maar het is gelukkig niet allemaal treurnis’.

De	Groot	vervolgt:	‘Laatst	fietste	ik	
over de Oude Brandenburgerweg en 
wat ziet mijn oog? De fonkelnieuwe 
huisnaam op nummer 83: Oydovta 
Tria in Griekse letters, een woning 
met een typisch Griekse uitstraling: 
veel blauw geschilderd houtwerk en 
op de gevel een goudkleurige stra-
lende zon, zoals die ook voorkomt 
in het wapen van Grieks Macedonië. 
De vertaling van de huisnaam was 
wel een probleem, dat echter door 
de Griekenland minnende bewoners 
snel werd opgelost. De huisnaam 
bleek doodsimpel de Griekse ver-
taling te zijn van het huisnummer 
drieëntachtig.

Grieks
Macedonië is een historische re-
gio in het noorden van het huidige 
Griekenland, dat sinds de Vrede van 
Boekarest (1913) tot Griekenland 
behoort. Voordien was het onder-
deel van een provincie van het Ot-
tomaanse Rijk, die onder andere ook 
het huidige land Macedonië en een 
district in het zuidwesten van het 
huidige Bulgarije omvatte. 

Macedonië is het rijkste landbouw-
gebied van het huidige Griekenland 
vanwege de vruchtbare grond. Er 
wonen 2.424.765 (2001) mensen. 
Het gebied heeft een oppervlakte 

van 34.177 km², waarmee het bij-
na even groot is als Nederland. De 
grootste stad van en tevens hoofd-
stad van de regio is Thessaloniki..

Liefde
Gert-Jan van Meerten is bewoner/
eigenaar het pand met het Griekse 
opschrift	 ογδόντα	 τριών:	 ‘De	 tekst	
op de gevel verwijst naar het huis-
nummer: 83. De uitspraak is: Og-
donda Tria. De reden van de ge-
veltekst heeft de oorsprong in onze 
liefde voor Griekenland, waar wij 
minimaal 1x per jaar verblijven. Dat 
hopen wij ook in de toekomst vol te 
houden’.

Een goudkleurige stralende zon, zoals die ook voorkomt in het wapen van 
Grieks Macedonië siert de gevel aan de Oude Brandenburgerweg.

Poezieavond
Donderdag 12 februari organiseert De Woudkapel een poëzieavond met 
de titel ‘Voor wie ik liefheb wil ik heten…’, een dichtregel van Neeltje 
Maria Min. Tijdens deze avond staat het thema liefde centraal en dra-
gen verschillende dichters eigen werk voor, afgewisseld met sfeervolle 
gitaarmuziek door Henk Jagtenberg.

Voor de pauze treden leden van het Utrechts Dichtersgilde op: Nanne  
Nauta, Fred Penninga, Baban Kirkuki en Els van Stalborch. Na de pau-
ze is er ruimte voor andere en misschien onbekende dichters die zich 
kunnen aanmelden bij Marieke Verhoef, mcverhoef@planet.nl of tel. 
030 2250535. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen zij een 
of meer gedichten voorlezen. Hun gedichten moeten aansluiten bij het 
thema liefde, maar dat mag ruim opgevat worden.

In	de	pauze	en	na	afloop	worden	in	samenwerking	met	de	Bilthovense	
Boekhandel dichtbundels van alle aanwezige dichters verkocht. De 
avond begint om 20.00 uur in De Woudkapel aan de Beethovenlaan 21 
in Bilthoven.

Informatieavonden 
over Ierse reis 

Van 11 t/m 17 mei 2015 vindt er een themareis plaats naar Ierland, in 
het voetspoor van een ridder die na een Ierse pelgrimage het klooster 
op Oostbroek stichtte, het begin van De Bilt. Zijn reis (+ 1113) voerde 
langs hoogkruisen die er nu nog zijn. 

De reis begint in de streek waar Willibrord is opgeleid en de hoogkrui-
sen zijn. Aan het eind wordt de prehistorische grafheuvel van Knowth 
(Newgrange) en het beroemde Book of Kells, in Dublin bezocht. Een 
interessante reis voor iedereen met belangstelling voor Keltische spiri-
tualiteit, voor onze geschiedenis en de rol van Ierland daarin. 
Informatieavonden met beelden van Ierland en praktische informatie 
zijn op maandag 26 januari, Pleinzaal, Noorderkerk, Laurillardlaan 6, 
Bilthoven en op woensdag 25 februari,. Tuinzaal, St. Maartenskerk, 
Nachtegaallaan 40, Maartensdijk. Aanvang 20.00 uur. Inlichtingen: 
gertlandman@planet.nl en/of truus.kreeft@hetnet.nl 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Met stomheid geslagen. Dat was ik. De Gemeente de Bilt wil dat de 
burger afvalunits adopteert. We lezen het goed. Wij, de burgers kunnen 
een afvalemmer adopteren. De afvalzakken wil de Gemeente (nu nog 
wel ) ter beschikking stellen.

Maar het gaat hier over bezuinigen. Het gaat hier over bezuinigen op 
de zwakkere medemens. Tot op heden werden de afvalbakken en het 
zwerfvuil namelijk opgehaald door de BIGA Groep. Dat zijn WSW me-
dewerkers. De sociale werkplaats dus. Met veel subsidie spotgoedkoop 
ingekocht. Medemensen, die blij zijn omdat ze iets nuttigs doen. Een 
taak in het leven hebben! Participeren in de maatschappij! 

De Gemeente De Bilt en met hen het College van B&W zet deze mede-
mensen met deze actie bij het afval. Het kan echt Beter in de Bilt.

Rene Olthof
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Laatste twee projecten Stichting Kiro
door Marijke Drieenhuizen

Stichting Kiro is in 2002 opgericht door Letty en Jacq Berk uit Maartensdijk. Het doel van de 
Stichting is om de leefomstandigheden te verbeteren van kinderen en volwassenen met

een verstandelijke beperking in twee tehuizen in Bulgarije. 

Er is veel gebeurd in de afgelopen 
jaren, inmiddels kan verwacht wor-
den dat de mensen het in deze hui-
zen zelf verder kunnen oppakken. 
Vandaar dat dit jaar de stichting zal 
worden opgeheven, maar wel met 
een goed slotoffensief. Voor twee 
broodnodige projecten zal nog geld 
worden ingezameld. 

Letty en Jacq hebben veel zien 
veranderen. In 2002 lagen de kin-
deren, die veelal incontinent zijn, 
soms op natte matrassen: ’s zomers 
maar vooral ook ’s winters. Er wa-
ren ook niet voldoende goede bed-
den. En vooral de matrassen waren 
aan vernieuwing toe. Er waren 
geen goede wasmachines, centri-
fuges, drogers en fornuizen. Maar 
er waren ook te weinig dekens en 
lakens waardoor de natte en dus 
vuile lakens en dekens overdag te 
drogen werden gelegd en ’s avonds 
gingen ze gewoon weer op het bed.  
 
De ramen waren van enkel glas, 
wat bij -20 graden heel bezwaarlijk 
is. Ook was er maar weinig stook-
olie zodat de ruimten vaak slechts 
tweemaal per dag een uur werden 
verwarmd. Dat schrijnende is er 
niet meer. 

Twee verschillende huizen
Letty Berk is nog steeds gedreven. 
Ze praat vol overgave en weet waar 

ze het over heeft. Na haar middel-
bare schooltijd is ze gaan werken 
in de zorg met mensen met een 
verstandelijke beperking, later is 
ze nog eens 20 jaar activiteitenbe-
geleidster geweest bij Abrona. ‘Wij 
werken voor een kindertehuis in 
Dzhurkovo in Zuid Bulgarije met 
39 jongvolwassenen en voor een 
huis in Vidare dat dichter bij Sofia 
ligt. Daar wonen 47 kinderen en 46 
volwassenen. Het huis in Dzhurko-
vo ligt afgelegen. Het is groot en 
gebouwd in het communistische 
tijdperk en ligt op 1100 meter 
hoogte. Het kan er vreselijk koud 
zijn en door de hoogte hebben ze ’s 
winters ook veel last van sneeuw. 
Soms ligt er meer dan twee meter. 
We gaan er elk jaar in oktober heen 
en zien en horen dan wat er nodig 
is’

Plannen voor Dzhurkovo
Letty Berk: ‘Terugkijkend zien we 
dat er veel verbeterd is, maar ze 
zijn er daar nog niet. Gelukkig is 
de nieuwe directeur van het huis 
in Dzhurkovo actief, dat stemt 
ons hoopvol. We hebben een heel 
goed Engels-sprekende contact-
persoon. Daarmee onderhouden 
we contact via de mail en via de 
telefoon, omdat de directrice geen 
Engels spreekt .Via de directeur 
van het huis in Vidrare worden wij 
zo nodig ook over het huis in Dz-

hurkovo op de hoogte gehouden’. 
De verdere renovatie van de ramen 
van het huis in Dzhurkovo zal op-
gepakt worden door de plaatselijke 
gemeente. ‘Daar zijn wij blij mee, 
dat konden wij als kleine stichting 
slechts in kleine stapjes regelen’.  
Het huis bestaat uit twee verdiepin-
gen en een kelder. In die kelder is 
de eetzaal gevestigd en die is via 
een trap te bereiken. ‘Die is dus 
niet toegankelijk voor mensen in 
een rolstoel. Zij worden als dat mo-
gelijk is gedragen naar de eetzaal 
maar als dat niet mogelijk is wordt 
het eten naar hen gebracht waar-
door ze apart van de rest eten. Dat 
vinden wij niet kunnen. Daarom 
willen wij meebetalen aan een pla-
teaulift, zodat ook zij er bij horen’. 

Plannen voor Vidare
Voor de kinderen in Vidare worden 
drie nieuwe huizen gebouwd naar 
Nederlands voorbeeld. ‘Dit voor-
jaar zullen ze gaan verhuizen en 
dan kunnen ze ook naar een cen-
trum voor dagbesteding. Voor de 
kinderen in twee van deze huizen 
is vervoer nodig naar dit centrum. 
Dat is inmiddels geregeld maar er 
is geen geld gereserveerd voor ben-
zine. Dat willen wij voor één jaar 
op ons nemen, met de restrictie dat 
ze in dit jaar zelf op zoek moeten 
gaan naar mogelijkheden voor een 
structurele oplossing’. 

Help mee!
Nog eenmaal vragen Letty en Jacq 
om uw hulp. Letty Berk: ‘Mensen 
vragen ons wel eens of wij dat niet 
vervelend vinden om anderen om 
geld te vragen. Maar nee dat vinden 
wij niet, wij vragen het niet voor 
ons zelf maar voor deze kinderen 

die al wel een veel beter leven lei-
den dan in onze beginperiode maar 
die voor deze twee projecten toch 
nog echt onze hulp nodig hebben’. 

Meer informatie over de Stichting 
Kiro staat op de website:
www.stichtingkiro.nl 

Letty en Jacq Berk vragen nog eenmaal om uw geld voor de kinderen en 
volwassenen die in tehuizen wonen in Bulgarije.

Kostenvergoeding bij 
ziekte of handicap

Op woensdag 4 februari organiseert het Steunpunt Mantelzorg De Bilt 
een informatiebijeenkomst over  kostenvergoeding bij ziekte en handi-
cap. Sommige kosten kunnen worden vergoed. Er is echter veel veran-
derd in deze tegemoetkomingen. Een medewerker van gemeente De Bilt 
zal daarover in deze bijeenkomst toelichting geven. 

Zorgt u voor iemand met een chronische ziekte of handicap en doet u 
ook de administratie? Dan bent u van harte welkom op deze informatie-
bijeenkomst. Mogelijke onderwerpen zijn Wet Tegemoetkoming Chro-
nisch ziekten/gehandicapten (WTCG), Aftrek zorgkosten via de belas-
tingdienst, Compensatie Eigen Risico (CER) en Mantelzorgcompliment.

De bijeenkomst is van 14.00 tot 16.00 uur in Servicecentrum De Bilt, 
Prof. dr. Debeijeweg 1 De Bilt. De toegang is gratis. Aanmelding voor 29 
januari. Nadere informatie: Willemien Hak of Cynthia Vrijsen, mantel-
zorgconsulenten bij het Steunpunt Mantelzorg De Bilt, tel. 030 7271556 
of c.vrijsen@mensdebilt.nl

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 

Loslopende honden
De wijk de Leyen  in Bilthoven grenst aan een natuurlijke, bosrijke om-
geving. Een uitgelezen gebied om eens lekker te wandelen, ook samen 
met de hond. Op weliswaar aangewezen plekken, mag men zelfs de 
hond los laten lopen. In alle overige openbare gebieden moet de hond 
evenwel aangelijnd zijn.

Een simpele regel van de gemeente (APV) waar het overgrote deel 
van de hondenbezitters zich ook aan houdt en waarom ook niet? Men 
voorkomt ermee dat kinderen en volwassenen zich niet veilig voelen 
op straat, ja zelfs noodgedwongen een blokje om gaan, er geen onver-
wachte ongelukken gebeuren en dat een loslopende hond de (ongelijke) 
strijd aangaat met een aangelijnde hond. Als nu iedere hondenbezitter 
zich aan deze regel van de gemeente houdt en de hond aanlijnt in alle 
overige openbare gebieden, wordt niet alleen een veilige leefomgeving 
gecreëerd, maar ook veel leed en ergernis voorkomen.

Oproep 
Het is niet de eerste keer dat een loslopende hond, mijn aangelijnde 
hond heeft aangevallen. Laatstelijk nog op Oudejaarsdag op de Dwars-
weg t.h.v. de WP. Man op (cross)fiets vergezeld van twee fietsende kin-
deren en een forse, egaal lichtbruine, loslopende hond; een hond die 
direct mijn hond aanvalt. Niets doend en gauw wegfietsend laat hij mij 
met een gewonde hond achter. Naast de pijn die mijn hond duidelijk 
heeft geleden, zijn ook de kosten voor de dierenarts, afzegging pension 
en andere bijkomende kosten niet misselijk te noemen. Het steekt mij 
zeer dat deze man met Oud en Nieuw wellicht helemaal ‘los’ heeft kun-
nen gaan, terwijl, door zijn ‘losbandig’ gedrag, voor mij en mijn gelief-
den Oud en Nieuw danig werd verziekt.

Paul Willemse, Bilthoven

Tim Brinkman speelt ‘met de punt 
naar achteren’

door Rob Klaassen

Tim Brinkman maakt deel uit van een sportgezin: Vader, Jacques maakte bij vier olympische 
spelen deel uit van de Nederlandse hockeyploeg. Hij speelde maar liefst 337 interlands.

Tims broer, Thierry, die hockey speelt, is dit jaar genomineerd voor sportman van
de gemeente De Bilt. Zijn vader heeft Tim voorgedragen als sporttalent. 

Waarom is Tim gaan voetballen, 
terwijl de rest van de familie zich 
met hockey bezighoudt? Dit komt 
volgens Tim, omdat toen hij 7 jaar 
was en bij DOSC in Den Dolder 
voetbalde, hij door Ajax werd ge-
scout. Toen hij eenmaal bij Ajax 
zat, is hij vanzelf verder gegaan 
met voetbal. Het duurde vijf jaar, 
aleer Ajax oordeelde dat Tim ‘op 
dat moment’ toch niet goed ge-
noeg was voor de Amsterdamsche 
Football Club ‘Ajax’. 

Punt
Volgens zijn vader kwam dat 
vooral omdat hij ‘later in de groei 
kwam dan veel van z’n leeftijd-
genoten’. Hij was daardoor wat 
kleiner en lichter dan de rest van 
zijn team. Hij kon zich daardoor 
minder nadrukkelijk in het veld 
manifesteren met als gevolg dat 
hij door Ajax letterlijk ‘te licht’ 
werd bevonden. Hij is toen naar 
Utrecht gegaan. 

Deze overgang heeft veel succes 
opgeleverd. Zelfs zoveel succes 
dat hij daar thans in de A1 speelt. 
In november 2014 is hij geselec-
teerd in het Nederlands elftal on-
der de 18 jaar voor een trip naar 

Turkije. Volgens Tim is hij ach-
teraf blij met de overgang naar FC 
Utrecht: ‘De overgang naar FC 
Utrecht is goed geweest, ik ben nu 
één van de dragende spelers. Dat 
werkt heel erg stimulerend’. 

Zijn positie in het veld is die van 
linksachter/links middenveld; 
voor kenners centraal nr. 6 met de 
punt naar achteren (een soort van 
Daley Blind).

Positief.
Volgens vader Jacques heeft de 
volgorde van eerst Ajax en vervol-
gens FC Utrecht voor Tim positief 
gewerkt: ‘Doordat hij klein van 
stuk was, moest hij het bij Ajax 
vooral hebben van z’n techniek. 
Die techniek is hem bij Ajax enorm 
goed bijgebracht door niemand 
minder dan Simon Tahamata.  
 
Nu hij is gegroeid en dus sterker is 
geworden, komt die techniek hem 
goed van pas. Deze uitverkiezing 
in het Nederlands jeugdelftal 
vormt de bekroning van alle trai-
ningsarbeid. Bovendien moeten 
we niet vergeten dat niet iedereen 
die bij Ajax is gebleven het daar 
ook gered heeft. Het is een lange 

zware weg om alle jeugdelftal-
len te doorlopen en veel spelers 
haken om diverse redenen in de 
loop van de jaren af. Bij Tim is 
alles precies op tijd op z’n plaats 
gevallen’.

Het is dan ook te begrijpen dat bij 
de familie Brinkman met spanning 
wordt afgewacht hoe de prijzen op 
het Sportgala van 30 januari a.s. 
verdeeld zullen gaan worden. 

Tim Brinkman in actie in ‘Oranje 
onder de 18’.

(foto Jacques Brinkman)
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Hoe de nominaties voor het Biltse 
Sportgala tot stand komen

door Rob Klaassen

Om te weten te komen op welke wijze de nominaties voor het Sportgala van de gemeente
De Bilt tot stand komen, spraken wij met de voorzitter van de jury, Erik Versnel.

We vroegen hem hoe het mogelijk is dat een jury een goede kijk kan hebben
over het gehele sportgebeuren in de gemeente De Bilt en daarbij
ook nog eens rangordes kan bepalen tussen al die verschillende

prestaties in al die verschillende soorten sport.

Erik Versnel: ‘Als jury volgen we 
het gehele jaar zo goed mogelijk 
van dichtbij alle belangrijke sport-
gebeurtenissen in de gemeente De 
Bilt. We zitten met z’n zessen in 
de jury en hebben een grote affini-
teit met sport. Alle zes kernen van 
de gemeente zijn in de jury verte-
genwoordigd. Sommige juryleden 
hebben op hoog niveau gesport. 
We hebben bijvoorbeeld goed zicht 
op voetbalprestaties via Koos van 
Tamelen (ex FC Utrecht), op wa-
terpolo via Ellis Aantjes (ex Bran-
denburg), op korfbal via Wilco van 
Rooy en zelf heb ik een hockey-
achtergrond bij Voordaan en Kam-
pong. Elk jurylid houdt gedurende 
het jaar zowel prestaties in zijn/
haar kern goed bij, als ook de sport-
prestaties in de gehele gemeente. 
Daardoor beschikt de jury over veel 
kennis van de diverse sporten en 
sportclubs in onze gemeente’. 

Nominaties
We vroegen Erik hoe nu een nomi-
natie tot stand komt: ‘Aanmeldin-
gen voor de nominaties komen op 

verschillende wijze binnen via de 
website. De meeste aanmeldingen 
geschieden via de sportverenigin-
gen, soms door een trainer/coach en 
soms ook door bekenden van een 
sporter. Indien wij als jury een be-
paalde sportprestatie dan nog mis-
sen, maken wij de werkgroep van 
het Sportgala daar op attent, zodat 
deze een nog mogelijk ontbrekende 
aanmelding kan onderzoeken. Of 
een sporter vervolgens wel of niet 
genomineerd wordt, is weer een 
volgende stap. De nominatie en de 
rangorde van de prestaties wordt 
door de jury bepaald aan de hand 
van het antwoord op de vraag ‘Hoe 
goed was deze prestatie’? Om deze 
vraag te kunnen beantwoorden 
wordt er gekeken naar: de schaal 
van de prestatie, mondiaal, Euro-
pees, nationaal of regionaal. Ook is 
er aandacht voor het relatieve ge-
wicht van de prestatie in een speci-
fieke sport, bijv. komt deze presta-
tie in die sport veel of weinig voor 
en is deze wel of niet in die sport 
uitzonderlijk te noemen en of de 
prestatie plaatsvindt in een grote of 

kleine club. Wanneer bijvoorbeeld 
een bepaalde prestatie wordt gele-
verd binnen een kleinere club, die 
over heel weinig sporters en mid-
delen beschikt, weegt deze zwaar-
der dan die binnen een grotere club. 
Ieder jurylid scoort dan individueel 
de beste drie prestaties, waarna al-
les wordt opgeteld. De drie spor-
ters/teams met de hoogste scores 
worden genomineerd. Bij mogelijk 
gelijke scores wordt er nog een keer 
gestemd. Deze normeringsproce-
dure is een uiterst delicaat en zorg-
vuldig gebeuren. Tot nu toe zijn we 
hier altijd heel goed uitgekomen, 
want het is bepaald geen gemakke-
lijke zaak om een prestatie van een 
volleyballer, een voetballer of een 
judoka tegen elkaar af te wegen. 
Maar we hebben dit naar tevreden-
heid nu al jarenlang voor elkaar ge-
kregen’.

Hockey
Tot slot reageert Erik op de vraag 
of hockey bij de nominaties dit jaar 
oververtegenwoordigd is. Hij wijst 
erop dat de twee grootste verenigin-

gen in de gemeente De Bilt de hoc-
keyverenigingen SCHC en Voor-
daan zijn. Ze zijn samen goed voor 
bijna 4.000 leden. ‘Beide vereni-
gingen spelen al jarenlang op hoog 
niveau, we zijn gewoon een sterke 
hockey-gemeente. Combineren we 
dit met het feit dat het Nederlands 

dames team wereldkampioen is ge-
worden met onder meer speelsters 
van SCHC, dan is het logisch dat 
er een aantal nominaties afkomstig 
zijn vanuit het hockey. Hopelijk 
vormen deze prestaties weer een 
stimulans voor andere sporters en 
verenigingen’.

Juryvoorzitter Erik Versnel tijdens een eerder sportgala.
[foto Henk van de Bunt] 

Bij beachvolleybal moet je alle 
facetten beheersen

door Rob Klaassen 

Bart van Gilst (17) is beach-volleyballer bij SV Irene in De Bilt en Nederlands kampioen onder 
18 jaar. Volgens zijn trainer Michel Everaert, die hem heeft voorgedragen, ‘een enorm talent’. 
Bart traint ruim zes uur in de week. Soms komt bij trainingen of wedstrijden z’n school wat in 
de knel. ‘Ik probeer dan op school wel wat te regelen’, aldus de student aan de Sportacademie 

in Amersfoort. Bart zegt dat hij zijn nominatie ziet ‘als de kers op de taart’. 

‘Naast het feit dat Bart een leuk 
jong is, kan hij letterlijk alles met 
een bal. Eigenlijk is hij voor volley-
bal met z’n 1.80m klein van stuk, 
maar met z’n balgevoel, snelheid 
en zeer goede spelinzicht maakt hij 
dat meer dan goed’, aldus Everaert 
die ook als directeur topsport van 
de Nevobo direct betrokken is het 
beachvolleybal. ‘Hij is een subtiele 
speler die vooral sterk is in het snel 
slim plaatsen van de bal, het opzoe-
ken van de lijnen, creëren van ope-
ningen e.d. Hij is ooit als korfbal-
ler begonnen en later overgestapt 
naar volleybal. Daarnaast straalt hij 
enorm veel positieve energie uit, 
dat voor een teamsport erg belang-
rijk is!’. 

Volleybal
Zo’n jaar of vijf geleden is Bart 
van volleybal overgestapt naar 
beachvolleybal. Hij zegt dat hij dat 
deed omdat z’n broer Wouter ook 
was gaan beachvolleyballen. Broer 
Wouter is overigens vorig jaar ge-
kozen tot sportman van het jaar in 
de gemeente De Bilt. 
Bart werd Nederlands kampioen 
onder 18 jaar samen met Ruben 
Penninga: ‘Ik heb twee keer mee-
getraind met de jeugd van Oranje 
en toen heb ik aan Ruben gevraagd 
of we niet samen konden spelen 

bij het Nederlands kampioenschap 
onder 18 jaar. Dat wilde hij graag. 
We hebben een keer samen twee 
uur getraind en zijn toen direct 
Nederlands kampioen geworden.’ 
Z’n trainer zegt dat de combinatie 

van Bart en Ruben zo goed uitpakt, 
omdat Ruben ruim 2 meter lang is. 
Bart en Ruben vullen elkaar mede 
daardoor fantastisch aan.

Verschil 
Op dit moment speelt Bart ge-
woon volleybal in de zaal. SV 
Irene beschikt over zes beachvol-
leybalvelden, maar in de winter is 
beachvolleybal nu eenmaal niet 

zo’n aantrekkelijke sport. Volgens 
zijn trainer is er wel degelijk een 
verschil tussen gewoon volleybal 
en beachvolleybal. Hoewel de ba-
sistechniek van beachvolleybal en 
gewoon volleybal dezelfde is. Bij 

beachvolleybal bestaat een team uit 
twee personen en bij gewoon vol-
leybal uit zes. Bij beachvolleybal 
moet je dan ook alle facetten van 
het volleybal volledig onder de knie 
hebben. Je moet zowel goed kunnen 
verdedigen als ook goed kunnen 
aanvallen. Bij gewoon volleybal is 
er vaak sprake van een specialisme 
op een van beide onderdelen: aan-
vallen of verdedigen.

Bart van Gilst speelt ‘volleybal on the beach’.

Veel trainingsuren 
leiden tot succes

door Henk van de Bunt

Bij de aanmelding voor het Bilts Sportgala werden de volleybalpresta-
ties van het team Irene Meisjes A1 in het jaar 2014 nog eens keurig in 
beeld gebracht: ‘Kampioen Hoofdklasse Meisjes A regio West in 2014’. 
En ook het vervolg, de betekenis werd aangegeven: ‘ Door dit kampi-
oenschap gaat dit team in de tweede seizoenshelft mee strijden in de 
topklasse. Een heel bijzondere prestatie, omdat het team dit seizoen 
sterk is verjongd en er veel jonge speelsters (leeftijd B-jeugd) in dit 
team zitten’.

Op een echte ‘wedstrijd-zaterdag’ in de Kees Boeke –sporthal in Bilt-
hoven zijn we allereerst getuige van de (verlate) medaille-uitreiking, 
welke onlosmakelijk aan zo’n kampioenschap is verbonden en spreken 
we vervolgens met trainer-coach Erna Everaert - van Doorn. Zij geeft 
al jaren volleybaltraining aan de jeugd. En met succes: ‘Vorig seizoen 
ben ik met meisjes A1 aan de slag gegaan. We zijn toen o.a. met heel 
hard trainen kampioen geworden. Dan promoveer je naar de ‘topklasse’ 
Hier hebben wij het ook heel goed gedaan. Nu dit seizoen maken we 
weer een frisse start en met wat nieuwe meiden en opnieuw keihard 
werken zijn we doorgegaan. Ook weer gestart in de hoofdklasse en we-
derom kampioen geworden. In 2015 zijn we in januari weer begonnen 
in de topklasse en hebben de eerste 2 wedstrijden gewonnen. Wij gaan 
dus goed en maken uiteindelijk een goede kans om aan het Nederlands 
kampioenschap mee te doen. Hiervoor moeten we in deze klasse weer 
kampioen worden’.

Open
Erna vervolgt: ‘Verder doen we ook mee met de ‘open’ clubkampioen-
schappen. Hiermee staan we in de halve finale, die op 7 febr. gespeeld 
gaat worden in Zaanstad. Ook doen wij mee met het jeugd Holland Top 
Toernooi; dat wordt gespeeld over 3 zondagen. Hierbij zitten we ook 
nog in de race. Kortom een druk programma, maar wel erg leuk! Wij 
trainen 3x 1,5 uur per week (2 x van mij en 1x van voormalig bonds-
coach Bert Goedkoop en mij samen). Een aantal meiden van deze groep 
traint ook nog extra met Dames 1 mee. Veel trainingsuren dus en deze 
worden beloond!

V.l.n.r. staand: Anne Groenen, Chenise Lucas, Rianne de Vos, Ellen 
Geraats, Sharon Koele en Erna Everaert (trainer/coach). V.l.n.r. onder: 
Fuerra Everaert, Esmee Priem en Sanne Verhoeven.
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Jongensdroom of werkelijkheid
door Henk van de Bunt

Team E1 van FC De Bilt is genomineerd voor jeugdsportploeg. De E-1 van FC De Bilt speelt 
in de 9-tegen-9 competitie. Dit is een nieuwe vorm van voetbal, waarbij de talenten voorbereid 
worden voor het spelen van 11-tegen-11 op een wat groter veld dan in de 7-tegen-7 categorie. 

Het team is al tweemaal achter elkaar kampioen geworden. 

Ruud Elders is al jaren lang trainer 
en coach van dit team; hij doet dit 
met veel passie en inzet. Ook als 
hij er over gaat vertellen: ‘De E1 
van FC De Bilt: een jongensdroom 
of werkelijkheid?, Het is een zeer 
goed geoliede machine van 11 jon-
gens die graag willen voetballen 
en voor het allerhoogste strijden 
met enthousiasme, plezier, respect 
en goed voetbal. Zodra ze het veld 
betreden gaat er een knop om en 
draait alles om voetbal’ 

Veel in en door het midden
Ruud heeft zelf ook altijd binnen 
FC De Bilt in de eerste elftallen 
gespeeld. Het enthousiasme en de 
gedrevenheid leiden er toe dat jon-

gens altijd compleet zijn tijdens 
wedstrijden en trainingen. Dit jaar 
doet Ruud dit trouwens samen met 
Robin van Alfen die bijdraagt aan 
het succes. Met opnieuw een niet 
te stuiten enthousiasme somt hij de 
spelers op: ‘Op doel staat Guido, 
een fantastische keeper met lef en 
katachtige reacties op de lijn. Ou-
alid is de rechtsachter, die spijker-
hard is en je komt ‘m als spits altijd 
twee keer tegen. Stijn is de laatste 
man; te vergelijken met een slot op 
de deur, zeer sterk achterin. Tygo, 
linksachter, een lastpost voor ie-
dere spits, blijft er voor gaan. Syl-
van, linksachter/linksmidden is 
een werkpaard met goede passes 
met zijn geweldige linker-pootje! 

Timo, linksmidden / linksvoor is 
een dribbelaar met geweldige ac-
ties en drang naar voren! Jaydey 
speelt midden-midden, is aanvoer-
der, spelverdeler en knokkertje 
met fantastische acties en een goed 
schot! Davy speelt ook (al) in het 
midden (meestal rechts) en is een 
zeer goede passer met veel inzicht 
en een geweldig schot. Huub ver-
blijft ook vaak in het midden maar 
is ook als spits zeer sterk aan de bal, 
heeft goede acties en is snel. Robin 
is spits, zeer gedreven en zeer snel, 
goede acties en goaltjesdief. Rafiek 
tenslotte is spits, aanspeelpunt en 
technicus met geweldige acties’.

Wild card
In 2014 zijn ze al twee keer kam-
pioen geworden. In het weekend 
van 19 oktober 2014 hebben de 
jongens een internationaal toernooi 
in Amsterdam winnend afgesloten 
en daardoor een wild card verdiend 
voor een toernooi op 5 april 2015, 
waaraan diverse profclubs uit bin-
nen en buitenland mee zullen doen. 
Op dit moment spelen ze in hoofd-
klasse 5. Mocht het lukken om we-
derom kampioen te worden gaan ze 
naar de Hoofdklasse 1 en komen 
er wedstrijden tegen bijvoorbeeld 
Ajax E1. De jongens tenslotte over 
het Bilts Sportgala: ‘Dit zal de 
mooiste prijs zijn die er bestaat’, 
‘Wij hebben er zin in’ en ‘tot 30 ja-
nuari’. 

v.l.n.r. boven: Silvan de Jong, Stijn Weltevrede, Robin Collewijn, Rafik 
Azougagh, Timo Vermeulen, Oualid Elyazidi en onder: Huub Kaffka, 
Davy Veldhuizen, Tygo Versteegh, Guido Siers, Jaydey Elders

Beachvolleybal-duo Fuerra 
Everaert en Esmee Priem

door Henk van de Bunt

Beachvolleybal wordt gespeeld op een ondergrond van zand, vaak op het strand.
Het belangrijkste verschil met zaalvolleybal is dat een team minder spelers kent:

in internationale wedstrijden twee, maar op lager niveau kan dit ook drie of vier zijn.

Belangrijke afwijkende (spel-)re-
gels ten opzichte van zaalvolley-
bal zijn dat er geen vaste posities 
voor spelers in het veld zijn en dat 
de bal zwaarder en zachter is. Er 
is geen middenlijn; er kan dus ook 
geen lijnfout worden gemaakt door 
het overschrijden van deze lijn, al 
mag de tegenstander geen hinder 
ondervinden als de speler onder het 
net doorkomt. Het spel bestaat uit 
maximaal 3 sets, set 1 en 2 gaan tot 
21 punten, set 3 gaat tot 15 punten. 
Alleen met 2 punten verschil kan 
de set gewonnen worden. Na iedere 
zeven gespeelde punten wordt van 
speelhelft gewisseld om voordeel 
van zon of wind te voorkomen.

Anders
Het is overduidelijk dat beachvol-
leybal toch wel iets anders is dan 
zaalvolleybal. Het is zwaarder, om-
dat je door het zand moet ploeteren, 
en je komt niet van de grond af. Het 
vergt dus een andere techniek. Je 
moet ten eerste niet door het zand 
ploeteren, daar word je inderdaad 
erg moe van. Je moet je verplaatsen 
via de lucht. Duiken dus, en je niet 
bekommeren over het neerkomen, 
dat lost het zand wel op. Je moet ten 

tweede niet op de normale manier 
aanlopen voor een aanval, want 
door het afzetten - waardoor je in 
de zaal de aanloop in een sprong 
omzet - kom je alleen maar dieper 
in het zand stil te staan en mis je de 
bal compleet. Door deze aspecten 
is beachvolleybal ook tactisch een 
heel ander spel: het is niet alleen 
hard aanvallen, maar veel meer kij-
ken naar posities, zowel aanvallend 
als verdedigend. Een vaardigheid 
die ook in de zaal heel handig kan 
zijn.

Succes
Die duidelijke verschillen beluiste-
ren we ook bij Fuerra Everaert en 
Esmee Priem; een zeer enthousiast 
en fanatiek beachvolleybal-duo dat 
in de zomermaanden bijna dagelijks 
te vinden is op de velden van Irene 
Beach in Bilthoven. Door de vele 
trainingsuren zijn Fuerra en Esmee 
in 2014 als team enorm vooruit 
gegaan met goede resultaten als 
gevolg. Ieder weekend werd deel 
genomen aan toernooien van het re-
gionale jeugdcircuit en de nationale 
senioren competitie. In het regiona-
le jeugdcircuit werden alle 5 toer-
nooien in de regio west gewonnen. 

Omdat alles te gemakkelijk gewon-
nen werd hebben Fuerra en Esmee 
ook nog deel genomen aan de derde 
divisie in de senioren competitie. 
Door winst in Vlissingen mocht het 
team zelfs deelnemen aan de twee-
de divisie op Ameland. Absolute 
hoogtepunt was de tweede plaats 
op het NK beachvolleybal onder 16 
jaar in Scheveningen, waar in de fi-
nale nipt met 2-1 werd verloren van 
een team uit Werkendam. Al bij al 
kunnen de meiden terug kijken op 
een succesvol jaar.

Esmee Priem en Fuerra Everaert.

Korfbal en de paplepel
door Rob Klaassen

Cor en Ank Willekes zijn haar grootouders van moederskant en 
ontegenzeggelijk de allergrootste fans van Renée van Ginkel.

Het kon dan ook niet anders, dat zij haar voordroegen als 
kandidaat sporttalent. Renée van Ginkel is 15 jaar,
korfbalster bij Tweemaal Zes (TZ) in Maartensdijk

en het Nederlands jeugdteam onder 16 jaar.

Renée werd, toen ze 12 jaar was al gekozen bij de selectie van district 
oost van de korfbalbond. In oktober 2013 werd zij geselecteerd voor 
het Nederlands jeugdkorfbalteam onder 16 jaar. Ze was toen 14 jaar en 
de jongste speelster van het team. Haar recente prestaties in het tussen 
Kerst en Oud en Nieuw gehouden korfbaltoernooi in het Topsportcen-
trum in Rotterdam, waren zo goed dat ze opnieuw is geselecteerd voor 
het Nederlands jeugdteam onder 16 jaar.

Paplepel
Velen zijn dan ook van mening dat ze een heel groot talent is. Vol-
gens haar grootouders kan dat ook niet anders: ‘Het balgevoel is haar 
letterlijk met de paplepel ingegeven. Als baby kreeg zij de ballen al 
toegerold. Zij was toen al voortdurend met ballen aan het spelen. Haar 
beide ouders zijn ook getalenteerde korfballers. Ze is als het ware min 
of meer onder korf geboren. Haar grootste kracht, is haar reactiesnel-
heid. Ook is haar spelinzicht aan een enorm balgevoel gekoppeld. Dit 
blijkt ook al bij haar talent voor tennis. Bij Tautenburg speelt ze zelfs 
tenniscompetitie. Haar conditie is enorm: ze is nooit moe’.

Huiswerk
Renée is vrijwel de hele week met korfbal bezig. Iedere maandag traint 
ze met het Nederlands jeugdteam en dinsdag en donderdag bij TZ. Ook 
begeleidt ze samen met een collega een jeugdteam van TZ op de zater-
dagochtend, waarna ze ’s middags zelf speelt. Ze leeft letterlijk voor 
het korfbal. Ook moet er nog huiswerk gemaakt worden, want ze zit in 
HAVO4. Soms komt dat huiswerk wel eens wat in de knel volgens haar 
grootmoeder. Iedereen vindt het enorm spannend en ook wel terecht, 
dat zij is genomineerd als sporttalent bij het Sportgala van 30 januari 
a.s. Op de website van TZ lezen we dat ze het eervol vinden dat Renée 
is genomineerd als sporttalent en er wordt natuurlijk gehoopt op de 
hoofdprijs. 

Renée is vrijwel de hele week met korfbal bezig. (foto Henry Valk) 

Afscheid: een bijzonder 
theaterproject

Op 10 februari om 20.00 uur speelt theatergroep ‘Vreemde Vis’ de 
voorstelling En het regent. Deze voorstelling (in Het Lichtruim, Plane-
tenplein in  Bilthoven) is het resultaat van een project waarin levensver-
halen van mensen centraal staan. De voorstelling gaat over de ervarin-
gen van mensen die nog maar net in Nederland wonen. Met veel humor 
wordt er op zoek gegaan naar de perfecte Nederlander.

Na afloop van de voorstelling wordt er uitleg gegeven over het theater-
project Afscheid. Theaterschool Masquerade start met eenzelfde soort 
project waarin levensverhalen de basis vormen voor een voorstelling. 
Afscheid nemen van een geliefde, een kind, een droom, je huis of zelfs 
het land waar je geboren bent. Deze voorstelling zal gespeeld worden 
in het najaar van 2015.
Op het podium en achter de schermen is nog versterking nodig. De 
toegang is gratis, maar reserveren is gewenst. Stuur een mail naar co-
rinne@kunstenhuis nl 
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Spelregelbewijs in voetbal verplicht
door Henk van de Bunt

‘Een spelregelbewijs voor alle jeugdspelers in Nederland; het maakt voetballers van jongs af
aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in – én begrip voor – beslissingen 

van de scheidsrechter. Het kennen van de regels zorgt voor een sportiever spel, 
waarbij het juist toepassen van de regels er ook nog eens voor zorgt dat je als 

team meer kans maakt om te winnen’.

Vanaf dit seizoen 2014/’15 zijn 
tweedejaars B-junioren d.w.z. spe-
lers en speelsters geboren in 1998, 
verplicht een spelregelbewijs te ha-
len. Dat moest vóór 1 januari 2015.  
Zonder spelregelbewijs mogen ze 
volgend seizoen niet voetballen. De 
spelers die het betreft hebben in de 
herfstvakantie allemaal een brief 
van de KNVB gehad. De spelers 
zijn zelf verantwoordelijk voor het 
op tijd halen van het bewijs.

Uitdaging
Spelen in een team vormt een mooie 
uitdaging: winnen lukt alléén samen 
met je teamgenoten. Als alle indivi-
duen goed op elkaar zijn ingespeeld 
krijg je het beste resultaat. Zo simpel 
is dat toch? Maar er is natuurlijk de 
tegenpartij die het je moeilijk maakt 
en sterker nog, exact hetzelfde doel 
nastreeft: winnen. Dat maakt het 
spelen van een voetbalwedstrijd zo 
interessant, vooral ook omdat daar-
bij tal van spelsituaties ontstaan. Als 
je weet hoe je met die spelsituaties 
om moet gaan, kan dat het winnen 
van de wedstrijd dichterbij komen. 
Dus gaat het er bij het voetbalspel 
óók om kennis van de spelregels te 
hebben én deze vervolgens zowel te 

begrijpen, te accepteren als uiteinde-
lijk juist

Aanloop
Het leren kennen en toepassen van 
de regels begint eigenlijk al vanaf het 
moment dat de allerkleinsten op voet-
bal gaan. Het spelregelbewijs voor 
B-junioren is hierbij het eindpunt, 
maar is daarnaast ook een start voor 
een leven lang plezierig voetballen. 
De website, met aantrekkelijke beel-
den en begrijpelijke taal, is natuurlijk 
ook te gebruiken voor D-pupillen en 
C-junioren. Trainers en begeleiders 
kunnen zo ook alvast jongere leden 
van de vereniging bekendmaken met 
de spelregels. Zodra zij dan tweede-
jaars B-junior zijn, volgt de vertaling 
naar de praktijk: hoe kun je door het 
toepassen van de regels meer wed-
strijden winnen? Een mooie aanloop 
naar het spelregelbewijs, waarmee 
ook de jeugdige leden kunnen laten 
zien dat het échte voetballers zijn die 
de regels kennen!

FC De Bilt 
Jos Blaas is bestuurslid spelregels 
en gedrag bij FC De Bilt: ‘Alles wat 
helpt om acceptatie door de spelers 
van beslissingen van de scheids-

rechter te vergroten, omarmen wij. 
Daarom ondersteunt het bestuur van 
FC De Bilt ten volle het initiatief van 
de KNVB om junioren in de leeftijd 
van 15/16 jaar te toetsen op hun ken-
nis van de spelregels. Wij zien het 
afleggen van de toets als een extra 
moment waarop spelers zich con-
centreren op de regels in het voetbal. 
Als je weet op welke spelregel de 
scheidsrechter zich baseert wanneer 
hij fluit, ontstaat in het veld in ieder 
geval daar geen verwarring over. Uit 
ervaring weet ik natuurlijk dat ken-
nis van de spelregels slechts een eer-
ste vereiste is om begrip te kunnen 
hebben voor een beslissing van de 
scheidsrechter. Wat veel vaker een 
rol speelt bij het ontstaan van irri-
taties bij spelers en de teamleiding, 
is dat de scheidsrechter een spelsitu-
atie anders inschat. Meest bekende 
voorbeeld is natuurlijk het wel of 
niet buitenspel staan. In dergelijke 
gevallen is het sturen op gedrag 
doorslaggevend. Daar zijn wij bij 
FC De Bilt al vele jaren mee bezig 
- dat is inmiddels wel bekend. Wij 
leren onze spelers van jongs af aan 
beslissingen van de scheidsrechter te 
accepteren - ook als dat moeilijk is 
omdat je denkt dat hij een onjuiste 
beslissing heeft genomen’.     

Toets
Bij FC De Bilt diende de toets door 
circa 40 spelers online te worden ge-
maakt. De betreffende spelers heb-
ben hierover een brief ontvangen 
van de KNVB en een mailing van 
FC De Bilt. Via een KNVB-dash-
board volgt FC De Bilt de vordering 
van de spelers. Inmiddels hebben 
veruit de meeste spelers hun KNVB-
certificaat gehaald. Een paar spelers 
worden deze en volgende week nog 
door de vereniging begeleid om de 
toets ook te halen, zodat er na de 
winterstop weer door iedereen kan 
worden gevoetbald – want daar gaat 
het per slot van rekening om!

Jeugdweergodden
Dit jaar viert de jeugd van CS De Weergodden hun 44 jarig jubileum. 
Het feest begint met een Grandioze kinder carnavalsmiddag op zondag 
25 januari  van 14.00 uur tot 16.30 uur in het H.F. Witte Centrum met 
optredens van de Windstootjes en andere dansgardes, Blaaskapel De 
IJsbrekers, clowns, spelletjes en nog veel meer. 

Het feest in het Speikerreik is onder aanvoering van Jeugdprins Barn 
XLIV & Page Shannon.

Klankbord
Een spelregelbewijs voor alle 
jeugdspelers in Nederland; het 
maakt voetballers van jongs af aan 
vertrouwd met de regels en geeft 
hen meer inzicht in - én begrip 
voor - beslissingen van de scheids-
rechter. Het kennen van de regels 
zorgt voor een sportiever spel, 
waarbij het juist toepassen van de 
regels er ook nog eens voor zorgt 
dat je als team meer kans maakt 
om te winnen. Met ingang van het 
seizoen 2014/’15 zijn tweedejaars 
B-junioren verplicht het spelregel-
bewijs te halen. De invoering van 
het spelregelbewijs is één van de 
maatregelen uit het actieplan ‘Te-
gen geweld, voor sportiviteit’.

Met deze serie loze uitspraken 
wijst de KNVB-vinger richting 
verenigingen en scheidsrechters, 
wanneer het zoekt naar oorzaken 
in plaats van gevolgen bij het in-
dammen van de geweldspiraal in 

het voetbal. Het is zoiets als ‘hoe 
kunnen we het verkeersgedrag 
van de automobilist’ beïnvloeden? 
Door het verkeersexamen niet al-
leen in groep 7 van de basisschool 
te houden, maar ook in de eerste ja-
ren van het vervolgonderwijs. Ten-
slotte kun je tegenwoordig al op je 
17de theorie-rijles nemen.  

Het kennen van de regels zorgt 
voor een sportiever spel? Wordt het 
gedrag en de reactie van een speler 
anders, wanneer hij weet, dat een 
rechtstreeks in het doel geschoten 
en niet aangeraakte vrije schop niet 
tot een doelpunt leidt? Never nooit!
Gaat men echt sportiever en beter 
spelen en minder appelleren, wan-
neer de scheidsrechter ‘duwen’ uit-

legt in plaats van ‘schouder tegen 
schouder’, omdat de bal niet op 
speelafstand was en men niet de 
bedoeling had de bal te willen spe-
len? Forget it!
Het juist toepassen van de (spel-)
regels (door de scheidsrechter) 
zorgt er voor dat een team meer 
kans maakt om te winnen? Amme-
hoela! Ik heb nog nooit een kam-
pioensreceptie van welke club dan 
ook meegemaakt, waarbij de ar-
bitrage werd bedankt, dat zij door 
hun (beter) presteren mede hadden 
bijgedragen aan het zojuist behaal-
de hoogtepunt.

Sportief gedrag bereik je niet al-
leen door spelregelkennis te verho-
gen, maar ook door regels omtrent 
het gedrag bespreekbaar te maken. 
Jaren geleden poneerde ik in een 
interview de stelling, dat geweld 
en onsportiviteit meer buiten dan 
binnen het veld plaatsvinden. Dat 
was en is nog steeds mijn mening, 
gebaseerd op een jarenlange er-
varing als scheidsrechter. Het is 

nog van recente datum, dat ik de 
‘leider’ van een bezoekend team 
‘achter de draad’ zette, toen hij een 
‘gekleurde’ speler van de tegen-
stander schoffeerde, toen deze met 
een spons door een verzorger aan 
zijn knie werd behandeld, met de 
opmerking: ‘Al blijft hij poetsen; je 
wordt toch niet blank’. Zoiets drijf 
je niet uit door geen tien spelre-
gelcursussen; zoiets drijf je alleen 
maar uit door dergelijke figuren 
buiten de sportcomplexen te ver-
bannen’.

En toch ga ik mee met Jos Blaas 
(bestuurslid spelregels en gedrag 
bij FC De Bilt) wanneer hij zegt: 
‘Alles wat helpt om acceptatie door 
de spelers van beslissingen van de 
scheidsrechter te vergroten, omar-
men wij’. Daarom ondersteun ook 
ik het initiatief van de KNVB om 
junioren in de leeftijd van 15/16 
jaar te toetsen op hun kennis van 
de spelregels. Maar alleen wanneer 
het daarbij niet blijft. Ik pleit ook 
voor (bij)scholing in gedrag van 

zowel spelers als begeleiders. Ken-
nis van de regels, waarop scheids-
rechters zich baseren wanneer hij 
fluit zal mogelijk leiden tot minder 
verwarring, maar leidt nog niet tot 
verhoging van de acceptatie. Ik 
ben het (opnieuw) met Blaas eens, 
wanneer hij constateert, dat het 
door een scheidsrechter anders in-
schatten van een spelsituatie vaak 
een rol speelt bij het ontstaan van 
irritaties bij spelers en de teamlei-
ding. En ik onderschrijf zijn me-
ning, dat in dergelijke gevallen het 
sturen op gedrag doorslaggevend 
moet zijn. Het leren van spelers 
van jongs af aan beslissingen van 
de scheidsrechter te accepteren 
- ook als dat moeilijk is omdat je 
denkt dat hij een onjuiste beslissing 
heeft genomen - moet beleid zijn; 
niet alleen bij jonge spelers, maar 
ook bij junioren, senioren, dames, 
begeleiding en publiek. Alleen in 
dit gecombineerde samenspel is de 
route van de weg naar verbetering 
uitgestippeld.   
Henk van de Bunt

Het team FC De Bilt B5 is een zgn. 1ste jaars B-team. Zij mogen volgend 
jaar de spelregeltest doen.

Bestuurslid Spelregels en gedrag van FC De Bilt Jos Blaas.



Nootjes
Te koop aangeboden

Kok stomerij en lederwaren. 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112 is maandag 
26 januari GESLOTEN.

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

LAMPJES: grote fitting bol-
letje 25 Watt en kleine fit-
ting 15 watt sier kaarsje € 1,- 
per stuk C.G.v.Woudenberg 
B.V. Dorpsweg 76-78 
Maartensdijk

Coupons TAPIJT en 
vinyl voor de halve 
prijs C.G.v.Woudenberg 
B.V.Maartensdijk

Inklapbare massagetafel incl. 
tas. € 50,-. Tel. 06-10782584

Elektrisch gourmetstel + 6 
pannetjes, 6 houten spatels + 
plankjes. Samen € 17,50 Tel. 
0346-211269

Elektrisch fonduestel + 12 
fonduevorken. Samen € 30,-. 
Tel. 0346-211269

6 aardewerken, ovenvaste 
5-vaks fondue borden + 5 bij-
passende aardewerken, oven-
vaste sausschaaltjes. Samen 
€ 22,50. Tel. 0346-211269

3 houten 4-vaks fondue bor-
den. € 7,50. Tel. 0346-211269

Imperial voor dakre-
ling nieuwstaat € 25,-. 
Sneeuwkettingen König 
nieuw voor bijna alle 14-15-
16 inch wielen. € 25,-. Tel. 
035-5771465

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

Gloednieuw rond tafeltje, 
blad doorsnee 45 cm., hoog 
55 cm., mooie voet. € 15,-. 
Tel. 030-2205540

Rol nieuwe vloerbedekking, 
breed 120cm., beige kleur, 
mooie kwaliteit. €12,50. Tel. 
030-2205540

Witte pauwstaartduiven. 
€ 7,50 per stuk. Tel 030-
2200522

3 kleine postzegelal-
bums (12x17, 14x20) voor 
beginnende verzamelaar, 
gevuld met zegels uit bin-
nen- en buitenland. € 5,-. Tel 
06-30693144

Rembrandt doe-boek voor 
kinderen (de Bie & Leenen): 
verhalen over Rembrandt en 
zijn werk, vragen, teken- en 
schilderopdrachten. € 10,-. 
Tel. 06-30693144

Matson langlaufski's (binding 
maat 42) lengte 198cm, Tecno 

TPC langlaufski's (binding 
maat 38) lengte 210cm, met 
stokken, in goede staat € 10,- 
per paar. 2 paar voor € 15,-. 
Tel 06-30693144

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

50 klassieke Cd's in goed 
staat. € 50,-. Tel. 0346-212069

Kinderledikantje 120x60cm 
met matrasje etc. € 20,-. Tel. 
030-2290923

Fonduepan met brander en 
6 fondueborden en vorken. 
Samen € 10,-. Tel. 030- 
2290923

Antiekbed 120x190 met plan-
kenbodem en bijbehorend 
tafeltje met 2 stoelen. Samen 
€ 50,-. Tel. 030-2290923

Antiek grijs gewolkte ovale 
vispan 41x26,5 cm met roos-
ter. € 10,-. Tel. 030-2290923

Kalender van Rien Poortvliet 
met mooie platen. € 15,-. 

Meetlaat van de tekenta-
fel 74,5x25xm. € 5,-. Tel. 
06-44420668

50 videobanden o.a. hele 
serie van Swiebertje, Disney 
en nog veel meer. € 2,- per 
stuk. Tel. 030-2203659 na 
18.00uur

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

Activiteiten
Spiritueel Centrum De 
Gouden Engel organiseert 
een Paranormaalbeurs en 
Wellnessbeurs op 26 janu-
ari van 19.15 u. tot 22.15 u. 
Entree € 4,00. De Koppeling, 
de Clomp 1904, Zeist Voor 
info. Loes Lerou Tel: 033-
4553494

Fietsen/ brommers
Kinderfietsje ± 6 jaar, in 
prima staat. € 15,-. Tel. 030-
2281085

Personeel gevraagd
Floor Rolluiken zoekt een 
rolluik- en hulpmonteur. Zie 
pag. 8

Wie wil mij helpen met het 
restaureren van een oude 
motorfiets, fiets of auto en 
wel voor de gezelligheid en 
om van elkaar wat te leren? 
Voor 1 vaste avond in de week 
en wel op de donderdagavond 
mail of bel even. Met een hgr. 
Arie Oudhof, Maartensdijk. 
Tel. 06-22398105 a.oudhof@
drive3kwart.nl

Diversen
Oud ijzer- en metaalafval 
COCK ROSE- Maartensdijk. 
Tel. 06-54967985

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

GEFELICITEERD!
Cor Groenen! Een hele fijne verjaardag
Groetjes,  het hele Vierklank team

UITVERKOOP
Tassen, poncho's en 
sjaals 50% korting bij 
Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

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

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

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

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 
tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 
in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 
tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl
Tel. 0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

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

T. van Asselt Bouwbedrijf, voor al uw onderhoud en tim-
merwerken. Zowel binnen als buiten, bij particulieren en 
bedrijven. Tel. 06-20166310 te Groenekan

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

Kelderlekkage: Info@SITvochtwering.nl Vrijblijvende 
inspectie en offerte

Het Schütz-Projectkoor o.l.v. Pieter Kramers geeft 
concerten op zondag 1 februari in de Opstandingskerk, 
1e Brandenburgerweg 34 Bilthoven en 8 februari in de 
Pieterskerk, Pieterskerkhof 5 Utrecht. Aanvang 15:30 
uur. Kaarten € 12,50. Te koop in de kerk. Programma: 
Rachmaninov – delen uit de vespers, Arvo Pärt – Te Deum, 
Cesar Cui – Magnificat, Tsjaikovski – Tebe Poem. M.m.v. 
Carezza Ensemble en Ingrid Wage. Meer informatie www.
schutzprojectkoor.nl

Cursussen/ trainingen
Workshop 'ontwikkel jeZelf" in Tienhoven vanaf 3 febru-
ari. Maak kennis met een andere, nieuwe manier van kijken 
naar jeZelf en je leven. Deze interactieve workshop omvat 6 
thema- avonden in 3 maanden. Tijd voor én over jeZelf en 
is een eerste aanzet om jeZelf (nog) beter te leren kennen. 
Meld je aan ( info@elanvitaal.nl) en laat je verrassen. En ik 
beloof je: niet goed is geld terug! Voor prijzen, data, tijden en 
meer zie: www.elanvitaal.nl of bel mij (Ellen van der Tol): 
06-33795932

Donderdag 5 februari start er weer een cursus RGM. 
RGM is een oefenmethode, waarbij op het ritme van muziek, 
horen, wordt geoefend. Deelnemers zien symbolen, spreken 
de hierbij horende klank uit en voeren de bijbehorende bewe-
ging uit. Hierdoor activeert u beide hersenhelften tegelijk. 
RGM stimuleert o.a. coördinatie, concentratie, spraak, geheu-
gen, motorische vaardigheden, doorzettingsvermogen. Voor 
jong en oud. Opgave bij Carin de Moet tel 030 6017363 of via 
www.mensendieck-debilt.nl

Goed geknipt bij BETTY’S 
CORNER! En gezellig! 
Elke woensdag en vrij-
dag bij “ Kapper Hans” in 
Maartensdijk. Bel voor een 
afspraak: 06-33722022. Zorg 
voor uw haar!

Klok kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top)

Luxaflex reparatie zonwe-
ring. Tel. 06-26604779. 
Voor klusjes in en om 
huis. Tel. 0617896843 
(Groenekanseweg )

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

Te huur grote GARAGEBOX. 
€ 110,- p/m. Julianalaan 
Bilthoven. Info: 035-6560764 
of 06-24760212

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)
❏  Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Auto’s/motoren (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)
❏  Fietsen/brommers (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)
❏  Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Diversen (biedt u iets te koop aan onder € 50,00 dan kunt u in  

aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)
❏ Cursussen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)
❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 tekens 

meer + € 3,50).

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

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

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

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

1

2

3

4

5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Beth Shamar
 Alzheimer Dagcentrum

Ons adres: Grothelaan 1a, 3737 RK in Groenekan.

 

Veel verandert in de zorg maar bij ons
verandert niets. 

Wij blijven kleinschalige en excellente
zorg & begeleiding bieden aan
mensen met dementie.

U kunt altijd op ons rekenen en zijn daarom
ook 6 dagen per week bereikbaar.

Kijk op www.bethshamar.nl of bel 0346 - 211755

0
3

0 2 5 4 0 5 0 0

Dierenarts 

Tolakkerweg 157, Maartensdijk - www.dkmidden.nl

030 254 05 00
24/7 bereikbaar

UITVERKOOP
Tassen, poncho's en 
sjaals 50% korting bij 
Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Zie pag. 8 voor Mens De Bilt cursussen
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Over en uit voor Tweemaal Zes
Na het slordige verlies van vorige week, presteerde Tweemaal Zes zaterdag opnieuw 

ondermaats. Door de nieuwe nederlaag is de titel definitief uit beeld. Een illusie armer rest de 
Maartensdijkse korfballers een zaalslot zonder uitdagingen. Het is over en uit, 

TOP wordt kampioen en de degradatiezone is al helemaal uit beeld. 

Tweemaal Zes startte zonder Bart 
Drost en Lianne Meijers, beiden 
ondervonden nog teveel hinder van 
de blessures om te kunnen starten. 
In de loop van de tweede helft, toen 
het verlies zich aankondigde, kwa-
men ze alsnog in het veld. Tever-
geefs, Rust Roest was zaterdag over 
de hele wedstrijd de betere ploeg.

Geen excuus
De absentie van rebounder Bart 
Drost noopte Tweemaal Zes tot een 
andere opstelling. Eerlijk is eerlijk, 
dat pakte niet goed uit. Niet dat 
het blessureleed een valide excuus 
is voor het presteren van zaterdag, 
integendeel. Teveel spelers haalden 

hun niveau niet, het leek wel alsof 
het geloof in een goed resultaat ont-
brak. Misschien door de andere op-
stelling, wellicht als gevolg van de 
domper van vorige week. De 9-11 
pauzestand was nog een milde uit-
drukking van het wedstrijdbeeld. 
Na het kleedkamerbezoek liep Rust 
Roest verder uit. In de laatste fase 
kwam TZ nog wel dichterbij en 
bij 18-19 leek er verrassing nog 
mogelijk. Een finale treffer van de 
Eindhovense bezoekers maakte een 
definitief eind aan de TZ-illusies: 
18-20. 

Veldvoorbereiding
‘Met dit niveau mag je niet eens 

te denken aan de hoofdklasse’, 
verzuchtte een aantal spelers na 
afloop van het debacleduel. Feit is 
dat Tweemaal Zes dit zaalseizoen 
vooral in de breedte problemen 
kent. Met name bij de mannen is 
de bank mager bezet. Alhoewel 
er voor de zaal niets meer op het 
spel staat, zal trainer/coach Eric 
Geijtenbeek de resterende wed-
strijden zeker willen gebruiken 
als voorbereiding op de hervatting 
van de veldcompetitie. Daar doet 
Tweemaal Zes het tot nu toe prima 
in de hoofdklasse, maar moet de 
debutant op de tellen blijven pas-
sen. Eerst nog vijf zaalwedstrijden, 
waaronder drie in eigen hal. 

Belangrijke overwinning 
voor Salvodames 

Zaterdag moesten de Salvodames het opnemen tegen het bezoekende team van Prima Donna 
Kaas Huizen. Dit team staat 7e op de ranglijst en is een jong talenten-team. Het werd een 

spannende wedstrijd waarin het sinds lange tijd weer complete Salvo met 3-1 wist te winnen.

De dames wisten wat er te doen 
stond. In de maanden november en 
december kon Salvo vrijwel nooit 
met een complete selectie spelen 
vanwege verschillende blessures. 
Dit heeft geresulteerd in een 10e 
plaats op de ranglijst. Er moeten 
dus punten gehaald worden om 
te voorkomen dat er aan het eind 
van het seizoen degradatiewed-
strijden gespeeld moeten worden. 
De eerste wedstrijd wist Salvo niet 
te winnen van deze dames, dus 
speelden ook de revanchegevoe-
lens een rol. 
Het vertrouwen in het spel van 
Salvo was duidelijk zichtbaar 

nu weer met een compleet team 
kon worden gespeeld. Salvo ging 
dan ook zelfverzekerd van start. 
De teams bleken aan elkaar ge-
waagd waardoor het spel vrij-
wel de gehele wedstrijd gelijk op 
ging. Mooie aanvallen van Huizen 
werden afgewisseld met lastige 
services door Salvo. Ook verde-
digend werd er hard gewerkt en 
goed gespeeld door Salvo met als 
grote uitblinkster Nienke van de 
Burg. Zij was de grote plaaggeest 
van aanvalsters van Huizen. Bijna 
alle aanvallen strandden bij haar. 
Doordat zij ook een goede pas-
sing wist te verzorgen kon Salvo 

weer een tegenaanval maken. Met 
setstanden van 27-25, 26-24, en 
25-23 trokken de Salvodames in 
de eerste drie sets steeds net aan 
het langste eind. De laatste set 
was het Huizen die alles op alles 
zetten om nog met een punt naar 
huis te gaan. Zij pakten de laatste 
set met 22-25. De 3-1 winst voor 
Salvo geeft weer wat meer lucht 
en ruimte om aan te haken bij de 
middenmoot. Vrijdag 23 januari 
spelen de dames tegen Unicornus 
in Bunschoten. Dit team staat erg 
laag op de ranglijst. Salvo kan zich 
een goede dienst bewijzen door 
ook daar punten te pakken.

Irene dames 1 zet zegereeks voort
Het jaar 2015 had voor de volleybaldames niet beter kunnen beginnen. Afgelopen zaterdag 

was het eerste damesteam van Irene weer succesvol en won met 3-1 van Zovoc uit Zoetermeer. 
Vorige week won Irene al met 3-1 van VVU uit Utrecht. Hierdoor zijn 

de dames een plekje gestegen in de competitie. 

De wedstrijd liet de eerste drie 
sets een duidelijk beeld zien. Ire-
ne dames 1 stond alle drie de sets 
goed te spelen en won deze sets 
dan ook met overtuiging. De be-
zoekende partij was niet bestand 
tegen de hoge servicedruk van de 
dames uit Bilthoven.

Ondanks het feit dat de winst al 
was veilig gesteld wilde Irene da-
mes 1 alle punten binnenhalen. 
Dit leek lange tijd ook te lukken. 
In de vierde set bleef de voor-
sprong lang aan de kant van Irene. 
Bij een stand van 20-16 kwam de 
omslag. Door te veel persoonlijke 
fouten ging de vierde set uiteinde-
lijk naar Zovoc. Volgende weekend speelt Irene dames 1 uit tegen VV Haaglanden in Voorburg. (foto: BVA)

Judokan wint bij 
Instaptoernooi

Afgelopen zaterdag hebben Femke Emmelot, Emmaline Eits, Thijs van 
Leeuwen, Koen en Tamar Oost, Roshan en Tim Pierik en Elise Reyer-
sen van Judovereniging Judokan te Maartensdijk meegedaan aan het 
Instap toernooi van de Judobond Nederland te Utrecht.

Femke, Emmaline en Thijs scoorden goed, maar ook alle anderen 
behaalden in de diverse leeftijdscategorieën mooie prijzen en veel 
waardering. 

Badmintonjeugd van 
SV Irene kampioen

Het eerste jeugdteam van SV Irene Badminton is afgelopen zondag 
kampioen geworden in de eerste klasse onder 19 jaar. Het team, be-
staande uit Bart, Jacco, Remco, Romy en Dorien, bleef in tien wedstrij-
den ongeslagen. Dit jaar begon Rob Banse als nieuwe hoofdtrainer bij 
de club. Zijn trainingsaanpak heeft dus in het eerste seizoen al resultaat. 
Op 28 februari mag het team proberen om zich via de regionale kampi-
oenschappen te plaatsen voor de landelijke titelstrijd. 

(Bertien van de Kerk)

De kampioenen (vlnr: Bart, Jacco, Dorien, Romy en Remco). 

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie
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Uitreiking 2e Groene Lintje 
aan Roel Simons

Op de druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van GroenLinks in De Schakel aan de 
Soestdijkseweg Zuid in De Bilt kreeg afgelopen zaterdag 17 januari Roel Simons het 2e Groene 

Lintje opgespeld. Hij is door de jury - bestaande uit Klaas van Egmond, Fieke Faber en Jan 
Hilbert - uit de lijst van genomineerden gekozen als Groene Lintjesdrager 2015. 

GroenLinks-afdelingen in het ge-
hele land reiken Groene Lintjes uit 
aan personen of organisaties die 
een waardevolle bijdrage leveren 
aan een duurzame, groene en soci-
ale wereld. Zo ook in De Bilt, waar 
in 2012 het 1e Groene Lintje is uit-
gereikt aan de ecologische tuinderij 
’n Groene Kans (Groenekan) in de 
persoon van Jan Hilbert.

Jury
Juryvoorzitter Klaas van Egmond 
gaf aan, dat de selectie had plaatsge-
vonden op basis van een viertal cri-
teria: impact, innovatieve karakter, 
persoonlijke passie en inspirerend 

voor derden. Hij prees Roel Simons 
voor zijn enthousiaste inzet op veel 
terreinen, variërend van Transition 
Town, Repair Café, BENG! en Na-
tuur- en Milieufederatie Utrecht tot 
voorlichtingsavonden bij hem thuis 
over zonne-energie. Van Egmond 
vond het een speciale vermelding 
waard dat Roel Simons op zijn Lin-
kedIn profiel expliciet vermeldt, 
waar hij niét voor benaderd wil 
worden: het ontwikkelen van apps 
voor gaming en de militaire indus-
trie. Na het opspelden van het lintje 
werd door alle aanwezigen het glas 
met een groengekleurd drankje ge-
heven op de nieuwe lintjesdrager. 

Dank
Roel Simons was zichtbaar trots op 
deze maatschappelijke erkenning. 
In zijn dankwoord benadrukte hij 
het belang van schijnbaar kleine, 
persoonlijke activiteiten in de loka-
le gemeenschap. Iedereen kan het 
verschil maken: ‘think global, act 
local’. De ceremoniële uitreiking 
werd afgesloten door een optreden 
van Jan Hilbert (de 1e drager van 
het Groene Lintje en jurylid) die, 
op de piano begeleid door Reindert 
Mulder, Roel Simons en de andere 
aanwezigen trakteerde op zijn ver-
tolking van drie liederen van Schu-
bert en Mahler.         (Carla Wijers) Roel Simons, de drager van het Groene Lintje 2015. 

Samenwerking bij waterkwaliteit 
Bilt gaat in 2015 aan de slag met het verbeteren van de waterkwaliteit in het Van 

Boetzelaerpark. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden betaalt hier 30.000 euro aan mee, 
vanuit de regeling ‘Impuls Kwaliteitswater in de Stad’.

Met deze regeling stimuleert het 
waterschap maatregelen voor ver-
betering van de waterkwaliteit en 
ecologie in stedelijk gebied. De Bilt 

gaat het water in het Van Boetzelae-
rpark koppelen aan de Biltse Grift, 
via een nieuwe watergang en extra 
waterpartijen met natuurvriende-

lijke oevers. Hierdoor wordt het 
water in het park minder voedsel-
rijk en dat is weer beter voor de 
waterkwaliteit. Door de maatregel 

kan er bovendien in droge tijden 
water vanuit de Biltse Grift ingela-
ten worden. Op dit moment wordt 
het watertekort aangevuld met 
tankwagens. ‘Samen met het water-
schap geven we de waterkwaliteit 
in De Bilt met dit project een mooie 
impuls’, aldus wethouder Brom-
mersma. In het voorjaar nodigt de 
gemeente De Bilt omwonenden en 
andere geïnteresseerden uit om hen 
over de aanpassingen in het park te 
informeren. 

Wethouder Anne Brommersma en 
hoogheemraad Guus Beugelink 
hebben de bijdrage op 12 
januari 2015 bevestigd door het 
ondertekenen van een overeenkomst.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Januari actie: Maandmenu € 20,15

“Wat schaft de pot?”

Woe.
21-01
Do.

22-01
Vr.

23-01

Big American Schnitzel, 
frietjes en sla

of
Roodbaarsfilet met romige 

pasta en limoen
of

Flammkuchen met geitenkaas, 
noten, rucola sla en honing

€ 9,50

Woe.
28-01
Do.

29-01
Vr.

30-01

Wildpeper, rode kool, aardappel
en appelcompote 

of
Oosters visje in panko-beslag

met boemboe-saus
of

Couscous met aubergine, dadel, 
pijnboompitten, rucola en vijgenjam

€ 9,50

advertentie

Dat een koelkast veel stroom blijkt te vreten
wordt nog wel eens vergeten
met een zuinige kast
heb je daarvan geen last
en zo kun je wat vaker uit eten

Guus Geebel Limerick

De Bilt introduceert gratis app 
voor afval scheiden

Vanaf donderdag 22 januari kunnen inwoners van de gemeente De Bilt gebruik maken 
van een gratis app om afval te scheiden, de ‘Recyclemanager app’. Wethouder milieu Anne 

Brommersma verwacht dat de app een goede aanvulling is op onze huidige informatiekanalen. 
Anne: “Ik hoop eigenlijk ook dat de kwaliteit van de afvalscheiding sterk verbetert door 

het inzetten van de app.  We kunnen meer recyclen door een goede afvalscheiding waardoor 
grondstoffen blijven behouden en er minder schadelijke stoffen in het milieu terecht.”

Met de Recyclemanager app is alle 
praktische informatie over afval 
te vinden op één plek en helpt het 
inwoners van de gemeente De Bilt 
om op een gemakkelijke manier af-
val te scheiden. Met de app kunnen 
inwoners opzoeken in welke afval-
bak het afval hoort, waar de dichtst-
bijzijnde glasbak staat en wanneer 
afval wordt opgehaald zonder daar-
voor ’s ochtends naar de buiten 
gezette afvalbak van de buren te 
hoeven kijken. Door de app krijgen 
inwoners actuele informatie over 
onverwachte wijzigingen in het 
ophaalschema door bijvoorbeeld 
weersomstandigheden. De Recy-
clemanager app is te downloaden 

voor iPhone- en Androidtoestellen 
en is verkrijgbaar via de App Store 
(Apple) en Google Play.

Verbeteren dienstverlening
Gemeente De Bilt maakt gebruik 
van moderne middelen om inwo-
ners zo goed mogelijk te informe-
ren zoals facebook, twitter en onze 
website. Met deze app verbeteren 
we ook onze dienstverlening rich-
ting inwoners. We kunnen zelfs met 
de app realtime berichten naar een 
bepaald postcodegebied verzenden. 
Inwoners die niet beschikken over 
apparatuur om apps te gebruiken, 
kunnen de informatie over de af-
valinzameling gemakkelijk inzien 

via www.recyclemanager.nl. Uiter-
aard staan de inzameldata ook op 
de afvalkalender 2015, te vinden op 
www.debilt.nl/afval.

Unieke samenwerking
De recyclemanager is een unieke 
samenwerking van gemeenten en 
14 materiaalorganisaties die verant-
woordelijk zijn voor de inzameling 
en verwerking van afval. De Recy-
clemanager app is gratis te down-
loaden in de Apple Appstore en de 
Google Playstore. 

Geen smartphone? Ga dan naar 
www.recyclemanager.nl of www.
debilt.nl voor meer informatie.
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