
Een uitgave van Vario Pers   Kon. Wilhelminaweg 461, 3737 BE Groenekan   tel. 0346-211992    e-mail info@vierklank.nl
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Lage Vuursche, Maartensdijk en Westbroek Nr. 2

21e jaargang
7 januari 2015

IOC-prijs postuum toegekend aan 
kunstenaar Jits Bakker

door Henk van de Bunt

Bij het NOS │ NOC*NSF Sportgala ontvangen winnaars de Jaap Eden Award. Deze bronzen 
sculptuur is ontworpen en gemaakt door Jits Bakker. De kunstenaar is dit jaar 

op 5 juni op 76-jarige leeftijd overleden. Aan de nazaten werd tijdens het 
sportgala postuum de IOC Sport and Art Award uitgereikt. 

Het Internationaal Olympisch 
Comité (IOC) geeft Nationale 
Olympische Comités jaarlijks de 
gelegenheid namens het IOC een 
prijs uit te reiken aan een persoon 
of organisatie in hun eigen land. 
Ieder jaar met een ander thema. 
Voor 2014 was het de Sport and 
Art Award. Deze Award is be-
stemd voor een kunstenaar die 
door zijn werk heeft bijgedra-
gen aan het verspreiden van de 
Olympische waarden en die via 
zijn werk deze waarden ook in de 
toekomst laat voortbestaan. Jits 

Bakker heeft in ‘de Jaap Eden’ de 
waarden Vriendschap, Respect en 
Excelleren verenigd. Ter herinne-
ring aan deze befaamde kunste-
naar, zijn werk en zijn betekenis 
voor de Nederlandse sport, werd 
de IOC Sport and Art Award door 
NOC*NSF voorzitter André Bol-
huis aan Tibo, de zoon van Jits 
Bakker, uitgereikt. 

Inspiratie
Tibo: ‘Voor mijn vader was sport 
ook een grote inspiratiebron. Hij 
werd gegrepen door de toppres-

taties van sporters, die telkens 
het uiterste uit zichzelf haalden, 
wat hij als kunstenaar ook heeft 
gedaan. Talent, keihard werken, 
en doorzetten! Hij was een top-
sporter in de kunst. Eén van zijn 
lijfspreuken was dan ook ‘be-
gin niet, of zet door’ en ‘kunnen 
is zo willen dat je het kunt’, wat 
ook opgaat in de sport. Als geen 
ander wist hij de beweging, dyna-
miek en de cruciale momenten in 
de sport vast te leggen. Naast zijn 
grote veelzijdigheid en wereld-
wijde oeuvre, heeft hij heel veel 
voor de sport gedaan. Zo ontwierp 
en creëerde hij ook de iconische 
en felbegeerde Jaap Eden sculp-
tuur sinds 1972’.

Jaap Eden Award
In 1972 werd de kristallen bokaal 
die tot dan toe werd uitgereikt 
aan sporters van het jaar, vervan-
gen door de huidige prijs: de Jaap 
Eden. Oud schaatser Ard Schenk 

en gymnaste Ans van Gerwen wa-
ren de eerste sporters die dit beeld 
ontvingen. Het door schilder-
beeldhouwer Jits Bakker ontwor-
pen kunstwerk is gebaseerd op de 
Nederlandse sportman Jaap Eden, 
die aan het eind van de 19e eeuw 
als wielrenner én schaatser furore 
maakte. In vier jaar tijd werd hij 
driemaal wereldkampioen op de 
schaats en tweemaal op de fiets. 
Absoluut hoogtepunt was het jaar 
1895, toen hij zowel op de fiets als 
op de schaats de wereldtitel ver-
overde, een prestatie die niemand 

hem ooit heeft nagedaan. 

Atelier
Tibo neemt nu de plaats van zijn 
vader Jits in het atelier over: ‘De 
kunst kreeg ik met de paplepel in-
gegoten. Jits heeft hier zijn hele 
leven gewijd aan zijn creaties en 
ik zet het werk hier nu voort in de 
geest van mijn vader. Hoewel ik 
twee academische kunststudies 
volgde, is de beste leermeester de 
praktijk, wat mijn vader mij bij-
bracht. Hij heeft mij vele levens-
wijsheden, ervaringen, talenten 
en de mooiste momenten mee-
gegeven. Dag in, dag uit werkten 
we samen. We waren bijna on-
afscheidelijk. Dit legendarische 
atelier is erfgoed geworden. Jits 
heeft hier alles opgebouwd. Zijn 
enorme oeuvre en internationale 
faam als kunstenaar is van hier-
uit ontstaan. Net als zijn kunst zal 
dit atelier tot in lengte van dagen 
voortbestaan’.

Op de foto is Tibo in het atelier, kijkend naar een portret van Jits, met 
links de Jaap Eden n rechts de IOC Sport and Art Award. 

advertentie

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl

0346 28 26 63 - kerkdijk 24a  westbroek

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

Inbraak bij 
Op de Terp

Op 24 december 2014 verschaften ongewenste personen zich toegang 
tot de voorraad van Wijnhandel Op de Terp aan de Dorpsweg in 
Maartensdijk. Volgens eigenaar Dik van de Bent wisten de dieven 
ongeveer 45 dozen wijn en gedestilleerd te ontvreemden door van 
deuren en ramen op harde wijze het glas ‘in te slaan’. [HvdB] 

Na alle wensen van voorspoed en zegen
die we allemaal weer hebben gekregen
kan met een beetje geluk 
het jaar niet meer stuk
aan de wensen heeft het echt niet gelegen

Guus Geebel Limerick

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461
 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

Alle medewerkers van 
De Vierklank 

wensen u een gelukkig 
en gezond 2015
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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. Gem. Noorderkerk

11/1 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
11/1 • 9.30u - Ds. L.W. den Boer

11/1 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

R.K. Kerk O.L. Vrouw
11/1 • 10.30u - Mevr. A. Veldhuis en 

Mevr. J. Mourits

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

11/1 • 10.15u - Ds J. de Wolf
11/1 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

11/1 • 10.00u - ds. L. M. Aangeenbrug
11/1 • 19.00u - ds. N. de Boo

H. Michaëlkerk
11/1 • 11.00u - pastoor A. Huitink

Pr. Gem. Immanuelkerk
11/1 • 10.00u - ds. G.M. landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
11/1 • 10.00u – ds. R. Alkema

Volle Evangelie Gemeente
11/1 • 10.00u - Dhr. Hans Somhorst

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

11/1 • 10.30u - 
Dhr. Drs. P.W. van der Steeg

Herv. gemeente Blauwkapel 
11/1 • 10.00u - Prop. G. A. van Ginkel  

11/1 • 18.30u - ds. G.A. Kruijmer

Herst. Herv. Kerk
11/1 • 10.30u - Ds. Vlietstra

11/1 • 18.00u - Dhr. Klok

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

11/1 • 11.00u - ds. R. van den Beld

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

11/1 • 10.00u - ds. G.H. Kruijmer
11/1 • 18.30u - ds. A. de Winter

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

11/1 • 10.00 en 18.30u - ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
11/1 • 9.30u - ds. R. van den Beld

St. Maartenskerk
1/3 • 19.00u – geen opgave ontvangen
11/1 • 10.30u - geen opgave ontvangen 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

11/1 • 10.00u - ds. R.W. van de Wal
11/1 • 18.30u - ds. P.H. Steenwijk

PKN - Herv. Kerk
11/1 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
11/1 • 18.30u - Ds. W. Poldervaart

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
gemeentebestuur De Bilt

Het gemeentebestuur van De Bilt nodigt inwoners en vertegenwoordi-
gers van verenigingen, bedrijven en instellingen uit voor de Nieuwjaars-
receptie. Deze feestelijke bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 8 
januari van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Mathildezaal van het gemeente-
huis in Bilthoven.

Een bezoek aan de Nieuwjaarsreceptie kan gecombineerd worden met 
een bezichtiging van de duo-expositie van Inger Kolff [gewassen inkt te-
keningen] en Dorry van Haersolte [beelden, werk op hout en papier]. 
De leden van de ArtTraverse werkgroep zijn aanwezig en zullen u met 
plezier over de werken informeren. 

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling toe!

Het college van burgemeester en wethouders van De Bilt,

de secretaris,
F.G. Wietses 

de burgemeester,
A.J. Gerritsen

VOORBEREIDING EN BEGELEIDING  

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

& Geersing

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

Uitvaartzorg Zeist – De Bilt 
Gevestigd te Maartensdijk

‘Ik ben er voor u, dag en nacht.’

Een goed mens, een levensgenieter, mijn maatje door dik en dun, 
onze lieve Albert heeft ons veel te vroeg verlaten.

Albert den Otter
Bilthoven, 12 februari 1965 Maartensdijk, 1 januari 2015

Everdina van Oostveen
Tries den Otter en Adri den Otter - Spelt
  Hendrik den Otter en Sandra den Otter - Plug
  Iris, Claire

Correspondentieadres: 
Tries den Otter en Adri den Otter - Spelt 
Godfried van Seijstlaan 27 D6
3703 BR Zeist

U kunt afscheid van Albert nemen op donderdag 8 januari van 
20.30 tot 21.00 uur in rouwcentrum Tap DELA, Soestdijkseweg-
Zuid 265 te Bilthoven.
De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 9 januari 2015 om  
13.00 uur in De Ontmoetingskerk, Koningin Juliana laan 26 te 
Maartensdijk, gevolgd door de begrafenis op de Algemeen 
Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk gelegen aan de  
Dierenriem te Maartensdijk.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in Het Koetshuis van 
Restaurant Maurits Hoeve, Dorpsweg 195 te Maartensdijk.

Geboren
4 januari 2015

Marijn
Zoon van Herbert en 
Marieke van Ginkel

Merellaan 9
Maartensdijk

Oud papier
Groenekan Zaterdag 10 janu-
ari haalt het Rode Kruis afdeling 
Maartensdijk oud papier op in 
Groenekan. U wordt verzocht het 
papier (gebundeld of in dozen) of 
de papierkliko vóór 9.00 uur aan 
de weg te zetten.

Maartensdijk Korfbalvereni-
ging ‘TZ’ haalt zaterdag 10 janu-
ari oud papier op in Maartensdijk. 
De papierwagens gaan zaterdag-
morgen om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht uw papierkliko of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

Adv2.2 Vierklank-2014 KLEUR..indd   1 3-3-2014   9:25:36

Met uw verweerde gezicht, uw ruige baard, uw verwarde haar
en pijp was u een karakteristiek man. Schotland was uw land
waar mensen geen zorgen hebben en het altijd ‘mooi weer’ is.

Bijna twaalf jaar lang voerde u een oneerlijke strijd met uw eigen
lichaam. We hopen dat u meer rust vindt op de eeuwige jachtvelden... 

Intens verdrietig dat wij hem moeten missen, 
maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend,

geven wij u kennis, dat is overleden mijn lieve man, 
onze lieve vader, opa en schoonzoon.

Pieter Bakker
† Nieuwegein, 3 januari 2015

Wilma Bakker-Lamme
Gijsbert en Jacqueline
 Lisanne, Janneke, Noortje en Babette
Pieter en Antonette
 Christina en Scott
Mark en Marjolein
 Robin, Daan en Esmee
Koen en Shirley
 Mick, Jet en Quint
Oma Lamme-Mekkes 

Mijn man, onze vader en opa ligt thuis opgebaard,
Laan van Niftarlake 107, 3612 BP Tienhoven (Ut.).

Woensdag 7 januari en donderdag 8 januari is er van
19.00 - 20.00 uur gelegenheid tot afscheid nemen.

Vrijdag 9 januari om 10.30 uur is er een dienst in
De Kerk, Laan van Niftarlake 62 te Tienhoven (Ut.),
waarna wij hem hier begraven op het kerkhof.

Hierna is er gelegenheid tot condoleren in ‘Het Olde Regthuys’,
Laan van Niftarlake 101 te Tienhoven (Ut.)

Correspondentieadres:
Laan van Niftarlake 107, 3612 BP Tienhoven (Ut.)

Het Filmhuis in het Lichtruim hervat haar fi lmcyclus in het nieuwe 
jaar op 14 januari met de Belgische fi lm Les Géants (2011) van Bouli 
Lanners. De aanvang is om 20.00u. Losse kaarten zijn vanaf ma. 5 jan. 
online verkrijgbaar via www.kunstenhuis.nl en indien nog voorradig in 
het Lichtruim, Planetenplein 2 te Bilthoven. 
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wenst iedereen uit 
gemeente De Bilt
een voorspoedig 

nieuwjaar toe.

Korfbalvereniging 
Tweemaal Zes

wenst u een gezond, 
sportief en gelukkig

2015!

Bouwbedrijf
D. de Graaff B.V.

Wenst u een
gelukkig nieuwjaar

Maartensdijk
Tel: 0346-213003

Mob: 06-20500049
www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Wenst u 
een

gelukkig 
nieuwjaar

Industrieweg 5 
3738 JW  Maartensdijk

Tel: 0346-216536
www.sunprofi t.nl
info@sunprofi t.nl

De Biltse Bewoners-
vereniging Woonspraak
wenst u een goed en 
gezond nieuwjaar.

WONEN DOEN WIJ MET ELKAAR

Wenst u een voorspoedig

Nieuw Jaar
Wij verwelkomen u in onze nieuwe

kliniek aan de Tolakkerweg in 

Maartensdijk

advertentie

Na 839 dagen werken is de reno-
vatie van de 190 woningen in het 
Burgemeester van Heemstrakwar-
tier tot een einde gekomen. Op 22 
december 2014 hebben de laatste 
bewoners van de SSW de sleutel 
gekregen van hun gerenoveerde 
woning. Dat is twee jaar nadat de 
eerste bewoner de sleutel kreeg.

De komende periode is de gemeen-
te nog bezig met de herinrichting 
van de openbare ruimte. Maar in 
het voorjaar moet de rust weer zijn 
teruggekeerd in het Heemstrakwar-
tier. De bewoners kunnen dan niet 
alleen genieten van hun nieuwe 
woning maar ook van een nieuwe 
wijk.

(Sander Wuis)

Nieuwjaarsconcert KBH
Zondag 4 januari gaf het Groot Harmonieorkest van de KBH een 
nieuwjaarsconcert in het H.F. Wittecentrum. Ter gelegenheid van het 
115-jarig bestaan van de KBH en het 40 jarig jubileum van het H.F. 
Witte had het concert het thema ‘Feest’ meegekregen en dat was het. 

Het massaal toegestroomde publiek kon genieten van een gevarieerd 
programma. De start was voor het nummer Happy New Year van 
ABBA, dat met veel gevoel werd gespeeld. Heel bijzonder was de uit-
voering van een nummer van Enrico Morricone, met als solist Wytze 
de Swart, op de alt-sax. Wytze speelde zijn partij op indrukwekkende 
wijze. De Radetzkymars Mars vormde de inmiddels traditionele af-
sluiter van een feestelijke middag.

(Frans Poot)

KBH zorgde voor een feestje in het H.F. Wittecentrum.

Kinderpersbureau in 
Hollandsche Rading

Maandag 5 januari startte er een nieuw persbureau in deze regio; een 
kinderpersbureau welteverstaan, gerund door leerlingen van groep 5 
t/m 8 van de Bosbergschool in Hollandsche Rading. Op Purple Mon-
day-ochtend werden de eerste redacteuren officieel aangesteld en het 
redactielokaal geopend door Robbie Kammeijer, sinds 2014 één van 
presentatoren van het Jeugdjournaal.

Hij gaf de leerlingen van de Bosbergschool en in het bijzonder natuur-
lijk de BosbergGazet-journalisten, tips en trics over het journalistieke 
vak. Daarna werd hij uiteraard ook door hen geïnterviewd. [HvdB]

Ad van Zijl, directeur-bestuurder van SSW overhandigt mevrouw Ribeiro de sleutel van haar gerenoveerde 
woning. Naast mevrouw Ribeiro, de heer Ribeiro en Harmen Poortman, werkvoorbereider Nijhuis Bouw B.V.

Laatste woning Heemstrakwartier

Let op!
In verband met verhuizing

vrijdag 9 januari
vanaf 14.00 uur gesloten.

Nieuwe openingstijden vanaf 12 januari:
maandag t/m vrijdag • 8.00 – 17.30 uur

24 uur per dag afhalen via kluisjessysteem

BETER DE BILT
Hoogbouw De Timpe

Bewonersavond over hoogbouw aan de kop
bedrijventerrein  Rembrandtlaan. Presentatie onderzoek 

naar 5 jaar besluitvorming. Maandag 12 jan 2015, 
Bremhorst, Jan van Eijcklaan 31. Aanvang: 20:00 uur.

Nieuwjaarsbijeenkomst Beter De Bilt
Do 22 jan om 20 u in WVT. Belangstellenden welkom. 

Thema: Bouwplannen? Hou het dorps!
info: ebberostvantonningen@beterdebilt.nl
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

100
gram 2.75

Speklappen 500
gram 3.98

500
gram 5.98

500
gram 4.98

Riblappen

Kipdijfilet

Superstunt! 
5 rookworsten 10.-

Hertenbiefstuk

Kip-tomaat-mozzarella Salade 
Bieslookpaté
Filet Americain 3x 100

gram 4.49

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

Huisgemaakte schouderham
Gebraden Rosbief 
Gebraden Kipfilet 3x 100

gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 8 januari
t/m woensdag 14 januari

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst
Paardenworst

Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

BOEREN JORIS 
35+ KAAS

KIPDIJ SPECIAAL
GEVULD MET KAAS!

5.50500
gram

5.981
kg

1.98250
gram

3.75250
gram6.00500

gram1.25100
gram

SCHOUDERKARBONADE
Extra donderdag voordeel!

Special van de week! PINDA’S
GEZOUTEN/ONGEZOUTEN

CASHEWNOTEN
GEZOUTEN/ONGEZOUTEN

Hamburgers
Katenvlinders
Gehaktstaven

6 halen / 
   5 betalen

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

Vers van de Traiteur
Chili Concarne
_________________________100 GRAM 0,99
Japanse Kip
MET NOEDELS OF RIJST

________________________ 100 GRAM 1,25
Boeu�  Bourguignon
MET RODEKOOL - PURE

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

Vers gesneden

Snijboontjes
400 GRAM

sappige

Navel 
Sinaasappels

Een uitgeperste prijs
verse 

Jus d’ Orange

Alle Lasagnes
____________________100 GRAM 0,99
Lijnen???
Bij aankoop van een bakje
Rauwkost
2e bakje naar keuze GRATIS!!!
VERS GESNEDEN

Hutspot
____________________500 GRAM 0,89

ALLEEN MAANDAG 12, DINSDAG 13
EN WOENSDAG 14 JANUARI

1,79 0,992,98

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot
___________________________ 100 GRAM  0,70

Volop lekkere
Clementines 

Mandarijnen!!
Uit eigen keuken

EXTRA GEVULDE KIPPENSOEP
____________________________ LITERBAK  3,95

2x 1/2 liter
Héél Kilo
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Koeriersdiensten
national

Wenst u 
een zeer 

voorspoedig 
2015!

☎ 0346-213549
✉ hfnational@gmail.com

Praktijk 
Rosarium

Voetrefl exzonetherapeut 
Hester Visser wenst u een 

lichtvoetig 2013! 
www.praktijkrosarium.nl

Adv. Rosarium-Vierklank 2012-12.indd   1 12-12-12   11:45

Voetreflexzonetherapeut
Hester Visser wenst u een

lichtvoetig 2015!

Praktijk 
Rosarium

Voetrefl exzonetherapeut 
Hester Visser wenst u een 

lichtvoetig 2013! 
www.praktijkrosarium.nl

Adv. Rosarium-Vierklank 2012-12.indd   1 12-12-12   11:45Dinsdag 27 januari 2015, 20.00:
lezing door Hester Visser 

bij de Bilthovense Boekhandel.
www.praktijkrosarium.nl

voor een offerte of boeking:

Personal Touch Travel

Prinsenlaan 19, Maartensdijk

Tel. 06 52633573

helen.brinkhuis@

personaltouchtravel.nl

Veel reisplezier in 2015!
Hessenweg 151  •  3731 JG  •  De Bilt   •   T 030 - 220 42 62

www.jorijksen.nl   •   info@jorijksen.nl

Wij wensen U
een gelukkig 2015& Geersing

“Ik ben er voor u.
 Ook in 2015”

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43 of 0800 8192
U kunt altijd bij ons terecht, ongeacht waar en óf u verzekerd bent

Uitvaartzorg Zeist – De Bilt 
Gevestigd te Maartensdijk

wensenu een

Ook in uw (nieuwe) huis 

voelt u zich in 2015 THUIS

Wenst u een � jn woonjaar

Bilthoven/Soest

030 229 00 79
035 601 13 04 Gé Westerbeek

Jeugdhulp
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
(030) 229 50 50
info@cjgdebilt.nl
www.cjgdebilt.nl

Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo)
Team MENS op Maat
(030) 727 15 57
mensopmaat@mensdebilt.nl
www.mensdebilt.nl

De gemeente is met ingang van 
2015 verantwoordelijk voor vrijwel 
alle ondersteuning op het gebied 
van welzijn, zorg, opvoeding en 
werk en inkomen.

Waar kunt u vanaf 1 januari 2015 terecht met uw vragen?

Kijk ook op www.debilt.nl

Participatiewet
Regionale Sociale Dienst
(030) 692 95 00
www.rsdkrh.nl

advertentie

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Deze maand

20% korting
op alle

 kaarsen
Breng een lichtje

in deze

donkere dagen!

Met de Rotary naar de 
Efteling

Zondag 21 december bezochten 
afnemers van de Voedselbank op 
uitnodiging van Rotary Club Groot 
Bilthoven de Efteling. Meer dan 80 
kinderen en hun ouders genoten van 
een prachtige winter-Efteling. Het 
was een fantastische dag die begon 
vanaf het gemeentehuis. Met de bus 
naar Kaatsheuvel, lekker slenteren 
door het park en een broodje Unox 

toe. Om 18.00 reed een bus vol blije 
kinderen en hun ouders weer terug 
naar Bilthoven. De dag was moge-
lijk gemaakt door de opbrengst van 
Act-Now, een jaarlijks terugkerend 
evenement georganiseerd door de 
Rotary. Dit jaar zijn goede doelen 
gekozen waarbij het kind centraal 
staat. Daar sloot dit uitje perfect op 
aan.            (Stephan Bosman)

V.l.n.r. Richard Vester, Ellien ten Cate (beide van de voedselbank) en 
Stephan Bosman (Rotary)

Jubileumuziek in 
Schutsmantel

Zondag 4 januari gaf het ensemble Imre Rolleman - fluit + Jeroen 
Liedorp - piano een Nieuwjaarsconcert in zorgcentrum Schutsmantel. 
Het ensemble bracht een gevarieerd klassiek programma met werken 
van o.a. Bach, Arriagada, Sibelius en Gershwin. Dit was het 125-ste 
concert van Stichting Muziek in Huis in De Schutsmantel.      [HvdB]

Bestemmingsplan 
Rembrandtlaan (De Timpe) 

Onderzoek naar de gemeentelijke besluitvorming

‘Dossieronderzoek naar het bestemmingsplan Rembrandtlaan’ luidt de 
titel van de notitie opgesteld door fractievoorzitter Ebbe Rost van Ton-
ningen van Beter De Bilt. Hij heeft er dagenlang aan gewerkt om dos-
siers over een periode van meer dan 5 jaar door te nemen. 

Doel van zijn caseonderzoek is de evaluatie van het gemeentelijk beleid 
De Bilt ten aanzien van de participatiemaatschappij en de bijbehorende 
communicatie met burgers. Een dergelijk onderzoek van een raadslid 
naar de jarenlange besluitvorming van het gemeentebestuur is nog 
niet eerder voorgekomen. Het zou vergeleken kunnen worden met een 
APK-keuring van het gemeentebeleid voor de participatiemaatschap-
pij. Onderwerpen die Rost van Tonningen beschrijft zijn burgerpartici-
patie, de communicatie, de planning, de gemeentelijke besluitvorming 
en de projectleiding. Daarbij zijn de bouwhoogten van De Timpe en de 
naleving van het beleid gericht op het ‘dorps karakter’ van de gemeente 
bijzondere aandachtspunten. 

Uitstel
Het College van B&W wil het bestemmingsplan Rembrandtlaan, dat 
B&W begin december 2014 heeft aangepast, in januari 2015 in de ge-
meenteraad tot besluitvorming brengen: op donderdag 15 januari in de 
raadscommissie Openbare Ruimte en op donderdagavond 29 januari 
in de gemeenteraadsvergadering. Beter De Bilt wil dat de besluitvor-
ming een maand wordt uitgesteld om burgerorganisaties, winkeliers en 
bedrijven en ook de klankbordgroep de kans te geven een zorgvuldig 
oordeel te vormen over het bestemmingsplan. De klankbordgroep moet 
zich nog uitspreken over de gewijzigde plannen.

Toelichting
Op maandag 12 januari 20.00 uur in de Bremhorst, Jan van Eycklaan 
31 wil Ebbe Rost van Tonningen zijn onderzoek voor burgers en bedrij-
ven toelichten en is dan beschikbaar voor vragen en opmerkingen. De 
gemeenteraadsleden zijn als toehoorder van harte welkom. Exempla-
ren van het onderzoek zijn aan te vragen bij ebberostvantonningen@
beterdebilt.nl .



Maximaal resultaat voor
een minimale prijs!

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

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

06 - 31161231
simone@admimax.nl

www.admimax.nl

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

Flexibel Betaalbaar

Persoonlijk Liefdevol

  Ook in De Bilt, Bilthoven en Lage Vuursche!

Meer informatie op www.kroostopvang.nl of neem 

contact op met gastouderbegeleider Rianne Lozeman 

rianne@kroostopvang.nl en 06-48708385  

Kleinschalige kinderopvang bij professionele gastouders

Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE De Bilt

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

n Taxaties en pachtzaken
n Ruimtelijke Ordening & Milieu
n Makelaardij landelijk gebied
n Onteigening en planschades

algemeen telefoonnummer: 026 - 379 20 75
www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

6

OostenrijkseAppelstrudel
van € 6,75nu € 5,95

Kaiserbroodjes
4 stuks        € 1,-

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

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)

De nacht bepaalt uw dag!

 B E D D E N

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

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

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

Voor onze opruiming

komt u uw 
bed uit!

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

GRATIS
1/5 Staatslot

bij aankoop van
3 tijdschriften!

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

SALE
OP DE HELE

NAJAAR-, WINTERCOLLECTIE

52%
KORTING*

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

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

Vierklank 
bezorger worden?
We hebben nog wijken vrij.

De Bilt/Bilthoven
Hollandsche Rading
Westbroek
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BETER DE BILT

Wij wensen u in
2015
een nóg Marieke Aben

Voetreflexologie Reading/Healing
06-16240683
mariekeaben@casema.nl

Nieuwe stappen
toegewenst in 2015

Praktijk Voet&Licht

G&CC De Biltse Duinen 
en 

Golfpark De Biltse Duinen
wensen u een 

prachtig golfjaar

Wijnhandel Op De terp

wenst u een
voorspoedig
nieuwjaar!

Joop en Jannie 

van Rossum en 

hun medewerksters 

wensen u een 

Gelukkig

Nieuwjaar toe.

wenst alle peuters 
een heerlijk en 

speels peuterjaar.

Uw peuter is in 2015 van harte welkom.
www.debosbergschool.nl

1133_BC_Adv_PSZ_def.indd   1 16-12-14   12:57

-50%
op vele merk(zonne)brillenSale

van
gestel
optiek

Wintersale
15/ 16 / 17januari 
donderdag vrijdag zaterdag

vangesteloptiek Emmastraat 38  |  1211 NH Hilversum  |  T [035] 621 20 72  |  vangestel.nl  

Monturen en zonnebrillen van bekende 
merken als Ralph Lauren • Façonnable 
Dolce & Gabbana • POLO • Paul & Joe 
met maar liefst 50% in prijs verlaagd!

(Uitgezonderd de nieuwe collectie)

advertentie

Nieuwe 
fractievoorzitter D66
Dolf Smolenaers wordt per 1 januari 2015 fractievoorzitter 
van D66 in de Gemeenteraad van De Bilt. Frans Poot treedt 

terug en wordt vicefractievoorzitter.

Frans Poot (65) had aan het begin 
van deze raadsperiode aangegeven 
dat verderop in deze periode af-
wisseling van de wacht mogelijk 
zou zijn. Na een inwerkingsperi-
ode achtte de fractie de tijd rijp om 
het stokje over te dragen en koos 
vervolgens voor Dolf Smolenaers. 
Frans blijft lid van de gemeente-
raadsfractie en wil zich deze peri-
ode meer richten op zijn volksver-
tegenwoordigende taak.

Dolf Smolenaers (30) stond num-
mer 2 op de lijst en was bestuurs-
lid van D66 in De Bilt. Daarvoor 
was hij actief binnen D66 in het 
Limburgse Weert. Hij zat in de Pro-
grammacommissie voor de Raads-
verkiezingen en maakte met Poot 
deel uit van het formatieteam voor 
het huidige college. Dolf studeerde 
geschiedenis in Nijmegen en is 
zelfstandig werkend componist on-
der de naam ‘meneer geluid’.

Fijn boekenjaar gewenst

Martha van Seters toast 
met Bas van Loo tijdens 
het nieuwjaarsfeestje in de 
boekhandel aan de Hessenweg. 
Alle boekenliefhebbers waren 
uitgenodigd om het glas te 
heffen op een mooi boekenjaar 
en voor de start van de 
uitverkoop. 

Naast letters en een drankje 
waren er smakelijke hapjes 
die door Slagerij van Loo van 
de Hessenweg 183 verzorgd 
werden. 

Hoogvliet en SportCity
Van maandag 5 tot en met dinsdag 20 januari 2015 ontvangen klanten 
van de Hoogvliet supermarkt, Leijenseweg 127 in Bilthoven bij beste-
ding vanaf 10 euro aan boodschappen een kaartje met een wincode. Met 
deze wincode maakt men kans op een jaar gratis sporten ter waarde van 
€ 570 bij sportschool SportCity, Leyenseweg 123 te Bilthoven.

Klanten kunnen de wincode tot en met zaterdag 31 januari invullen 
op een speciale pagina op de website van SportCity. Onder de deelne-
mers wordt door middel van loting een prijswinnaar geselecteerd die de 
hoofdprijs, een jaar lang gratis sporten, in de wacht sleept. Alle deelne-
mers ontvangen in ieder geval een dagpas ter waarde van € 17,50 om 
een dag lang gratis en vrijblijvend gebruik te maken van de faciliteiten 
van de sportschool.

Oudjaar in Dijckstate
door Henk van de Bunt

Rond de 40 personen hadden zich aangemeld voor de Oudejaarsviering 
2014 die door Wout en Wil van den Brink in het verbouwde Dijckstate 
was georganiseerd voor ouderen. De hoofdzakelijk bewoners van de 
huurappartementen (van SSW) van Dijckstate en Toutenburg waren in 
een klein zaaltje bijeengekomen voor een avond van 19.00 tot 01.00 uur. 
Er werd bingo gespeeld, een verloting gehouden en andere spelletjes ge-
daan. Er was koffie en thee en de oliebollen en appelflappen ontbraken 
uiteraard ook niet. 

Het was de achtste keer dat Wout van den Brink deze oudjaarviering 
organiseerde: ‘Wij maken er geen ‘reclame’ meer voor. Deze ruimte in 
Dijckstate kan niet meer personen herbergen en ook voor ons moet het 
behapbaar blijven. Gelukkig konden we ook dit jaar weer rekenen op een 
groot aantal vooral lokale sponsors’, aldus de enthousiaste organisator. 
‘Jammer, dat dit voor mij en mijn vrouw Wil de laatste keer is, dat we dit 
samen mochten doen. Mijn gezondheid laat een verdere voortzetting niet 
toe. Ik hoop voor de bewoners dat er iemand anders dit stokje wil gaan 
overnemen’. 

Veel belangstelling voor de oliebollen, het gezellig bij elkaar zijn en de 
goed gevulde prijzentafel bij de bingo.
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HET NIEUWJAARSGEHAKT
Met rund en varkens vlees bereidt, groenten, kruiden, eitje,
paneermeel. Met de allerbeste wensen voor 2015 500 gram 4,98

DE MACHO BURGERS
Voor de goede voornemens, 100% rundergehakt,
super stoer gekruid. Wie durft het aan? Per Macho 2,50

ONZE ROOKWORSTEN
Met goud bekroond. Ca 20 min. wellen; lekker bij de stamppot
of op een broodje. Allergeen vrij; � jn of grof 3 stuks 6,75

DE SPEENVARKENSPEKLAPJES
Super lekkere smaakvolle lapjes, krokant uit te bakken,
eventueel gekruid. Dunne krokante smaakmakers 500 gram 4,98

HEERLIJKE POLLO PAELLA
Huis gemaakt met o.a. kippendij� let, groenten, gele rijst en
originele kruiden. Opwarmen in de pan/magnetron! 100 gram 0,95

HET BILTENAARTJE
Met o.a. malse kip� let in super combinatie met kruidencrème
kaas en rauwe ham. Wegens groot succes verlengd 100 gram 1,45

TIP: Van maandag 12 t/m woensdag 14 januari

LEKKERE BALLETJES GEHAKT

Met een eitje, kruiden 3 stuks 3,30
ABERDEEN ANGUS RIBLAPPEN

100 dagen graan gevoerd 500 gram 7,50

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 5 t/m zaterdag 10 januari 2015. Zetfouten voorbehouden.

iedereen goedkoper tanken        

Kleine Beer 1
Altijd open

Bilthoven

De Bilt
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Jachtlaan

Melkweg

A27

Prins Bernhardweg

Gemeentehuis
De Bilt

RIVM
Bedrijvenpark

Larenstein

31

31

* Korting op basis van Tango brandstofadviesprĳs, zie tango.nl/prĳzen. Deze korting vervangt de huidige korting.

KNALLER
OPENINGS
MAANDAG 12 T/M ZONDAG 18 JANUARI

15 ct/l
 KORTING *
OP DIESEL16 ct/l

 KORTING *
 OP BENZINE

TANGO  BILTHOVEN

Alleen voor vrouwen

Zaterdag 3 januari opende Henny Langelaar haar eigen sportschool 
aan de Molenkamp 46 waar vrouwen van 12 tot 88 kunnen werken 
aan een gezonde levensstyle. Henny is al tientallen jaren actief in 
de sportwereld met het begeleiden en trainen van vrouwen. Zij help 
met: afvallen, fi guurcorrectie, dieetplannen, verantwoord bewegen, 
streven naar vermindering van medische klachten, vermindering 
van stress en geestelijke ontspanning. Door een intensieve 
persoonlijke begeleiding en een persoonlijk trainings-programma 
wordt er maximaal gewerkt aan de doelstellingen. Kijk op www.
womensportsonly.nl, locatie De Bilt of bel 06-5476 5505 voor meer 
informatie

Café Chantant 
in Schutsmantel

Zondag 11 januari wordt in 
wooncentrum Schutsman-
tel, Bilthoven Café Chantant 
gehouden. Een programma 
waarin humor en ernst beiden 
een plekje hebben met lied-
jes van weleer, zoals van Toon 
Hermans, Jacques Brel, Lou 
Bandy, Wim Sonneveld (Friso 
Wiegersma), Martine Bijl en 
anderen. 

Een gezellige muzikale reis 
waarop men met uiteenlopen-
de typetjes zal kennismaken. 
Uitvoerenden zijn de bekende 
Houtense muzikant Hans Man-
ders (accordeon en mondhar-
monica) en Jannet Vegter (zang 
en performance). Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis.

Dansen van Universele Vrede 

De ‘Dansen van Universele 
Vrede’ hebben hun wortels in 
het werk van Samuel L. Lewis, 
zen- en soefi-meester uit San 
Francisco. Het zijn eenvoudi-
ge, meditatieve, vreugdevolle 
kringdansen en de teksten en 
bewegingen worden bij elke 
dans opnieuw uitgelegd. 

Hierdoor kunnen nieuwko-
mers gemakkelijk instromen. 
Zondag 11 januari van 14.00 
tot 17.00 uur in de Woudka-
pel in Bilthoven. Aanmelden 
c.q. info: 06 15830720 of 
d.aulenkamp@online.nl 

Dialoogavond 
bij Bilthovense Kring

Op maandag 12 januari houdt 
de Bilthovense Kring haar 
jaarlijkse dialoogavond. Het 
bestuur nodigt alle belangstel-
lenden uit om te brainstormen 
over het thema van de lezin-
gencyclus in 2015-2016. Deze 
avond is open voor alle mensen 
die de lezingen bezoeken. Tij-

dens de onderlinge gesprekken 
worden de contouren voor het 
nieuwe jaarthema geschetst. Op 
deze wijze krijgt iedereen de 
gelegenheid om mee te denken 
en een bijdrage te leveren aan 
het jaarthema 2015-2016. De 
organisatie is in handen van de 
Bilthovense Kring voor Wijs-
begeerte en Psychologie en de 
avond wordt gehouden in Huize 
Het Oosten, Rubenslaan 1-3, 
Bilthoven van 20.00 tot 22.00 

Blessed by
Comfort

Gelukkig Nieuwjaar!
30% KORTING OP ALLE WINTER-

KLEDING & ACCESSOIRES

Dit weekend staan we in Duitsland op de K+K Cup in Munster!

        Outfits               Boots          Accessories

BOTABOOTS COMPANY
Showroom: Industrieweg 24 a Maartensdijk

do-vr 13-19u. & za 12-17u.
Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events
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“De SP De Bilt
 wenst u en

uw geliefden een

gelukkig en sociaal 

2015”

verzorgt weer de cursus

EEN INLEIDING IN DE
MUZIEKGESCHIEDENIS II

Klassicisme – Romantiek –
20e eeuw

in Bilthoven,
januari – april 2015

Zie: www.musicadocet.nl

Muziekhistorisch Bureau

De Ruiter Body and Mind
Pilates lessen in Maartensdijk

surf naar www.drbm.nl

Wij wensen u 
een sportief 

2015 toe!

wenst u
een gelukkig 
nieuwjaar! 

Groenekanseweg 166 
3737 AK Groenekan

info@instituutlereve.nl
www.instituutlereve.nl

tel: 06 30731173 / 0346 210949

Wij wensen u
een Gezond, Groen

en Gelukkig Nieuwjaar

Gruttolaan 32
Maartensdijk
T 0346 211838

www.mokveldhoveniersbedrijf.nl

Het team van De Voorjaarsfair 
wenst u een gelukkig nieuwjaar! 

Hopelijk tot ziens op 
de fair op 30 mei 2015!

Om4zo4lang4mogelijk4zelfstandig4thuis4te4blijven4
Wij komen aan huis in de hele regio! 

www.ergogooi.nl4 4 4 035-62848104

advertentie

Douwe Tijsma: ‘Het jaar 2014 stond 
in het teken van het 80-jarig bestaan 
van de Rode Kruis afdeling De Bilt 
met veel aandacht voor onze vrij-
willigers. Vrijwilligers van de con-
tactcirkels, van onze jeugd, onze 
sociale hulp, noodhulp, oud papie-
rinzameling, collectanten en collec-
te-coördinatoren, het vakantiepro-
ject, chauffeurs ,gebouwbeheerders 

en bestuursleden’. Tijsma had wat 
rekenwerk gedaan en noemde het to-
taal aantal uren per activiteit dat was 
besteed door deze groep en kwam 
uit op zo’n 5000 vastgelegde uren. 
Tijsma gaf ook aan wat daar voor 
terug komt: ‘Heel veel liefde en ple-
zier van onze gasten en vrijwilligers. 
Mensen, die we uit isolement kun-
nen halen, die we helpen als ze pijn 
hebben, die op ons wachten als ze ’s 
ochtends wakker worden, mensen 
die nog dagenlang nagenieten van 
een dagje uit. We kunnen dat alle-
maal doen door geld in te zamelen 
middels collectes en het ophalen van 
oud papier, uit vergoedingen voor 
onze hulpverleningen en uit spon-
sorbijdragen’. 

2015 
Het 80-jarig jubileum heeft volgens 
Tijsma al meer bekendheid gegeven. 
In 2015 bestaat de (voormalige) af-
deling Maartensdijk e.o. 70 jaar. 
Deze is opgericht in 1945 met o.a. 
een noodhospitaal in Hollandsche 
Rading. Mogelijk valt bij de jubile-
umactiviteit iets te combineren met 
70 jaar bevrijding? In 2015 dienen er 
reglementair een nieuwe voorzitter 
en een nieuwe secretaris te komen. 
De twee maal vier jaar termijnen 
zitten er voor deze functionarissen 
op en daarnaast is het goed dat het 
Rode Kruis, ook het bestuur, nieuw 
vers bloed krijgt’. Tenslotte meldde 
de voorzitter de intentie tot meer sa-
menwerking met de Zonnebloem in 
Maartensdijk en De Bilt bij het zich 
inzetten voor de, vooral, niet zelf 
redzame mensen. 

Sarie Penning
Burgemeester Arjen Gerritsen reikte 
medailles van verdienste uit aan o.a. 
mevr. Sarie Penning: ‘Mevr. Pen-
ning is al heel lang actief als vrijwil-
liger, sinds december 2004 is ze ook 
actief bij het Biltse Rode kruis. Ze 
heeft een respectabele leeftijd (van 
80plus), en ze doet al vele jaren vrij-
willigerswerk op de spelmiddagen 
in Schutsmantel en in de Bremhorst. 
Ze heeft een open belangstelling 
voor andere mensen en vindt het 
belangrijk dat eenzame mensen re-
gelmatig bezoek krijgen. Ze heeft 
zo haar eigen ‘mensen’ die ze steeds 
eenmaal per 3 tot 4 weken bezoekt, 
gewoon voor de gezelligheid! Ook 
heeft ze lange tijd bewoners van de 
verzorgingshuis d’Amandelboom 
bezocht. Ze woont alleen en haar 
kinderen wonen niet in de buurt. Zij 
bezoekt nog steeds een paar mensen 
en wil deze mensen blijven bezoe-
ken zolang zij dat nog kan doen. Zij 
voelt zich bezwaard dat ze zo weinig 
meer kan doen, maar dit werk is ook 
heel mooi en het blijft heel belang-
rijk. Er komen steeds meer mensen 
die alleen blijven wonen en weinig 
contacten hebben’. 

Milagros 
Vervolgens onderscheidde de bur-
gemeester Milagros Lopez Moral: 
‘Milagros is als vrijwilligster bij 
het Rode Kruis begonnen in janu-
ari 2005, toen ze tijdelijk minder 
werk had. Zij is een heel bijzondere 
vrouw, Spaans van geboorte. Ze is 
altijd vrolijk en erg creatief. Ze heeft 
in de afgelopen jaren - toen ze nog 
veel vrije tijd beschikbaar had - al-
lerlei leuke cadeautjes gemaakt voor 
de verkoop ten bate van het Rode 
Kruis. Aanvankelijk bezocht ze ook 
regelmatig eenzame mensen thuis. 
Dat was soms een hele opgave, zoals 
die keer toen ze tegen etenstijd werd 
gebeld door een verwarde mijnheer, 
die zijn sleutel niet meer kon vin-
den: ‘of ze maar even wilde komen’. 
Tien minuten later stond ze op de 
stoep, inclusief een reservesleutel. 
Ook deed ze vrijwilligerswerk in de 
instelling voor geestelijke gezond-
heidszorg ‘De Windehof’. Intussen 
is ze weer volledig aan het werk. Ze 
is nog steeds actief bij de bingomid-
dagen in de Koperwiek en doet vrij-
willigerswerk bij de receptie van de 
Bremhorst. En ze zorgt ervoor dat de 
vrijwilligers en gasten van de Rode 
Kruis sociale hulp-activiteiten op 
hun verjaardag een mooie kaart krij-
gen in haar prachtige handschrift’.

Jochem van Zijtveld
Jochem is volgens Gerritsen al tien 
jaar actief bij het Rode Kruis als 

vrijwilliger in de hulpverlening 
( EHBO): ‘Hij komt - zoals veel 
Maartensdijkse vrijwilligers - uit 
een gezin met beide ouders in het 
Rode Kruis. Om precies te zijn: 
zijn beide ouders ‘Jochem senior’ 
en ‘mejuffrouw van Brummelen’, 
behoorden tot de oprichters van het 

Maartensdijkse Rode Kruis in de 
Hongerwinter van 1945. Er werd 
toen onder andere een noodhospitaal 
opgericht in Maartensdijk. Ondanks 
dat het Rode Kruiswerk hem met 
de paplepel is ingegeven, heeft het 
toch nog vrij lang geduurd voordat 
hij zich aansloot bij de hulpverlenin-
gen. Zijn broer zorgde tussendoor 
voor de verbindingen. Jochem is wat 
dat betreft een echte laatbloeier. Hij 
is dan ook een beetje een perfectio-
nist. De Rode Kruisspullen vindt hij 
vaak niet voldoende: het moet meer 
en vooral beter. Maar hij is altijd 

paraat bij de EHBO hulpverlenin-
gen en je kunt altijd een beroep op 
hem doen voor klussen die opeens 
opduiken. En laten we hopen dat je 
dat nog 30 jaar kunt blijven doen: 
dan is de naam Jochem van Zijtveld 
100 jaar aan het Biltse Rode Kruis 
verbonden’.

Ineke Louwers
Gerritsen noemde tenslotte ook 
nog de naam van Ineke Louwers: 
‘Mevrouw Louwers is vandaag 
niet aanwezig. Ze vindt het teveel 
eer dat ze een onderscheiding krijgt 
voor – zoals ze zelf zegt - af en toe 
boodschappen doen. Men kan altijd 
een beroep op haar doen en daar 
zijn de mensen die het nodig heb-
ben haar dankbaar voor. Natuurlijk 
respecteren we haar terughoudend-
heid: ze krijgt haar onderscheiding 
later thuis door het bestuur over-
handigd’. 

Het Rode Kruis onderscheidde
door Henk van de Bunt

De Biltse afdeling van het Rode Kruis hield zaterdag 3 januari haar nieuwjaarsreceptie in het gebouw aan de St. Laurensweg 13 
in De Bilt. Voorzitter Douwe Tijsma blikte terug en vooruit en burgemeester Arjen Gerritsen reikte medailles

van verdienste uit aan vier jubilarissen die allen tien jaar actief zijn bij het Rode Kruis. 

Sarie Penning brengt haar dank onder woorden.

Jochem van Zijtveld wordt een 
positieve perfectionist genoemd.

(foto Annelies van Heeringen)

Milagros Lopez Moral is altijd vrolijk en erg creatief. 
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 Bijna drie miljoen mensen, jong en oud, vinden 
jaarlijks hun weg naar de fysiotherapeut. Het kan 
daarbij gaan om klachten opgedaan tijdens het 
werk of sporten. Het kunnen ook de lichamelijke 
gevolgen zijn van een verkeerde beweging, een 
ongeluk, ziekte of, gewoon door ouder worden. 
Met de fysiotherapeut bent u snel weer in bewe-
ging. De fysiotherapeut luistert naar de reden van 
uw komst en uw wensen tot verbetering. Hij kijkt 
samen met u naar uw lichamelijke situatie en uw 
mogelijkheden. Met zijn adviezen en oefeningen 
zorgt hij ervoor dat u weer beter kunt bewegen. 

Vergoeding
Sommige mensen hebben geen of weinig vergoe-
dingen voor fysiotherapie in hun pakket bij hun 
zorgverzekering (laten) opnemen. De verant-
woordelijkheid voor zijn of haar herstel ligt dan 
al snel bij de cliënt zelf. Eén van de belangrijkste 
gedeeltes van fysiotherapie ligt volgens Nathalie 
Schaafsma in het laatste gedeelte van het behan-
delingstraject, waarbij men moet gaan trainen 
om de fysieke weerbaarheid te verbeteren en te 
verhogen. Nathalie Schaafsma is fysiotherapeut, 
personal trainer, voedingscoach en eigenaresse 
van InFiteness. Nathalie: ‘Vaak moet de cliënt ge-
dwongen te vroeg afscheid nemen in dit traject en 
sluit met goed maar vaak ook noodgedwongen een 
sportschoolabonnement af. Helaas wijst de prak-
tijk uit dat de kennis en begeleiding van een fit-
nessinstructeur niet voldoende is om de ex-patiënt 
verder te begeleiden’.

Groepsclinics
Te vaak ziet Nathalie Schaafsma de patiënten weer 
terugkomen in de praktijk met fysieke recidiveren-

de klachten. Men stopt op de sportschool maar het 
abonnement blijft nog wel actief. Nathalie: ‘De ex-
cliënten hebben weinig keus waar en hoe ze verder 
moeten revalideren. De sportschool blijkt vaak de 
enige keus te zijn’. Volgens Nathalie hoeft dit niet 
zo te zijn. Er zijn momenteel ook veel trainingen, 
die buiten worden gegeven zoals Bootcamp. He-
laas wordt hierin ook vaak de kennis gemist m.b.t. 
begeleiden bij het revalideren en verhogen van de 
fysieke en mentale belastbaarheid. InFiteness wil 
hier op in ‘springen’ en start daarom weer vanaf 11 
januari met diverse groepstrainingen, die gegeven 
worden door fysiotherapeute Nathalie Schaafsma 
zelf: ‘Zo kunnen de mensen buiten in groepsver-
band verder revalideren en/of preventief bezig zijn 
tegen lichamelijke ongemakken voor een laag ta-
rief van, met inbegrip van een persoonlijke intake. 
De groep-clinic’s duren 6 weken, waarna er een 
mogelijkheid is om te wisselen van sport waardoor 
de eentonigheid van training tegen wordt gegaan 
of om te stoppen. Het is geen abonnement.

Start
Diverse clinics starten vanaf 11 januari a.s. en 
worden gegeven in de bossen, heide en duinen in 
en rondom de gemeente De Bilt. Aanmelden voor 
9 januari levert een korting van 15%. Er zijn nog 
plekken beschikbaar bij PowerFit, OutdoorFit, 
Nordic Walking (cursus) en Ren je Fit. InFiteness 
start op 14 januari a.s. met het bekende afvalpro-
gramma ‘Je bent wat je eet!’: In 8 weken afvallen 
zonder diëten/pillen/shakes etc. én sporten. Ook 
hier zijn nog enkele plekken beschikbaar. Voor 
meer informatie, vragen en inschrijvingen kan 
contact worden opgenomen met InFiteness: www.
infiteness.nl, tel. 0346 211913 of 06 46831743.

Fysiotherapietraining outdoor
door Henk van de Bunt

Fysiotherapie is een paramedisch beroep dat zich bezighoudt met het bewegingsapparaat 
van de mens, dat wil zeggen met klachten en het voorkomen ervan in spieren en gewrichten. 

Daarmee zijn fysiotherapeuten specialisten in bewegen. Veelal speelt dit zich af binnen
de muren van een praktijkruimte. Fysiotherapeute Nathalie Schaafsma

verlegt ook in dit geval de grenzen.

Nathalie Schaafsma: ‘Er zijn momenteel ook veel trainingen die buiten worden gegeven’. 

Dik 250 mensen
aan de wandel

Op dinsdag 30 december organiseerde het Woord en Daad comité Soest e.o. 
voor de 10e keer een verrassende winterwandeling in Lage Vuursche. Er liep 
een record aantal mensen mee: 257, waarvan 96 kinderen! Dit bracht het 
prachtige bedrag op van 1600 euro voor vakscholen in Burkina Faso. Parel Promotie

AV  p r o d u c t i e s

Wij hopen weer op een � jne 
samenwerking in het nieuwe 

jaar en wensen u een
 heel gelukkig 2015

www.parelpromotie.nl

the art of haircoloring

Actie!! 
Blonde kamstreepjes
   of folies

voor €14,95
De hele maand januari geldig

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl
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wenst iedereen een
gelukkig 

nieuwjaar

Wij wensen u
een stralend
en glanzend

2015!

wenst iedereen een
gelukkig nieuwjaar

en het beste voor
2015

Tel: 030-2720642
www.spronkstukadoors.nl 

wenst iedereen een
gelukkig nieuwjaar

en het beste voor
2015

ChristenUnie de Bilt
wenst U een

gezegend 2015

Henny ontmoet Albin Akuure drie 
jaar geleden in Bolgatanga, een 
armoedig dorp in het noorden van 
Ghana. ‘Ik werk al zeven jaar als 
vrijwilliger in het kindertehuis. 
Samen met leidster Mama Laaidi 
en een Nederlandse collega ver-
zorg ik vijftig weeskinderen. Albin 
klust daar wel eens als elektricien. 

Hij had al eens aan Mama Laaidi 
gevraagd: ‘Wie is toch die leuke 
vrouw?’ Ze zei: ‘Dat is onze Henny 
en daar blijf je vanaf!’ ‘

In Afrika komt Henny altijd hele-
maal tot zichzelf. Maar dat bete-
kent ook dat er verdriet loskomt. 
‘Ik had een heel moeilijke periode 
achter de rug en op een avond zat 
ik op de veranda vreselijk te huilen. 
Mama Laaidi raakte helemaal in 
paniek. Ze belde naar Albin en zei: 
‘Henny heeft heel veel verdriet en 
ik wil dat je nú komt.’ Hij kwam en 
legde een hand op mijn schouder. 
Hij zei: ‘Je moet niet huilen, omdat 
je verdriet hebt, maar je moet hui-
len voor je geluk. En ik ga jou ge-
lukkig maken.’ We hebben gepraat, 
gehuild en gelachen tot 4 uur in de 
morgen. Hij luisterde alleen maar. 
Hij gaf me zo’n vertrouwd gevoel, 
alsof ik hem al jaren kende.’ 

Jeugd zit in je hart
Terug in Nederland denkt Hen-
ny: het is vast een bevlieging. Ze 

woont al 16 jaar alleen en is hele-
maal niet uit op een partner. Hen-
ny: ‘Ik heb twee huwelijken achter 
de rug en riep altijd: ik trouw nooit 
meer!’ Na twee maanden vliegt ze 
weer naar Ghana en daar wacht Al-
bin haar op. Sinds die tijd is hij niet 
meer uit haar leven geweest. Op 
een dag neemt hij Henny mee naar 

de rivier. ‘Ineens gaat hij op zijn 
knieën en vraagt me ten huwelijk. 
Ik kon alleen maar huilen, zo’n im-
pact had het op me. Ik heb natuur-
lijk vóór dit aanzoek regelmatig 
met hem gepraat. Ik zei: ‘Je bent 
zo jong, ik kan jou geen kinderen 
geven.’ Dan kaatste Albin terug: 
‘Leeftijden zijn maar cijfers; echte 
jeugd zit in je hart. Wat ik bij jou 
voel, dat voel ik bij een ander niet.’ 
Ik heb ‘ja’ gezegd, maar ik vond 
het ook heel eng.’ 

Amizanga
In april 2014 trouwen ze in Ghana. 
Henny draagt een roomwitte, strap-
less jurk met zilveren sieraden. En 
Albin een overhemd in de kleuren 
rood-wit-blauw. Mama Laaidi en 
één van de weeskinderen zijn de 
getuigen. Ook Henny’s dochter is 
erbij. Henny: ‘ Dat vond ik zó bij-
zonder. Ze was heel sceptisch in 
het begin hoor. Ze geloofde dat hij 
een uitbuiter was, die mij kaal ging 
plukken. Dat kan ik me heel goed 
voorstellen. Toen ze Albin leerde 

kennen zei ze: ‘Mam, je kan echt 
zien dat hij van je houdt. Wat is hij 
lief!’ ‘

Op de bruiloft kookt de familie 
voor 80 man, buiten op oliestelle-
tjes. Henny: ‘Ik ontving een bruids-
schat van twee koeien, twee geiten, 
twee parelhoenders en één varken. 

Die beesten kon ik natuurlijk niet 
mee maar Nederland nemen, dus 
die heb ik aan de familie terugge-
geven. Ik kreeg ook een Afrikaanse 
naam: Amizanga. Dat betekent 
wijsheid en levenservaring.’

Belaagd
Ook al zijn Albin en Henny ge-
trouwd, ze wonen nog niet samen. 
Henny werkt als Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar bij de ge-
meente De Bilt. ‘Het liefst zou ik 
met vervroegd pensioen gaan en 
met Albin in Ghana gaan wonen. 
De manier van leven daar is zó 
prettig. Als ik ga douchen, gooi ik 
een emmer water over me heen. Je 
bent allemaal gelijk, je deelt alles 
samen. En er is totaal geen stress. 
Maar er zijn ook culturele verschil-
len. Ik ben de enige blanke in het 
dorp en sommige baby’s beginnen 
te krijsen als ze me zien. Hand-in-
hand-lopen is taboe. Iedereen be-
moeit zich met je; ze komen nog 
nét niet in je slaapkamer. En Albin 
wordt nu regelmatig belaagd door 

dorpsgenoten en familie. Ze zijn 
jaloers, omdat hij een witte vrouw 
heeft. Ze vragen steeds: kun jij mij 
niet wat geld geven?’ 

Verend waterbed
Albin is nu voor twee maanden in 
Nederland. Nooit eerder is hij in 
Europa geweest. Het verschil tus-
sen zijn modderige dorp met lemen 
huizen en de flatwoning van Hen-
ny op de negende verdieping kan 
haast niet groter zijn. In een t-shirt 
met ‘Amsterdam-Holland’ en een 
korte broek zit hij in de kamer met 
rozenbehang. Hij kijkt zijn ogen 
uit in Nederland. Zo valt het hem 
op dat auto’s zowaar stoppen voor 
een rood stoplicht. Dat jongeren 
hier al jong beginnen met roken en 
drinken. En dat het vuilnis keurig 
wordt opgehaald. Henny noemt de 
kleine misverstanden, waardoor ze 
samen in een deuk liggen. Hoe Al-
bin neerploft op haar waterbed en 
tot zijn schrik een halve meter om-
hoog veert. Hoe hij het zakje Chry-
sal met plastic en al in de bloemen-
vaas knikkert. En hoe hij rustig in 
een korte broek naar buiten gaat als 
hij de zon ziet schijnen. 

Zacht en zorgzaam
Maar er zijn ook grotere cultuur-
verschillen, waar ze beiden aan 
moeten wennen. Henny: ‘Albin 
is niet gewend om emoties uit te 
drukken. Dan is hij bijvoorbeeld 
heel stil en zegt dan gauw ‘I am 
okay.’ Hij heeft ook een heel an-
der ritme. Hij staat om 4.00 uur in 
de morgen op. Hij eet als hij trek 
heeft, soms maar één keer per dag. 
En vooral: in Ghana doen man en 
vrouw niet veel samen. Het voelt 
soms alsof we beiden een apart le-
ven hebben.’ 

Albin lijkt flexibel en bereid 
om te leren. Hij is een echte ras-
taman: zacht en zorgzaam. Nu 
Henny werkt, kookt hij de maal-
tijden. ‘Now I am the housewife 
and Henny is the husband’, lacht 
hij. Het Nederlandse eten vindt hij 
maar niks. Gelukkig heeft hij in 
Utrecht wat kruiden gevonden ‘to 
make it more spicy’. Henny voelt 
zich soms verscheurd als ze hem 
achterlaat om naar haar werk te 
gaan. Hij verveelt zich. In de toe-
komst hoopt hij vrienden te maken 
en werk te vinden in Nederland. 
Henny: ‘Eerst maar eens kijken of 
hij hier kan wennen. Daarna zien 
we wel verder.’ 

Henny trouwt met Ghanese rastaman
‘Ik zei ‘ja’, al vond ik het doodeng’

door Rascha Ravestein

Henny van den Bosch zet in 2014 een gedurfde stap: ze trouwt met een Ghanese rastaman. ‘Bij de rivier in zijn dorp zinkt hij 
ineens op zijn knieën en vraagt mij ten huwelijk. Ik kon alleen maar huilen, zo’n impact had het op mij.

Als bruidsschat kreeg ik twee koeien, twee geiten, twee parelhoenders en één varken.’ 

Albin Akuure uit Ghana bezoekt voor de eerste keer zijn vrouw Henny in De Bilt. Albin: ‘I am very happy’.
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Nieuwjaarsborrel 
Hollandsche Rading

Zaterdag 10 januari vanaf 16.00 
uur vindt in het dorpshuis van 
Hollandsche Rading de nieuw-
jaarsborrel van Community Hol-
landsche Rading plaats. Inwo-
ners, vooral ook kinderen, zijn 
van harte welkom om het glas 
te heffen en te toosten op het 
nieuwe jaar.

Nieuwjaarsbijeenkomst SGP 

De lokale afdeling van de SGP 
houdt dinsdagavond 13 januari 
een nieuwjaarsbijeenkomst, die 
in het teken staat van ontmoe-
ting, terugblikken en vooruitzien. 
SGP-raadslid Johan Slootweg 
geeft tijdens de bijeenkomst zijn 
visie op in 2014 gepasseerde 
onderwerpen en schetst de ont-
wikkelingen die in 2015 op de 
agenda staan. SGP-commissielid 
Arie van der Vlies spreekt een 
column uit over de Biltse poli-
tiek. De bijeenkomst is om 19.45 
uur in het Hervormd Centrum 
(Dorpsweg 42b) te Maartensdijk.

Over zonnepanelen

Energiecoöperatie BENG! en 
Transition Town De Bilt houden 
dinsdag 13 januari een infor-
matieavond over zonnepanelen 
bij een van de vrijwilligers van 
BENG! thuis. Er wordt die avond 
gekeken naar hoe het werkt en 
wat de verwachte opbrengsten 
en kosten zijn, maar er wordt 
ook voor gezorgd dat u genoeg 
bagage heeft voor het aanvragen 
en beoordelen van een offerte. 
Aanmelden kan via een email 
aan john@beng2030.nl en u 
krijgt daarna een bevestiging en 
het adres waar de bijeenkomst 
plaatsvindt. BENG! en Transition 
Town De Bilt geven objectieve 
informatie en zijn niet gebonden 
aan leveranciers. Het belangrijk-
ste doel dat de beide organisaties 
nastreven, is dat er meer ener-
gie uit duurzame bronnen wordt 
opgewekt. Voor meer informa-
tie: kijk op www.beng2030.nl of 
www.ttheuvelrug.nl.

Nieuwjaarreceptie GroenLinks 

Op zaterdag 17 januari houdt 
GroenLinks De Bilt zijn nieuw-
jaarsbijeenkomst met leden, 
geïnteresseerden én (potentiële) 
samenwerkingspartners voor De 
Bilt. Florian Bekkers, fractie-
voorzitter GroenLinks provincie 
Utrecht en campagneleider, trapt 
tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 
de campagne voor de verkiezin-
gen op 18 maart af. Een ceremoni-
eel onderdeel van de Nieuwjaars-
bijeenkomst is de uitreiking van 
het 2e Groene Lintje in De Bilt. 
Na een korte terugblik op de inzet 
van de winnaar voor een groene, 
milieuvriendelijke, duurzame 
omgeving steekt juryvoorzitter 
prof. Klaas van Egmond (Univer-
siteit Utrecht, Geowetenschappen  
in het bijzonder Milieukunde en 
Duurzaamheid) hem of haar het 
Groene Lintje op. De drager van 
het 1e Groene Lintje én gerenom-
meerd zanger uit Groenekan, Jan 
Hilbert trakteert met zijn ver-
tolking van enkele werken van 
Schubert en Mahler.

Hmmm
burgers!!!Hmmm
burgersHmmm
burgers

Acties zijn geldig van woensdag 7 t/m dinsdag 13 januari 2015

Bij de Hoogvliet websuper doet u boodschappen wanneer het u uitkomt.
Kijk snel op www.hoogvliet.com.

...daarom

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

Per kilo 2.78

Queens
pangafi let   
3 zakken van 600 gram
8.97

SPECTACULAIR!

 Pers-
sinaasappels 
2 netten van 2 kilo
5.30

2 x 2 kilo

Per kilo 0.75

3 x 2 stuks

 Hmmm-
burgers! 
Alle soorten
3 pakjes van 2 stuks
5.94

spek-
burger

brieburger

cheddar-
burger

 Artikelen vindt u in de diepvries

2+1
GRATIS**

Douwe Egberts Aroma Rood 
Alle soorten
3 stuks
van: 8.07 - 27.27
voor: 5.38 - 18.18
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Wij wensen

u een

voorspoedig 

en goed 2015

Dierenriem 7
3738TP Maartensdijk
tel. (06)52 46 82 10

b.g.g. (0346) 21 46 22
info@vanvliethoveniersbedrijf.nl

wenst u al het nodige 
voor het nieuwe jaar

Voor al uw bomen en planten 
Verder voor al uw voorkomende 

werkzaamheden zoals snoeien, rooien van 
hagen en bomen, en straatwerk. 

Vrijdag en zaterdag verkoop 
Nieuwe Weteringseweg 34, Groenekan.

Tel. 06-54751296 www.vanvliettuinservice.nl

STOPPEN MET ROKEN
MET MINDFULNESS

Deze achtweekse training
helpt u bij uw

goede voornemen

voor 2015!
STaRT
Donderdag 15 januari 19.30 uur
Halleylaan 15, Bilthoven
Opgave en informatie:
06-42744631

www.praktijkvanweegen.nl

R.V.K.Transport en medewerkers
wensen U een Goed Nieuw jaar

SAMEN IN 2015

Wij nodigen u van harte 
uit voor de nieuwjaars-
bijeenkomst op 17 januari.

17-01-2015 vanaf 15.15 uur
De Schakel, Soestdijkseweg 49b 

WWW.DEBILT.GROENLINKS.NL

VOOR EEN GROEN EN SOCIAAL DE BILT

Begin 2015 met een
positief voornemen!

Geef je op
voor de workshop

“ont wikkel jeZelf”
(start 3 febr. 2015)

 
Voor meer info kijk op:

www.elanvitaal.nl

Gierend van het lachen rennen de 
kinderen op Sipho af. Een van de 
kinderen pakt de pluchen leeuw 
terug die hij net naar de man heeft 
gegooid. Het spel is al talloze ma-
len gespeeld, maar het verveelt de 
kinderen nooit. Sipho lacht mee. De 
opgewekte en onbevangen kinderen 
maken hem vrolijk. Hij is overtuigd 
van de positieve kansen die er lig-
gen voor de kinderen in deze arme 
township Langa bij Kaapstad. Daar 
put hij altijd hoop uit. Hij laat zijn 
wijk zien met een positieve inslag: 
er is nog ontzettend veel te doen, 

maar het is veel slechter geweest 
dan nu. De statistieken geven een 
minder vrolijk beeld. Negentig pro-
cent van de volwassen bevolking 
is werkloos. De levensverwach-
ting ligt iets boven de vijftig jaar. 
Alcohol- en drugsverslaving, HIV/
Aids en corruptie zijn aan de orde 
van de dag. Vooral ‘s avonds en ‘s 
nachts is het ronduit onveilig in de 
township. Ook voor mensen die er 
de weg weten, is het beter binnen 
te blijven vanwege vele berovingen 
en verkrachtingen. De politie treedt 
wel op, maar naar de smaak van be-
woners veel te weinig. Die hebben 
daarop eigen knokploegen gevormd 
om de buurt te bewaken. Iemand 
die – soms ten onrechte – verdacht 
wordt van een misdrijf, wordt ter 
plekke uitgekleed en afgeranseld 
met lange latten. Het is meerdere 
keren voorgekomen in de afgelopen 
jaren dat buurtbewoners het daar 
niet bij lieten. Dan kreeg de ver-
dachte ook nog een autoband om de 
nek gehangen die werd gevuld met 
benzine en vervolgens aangestoken 
met de dood tot gevolg. Dieven en 
verkrachters proberen daarom, als 
zij gesnapt worden, te ontkomen en 
zich door de politie te laten oppak-
ken. Dan weten zij tenminste vrij 
zeker dat zij het zullen overleven. 
En toch. Ondanks deze sombere 
feiten is het allemaal een heel stuk 

beter geworden dan het eerder was 
in de Zuid-Afrikaanse township 
Langa.

Dompas
Een township is een wijk of een 
stadsdeel, aangewezen door het 
apartheidsregime voor een bevol-
kingsgroep om in te wonen. Die 
wijken zijn ingesteld in de jaren 
vijftig, toen het apartheidsregime 
zich had gevestigd in Zuid-Afrika. 
Elke etnische bevolkingsgroep 
kreeg een eigen township toege-
wezen. Het apartheidsregime hield 

deze bevolkingsgroepen strikt ge-
scheiden om te voorkomen dat zij 
samen een gemeenschappelijke 
vuist zouden vormen tegen het ra-
cistische regime. Na de komst van 
apartheid als staatsvorm in Zuid-
Afrika in 1948 moesten alle niet-
blanken vertrekken uit de mooiste 
wijken aan de kust. Zij moesten in 
de township van hun etnische groep 
wonen. Alleen met speciale pasjes 
(officiële term ‘Dompas’, pas voor 
domme mensen, ofwel niet-blan-
ken) mochten zij de townships ver-
laten. In Langa lag het net anders. 
Deze wijk werd al in de jaren twin-
tig van de vorige eeuw ingericht, 
vele jaren voordat het apartheids-
regime aan de macht kwam. Kaap-
stad is een havenstad en in de haven 
werkten merendeels zwarten. Via 
de internationale scheepvaart is een 
besmettelijke ziekte overgebracht 
op en daarna verspreid onder de ha-
venarbeiders. Om verdere versprei-
ding van de ziekte te voorkomen, is 
besloten alle gezonde havenarbei-
ders over te brengen naar een aparte 
wijk. De opzet van deze wijk was 
dus niet gericht op de rassenpoli-
tiek van het apartheidsregime, want 
dat was er nog niet. Toen het apart-
heidsregime zich eenmaal in Zuid-
Afrika vestigde, werd deze speciaal 
ingerichte woonwijk voor zwarte 
havenarbeiders een van de vele 

townships zoals die in het hele land 
bij grote steden werden ingericht.

Reservaat
Verschillen tussen arm en minder 
arm bestonden in de township niet 
tot nauwelijks. Een zwarte advo-
caat woonde wel iets ruimer dan 
anderen in de township. Maar daar 
hield het wel zo’n beetje mee op. 
Daarbij was er altijd de onzeker-
heid of de overheid met bulldozers 
zou verschijnen om een township 
af te breken. Aan de ene kant was 
een township een soort reservaat, 
aan de andere kant hadden bewo-
ners zelfs daar geen recht van leven 
en konden zij op ieder gewenst mo-
ment worden weggestuurd. Tegen-
woordig gaat dat anders. Voor het 
apartheidsregime is begin jaren 90 
een democratisch gekozen parle-
ment in de plaats gekomen. Sinds-
dien is niemand meer verplicht om 
in townships te leven. Toch zijn 
veel mensen daar blijven wonen. 
Ofwel omdat zij geen andere keus 
hebben vanwege gebrek aan geld 
om elders in de stad te gaan wonen. 
Ofwel omdat zij er de voorkeur aan 
geven in een omgeving te wonen 
mensen van eenzelfde culturele 
achtergrond bij wie zij zich thuis 
voelen. Met name dat laatste is 
haast een ironisch gegeven, want 
dat is precies hoe het apartheidsre-
gime de introductie van townships 
verdedigde: het is beter voor de 
mensen als zij met gelijkgezinden 
samenleven.

Beverly Hills
Gaandeweg is er sinds de formele 
afschaffing van de apartheid begin 
jaren 90 veel veranderd in de town-
ship Langa. Bijvoorbeeld de toene-
mende diversiteit. Veel welgestelde 
zwarten zijn weggetrokken naar 
rijke delen van de stad. Maar er zijn 
er ook die in de township vrijwil-
lig zijn blijven wonen en daar vrij-
staande huizen hebben laten bou-
wen. Zo is er in de voorheen alleen 
maar arme township een deel ont-
staan waar huizen vrij van elkaar 

staan in een rustige omgeving. De 
mensen van Langa noemen dat met 
een knipoog het Beverly Hills van 
de township. Daar staan luxe auto’s 
in de straat en liggen valse honden 
op wacht bij het hek. Maar het con-
trast is enorm, want maar een stukje 
verderop staan eenvoudige wonin-
gen waar twaalf mensen slapen 
in een krottenwoning van vijftien 
vierkante meter gemaakt van hout 
dat snel vlam vat. Buiten op een 
apart stukje grond staan lange rijen 
toiletten. Die worden regelmatig 
gereinigd. Hoogspanningsmasten 
gaan bovenlangs deze krotten en 
de snelweg van het vliegveld naar 
de stad raast onophoudelijk aan de 
overzijde van een kanaal. Tussen 
deze uitersten zitten de woonkazer-
nes van drie of vier verdiepingen 
met meerdere woningen op een 
etage. Deze zien er degelijk uit: niet 
speciaal goed, ook niet erg slecht. 
Naast deze toegenomen diversiteit 
is een andere ontwikkeling, die van 
een soort wijkcentrum. Hier zijn 
allerlei mensen die werkzaamhe-
den verrichten om hen een dagbe-
steding te geven. Dat kan gaan om 
pottenbakken en beschilderen van 
aardewerk dat aan toeristen wordt 
verkocht die de wijk bezoeken, of 
het bespelen van een instrument. 
Belangrijke winst hierbij is dat de 
township Langa niet alleen meer 
een slaapwijk is vanwaar sommige 
gelukkigen elke dag vroeg in de 
ochtend naar een baan in Kaap-
stad vertrokken, maar waar som-

migen ook werk kunnen doen. Dat 
is een enorme mentale upgrade van 
de township. De zwarte township 
Langa bij Kaapstad laat zien waar 
Zuid-Afrika als land staat, tussen 
uitersten, volop in een ontwikke-
ling waarvan het resultaat totaal 
ongewis is. Sommigen zien alleen 
aftakeling. Sipho kiest liever voor 
een positieve visie. Wat hem betreft 
komt de zon op boven Langa. De 
aanstekelijke vrolijkheid van de 
kinderen op straat helpt hem om die 
visie vast te houden.

Van oud naar nieuw in Langa
Een leeuw springt op Sipho af. Het beest brult luid voor hij zich op hem stort. De kleine man valt achterover, is machteloos tegen 
het wilde dier. Een aantal kinderen ziet het gebeuren en kijkt verschrikt. Zij houden de handen voor de ogen, bang voor wat er 

volgt. Sipho schreeuwt om hulp als de leeuw zijn kaken in de man zet. Hij zwaait nog met zijn armen. Het is te laat.
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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  ....................................................

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

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

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

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

Kijk voor alle informatie op:

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Vanaf 1 januari 2015

'Aanschuiftafel'
wordt

'Wat schaft de pot?'
€ 9,50 

• Wekelijks op woensdag,

 donderdag en vrijdag

 keuze uit 3 gerechten

• Aanschuiven niet

 noodzakelijk

• Spaar voor een gratis

 'Wat schaft de pot?' menu

0
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Dierenarts 

Tolakkerweg 157, Maartensdijk - www.dkmidden.nl

030 254 05 00
24/7 bereikbaar

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

One	 Direction	 A4	 ordner/2-
rings	 multomap.	 Nauwelijks	
gebruikt.	 €	 2,50.	 Tel.	 0346-	
214322,	Julia	na	18.00	uur

Z.g.a.n.	 houten	 hobbelpaard	
met	 leuke	paardenkop	en	zit-
kussentje.	 €	 15,-.	 Tel.	 030-	
2205540

Z.g.a.n.	stereoset	(radio	en	cd-
speler),	 merk	 Marquant,	 een	
japans	topmerk,	n	prima	staat.	
€	20,-.	Tel.	030-2205540

Tuintafel	 150×100cm,	 groen.	
€15,-.	Tel.	06-25047855

Imperial	voor	dakreling	nieuw	
staat	€	25,-.	Sneeuwkettingen	
König	 nieuw	 voor	 bijna	
alle14-15-16	 inch	 wielen.	
€	25,-	Tel.	035-5771465

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

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

Nieuwe	 bruine	 leren	 dames-
laarzen,	maat	39	met	 rekbare	
schacht.	€	40,-.	Leuke	gebrei-
de	poppenpakjes	in	alle	kleu-
ren	 en	maten.	 €	 5,-	 per	 stuk.	
Tel.	030-2202996

Puzzels	 à	 1000pcs.	 €	 5,-	
per	 stuk.	 2	 nieuwe	 1-pers.	
gekleurde	 dekbedovertrekken	
van	 goede	 kwaliteit,	 90x200.	
€	 10,-	 per	 stuk.	 Tel.	 030-
2202996

2	spaden	merk	`Ideal`.	€	30,-.	
2	 harken.	 €	 10,-.	 Oud	 ver-
giet	 uit	 jaren	 20.	 €	 9,-.	 Tel.	
06-44420668

3-delig	antiek	blauw/wit	kast-
stel,	 1x	 30cm	 en	 2x	 25cm	
met	 Hollandse	 voorstelling.	
€	20,-.	Tel.	030-2290923

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

Antieke	 grijs	 gewolkte	 vis-
pan,	 ovaal	 41x26,5cm	 met	
rooster.	 €	 10,-.	 Tel.	 030-
2290923

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

Z.g.a.n.	 bbq,	 bruin	 7cm.	
€	25,-.	Tel.	030-2283594

Wegens	 overcompleet	 een	
schouwtje	 met	 potkachel.	
€	50,-.	Tel.	030-2283594

Box	 `Bopita`	 80/86cm	 van	
beukenhout,	 incl.	 lade,	
extra	 verhoogde	 bodem	 en	
boxkleed/kussen.	 €	 20,-.	 Tel.	
06-28643352

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

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

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

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

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

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

Gratis	 af	 halen	 studie	 piano,	
moet	wel	uit	kelder	gesjouwd.	
Tel.	0346-211112

Te	huur	grote	GARAGEBOX/
OPSLAGRUIMTE	 €	 110,-	
p/m.	 centrum	 Bilthoven	
informatie	na	17.00	uur	035-
6560764	 of	 06-24760212.	
fahw.hellmann@online.nl

Te	huur	KAMER	met	keuken-
blok,	aparte	douche	en	 toilet.	
Inl.	035-6217629

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

Rijbewijskeuringen in Het Dorpshuis Westbroek.	 Wie	
voor	 verlenging	 van	 het	 rijbewijs	 een	 medische	 keuring	
moet	ondergaan,	kan	daarvoor	op	maandag	19	wel	even	een	
afspraak	worden	gemaakt	via	0636435976.	De	kosten	bedra-
gen	€	30.	chauffeurs	 jonger	dan	75	 jaar	met	 rijbewijs	cDE	
betalen	 €	 52,50.	De	 volgende	 keuring	 zal	 zijn	 op	maandag	
16	februari

Kelderlekkage: Info@SITvochtwering.nl Vrijblijvende 
inspectie en offerte

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

Cursussen/ trainingen
Wintercursus `Muziek op Schoot` - Den Dolder en 
Bilthoven.	 Bekende	 en	 nieuwe	 liedjes	 over	 kou,	 neusjes	
snuiten	 en	 sleetje	 rijden.	 Zingen,	 dansen	 en	 spelen.	 Voor	
(groot)ouder	en	(klein)kind	0-4	jaar.	8	lessen.	€	60,-	of	€	75,-	
afh.	van	de	 lesduur.	Bevoegd	docent:	caroline	Schaap.	Den	
Dolder:	maandag	12-1-15,	kdv	Bosrijk,	Hertenln	West	38A.	
Bilthoven:	vrijdag	16-1-15,	Muziek	op	Maat,	Meerkoetln	5.	
info@muzieklesbilthoven.nl.	www.muzieklesbilthoven.nl

Opleiding Mindful Coachen.	 Wil	 je	 werken	 met	 minder	
stress	en	meer	aandacht…?	In	de	opleiding	Mindful	coachen	
leer	je	om	mensen	te	begeleiden	op	basis	van	mindfulness	&	
boeddhistische	psychologie.	Deze	start	eind	januari	en	wordt	
verzorgd	door	2	seniordocenten	van	de	Academie	voor	Open	
Bewustzijn.	Op	dinsdagavond	13	januari	is	er	weer	een	(gra-
tis)	infobijeenkomst	in	Utrecht.	Aanmelden:	info@garudatrai-
ningen.nl/	06-28058094.	Meer	info:	www.openbewustzijn.nl

Cursus Beter Bewegen in Centrum de Linde Bilthoven
Wanneer:	 10	 x	 maandagochtend	 :	 10-11u	 en	 11-12u.	 Voor	
wie:	Iedereen	die	gezond	wil	bewegen.	Start:	19	januari
Wat:
•	 Oefeningen	om	soepelheid	te	vergroten	en	spierkracht	te		
	 verbeteren
•	 Adem-	en	ontspanningsoefeningen
•	 Oefeningen	om	evenwichtsgevoel	te	trainen
•	 houding	en	bewegings	problemen	voorkomen,	verhelpen		
	 of	hiermee	leren	omgaan
•	 Adviezen	en	ondersteuning	bij	dagelijkse	activiteiten
Info/opgeven:	 Eveline	 Egeler	 www.utrechtoefentherapie.nl	
Tel	06-21206072

Gezond 2015 in met “Leren voor je Gezondheid”, nu in 
2 programma's.	 Het	 TOP	 programma	 voor	 je	 Gezondheid	
met	 invulformulieren	 en	 Personal	 coaching	 of	 een	 basis	
programma,	alleen	om	af	te	vallen.	Interesse	of	meer	weten?	
Bel	voor	afspraak	0346	212687,	E.M.	Doornenbal-Boogaard

Volksuniversiteit Hilversum. Het voorjaarsprogramma 
is uit!	Een	keur	aan	cursussen.	Speciale	aandacht	voor	korte	
op	 reis	 talencursussen	 van	 7	 keer.	 Engels,	 Frans,	 Duits,	
Spaans,	 Italiaans,	 Portugees.	 Start	 vanaf	 7	 april:	 Korte	
bridgecursus	 vijfkaart	 hoog	 van	 6	 middagen.	 Start:	 20	 jan.	
Zorgcentrum	Gooiers	Erf.	Gratis	programmaboekje	in	biblio-
theek	 Maartensdijk.	 Meer	 informatie:	 www.volksuniversi-
teithilversum.nl.Tel.	035-6892051	(10-13	uur)

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

vol frisse
ideeën!
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Vierklank jaaroverzicht 2014
Gebeurtenissen uit eigen omgeving

door Guus Geebel

Wie de nummers van De Vierklank van 2014 doorbladert merkt dat er in onze regio heel veel 
gebeurt. Dit jaaroverzicht is een kleine greep daaruit en zal bij iedereen een ander gevoel oproepen. 
Sommigen zijn de nieuwsfeiten alweer vergeten, maar bij het teruglezen worden ze er toch weer aan 

herinnerd. Het jaar 2014 had hoogte- en dieptepunten en werd het warmste in driehonderd jaar.

Januari
In zijn nieuwjaarstoespraak prijst 
burgemeester Gerritsen de orga-
nisatie van het jongerenfeest in 
Maartensdijk, dat voor de tweede 
keer met oud en nieuw werd gehou-
den. De Westbroekse Ondernemers 
Club (WOC) gaat voortvarend van 
start. Langzaam komt de campagne 
voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen op gang. Wethouder Herman 
Mittendorff stapt op. Bij het vijfde 
Sportgala op 31 januari worden 
Wouter van Gilst, Roos Drost en 
het Westbroekse korfbalteam DOS 
1, respectievelijk de sportman, 
sportvrouw en sportploeg van het 
jaar. Het D1-meisjeshockeyteam 
van SCHC wordt de eerste jeugd-
sportploeg van het jaar. Sporttalent 
van het jaar wordt Freek Temming. 
Januari was een bijzonder zachte 
maand. De gemiddelde tempera-
tuur was 5,7 graden tegen 3,1 gra-
den normaal.

Februari
Op de Soestdijkseweg wordt de 
start van de aanleg van een snel-
fietsroute aangekondigd. De plot-
selinge dood van oud-minister Els 
Borst is voor velen een grote schok. 
Bij SVM zorgen inbrekers voor 
schade en chaos. Wouter Veneman 
breekt het baanrecord van golfclub 
De Biltse Duinen en SVM verliest 
van de rode lantaarndrager. In de 
verkiezingscampagne proberen alle 
partijen de krant te halen. Ebbe Rost 
van Tonningen is op veel plaatsen 

met zijn accordeon te beluisteren. 
Februari was zeer zacht, vrij zonnig 
en had een normale hoeveelheid 
neerslag. Een wintermaand zonder 
vorst en sneeuw. De gemiddelde 
temperatuur was 6,5 graden tegen 
3,3 graden normaal.

Maart
Er wordt een begin gemaakt met de 
vernieuwing van winkelcentrum De 
Kwinkelier. In de verkiezingsspeci-
al van De Vierklank maken partijen 
duidelijk waar ze voor staan. Minis-
ter Edith Schippers bezoekt Biltho-
ven Biologicals. Op 15 en 16 maart 
is het weer Gluren bij de Buren en 
Westbroek beleeft de jaarlijkse to-
neeluitvoering. Maandag 17 maart 
vindt in WVT het traditionele lijst-
trekkersdebat plaats. Twee dagen 
later zijn de verkiezingen. Alle 
tien deelnemende partijen komen 
in de raad. D66 wordt de grootste 
en Beter De Bilt boekt de grootste 
winst. Het is ook weer Lamme-
tjesdag. Maart was zeer zonnig en 
droog. De gemiddelde temperatuur 
bedroeg 8,4. graden tegen normaal 
6,2 graden. Op 9 maart werd het in 
De Bilt 19,5 graden, een record.

April
De nieuwbouw van Huize Het Oos-
ten wordt officieel in gebruik geno-
men. De lente krijgt met een Lente 
Special extra aandacht in De Vier-
klank. FC De Bilt wordt in de wed-
strijd met SVM uit Maartensdijk 
overtuigend kampioen van de der-
de klasse D van het zaterdagvoet-
bal. Het beeld ‘De Liftster’ op de 
braadspitrotonde wordt slachtoffer 
van vandalen. In de Mathildezaal 
van het gemeentehuis ontvangen 

negen inwoners van de gemeente 
een Koninklijke onderscheiding. 
Koningsdag wordt in alle Biltse 
kernen en Lage Vuursche uitbun-
dig gevierd. Ook april was met een 
gemiddelde temperatuur van 12,1 
graden bijzonder zacht. Normaal is 
dat 9,2 graden. De maand april staat 
daarmee op de vierde plaats in de rij 
van zachtste aprilmaanden.

Mei
D66, VVD, CDA en GroenLinks 
sluiten een coalitieakkoord. Op 13 
mei worden vier nieuwe wethou-
ders geïnstalleerd. Oud-wethouder 
Bert Kamminga opent op 17 mei 
het nieuwe Dorpshuis Hollandsche 
Rading. Wielrenner Robert de Poel 

wint de Maartensdijkse Acht. Er 
zijn Europese verkiezingen waarbij 
de Biltse Annemarie Mineur met 
voorkeurstemmen voor de SP in 
het Europees Parlement wordt ge-
kozen. In Bilthoven Centrum wordt 
op zaterdag 24 mei de heropening 
van de Julianalaan feestelijk ge-
vierd. Mei was nat en gaf een nor-
male temperatuur en hoeveelheid 
zon te zien. De gemiddelde tempe-
ratuur was met 13,2 graden vrijwel 
gelijk aan het langjarig gemiddelde. 
In De Bilt kwam het in mei niet 
meer tot vorst.

Juni
Met een receptie in de Mathildezaal 
van het gemeentehuis nemen Arie-
Jan Ditewig en Bert Kamminga af-
scheid als wethouder. Pastor Gerard 
de Wit krijgt een groots afscheid. 
De bekende kunstenaar Jits Bakker 
overlijdt op 5 juni. In De Vierklank 
staat voor hem een In Memoriam 
van Karel Besemer. De deelnemers 
aan de Biltse avondvierdaagse be-
leven op de laatste dag een stralen-
de intocht. De Maartensdijkse mid-
denstand organiseert op zaterdag 14 
juni een Vaderdagontbijt. De vrij-

willige bijdrage die daarvoor ge-
vraagd wordt gaat naar peuterspeel-
zaal Het Bruggetje. De maand juni 
was vrij warm, zonnig en droog. De 
gemiddelde temperatuur was 16,2 
graden tegen 15,6 graden normaal. 

Juli
Op 5 juli vindt de tweede editie van 
het Biltse Poppodium plaats. Dat 
valt samen met de WK-wedstrijd 
van Oranje tegen Costa Rica voor 
een plaats in de halve finale. Er 
wordt begonnen met de sloop van 
de Laurenskerk aan de Melkweg in 
Bilthoven. De Julianaschool wordt 
de eerste Fairtrade School in de ge-
meente. De ramp met vlucht MH17 
op 17 juli veroorzaakt een schok in 
de samenleving. Op 23 juli is de eer-
ste repatriëringsvlucht en een stoet 
van veertig rouwauto’s brengt de 
eerste slachtoffers via Maartensdijk 
en Hollandsche Rading naar Hil-
versum. Juli was de achtste warme 
maand op rij. Een zeer warme maand 
maar door het wisselvallige weer 
en de vele zware buien vielen veel 
buitenactiviteiten in het water. De 
gemiddelde temperatuur was 19,8 
graden tegen 17,9 graden normaal. 

Een week voor de aftrap van Oranje in Brazilië was de avondvierdaagse 
al oranje gekleurd. (foto Henk van de Bunt)

Op 4 juli begon de sloop van de Laurenskerk aan de Melkweg. (foto Reyn 
Schuurman)

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Herman Mittendorff (Oud-
wethouder) neemt met pijn in het 
hart afscheid. (foto Guus Geebel)

Ebbe Rost van Tonningen zingt de kiezers toe. (foto Floris Bijlsma)

Het nieuwe college van B en W. v.l.n.r. de wethouders Jolanda van Hulst, 
Hans Mieras, Anne Brommersma, Madeleine Bakker en burgemeester 
Arjen Gerritsen. (foto Guus Geebel)

Op 29 maart was de jaarlijkse Lammetjesdag. (foto Charlotte Kuijsten-
Nijsten)
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Augustus
Het ‘Meisje met Veulen’ is na een 
opknapbeurt terug op de Tolak-
kerweg. De Japanse capitulatie in 
1945 wordt op 15 augustus stijlvol 
herdacht. In Lage Vuursche vindt 
voor de achtentwintigste keer het 
Houthakkersfeest plaats. Er wordt 
begonnen met de voorbereidende 
werkzaamheden voor de spoor-
tunnel in de Leijenseweg. Het is 
Moestuindag op landgoed Vollen-
hoven. De laatste openingsdag van 
C1000 in Maartensdijk zorgt voor 
een stormloop. Na acht warme 

maanden wordt augustus de koelste 
augustus in ruim twintig jaar met 
een gemiddelde temperatuur van 
16,1 graden. Normaal is dat 17,5 
graden. De eerste drie dagen van 
augustus waren de enige zomerse 
dagen van de hele maand. Normaal 
telt augustus zeven zomerse dagen. 

September
De Vierklank begint het sport-
seizoen met een uitgebreide 
sportbijlage. Open Monumen-
tendag De Bilt heeft als thema 
Op Reis. Tweede Kamerlid Carla 
Dik bezoekt de Marktdag in De 
Bilt. Wethouder Madeleine Bak-
ker opent de nieuwe tribune van 
SVM. Restaurant Amis opent zijn 
deuren aan de Dorpsstraat in De 
Bilt en Jumbo opent zijn deuren 
in Maartensdijk. FC De Bilt wint 
met 6-0 van het Amersfoortse 
VOP. Wethouder Anne Brom-
mersma opent Servicecentrum 
Mens De Bilt. September was 
weer een warme zonnige maand 
met gemiddeld 15,9 graden tegen 
normaal 14,5 graden. Er waren 21 
dagen met een maximum van 20,0 
graden tegen tien dagen normaal.

Oktober
Met een speciale bijlage is er van-
wege Dierendag aandacht voor 
dieren in De Vierklank. De Vrien-
den van het Van Boetzelaerpark 
ontvangen uit handen van wethou-
der Anne Brommersma de eerste 

Duurzaamheidspenning. Woon- en 
zorgcentrum De Koperwiek viert 
zijn veertigjarig jubileum. Twee-
maalZes F1 wordt ongeslagen 
kampioen. Dokter Henric de Jong 
Schouwenburg stopt als huisarts 
in Groenekan. De Immanuëlkerk 
krijgt als eerste in De Bilt de titel 
Fairtrade Kerk. Met een gemid-
delde temperatuur van 13,4 graden 
eindigt oktober op de derde plek in 
de top tien van zachtste oktober-
maanden sinds 1901. Normaal is 
de temperatuur 10,7 graden.

November
Tijdens de week van Het Nati-
onaal Schoolontbijt eet burge-
meester Gerritsen samen met 34 
leerlingen van groep 5 van basis-
school Wereldwijs het ontbijt. 
Basisschool De Regenboog wordt 
de tweede Fairtrade School in de 
gemeente. Verzorgingscentrum 
d’Amandelboom bestaat veertig 
jaar. 
Het Nieuwe Lyceum neemt deel 
aan de eerste Dag van de Franse 
taal. Sinterklaas krijgt in alle ker-
nen een warm onthaal. Theo van 
der Lugt, het boegbeeld van de 
Biltse ondernemers, ontvangt de 
Chapeaupenning van de gemeen-
te De Bilt. November was zacht, 
zonnig en droog. De gemiddelde 
temperatuur was 8,2 graden tegen 
normaal 6,7 graden. In de nacht 

van 24 op 25 november had De 
Bilt de enige dag met vorst. Nor-
maal zijn er vijf vorstdagen.

December
Martijn Nekkers doet verslag van 
Westbroek Airport. Bij het Spoor-
wegmuseum wordt de eerste steen 
gelegd voor het te herbouwen sta-
tionschefhuisje dat naast station 
Bilthoven stond. De F1 van FC 
De Bilt wordt ongeslagen win-
terkampioen. Na het vertrek van 
Sinterklaas zijn er op verschil-
lende plaatsen in de gemeente 
kerstmarkten. December eindigt, 
ondanks het winterse slot, boven 
normaal met 4,5 graden tegen een 
langjarig gemiddelde van 3,7 gra-
den. Het jaar 2014 eindigt met een 
gemiddelde temperatuur van 11,7 
graden tegen 10,2 normaal. Het 
is daarmee het warmste jaar sinds 
ten minste 1706. Het jaar 2014 
eindigt op de zevende plaats in de 
lijst met zonnigste jaren. De totale 
neerslag kwam uit op normaal.

Wethouder Anne Brommersma onthult de zuil van Mens.
(foto Marijkse Drieenhuizen)

De talentenploeg F1 van TweemaalZes werd ongeslagen kampioen.
(foto Henry Valk)

Op 26 november ontving De Bilt Commissaris van de Koning Willibrord 
van Beek. (foto Reyn Schuurman)

De Modelvliegclub Westbroek beschikt over een echte luchthaven.
(foto Martijn Nekkers)

Het ‘Meisje met Veulen’ staat weer 
in volle glorie aan de Tolakkerweg. 

(foto Reyn Schuurman)
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“Aanschuiftafel” wordt “Wat schaft de pot?” 

“Wat schaft de pot?”

Woe.
07-01
Do.

08-01
Vr.

09-01

Mexicaanse kipschotel,
tortilla en salsa saus

of
 Zalmfilet met kruidenkaas

in bladerdeeg
of

“Chili con verduras”
(Vegetarische bonenschotel)

€ 9,50
excl.

kopje koffie

Woe.
14-01
Do.

15-01
Vr.

16-01

Italiaans visrolletje
met pesto saus 

of
Biefstukje van de grill

met kruidenboter
of

Quiche met noten
en geitenkaas

€ 9,50 
excl. 

kopje koffie

advertentie

Op ’t bankje
Aan de participatiemaatschappij wordt rond het 
bankje volop invulling gegeven. Mannen, vrou-
wen en kinderen zijn met grote bezems energiek 
bezig de vuurwerkresten van de jaarwisseling 
bijeen te vegen en in vuilniszakken te stoppen. 
Op een campingtafeltje staan een thermoskan 
met koffie, een schaal oliebollen en plastic be-
kertjes, want er moet wel af en toe gepauzeerd 
worden. De man die bij me komt zitten heeft zijn 
bezem even op de grond gelegd om een oliebol 
met koffie te nuttigen. Tevreden kijkt hij naar 
zijn ijverige buurtgenoten. ‘Zo, daar ben ik nu 
wel even aan toe. Het is vannacht behoorlijk laat 
geworden en we hadden met een stel buren afge-
sproken vanmorgen om elf uur te beginnen met 
opruimen van de vuurwerkrommel. Dat doen 
we nu al een paar jaar zo. Ik heb behoorlijk aan 
de rommel bijgedragen, want ik heb heel wat 
vuurwerk afgestoken want dat hoort er voor mij 
bij.’ Na de oliebol en de koffie merk ik dat als 
hij al het voornemen had om met roken te stop-
pen, dit goede voornemen al meteen ongedaan 
gemaakt wordt. Hij steekt een sigaret op en in-
haleert meteen diep. Ik bekijk het tafereeltje met 

een wat misprijzende blik. ‘Stoppen met roken 
zit er dit jaar in ieder geval nog niet in’, zeg ik 
bedenkelijk. ‘Nou’, zegt hij met een mysterieuze 
blik, ‘dat klopt niet helemaal. Inderdaad stop ik 
niet op 1 januari, maar onder voorwaarden op 
15 januari.’ Ik kijk hem wat verbaasd aan, want 
ik begrijp er niets van. ‘Mijn vrouw is vandaag 
gestopt. Even voor 12 uur hebben we samen bui-
ten nog even een sigaretje gerookt. Toen heb ik 
gezegd dat als ze op 15 januari nog niet rookt 
ik ook ga stoppen, want als we nu allebei tege-
lijk stoppen heb je twee sacherijnige mensen in 
huis. Dat werd een deal, dus heb ik wel een goed 
voornemen gemaakt en kan ik toch nog even ro-
ken.’ Deze oplossing verrast me wel en ik kan 
er niet veel op zeggen. Ik ben wel benieuwd hoe 
het er in huis aan toe gaat. Alsof hij gedachten 
kan lezen vertelt hij dat ze binnen al heel lang 
niet meer roken. ‘Toen ik Wilma zo gretig aan 
haar laatste sigaret zag lurken vond ik het toch 
wel zielig en toen heb ik dus die belofte gedaan. 
Maar nogmaals, alleen als ze op de vijftiende 
nog niet rookt. Maar ik denk dat ze het wel 
volhoudt want ze is een echte doorzetter.’ Een 

vrouw in een blauw winterjack staat intussen 
ongeduldig te wenken dat hij weer aan de slag 
moet. Het is zijn vrouw. Snel maakt de man de 
sigaret uit en gaat weer ijverig vegen. Dan komt 
zijn vrouw met een kop koffie bij me zitten. 
‘Zonder sigaretje hè’, zeg ik met een glimlach. 
‘Oh, heeft hij verteld dat ik gestopt ben. De kin-
deren hebben uiteindelijk de doorslag gegeven. 
Die vinden het vies en komen dan met verhalen 
van ouders van vriendjes en vriendinnetjes die 
niet roken. Toen mijn dochter pas vertelde dat 
roken zorgt voor veroudering van het gezicht en 
dat de moeder van haar vriendin die niet rookt 
er daarom veel frisser uitziet vond ik dat ik een 
daad moest stellen. Ik denk dat het in het begin 
niet mee zal vallen, maar ik ga het redden en dan 
is Jan ook de sigaar.’ De vele handen hebben de 
straat inmiddels weer helemaal schoon gemaakt.  
Vier volle vuilniszakken zijn het resultaat van de 
eerste gezamenlijke klus van het nieuwe jaar. De 
buurtgenoten doen nog even een aanval op de 
koffie en oliebollen en gaan dan voldaan huis-
waarts.

Maerten
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