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Preventie goed wapen 
tegen criminaliteit

door Guus Geebel

Op donderdag 21 januari gaven burgemeester Arjen Gerritsen en Martin Valenkamp, 
basisteamchef BES van de Nationale Politie, een toelichting op het Veiligheidsbeeld 
2015 van de gemeente De Bilt. Uit de cijfers blijkt dat het totaal aantal misdrijven 

in de gemeente De Bilt nagenoeg gelijk is gebleven aan 2014.

‘Bij de cijfers is de nadruk gelegd 
op een aantal vormen van criminali-
teit die er toe doen in onze gemeen-
te en die we de afgelopen periode 
prioriteit gegeven hebben’, aldus 
burgemeester Gerritsen. Hij con-
stateert dat de gestage daling van 
criminaliteit in onze gemeente door 
de jaren heen nu is te zien in de hele 
regio. ‘We hebben de afgelopen ja-
ren fors geïnvesteerd in acties tegen 
woninginbraken en hebben samen 
met de politie allerlei projecten 
opgezet. Daarbij zijn ook burgers 
actief. We hebben hondeneigena-
ren toegerust om waakzaam te zijn 
in hun eigen buurt.’ Hij noemt ook 
de zogenaamde voetjesactie, waar-
bij ’s zomers als mensen hun ramen 
en deuren open hebben staan boa’s 
en wijkagenten door het dorp lo-
pen om een voetafdruk naar binnen 
te werpen met daarop de tekst: dit 
had de voetafdruk van een inbreker 
kunnen zijn. ‘Ik kan me niet aan de 
indruk onttrekken dat dit voordeel 
heeft opgeleverd.’ 

Autokraken
Een tegenvaller noemt Gerritsen de 
forse toename van het aantal autok-
raken. ‘Nog regelmatig wordt mij 
gemeld dat er een laptop of een na-
vigatieapparaat uit een auto gesto-
len is. We gaan preventieve acties 
houden om mensen erop te atten-
deren dat je dat soort zaken niet in 
je auto moet achterlaten.’ Huiselijk 
geweld nam de afgelopen jaren toe, 
wat te maken had met het uit de 
taboesfeer halen daarvan. Burge-

meesters hebben sinds enkele jaren 
de bevoegdheid een huisverbod op 
te leggen. Na een stijging van en-
kele jaren is het afgelopen jaar een 
daling te zien.

Pogingen
Martin Valenkamp ziet een toena-
me van het aantal inbraakpogingen. 
‘Dat betekent dat er meer beveili-
ging is en mensen alerter zijn. Je 
ziet dat in deze gemeente het aantal 
woninginbraken gelijk blijft, terwijl 
dat in omliggende gemeenten daalt. 
Maar als je terugkijkt zie je dat in 
tegenstelling tot andere gemeen-
ten die daling in De Bilt al in 2012 
werd ingezet. Vooral hoekwonin-
gen en vrijstaande huizen zijn ge-
liefd bij inbrekers. Bij autokraken 
zijn de daders lokale mensen die 
het gebied kennen en zogenaamde 
invliegers. Dat zijn mensen die van 
buiten de gemeente komen om ge-
richt dingen uit of van auto’s te ste-
len. Vaak gebeurt dat bij bepaalde 
merken. Waar ze vandaan komen 
weet ik niet, maar het beeld is dat 
ze met een bepaalde zoekopdracht 
hier naartoe komen.’

Verdringingseffect
Dat de dalende trend bij inbraken in 
De Bilt vroeg is ingezet heeft vol-
gens Gerritsen ook te maken met 
preventie.’ Hij vertelt over de ‘al-
les aan de kant acties’ waarbij alle 
auto’s die de gemeente binnenkwa-
men door de politie werden gecon-
troleerd op inbrekerswerktuigen. 
‘Inbrekers zeggen dan al gauw dat 
je daar niet moet zijn, omdat er ’s 
nachts teveel controle is. Dat leidt 
dus tot verdringing. Nu zie je de 
daling in de hele regio omdat die 
zich ook toelegt op preventie van 
woninginbraak.’ Gerritsen: ‘Een 
inbraak is een enorme inbreuk op 
iemands veiligheidsgevoel. De cij-
fers geven aan dat je in Bilthoven 
veilig bent, maar de impact van in-
braak is heel groot.’ 

Accenten
Martin Valenkamp zegt dat bij de 
politie het accent dit jaar ligt op au-
tokraken en woninginbraken. Voor-
al in de preventieve sfeer. ‘Langs 
de snelwegen kunnen we met een 
apparaat kentekens invoeren en als 
er bekende figuren binnen komen 

kunnen we maatregelen nemen. 
Op plaatsen waar vaak wordt in-
gebroken plaatsen we tekstkarren 
die Rijkswaterstaat gebruikt waar 
we een tekst met een waarschu-
wing op zetten. De afgelopen twee 
weken hebben we daarmee tussen 
Baarn en Hilversum gestaan met de 
tekst: Let op auto-inbrekers actief. 
Fietsendiefstal is ook een prioriteit. 
Daarbij concentreren we ons op de 

hotspots zoals stations en winkel-
centra. We wonen in een veilige ge-
meente maar blijven alert.’

Niet ontevreden
Overlast jongeren is goed in beeld 
en is tamelijk stabiel. ‘We zien 
geen zorgelijke ontwikkelingen. In 
De Bilt zijn geen criminele jonge-
rengroepen. ‘Het zegt iets over de 
kwaliteit van onze jongeren. Het 
zijn gewoon jongeren zoals jon-
geren moeten zijn’, zegt de burge-
meester. ‘De cijfers bevestigen het 
beeld dat we in de gemeente De 
Bilt op het gebied van veiligheid al 
een aantal jaren hebben. Dat neemt 
niet weg dat het een enorme deuk 
in je veiligheidsgevoel slaat als 
zich een ernstig feit in je omgeving 
voordoet.’

Burgemeester Arjen Gerritsen en basisteamchef Martin Valenkamp. 

advertentie

Van Vlaanderen op Bilts Sportgala 
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 29 januari worden om 20.00 uur, in het H.F. Wittecentrum in De Bilt de winnaars 
bekendgemaakt tijdens het Biltse Sportgala 2016. Speciale gast op het gala is Bert van Vlaanderen 

uit Maartensdijk, vier keer Nederlands kampioen en deelnemer aan twee Olympische Spelen. 

Hoe top is het om een prijs te 
ontvangen uit handen van één 
van onze beste marathonlopers 
ooit. Van Vlaanderen: ‘Ik voelde 
mij vereerd, toen men mij vroeg 
of ik een prijs zou willen uit-
reiken aan de beste sportploeg, 
tijdens het Sportgala. Vorig jaar 
was ik ook al gevraagd om dit te 
doen. Tot mijn spijt lukte het mij 
toen niet om erbij te zijn, maar 
dit jaar ben ik van de partij’. Het 
is natuurlijk nog niet bekend aan 
wie Van Vlaanderen de prijs zal 
uitreiken. Nog even afwachten 
dus.

Wintercup
Van Vlaanderen heeft zijn spo-
ren meer dan verdiend met zijn 
sport. Op zijn 17e begon hij 
met hardlopen en dat hardlopen 
duurde 25 jaar. Van Vlaanderen: 
‘In Baarn deed ik mee met een 
hardloopwedstrijd, de BAV Win-
tercup. Ik fietste in die tijd ook 
al veel. Maar al snel kwam ik er-
achter dat hardlopen mij wel erg 
makkelijk afging’. Vanaf dat mo-
ment was er geen houden meer 
aan en stortte hij zich vol over-

gave op zijn nieuwe sport. Vol-
gens Van Vlaanderen moet elke 
topsporter er helemaal voor gaan 
en keihard trainen, maar wel ple-
zier blijven houden in je sport en 
goed naar je lichaam luisteren. 
Van Vlaanderen: ‘Vooral naar je 
lichaam luisteren is erg belang-
rijk. De weken voordat ik een 
belangrijke wedstrijd moest lo-
pen, liep ik wel 250 kilometer in 
een week. Dat moet je wel kun-
nen volhouden en dus heb je een 
superfit lijf nodig’. 

Zoon
Na 25 jaar marathonlopen vond 
Van Vlaanderen het welletjes 
en stopte met zijn sport. Van 
Vlaanderen: ‘Ons zoontje werd 
in die tijd geboren en ik moest 
een achillespeesoperatie on-
dergaan.Tijd om met de sport 
te stoppen. Helaas heb ik nooit 
een tijd kunnen neerzetten onder 
de 2.10’ uur, mijn beste tijd ooit 
was 2.10’27’’, maar ik heb altijd 
genoten van mijn sport. Ik hoop 
dat jonge sporters van nu dat ook 
in hun achterhoofd houden. Dat 
is het belangrijkst’. 

Volgens Van Vlaanderen moet elke 
topsporter er helemaal voor gaan en 
keihard trainen.
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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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

31/1 • 10.30u Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
31/1 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
31/1 • 18.30u - Kandidaat Joh. Van 

Eijsden

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
31/1 • 10.30u Ontmoeten op Zondag 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

31/1 • 10.00u – De heer Arthur Jackson

R.K. Kerk O.L. Vrouw
31/1 • 10.30u Pastoor J. Skiba 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

31/1 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
31/1 • 16.30u - Ds. J. Boersma

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

31/1 • 10.00u - ds. N. de Boo, 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 

31/1 • 19.00u – Sing-Inn

Pr. Gem. Immanuelkerk
31/1 • 10.00u ds. G.M. Landman 

Pr. Gem. Opstandingskerk
31/1 • 10.00u mevr. ds. E.H.W. Stam 

R.K. St. Michaelkerk
31/1 • 10.30u Eucharistieviering, Heilig 

Vormsel, Mgr. W. Eijk 

Volle Evangelie Gemeente
31/1 • 10.00u - Dhr. Adri van derMast

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

31/1 • 10.30u – Drs. A. Brouwer

Herv. gemeente Blauwkapel 
31/1 • 15.30u – Ds. P. Molenaar 

Herst. Herv. Kerk
31/1 • 10.30 en 18.00u - ds. IJ. R. Bijl

Onderwegkerk Blauwkapel
31/1 • Geen dienst

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

31/1 • Lied- en gebedsviering om 10.00 
uur in Ontmoetingskerk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

31/1 • 10.00u - Ds. G.J. van den Top
31/1 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

31/1 • 10.00 en 18.30u – ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
31/1 • 10.00u Lied- en gebedsviering 

31/1 • 17.00u ds. G. Kanssen

St. Maartenskerk
31/1 • 10.00u Lied- en gebedsviering in 

Ontmoetingskerk

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

31/1 • 10.00u – dhr. A. Doornenbal
31/1 • 18.30u – ds. J. Wolfswinkel 

PKN - Herv. Kerk
31/1 • 10.00u - ds. P.G. Oskamp

31/1 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

Oud papier 
Westbroek
Op zaterdag 30 januari zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 30 januari wordt door 
muziekvereniging Kunst & Ge-
noegen oud papier in Holland-
sche Rading ingezameld. De wa-
gen vertrekt om 9.00 uur vanaf 
‘Het Rondje’. U wordt vriende-
lijk verzocht de papiercontainers 
en/of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 30 januari oud 
papier op in Maartensdijk. De pa-
pierwagens gaan zaterdagmorgen 
om 9.00 uur rijden. U wordt ver-
zocht uw papierkliko of het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

Amnesty in de bibliotheek

Op zaterdag 30 januari staat 
Amnesty International van 11.00 
tot 12.30 uurmet een stand in de  
openbare bibliotheek van Bilt-
hoven. Daar kan men een hand-
tekening zetten onder petities, 
waarmee Amnesty bij regeringen 
aandacht vraagt voor gevange-
nen  waarvan de mensenrechten 
geschonden worden. Ook is er 
informatie over Amnesty zelf en 
haar acties. 

Poëzie in De Woudkapel

In samenwerking met de Bilt-
hovense Boekhandel organiseert 
De Woudkapel op donderdag 
28 januari haar jaarlijkse poë-
zieavond. Verschillende lokale 
dichters, zoals Iris van Haaren, 

Marieke Verhoef, Cora de Vos en 
Wyneke van Nouhuys, lezen voor 
uit eigen werk. Gerard Zwart 
speelt improvisaties op de piano, 
tussen de verschillende gedichten 
door. De avond start met een kort 
gesprek met de dichters over 
hun drijfveren. De Bilthovense 
Boekhandel is aanwezig met een 
boekentafel zodat er ook gekocht 
en gesigneerd kan worden. Aan-
vang 20.00 uur.

Inloopmiddag in 
Lage Vuursche

Donderdag 28 januari is de eer-
ste inloopmiddag in 2016 voor 
ouderen gepland in dorpshuis 
‘De Furs’ aan de Slotlaan te 
Lage Vuursche. Deze middag is 
er een optreden van het duo ‘De 
Bolero’s’ uit Baarn. Het tweetal 
bestaat uit zangers Karin Pels en 
gitarist Frank Muyser. Ze heb-
ben een lange lijst met num-
mers van alle bekende Neder-
lands en Engelstalige zangers en 
zangeressen, zoals Koos Alberts, 
Andre Hazes, Nico Haak maar 
ook van de Beatles, Elvis Pre-
sley enzovoorts. Aanvang is rond 
14.00 uur. 

Soefi bijeenkomst

Zondag 31 januari verzorgt het 
Soefi Centrum Utrecht/Biltho-
ven een informele eredienst in 
Huize het Oosten, ingang Jan 
Steenlaan 25. Bilthoven. Aan-
vang 11.00 uur. Het thema is: 
‘De leider in ieder van ons’. 
Het Soefisme is een religieuze 
levensbenadering, gebaseerd op 
geestelijke vrijheid, respect voor 
alle religies en het bewust erva-
ren van het dagelijks leven als 
bron van spirituele groei. (www.
soefi.nl)

Zangdienst ‘Smakelijk Leven’ 

Zangliefhebbers zijn van harte 
welkom op zondag 31 januari om 
19.00 uur in de Biltse Dorpskerk, 
Dorpsstraat 70, waar een breed 
scala aan liederen voorbij zal 
komen. Tijdens de dienst zal het 
thema ‘Smakelijk Leven’ n.a.v. 
Mattheus 5 (Het zout van de 
aarde) centraal staan. D.m.v. een 
korte meditatie door Douwe Tie-
mersma en mooie liederen, bege-
leid door Jan Bulk op het orgel 
en de Dorpskerk - Muziekgroep 
wordt hier nader over nagedacht. 

Taizéviering 

Zondagavond 31 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 gezongen 
in verschillende talen en er is 
gelegenheid om stil te zijn. Deze 
keer wordt het een lichtjesdienst, 
zoals aan het eind van een week 
in Taizé plaatsvindt: de aanwezi-
gen krijgen een kaarsje bij bin-
nenkomst en worden tijdens de 
dienst aangestoken. 

Bijeenkomst Parkinson Café 

Patiënten, hun naasten en belang-
stellenden zijn op maandag 1 
februari van harte welkom op 
de bijeenkomst van Parkinson 
Café Bilthoven in De Koperzaal 
van Zorgcentrum De Koperwiek, 
Koperwieklaan 3 in Bilthoven. 
Liesbeth van Deventer is fysio-
therapeut zal uiteenzetten wat 
de PEP-cursus (Patiënt Educatie 
Programma) inhoudt. Het doel 
van de PEP-cursus is om de kwa-
liteit van leven van zowel patiënt 
als partner te verhogen. Het sys-
teem wordt o.a. door overdracht 
van kennis en het aanleren van 
vaardigheden, zoals bijv. zelf-

management-strategieën, onder-
steund. De inleiding is van 14.30 
uur tot 16.00 uur. De toegang 
is gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Inlichtingen bij Ankie van Dam 
tel. 0346-211814 of e-mail b.van.
dam@hetnet.nl.

In Between Café 

Op 1 februari 2016 opent het In 
Between Café weer haar deuren 
in De Bilt. Dit netwerkcafé is de 
plek om op een eenvoudige en 
positieve wijze met mede baan- 
en opdrachtzoekenden in contact 
te komen om gedachten en erva-
ringen uit te wisselen. Voel je vrij 
om langs te komen en je te laten 
verrassen door de sfeer van ons 
netwerkcafé!
Op maandag 1 februari van 9.30 
tot 11.30u vindt het In Between 
Café plaats in Wijkrestaurant Bij 
de Tijd, Prof. Dr. P.J.W. Debey-
eweg 1, 3731 MA De Bilt.www.
restaurantbijdetijd.nl. Uw gast-
vrouwen zijn Sacha van Zijl en 
Annemieke Homan. Voor meer 
informatie: inbetweencafedb@
gmail.com. Toegang tot de work-
shops van het “In Between Café” 
is gratis. 

Geboren
24 januari 2016

Levi
Zoon van

Jan en Joselien
Hennipman-van Vliet

Wolkammerweg 29, Westbroek

Bedroefd, maar met veel mooie herinneringen als troost, geven wij 
u kennis van het overlijden van

onze lieve Bob
Dr. Sjaberthus Sietze Elzinga

echtgenoot van Marie Bodingius

* Harlingen, 27 september 1928 † Hilversum, 25 januari 2016

 Mies

 Erik en Sophie

 Tessa en Robert
 Robin en Arjen

 Taco en Marjolijn
 Maurits
 Hester

Spoorlaan 33
3739 KB  Hollandsche Rading

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 30 januari 
om 11.45 uur in aula 2 van het crematorium Daelwijck aan de  
Floridadreef 7 te Utrecht.

Voorafgaande aan de plechtigheid is er van 11.15 uur tot 11.35 uur 
gelegenheid om afscheid te nemen in genoemde aula.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de  
ontvangkamer van het crematorium.
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Zelf een uitvaartplechtigheid organiseren

Agnes overleed in het zieken-
huis in Amsterdam. Ik maak 
daar kennis met oudste dochter 
Willeke: “De laatste wens van 
onze moeder is om begraven te 
worden bij onze eerder overleden 
vader op begraafplaats de Nieu-
we Ooster in Amsterdam”. Een 
bijzondere plek, vind ik, met veel 
historie en graven van bekende 
mensen.
Willeke geeft tijdens ons gesprek 
aan dat ze samen met haar zus 
Lisa alles zelf wil regelen, maar 
vraagt of ik hen wil begeleiden 
en adviseren. Na een overlijden 
zorgen we allereerst  samen voor 
de overledene. De dochters van 
Agnes vragen of wij hun moeder 
willen overbrengen naar een 
uitvaartcentrum in de buurt van 
de begraafplaats. Ik adviseer hen 
het rouwcentrum op De Nieuwe 
Ooster te gebruiken. Vandaaruit 
kan de familie op de dag van 
de begrafenis Agnes zelf met 
een rijdende baar naar de aula 
brengen. Dat zoveel mogelijk zelf 
doen past heel goed bij de twee 
dochters, die hun moeder tot het 
laatste moment hebben verzorgd.
Daarna word ik uitgenodigd in het 
woonhuis van Willeke in Diemen. 
De familie zit om de tafel: de 
twee dochters en kleinkinderen 
van Agnes, haar schoonzoons 

Afgelopen week organiseerde ik een aantal uitvaarten, waaronder een begrafenis in Amsterdam, op 
begraafplaats De Nieuwe Ooster. Agnes, een moeder van twee dochters, was overleden. De dochters 
gaven aan dat ze de uitvaartplechtigheid zelf wilden doen. Het was bijzonder om ze te mogen bijstaan.

en een paar vrienden. De sfeer is 
positief. “We zijn wel verdrietig, 
maar ook blij voor haar”, zegt 
Lisa, de andere dochter. Dan volgt 
de bespreking van de details van 
de uitvaart. We bepalen samen 
op welke dag deze plaatsvindt en 
leggen alle wensen die er zijn vast. 
Ik luister goed en af en toe doe 
ik een voorstel. Zo ontstaat een 
band met de familie, die geduren-
de de dagen tot aan de uitvaart 
sterker zal worden. Willeke heeft 
duidelijke wensen met betrekking 
tot de rouwkaart: “Ik heb een paar 
mooie foto’s, die ik in een hart-
vorm op de kaart wil hebben.” Wij 
ontwerpen en drukken kaarten 
in eigen beheer zodat we snel 
kunnen werken. Wij kunnen 
drukwerk vaak nog diezelfde dag 
realiseren.
“Wij willen als gezin graag zelf de 
afscheidsbijeenkomst verzorgen”, 
zegt Willeke. “Er is bij die plech-
tigheid een rol voor mijn zus en 
mij, maar ook voor mijn man en 
onze kinderen.” Het idee is dat 
ieder een herinnering voordraagt, 
gevolgd door een zelf gekozen 
muziekstuk. Ik schrijf met de 
ideeën mee.
Een kleine week later is het zo 
ver. Het is een regenachtige dag 
als we met de rijdende baar naar 
de aula lopen. De regen deert 

niemand. We komen aan bij de 
Jan Leupen aula. Daar is het 
eerste muziekstuk te horen. De 
familie gaat zitten. Er volgt een 
prachtig en persoonlijk eerbe-
toon aan Agnes. Daarna dragen 
kinderen en kleinkinderen de kist 
op hun schouders naar het graf. 
Daar wordt nog een muziekstuk 
ten gehore gebracht en een slot-
woord gesproken. Daarna vertrekt 
iedereen naar een favoriete 
locatie waar de familie vaker bij 
elkaar komt,  waar met een hapje 
en een drankje wordt doorgepraat 
over Agnes.
 
Nog steeds door de regen rijd ik 
naar huis, maar ik voel mij tevre-
den. Een afscheid op maat, zoals 
alle betrokkenen dat willen, is het 
mooist denkbare afscheid.

Koop Geersing, uitvaartverzorger

06 - 51 24 77 43

advertentie

Geen Open Podium op Vinkenplein 
Het bestuur van de Stichting Bilthovens Open Podium ziet af van het ontwikkelen van een 

vrijstaand Open Podium op het Vinkenplein. Het idee voor een Open Podium dateert van eind 
2012 en ontstond binnen Hart VOOR Bilthoven. 

In het Beeldkwaliteitsplan Centrum 
Bilthoven (2010) was door de ge-
meente op het nieuwe, parkachtig 
vormgegeven plein een transparant 
alzijdig paviljoen gesitueerd, te ge-
bruiken als horecapaviljoen, kiosk 
etc. De initiatiefnemers voor een 
Bilthovens Open Podium stelden de 
gemeente voor om op deze plek een 

hedendaagse muziektent te ontwik-
kelen, als cultureel ontmoetings-
punt binnen het vernieuwde dorps-
centrum. De initiatiefgroep werd 
een jaar geleden omgezet in de 
Stichting Bilthovens Open Podium. 

Voorkeur
De gemeente gaf er de voorkeur 

aan om op deze plek een horeca-
paviljoen te laten ontwikkelen en 
voor het Open Podium elders op het 
Vinkenplein een plek te zoeken. De 
Stichting BOP is hierin meegegaan, 
tot door Synchroon eind september 
2015 een uitgesproken vormgege-
ven paviljoen werd gepresenteerd 
als beeldmerk van de nieuwbouw-

ontwikkeling aan de noordwand 
van het Vinkenplein. De dominan-
tie van dit horecapaviljoen, zowel 
in functioneel als in bouwkundig 
opzicht, heeft bij het bestuur tot het 
inzicht geleid dat er op het Vinken-
plein niet voldoende ruimte over 
blijft voor een hoogwaardig vorm 
gegeven Open Podium dat voldoet 
aan het door de Stichting geformu-
leerde programma van eisen. 

Conclusie
Het bestuur betreurt het tot deze 
conclusie te moeten komen: ‘Met 
name de afgelopen twee jaar zijn 
er flinke inspanningen geweest om 
dit culturele ontmoetingspunt in het 
Bilthovense centrum van de grond 
te laten komen. Het BOP kan im-
mers op een groot maatschappelijk 
draagvlak rekenen, zeker na de mu-
zikale programmering in 2015 bij 
de opening van het stationsgebied 
en van het Wereldfeest. Maar het is 
beter nu, aan het begin van de ver-
dere planvorming voor het Vinken-
plein met een eenduidig standpunt 
te komen, dan bij velen nog ver-
wachtingen te blijven wekken.’ De 
Stichting BOP zal zich in overleg 
met de gemeente de komende tijd 
beraden over een mogelijk nieuwe 
koers. 

Muziektent
De eerste muziektent in De Bilt 
werd gebouwd in de tuin van ho-
tel Poll aan de Dorpsstraat en werd 

op 6 juni 1904 plechtig in gebruik 
genomen. Hoelang deze gebruikt 
werd is niet bekend. In juli 1919 
verzocht de Biltsche Fanfare de 
gemeente om in De Bilt een mu-
ziektent te plaatsen. Het verzoek 
werd ingewilligd en in juni 1920 
was de muziektent ‘aan het rondje’ 
van de Wilhelminalaan voor ge-
bruik gereed. Na verzoeken om in 
Bilthoven een tweede muziektent 
te plaatsen heeft de raad op 8 maart 
1921 besloten om een muziektent 
op te richten op een zandheuvel 
aan de Merellaan aan de zijde van 
het Jodendom. In 1922 werd er ook 
op het landgoed Beerschoten een 
muziektent gebouwd. De tent aan 
de Wilhelminalaan raakte hierdoor 
in onbruik en op 8 november 1923 
besloot de raad deze maar weer af 
te breken. In de jaren dertig stond 
er een muziektent in de boomgaard 
naast café Sportlust aan de Oude 
Brandenburgerweg. In dat café 
hielden diverse muziekverenigin-
gen hun repetities. In 1936 kwam 
een gemeentelijke verplaatsbare 
muziektent gereed, die door de VW 
in beheer werd genomen. Deze tent 
heeft op vele plaatsen gestaan zoals 
in het Van Boetzelaerpark, het Bur-
gemeester van Heemstrakwartier, 
op het Dr. Letteplein en het Em-
maplein. Al deze muziektenten zijn 
in de loop van de jaren uit beeld 
verdwenen. (bron De Biltse Grift, 
juni 2002, via www.historische-
kringdebilt.nl)

Muziektent aan Wilhelminalaan (Kloosterpark) De Bilt: Uitvoering door het Biltsch Kinderkoor ter gelegenheid 
van 100 jaar Koninkrijk (1813 – 1913). (foto Historische Kring d’Oude School) Moslimstichting Al-Igaatha 

opereert vanuit De Bilt
door Guus Geebel

Burgemeester Arjen Gerritsen gaf donderdag 21 januari 
een toelichting op berichten in de media over de islamitische 

liefdadigheidsinstelling Al-Igaatha. ‘Deze stichting is 
statutair gevestigd in de gemeente De Bilt en legt zich toe op 
hulpverlening aan natuurlijke personen in Nederland door 

zaken voor ontspanning of een boek toe te sturen.’ 

Meer in het bijzonder richt de stichting zich op moslims in een achter-
standssituatie, wat zich uitstrekt tot mensen die in de gevangenis zitten 
‘Dat mag allemaal’, aldus de burgemeester. ‘Deze stichting is bij ons in 
december opgevallen in het netwerk dat wij hebben met politie, justitie en 
zorg- en inlichtingeninstellingen. Vooral door de uitingen op de Faceboo-
kpagina van deze stichting, die radicaal van karakter waren.’ Gerritsen 
benadrukt dat dit niet verboden is.  ‘Je mag radicaal zijn in dit land, maar 
de uitingen vielen zodanig op, dat we ons daar zorgen over maken.’

Dialoog
‘We werden benaderd door de redactie van de NRC, die vanuit een 
eigen onderzoek een beeld over deze stichting had gevormd. Dat beeld 
kunnen wij niet helemaal volgen. Wij hebben een goed informatiebeeld 
van deze stichting. We spreken ook met het bestuur en met mensen die 
erbij betrokken zijn. Dat gebeurt in het kader van de aanpak van radica-
lisering. Dat doen we met samen met de partners en de gemeente heeft 
daar een belangrijke rol bij. Het eerste wat je doet is de dialoog zoeken 
en gesprekken aangaan. Waarom zeg je de dingen die je zegt en de ui-
tingen die je hebt. Dat gesprek hebben we en tegelijkertijd winnen we 
meer informatie over deze stichting en het netwerk eromheen in. Onze 
radicaliseringsaanpak werkt zoals die moet werken.’ 

Goed in beeld
De naam van stichting Al-Igaatha is Arabisch en betekent redding. De 
stichting is landelijk actief. Gerritsen begrijpt de opwinding die dit 
nieuws bij sommige mensen veroorzaakt. ‘Maar er is op zich niets mis 
met deze stichting, anders dan dat ze opvallen door radicale uitingen. 
Die zijn van dien aard dat we goed navragen wat er aan de hand is. 
Het is ons bekend met wie deze stichting contact heeft. Al-Igaatha ope-
reert binnen de kaders van de wet en we hebben deze stichting goed in 
beeld. We hebben in het kader van radicalisering gedaan wat we moe-
ten doen, namelijk overleggen, contact aangaan, een dialoog zoeken en 
netwerken blootleggen waarin de stichting of personen eromheen zich 
bevinden. Dat is vaak de beste garantie om, als er al sprake is van radi-
calisering, die te verstoren of er in ieder geval voor kunnen zorgen dat 
mensen die nog niet radicaliseren dat ook niet gaan doen.’ 
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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
Varkenslever
Procereurrollade SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Kip-tomaat-mozzarella
Grillworst salade
Filet americain

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

Gegrilde kiprollade
Boeren achterham
Rosbief

  VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

SHOARMA
Extra donderdag voordeel:

Filetlapjes 
Naturel of gemarineerd

Lamsboutlapjes 
Naturel of gemarineerd

Kipfilet
Naturel of gemarineerd

6 Runder gehaktstaven

Riblappen of 
hacheevlees

Lekker voor het weekend! HUISMIXSTOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

2 DEENSE BROODJES

2 SMULBOLLEN PISTACHENOOTJESBOEREN EXTRA 
BELEGEN

500
GRAM 4.98

500
GRAM 8.98

500
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98500

GRAM 5.98

6.98

5.- 100
GRAM 1.75500

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 3.98

500
GRAM 5.98

1
KILO 6.98

5.-

Reclame geldig vanaf 
donderdag 28 januari 
t/m woensdag 3 februari

Slavinken, rundervinken en 
gehaktspeciaaltjes

6 halen, 5 betalen 

VLEESWAREN TRIO

ROOMBRIE
100

GRAM 1.25

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
Jachtschotel
RUNDVLEES/GROENTE/PUREE

________________________ 100 GRAM 1,25

Witlof-ham-kaas schotel
________________________ 100 GRAM 0,99

Kabeljauw
MET SPINAZIE, WORTELS EN PUREE

_______________________ PER PORTIE 9,95
Zaterdag verse Sushi!!!

Elstar

Handappels
HEEL KILO

Mooie Hollandse
Prei
HEEL KILO

Vers gesneden

Soepgroente
250 GRAM

ALLEEN MAANDAG 1, DINSDAG 2
EN WOENSDAG 3 FEBRUARI

0,99 0,790,89

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

VERS GESNEDEN

Bietjes
____________________500 GRAM 0,99
VERS GESNEDEN

Meloenmix
___________________ VOLLE BAK 0,99
Spaghetti
MET SCAMPI’S EN TOMAAT

____________________100 GRAM 1,25

Ze zijn er weer!!!          sap..sap..sap.. 

Tarocco Sinaasappels
voor de hand/pers    Kom proeven!!

Van onze Pattisier

Winterstam    7,95
met chocolade en walnoten (4-6 pers.)

fijn of grof
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Steeds Beter wint Eenakterfestival
De Biltse toneelvereniging Steeds Beter werd zaterdag 23 januari de winnaar van het jaarlijkse 

Eenakterfestival in Baarn. In theater De Speeldoos streden vrijdag- en zaterdagavond acht 
toneelverenigingen uit de regio om de titel. Een professionele vakjury beoordeelde de prestaties 

en wees Steeds Beter aan als beste.

Steeds Beter bracht de eenakter 
Een Bloedstollend Slot, geschreven 
door Anneke Iseger. Het stuk werd 
onder regie van Frits Blankensteijn 
gespeeld door Marijke de Wilde, 
Anke van Doleweerd, Anneke Ise-
ger, Cindy Donselaar en Diederick 
Vollenga. De spelers hadden vanaf 
het allereerste begin de lachers op 
hun hand en kregen regelmatig open 

doekjes. Dat was mede te danken 
aan de vondsten van de regisseur.

‘Een feest om naar te kijken, met 
een goede timing, goede mimiek, 
een heldere structuur en veel speel-
plezier’, oordeelde de jury. Lof was 
er ook voor de auteur. ‘Het is erg 
knap geschreven. Het publiek en de 
jury werden op een gegeven mo-

ment op het verkeerde been gezet, 
wat een schok in de zaal veroor-
zaakte. Heel verrassend. Het werd 
gauw duidelijk dat dit erbij hoorde. 
Kortom, dit stuk kwam als geheel 
als beste naar voren. Het is een een-
akter die professioneel geschreven 
en gespeeld is.’ Steeds Beter ont-
ving de wisselprijs en het bij het 
festival horende Speeldoosje.

Nieuwe speeltoestellen  
voor kinderen

door Walter Eijndhoven

Het speelveldje aan de Maurice Maeterlincklaan in De Bilt ziet er mistroostig uit. Vooral de 
afgebladderde wip, schommels en glijbaan vallen direct op. Ondanks herhaalde aanvragen voor 

subsidie bij de gemeente, krijgt de ingestelde Biltse werkgroep steeds nul op haar request. 

‘Ik ben erg teleurgesteld in de ge-
meente’; aan het woord is Sha-
ron Heesen, werkgroeplid in De 
Bilt. Zij vervolgt: ‘De toestellen 
in het speeltuintje zien er niet uit, 
zó verwaarloosd. De verf bladdert 
van de toestellen af. Het is zelfs zo 
erg dat kinderen laatst verf in hun 
mond kregen. Dat is gewoon puur 
gif. Als ouders ben je daar niet blij 
mee. Al vanaf oktober 2014 zijn wij 

bezig met subsidie aan te vragen 
bij de gemeente, maar zij reage-
ren gewoon niet. Ja, alleen als een 
toestel zó slecht is, wordt het weg-
gehaald, maar er komt niets voor in 
de plaats’. Niet alleen kinderen uit 
de directe omgeving spelen op het 
veldje tussen de huizen, maar ook 
veel kinderen vanuit andere wijken 
zijn regelmatig in het speeltuintje te 
vinden. Heesen: ‘Het is zo leuk om 

te zien hoe die kinderen hier lekker 
spelen, het is goed voor hen om in 
contact te komen met andere kin-
deren en ook ouders treffen elkaar 
hier regelmatig’. 

Werkgroep
Inmiddels is een werkgroep in het 
leven geroepen door omwonenden 
en is een nieuw plan uitgewerkt. 
Heesen: ‘Samen hebben wij een 

plattegrond van het nieuwe speel-
tuintje gemaakt, met daarin de 
wensen die wij hebben. Wij wil-
len graag nieuwe toestellen, zoals 
een glijbaan, een speelhuisje, een 
wip en een vogelnestschommel. 
Ook een nieuw parcourtje voor 
fietsers zou leuk zijn. De schom-
mels en wipkippen willen wij best 
zelf schuren en schilderen, maar 
het zou fijn zijn als de gemeente De 
Bilt ook een duit in het zakje doet. 
Laatst hoorde ik dat zij een toezeg-
ging hebben gedaan om een toestel 
te subsidiëren bij de Planetenbaan, 
dus waarom niet bij ons? Voor de 
boomstammen rond het speeltuin-
tje hebben wij inmiddels een spon-

sor gevonden. Onderhoudsbedrijf 
Morssink zijn wij daar dan ook zeer 
erkentelijk voor’. 
Bij gebrek aan belangstelling van-
uit de gemeente wordt door de 
werkgroep ook naar andere finan-
cieringsmethoden gezocht. Bedrij-
ven of particulieren die een steen-
tje willen bijdragen zijn van harte 
welkom. Heesen: ‘Wij hebben een 
boekje gemaakt voor eventuele 
sponsors en wij willen handteke-
ningen in de buurt ophalen en bij de 
gemeente aanbieden. Onze kinde-
ren verdienen een veilige en mooie 
speeltuin, toch?’ Voor meer infor-
matie kunt u mailen naar Speeltuin-
maeterlinck@gmail.com 

Omwonenden van de Maurice Maeterlincklaan zetten zich in voor renovatie van het verwaarloosde speeltuintje.

Westbroekers naar top 
Mont Ventoux tegen MS

door Walter Eijndhoven

Dit jaar wordt voor de zesde keer Klimmen tegen MS 
georganiseerd. Op zaterdag 11 juni gaan Nol en Janneke van 

Noort, samen met vijf andere stellen uit het dorp, de uitdaging 
aan om de top van de Mont Ventoux te bedwingen. Dit om 

zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen MS en 
om meer aandacht te vragen voor deze ziekte.

Bij de Mont Ventoux, de berg die symbool staat voor de ziekte MS, 
gaan de gedachten vaak uit naar wielrenners die naar boven trappen, 
maar de top beklimmen kan ook op een andere manier, en wel lopend. 
De Westbroekse Janneke van Noort steekt direct van wal: ‘Nol en ik 
gaan dit jaar met vijf andere stellen uit het dorp geld inzamelen voor 
MS. Op deze manier hopen wij meer aandacht te krijgen voor deze 
ziekte en geld in te zamelen voor onderzoek naar het juiste medicijn om 
deze ziekte te stoppen. Dat de groep fanatiek is, mag wel blijken. Iedere 
woensdag wordt hard getraind om het uiteindelijke doel te bereiken. De 
weg naar de top is 23 kilometer, met een gemiddelde stijging van 7,9 
procent. Van Noort: ‘Dat is best wel bikkelen, ja. Wij lopen en fietsen 
heel wat af. Het is fijn om ergens naartoe te trainen en uiteindelijk je 
doel te bereiken: de top’. Met deze actie hoopt het team dit jaar toch 
wel een flink bedrag binnen te halen. 

Fruit
De teamleden proberen nog op tal van andere manieren geld binnen te 
slepen. Van Noort: ‘In oktober 2015 hebben wij enorme hoeveelheden 
appels en peren geraapt. Via de firma Schulp werd al het fruit geperst. 
Uiteindelijk hadden wij 1.200 flessen wijn en sap. Allemaal voor de 
verkoop. De opbrengst werd gedoneerd aan het goede doel’. 

Feest
Vóór de grote dag op de Mont Ventoux staan nog meer evenementen 
op stapel. Van Noort: ‘ Op vrijdag 12 februari organiseren wij een groot 
feest in het Dorpshuis, de opbrengst komt ook weer ten goede aan de 
Stichting MS. Aan Ad Verhoef hebben wij al gevraagd of hij een zaal 
in het Dorpshuis beschikbaar wil stellen voor ons en dat was geen pro-
bleem. Gelukkig doet de Stichting nooit moeilijk met betrekking tot 
dit soort evenementen’. Of dit nog niet alles is, worden op Koningsdag 
oranje tompoucen verkocht en eind mei wordt nog een grote dorpsbar-
becue georganiseerd. Van Noort: ‘Tot slot wil ik nog één ding kwijt. 
Onze groep vindt het heel fijn dat het dorp ons zo steunt en daar zijn 
wij hen erg dankbaar voor’.
Kaarten voor het feest op vrijdag 12 februari zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij Sandra Nap: tel. 0346 282477, Adrie Bouwman: tel. 06 
30682399 of Janneke van Noort: tel. 06 51304043. Aanvang 21.00 uur  
in het Dorpshuis. De opbrengst komt ten goede aan de Stichting MS. 

Op naar de Mont Ventoux in 2014.V.l.n.r. Anke van Doleweerd, Marijke de Wilde, Frits Blankensteijn, Anneke Iseger met het speeldoosje, Cindy 
Donselaar en Diederick Vollenga.



Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

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

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)

Raaijen Interieurs

Dorpsstraat 45, 3732 HH  De Bilt, sinds 1931
030-2202012, www.raaijeninterieurs.nl

Uw specialist in zitcomfort 

Diverse aanbiedingen.
Nu Deense Skalma banken,
Farstrup fauteuils en Sta-op-stoelen.
Ook voor het vakkundig 
herstofferen van uw kwaliteits 
en design meubelen. 

www.relaxfauteuil-raaijen.nl

elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

tel. 0346 - 21 15 16
mobiele tel. 06 - 53351430

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Bijzonder
kookboek
samengesteld met persoonlijke 
verhalen en recepten van 
inwoners uit de zes kernen.

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • De Vierklank

• Bouwman Boeken • Landwinkel De Bilt 

• Landwinkel de Groenekan • Karel Hendriksen 

• Primera Maartensdijk • Readshop

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25
info@brasserie-vink.nl

Spaar nu bij de 
‘de vershoek’

winkeliers op de Hessenweg
voor een 

gratis 2e driegangenmenu.
t.w.v. € 35 p.p.

Kijk op 
www.brasserie-vink.nl

voor het uitgebreide keuzemenu 
boordevol huisgemaakte 

ambachtelijke specialiteiten!

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
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GEBOORTEKAARTJES

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

De lekkerste
boterkoek

nu € 3,95
Wildgebakken

een heerlijk meergranenbrood 
van € 2,75 nu € 2,25

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
 www.bakkerbos.com



 De Vierklank 7 27 januari 2016

Mantelzorgdag voor medewerkers 
Dinsdag 19 januari jl. organiseerde De Bilthuysen een mantelzorgdag voor haar eigen 

medewerkers. Op deze dag bezocht de VIP bus, een rijdende winkel vol verse inspiratie,  
de verschillende locaties. Medewerkers konden de bus bezoeken en hun droom, gericht  

op de balans tussen werk en mantelzorg inblikken.

Wethouder Anne Brommersma was 
aanwezig bij de locatie Bremhorst; 
zij deelde hier haar droom als wet-
houder zorg en welzijn: meer eigen 
regie in de zorg bij de cliënt. De 
dag is onderdeel van de campagne 
Werk & Mantelzorg van het Steun-
punt Mantelzorg De Bilt.

Werk
Een groot aantal van de medewer-
kers van De Bilthuysen is naast hun 
werk ook mantelzorger. Dit bete-
kent dat zij langdurig en onbetaald 
voor een chronisch ziek, gehandi-
capt of hulpbehoevend familielid 
of vriend zorgen. ‘Voor mantelzorg 
kies je niet, dit overkomt je. De 

meeste mantelzorgers vinden het 
vanzelfsprekend om voor hun naas-
te te zorgen maar lopen daarbij wel 
regelmatig tegen problemen aan 
bijvoorbeeld hoe deze zorg te com-
bineren met je betaalde baan’, aldus 
Annette de Wijze, locatiemanager 
van De Bilthuysen. ‘In 2016 willen 
we verder werk maken van man-
telzorg. De eerste stap is mantel-
zorg bespreekbaar te maken op de 
werkvloer en in de loop van dit jaar 
willen wij met ideeën en suggesties 
van onze medewerkers meer beleid 
over dit onderwerp maken’. 

Campagne
Na De Bremhorst bezocht de bus 

De Koperwiek, De Biltse Hof en 
Weltevreden. Ook hier konden me-
dewerkers hun droom en verse voor-
nemens voor verandering inblikken. 
De campagne Werk & Mantelzorg 
van het Steunpunt Mantelzorg De 
Bilt bezoekt verschillende organi-
saties en bedrijven in de gemeente 
De Bilt om werkende mantelzorgers 
in de gemeente te bereiken. Op 10 
februari 2016 wordt de campagne 
afgesloten met een symposium voor 
werkende mantelzorgers, werkge-
vers, organisaties en professionals. 
Voor deze bijeenkomst  wordt sa-
mengewerkt met gemeente De Bilt, 
Samen voor De Bilt en de Stichting 
Werk & Mantelzorg.

Medewerkers van De Bremhorst hebben een bezoek aan de VIP-bus gebracht..

Van Ewijckdagen
door Henk van de Bunt

Deze week is bestuurslid Rienk Miedema van het Van Ewijck van De Bilt Fonds samen met Ignace 
de Jong, die de muzikale omlijsting verzorgt, weer op pad geweest om in totaal zo’n kleine duizend 

attenties rond te brengen. Maandagochtend werd Schutsmantel aangedaan  
en ’s middags viel de eer te beurt aan De Biltse Hof. 

Toen de laatste ambachtsheer van 
Oostbroek en De Bilt, Sippo Johan 
van Ewijck, in 1979 overleed, bleek 
hij testamentair een aantal wensen 
te hebben vastgelegd. Eén van die 
wensen was, dat er elk jaar op zijn 
geboortedag, 26 november, een at-
tentie moest worden uitgereikt aan 
bewoners van verzorgingshuizen in 
De Bilt. Aan deze wens wordt sinds 
1980 gehoor gegeven en hiertoe 
werd de Stichting Van Ewijck van 
de Bilt Fonds in het leven geroepen. 
Vanwege organisatorische omstan-

digheden wordt deze gedenkdag ook 
wel eens over de jaarwisseling heen 
getild. 

Allemaal
Aanvankelijk ontvingen alleen 
de bewoners van verzorgingshuis 
Weltevreden in De Bilt een atten-
tie, maar inmiddels worden alle 
verzorgings- en verpleeghuizen in 
de gemeente De Bilt bezocht. Het 
is hartverwarmend om te zien hoe 
betrokken Ignace en Rienk met hun 
liedjes de senioren een gezellige 

ochtend of middag bezorgen. De 
koffie en heerlijke gebakjes maken 
het tot een goede ontspanning; on-
getwijfeld zoals de naamgevers het 
voor ogen moeten hebben gehad. 
De presentatoren Rink Miedema en 
Ignace de Jong reizen al heel lang 
langs verzorging- en bejaardenhui-
zen en promoten de Stichting door 
middel van muziek. Zij speelden op 
de synthesizer en zingen samen met 
de bewoners. Deze week zijn Ignace 
en Rienk in de weer bij in totaal 7 
bestemmingen in de gemeente. 

Ignace en Rienk bezorgen senioren  in De Schutsmantel een gezellige ochtend.

Symposium werk en 
mantelzorg

Voor werkgevers, professionals  
en mantelzorgers

Woensdag 10 februari organiseert het Steunpunt Mantelzorg De 
Bilt in samenwerking met gemeente De Bilt en Samen voor De 
Bilt een symposium over Werk en Mantelzorg. Het symposium 
is voor werkgevers, organisaties, professionals en voor werkende 
mantelzorgers.

Tijdens het symposium zullen werk en mantelzorg vanuit verschillende 
invalshoeken belicht worden. Dit maakt het symposium interessant voor 
zowel werkgevers als werkende mantelzorgers. Door de veranderingen 
in de zorg wordt van iedereen gevraagd meer voor elkaar te doen. De 
druk op de werkende mantelzorgers neemt hierdoor verder toe.

Het symposium vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur in de Mathildezaal 
in het gemeentehuis De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173, Bilthoven. Kijk 
voor meer informatie of het volledige programma van het symposium 
op www.mensdebilt.nl. Aanmelden kan via mantelzorg@mensdebilt.nl.

Duitse stage bij  
De Biltse Hof

Drie studentes van een zorgopleiding uit jumelagegemeente 
Coesfeld hebben een dag stage gelopen bij De Biltse Hof.  

De begeleiding werd verzorgd door de locatiemanager van 
 De Biltse Hof, Coralinde Puyk en de teammanagers  

Douwe Op De Dijk en Dagmar Dalski. 

Dagmar is van origine Duitse en heeft de gasten de hele dag begeleid. Tij-
dens het bezoek werd uitvoerig ingegaan op de organisatie van de Biltse 
Hof, op de diverse opleidingsmogelijkheden in de zorg en de bekostiging 
van de zorg. Ook kwam een levendige discussie op gang over de ver-
schillen en overeenkomsten wat zorg betreft in Duitsland en Nederland. 
Deze dag was een eerste aanzet tot een meer structurele uitwisseling tus-
sen studenten in de zorg in Coesfeld en De Bilt.  (Tine Rigter)

Zorgverleners uit Coesfeld en De Bilt wisselen kennis uit.

Huishoudelijke hulp 
niet duurder

Voor inwoners met een laag inkomen had het College van B en W de 
‘Beleidsregels tegemoetkoming algemene voorziening huishoudelijke 
hulp De Bilt 2015’ (hierna: HHT-regeling) vastgesteld. De regeling geldt 
voor alle cliënten met een oude indicatie HH1 die gebruik kunnen maken 
van de U-pas regeling evenals voor inwoners met een laag inkomen die 
gebruik maken van Wmo-maatwerkvoorzieningen als een (elektrische) 
rolstoel, een scootmobiel of een traplift. De HHT-regeling gaf in 2015 
recht op zes uren hulp per vier weken tegen een abonnementstarief van 
25 euro per maand. 

In de herziene ‘Nadere regeling tegemoetkoming algemene voorziening 
huishoudelijke hulp De Bilt 2015 versie II’ heeft het College opgeno-
men dat het abonnementstarief vanaf 1 januari 2016 wordt verhoogd naar 
30 euro per vier weken. Aangezien echter het gebruik van deze regeling 
achterblijft bij de verwachting, hebben B en W besloten om het abonne-
mentstarief van 2015 voor 2016 te handhaven. Het College zegt daarover 
toe via een artikel in de Biltbuis informatie te zullen verstrekken. [HvdB]
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WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

E E N  K O E L K A S T  I S  M A AT W E R K !

De koelkast kopen die bij u en uw (gezins) situatie past. De juiste 
capaciteit, verantwoord energiegebruik, inzicht in de te verwach-
ten levensduur. Deskundige plaatsing en gebruiksinstructie. Dat 
kun je niet verwachten van die snelle jongens uit de stad of bij die 
fl itsende webshop… Dat vind je wel in de buurt bij:

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 

De beste kwaliteit

van de op één na 

beste slager!

VARKENSHAAS IN BLADERDEEG

Lekker gemarineerd, en met een winters jasje van 

bladerdeeg, ca. 20 min op 180°C in de oven
100 gram 1,50

TAMME KONIJNEN ACHTERBOUTEN

Voor de liefhebbers om zelf heerlijk te stoven in bijv. 

witte wijn, ca. 45 tot 60 min.
1 kilo 12,50

LAMSSTOOFLAPJES

Om bijv. een heerlijke stew te maken of een 

Marokkaans gerecht, ca. 90 min. stoven
500 gram 8,98

BLACK ANGUS RUNDER WORST

Super lekkere rundvlees smaak, gekruid en gezouten 

en wordt niet droog; zachtjes braden.....
100 gram 1,45

VARKENSSCHOUDERFILETROLLADE

Heerlijk sappige handgeknoopte rollade, iets grof van 

draad, ca. 90 min. braden op 150°C.
100 gram 1,00

SALAMI ASSORTIMENT

Diverse bijzondere smaken: curry, peper, knoflook, 

mozzarella tomaat, u mag het zeggen!!
100 gram 1.50
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van

maandag 25 t/m zaterdag 30 januari. Zetfouten voorbehouden.

Tijd tekort? Ga snellezen!
‘We krijgen 20 keer zoveel informatie op ons af als 20 jaar geleden’, aldus Jan-Dirk Reijneveld. 
‘Om deze infobesitas de baas te blijven is snellezen een essentiële vaardigheid.’ Met zijn bedrijf 

Efficiency Expert coacht en traint Jan-Dirk (communicatiewetenschapper)
mensen om hun leessnelheid minimaal te verdubbelen. 

‘Weet je dat de wereldkampioen 
snellezen 3850 woorden per minuut 
leest?’, opent Jan-Dirk. ‘Hij leest 
een gemiddeld boek in 26 minuten. 
Tijdens het kampioenschap stelden 
zijn concurrenten hem de moeilijkste 
vragen over het boek dat hij had ge-
lezen. Tevergeefs, want hij wist alle 
antwoorden.’

Lezen op denksnelheid
‘We hoeven niet allemaal wereld-
kampioen te worden, maar iedereen 
kan sneller lezen’, vertelt Jan-Dirk. 
‘Op school leren we om hardop te 
lezen, 250 woorden per minuut. Als 
we ouder worden lezen we niet meer 
hardop, maar inwendig praten we nog 
steeds mee met wat we lezen, waar-
door we rond die ‘spreeksnelheid’ 
blijven steken. Dat gebeurt over de 
hele wereld. Het grappige is dat Ita-
lianen sneller lezen omdat ze sneller 
praten dan wij. Om dezelfde reden 
wordt er in Texas langzamer dan 250 
woorden per minuut gelezen.’ ‘We 
kunnen echter 800-1400 woorden per 
minuut aan, dat is onze denksnelheid’, 
zegt Jan-Dirk. 

Blijf doorlezen
Hoe doe je dat, lezen op denksnel-
heid? In zijn trainingen leert Jan-
Dirk dat het belangrijk is dat je blijft 
dóórlezen. ‘We hebben de neiging te 
blijven hangen bij een woord of zin 
of zelfs even terug te kijken, bang dat 
we niet onthouden wat we hebben ge-
lezen. Maar je brein neemt de infor-
matie echt op.’ 

‘Dóórlezen lukt het beste als je in 
één stevig tempo blijft lezen, waarbij 
je met je vinger meebeweegt met de 

tekst. Nog beter is om dit meebewe-
gen te doen met een gele markeerstift, 
met de dop eraf, waardoor je meteen 
sleutelwoorden kunt markeren. Als je 
leest met hoge snelheid, dan lukt het 
je ook niet meer om ‘mee te praten’ 
met de tekst.‘

Beter onthouden
‘Het verrassende is dat je door snel-
ler te lezen, informatie juist beter 
onthoudt’, vertelt Jan-Dirk. ‘Je voor-
komt dat je brein zich gaat vervelen. 
Je kent vast wel de situatie dat je een 
boek leest en opeens twee pagina’s 
verder bent, zonder dat je weet wat je 
hebt gelezen. Als je snel leest wordt je 
brein voldoende uitgedaagd en is het 
bij de les.’ De training snellezen van 
Jan-Dirk levert deelnemers uren tijd-
winst per week op. Tot slot nog één 
vraag. Hoe leest hij romans? ‘Ha ha’, 
reageert Jan-Dirk. ‘Daar gelden ande-
re criteria. Die lees ik juist extra lang-
zaam. Dan geniet ik van elke zin…..’

Hoe werkt Efficieny Expert?
Efficiency Expert (Jan-Dirk Reijne-
veld) leert mensen hoe ze efficiënt 
informatie kunnen verwerken. Hij 
coacht en traint in timemanagement & 
outlook, projectmanagement (PRIN-
CE2) en snellezen & mindmappen. 
Het gevolg is rust in je hoofd, meer 
doen in minder tijd, en meer werkple-
zier. 

Nieuwsgierig geworden?
Een basistraining snellezen duurt een 
halve dag. Maak een vrijblijvende af-
spraak!

Efficiency Expert,
Jan-Dirk Reijneveld
www.efficiencyexpert.nu
Tel: 06-40479265

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

Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

27 tot 31 jan. staan we op Jumping Amsterdam!

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!
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Wie verdient de titel  
Sporttalent 2015

door Rob Klaassen

Vrijdag 29 januari vindt het sportgala 2016 in het H.F. Wittecentrum in De Bilt gehouden.  
In de categorie sporttalent staan vrijdag 3 jeugdige sporters op het podium.  

Eén van hen valt de eer ten beurt zich Sporttalent 2015 te noemen.

Bart de Klaver, zeiler

De nu 17-jarige Bart de Klaver be-
gon op 13-jarige leeftijd met wed-
strijdzeilen begonnen bij GWV 
(Gooise Watersport Vereniging) 
De Vrijbuiter in Loosdrecht. Hij 
zeilde in een Optimist, die toen bij 
zijn leeftijd en vaardigheden paste. 
Al snel bleek, dat hij een grote 
aanleg voor zeilen had. Na ander-
half jaar is hij overgestapt naar de 
Splash. In deze boot heeft Bart in-
middels grote successen geboekt.

Bart is voor z’n sport vanaf maart 
tot en met juni ieder weekend van 
vrijdagavond tot zondagavond 
druk bezig met trainingen en 
wedstrijden. In de zomervakantie 
worden er vaak wedstrijden ge-
organiseerd, die een week duren. 
In het najaar vinden er ook nog 
de nodige plaats in het weekend. 
Daarnaast zijn er meestal ook op 
de woensdagavond nog trainingen. 
Daar blijft het echter niet bij. Zei-
len vraagt naast vaartechniek ook 
de nodige energie. Om kracht te 
winnen gaat Bart iedere week zo’n 
3 à 4 keer naar de sportschool. Bart 
zit in de eindexamenklas van het 
Stedelijk Gymnasium in Utrecht. 
‘Doordat de wedstrijden vrijwel 
allemaal in het weekend vallen, 
hebben tot nu toe gelukkig sport 
en studeren goed samen kunnen 
gaan.’

Toekomst
Op de Olympische Spelen wordt 
er niet gevaren in de Splash klasse. 
Vandaar dat Bart volgend jaar gaat 
varen in de Laser. Een zwaardere 
boot, waarvoor veel meer fysieke 
kracht is vereist. Maar wel een 
boot, die mee doet bij de Olym-
pische Spelen. ‘Om hiermee goed 
uit de voeten te kunnen, moet ik 
nog sterker worden. Vandaar, dat 
ik drie tot vier keer per week naar 
de sportschool ga’. Op de vraag 
of deelname aan de Olympische 
Spelen het uiteindelijke doel van 
Bart is zegt hij: ‘Nou dat is nog 
wel heel ver weg. Mijn doel is op 
dit moment om het komende jaar 

te proberen in aanmerking te ko-
men voor de Topzeil Academie in 
Den Haag. Je kunt dan studeren en 
tevens op topniveau worden bege-
leid bij je verdere ontwikkeling in 
je sport. Om daarvoor in aanmer-
king te komen, moet ik in de ko-
mende tijd een topprestatie tijdens 
een wedstrijd leveren. Dat te be-
reiken is m’n doel in de komende 
zomer’.

Sportprestaties in 2015:  Zilveren 
medaille in juli tijdens bij het WK 
in de klasse Splash in St. Feliux 
Guixolles;
2e plaats Ned. Najaarsklassement 
Splash A1. 

Bram Steenaart, shorttracker

De 15-jarige Bram Steenaart uit 
Westbroek is in het seizoen 2007-
2008 met shorttrack begonnen. 
Hij voetbalde bij SVM in Maar-
tensdijk. Een vriend bij hem uit de 
straat bracht hem in aanraking met 
shottrack. Een sport, die totaal on-
bekend voor hem was. De combi-
natie van beide sporten beviel hem 
wel. Maar toen hij in het shorttrack 
zoveel succes boekte, dat hij ook 
internationale wedstrijden ging 

schaatsen, moest hij kiezen: ‘Die 
keuze was niet zo moeilijk. In het 
voetbal zou ik nooit hebben kun-
nen bereiken wat ik nu als short-

tracker heb bereikt en wat ik hoop 
nog te gaan bereiken. Volgens zijn 
vader, Bernard Steenaart, is hij 
totaal in de ban geraakt van het 
shorttrack schaatsen. 

Weekschema
Brams weekschema ziet er als volgt 
uit: maandagochtend trainen bij 
RTC (Regionaal Talenten Team) 
in Dordrecht, dinsdagavond: trai-
nen bij SVU (Schaats Vereniging 
Utrecht), woensdagavond weer 
trainen in Utrecht, maar nu bij 
RTC, donderdagavond trainen in 
Amsterdam bij RTC om op zater-
dagmiddag weer in Dordrecht bij 
RTC de week te besluiten. ‘Op 
maandagmorgen sta ik om vijf uur 
op. Ik ben dan om kwart over zes 
in de ijshal in Dordrecht om daar 
de spullen voor de training alvast 
klaar te zetten’. Dit weekschema 
vergt inzet van de hele familie. Op 
maandag moet er zelfs tweemaal 
op en neer naar Dordrecht wor-
den gereden. Als er een wedstrijd-
weekend is, dan is Bram van don-
derdagmiddag tot zondagavond 
met de wedstrijd bezig. Volgens 
Bram is dit alles alleen te doen met 
heel veel regelmaat en discipline. 
‘Alleen op zaterdagavond heb ik 

wat uurtjes over om me te kunnen 
ontspannen’. Vader Bernard: ‘We 
zijn een echt sportgezin, de hele 
logistiek is bij ons in huis op sport 
ingesteld. Mijn andere twee kinde-
ren zijn ook fanatieke sporters. Ze 
hockeyen bij SCHC, wat ook de 
nodige avonden training met wed-
strijden in het weekenden geeft’. 

School
Bram is 4e jaars gymnasiast op 
de Werkplaats in Bilthoven. De 
studieresultaten zijn tot nu toe uit-
muntend. De school werkt graag 
mee om het voor Bram zo com-
fortabel mogelijk te maken om te 
trainen en aan wedstrijden deel te 
nemen. Bram: ‘Hoe beter je het op 
school doet des te gemakkelijker 
het voor de school is om je vrij te 
geven om je sportcarrière verder te 
ontwikkelen’. Ik hoef nooit mee te 
doen met gymles. Ik kan die tijd 
aan m’n huiswerk besteden. Ook 
voor training en wedstrijden krijg 
ik vrij. Repetities mag ik altijd 

inhalen. De school werkt enorm 
mee’. Alsof hij al niet genoeg doet, 
zegt Bram, dat hij ook nog in z’n 
schaarse vrije uren af en toe wat 
obert bij ‘de Pannenkoekenbakker’ 
in Maarsenveen.

Sportprestaties in 2015: Neder-
lands kampioen 500 m. en 1000 m. 
junioren C. 3e Plaats op de 1500 
m. Zilver op de relay (estafette) 
voor junioren met SVU; Brons op 
500 m. Junior Europa Cup (EK 
junioren) in Oberstdorf; Winnaar 
nationale competitie junioren C 
; Winnaar West-Europese com-
petitiewedstrijd in Turijn. 3e In 
klassement over drie wedstrijden; 
Nederlands juniorrecordhouder op 
de 777 m., gereden in München; 
West Europese competitie: Bron-
zen medaille 1500 m. in Grenoble, 
zilveren medaille op de 500 m in 
Heerenveen, zilveren medaille op 
de 1000 m. in en gouden medaille 
op de 1500m. in Turijn. 

Puck ’t Lam, turnster

Puck ’t Lam is verreweg het jong-
ste sporttalent, dat dit jaar is ge-
nomineerd. Ze is 11 jaar. Haar 
moeder Marjolein: ‘Bij turnen ligt 
de leeftijdgrens altijd aanzienlijk 
lager dan bij andere sporten’. Ze is 
op 5-jarige leeftijd begonnen met 
turnen. Marjolein: ‘Al heel jong 
wilde zij heel graag op turnen. We 
hebben haar, toen ze vijf jaar was, 
naar een les ritmische gymnastiek 
gedaan. Ze keerde daarvan na de 
eerste les gedesillusioneerd terug. 
Dat was niet wat ze bedoelde. Ze 
wilde echt turnen. We hebben haar 
toen op een echte turnclub gedaan. 
Sindsdien is niet meer te stuiten’. 

Puck doet niets liever dan trainen 
en in wedstrijden uitkomen. Ze is 

gedreven om zo goed mogelijk te 
presteren. Volgens haar moeder is 
ze met vrijwel niets anders bezig 
dan met turnen. Het is haar lust en 
haar leven. De vraag of Puck uit 
een echte turnfamilie komt, wordt 
ontkennend beantwoord. ‘Wij zijn 
echte tennissers. Niemand in de fa-
milie turnt. Waar dit vandaan komt 
is ons een raadsel. Maar Puck 
wilde dit dus al op heel jonge leef-
tijd’. Puck is begonnen met turnen 
bij SV Irene. Ze heeft daar zes 
jaar met veel plezier geturnd. In 
september 2015 is ze overgestapt 
naar ‘Turn4U’ In Utrecht. Ze wil-
de graag op een hoger niveau gaan 
turnen. Er zijn bij ‘Turn4U’ meer 
trainingsfaciliteiten en de trainin-
gen worden er op een hoger niveau 
gegeven.
 
Trainingsuren
Puck turnt nu officieel 9 uur per 
week in Utrecht. Volgens haar 
moeder wordt dat al gauw 15 uur. 
Sinds Puck thuis een, weliswaar 
eenvoudige, evenwichtsbalk heeft, 
oefent ze ook thuis nog uren op de 
balk om haar techniek verder te 
verfijnen. Ook springt ze in haar 
vrije uren op de trampoline in de 
tuin. Puck zit in groep 7 op de The-
resiaschool in De Bilt. Sport en 
school vallen nu nog goed te com-
bineren. Haar moeder: ‘We moeten 
bekijken of dat op de middelbare 
school ook nog zo kan. Het zal ook 
afhangen van de school, het niveau 
dat ze dan met turnen eventueel 
heeft bereikt en bovenal of ze het 
nog met plezier doet’. 

Sportprestaties in 2015: Plaatsing 
voor het districtskampioenschap 
met 5e en een 3e plaats in de voor-
rondes; Eerste plaats regiokampi-
oenschap in Amsterdam. Op dis-
trictskampioenschappen behaalde 
ze de bronzen medaille. Bart in actie in de Splash.

Bram (nr. 39) vol in actie in de bocht

Puck in volle actie.
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Voordeel

Meer dan 100% Klanttevredenheid. 
Daar gaan we voor! We zorgen dat je 
alles kunt vinden in ons grootste 
supermarktassortiment, tegen de 
laagste prijs en met de beste service. 
Daar draait het bij Jumbo om. En we 
zeggen het niet alleen we garanderen 
het ook met onze 7 zekerheden.

099

498 100

649

Geldig van donderdag 28 t/m zaterdag 30 januari 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Runder-
gehakt
per kilo

Page
toiletpapier
pak 24 rollen

Alle peren
hand en stoof
per kilo

Appel� appen
vers uit
eigen oven
2 stuks
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Deze week weer woningen 
geïsoleerd in Bilthoven

door Walter Eijndhoven

Een goede week geleden is aan de Van Goyenlaan weer een woning geïsoleerd. Voorzien van 
spouwmuur- en bodemisolatie is deze woning veel comfortabeler geworden en een lagere 

energierekening is mooi meegenomen. In 2030 moet heel De Bilt energieneutraal zijn. 
Goed voor het milieu én goed voor de portemonnee. 

Eize-Jan Bakker, vrijwilliger bij 
BENG, heeft diverse informatie-
avonden en huisbezoeken gehouden 
in Bilthoven-Noord en kon verschil-
lende bezoekers enthousiasmeren om 
mee te doen met energiebesparing. 
Om de gegadigden verder te hel-
pen, heeft Bakker gevraagd of Henk 
Sikma, van Slim Isolatie Advies, een 
adviseur in isolatietechnieken hen 
verder wilde helpen. Zo gezegd, zo 
gedaan. Sikma: ‘Ik heb al veel bewo-
ners in de gemeente De Bilt geholpen 
bij het maken van de juiste keuze 
voor energiebesparende maatregelen 
die passen bij hun woning, het com-
fort en hun budget. Voor Bakker was 
het dus een logische keuze om mij te 
vragen’. 

Energiebesparend
Natuurlijk kan Sikma niet alles alleen 
aan. Ook al is hij de specialist op het 
gebied van energiebesparende maat-
regelen voor woningen en bedrijven, 
voor de uitvoering van werkzaamhe-
den houdt hij regelmatig aanbeste-
dingen met lokale bedrijven uit De 
Bilt en Zeist. 
Sikma: ‘Nadat ik de woning zorg-
vuldig heb geïnspecteerd en de be-
woners de werkwijze heb uitgelegd, 
komt Regio Isolatie, een landelijk 
bedrijf met een vestiging in De Bilt, 
langs om bij de woningen de beno-
digde werkzaamheden te verrich-
ten. Een gat boren in een gevel met 
mooie knipvoegen moet ook weer 
mooi worden opgeleverd’. Deze 

week worden nog meer woningen in 
Bilthoven-Noord geïsoleerd.

Zon
Naast isolatie van woningen voert 
Sikma nog veel meer uit. Interesse 
in zonnepanelen? Warmtepompen? 
Sikma weet wel raad. Als dit tech-
nisch uitvoerbaar is, laat hij lokale 
bedrijven alles installeren, het liefst 
door de aangesloten bedrijven van 
Energie Centrum Zeist/ De Bilt. Sik-
ma: ‘Als je geld op de bankrekening 
hebt staan, weet je wat je niet krijgt, 
namelijk rente. En als je geld inves-
teert in je woning, waarbij je veel 
minder geld betaalt aan de energie-
leveranciers, dán ga je verstandig om 
met je geld én met het milieu’.

Loze ruimte in de spouw wordt opgevuld met isolatiemateriaal.

Sponsortocht voor Villa Joep 
door Guus Geebel

De Julianaschool in Bilthoven was vrijdag 22 januari de derde tussenstop van een door Spin & 
Sport for Life georganiseerde sponsortocht op ElliptiGO’s voor Villa Joep. Een ElliptiGO is een 
soort loopfiets of crosstrainer op wielen. De deelnemers werden enthousiast en met veel lawaai 

door de leerlingen ingehaald. In de school kregen zij een lunch aangeboden.

De bijna zeventig deelnemers wa-
ren in Lienden gestart en na tussen-
stops in Maurik en Doorn kwamen 
ze rond het middaguur aan bij de 
Julianaschool. Na de lunch werd de 
ElliptiGOrit vervolgd om na negen-
tig kilometer te eindigen bij het Aca-
demisch Medisch Centrum (AMC) 
in Amsterdam. De sponsorgelden 
zijn bestemd voor onderzoek dat in 
het AMC wordt gedaan naar neuro-
blastoom kinderkanker. Het onder-
zoeksteam staat internationaal hoog 
aangeschreven en de resultaten zijn 

baanbrekend. De onderzoeken laten 
hoopgevende resultaten zien. Het 
afwijkende gen is bekend en de on-
derzoekers zijn al een eind op weg 
om het juiste medicijn te vinden. On-
derzoeker prof. dr. Rogier Versteeg 
verzorgde voor de deelnemers na 
aankomst een rondleiding. 

Villa Joep
Villa Joep draagt de naam van Joep 
Steijn uit Voorschoten. Hij overleed 
aan neuroblastoom kinderkanker op 
vierjarige leeftijd. Direct na zijn over-

lijden richtten zijn ouders de stichting 
Villa Joep op om geld in te zamelen 
voor onderzoek naar geneesmiddelen 
voor deze ziekte.  Alle donaties die 
bij Villa Joep binnenkomen gaan vol-
ledig naar dit onderzoek. Voor Spin 
& Sport for Life is Villa Joep voor 
het tiende jaar op rij het goede doel. 
De deelnemende sportcentra gaan 
tijdens Spin & Sport for Life 2016 
zoveel mogelijk geld voor dit doel 
ophalen door een sportevenement te 
organiseren. Informatie is te vinden 
op: www.sportforlife.nl. 

Deelnemers aan de sponsorrit op ElliptiGO’s komen aan bij de 
Julianaschool.

Basisschool De Nijepoort 
erkent als ‘Excellente School’

Maandag 18 januari reikte de Inspec-
tie van het Onderwijs de predicaten 
‘Excellente school’ uit aan goed 
presterende scholen die zich onder-
scheiden van andere goede scholen. 
Basisschool de Nijepoort uit Groe-
nekan ontving als eerste school in 
de gemeente De Bilt het predicaat 
‘Excellent’ vanwege haar goede 

schoolresultaten, het bijzondere 
schoolklimaat en haar goed ontwik-
kelde onderwijskundig leiderschap. 
De Nijepoort onderscheidt zich op 
‘Schoolklimaat’ en ‘Onderwijskun-
dig leiderschap’. Met het predicaat 
Excellente School krijgen goed pres-
terende scholen de maatschappelijke 
zichtbaarheid en waardering die ze 

verdienen. . Het predicaat wordt 
sinds 2012 uitgereikt. Dit jaar werden 
39 basisscholen door de Inspectie 
van het Onderwijs beloond met het 
predicaat Excellente School 2015.

Nijepoort
Een goed klimaat is volgens De Nij-
epoort een veilige en prettige school, 

gecombineerd met hoge opbreng-
sten. Aan een goed schoolklimaat 
wordt op De Nijepoort integraal en 
planmatig gewerkt. Zo besteden alle 
groepen wekelijks aandacht aan so-
ciaal-emotionele ontwikkeling door 
middel van de methode ‘Leefstijl’, 
die gebaseerd is op de nieuwste we-
tenschappelijke inzichten op het ge-
bied van kinderpsychologie en anti-
pestprogramma’s. Naast Leefstijl is 
ook de methode ‘Gelukskoffer’ on-
derdeel van deze aanpak. Gelukskof-
fer maakt kinderen bewust waarvan 
ze gelukkig worden en geeft ze men-
tale veerkracht en zelfvertrouwen, 
waardoor ze zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. 

Jury
De jury ervaart op De Nijepoort ‘een 
heel prettige sfeer, waar leerlingen en 
leerkrachten zowel binnen als buiten 
de school op een erg betrokken wijze 
met elkaar omgaan. Dit blijkt uit de 

manier waarop het verkeer in de klas-
sen, op de gangen en de speelplaats 
buiten verloopt. Leerkrachten kennen 
alle leerlingen, zijn vriendelijk maar 
tegelijk duidelijk en leerlingen onder-
ling gedragen zich coöperatief.’

Leiderschap
Met ‘Onderwijskundig leiderschap’ 
wordt bedoeld het stelselmatig ana-
lyseren van resultaten en de vakken 
waarin de Nijepoort goed presteert. 
Leraren vragen zich constant af of 
hun lessen goed in elkaar zitten en er 
wordt van en met elkaar geleerd. Het 
onderwijskundig leiderschap ligt dus 
ook bij de leerkrachten, en niet alleen 
bij de directie en intern begeleider. 

Hierdoor blijven de resultaten van 
De Nijepoort bovengemiddeld hoog. 
Jury: ‘tijdens het schoolbezoek blijkt 
zowel het bestuur, de schoolleiding 
als het hele team de opgevoerde uit-
gangspunten te dragen’. [HvdB]

Onderwijswethouder Madeleine Bakker-Smit complimenteert het team van de Nijepoort namens het College. 
[foto Reyn Schuurman]

Open dagen 
Groenhorst-college

Op vrijdag 29 januari en op zaterdag 30 januari zijn er bij het Groenhorst-
College aan de Dierenriem in Maartensdijk weer open dagen. Tijdens deze 
open dagen wordt de gepresenteerd aan geïnteresseerden, en vinden er 
unieke activiteiten plaats.Op vrijdagavond 29 januari vindt tijdens het open 
huis de bruidsmodeshow plaats. Leerlingen uit klas 4, die het vak bloem-
schikken in hun vakkenpakket hebben, organiseren deze activiteit. Zij pre-
senteren hun zelfgemaakte bruidsboeketten in een echte bruidsmodeshow!
 
Hanen kraaien
Op zaterdagochtend 30 januari vindt tijdens het open huis de traditionele 
wedstrijd ‘Hanen Kraaien’ plaats. Het ‘Hanen kraaien’ is een wedstrijd. Het 
gaat erom welke haan het meest kraait in een bepaalde tijd. De wedstrijd 
begint om 11.30 uur in lokaal D2 (het dierhouderij-lokaal). Iedereen mag 
meedoen! Je hoeft je niet van tevoren aan te melden en kunt je eigen haan 
meenemen om mee te doen voor de beker. 
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Gratis advies
Gratis offertes

Gratis uw offertes beoordelen

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

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

WWW.SLIMISOLATIEADVIES.NL

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

SPOUWMUURISOLATIE

  DAKISOLATIE
ZONNEPANELEN

VLOERISOLATIE 
CV KETELS  

HR++ GLAS

Irene overdondert
Overdonderend; zo kon je het begin van de wedstrijd 
van Irene D1 tegen hekkensluiter Velo D1 uit Wate-
ringen het beste omschrijven. In de eerste servicebeurt 
van Rianne Vos liep Irene direct uit naar een 12-0 voor-
sprong. Wat Velo ook probeerde, ze kregen de bal niet 
op de grond bij de Bilthovense formatie. Een goede 
verdediging en goed uitspelen van de rally en flitsend 
aanvalsspel waren kenmerkend voor Irene in het begin 
van de wedstrijd. Daardoor kwam Velo er in de eerste 
twee sets totaal niet aan te pas. In de derde set begon 
het moeizamer te lopen bij Irene. Wat slordigheidjes in 
het achterveld en minder moeilijk serveren leidden er 
toe dat Velo langzaamaan meer in de wedstrijd kwam. 
Desondanks wonnen de Irene dames toch de derde set 
met 25-22. In de vierde set zakte de concentratie bij 
Irene nog verder weg, waardoor deze vanaf het begin 
heel spannend was. Velo trok in deze set aan het langste 
eind waardoor er onnodig een punt verloren werd. Aan-
voerder Ellen Geraats was er duidelijk over: ‘Een over-
tuigende overwinning met soms heel goed spel. Maar 
wel zuur dat we nog een punt verspelen dat in de strijd 
om de promotie belangrijk kan zijn’.  (Michel Everaert)

Velo krijgt de bal niet op de grond bij Irene.
(foto Ron Beenen)

Nova ontdoet zich van Keizer Karel
Keizer Karel uit Nijmegen heeft, na Nova, het meest 
aantal gescoorde doelpunten en stond daardoor op 
een verdienstelijke 2e plek. Nova-coach Wouter van 
Brenk was dan ook duidelijk in zijn wedstrijdvoorbe-
reiding: ‘Verdedigend kort op de tegenstander begin-
nen en met verzorgd spel de aanvallen opzetten’. In de 
eerste minuten deed Keizer Karel haar naam als veel 
scorende ploeg eer aan door direct 3 punten te sco-
ren. Met 0-3 op het scorebord wist Nova dat het een 
tandje bij moest zetten om niet verder in de problemen 
te komen. Met goed verzorgde aanvallen wisten beide 
vakken al snel tot scoren te komen, wat resulteerde in 
een 4-3 voorsprong na 12 minuten spelen. 

Na deze 12 minuten leek er geen rem meer op de ploeg 
uit Bilthoven te zitten. Aanval na aanval resulteerde in 
een doelpunt. Door de puntspelers van Keizer Karel 
uit te schakelen konden de Nijmegenaren geen vuist 
meer maken. Met een riante 14-4 voorsprong blies de 
scheidsrechter voor 5 minuten rust. Wat volgde was 
een vrij matte 2e helft waarbij beide ploegen moeite 
hadden de korf te vinden. Ook het veldspel was niet 
om over een huis te schrijven. De scheidsrechter vond 
het na 60 minuten genoeg, de eindstand werd vastge-
steld op 20-10. Volgende week spelen zowel Nova 1 
(17.50 uur) als Nova 2 (16.35 uur) thuis tegen RDZ.

FC De Bilt wint van de koploper
FC De Bilt is goed uit de winterstop gekomen. Koploper FC Almere werd in de eerste 

wedstrijd van de terugronde met 3-1 verslagen. Hierdoor komt het op 2 punten 
van de koploper en blijft het meedoen voor het kampioenschap. 

Het eerste half uur van het duel was aftastend. De Bilt 
zakte in en loerde op de counter. FC Almere had veel 
balbezit, maar kon geen grote kansen creëren. Na een 
half uur ontbrandde de wedstrijd voor een paar minu-
ten. Eerst ontsnapte De Bilt nadat een afvallende bal 
op de paal werd geschoten en Steven de rebound van 
de lijn kon halen. Aan de andere kant kon de keeper 
van Almere redding brengen op een schot van Joey de 
Ruijter. 
De wedstrijd kwam wat meer los en vlak voor rust 
kwam de voorsprong. Jelle Vliek speelde zich vrij op 
het middenveld en verplaatste het spel met een pass 
naar de linkerkant van het veld. Joey de Ruijter kwam 
inlopen en krulde de bal prachtig in de kruising. Door 
deze gevoelige tik konden de spelers van De Bilt met 
een goed gevoel richting de kleedkamer. In tegenstel-
ling tot de 1e helft ging FC Almere furieus van start 
na de rust. Dit resulteerde al snel in een mooi afstands-
schot op de paal. Ondanks de druk van Almere was het 
niet veel later raak aan de andere kant. 

Sam versnelde op het middenveld en gaf met de punt 
van de schoen een steekpass op Mike. Mike passeerde 
de keeper en schoof de bal het lege doel in. Een paar 
minuten later was de wedstrijd al beslist. Nu was het 
de beurt aan Jelle Vliek om Mike de diepte in te stu-
ren. Met veel gevoel legde Jelle de bal met buitenkantje 
links in de loop van Mike. Mike had alle tijd en ruimte 
om door te lopen naar het doel, maar hij bespaarde zich-
zelf die moeite en schoot de bal van afstand in de lange 
hoek. Na de 0-3 was het klaar. FC Almere probeerde 
het nog wel, maar de voorsprong kwam niet meer in 
gevaar. Een paar minuten voor tijd werd nog wel een 
corner binnengekopt, maar verder kwam FC Almere 
niet. Met deze overwinning doet De Bilt uitstekende 
zaken. Het gat met de koplopers is verkleind tot 2 pun-
ten waardoor het bovenin ongekend spannend blijft 
met vijf ploegen die elkaar nauwelijks ontlopen. Om 
aansluiting te houden is het groot belang dat volgende 
week gewonnen wordt van TOV. Om 14.00 uur wordt 
er afgetrapt op sportpark Weltevreden.

Eindelijk winst voor Tweemaal Zes
De start van de wedstrijd was prima. De eerste aanval-
len leverde gelijk een doelpunt op, waardoor er een 
kleine voorsprong op het bord stond. Daarna werden 
de aanvallen te onrustig en kon Oost Arnhem het ini-
tiatief overnemen. De Gasten kwamen op een 4 – 7 
voorsprong. Tweemaal Zes liet echter zien ook te kun-
nen knokken voor de punten. Het ging niet vanzelf, 
maar bij de rust stonden ze met 11 – 9 voor. Ondanks 
de voorsprong kwam de ploeg niet goed uit de kleed-
kamer. De tegengoals vielen te makkelijk en aanval-
lend was de afstemming niet goed. Er werd te weinig 
schotruimte gecreëerd en ook was het hard werken 
voor de rebound. Maar ook na deze mindere fase her-
rees TZ. Na een 13 – 15 achterstand knokte ze zich 
terug in de wedstrijd. Bij 20 – 19 floot de scheids-
rechter af. Aankomende zaterdag wacht Dos Kampen. 
Deze ploeg is de laatste wedstrijden prima in vorm en 
snoepte koploper De Meeuwen afgelopen zaterdag het 
eerste punt af. 

Tweemaal Zes is op zoek naar het beslissende 
doelpunt in de slotfase.

Wellnesscentrum Oostveen
Industrieweg 22A3

Maartensdijk
Tel. 06-15548145

OPENINGSAANBIEDINGEN
JANUARI - FEBRUARI - MAART

Workshop ontspanningsmassage van €39,00 voor €10,00

FEBRUARI - MAART - APRIL
Gezichtsbehandeling van €49,50 voor €25,00

MAART - APRIL - MEI
Maak gebruik van de Fish Spa bij een pedicurebehandeling Gratis

50% KORTING
op alle massages die geboekt zijn

uiterlijk op 31 januari

YOGA
In maart starten de yogalessen op maandag- en dinsdagochtend.
Daarnaast ook op woensdag- en donderdagavond.
Keuze uit beginners, gevorderden en 60+.
Op woensdagmiddag kinderyoga. Keuze uit 7-10 jaar een 11-13 jaar.

IN FEBRUARI WORDEN DIVERSE 
GRATIS PROEFLESSEN GEGEVEN

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

Ook Vierklank bezorger worden?
Voor deze wijken zoeken wij bezorgers

Wijk 32:  Heel Lage Vuursche (Koudelaan - Eikenlaan - Dorpstraat -
Kloosterlaan - 300 Roedelaan - Karnemelksweg -
Hoge Vuursche weg - Beukenhof, Slotlaan)

Wijk 102:  Koekoeklaan, Merellaan, Nachtegaallaan, Plein Vogelzang
Wijk 113:  Betje Wolffl aan, da Costalaan, de Genestetlaan, Laurillardlaan,

ten Katelaan
Wijk 114:  Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan
Wijk 117:  Beethovenlaan, Beetslaan, Nicolailaan, Sweelincklaan 1-60,

Zweerslaan
Wijk 152:  Aeolusweg, Cirrusweg, Dr.Letteplein, Nimbusweg, Stratusplein,

Zephyrusweg (1+3)
Wijk 185:  Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan, De Hooghlaan,

Albert Cuyplaan, Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan
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Alleen geldig op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 januari 2016

WeekendKraker!Weekend

Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! Kijk voor onze actuele 
openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden.

 Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Max. 4 keer de aanbieding per klant.

Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

   Hoogvliet,
altijd de

laagste prijs!

   Hoogvliet,

Robijn wasmiddel, 
wasverzachter of 
wasverzorging 
Alle soorten
Per stuk
van: 2.34 - 7.39
voor: 1.17 - 3.69 

50%
korting

5.985.985.985.
750 gram

Per kilo 7.97

0.490.490.490.
per pak

Per liter 0.33

DubbelFrisss 
Free 
Ananas grape of perzik
Pak 1.5 liter
1.41

 Culinaire 
varkensfi letrollade 
750 gram
8.98

Deze actie is geldig van
woensdag 27 januari 
t/m dinsdag 2 februari

Vorstelijke commotie in Lage Vuursche

Op vrijdag 5 februari en 4 maart is het ’s avonds anders zo rustige dorp 
Lage Vuursche in beroering. Theaterfestival Vuurol brengt de Winter-
Theaterwandeling, met koninklijke omlijsting. Buitengewoon uitgedoste 
prinsessen ontvangen de deelnemers en begeleiden hen naar drie gevari-
eerde voorstellingen op een steeds andere locatie. 

Poëzie en dans worden gecombineerd in de paardenstal van restaurant 
De Lage Vuursche. In de voorstelling ‘Tweezaam’ van Wordbites en 
choreografe/danseres Sanne Clifford gaat het over hoe we ons verhou-
den tot ons zelf, elkaar, onze omgeving. In de sfeervolle houten schuur 
van boerderij Schep vertelt de meesterverteller Bastiaan de Zwitser een 
hartstochtelijk verhaal over ware liefde en verleiding. 

Tot slot komt het publiek samen voor een Vorstelijke Veiling in de zaal 
van restaurant Het Vuursche Bos. Een onverwachte wending zorgt voor 
spanning bij het personeel van het veilinghuis dat kunst van onze Konink-
lijke Buurvrouw onder de hamer zal brengen. Voor het reserveren van 
kaarten (niet ter plaatse mogelijk) en meer informatie kijk op vuurol.nl. 

Lezeractie
Er is een beperkt aantal gratis kaarten beschikbaar voor lezers van De 
Vierklank. Stuur een mail naar info@vierklank.nl om in aanmerking 
te komen voor een gratis kaart (1 per aanvraag). Uit de inzendingen 
trekken wij willekeurig de winnaars. Alleen zij ontvangen daarvan per-
soonlijk bericht. Graag in het onderwerp vermelden Lezersactie Vuurol

Mag alles wat kan? 
 
Donderdag 28 januari om 20.00 uur wordt in de Centrumkerk aan de 
Julianalaan een filosofisch café-bijeenkomst gehouden. De onderwerpen 
die in het filosofisch café een plek krijgen hebben duidelijk relevantie als 
het gaat om levensvragen. 

In het Filosofisch Café van 28 januari wil ds. Benedikte Bos (Bilthoven) 
met de bezoekers van gedachten wisselen over het thema De volmaakte 
mens. Een korte documentaire voorafgaand aan het gesprek zal daartoe 
de aanzet geven. 

Wetenschap
De biomedische wetenschap kan steeds dieper ingrijpen in de wordende 
mens om die bij de geboorte al van ‘gewenste eigenschappen’ te voor-
zien. Het gaat bijvoorbeeld om langere benen om groter succes in de 
sport (atletiek, basketball en dergelijke) te verzekeren. Soms kan dat 
zelfs na de geboorte ook nog. Je kunt ook denken aan geestelijke eigen-
schappen zoals het afremmen van ongewenste eigenschappen. Misschien 
kun je iemand afhelpen van egocentrisme of pyromanie of geweldslust. 
De vraag is hoe ver de wetenschap met zulke eigenschappen mag mani-
puleren. Mag dat zomaar? Heiligt het doel de middelen? Waar ligt de 
grens? Kortom: genoeg gesprekstof. 
De toegang is vrij, een bescheiden vrijwillige bijdrage wordt gevraagd 
voor de verstrekte consumpties. Informatie: Hans Bouma, tel. 030 
2204496.

Gratis kaarten voor Taste of Holland

Van 12 t/m 14 februari wordt in Jaarbeurs Utrecht het foodfestival Taste 
of Holland plaats. Dit foodfestival brengt een eerbetoon aan Hollands 
culinaire glorie met een overdaad aan restaurants, foodtrucks en proe-
verijen. Twaalf provinciën, twaalf smaken: de lokale keuken bewijst op 
Taste of Holland dat Nederland meer is dan snert en stroopwafels. Als 
bezoeker schuim je in één dag alle provinciën af en vul je de maag met 
lokale delicatessen en gerechten van Nederlands meest toonaangevende 
chefs. Thuiskoks komen niet alleen proeven, maar vooral doen op Taste 
of Holland. Op de foodmarket zijn streekproducten uit alle provincies te 
koop, de inspiratie voor het bereiden van Oer-Hollandse gerechten doe je 
vervolgens bijvoorbeeld op bij de Academy for Masterchefs. Kijk voor 
meer informatie op Tasteofholland.nl. 

Voor Vierklanklezers is een beperkt aantal gratis kaarten beschikbaar. 
Stuur een mail naar info@vierklank.nl om hiervoor in aanmerking te 
komen. Uit de inzendingen trekken wij willekeurig de winnaars. Alleen 
zij ontvangen daarvan persoonlijk bericht. 

Repair Café met Decoratieworkshop

Op zaterdag 30 januari is er weer Repair Café, van 11.00 tot 15.00 uur 
bij de WVT in Bilthoven. Bij het Repair Café kun je kapotte spullen 
komen repareren met hulp van lokale reparatiedeskundigen. Zij helpen 
bij het repareren van kleding, elektrische apparaten, computers, fietsen, 
houtwerk en speelgoed. 
Emily en Alicia, de internationale stagiaires van de WVT, verzorgen 
een creatieve workshop ‘Potten Decoreren’. Hierbij kun je van een 
(meegebrachte) pot een prachtige gedecoreerde vaas, koektrommel, 
kaarshouder, of wat je maar wilt, maken. Voor de kinderen is er (ook) 
een knutseltafel waar zijn sieraden kunnen maken van recyclemateriaal. 
De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage welkom. Het Repair Café 
wordt georganiseerd door Transition Town de Bilt in samenwerking met 
Wijkvereniging WVT. Meer informatie op: https://repaircafebilthoven.
wordpress.com/



Nootjes
Te koop aangeboden

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

Triptrap kinderstoel met 
beugel € 40,-. Eiken 
BUFFETKAST 2 delen 
140x45x180cm € 65,-. Tel. 
06-55702207

Herenjas wol, merk Bijenkorf, 
zwart, maat L € 50,-. Tel. 030-
2292743 of 06-39858223

Skibroek zwart, Skijack 
blauw/wit/zwart, maat L 
€ 50,-. Tel 030-2292743 of 
06-39858223

Speelgoedauto's voor € 3,- 
heb je 6 leuke speelgoedau-
to's. Tel. 0346-282340

Metalen tafelmodel olielamp 
€ 15,-. Tel. 0346-211738

6 zilveren theelepels van Vara 
€ 10,-. Tel. 030-2720088

Leren zwarte instappers uni-
seks maat 39 € 4,-. Knielengte 
herenjas, gebruikt maat S 
€ 4,-. Tel. 06-16276013

Nieuw kookboek met stevige 
kaft, 80 gezonde Fairtrade 
recepten € 5,-. Nieuwe bruine 
plaid (verpakt) € 2,50. Tel. 
06-16276013

Afkort- verstekzaag Electro 
Berkum € 25,-. Tel. 035-
5771232

Honda aggregaat 24v, kleine 
reparatie € 40,-. Tel. 035-
5771232

Kärcher nat- droogzuiger 
€ 25,-. Opbergrek van ijzer 
€ 10,-. Tel. 035-5771232

Z.g.a.n. B.K. koekenpan 
ø28 cm, zwaar model € 8,-. 
Nieuwe witte Speedo bad-
muts, wit € 5,-. Tel. 030-
2202996

Nieuwe bruine leren dames-
laarzen met rekbare schacht, 
hoge laars maat 39 € 40,-. 
Rond gourmetstel van Tefal, 
geheel compleet € 10,-. Tel. 
030-2202996

Nieuwe zwarte, lak dames-
boots met rits aan de voorkant, 
geheel gevoerd met bont, maat 
38 € 30,-. 5 nieuwe legpuzzels 
van 1000 stukjes € 4,- per 
stuk. Tel. 030-2202996

Stalen Noren, nooit gedragen, 
maat 41 € 30,-. Tel. 0346-
212436

AEG centrifuge € 15,-. 
Radiatorkachel € 12,50. Tel. 
030-2291160
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

❏  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  ....................................................

2 x Heras hek (poort) palen 
110mm x2,25 m. op montage 
voet. Samen € 49,-. Tel. 030-
2202145

Doos Donald Ducks voor 
verzamelaar. Periode 1983-
1986,1992-1998 etc. € 10,-. 
Tel. 030-2250757 

Ruime, nieuwe gitaartas voor 
elektrische- of akoestische 
gitaar € 5,-. Tel. 030-2250757

SCHILDERIJEN van 2 hon-
den met een fazant. Boek met 
wapens van alle gemeentes 
in Nederland. Vliegbrevet uit 
1919. Prijs n.o.t.k. Tel. 0346-
210241

Personeel aangeboden
Zeer ervaren, betrouwbare 
en goede schilder biedt zich 
aan. Zowel voor binnen- als 
buitenschilderwerk. Tel. 030-
2540327 of 06-20605881

Ervaren jonge vrouw biedt 
zich als huishoudelijke HULP 
aan. Referenties op aan-
vraag. Tel. 030-2630342 of 
06-12316999

HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring. Referenties op 
aanvraag. Tel. 06-84974713

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. Tel. 06-50839418

Ook voor kleur en perma-
nentbehandeling kom je 
naar BETTY’S CORNER! 
Bel voor een afspraak: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 
Maartensdijk heeft er ber-
gen van. Bel voor meer info 
06-54753516

Te huur/ te koop 
BEDRIJFSRUIMTES 100m2 
- 400m2 aan de Industrieweg 
in Maartensdijk. Tel. 
06-54623282

Te huur, stukje GROND in 
Groenekan ca. 300 m2. Tel. 
06-30802620

W O O N R U I M T E /
HUURWONING gevraagd 
voor vrouw, in Maartensdijk 
per direct, voor langere tijd. 
Min. 2-3 slaapkamers. Tel. 
06-33795932

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Tuinservice van Vliet voor al uw voorkomende tuin-snoei-
zaag-rooi-straat (ver)(in)plantwerkzaamheden. Te koop vele 
soorten klein en groot fruitbomen/struiken,beukenhaag 60 
cm. à o,85 t/m 250 hoog à € 7.50. Mestkorrels cultera 25 kg 
à € 20,-. Kalk 10 kg à € 5,-. Bemeste tuinaarde 5 zk. à € 10,-. 
Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296

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

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen, restpartij open(haard)
hout, broeiramen en 1 ruiters 

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie
van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 
06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Gezocht: Huurhuis in Maartensdijk, Nieuwegein en 
IJsselstein. Voor lange termijn, bewoning door uitzendkrach-
ten. Inlichtingen bel 0342-410230, vragen naar Richard.

Cursussen/ trainingen 
Kennismaken met Mediteren - De Kunst van Aanwezig 
Zijn- in De Bilt. Op dinsdagavond 9 febr. start er weer een 
meditatietraining o.l.v. Peter Valstar. Hij combineert meditatie 
met Tai Chi, gericht op eigen levendigheid, kracht en ontspan-
ning. De cursus is niet prestatiegericht en geschikt voor ieder-
een. Tijd: 20.00 – 21.30 uur. Plaats: Patioschool De Kleine 
Prins. Kosten: € 120,-. Aanmelding en informatie: 030-
2591363 / info@astara-coaching.nl / www.astara-coaching.nl

Workshop ‘Overheersen emoties jouw eetgedrag?
Ontdek de 5 handige tactieken om jouw eetgedrag onder con-
trole te krijgen’ Wil jij dat jouw emoties niet langer de macht 
hebben over jouw eetgedrag? Positiever en meer ontspan-
nen in relatie tot voeding komen? Van eten genieten zonder 
schuldgevoel? Kom 12 mei naar Bilthoven (Frans Halslaan 
68). T/m 7 februari vroegboekkorting: van € 97 voor € 67. 
Voor details & aanmelding ga naar eetbuivrij.nl/workshop

Irene-heren verliezen
Zaterdag trad Irene H1 aan tegen APAC VTC H1 uit Woerden. De mannen 
van Irene, die afgelopen twee wedstrijden zeven punten hadden behaald, be-
gonnen onzuiver aan de wedstrijd waardoor ze de eerste set niet wisten te 
winnen. (23-25) De tweede set werd echter sterk begonnen en deze voor-
sprong werd niet meer weggegeven. Irene won deze set gemakkelijk. (25-19) 
De heren hadden had het initiatief in handen en wonnen ook de derde set door 
slim te serveren en een goed blok. (25-18) 

Optimistisch begon Irene aan de vierde set. Het spel van Irene werd minder 
zuiver en Woerden begon sterker te serveren. Na een vergeefse inhaalrace 
door de Irene heren pakte Woerden toch nog de vierde set met minimaal ver-
schil.(23-25) Een stunt tegen de nummer vijf van de ranglijst was mogelijk. 
Irene begon sterk aan de vijfde set en kwam drie keer op matchpoint. Woer-
den hield stand, kreeg een matchpoint en benutte dat. (14-16), waardoor Irene 
verloor met 2-3. 
Volgende week speelt Irene uit bij Velo in Wateringen. Daar liggen mogelijk-
heden om weer punten te scoren en op te klimmen op de ranglijst.
(Bart Deelen)

In Bilthoven bleek de ploeg uit Woerden uiteindelijk te sterk. (foto Bram van 
Aggelen)

B.Z.C. 
Brandenburg

De heren van Brandenburg – koploper in 
de 1e klasse – wonnen zaterdag afgetekend 
de derby tegen het onderaan staande Z.V. 
Utrecht met maar liefst 22-9. Een uitslag 

die doet vermoeden de Biltse ploeg een zeer 
goede wedstrijd speelde, maar dat was zeker 

in de 1e twee perioden niet het geval.

Brandenburg startte moeizaam en kwam zelfs op 
een 1-0 achterstand, alvorens de snelle counters 
toch gingen lopen en na de 1e periode een com-
fortabele 5-1 voorsprong op het scorebord stond. 
Ook in de 2e periode werd 5 keer gescoord door 
Brandenburg maar ook ZV Utrecht scoorde 5 keer 
vooral door niet geconcentreerd verdedigen aan de 
Biltse kant. De pressing werd niet goed uitgevoerd 
waardoor ZV Utrecht te veel schietkansen kreeg. 
Na een kleine donderspeech van coach Robert Ha-
vekotte tussen de 2e en 3e periode ging het weer 
beter. Maar toch leek het nog even spannend te 
worden toe ZV Utrecht terug kwam tot 6-8 maar 
vervolgens ging het veel beter lopen en liep Bran-
denburg uit na een 9-17 voorsprong na 3 perioden . 
In de laatste periode werd weer 5 maal gescoord ter-
wijl ZV Utrecht het net niet kon vinden in deze peri-
ode. Keeper George Panis stopte nog 2 strafworpen 
en Brandenbrug miste nog te veel man-meers in de 
laatste periode. Joost van den Burg was zeer goed 
op schot met 9 doelpunten.
Volgende week begint het 2e deel met de verre uit-
wedstrijd in Heerenveen. Een wedstrijd die eigen-
lijk ook geen problemen mag opleveren.
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SVM wint niet van koploper
Zaterdag hervatte SVM de competitie met de moeilijke uitwedstrijd tegen koploper CJVV in 

Amersfoort. De Maartensdijkse voetbaltrots had zich wellicht een andere herstart voorgesteld. 

Zonder haar topscoorder Mike de 
Kok, die op dit moment in het bui-
tenland verblijft, konden de gasten 
deze zaterdag geen echte vuist ma-
ken. Al in de 2e minuut kreeg Tom 
Jansen een kansje om de score te 
openen. CJVV was vanaf het be-
gin feller en combineerde beter dan 
SVM, dat op de counter loerde. Na 
9 minuten probeerde Tom Jansen 
het opnieuw, maar de Amersfoortse 
goalie redde fraai. 

Gaandeweg de eerste helft drong 
CJVV haar tegenstander terug, 
maar SVM-goalie Stijn Orsel hield 
voorlopig zijn doel schoon. Na 20 
minuten ontving Djoey Engel een 
(eerste) gele kaart. Enkele minu-
ten kende de leidsman van dienst 
aan CJVV een strafschop toe na 
een vermeend hands van Djoey 
Engel in het strafschopgebied; een 
waarneming, welke vergezeld ging 
met een (tweede) gele kaart en 
dientengevolge de verdere uitslui-
ting van Engel. SVM moest na de 
door CJVV benutte strafschop zo’n 
kleine 70 minuten verder met tien 

man, maar bleef knokken voor een 
beter resultaat. Een goed schot van 
Diederik Hafkemeyer leverde geen 
doelpunt op.

Ook na de rust bleef SVM het pro-
beren maar kon geen vuist maken. 
CJVV creëerde veel kansen en de 
bezoekers hadden geluk dat het 
lang maar 2-0 bleef (doelpunt in de 
50e minuut. In de laatste 20 minu-
ten bouwde CJVV de voorspong 

verder uit naar 4-0. Erno Steen-
brink redde de spreekwoordelijke 
eer en scoorde de 4-1.

SVM (14 gespeeld, 21 punten) 
is voorlopig weer middenmoter; 
CJVV (14 gespeeld, 30 punten) 
bewees overduidelijk tot de kampi-
oenskandidaten te willen behoren. 
Aanstaande zaterdag speelt thuis 
SVM tegen het laag geplaatste ’t 
Vliegdorp (14 gespeeld, 2 punten). 

Roy Wijman aan de bal met op de achtergrond naast wisselspeler de 
technische en medische staf van SVM. [foto Nanne de Vries]

Salvodames en heren winnen
Zowel de dames als de heren hebben hun wedstrijd gewonnen met 3-1. De dames wonnen 

in Soest tegen Sovoco en de heren reisden af naar Almere Haven om daar te winnen. 
Bijzonderheid bij de dames was dat het team voor de eerste keer dit seizoen compleet was.  

De heren verdedigden met deze uitslag hun fraaie derde positie.

De dames begonnen overtuigend 
aan de wedstrijd. Er werd hard ge-
knokt voor de punten, voor elke bal 
gingen de dames er vol in en dat le-
verde succes op. Ook de tegenstan-
der liet zich gelden waardoor het in 
deze set gelijk op ging. Uiteindelijk 
wist Salvo de set binnen te slepen 
met 22-25. In de 2e set was Salvo 
duidelijk de betere partij. Ondanks 
vele wissels die door Sovoco wer-
den toegepast hadden de Soester 
dames geen antwoord op het geva-
rieerde spel. Deze set werd gemak-
kelijk gewonnen met 13-25. Ook 
de 3e set bleef Salvo scherp. Spel-
verdeelster Carien de Ridder wist 
haar aanvalsters goed te bereiken 
zodat deze volop konden scoren. 
Setwinst met 25-17. De 4e set kon-
den de dames het goede spel van de 

vorige sets niet vasthouden. Door 
vermoeidheid ging de scherpte ver-
loren en eigende Sovoco zich deze 
set toe met 25-20. Door deze uitslag 
heeft Salvo weer een beetje lucht en 
kan het weer naar boven kijken. Op 
30 januari om 16.00 uur spelen de 
dames in de Vierstee tegen het laag 
geklasseerde Atalante. Om mooie 
kans om de stijgende lijn voort te 
zetten.

Heren
Salvo nam het op tegen het laag ge-
klasseerde Almere Haven. Aan het 
spel van Almere Haven was dit niet 
altijd te zien. Het was een wedstrijd 
met verschillende gezichten. Na 2 
sets stond er dan ook een 1-1 stand 
op het bord. In de 3e set lieten de 
heren zien dat zij dit seizoen men-

taal gegroeid zijn. Ondanks het niet 
altijd goede spel bleef Salvo rustig 
spelen en kwam er geleidelijk meer 
pit in het spel. Omdat de vaste spel-
verdelers Tara van Honschoten en 
Daan Duijvenstein niet mee deden 
fungeerde Peter Hegeman als set 
upper en deed dit na een gewen-
ningsperiode heel goed. De passing 
begon in de 3e set beter te lopen 
door een aantal goede passes van 
Emile Tournier. Na rake klappen 
van o.a. Antal en Teunis Aalberts in 
de 4e en laatste set, werd de wed-
strijd in Maartensdijks voordeel be-
slecht. De setstanden waren: 22-25, 
25-13, 24-26 en 20-25. De 3e posi-
tie kwam niet in gevaar. De Heren 
hebben nu een aantal weken vrij en 
spelen pas op 12 februari tegen VC 
Allvo in Almere. 

DOS wint ruim van concurrent 
Op de website van tegenstander Ekva (Eerste KorfbalVereniging Alemere) stond dat de ploeg 

boven zichzelf moest uitstijgen om koploper DOS te kunnen verslaan. De eerste twintig minuten 
van de wedstrijd lukte dit, maar hierna ging het licht langzaam uit bij de thuisploeg.

Nadat eerst DOS 2 in een spannende 
en rommelige wedstrijd met 12-15 
had gewonnen van Ekva 2 mochten 
de standaardteams aan hun wed-
strijd beginnen. Coach Steven Brink 
had twee wijzigingen aangebracht 
in zijn basisacht. Lisanne Groot en 
Mathijs de Rooij begonnen in het 
1e aanvalsvak. De eerste twintig 
minuten ging de wedstrijd gelijk op 
met twee teams, die in hoog tempo 
speelden. Direct vanaf het begin 
pakte DOS wel het initiatief. Een 
snelle voorsprong van twee doel-
punten bleef steeds in stand. Ekva 
kon goed bijblijven, maar toen was 

al te zien dat het veel energie kostte 
om onder de druk van DOS uit te ko-
men. Richting het rustsignaal bleek 
al dat dit bij Ekva zijn tol begon te 
eisen. Dit gaf koploper DOS de ge-
legenheid een voorsprong van vier 
punten te pakken.
Na de 9-13 ruststand kon Ekva in 
de tweede helft niet meer het niveau 
van het begin van de wedstrijd ha-
len. DOS bleef wel voluit gaan en 
gaf na tien minuten Ekva het nakij-
ken. Ekva, toch de nummer twee 
van de ranglijst, kon slechts één 
doelpunt scoren na rust. De West-
broekers vergrootten de voorsprong 

steeds verder en declasseerden zo de 
thuisploeg voor eigen publiek. Een 
1-14 overwinning in de tweede helft, 
bracht een einduitslag van 10-27. 
Ekva blijft nog steeds nummer twee, 
maar nu op vier punten afstand. Met 
nog vijf wedstrijden te gaan heeft 
DOS zo een belangrijke stap gezet 
op weg naar het kampioenschap. De 
ploeg gaf in deze wedstrijd ook dui-
delijk aan het niveau van de tweede 
klasse inmiddels te zijn ontstegen.
Aanstaande zaterdag speelt DOS 
om 20.40 uur thuis in De Vierstee. 
Tegenstander is dan het onder aan-
staande Kesteren.

Judokan in de prijzen
Zaterdag 16 januari namen 9 leden van Judokan Maartensdijk 
deel aan het 7e Colin Kist toernooi in Steenwijk. Rik Hartman 

(eerstejaars aspirant) veroverde een zilveren medaille. Jim 
de Ridder won bij de aspiranten -66 kg een bronzen medaille. 
Datzelfde resultaat was ook weggelegd voor Kees Szabo in de 

beginnerspoule -78 kg. 

Willem Sibinga Mulder deed mee bij de junioren -77 kg poule. Hij 
won één wedstrijd en verloor de tweede. Willem verdiende hiermee 
een bronzen medaille. Jojanneke Rijksen en Hedda van der Hulst zaten 
samen bij de senioren -62 kg. Dit was een grote, zware poule en ze 
gingen beide zonder medaille naar huis. Voor Erin Stekelenburg was dit 
haar eerste fighting wedstrijd. Zij deed mee in de beginnerspoule -59 
kg, won al haar wedstrijden en ging naar Maartensdijk met een gouden 
medaille. Na de pauze liet het duo Inez Devillee en Tessa van Schaik 
zien enorm gegroeid te zijn over het laatste jaar, maar nog onvoldoende 
om in aanmerking te komen voor het eremetaal. 

De medailleveroveraars (zonder Jim, Willem en Kees).

Reflex1 bijna 
kampioen

Met uitzondering van de laatste wedstrijd, welke als 
gelijkspel eindigde, heeft Reflex bijna alle wedstrijden 

gewonnen in de najaar-competitie.

Reflex1, bestaande uit Dragana Boshuis, Karin van de Berg, Eric Duij-
vestijn, Erwin Drenth en vaste invalster Jolinda Droogendijk, mocht 
vorige week de laatste uitwedstrijd spelen in Benschop. De eerste pun-
ten van de herendubbel werd na een driesetter binnen gesleept door 
Reflex. Daarna was het aan de dames om het 2e punt binnen te halen. 
Helaas liepen de tegenstanders een tandje sneller waardoor winst naar 
de tegenpartij ging. Bij de singles was het wisselvallig. De eerste werd 
gewonnen en de tweede nipt verloren. Bij de dames-singles werd hard 
geknokt en kon Dragana een winstpunt pakken. Tussenstand 3-3.

Na een korte thee- en adempauze begonnen de laatste 2 mixen. Karin en 
Eric lukten het net niet om een puntje winst te pakken; zij verloren de 
sets met 21-12 en 21-17. Karin en Erwin hadden het iets makkelijker. 
De eerste set wonnen ze met 21-18. Maar bij de 2e set werd Karin echt 
wakker en scoorde ze het ene na de andere punt, (21-11). Zo kwam de 
eindstand uit op 4-4 gelijkspel.
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Zaagwerk in de Biltse Duinen 
Utrechts Landschap maakt de bossen van de Biltse Duinen (en Bosch en Duin) mooier en 

gevarieerder. Deze maand is de aannemer gestart met het zagen van de bomen die zijn 
voorzien van een oranje verfstreep. Het gaat grotendeels om Amerikaanse eiken, maar ook om 

bijvoorbeeld Douglassparren en grove dennen. 

De werkzaamheden zijn zorgvuldig 
gepland en overwogen. Utrechts 
Landschap beheert zijn bossen om 
zoveel mogelijk tot een natuurlijk 
evenwicht te komen. Agressieve 
groeiers zoals de Amerikaanse eik 
worden verwijderd. Als Utrechts 
Landschap dat niet zou doen, blijft 
er een eentonig bos over met de 
snelste groeiers. Het bos wordt don-
ker en op de ondergrond zal weinig 
meer groeien. Zo’n bos is niet aan-
trekkelijk voor planten en dieren én 
niet aantrekkelijk voor wandelaars. 
In de Biltse Duinen was de achter-
stand in het bosbeheer enorm. Het 
kroon dak was vrijwel geheel ge-
sloten; er viel geen zonlicht op de 
bodem en er was geen structuur in 
de ondergroei. De diversiteit aan 
flora en fauna was beperkt. 

Natuurlijk evenwicht
Door bomen weg te halen, krijgen 
de overgebleven zomereiken, win-
tereiken, berken en grove dennen 
weer ruimte om te groeien. Deze 
boomsoorten herbergen een grote 
diversiteit aan insecten en daarmee 
een rijk vogelleven. De lichtinval 
op de bodem neemt toe en de plan-
ten zullen hier weer gaan bloeien. 

Er ontstaat een beter natuurlijk 
evenwicht. Een klein deel van de 
bomen in de Biltse Duinen wordt 
overigens niet verwijderd, maar 
ingezaagd (geringd). Deze bomen 
sterven af en bieden ruimte aan ho-
lenbroeders als de zwarte specht en 
vleermuizen.

Wandelaars
Tijdens de werkzaamheden en 
vooral bij de afvoer van de stam-
men, raken de paden beschadigd. 
De aannemer zorgt ervoor dat de 

wandelpaden na het werk snel weer 
in orde worden gemaakt. Utrechts 
Landschap beseft dat wandelaars 
kunnen schrikken van de aanblik 
tijdens de werkzaamheden, vooral 
in de Biltse Duinen. Daar heeft 30 
jaar lang geen groot bosonderhoud 
plaatsgevonden. Als de rust straks 
is weergekeerd en het bos zich van 
de ingreep heeft hersteld, ontstaat 
er een prachtig gevarieerd bos met 
een rijke leefomgeving voor plan-
ten en dieren dat aantrekkelijk is 
voor bezoekers.

Onderhoud in de Biltse Duinen.

Onderhoud Bos Voordaan van start
Volgens planning laat de gemeente De Bilt in de week van 25 januari Bos Voordaan bij 

Groenekan op kleine schaal opknappen. Bomen krijgen ruimte om te groeien en  
de entree aan de Vijverlaan wordt aangepast.

Met een groene stip is aangege-
ven welke bomen ruimte moeten 
maken voor een goede ontwik-
keling van het parkbos. Bij de 

ingang van het bos aan de Vij-
verlaan vernieuwt de gemeente 
komende zomer de palen en komt 
er een dwarsplank. Deze laatste 

is nodig omdat fietsers en andere 
voertuigen oneigenlijk gebruik-
maken van alternatieve routes 
naar het bos.

Bos Voordaan
Dit ruim 14 hectare grote, lang-
gerekte parkbos ligt ten noorden 
van Groenekan, op de overgang 
van de Utrechtse Heuvelrug naar 
het Vecht- en plassengebied. Het 
maakte deel uit van het voormalige 
landgoed Voordaan, dat eind 18e 
eeuw werd aangelegd door Abra-
ham Calkoen. De oorspronkelijke 
laanstructuur, de waterpartijen en 
het padenverloop zijn nog te her-
kennen. Dankzij een werkgelegen-
heidsproject tijdens de crisisjaren 
’30 van de vorige eeuw werd het 
bos vol met narcissen geplant; ze 
kleuren tegenwoordig nog steeds 
een groot deel van het park vrolijk 
geel tijdens het voorjaar.Bomen met een groene stip moeten het veld ruimen. [foto Henk van de Bunt]

Werkzaamheden fietstunnel van start
Onlangs is gestart met de voorbereidende werkzaamheden aan de nieuwe fietstunnel onder de 

Amersfoortseweg (kruispunt Vollenhoven) in De Bilt. Deze fietstunnel vervangt de bovengrondse 
fietsoversteek en zorgt voor een veilige en snelle doorgaande fietsroute tussen Utrecht, De Bilt en Zeist. 

Op kruispunt Vollenhoven 
(Utrechtseweg-Amersfoortseweg) 
moeten auto’s vaak wachten voor 
overstekende (brom)fietsers. Ook 
zijn er lange wachttijden voor fiet-
sers. De provincie heeft besloten 
om de doorstroming en de veilig-
heid op dit kruispunt te verbeteren 
door het aanleggen van een fiets-
tunnel onder de Amersfoortseweg. 
De aanleg van de fietstunnel wordt 

gecombineerd met onderhouds- en 
reconstructiewerkzaamheden aan 
dit kruispunt. Door deze werk-
zaamheden te combineren wordt 
de hinder voor het verkeer zoveel 
mogelijk beperkt.

Planning 
Op dit moment vinden er voor-
bereidende werkzaamheden plaats, 
zoals het verleggen van kabels en 

leidingen. Deze werkzaamheden 
worden uitgevoerd langs de paral-
lelwegen en leveren vrijwel geen 
hinder op voor het verkeer op de 
Amersfoortse- en Utrechtseweg. 

Zoals het er nu naar uitziet starten 
de echte werkzaamheden aan de 
tunnel en het kruispunt in de zomer. 
De fietstunnel is naar verwachting 
in november 2016 gereed.  

Bosbrandje
Wekelijks gaan ca. 120 bezorgers trouw op pad om De Vierklank te 
bezorgen. De afgelopen 2 weken heeft 1 ervan ons naar in de steek gela-
ten. Niet alleen is de krant niet bezorgd, maar ze zijn gedumpt in het bos 
en in de fik gestoken. Een voorbijganger zag rook, ging op onderzoek 
uit, heeft het vuur uitgemaakt en De Vierklank gebeld. We hebben de 
kranten verwijderd en zijn inmiddels een onderzoek begonnen naar de 
dader. U kunt ons helpen door te melden als u geen krant heeft gekre-
gen. Dit kan door te bellen naar 0346 211992, een mailtje te sturen naar 
info@vierklank.nl of via www.vierklank.nl/klacht

Een bezorger neemt een loopje met het milieu en het Leijensebos. Ziet u 
kranten in het bos of op andere plaatsen waar ze niet horen, neem dan 
contact op met ons.

Winter in Van 
Boetzelaerpark

Het was eindelijk een paar dagen echt even winter. Op dit moment is 
de vorst al weer verdwenen, maar vorige week lag er toch echt ijs op 
de vijver. Voor de eenden sterk genoeg om er overheen te lopen. 
(Frans Poot)

Laatste week: Maandmenu € 20,16

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
27-01
Do.

28-01
Vr.

29-01

Gebakken eendenborstfilet
met sinaasappelsaus

of
Gebakken snoekbaarsfilet

met pernodsaus
of

Flammkuchen met champignons, 
truffel en mozzarella

€ 10,-

Woe.
03-02
Do.

04-02
Vr.

05-02

Oosterse ossenhaaspuntjes met
sesam en Chinese kool

of
Gebakken zeewolffilet met

spek en bieslooksaus
of

Gevulde portobello met
blauwschimmelkaas uit de oven

€ 10,-
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