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Ad van Zijl is directeur-bestuurder 
van Woonstichting SSW: ‘Wij heb-
ben met afschuw kennis genomen van 
de zeer gewelddadig verlopen viering 
van het oude jaar in het Burg. van 
Heemstrakwartier. Wat voor iedereen 
een feest zou moeten zijn is totaal ont-
spoord geraakt door het optreden van 
een aantal bewoners. Daarbij werden 
publieke dienstverleners zeer agres-
sief bejegend met persoonlijk letsel 
tot gevolg. Dat vinden wij uiteraard 
onacceptabel’. 

Aangeslagen
Bijkomend gevolg is volgens van 
Zijl, dat de reputatie van het Burg. 
van Heemstrakwartier hierdoor in 
een kwaad daglicht is komen te staan. 
Dankzij de grote inspanningen van de 
Bewonerscommissie heeft de wijk de 

afgelopen jaren weer een goede naam 
opgebouwd en gaat het met de leef-
baarheid de goede kant op. Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de Bewoners-
commissie op 7 januari jl. heeft van 
Zijl duidelijk kunnen merken, dat de 
Bewonerscommissie door het oudjaar 
gebeuren behoorlijk is aangeslagen. 
Van Zijl: ‘Met één gewelddadige ac-
tie van een aantal onverantwoorde 
bewoners lijkt het vele goede werk 
van jaren teniet te zijn gedaan. De 
goedwillende bewoners en de bewo-
nerscommissie verdienen dit niet. De 
impact van deze renovatie op iedere 
individuele bewoner is groot. We heb-
ben daarom gekozen voor een zorg-
vuldig en uitgebalanceerd proces’.

Draagvlak
De vreugde was bij bewoners en SSW 

dan ook groot, toen vlak voor de Kerst 
de resultaten van de draagvlakpei-
ling onder de bewoners ten aanzien 
van de voorgenomen plannen bekend 
konden worden gemaakt. Ruim 75% 
van de bewoners heeft zich positief 
uitgesproken voor deze plannen. 
Van Zijl vindt dat ‘het gebeuren’ op 
oudejaarsavond dan ook een domper 
op dit resultaat zet. Het projectthema 
voor de renovatie luidt: ‘Wijkkracht: 
Vertrouwen in de buurt’. Ondanks 
het gebeuren wil SSW een duidelijk 
signaal afgeven, dat SSW vertrouwen 
heeft en blijft houden in de bewoners 
van het Burg. van Heemstrakwartier, 
vernoemd naar Hendrik Philip Jacob 
baron van Heemstra, die van 1907 tot 
en met 1927 eerste burger van De Bilt 
was.
Ad van Zijl: ‘Wij gaan ervan uit, dat 

de overgrote meerderheid van de be-
woners van goede wil is en betrok-
ken blijft bij het realiseren van een 
goed woon- en leefklimaat in de wijk. 
Onze Woonstichting blijft de Bewo-
nerscommissie en de bewoners hier-
in daadwerkelijk ondersteunen. De 
voorgenomen renovatie is dan ook 
een concrete uitdrukking van dit ver-
trouwen’. 

Waardering
De SSW heeft grote waardering voor 
de inzet van de politie en de brand-
weer tijdens deze ongeregeldheden. 
Het toch blijven uitvoeren van publie-
ke taken onder bedreigende omstan-
digheden verdient volgens de SSW 
groot respect. Van Zijl tenslotte:’Wij 
wensen de getroffen functionarissen 
een snel herstel toe’.

SSW wil ondersteunen
door Henk van de Bunt

De inmiddels veel besproken Oudjaarsviering in het Burgemeester van Heemstrakwartier heeft bij 
velen gewild en ongewild de tongen losgemaakt. Woonstichting SSW is al drie jaar interactief en 

constructief met alle bewoners en de bewonerscommissie bezig om een hoog niveau renovatie voor  
te bereiden en voelt zich mede daardoor ook uiterst betrokken bij dit gedeelte van De Bilt.

Directeur SSW Ad van Zijl en opzichter Peter van den Dries voor de 
modelwoning.

In de raadsvergadering van oktober 
2011 is Vogelzang aangewezen als 
een van de belangrijke cultuurhisto-
risch elementen in de gemeente. Het 
is de oudste wijk van Bilthoven, die 

zich kenmerkt door de inrichting met 
de bochtige straten rond met gras-
velden ingerichte pleintjes en de ar-
chitectuur van de villa’s die aan het 
begin van de twintigste eeuw werden 
gebouwd. 
‘De wijk wil deze waarden in de 
openbare ruimte graag voor een 
breed publiek verduidelijken door de 
plaatsing van deze zes permanente 
historische panelen’, meldt Gerrit 

Bloothoofd, voorzitter van de wijk-
vereniging Vogelzang. 

Uitleg
Elk paneel staat op de plek waar 
vroeger de foto is genomen en geeft 
er uitleg over. Bloothooft heeft zich 
met de wijkbewoners enorm inge-
spannen om de panelen een vaste 
plek te kunnen bezorgen. ‘Wij zijn 
zeer verheugd dat wethouder Ditewig 

de panelen wil onthullen.’ De route 
begint op het grasveld dat wordt om-
zoomd door de Kruislaan en de Prins 
Hendriklaan. Daarna volgt een korte 
wandeling door de wijk langs de vijf 
overige panelen. Bij elk paneel wordt 
verteld uit welk jaar de foto stamt, 
wat erop staat, welke familie of welk 
bedrijf hier gevestigd was en andere 
wetenswaardigheden. Ook leuke 
anekdotes komen aan bod. De pane-
len zijn mogelijk gemaakt met inan-

ciële steun van het KF Heinfonds, de 
stichting Mens en zijn Natuur en de 
gemeente De Bilt. 
Veel informatie over de geschiedenis 
van de wijk Vogelzang is te vinden 
op de website van de wijkvereniging: 
www.wijkvogelzang.nl. Hier staan 
ook boeiende verhalen over boerde-
rijen en bedrijven die in de wijk wa-
ren gevestigd en korte informatie over 
voormalige bewoners van de woon-
huizen, toegelicht met vele foto’s. 

Wethouder Ditewig onthult zes 
panelen in Vogelzang

door Lilian van Dijk

Op 28 augustus 2010 stonden tijdelijk zes fotopanelen tentoongesteld in de Bilthovense wijk 
Vogelzang, toen de bewoners feestvierden omdat de renovatie van hun wijk – zo goed als – voltooid 
was. Op elk paneel stond een foto van hoe het er vroeger uitzag en hoe het er vlak voor de renovatie 

uitzag. Wethouder Ditewig mag de historische foto’s op zaterdag 28 januari om 16.00 uur  
andermaal onthullen, nu de panelen een vaste plek hebben gekregen in de wijk. 

Wethouder Ditewig onthulde de zes panelen al eerder, toen de wijkrenovatie 
van Vogelzang bijna voltooid was en de panelen nog geen permanente plaats 
in de wijk hadden. 
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Bilthoven
Pr. Wijkgemeente Oost/West

Julianakerk,	Noorderkerk,	Zuiderkapel
In	Onze	lieve	Vrouwe	Kerk	(Gregoriuslaan	8)

22/1	•	10.30u	-	
Pastor	G.	Oostvogel	en	mevr.	ds.	B.L.	Bos
Dienst	in	het	kader	van	de	gebedsweek	van	

de	eenheid

Pr. Gem. Zuiderkapel.
Wijkgemeente De Ark

22/1	•	9.00u	-	Dr.	P.	Vermeer,	Wezep
22/1	•	18.30u	-	Ds.	M.	Aangeenbrug,	

Apeldoorn

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’

22/1	•	10.00u	-	Jan	Pindus,	Nieuwegein

R.K. Kerk O.L. Vrouw
22/1	•	10.30u	-	Pastor	G.	Oostvogel

en	mevr.	ds.	B.L.	Bos

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

22/1	•	9.30	-	Ds.	G.	Roorda	(Zeist)
22/1	•	16.30	-	Ds.	J.J.	Poutsma	

(Immanuëlkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
22/1	•	10.00u	-	

Ds.	D.	van	Vreeswijk,	Zevenhuzien
22/1	•	19.00u	-	Ds.	W.	de	Bruin,	Harderwijk

Pr. Gem. Immanuelkerk
22/1	•	10.00u	-	mevr.	ds.	E.H.	W.	Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk
22/1	•	10.00u	-	Ds.	G.M.	Landman

R.K. St. Michaelkerk
22/1	•	10.30u	-	Dhr.	Frans	Overbeek,	

Oecumenische	viering

Volle Evangelie Gemeente
22/1	•	10.00u	-	Gezinsdienst	

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel
22/1	•	10.30u	-	Ds.	E.A.	Visser

PKN - Herv. Kerk
22/1	•	10.00u	-	Ds.	D.J.	van	Eckeveld,	

Katwijk	aan	Zee
22/1	•	18.30u	-	Ds.	J.	Vroegindeweij,	

Bilthoven

Herst. Herv. Kerk
22/1	•	10.30		en	18.00u	-	Kand.	Treur

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

22/1	•	11.00	uur	-	Ds.	P.	Pannekoek,	Odijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

22/1	•	10.00u	-	Ds.	R.	van	Laar,	Rhenen
22/1	•	18.30u	-	Ds.	G.H.	Kruijmer

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk

22/1	•	9.30	uur	-	Ds.	P.	Pannekoek,	Odijk

St. Maartenskerk
21/1	•	19.00u	-	Pastor	Jozef	Wissink,	

Eucharistieviering
22/1	•	10.30u	-	Pastor	Jozef	Wissink,	

Gezinsviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

22/1	•	10.00u	-	Ds.	W.D.	Duvekot,	Utrecht
22/1	•	18.30u	-	Ds.	M.	Ezinga,	Den	Dolder

PKN - Herv. Kerk
22/1	•	10.00u	-	Ds.	M.	van	der	Zwan

22/1	•	18.30u	-	Ds.	A.	Bloed,
Wijk	bij	Duurstede

Wereldwinkel Maartensdijk

Een	 lawine	 van	 nieuwe	 artikelen.	
Origineel	 en	 artistiek.	 Daarom	
moet	 er	 ruimte	 in	de	voorraadkas-
ten	 gemaakt	 worden	 en	 dat	 bete-
kent	 een	 spetterende	 uitverkoop.	
De	verkooptafels	staan	op	zaterdag	
21	 januari	 tussen	 10.00	 en	 16.00	
uur	in	de	hal	van	De	Vierstee.

Oecumenische dienst  
in OLV-kerk

Zoals	 elk	 jaar	 in	 januari	 wordt	 er	
een	 oecumenische	 dienst	 gehou-
den	 in	 het	 kader	 van	 de	 Week	
voor	de	Eenheid.	Deze	dienst	vindt	
plaats	 op	 zondag	 22	 januari	 2012	
in	de	Onze-Lieve-Vrouwekerk	aan	
de	Gregoriuslaan	 in	Bilthoven.	De	
dienst	 begint	 om	 10.30	 uur.	Voor-
gangers	 zijn	 ds.	 Benedikte	 Bos,	
PKN	 predikant,	 en	 pastor	 Gerard	
Oostvogel	 o.p.	 Het	 thema	 van	 de	
dienst	 is:	 Vertel	 me,wat	 heb	 je	 in	
huis?	Er	is	kinderoppas	aanwezig.

Opening tentoonstelling

Zondag	22	 januari	2012	om	16.00	
uur	wordt	 in	de	Woudkapel,	Beet-
hovenlaan21	 /hoek	Sweelincklaan,	
Bilthoven	 de	 tentoonstelling	 van	
Louisette	 van	 Donkelaar	 geopend.	
De	 toegangsbijdrage	 is	vrijwillige.	
Zie	ook	:	www.woudkapel.nl	

Over Townships-vrouwen

Johanna	van	Berge	uit	De	Bilt	is	in	
het	 dagelijks	 leven	 P&O-adviseur	
bij	 een	 landelijk	 advies-	 en	 inge-
nieursbureau.	Op	dinsdagavond	24	
januari	 a.s.	 vertelt	 zij	 over	 haar	
ervaringen	 met	 vrijwilligerswerk	
in	 Zuid-Afrika.	 Afgelopen	 najaar	
is	zij	vooral	opgetrokken	met	vrou-
wen	van	het	project	Talitha	Khumi	
Empowerment	 Centre;	 bijzondere	
vrouwen	uit	de	townships	van	Port	
Elizabeth	die	werken	aan	het	verbe-
teren	van	hun	eigen	leefomgeving.	
Locatie:	zalencentrum	De	Schakel,	
Soestdijkseweg	 Zuid	 49,	 De	 Bilt	
(achter	de	Immanuelkerk).	

Albert Heijn  
voor Voedselbank De Bilt

De	AH-vestigingen	–	zowel	die	 in	
de	Kwinkelier	als	die	aan	de	Looy-
dijk	–	in	deze	gemeente	houden	in	
de	week	van	23	 tot	29	 januari	a.s.	
een	actie	houden	t.b.v.	de	Voedsel-
bank	 in	 De	 Bilt.	 Bezoekers	 kun-
nen	in	deze	week	één	of	meerdere	
producten	kopen	en	die	vervolgens	
doneren	 aan	 de	 voedselbank.	 Op	
geregelde	tijden	zullen	mensen	van	
de	 voedselbank	 aanwezig	 zijn	 om	
informatie	te	verschaffen.	

PvdA en de economische crisis

Ook	 in	 2012	 komt	 de	 PvdA	 De	
Bilt	 met	 een	 actueel	 onderwerp:	
‘De	 economische-	 en	 financiële	
crisis’.	 Het	 onderwerp	 dat	 menig-
een	bezighoudt	wordt	ingeleid	door	
Cees	 Maas,	 oud-bestuurder	 bij	 de	
Raad	van	Bestuur	ING.
De	 overdagbijeenkomst	 vindt	
plaats	 op	 dinsdag	 24	 januari	 om	
9.45	 uur	 bij	 de	 fam.	 Van	 Gen-
deren,	 Westerlaan	 15	 te	 De	 Bilt.	
De	 bijeenkomst	 is	 bestemd	 voor	
leden	 en	 andere	 belangstellenden.	
Er	is	volop	gelegenheid	voor	debat.	
Informatie:	tel.	030	2282813	of	tel.	
030	2201295.

MEEbus in Maartensdijk

De	 MEEbus	 staat	 woensdag	 25	
januari	van	10.00	tot	12.00	uur	bij	
het	 winkelcentrum	 Maertensplein	
in	Maartensdijk.	 Iedereen	met	 een	
beperking	 handicap	 of	 chronische	
ziekte	 kan	 in	 de	 bus	 terecht	 voor	
informatie	en	advies.	De	kracht	van	
de	 bus	 is	 een	 gratis	 gesprek	 met	
een	 professionele	 consulent.	 Men-
sen	 kunnen	 in	 de	 bus	 terecht	 met	
vragen	over	bijvoorbeeld	vakantie,	
vrije	tijdsbesteding,	wonen	of	dag-
besteding.

Literaire Salon

De	 vijfde	 en	 laatste	 bijeenkomst	
van	 dit	 vijfde	 seizoen	 Literaire	
Salon	‘bij	Kootje	in	de	serre’	wordt	
gehouden	 op	 woensdag	 9	 februari	
2012,	waar	van	10.00	tot	12.00	uur	
over	 boeken	 zal	 worden	 gepraat.	
De	 deelnemers	 hebben	 gekozen	
voor	 de	 roman	 Half	 mens	 van	
Maartje	 Wortel.	 Aanmeldingen	 en	
inlichtingen	 graag	 vóór	 1	 februari	
2012	bij	Koo	Vermeulen,	tel.	0346	
212707	en	e-mail:	koovermeulen@
hotmail.com

Herkennen van Stijlperiodes

‘Herkennen	van	Stijperiodes’	is	een	
cursus	 voor	 klassieke	 muzieklief-
hebbers,	die	 inzicht	willen	verkrij-
gen	in	de	verschillentussen	stijlpe-
riodes	 van	 1600	 tot	 1950:	 barok,	
klassiek,	romantiek	en	20ste	eeuw.	
Aan	de	hand	van	veel	muziekvoor-
beelden	 worden	 de	 kenmerkende	
verschillen	 tussen	 de	 stijlperiodes	
in	de	klassieke	muziek	besproken,	
evenals	 het	 leven	 en	 werken	 van	
enkele	 toonaangevende	 componis-
ten.	 Vanaf	 9	 februari	 in	 de	 Oude	
Boekeschool	te	Bilthoven.	
Informatie	 c.q.	 inschrijven	 kan	
via	 mezzofortepiano@gmail.com,	
telefonisch	 06	 54397074	 of	 030	
2280908

High tea in ‘t Hoekie

Op	 zondag	 22	 januari	 van	 14.30	
uur	 tot	 16.30	 uur	 is	 er	 weer	 een	
heerlijke	high	tea!		Voor	€	4,00	per	
persoon	kunt	u	genieten	van	allerlei	

‘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

lekkere	 zoete	 en	 hartige	 hapjes	 en	
diverse	 soorten	 thee.	 Kinderen	 tot	
6	 jaar	 halve	 prijs.	 Een	 gezellige	
samenkomen	 voor	 jong	 en	 oud!	
Vooraf	 aanmelden	 is	 nodig.	 Tel.	
030-2201702,	info@animowerkt.nl

Lezing IRS

Woensdag	25	 januari	verzorgt	drs.	
G.A.	 van	 Ginkel	 uit	 Maartensdijk	
een	 lezing	 met	 als	 thema	 ‘Sint	

Jan	van	het	Kruis;	 een	Roomse	of	
een	 katholieke	 heilige?	De	de	 16e	
eeuwse	mysticus	Jan	van	het	Kruis	
heeft	een	boodschap.	Welke?	In	een	
zaal	van	de	Ontmoetingskerk,	Juli-
analaan	26	te	Maartensdijk.	
Aanvang:	19.45	uur.	Entree:	3	euro.	
De	netto-opbrengst	van	deze	avon-
den	komt	ten	goede	aan	één	van	de	
projecten	van	de	IRS.	Voor	nadere	
informatie	 kunt	 u	 kijken	op	www.
inderechtestraat.nl	
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Meer Vierklanklezers
Op	verzoek	 van	 bewoners	 uit	 Fort	Blauwkapel	wordt	 sinds	 vorige	week	
De	Vierklank	ook	daar	bezorgd.	Een	van	de	inwoners	maakte	direct	al	dui-
delijk	dat	dit	 initiatief	zeer	gewaardeerd	wordt:	‘Door	de	ligging	van	ons	
mooie	fort	zijn	wij	naast	Utrecht	ook	veel	gericht	op	de	dorpen	uit	het	ver-
spreidingsgebied	van	De	Vierklank.	Hopelijk	is	De	Vierklank	in	Blauwka-
pel	een	blijvertje.’	Concreet	betekent	dit	dat	De	Vierklank	door	34	huishou-
dens	meer	gelezen	wordt.

Oproep documentaire
‘Het Jodendom’ in Bilthoven

Kunt u zich het ‘Jodendom’ nog herinneren? 
Heeft u foto’s of ilmbeelden van het ‘Jodendom’?

Filmmaker	Colin	van	der	Bel	 is	momenteel	bezig	met	een	documentaire	
over	de	wijk	het	‘Jodendom’,	ook	wel	‘Joodenkerkhof’	genoemd,	in	Biltho-
ven.	De	wijk	lag	waar	nu	het	winkelcentrum	De	Kwinkelier	staat.	De	ilm	
zal	een	beeld	geven	van	het	 leven	van	de	mensen	die	op	het	‘Jodendom’	
woonden.	

De	cineast	met	zijn	ploeg	is	op	zoek	naar	mensen	die	zich	nog	wat	kunnen	
herinneren	over	het	leven	op	het	Jodendom	en	daar	iets	over	willen	vertel-
len	voor	de	camera.	Ook	is	hij	op	zoek	naar	foto’s	en	beeldmateriaal	van	
het	‘Jodendom’.

Colin	zou	het	op	prijs	stellen	wanneer	er	contact	met	hem	zou	worden	op-
genomen:	tel.	06	50280362,	info@colinvdbel.com	(t.a.v.	‘Het	Jodendom’),	
www.hetjodendom.nl



We zijn in het atelier van Irene van 
den Bos in Bussum. De beeldend 
kunstenares heeft een mooie werk-
ruimte met plaats voor haar imposan-
te collectie van eigen schilderijen. Na 
de kunstacademie volgde ze een lera-
renopleiding, gaf twee jaar tekenles, 
werd vervolgens moeder, deed zo-
doende wat rustiger aan, maar daarna 
legde ze zich volledig toe op de kunst. 
Inmiddels is ze al jaren professioneel 
kunstenares en heeft ze enorm veel 
exposities gehad. Ook deze maand 
is ze druk: ‘Ik heb drie exposities die 
elkaar overlappen’, vertelt ze. ‘Naast 
die in De Bilt toon ik ook mijn werk 
in Den Haag en hier in Bussum. Ik 
moest dus kiezen welke doeken ik 

mee ga nemen.’ Een selectie van 25 
grote en kleine schilderijen staan 
naast haar mengtafel al klaar. ‘Die 
gaan mee naar De Bilt’, wijst ze.

Onderwaterwereld
Ze heeft een selectie gemaakt uit haar 
drie actuele thema’s: The Flood, Be-
low Water en Koppen. ‘Ik heb geke-
ken wat goed bij elkaar aansloot’, ver-
telt Van den Bos. ‘Het moet natuurlijk 
wel één herkenbare lijn zijn. Geluk-
kig zijn de thema’s goed te combine-
ren. Het heeft allemaal te maken met 
de fragiliteit van het menselijk be-
staan.’ Op de deels abstracte doeken 
zijn taferelen te zien van vlak na een 
overstroming. Zowel boven als onder 

water. Van den Bos heeft aan de hand 
van foto’s en andere documentatie 
geprobeerd vast te leggen hoe fragiel 
en betrekkelijk het leven is en hoe 
mysterieus de onderwaterwereld er 
uit ziet na een overstromingsramp. Ze 
geeft zo een kijkje in een wereld die 
we maar zelden zien. Het thema kop-
pen sluit hier weer op aan. ‘Ik noem 
het expres koppen, omdat het geen 
gewone portretten zijn van mensen’, 
legt ze uit. ‘Ik heb geprobeerd in te 
zoomen op de psyche. De onderlaag. 
Net als met below water. Wat speelt er 
achter de zichtbare laag?’

Aandacht
Met de expositie in de Traverse is Van 

den Bos zeer tevreden. ‘Het is een ex-
positie van niveau. Ze nodigen er niet 
zomaar iedere hobbyschilder uit’, 
weet Van den Bos. Daarnaast heeft 
ze de aandacht voor haar werk hard 
nodig. ‘Het is heel moeilijk geworden 
voor professionele kunstenaars door 
de recessie. Ik heb me altijd drijvende 
gehouden, maar er wordt gewoon 
steeds minder verkocht, als het de ko-
mende jaren zo door gaat, ga ik ook 
failliet.’ In een jaar verkoopt Van den 
Bos hooguit vijf doeken. ‘Ik weet niet 
hoe ik er tegen kan vechten. Ik wil zo-
veel mogelijk exposeren, zoveel mo-
gelijk mijn werk onder de aandacht 
brengen. Ik hoop dat het publiek in 
De Bilt en Bilthoven kunstgericht 
is en dat ik dit keer niet alle doeken 
weer mee terug naar Bussum hoef te 
nemen.’
Naast exposities houdt Van den Bos 
vanaf nu ook elke vrijdag een open 
atelier om mensen te trekken. ‘Daar-
naast probeer ik mezelf scherp te 
houden door middel van bijscholing. 
Ik blijf leren van andere kunstenaars, 
want het is niet de tijd om achterover 
te leunen en te denken: ik ben er al.’

Bensca
Naast de schilderijen van Irene van 
den Bos zullen ook de beeldhouw-
werken van Caro Bensca in de Tra-

verse te zien zijn. De in Duitsland 
geboren kunstenares exposeert kleine 
fantasiewerelden, gemaakt van zilver, 
brons, messing, platina en edelge-
steente.
Op zondag 22 januari om 15.00 uur 
wordt de expositie geopend door Wil-
lem Zijlstra, docent tekenen en kunst-
geschiedenis met een toelichting op 
het werk van beide kunstenaressen. 
De expositie is toegankelijk voor pu-
bliek op maandag, woensdag en don-
derdag van 08.30 tot 17.00 uur, dins-
dag van 08.30 tot 19.00 uur en vrijdag 
van 08.30 tot 16.00 uur.
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Natasja Konter, voormalig voorzit-
ter van de Vrijwillige Terminale Zorg 
Thuis Maartensdijk legt uit: ‘Toen 
we veertien jaar geleden startten, was 
Maartensdijk nog een zelfstandige 
gemeente. Na het samengaan van de 
gemeentes werd besloten de beide or-
ganisaties voor vrijwillige terminale 
zorg apart te houden.’ Beide organi-
saties werkten al langere tijd samen 
bij grotere inzetten en bij de oplei-
ding van vrijwilligers. ‘We nodigden 
elkaar ook regelmatig uit voor een 
maandelijkse thema-avond.’ Maar 
eind november 2011 veranderde de si-
tuatie bij VTZT Maartensdijk. ‘Twee 
vrijwilligers kozen voor een andere, 
meer structurele vorm van vrijwillige 
terminale zorg en onze coördinator 
kondigde aan op afzienbare termijn te 
willen stoppen. Dus was het moment 
aangebroken om eens met de collega’s 
in De Bilt te gaan praten’. Toon van 
Dam neemt het stokje over: ‘Iedereen 
- bestuur, de beide coördinatoren en 
de vrijwilligers van beide organisa-

ties - vonden het een logische zaak 
dat we zouden samengaan. Ik heb 
onze coördinatoren, Wil Voorveld en 
Desirée Benders, wel voorgehouden: 
“Staan jullie erbij stil dat het werk-
gebied groter wordt?” Ze reageerden 
positief: ‘Wij gunnen iedere inwoner 
van de gemeente De Bilt de keuze 
om thuis te kunnen blijven in de ei-
gen vertrouwde omgeving. Het is van 
groot belang dat iedereen zich van die 
mogelijkheid bewust is.’ Vervolgens 
werd in korte tijd het samengaan van 
beide organisaties gerealiseerd. Toon 
van Dam: ‘We hebben onze statu-
ten en de naam aangepast en VTZT 
Maartensdijk is opgeheven. En we 
hebben Natasja gevraagd om in het 
nieuwe bestuur plaats te nemen.’ 

Werkwijze
VPTZ de Biltse kernen werkt met de 
twee coördinatoren en twintig vrijwil-
ligers. Wil en Désirée vertellen trots: 
‘Wij doen ons best om alle verzoeken 
om hulp in te willigen. Met passen en 

meten is dat tot nu toe altijd gelukt.’ 
Ze leggen de procedure uit: ‘Iemand 
die ernstig ziek is, moet ervoor kun-
nen kiezen thuis te willen blijven. Er 
kan dan een beroep worden gedaan 
op onze speciaal opgeleide vrijwilli-
gers. Dat kan de zieke zelf doen, maar 
ook degene die het aanspreekpunt is: 
de mantelzorger, iemand van de thuis-
zorgorganisatie of de huisarts. Het is 
verstandig om dat al te doen voordat 
het te zwaar wordt.’ Als de coördi-
natoren een verzoek om hulp binnen 
krijgen, maken ze een afspraak. ‘Wij 
gaan bij de patiënt langs om kennis 
te maken. We inventariseren de zorg-
vraag en de behoefte en leggen uit dat 
onze diensten kosteloos zijn. Het kan 
allemaal heel snel gaan, want het ge-
beurt toch nog regelmatig dat mensen 
lang wachten voor ze een beroep op 
ons doen. Als de nood hoog is, zet-
ten we vaak de volgende dag al hulp 
in. Wij stemmen de hoeveelheid hulp 
vervolgens af op de zorgvraag.’ De 
coördinatoren zoeken in hun vrijwil-

ligersbestand een goede match voor 
de zorgvrager en begeleiden de inzet 
van het begin af aan. ‘We houden tus-
sentijds contact met de hulpvrager, 
de vrijwilliger en de overige zorg-
verleners.’ Iemand die vrijwilliger is 
bij VPTZ de Biltse kernen, heeft een 
uitgebreide opleiding achter de rug. 
‘De basisopleiding bestaat uit zeven 
tot acht bijeenkomsten onder leiding 
van een externe trainer. Daarna volgt 
een stage van twee dagdelen in Aca-
demisch Hospice Demeter – waarmee 
we een goede samenwerking hebben 
opgebouwd - of in een verzorgings-
huis. Vervolgens wordt in goed over-
leg besloten of degene die de oplei-
ding heeft voltooid kan en wil starten 

met het werk als vrijwilliger.’ Maan-
delijks komt de groep vrijwilligers bij 
elkaar tijdens themabijeenkomsten, 
die dienen om de deskundigheid te 
bevorderen en de onderlinge contac-
ten te verstevigen. VPTZ de Biltse 
kernen is aangesloten bij het Lan-
delijk Steunpunt VPTZ in Bunnik 
(www.vptz.nl ).

Wie interesse heeft om vrijwilliger te 
worden, informatie wil vragen over 
de hulp of een beroep wil doen op de 
vrijwillige palliatieve terminale zorg 
thuis, kan kijken op www.vptzdbk.
nl of bellen met Wil Voorveld: 030-
2740089, of Desirée Benders: 030- 
2213920, of 06-46258056. 

VPTZ de Biltse kernen stelt zich voor
door Lilian van Dijk

Per 1 januari 2012 zijn de twee vrijwilligersorganisaties voor palliatieve terminale zorg thuis  
uit De Bilt-Bilthoven en Maartensdijk samengegaan. De nieuw gevormde organisatie  
Vrijwillige Palliatieve Zorg de Biltse kernen biedt door de inzet van vrijwilligers hulp  

en ondersteuning aan terminale patiënten die het liefst thuis willen overlijden.  
Dit in goed overleg met de patiënt, de mantelzorgers en andere hulpverleners. 

v.l.n.r. Toon van Dam, Désirée Benders, Natasja Konter, Wil Voorveld.

‘Niet achterover gaan leunen’
Duo-expositie in gemeentehuis De Bilt

door Raphael Klees

Van 22 januari tot 6 maart is er in de Traverse van het gemeentehuis in De Bilt een duo-expositie. 
Irene van den Bos en Caro Bensca showen hun diepzinnige kunst in de doorloop van het 

gemeentehuis, die voor iedereen toegankelijk is.

In haar atelier geeft kunstenares Irene van den Bos vast een voorproefje van 
haar werk dat geëxposeerd wordt in het gemeentehuis van De Bilt.

Het Chinese jaar van de Draak heeft 
een energetische betekenis. Het 
vertelt daarom veel meer dan het 
volgnummer dat wij aan onze jaren 
geven. De energie van de Draak is 
anders dan die van het Konijn (2011) 
en dan die van het Paard (2013). De 
jaarenergie pakt voor ieder van ons 
anders uit. Voor sommigen zal het 
komende jaar vooral kansen op de 
arbeidsmarkt bieden, voor anderen 
op relatiegebied, of juist voor de ge-

zondheid. Hoe pakt het voor jou uit? 
En wat kun je doen om de kansen in 
jouw voordeel bij te buigen?
Om dit algemene verhaal te kunnen 
volgen zal Emile Weesie eerst de 
grote lijnen schetsen van de ilosoie 
waarbinnen de jaren hun verhaal ver-
tellen. In het tweede deel van de le-
zing zal hij verder ingaan op een aan-
tal veel voorkomende thema’s. Een 
daarvan is wonen, dat vooral via de 
klassieke fengshui ook onder invloed 

staat van de jaren. Locatie: de Oude 
School, Burgemeester De Withstraat 
31 in De Bilt. Tijd: 14.00 – 16.00 uur. 
Aanmelding en informatie: 2012@
yininyang.nl. Gezien de beperkte 
ruimte in de Oude School is aanmel-
ding voor deze lezing gewenst. 
Emile Weesie volgt sinds 2003 een 
opleiding klassieke Chinese meta-
fysica. In zijn praktijk adviseert hij 
particulieren en organisaties over in-
dividuele en groepsontwikkeling.

Lezing: 2012, haal eruit wat erin zit
Op 4 februari 2012 begint het Chinese jaar van de Draak. Wat zijn jouw kansen in dit jaar?  

En wat als je zelf een Draak bent, of juist een van de andere 11 dieren? Emile Weesie  
van Yin in Yang geeft op zondag 22 januari hierover een lezing.

Gespecialiseerd in massagetherapie, onze 
consulten kunnen geheel of gedeeltelijk 
worden vergoed door de zorgverzekeraars

Bel voor een afspraak:
06 - 22 22 73 13 of 06 - 24 63 98 39
Zorg Centrum De Bilt, Burg. de Withstraat 59

www.holistichealthcare.nl

Persoonlijk afgestemde behandelingen 

Een goede, stevige massage

Of heerlijke schoonheidsverzorging.

Wij werken:

• Klachtgericht

• Oorzaakbestrijdend

• Revaliderend

• Ontspannend

• Preventief



VOORDEEL HELE WEEK

500
gram 8.98

500
gram 5.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 19 januari
t/m woensdag 25 januari

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Runder verse worst

Varkens verse worst

Gehaktspeciaaltjes

VLEESWAREN DUO

GEHAKTDAG

Bij 100 gram Parmaham

100 gram heerlijke Truffelsalami 

gratis!

Kip tomaat mozzarella salade
Kip walnoot salade 
Filet Americain

Half om half gehakt 1 Kg.  | 4.50   

Rundergehakt 1 Kg.  | 4.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

Baklappen 

Sucadelappen 

Lekker en makkelijk, alleen even opwarmen!
Varkenshaas 
in heerlijke roomsaus

Wildstoofschotel

6 halen / 
   5 betalen

VERSGEBRANDE 
CRANBERRYMIX 

APFELSTRUDELPATE

100
gram 1.49

100
gram 1.49

100
gram 1.69

100
gram 1.49

  DONDERDAG

Diverse
 vleesw

aren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

LASAGNE

500
gram 3.98

VANUIT DE TRAITEURHOEK:

500
gram 5.50

BOERENKRUIDEN- OF  
BOERENBRANDNETELKAAS

500
gram 4.98

STOMPETOREN  
EXTRA BELEGEN 

1 + 1 
gratis!

Mooie

Witlof
500 gram

0,69

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Suprieur

Roerbak groente
400 gram

• Chili con carne
_______________________100 GRAM  0,89

•  Varkenshaas
IN CHAMPIGNONROOMSAUS EN GEBAKKEN 

AARDAPPELEN ___________100 GRAM  0,99

•  Lasagne
MET ZALM EN BROCCOLI ____100 GRAM  1,25

De allerbeste

Perssinaasappels
2 kilo

1,99 1,49

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
Alle rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

MAANDAG 23 JANUARI, DINSDAG 24 JANUARI 

EN WOENSDAG 25 JANUARI

Vers gesneden

Hutspot ______________ 500 GRAM 0,69
Comice

Handperen ________ HÉÉL KILO  0,99

Jachtschotel ______ 100 GRAM  0,99

Bredase
Spruitjes ____ 500 GRAM  0,69
Elstar
Handappels _ HÉÉL KILO  0,99
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Nadat	de	gemeente	De	Bilt	de	woon-
wagenbewoners	 van	 de	 loswal	 had	
gedrongen	 naar	 de	 locatie	Weltevre-
den	 te	 verhuizen,	 leek	 de	 kwestie	
opgelost.	Er	vond	echter	een	nieuwe	
wijziging	 van	 de	 Woonwagenwet	
plaats	in	1985.	‘Deze	wet	had	tot	doel-
stelling	de	grote	centra	op	te	heffen’,	
weet	 Kersten.	 ‘Dat	 hield	 in	 dat	 De	
Bilt	nog	twee	keer	tien	plaatsen	extra	
moest	 inrichten,	 verdeeld	 over	 twee	
nieuwe	centra	om	het	grote	woonwa-
gencentrum	 Beukenburg	 in	 Zeist	 te	
ontlasten.	De	gemeente	zou	dan	in	to-
taal	plaats	bieden	aan	dertig	wagens.’	

De	gemeente	boog	zich	over	de	vraag	
waar	 de	 twee	 nieuwe	 centra	 zouden	
moeten	 komen.	 ‘De	 eerste	 locatie	
die	de	gemeenteraad	geschikt	achtte,	
was	het	Bachplein.	De	eerstvolgende	
raadsvergadering	stond	het	zwart	van	
de	mensen	uit	Bilthoven	Noord,	van	
wie	 de	 meesten	 nog	 nooit	 geprotes-
teerd	 hadden,	 met	 handtekeningen-
lijsten	 en	 dergelijke.	 Het	 Bachplein	
is	 toen	 in	 één	 nacht	 vol	 gestort	 met	
veel	vuil	en	afval,	waarschijnlijk	door	
een	omwonende.’	Deze	keer	pakte	de	
gemeente	de	zaak	beter	aan.	‘Wijs	ge-
worden	door	onze	vorige	 ervaringen	

met	de	woonwagenbewoners	hebben	
we	 als	 gemeenteraad	 burgemeester	
en	 wethouders	 opgedragen	 om	 eerst	
te	 onderzoeken	 of	 er	 genoeg	 gezin-
nen	konden	worden	gevonden	om	die	
nieuwe	 centra	 te	 vullen.’	 Dat	 leidde	
tot	een	snelle	oplossing:	‘Het	resultaat	
was	 nul.	 Niemand	 uit	 Beukenburg	
wilde	in	De	Bilt	komen	wonen.	Over	
een	 tweede	 locatie	 is	 toen	niet	meer	
gesproken.’	 Kersten	 heeft	 bewonde-
ring	voor	het	ambtelijk	apparaat	van	
de	gemeente	De	Bilt:	‘De	uitvoering	
van	 de	 besluiten	 duurden	 vaak	 zeer	
lang	en	vroeg	nog	wel	eens	wat	aan-

passingen.	Deze	mensen	hebben	vaak	
onder	 moeilijke	 omstandigheden	 op	
verschillende	accommodaties	hun	ta-
ken	moeten	uitvoeren.	Zij	waren	het	
die	in	eerste	instantie	de	kritiek	op	en	
de	oppositie	tegen	de	bestuurlijke	be-
sluiten	moesten	geven.’

Intrekking Woonwagenwet
De	landelijke	overheid	merkte	dat	het	
deconcentratie-idee	 geen	 draagvlak	
had.	De	Woonwagenwet	werd	in	1999	
in	zijn	geheel	ingetrokken.	‘De	woon-
wagens	zouden	beschouwd	en	behan-
deld	 worden	 als	 normale	 woningen.	
Woonwagens	 hoeven	 ook	 niet	 meer	
op	wielen	te	staan.’	Voortaan	viel	de	
huisvesting	 van	 woonwagenbewo-
ners	 onder	 de	 verantwoordelijkheid	
van	de	gemeenten	en	de	verplichting	
tot	deconcentratie	van	de	grote	 regi-
onale	 woonwagencentra	 werd	 opge-
heven.	Het	Woonwagenschap	besloot	
de	grote	woonwagenlocatie	Beukber-
gen	 in	 Zeist	 te	 herstructureren	 en	 te	
proberen	 de	 kleinere	 locaties	 in	 de	
overige	gemeenten	over	te	dragen	aan	
de	 woningbouwcorporaties.	 Kersten	

vertelt:	 ‘In	 2004	 zijn	 we	 begonnen	
met	 het	 ontmantelen	 van	 het	Woon-
wagenschap.	 De	 laatste	 periode	 heb	
ik	 daar	 met	 wethouder	 Kamminga	
in	gezeten.	De	laatste	drie	wagens	in	
Cothen	zijn	naar	Wijk	bij	Duurstede	
gegaan.	 Doorn	 en	 Driebergen	 heb-
ben	ook	geen	standplaatsen	meer.’	De	
locatie	 Weltevreden,	 waar	 nog	 tien	
wagens	 staan,	werd	op	10	december	
2010	overgedragen	aan	de	gemeente	
De	Bilt.	 ‘Beukenburg	 in	Zeist	wordt	
gerenoveerd	en	zal	daarna	beschouwd	
worden	als	een	bijzondere	stadswijk.	
Er	 staan	 huurwoonwagens,	 woon-
wagens	 die	 eigendom	 zijn	 van	 de	
bewoners	 en	 er	 komen	 zelfs	 bejaar-
denwoningen.’	 In	 tegenstelling	 tot	
de	 omringende	 gemeenten	 heeft	 de	
gemeente	De	Bilt	rechtstreeks	het	be-
heer	op	zich	genomen	van	de	locatie	
Weltevreden.	
‘De	 Stichting	 Samenwerkende	 Wo-
ningbouwverenging	 wil	 de	 locatie	
niet	 hebben’,	 meldt	 Kersten.	 ‘Hun	
stelling	is	dat	ze	woningen	verhuren.	
Op	een	woonwagenlocatie	worden	al-
leen	standplaatsen	verhuurd.’	

Rens Kersten vertelt over 
woonwagengeschiedenis De Bilt – deel 2

door Lilian van Dijk
 

D66-gemeenteraadslid Rens Kersten is vele jaren lid geweest van het Woonwagenschap,  
een overkoepelende organisatie van oorspronkelijk vijf gemeenten die zich bezig hield met  

het woonwagenbeleid. Op 8 november 2011 werd dit bestuursorgaan opgeheven.  
De Vierklank blikt met Kersten in de tweede alevering terug op de recente  

geschiedenis van het woonwagenbeleid van De Bilt.

Rens Kersten toont een foto uit het boek over Woonwagenkamp Beukbergen in 
Zeist die hij als een bijzonder goede illustratie betiteld van hoe een woonwagen 
er in het verre verleden uitzag.

Een	groot	 aantal	 leden	probeerde	de	
prachtige	 luchten	die	we	 in	ons	 land	
en	 elk	 seizoen	 en	 bij	 elk	 weertype	
kunnen	 bewonderen	 met	 de	 camera	
zo	 mooi	 en	 bijzonder	 mogelijk	 vast	
te	 leggen.	Anderen	 focusten	 op	 wat	
licht	 teweeg	kan	brengen	of	hoe	bij-
zonder	 lichtinval	 kan	 zijn.	 Dan	 was	
er	 nog	 een	 groep	 die	 aan	 het	 begrip	
‘licht’	 een	 persoonlijke	 interpretatie	
gaf.	Yvonne	 Müller:	 ‘Onze	 fotoclub	
heeft	ongeveer	zestig	leden,	waarvan	
er	 zo’n	 veertig	 mensen	 heel	 actief	
zijn.	Het	bestuur	bedenkt	elk	jaar	een	
thema	 waarmee	 onze	 leden	 aan	 de	
slag	 kunnen	 gaan.	 “Hollands	 Licht”	
vonden	 ze	 een	 hele	 uitdaging.	 In	 de	
bibliotheek	 hangt	 werk	 van	 vieren-
twintig	 fotografen	 van	 onze	 vereni-
ging	 die	 met	 dit	 thema	 goed	 uit	 de	
voeten	konden.’	De	kwaliteit	 van	de	
foto’s	is	indrukwekkend,	wat	bewijst	
dat	een	mooie	foto,	bewerkt	of	onbe-

werkt,	terecht	als	kunstwerk	kan	wor-
den	beschouwd.	

Interpretaties
Müller	 vervolgt:	 ‘Wat	 opvalt,	 is	 dat	
de	mensen	 zo	 creatief	 zijn.	 Iedereen	
is	 er	 op	 zijn	 eigen	 manier	 mee	 aan	
de	 slag	 gegaan	 en	 heeft	 zijn	 eigen	
interpretatie	 aan	 het	 thema	 gegeven.	
Iemand	 heeft	 bijvoorbeeld	 een	 foto	
aangeleverd	 van	 een	 poppenhuis.	
Door	het	raam	valt	licht	naar	binnen.	
Dat	 gedeelte	 heeft	 hij	 gefotoshopt.	
Het	 resultaat	 doet	 denken	 aan	 een	
schilderij	 van	 Vermeer.’	 Ook	 andere	
leden	van	de	fotoclub	lieten	zich	door	
Hollandse	meesters	als	Van	Ruysdael	
inspireren	bij	het	maken	van	hun	fo-
to’s.	Andere	 exposanten	 fotografeer-
den	 fraaie	 luchten	boven	water,	 hui-
zen,	 gebouwen,	 agrarisch	 gebied	 en	
industriegebied.	Er	zijn	foto’s	die	een	
dorpstafereel	 weergeven,	 laten	 zien	

hoe	mooi	de	zon	tussen	de	bomen	van	
een	bos	door	kan	schijnen,	maar	ook	
hoe	 opkomende	 mist	 een	 landschap	
kan	veranderen.	Iemand	portretteerde	
meeuwen	 tegen	een	achtergrond	van	
wolken,	 een	 ander	 een	 stadsgezicht	
met	ouderwetse	lantaarns	en	weer	ie-
mand	anders	toont	hoe	lichtinval	een	
bijzondere	 weerspiegeling	 teweeg	
kan	 brengen.	 En	 dan	 is	 er	 nog	 een	
fraaie	 foto	 van	 een	 Philips-peertje.	
Ook	Hollands	licht,	natuurlijk,	als	 je	
even	doordenkt.

Expositieruimte
De	 Fotoclub	 Bilthoven	 houdt	 regel-
matig	 exposities	 in	 de	 bibliotheek	
van	Bilthoven.	‘We	hebben	een	goede	
samenwerking	met	de	mensen	daar’,	
aldus	Müller.	En	ook	met	de	gemeen-
te:	 in	 de	 zomervakantie	 mogen	 we	
in	 De	 Traverse	 in	 het	 gemeentehuis	
exposeren.’	 De	 club	 krijgt	 ook	 veel	
aanvragen	uit	omringende	gemeentes	
om	 daar	 foto’s	 te	 exposeren.	 ‘Vorig	
jaar	 hebben	 we	 350	 foto’s	 opgehan-
gen’,	meldt	Müller	met	gepaste	trots.	
‘We	hebben	ook	permanente	exposi-
tieruimte,	waar	we	om	de	zoveel	tijd	
nieuwe	 foto’s	 ophangen.	 Een	 mooie	
expositie	 inrichten	 is	 een	 kunst	 op	
zich,	onthult	ze.	‘We	hebben	bijvoor-
beeld	bij	de	expositie	bepaalde	foto’s	
bij	elkaar	gehangen	op	basis	van	cri-
teria	 als	 sfeer,	 kleurencompositie	 en	
de	 kleur	 van	 het	 passe-partout.	 Ook	
het	fotopapier	waarop	de	foto’s	staan	
afgedrukt	 en	 of	 er	 al	 dan	 niet	 glas	
voor	is	gezet	heeft	meegespeeld.’	
De	 tentoonstelling	Hollands	Licht	 is	
tot	20	februari	In	de	Bilthovense	Bi-
bliotheek	in	de	Kwinkelier	te	bezich-
tigen.	 Zie	 ook	 www.fotoclubbiltho-
ven.nl.	Hier	staat	een	boel	informatie	
die	door	de	fotografen	werd	aangele-
verd	over	het	hoe	en	waarom	van	de	
geëxposeerde	 foto’s.	 Ook	 foto’s	 van	
andere	 clubleden	 zijn	 op	 de	 website	
te	bezichtigen.

Fotoclub Bilthoven exposeert Hollands 
Licht in Bibliotheek Bilthoven

door Lilian van Dijk

In de Bilthovense Bibliotheek heeft de Expo-commissie van de Fotoclub Bilthoven  
een expositie ingericht met werk van de leden. Zij lieten zich in 2011 inspireren  
door het jaarthema Hollands Licht. Het resultaat is veelzijdig en verrassend.

Yvonne Müller van de Expo-commissie van de Fotoclub Bilthoven is bijzonder 
gecharmeerd van de foto van het rieten stoeltje op de zwart-wit geblokte vloer 
van het poppenhuis en de gephotoshopte lichtinval door het raam. 

Nieuws van 
Ambachtateliers

De	AmbachtAteliers,	 is	een	verzamelgebouw	in	De	Bilt	op	de	Ambacht-
straat,	waar	kunstenaars	en	creatieven	uit	deze	 regio	hun	atelier	hebben.	
Met	schilderkunst,	tuin-	en	interieuradvies,	sierkunst,	kinderkleding,	glas-
in-lood,	mozaïek,	tassen	en	nog	veel	meer	bieden	ze	een	breed	spectrum	
aan	moois	en	 interessants	voor	wie	een	cadeautje	zoekt	of	gewoon	voor	
jezelf.	

In	de	ateliers	zijn	actief:	Dinie	van	Buuren,	Elma	van	den	Heuvel,	Mirjam	
Steenbergen,	Rita	Camphuijsen,	Connie	van	Zwetselaar,	Jannie	Vosseste-
ijn,	 Mirjam	 Roest,	 Nicole	Agterberg,	 Keiji	Aikawa,	Annemarie	 Mulder,	
Gundula	Kraus,	Marga	van	der	Burgt,	Michelle	Boogaert,	Ariane	Wachs-
muth,	Miriam	Nieweg	en	Monique	
van	Uffelen	

Op	 1	 januari	 bestonden	 de	 Am-
bacht	 Ateliers	 1	 jaar.	 Het	 laatste	
weekend	van	november	waren	 de	
AmbachtAteliers	 in	 De	 Bilt	 ge-
opend	 voor	 publiek.	 Dit	 initiatief	
zal	een	aantal	keren	per	 jaar	wor-
den	herhaald:	Om	te	beginnen	het	
laatste	weekend	in	de	voorjaarsva-
kantie.	Publiek	wordt	uitgenodigd	
voor	een	bezoek	aan	de	werkplaats	
op	 25	 en	 26	 februari	 2012	 vanaf	
12.00	 uur	 op	 de	Ambachtstraat	 9	
De	Bilt.	Enkele	ateliers	zullen	niet	
open	zijn,	maar	via	www.ambacht-
ateliers.nl	 kan	 dit	 worden	 nage-
gaan.

Expositie Gemeentehuis De Bilt
22 januari | 6 maart 2012

Irene van den Bos

Caro Bensca

www.arttraverse.nl

Schilderijen

Sculpturen

Opening zondag 22 januari om 15.00 uur
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De groep Burgerinitiatief Zuiderka-
pel was niet gevraagd om te reageren, 
maar wel geattendeerd op de behan-
deling in de Commissie Openbare 
Ruimte. Vervolgens schreef de groep 
op eigen initiatief een commentaar 
aan alle Raadsleden en vroeg vijf mi-
nuten spreektijd aan, die Hugo von 
Meijenfeldt ook kreeg toegewezen. 
Hij adviseerde geen tweede krediet 
open te stellen voor de stedenbouw-
kundige visie op of over de drie 
kerklocaties en om niet zomaar met 
herbestemming van de Zuiderkapel 
akkoord te gaan. 

Plezier
De burgerinitiatiefgroep, bestaande 
uit de omwonenden Henk Bremmer, 
Jan-Willem Fijen, Clemens Kok, 
Hugo von Meijenfeldt en Ton Sja-
maar, heeft met plezier geconstateerd, 
dat het College een centrale rol toe-
kent aan het Burgerinitiatief Zuider-
kapel. Burgemeester Gerritsen had op 
31 maart 2011 ruim 700 handtekenin-
gen hiervoor in ontvangst genomen. 
Daarnaast kwam de unanieme aan-
vaarding door de Gemeenteraad van 
een motie om het gebouw van de Zui-
derkapel vanwege zijn monumentale 
karakter te behouden, met een ver-
zoek aan het College samen met de 
Protestantse Gemeente Bilthoven te 
onderzoeken op welke wijze dit voor 

de toekomst gewaarborgd kon wor-
den. Het College bevestigde schrif-
telijk het behoud van het gebouw als 
uitgangspunt te nemen en vervolgens 
dit uitgangspunt te verbinden aan her-
bestemming van de Zuiderkapel. 

Meer opties
De burgerinitiatiefgroep is van me-
ning dat niet alle opties zijn onder-
zocht en er eigenlijk maar één optie 
wordt voorgelegd nl. herbestemming. 
Het wordt geheel aan het kerkbestuur 
overgelaten om met nadere voorstel-
len te komen. De groep is bang dat 
nog steeds de Zuiderkapel ten faveure 
van winstgevende woningbouw zou 
moeten worden gesloopt of dat het 
uitgangspunt wordt te streven naar 
zoveel mogelijke opbrengsten via 
herbestemming, waarbij behoud van 
het gebouw en zeker respect voor het 
monumentale interieur, exterieur en 
omgeving als opgedrongen hinder-
paal worden gezien. De groep con-
stateert hierbij ook, dat het standpunt 
van de meest intensieve gebruiker 
(wijkgemeente De Ark) stelselma-
tig wordt genegeerd, maar ook dat 
er binnen de hervormde gemeente 
en gereformeerde kerk een krachtige 
beweging op gang is gekomen om de 
koers gunstig bij te stellen. Zij wijst 
erop dat een groep bezwaarden bin-
nen de PKN Bilthoven eind novem-

ber jl. gelijk heeft gekregen van hun 
Regionaal College dat kerkelijke ge-
meenteleden onvoldoende gehoord 
zijn over de plannen. De initiatief-
groep constateert ook dat  de beloofde 
dialoog met het Burgerinitiatief of de 
omwonenden tot nu toe slechts heeft 
geleid tot één afgedwongen bespre-
king vlak vóór een Raadsvergadering 
in mei 2011.

Oproep
In haar vijf minuten (in-)spreektijd 
riep de Burgerinitiatiefgroep het Col-
lege van Burgemeester en Wethou-
ders op om aan al onzekerheid een 
eind te maken en het advies van het 
Architectenbureau Van Hoogevest 
te volgen om aan de Zuiderkapel de 
status monument te geven. Daardoor 
verliest het gebouw niet zomaar haar 
waarde maar kan nog voor van alles 
gebruikt worden. Met name de CDA-
fractie wilde hier nog wel eens naar 
kijken.
De initiatiefgroep riep de Gemeente-
raad op het College te vragen alsnog 
met haalbare andere opties te komen, 
waarin in elk geval concentratie van 
de kerkdiensten van de drie kerken 
in de Zuiderkapel, aanwijzing tot ge-
meentelijk monument en aanpassing 
van het gebruik van de Zuiderkapel 
binnen de huidige bestemming niet 
mogen ontbreken. 

Behoud Zuiderkapel staat voorop
door Henk van de Bunt

 
Vanwege onenigheid binnen de kerk(en) trok  jl. donderdag het College van Burgemeester 

en Wethouders het voorstel tot aanvullend krediet met betrekking tot een stedenbouwkundige 
visie over de kerklocaties in de vergadering van de Raadscommissie Openbare Ruimte terug. 

In die vergadering bleek de commissie meer waarde te hechten aan de eerdere motie over 
het behoud van de Zuiderkapel dan aan herbestemming. 

V.l.n.r. Ton Sjamaar en inspreker Hugo von Meijenfeldt beschermen de 
Zuiderkapel.

Fuijkschot voorzitter van de stichting 
Kunst en cultuur De Bilt, motiveerde 
de keuze voor Frans Poot aldus: Poli-
ticus Frans Poot is enorm begaan met 
cultuur. Hij is vaak enthousiast aan-
wezig bij activiteiten die binnen de 
gemeente op cultureel gebied worden 
georganiseerd.’ Zijn interesse reikt 
verder dan bijwonen en genieten van 
voorstellingen en andere culturele ui-
tingen, heeft Fuijkschot gemerkt: ‘Hij 
is niet alleen belangstellend, maar 
kijkt ook kritisch naar wat er met het 
subsidiegeld voor de sector Kunst en 
Cultuur wordt gedaan. In de tijd dat 
de subsidiekraan bijna werd dicht 
gedraaid door de politiek, stond hij 
juist achter de culturele instellingen. 
Mede door zijn inzet is de subsidie in 
onze gemeente (voorlopig) behouden 
gebleven.’ Fuijkschot besloot aldus: 
‘Met de SKC-Muzeprijs waardeert 
de Stichting Kunst en Cultuur het 
werk van Frans Poot, zijn inzet en de 
wijze waarop hij de doelstelling van 
de SKC om kunst onder de aandacht 
van de bevolking te brengen gestalte 
geeft.’

Erkenning
Frans Poot had geen idee dat hij de 
prijs zou krijgen. ‘Ik was totaal ver-
rast. Ik wist echt van niets.’ Wel vond 
hij het nogal bijzonder dat zijn zoon 

en dochter het er voor over hadden  
op vrijdagavond uit Amsterdam en 
Utrecht te komen om het nieuwjaars-
concert bij te wonen. ‘Het leuke is 
dat ze allebei hun eerste sporen op 
de muziekschool hebben getrokken 
en ook nog bij de Werkschuit heb-
ben gedanst.’ Poot was erg blij met 
deze prijs ‘Ik vond hem een van de 
meest aansprekende erkenningen in 
mijn maatschappelijke loopbaan. Het 
is leuk om een goede verkiezingstijd 
te hebben of een goed debat te voe-
ren, maar zo’n prijs is echt voor mijn 
persoon. Dat waardeer ik enorm.’ Als 
politicus heeft hij hard aan de weg 
getimmerd voor kunst en cultuur, ver-
telde hij. ‘Ik kon in de verkiezingen 
en debatten bevlogen verhalen hou-
den omdat ik kunst en cultuur echt 
zo belangrijk vind. Ik zie het in ons 
gezin, ik zie het in de gemeenschap. 
Cultuur is verbindend. Verbindend in 
de tijd, maar ook tussen mensen. Mu-
ziek maakt mensen gelukkig. Ik vind 
het altijd ontroerend om te zien hoe 
kinderen met elkaar muziek maken of 
dansen. En daar heb je een muziek-
school en een Werkschuit voor nodig.’

Schenking
Ook in de toekomst zal Poot zich blij-
ven inzetten voor deze disciplines. 
‘Ook in tijden dat het economisch 
even tegenzit, mogen we kunst en cul-

tuur niet wegbezuinigen. Juist deze 
instellingen maken onze gemeente 
zo bijzonder.’ De prijs bestond uit 
een oorkonde, een kunstwerk van 
keramiek en een geldbedrag. Poot: 
‘De geldprijs wil ik schenken aan een 
leerling die enthousiast is om muziek 
te spelen, maar dat om fi nanciële re-
denen niet kan.’
Het Nieuwjaarsconcert in de Muziek-
school aan de Henrica van Erplaan 
in De Bilt werd georganiseerd door 
Muziekpodium De Bilt, een samen-
werkingsorgaan van de Concertcom-
missie van de Biltse Muziekschool, 
de stichting Kunst en Cultuur De Bilt 
en het Walter Maas Huis. Het pro-
gramma bestond uit muziekstukken 
die werden uitgevoerd door docenten 
van de muziekschool. David Crom-
mentuijn, leerling uit de Talentenklas, 
vertolkte Syrinx van Debussy op 
fl uit. Na afl oop was er een informeel 
samenzijn, opgeluisterd door de Big-
band van de muziekschool. [LvD]

Frans Poot beloond met 
SKC-Muzeprijs 2011

Gemeenteraadslid voor D66 Frans Poot heeft op 13 januari 2012 de Muzeprijs 2011 in ontvangst 
mogen nemen uit handen van Inge Fuijkschot tijdens het Nieuwjaarsconcert van de Muziekschool.

Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

advertentie

Frans Poot toont trots het kunstwerk en de oorkonde die hem overhandigd 
werden tijdens de prijsuitreiking. Zijn vrouw kreeg de bloemen. 

Zingende Mannen gezocht
Gospelkoor “Sparks of Joy” uit Westbroek is op zoek naar mannen die kun-
nen zingen. Zowel bassen als tenoren in de leeftijd van 18 tot 50 jaar zijn 
van harte welkom! Er is een enthousiaste en sterke groep bassen en tenoren 
op het koor aanwezig, maar zij kunnen wel wat versterking gebruiken.

Het koor bestaat inmiddels 18 jaar en heeft ruim 40 leden. Sinds kort staat 
het koor onder leiding van dirigent Jan Groenendaal uit Woerden. Sparks of 
Joy treedt regelmatig op in kerkdiensten en tehuizen, en geeft ook concerten 
en doet zelfs af en toe een musical. Het belangrijkste doel van Sparks of Joy 
is om het evangelie van God te verkondigen. Geïnteresseerde Zanglustigen 
kunnen vrijblijvend eens luisteren en mee doen op een van de repetitieavon-
den op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur in de Nederlands Gereformeer-
de kerk, Kerkdijk 60 te Westbroek. Voor aanmelden of meer inlichtingen: 
greetvaneijk@hotmail.com
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NIEUW BINNEN:
JURKJES EN TUNIEKEN 

IN VROLIJKE KLEUREN.

Kijk op 

www.nagelfashion.nl 

voor de laatste trends.

Fashion for eve ry age

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

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

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Dieren Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:
Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

Dierenkunstkaarten 150x100.indd   5

10-11-11   09:51

Dierenkunstkaarten 150x100.indd   7

10-11-11   09:51

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

Ruwe Bolster
lekker donker brood nu

1,95

Mini chocoladecake
puur chocolade

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

WEGENS ENORM SUCCES:

TULPEN
2 bossen € 3,95

Per bos € 2,50

WIE HEEFT ER VOOR ONS EEN DROGE 

AFGESLOTEN OPSLAGRUIMTE TE HUUR?

Maertensplein 26 a, Maartensdijk 
Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

06 - 53 14 67 33

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

Voor maatwerk zoals (schuifdeur) kasten, 
(tuin)tafels, stoelen, banken, radiatorkasten 
en nog veel meer.

Heeft u een speciale wens? Vraag het aan 
ons of wij die voor u waar kunnen maken.

Uiteraard kunt u ook voor Doe Het Zelf 
artikelen bij ons terecht.

“Maartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738CL Maartensdijk
  Tel/Fax 0346 211579De eerste de beste

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Garage Van der Meij
INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540, FAX. 0346-214438

OUDE LOSWAL 21, 1217 TG HILVERSUM, TEL. 035-6214335, FAX. 035-6233544

AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT 207 CC 1.6 VTI ROLAND 

GARROS

2009, 46.000, GRIJS MET, LEDER INT, 

CLIMATE C, ABS, ER, CV, SB, RAD/

CD, LMV, PARKEERH, MLV, ESP

€ 17.750

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN PICASSO 1.6 2001 165.000 GROEN MET,CLIMATE C,RAD/CD,ABS,ER,CV,SB  € 2.950,00 

PEUGEOT 107 1.0 12V 3DRS. 2006 57.000 GEEL,ABS,RAD/CD,BLUE TOOTH CARKIT  € 5.450,00 

PEUGEOT 307 SW 1.6 16V PACK 2005 131.000 ZILV GRIJS MET,CLIMATE C,CRUISE C,ER,CV,SB,

ABS,RAD/CD,REGENS  € 5.950,00 

PEUGEOT 407 2,0 AUT 2007 80.000 ZWART,CLIMATE C.ER,CV,ABS,ESP,ELR,AIRBAG

RADIO CD,TREKHAAK  € 10.950,00 

PEUGEOT 607 2.2 HDIF PACK 2004 142.000 ZILV GRIJS MET,ZWART LEDER,RAD/CD/NAV,

CLIMATE C,CRUISE C,REGENS,LMV,ABS,ER,CV,SB  € 7.750,00 

VOLVO V50 1.8 EDITION 2006 157.000 GRIJS MET,CLIMATE C,CRUISE C,LMV,ABS,ER,CV,SB,

HALF LEDER,REGENS,ASR,RAD/CD  € 10.350,00 

RENAULT KANGOO 1.5 DCI  5 PERS. 2006 113.000 ZILV GRIJS MET,AIRCO,AIRBAGS,ER,CV,SB,

2X SCHUIFDEUR,RAD/CD,TREKH,ABS  € 7.950,00 

RENAULT MODUS 1.2 16V 2006 48.000 ZWART MET,ER,CV,SB,LMV,RAD/CD,ABS  € 7.450,00 

HYUNDAI GETZ 2004 90.800 ZILV GRIJS MET,AIRCO,ER,CV,SB,RAD/CD  € 5.950,00 



	De	Vierklank	 9	 18	januari	2012

advertentie

‘Mijn	 schilderijen	 zijn	 kleurrijk	 en	
vrolijk’,	bijt	Martine	het	spits	af.	‘Net	
wat	 je	 nodig	 hebt	 in	 deze	 tijd	 van	
het	 jaar.	 Buiten	 is	 het	 kaal	 en	 grijs.	
Hierbinnen	 één	 explosie	 van	 kleur.’	
Zij	 schildert	 graag	dieren	 en	natuur-
vormen.	 ‘Soms	 is	 er	 een	 mens	 bij,	

maar	 ik	 vind	 planten	 en	 dieren	 be-
langrijker.	 Maar	 in	 de	 toekomst	 kan	
dat	 veranderen.	 Ik	 ben	 heel	 divers.’	
Renske	 is	 heel	 enthousiast	 over	 het	
materiaal	waarmee	ze	werkt:	Art	Clay	
Silver	 (zilverklei).	 ‘Het	 is	 klei	 met	
heel	kleine	zilverdeeltjes	erin.	Als	 je	

je	kunstwerk	afbakt,	gaat	de	klei	weg	
en	dan	houdt	je	negenennegentig	pro-
cent	zilver	over.	Je	kunt	met	Art	Clay	
Silver	heel	vrij	werken	en	 je	zit	niet	
aan	standaardmateriaal	vast.’	Renske	
gebruikt	organische	vormen.	‘Ik	houd	
niet	zo	van	dat	strakke.	Daarom	pas-
sen	Martines	 schilderijen	er	zo	goed	
bij.	Die	zijn	ook	lekker	speels.’	Marti-
ne	tekende	al	van	jongs	af	aan.	‘Later,	
toen	mijn	kinderen	klein	waren,	kreeg	
ik	het	te	druk.	Toen	ze	naar	de	basis-
school	gingen,	kreeg	 ik	meer	 tijd	en	
vooral	rust.	Ik	besloot	om	met	verf	te	
gaan	werken	en	heb	allerlei	cursussen	
gevolgd.	 Ik	 werk	 nu	 parttime	 in	 het	
bedrijf	van	mijn	man	en	ik	schilder.’	
Renske	is	sinds	2005	met	klei	bezig.	
‘Daarvoor	heb	 ik	al	cursussen	goud-
smeden	 gedaan.	 Dat	 gieten	 en	 met	
heftig	materiaal	werken	vind	ik	te	ge-
vaarlijk	om	thuis	te	doen.	Wanneer	ik	
zin	heb	om	iets	te	maken,	moet	ik	dat	
direct	kunnen	doen.	Ik	heb	mijn	huis	

verbouwd	tot	atelier.’	Martine:	‘Het	is	
ijn	als	je	spullen	al	klaar	staan	op	het	
moment	dat	je	ermee	bezig	wilt	gaan.	
Ik	heb	ook	een	eigen	atelier	aan	huis	
en	van	daaruit	ben	ik	ook	begonnen	te	
verkopen.’	

Ontspanning en balans
Martine	krijgt	inspiratie	door	veel	met	
schilderen	bezig	te	zijn.	‘Dan	merk	ik	
dat	 ik	 steeds	 meer	 ideeën	 krijg.	 Het	
heeft	er	ook	mee	te	maken	hoe	druk	
mijn	leven	is.	Maar	de	ene	keer	denk	
ik:	 wat	 moet	 ik	 nu	 nog	 schilderen?	
Een	 andere	 keer	 heb	 ik	 al	 een	 hele-
boel	 ideeën.’	 Zij	 kiest	 haar	 onder-
werpen	vanuit	de	kleuren,	onthult	ze.	
‘Dieren	 en	 bloemen	 komen	 in	 mijn	
werk	altijd	terug.	Ze	hoeven	niet	rea-
listisch	te	zijn:	ik	speel	graag	met	vor-
men.’	Bij	Renske	gaat	het	iets	anders	
toe:	‘Ik	word	voornamelijk	getriggerd	
door	 het	 materiaal.	 Dat	 laat	 ik	 voor	
me	spreken.	 Ik	begin	met	een	basis-
idee.	Daarna	wordt	het	altijd	mooier	
en	beter.	Soms	krijg	 ik	spontaan	een	
beeld.	 Ik	 werk	 ook	 heel	 veel	 vanuit	
mijn	 emotie.’	 Renske	 verkoopt	 haar	
werk	niet	zo	vaak.	‘Ik	wil	dat	niet	om-
dat	 ik	 een	 emotionele	 band	 heb	met	
mijn	kunstvoorwerpen.’	Haar	werk	is	
klein,	zodat	ze	er	genoeg	ruimte	voor	
heeft	in	huis.	Martine	werkt	ook	wel	

eens	in	opdracht:	‘Dat	bevalt	me	wel.	
Ik	 raak	het	na	aloop	dan	ook	kwijt.	
Anders	hopen	al	die	schilderijen	zich	
maar	op	in	mijn	huis.	En	ik	vind	het	
geweldig	 als	 andere	 mensen	 er	 blij	
mee	naar	huis	gaan.’	Renske	heeft	na	
haar	cursus	goudsmeden	de	Art	Clay	
Silver	 opleiding	 gedaan.	 ‘Ik	 geef	
workshops	aan	huis	en	ik	geef	les	bij	
de	 Volksuniversiteit	 in	 Utrecht.’	 Ze	
vindt	 het	 leuk	 en	 uitdagend	 om	 les	
te	geven.	‘Door	met	cursisten	te	wer-
ken	doe	je	zelf	nieuwe	inspiratie	op.’	
Lesgeven	is	er	voor	Martine	niet	bij.	
‘Ik	heb	er	de	tijd	ook	niet	voor.	En	ik	
vind	het	veel	te	leuk	om	zelf	weer	een	
cursus	te	volgen.	Op	dit	moment	niet,	
maar	dat	komt	vast	nog.	Er	is	zoveel	
te	 leren.’	 Renske,	 die	 een	 fulltime	
baan	heeft,	volgt	heel	veel	cursussen.	
‘Ik	 probeer	 nieuwe	 technieken	 en	
nieuwe	 materialen	 uit.’	 Martine	 om-
schrijft	 schilderen	 als	 een	 heerlijke	
ontspanning.	 Renske	 geniet	 van	 het	
lesgeven.	 ‘Mijn	 werk	 is	 supertech-
nisch.	Ik	heb	alleen	maar	mannen	om	
me	heen.	Naar	mijn	cursussen	komen	
voornamelijk	vrouwen.	Dat	geeft	een	
mooie	balans.’	
Meer	informatie	over	Renske	en	Mar-
tine	 is	 te	 vinden	 op	 hun	 websites:	
www.renske-art.nl	 en	 www.martine-
meijer.nl.

Expositie kleurrijke schilderijen en 
zilveren sieraden in bibliotheek Bilthoven

door Lilian van Dijk

Kunstschilder Martine Meijer en sieradenmaakster Renske Dussel, allebei lid van 
kunstenaarsvereniging BeeKk, exposeren samen tot en met 20 februari in de BeeKk-ruimte  

van de bibliotheek in de Kwinkelier in Bilthoven. 

De mooie lijnen van de sieraden van Renske Dussel passen goed bij de vro-
lijke kleuren van de fantasievolle schilderijen van Martine Meijer.

Het	 idee	 kwam	 bij	 de	 afscheidne-
mende	 eigenaresse	 van	 ‘t	 Haantje	
vandaan,	 Gerda	 Bollenbakker.	 Het	
pand	 staat	 inmiddels	 zo	 goed	 als	
leeg	en	pas	op	1	februari	trekken	de	
nieuwe	 eigenaren,	Bob	 en	Nicolette	
Sonder,	in	het	pand	om	er	een	bloe-
menboetiek	van	te	maken.	
‘Gerda	 had	 een	 keer	 een	 schilderij	
van	mij	gezien	en	kwam	zelf	met	het	
idee.	 Ze	 zei:	 waarom	 geef	 je	 geen	
expositie	in	mijn	pand’,	vertelt	Han-
neke	de	Groot,	die	de	kans	met	beide	
handen	greep.	‘Ik	vind	het	ontzettend	
lief	van	Gerda	en	ben	enorm	blij	dat	
ze	mij	deze	gelegenheid	geeft.’	Voor	

de	Groot	is	het	de	eerste	keer	dat	ze	
haar	 schilderwerken	 ten	 toon	 stelt.	
‘Alleen	wat	vrienden	en	familie	heeft	
mijn	werk	tot	nu	toe	gezien.	Nu	treed	
ik	voor	het	eerst	naar	buiten	met	mijn	
kunst	 en	 dat	 vind	 ik	 toch	wel	 span-
nend.’	Ze	verkocht	het	afgelopen	jaar	
al	 twee	 van	 haar	 schilderijen,	 maar	
hoopt	via	de	expositie	meer	werken	te	
verkopen.	‘Dat	wil	ik	natuurlijk	heel	
graag.	Het	is	een	eer	als	iemand	iets	
van	mij	aan	zijn	muur	wil	hebben.’

Eigen draai
De	Groot	begon	anderhalf	jaar	gele-
den	pas	met	schilderen.	Daarvoor	gaf	

ze	 les	 op	 een	 basisschool.	 ‘Dat	 heb	
ik	27	jaar	lang	gedaan.	Ik	heb	allerlei	
klassen	gehad.	Van	groep	1	tot	groep	
5.	Ik	vond	het	heel	leuk	om	te	doen,	
maar	 het	 was	 tijd	 voor	 wat	 anders.	
Ik	 had	 altijd	 al	 het	 idee	 dat	 ik	 later	
wilde	gaan	 schilderen.’	En	dus	nam	
De	Groot	de	kwast	ter	hand.	
Inmiddels	 heeft	 ze	 zo’n	 35	 kleine	
en	 middelgrote	 doeken	 beschilderd.	
Vooral	realistische	landschappen.	‘Ik	
heb	niet	zoveel	met	abstract	werk,	al	
heb	 ik	 er	 wel	 een	 paar	 gemaakt.	 Ik	
wil	 liever	 iets	 herkenbaars	 maken.	
En	 dat	 kan	 heel	 verschillend	 zijn.	
Als	ik	wat	moois	zie,	op	reis,	in	een	

tijdschrift	of	in	de	krant,	dan	denk	ik:	
dat	wil	 ik	schilderen.	 Ik	wil	het	niet	
exact	kopiëren,	maar	geef	er	dan	mijn	
eigen	draai	 aan.’	De	Groot	 pakt	 een	
tijdschrift	en	laat	prachtige	foto’s	van	
een	papegaai	in	vogelvlucht	zien.	‘Dit	
soort	dingen’,	zegt	ze.	‘Hier	ga	ik	dan	
een	driedelig	werk	van	maken.’

Expositie
‘Ik	zie	mezelf	nog	niet	als	een	serieus	
kunstenares’,	 zegt	 De	 Groot.	 ‘Maar	
ik	wil	 dit	wel	 blijven	 doen.	 Ik	 vind	
het	 heerlijk.’	Op	 de	 komende	 expo-
sitie	staat	dan	ook	geen	druk	voor	de	

oud-lerares.	 ‘Ik	 hoef	 het	 niet	 voor	
mijn	brood	 te	 doen.	 Ik	vind	het	 ge-
woon	leuk	dat	alles	ten	toon	gesteld	
wordt,	ook	om	voor	mezelf	eens	al-
les	op	een	rij	te	zien.’	Wel	stuurde	De	
Groot	 vrienden	 en	 familie	 een	 per-
soonlijke	 invitatie	 voor	 haar	 eerste	
expo.	‘De	reacties	zijn	positief	en	ik	
hoop	dat	het	vrijdag	en	zaterdag	druk	
wordt	in	‘t	Haantje.’	
Belangstellenden	 zijn	 tussen	 11.00	
en	16.00	uur	hartelijk	welkom	in	het	
pandje	 aan	 het	 Maertensplein.	 Wel	
moeten	ze	hun	jas	aan	houden,	want	
de	elektriciteit	is	al	afgesloten.

Expositie in ‘t Haantje
Hanneke de Groot grijpt kans

door Raphael Klees

Komende vrijdag en zaterdag (20 en 21 januari) zal het pand van voormalig kadoshop ‘t Haantje  
in Maartensdijk voor één keer vol hangen met prachtige schilderijen. Beginnend kunstenares 

Hanneke de Groot-Bakker zal haar werk voor het eerst exposeren.

Hanneke de Groot zal zo‘n 25 kleurrijke schilderijen tonen in ‘t Haantje.

Harpduo in de Schutsmantel
Op	zondag	22	januari	2012,	om	15.30	uur,	vindt	in	Schutsmantel,	Gregori-
uslaan	35	te	Bilthoven	een	concert	plaats,	dat	in	nauwe	samenwerking	met	
Stichting	Muziek	In	Huis	wordt	georganiseerd.	Het	ensemble	DuoDyade,	
bestaande	uit	Marije	Vijselaar	-	harp,	Colet	Nierop	-	harp,	zal	een	gevarieerd	
klassiek	programma	brengen.	Het	programma	duurt	één	uur,	zonder	pauze.

DuoDyade	is	een	nieuw	sprankelend	harpduo	met	Colet	Nierop	en	Marije	
Vijselaa	die	het	in	de	zomer	van	2010	tijd	vonden	om	hun	krachten	te	bun-
delen.	Vol	enthousiasme,	passie	en	liefde	voor	de	harp	laten	de	harpistes	de	
enorme	diversiteit	van	de	harp	in	hun	programma’s	tot	haar	recht	komen:	
‘Harpmuziek	pur	sang’.	Het	duo	wil	het	publiek	kennis	laten	maken	met	de	
grootsheid	en	alle	klankkleuren	van	dit	prachtige	instrument.	

Toegang	is	gratis.	Voor	mensen	van	buiten	is	er	de	mogelijkheid	om	con-
sumptiebonnen	te	kopen	voor	kofie	en/of	thee	of	een	bon	voor	fris	en/of	
wijn.	Deze	zijn	bij	de	receptie	te	verkrijgen.	Meer	informatie	over	SMIH,	
haar	musici	 en	de	volledige	concertagenda	vindt	u	op	www.stichtingmu-
ziekinhuis.nl	of	www.smih.nl	
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Meep van KampenDE BILT

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Staand op de Biltse ‘Rialto-brug’ in het Van 

Boetzelaerpark, genietend van de krach-

tige fontein met op de achtergrond de 

contouren van majestueuze bomen, reali-

seer ik mij dat ‘eeuwen zien op u neer’ niet 

alleen op Napoleon slaat.

 

Als lid van de stichting jumelage De Bilt-

Coesfeld zet ik mij in voor sociale en cul-

turele contacten tussen de inwoners van 

beide gemeenten om zo verschillende cul-

turen dichter bij elkaar te brengen.

Omdat muziek bindt wordt daarvan ge-

bruik gemaakt, zoals een optreden van 

KBH in Coesfeld of samenzang met het 

gospelkoor van SWO.

In 2013 zullen vooral in het muziekweek-

end inwoners van onze partnerstad de zes 

kernen van De Bilt bezoeken en er optre-

den.

 

Met de eeuwen in gedachte eindig ik met 

‘Die Zeit, die wir uns nehmen ist die Zeit, 

die uns etwas gibt’.



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Kwaliteit & Vakmanschap

Passie voor schilderen
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

100% rundlederen Relaxfauteuil
Diverse modellen direct uit 
voorraad leverbaar. 
Nu vanaf € 850,00.
Nederlands fabricaat. Bezoek
onze winkel en showroom met ruim 
100 modellen of bel voor een brochure.  

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek 
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie
Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

Maandaanbieding 
non-food: Kaarsen
O.a. “Swazi candles”, 
gemaakt in Swaziland. 
In januari 10% korting!

Maandaanbieding 
food: Kof� e
3 soorten snelfi lter koffi e en 
koffi epads in verpakkingen 
van 250 gram. 

In januari met 15% korting! 

Opruiming:  We ruimen fl ink op om weer ruimte te 
maken voor het nieuwe assortiment van 
onze importeurs. De opruiming is van 
17 januari tot en met 29 januari!

www.debilt.wereldwinkels.nl

Hessenhof 9 

(hoek Hessenweg/Looydijk) 

3731 JV  De Bilt   

Tel. 030 2342472

info@werelwinkeldebilt.nl

Het autobedrijf waar de klant nog echt koning is.

In- en verkoop reparatie, 
onderhoud en schade,

 van alle merken (nieuw en gebruikt).

Ook voor uw merk onafhankelijke APK keuring 
kunt u bij ons terecht.

Bij groot onderhoud en reparaties eventueel 
GRATIS vervangend vervoer. 

Ook vervangend vervoer voor bedrijfswagens.

www.hartendorp.nl  •  035-5772045
Utrechtseweg 259  •  1213 TR HILVERSUM

Daihatsu Sirion
1000 EFI 5DR Rti-12v

mei 2000

143.922 km € 1.900

AL MEER DAN 45 JAAR

EEN BEGRIP IN DE BILT

Onze openingstijden:

ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur

zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt

tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl

www.slagerijvanloo.nl

ELKE DAG VERS BESTELLEN!!!

Wist u dat wij meer dan duizend 

verschillende artikelen voor u kunnen 

maken. Maar omdat wij alles graag 

vers voor u willen bereiden hebben wij 

niet alles in huis. We kunnen zes dagen 

per week bijna alles voor u bestellen. 

Wanneer u zeker wilt zijn dat uw vlees er 

is bel, fax, of mail ons dan zodat u zeker 

weet dat wij het voor u kunnen bereiden! 

UIT ONZE TRAITEURHOEK
Lekker met bijvoorbeeld witte rijst; met o.a. 

kippendijenvlees, courgette, paprika en champignons

GRIEKSE VLEESSCHOTEL

 100 GRAM € 1,00

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. malse biefstuk-

schnitzel, rucola sla, rauwe ham en oude kaas

WINTERROLLETJES

 100 GRAM € 1,75

Iets aparts met o.a. malse rosbief, kaas, salami 

en ontbijtspek; ca. 25 min. op 150 °C in de oven

ITALIAANS GEBRAAD

 500 GRAM € 9,25

Lekker gekruid gehakt ontwikkeld met katenspek 

en een randje pepers

KATENVLINDERS 100 GRAM € 0,98

Iets aparts om lekker te stoven voor de liefhebbers:

KALFSWANGETJES

 100 GRAM € 1,55

De originele franse mini kipjes; ca. 25 min. 

in de oven op 150 °C

KOKELETJES 100 GRAM € 0,95

Van ons bekende rundvlees. 

Mals, mager, om lekker te braden

RUNDERBRAADLAPJES

 500 GRAM € 7,25

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 21 januari

Lekker buiten wandelen of � etsen

én De Vierklank bezorgen

SLA 2 VLIEGEN

IN ÉÉN KLAP!

Per direct zijn wij op zoek naar een 

Vierklankbezorger voor de volgende 

wijk in Bilthoven: 

-  Koekoeklaan, Merellaan, 

Nachtegaallaan, Plein Vogelzang - 

Totaal 94 adressen

MELD JE AAN!
Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

Algemene

informatieavond

Dinsdag 17 jan. 2012 

19.30 - 21.15 uur
17 ja

Open avond

Vrijdag 20 jan. 2012 

19.00 - 21.00 uur

Open dag

Zaterdag 21 jan. 2012 

11.00 – 13.00 uur

Open lesmiddag 1

Dinsdag 14 feb. 2012

 

Open lesmiddag 2

Woensdag 7 mrt. 2
012

 
Clinics T

echnasium 

en TheaterKunstKlas

Maandag 5, 6 en 

7 mrt. 2
012
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l Winklerlaan 373 
3571 KG  Utrecht 

telefoon 030 271 22 14 
info@gerritrietveldcollege.nl 
www.gerritrietveldcollege.nl

Samen het beste 

uit jezelf halen
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advertentie

Sterhyacinth, iris, blauw 

druifje, narcis of zuiden-

wind lelie

Potmaat 9 cm. Per stuk

van 1,49Dvoor

0,99

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Bollen op pot

‘Ik	 zat	 al	 sinds	 mijn	 vijftiende	 jaar	
in	 de	 autobranche	 maar	 vanaf	 het	
moment	 dat	 ik	 als	 monteur	 bij	 Har-
tendorp	kwam	heb	ik	als	‘Manus	van	
alles’	het	vak	grondig	geleerd.	
Niet	 enkel	 repareren	 en	 monteren	
maar	 ook	 het	 magazijn	 beheren,	
taxeren,	de	verkoop	doen	en	mensen	
ophalen	en	weer	thuis	brengen	en	na-
tuurlijk	 anderen	opleiden.	En	wat	 ik	
heel	 belangrijk	 vind	 is	 dat	 we	 doen	
wat	 we	 beloven	 voor	 een	 normale	
prijs.	 Een	 man	 een	 man,	 een	 woord	
een	woord.	

We	 zijn	 Daihatsu-	 en	 Subarudealer	
maar	 wie	 een	 andere	 auto	 wil	 kan	
hier	ook	terecht	want	wij	kunnen	alle	
merken	leveren	en	dat	blijven	we	nog	
heel	lang	doen.’

Kwaliteitsgarage 
‘Nee,	 de	 verkoop,	 onderhoud	 en	 re-
paratie	 betreffen	 niet	 alleen	 klanten	
in	 de	 naaste	 omgeving,	 zoals	 deze	
week	 nog	 de	 verkoop	 van	 een	 nieu-
we	Volvo.	 Onze	 klanten	 komen	 ook	
uit	 Hilversum,	 Utrecht,	 Amersfoort,	
Amsterdam	en	van	verder	weg.	Daar	
zijn	mensen	bij	die	op	de	nabije	cam-
ping	 vertoeven	 en	 ons	 hier	 hebben	
leren	kennen	en	gemerkt	hebben	dat	
wij	onze	afspraken	ook	nakomen.	Wij	
hebben	 trouwens	 ook	 een	 goede	 re-
latie	met	 andere	 autobedrijven	 in	 de	
omgeving.	 Iedereen	kan	hier	 bij	 ons	
komen	kijken.	Je	kunt	hier	zo	binnen-
lopen.’	

Goed gevoel
Dat	binnenlopen	hebben	we	een	dag	

later	 gedaan	 en	 treffen	 het	 echtpaar	
Gasenbeek	van	de	Graaf	Floris	V	weg	
bij	het	bedrijf,	waar	juist	hun	Nissan	
ingeruild	wordt	voor	een	Daihatsu	Te-
rios.	Zij	zijn	heel	positief	over	Marcel	
Goemaat	en	zijn	mensen	en	vertellen:	
‘Marcel	is	een	jonge	man	die	in	deze	
tijden	van	 recessie	 een	onderneming	
over	 durft	 te	 nemen	 en	 dat	 verdient	
respect.	Je	krijgt	al	direct	het	gevoel	
dat	 je	altijd	bellen	kunt	 in	geval	van	
nood	en	dan	ook	geholpen	wordt.	

Dat	 gevoel	 blijkt	 in	 de	 praktijk	 echt	
waar	 te	 zijn.	Wij	 kennen	 het	 bedrijf	
intussen	 als	 betrouwbaar	 en	 laag-
drempelig.	 Je	 leert	 al	 snel	 de	 mon-
teurs	bij	naam	kennen	en	merkt	dat	ze	
met	je	meedenken.	Dat	geeft	een	heel	
goed	gevoel’.

Nieuwe eigenaar garage Hartendorp 
Hollandsche Rading

door Kees Pijpers

‘Dit is een mooie plek om goed werk te doen’, zegt eigenaar Marcel Goemaat. ‘Wij zijn de garage op 
de hoek.’ En gelijk heeft hij. Juist voorbij het stoplicht waar op de provinciale grens  de Tolakkerweg 

overgaat op de Utrechtseweg staat het bedrijf dat al dertig jaar lang de naam Hartendorp  
draagt en dat zal blijven dragen. Begin januari van dit jaar heeft deze ondernemer van 33 jaar  

het bedrijf overgenomen waar hij zelf chef-werkplaats was en de verkoop deed. Ook de vakmensen 
die er werkten zijn gebleven. Het is niet alleen een mooie plek maar ook een mooi bedrijf.  

In de riante showroom vertelt de enthousiaste Marcel er over. 
Het echtpaar Gasenbeek ruilde hun Nissan in voor een Daihatsu Terios 
(foto Henk van de Bunt).

Deze	 site	 trekt	 maandelijks	 tiendui-
zenden	bezoekers.	Voor	de	consument	
is	het	een	prima	medium	om	zich	uit	
te	spreken	over	een	bedrijf.	Iedereen	
kan	door	 het	 schrijven	van	korte	 re-

views	zijn	mening	delen	met	de	 rest	
van	 Nederland.	 Paul	Tap	 is	 blij	 met	
de	prijs:	‘Je	hebt	een	kwetsbare	posi-
tie,	omdat	je	als	bedrijf	geen	invloed	
hebt	 op	 de	 reviews	 die	 klanten	 over	

je	 schrijven.	Het	 is	 geen	 subjectieve	
boodschap	 van	 een	 reclamebureau,	
maar	de	klant	zélf	die	het	bedrijf	kan	
onderwerpen	aan	felle	kritiek,	of	juist	
positief	positioneren	op	de	markt.	We	
zijn	 onze	 klanten	 dankbaar	 dat	 dit	
laatste	is	gebeurd:	zij	zijn	het	die	ons	
visitekaartje	vormen’.

De	 winkel	 is	 gevestigd	 aan	 de	 Kon.
Wilhelminaweg	 497	 in	 Groenekan	
(tel.	030	2040612).	

Wie	 naar	 binnen	 gaat,	 kan	 naast	 het	
professioneel	 opgeleide	 personeel	
kennismaken	 met	 een	 assortiment	
topmerken	 van	 modieuze	 comfort-
schoenen,	 maar	 ook	 is	 er	 een	 ruime	
keus	voor	de	klant	die	op	zoek	is	naar	
speciale	 pasvormschoenen	 (vanwege	
voet-of	andere	gezondheidsklachten).	

Beterlopenwinkel valt in de prijzen
George in der Maur Beterlopenwinkel uit Groenekan is uitgeroepen tot beste schoenwinkel van Zeist 

e.o. 2011! De uitreiking van de awards voor het ‘Het beste bedrijf van Nederland’ is een jaarlijks 
terugkerende gebeurtenis. Op 10 januari jl. mocht de George In der Maur Beterlopenwinkel in 

Groenekan deze prijs in ontvangst nemen en zich daar mee gelukkig prijzen als beste schoenwinkel  
in de regio Utrecht en Zeist, volgens de bezoekers van allebedrijveninNederland.nl.

Prijswinnaars worden getrakteerd.

Schaap & Teckel bij Primera
Schaap	 &	Teckel	 hebben	 lang	 staan	 trappelen	 van	 ongeduld,	 maar	 nu	 is	
het	eindelijk	zover.	Hun	eerste	boek	‘Schaap	houdt	van	bloemen’	is	o.a.	bij	
Primera	op	het	Maertensplein	verkrijgbaar.
Schaap	houdt	heel	veel	van	bloemen.	Hij	 is	dan	ook	ontroostbaar	als	hij	
de	bloemen	voor	zijn	ogen	ziet	verdwijnen.	Teckel,	zijn	vriend	door	dik	en	
dun,	doet	er	alles	aan	om	hem	op	te	vrolijken.	Maar	gaat	hij	daarin	niet	wat	
ver?	Velen	zullen	plezier	beleven	aan	het	voorlezen,	samen	lezen	of	zelf	le-
zen	van	dit	kleurige	prentenboek.	De	tekeningen	zijn	sfeervol	en	zorgvuldig	
uitgewerkt.	Er	is	steeds	weer	iets	nieuws	te	ontdekken!
‘Schaap	houdt	van	bloemen’	is	het	eerste	deel	in	de	serie	‘De	avonturen	van	
Schaap	&	Teckel’	en	wordt	uitgegeven	door	de	Maartensdijkse	Linda	van	
Putten.

Alweer	 voor	 de	 6e	 keer	 organiseert	
de	 apotheek	 deze	 huidscan	 dag	 in	
samenwerking	 met	 het	 merk	 Beauté	
Paciique.	Deense	dermatologen	ont-
wikkelden	 na	 wetenschappelijk	 on-
derzoek	de	nieuwe	cosmeceutica	van	
Beauté	Paciique.	
De	producten	bevatten	vitamine	A,	in	
een	 variant	 die	 goed	 in	 de	 huid	 kan	
worden	opgenomen.	 In	onderzoek	 is	
aangetoond	 dat	 de	 ouder	 wordende,	
zonbeschadigde	 of	 geïrriteerde	 huid	

zich	 met	 deze	 producten	 kan	 her-
stellen.	 De	 middelen	 ondersteunen	
bovendien	 ook	 bij	 acné,	 rosacea,	
psoriasis	en	eczeem.	Door	de	weten-
schappelijke	benadering	waarmee	dit	
cosmeceutisch	 product	 zich	 etaleert,	
staat	 apotheek	 Maertensplein	 achter	
de	 introductie	 van	 deze	 producten.	
In	de	ilosoie	van	de	apotheek	vormt	
het	merk	Beauté	Paciique	een	verant-
woorde	 aanvulling	 op	 de	 bestaande	
huidbeschermingsproducten	 van	 Vi-

chy	en	Eucerin,	welke	ook	in	de	apo-
theek	verkrijgbaar	zijn.

Afspraak huidecho
Heeft	u	belangstelling	om	op	vrijdag	
27	januari	aanstaande	een	huidscan	te	
laten	maken,	ga	dan	vrijblijvend	naar	
de	 apotheek.	Aangezien	 de	 ervaring	
heeft	geleerd	dat	dit	soort	dagen	druk	
wordt	bezocht,	 is	het	verstandig	van	
tevoren	een	 tijd	 te	 reserveren	via	 tel	
0346	210605.

Gratis Huidscan 
Wilt u weten hoe het is gesteld met de conditie van uw huid? Bij Apotheek Maertensplein  
kunt u op vrijdag 27 januari a.s. van 10.00 tot 16.00 uur een gratis huidscan laten maken.  

Met een ultrasound echoapparaat, bekend uit de verloskundepraktijk, krijgt u een nauwkeurig  
beeld van de gezondheid van de diepere lagen van uw huid. De huidscanspecialiste 

kan u dan adviseren hoe u uw huid kunt verbeteren en beschermen.

Spar Mons herhaalt 
succesvolle spaaractie 

Van 16 januari tot en met 10 maart herhaalt Spar Mons de 
succesvolle spaaractie uit 2011 waarbij klanten kunnen sparen 
voor Garield-dierenstickers. Dit keer heeft de spaaractie als 
thema ‘Ontdek de oceanen’ en zijn de stickers met speciale 

effecten, waaronder 3D, toegevoegd. 

In	de	actieweken	ontvangen	klanten	gedurende	de	gehele	actieperiode	bij	
elke	besteding	van	€	10,-één	zakje	met	vijf	stickers.	Daarnaast	staan	er	ie-
dere	week	wisselende	actieartikelen	in	de	weekfolder	waarbij	men	een	extra	
zakje	stickers	krijgt.	‘De	Garield-spaaractie	spreekt	veel	kinderen	aan,	zo-
wel	jongens	als	meiden	en	mede	daardoor	was	de	actie	vorig	jaar	een	groot	
succes.	We	zijn	dan	ook	erg	blij	dat	we	de	actie	dit	jaar	kunnen	herhalen’,	
aldus	Jan	Mons	van	Spar	Mons.	Om	de	stickers	mooi	te	bewaren,	is	er	een	
educatief	verzamelalbum	beschikbaar.	Sommige	stickers	hebben	een	speci-
aal	3D-effect	waarvoor	een	3D-brilletje	nodig	is	om	ze	goed	te	kunnen	zien.	

Goede doelen
Spar	heeft	vier	dierenparken	gevraagd	een	belangrijk	project	aan	te	wijzen	
die	ieder	met	€	10.000	gesponsord	worden.	De	parken	die	Spar	steunt	zijn:	
Diergaarde	Blijdorp,	Dolinarium	Harderwijk,	Zeehondencrèche	Pieterbu-
ren	en	Deltapark	Neeltje	Jans.	De	zeehondencrèche	ontving	op	13	januari,	
vooruitlopend	op	de	actie,	 al	 een	cheque	omdat	de	crèche	met	acute	op-
vangproblemen	kampte.
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Marsillac	le	Croisic,	een	klein	Frans	
dorpje,	 lang	 geleden…….Hij	 was	
18,	 ik	 14.	 Hij	 had	 donker	 krullend	
haar	 en	 met	 de	 zoete	 klanken	 van	
de	Franse	zanger	Francis	Cabrel	op	
de	 achtergrond	 is	 mijn	 liefde	 voor	
Frankrijk	 en	 de	 Franse	 taal	 aange-
wakkerd.	En	 ineens	sta	dan	 je	voor	
een	klas	met	28	leerlingen,	waar	van	
de	meesten	de	klanken	van	de	chan-
sonniers	niet	kunnen	waarderen,	de	
mooie	 verhalen	 over	 Frankrijk	 niet	
zien	 en	 de	 prachtige	 rijke	 Franse	
taal	 gewoonweg	 stom	 en	 moeilijk	
vinden.	Dan	komt	de	 uitdaging	om	
de	leerlingen	de	Franse	grammatica	
bij	te	brengen	en	ze	aan	het	eind	van	
het	jaar	toch	trots	te	laten	zijn	dat	ze	

een	 verhaaltje	 in	 het	 Frans	 kunnen	
zeggen.	Dit	vergt	energie	en	vooral	
creativiteit	van	een	leraar	om	de	les-
sen	niet	saai	te	laten	zijn.	Ik	werkte	
op	 een	 ‘mooie’	 school,	 maar	 ook	
hier	hadden	de	vele	ambtelijke	richt-
lijnen	vanuit	Den	Haag	hun	 intrede	
gedaan.	 Juist	die	 zaken	waren	voor	
mij	 redenen	om	eens	wat	 anders	 te	
willen.	
Het	gevoel	komt	dan	boven	om	iets	
voor	 jezelf	 te	 beginnen,	 iets	 leuks,	
iets	 gezelligs,	 iets	 wat	 je	 met	 heel	
veel	 plezier	 doet.	 Dan	 begint	 de	
zoektocht.	 Wat	 wil	 ik,	 wat	 kan	 ik	
en	 wat	 zijn	 de	 mogelijkheden.	Als	
je	een	man	hebt	die	in	de	horeca	zit,	
denk	je	al	gauw	in	die	richting.	Toen	

makelaar	Karin	van	de	Willigen	met	
het	 stationsgebouwtje	 in	 Holland-
sche	Rading	aankwam,	waren	we	ei-
genlijk	meteen	verkocht:	het	pandje,	
de	 ligging,	 de	 mogelijkheden!	 Na	
een	gesprek	met	de	beheerder	van	de	
NS	en	de	vergunning	was	het	rond:	
we	konden	starten!	

Op	7	juni	2010	opende	Perron	Peet	
zijn	deuren.	Inmiddels	is	er	heel	wat	
gebeurd,	 hebben	we	onze	 draai	 ge-
vonden	 en	 ons	 assortiment	 aange-
past	aan	de	wensen	van	onze	klanten.	
Heel	vaak	wordt	mij	nog	gevraagd:	
‘Mis	 je	 het	 onderwijs	 niet?’	 Dan	
krijg	ik	verbaasde	reacties	als	ik	dit	
met	 ‘Nee’	 beantwoord.	 Ik	 heb	 een	

keuze	 gemaakt	 die	 misschien	 heel	
veel	mensen	 zouden	willen	maken,	
maar	 niet	 kunnen.	 Een	 keuze	 voor	
een	 nieuwe	 uitdaging,	 iets	 span-
nends	 en	 nieuws!	 En	 wat	 zijn	 we	
trots	dat	we	ons	Biltse	Ondernemer	
van	 het	 Jaar	 mogen	 noemen!	 Iets	

wat	Peet	en	ik	samen	met	Esther,	In-
grid	en	Yvon	hebben	gedaan.	
Een	 goede	 keuze	 gemaakt?	 Voor	
mijn	 gevoel	 heb	 ik	 een	 heel	 goede	
keuze	 gemaakt,	 tenslotte	 is	 het	 le-
ven	 te	 kort	 om	 dingen	 niet	 durven	
te	doen.

Op de website van De Bilt Schrijft – www.debiltschrijft.nl – vindt u nog 
meer verhalen bij het thema Een nieuwe start, onder meer van Sanne Bo-
gers uit Bilthven.  Uw eigen levensverhaal – over  het huidige of een ander 
thema - kunt u sturen naar info@debiltschrijft.nl. Het is de bedoeling om 
begin 2013 een boek met levensverhalen van mensen uit de gemeente De 
Bilt te publiceren. Mogelijk wordt uw verhaal daarin opgenomen. Maar 
u kunt uw verhaal ook laten optekenen. Neem dan contact op het Petra 
Cremers (0346-573040) of Wilma van der Laan (0346-591062) van De 
Bilt Schrijft.

In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van De Bilt gevierd. In de aanloop naar de festiviteiten gaat De Vierklank 
samen met De Bilt Schrijft op zoek naar verhalen uit de zes kernen van de gemeente. Ter gelegenheid van het 
nieuwe jaar hebben wij dit keer gekozen voor het thema Een nieuw begin. In onderstaand verhaal vertelt Heidi 
Bousché waarom ze ooit besloot Frans te studeren en haar jaren later bewoog om voor een nieuwe carrière in de 
horeca te kiezen.

De grote verandering

Heidi Bousché voor Perron Peet op de Vuursche Dreef in Hollandsche 
Rading.

Inbraakpreventieavond  

Wijk Weltevreden

De Belangenvereniging Weltevreden heeft inbraakpreventie en 

veiligheid al tientallen jaren op de agenda staan: sinds de jaren 

80 verzorgen wij de verlichting in de donkere brandgangen in de 

wijk en daarnaast besteden wij regelmatig aandacht aan het thema 

inbraakpreventie. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor een 

speciale thema avond op maandag

23 januari 2012 in het H.F. WITTE CENTRUM 

aanvang 19.30 uur

Een ervaringsdeskundige  is aanwezig die in de wijk gaat bekijken 

waar hij als ex-inbreker zijn slag had kunnen slaan. Tijdens de 

bijeenkomst zal hij zijn bevindingen uit de doeken doen. Daarnaast 

geeft hij allerlei  tips om ervoor te zorgen dat een potentiële dief 

uw deur voorbij gaat. Ook komt wijkagent Huib van Driel met cijfers 

over de misdaad in de wijk en draagt de Brandweer haar steentje 

bij. Tevens wordt aandacht besteed aan Meld Misdaad anoniem. De 

slotenspecialist van Dooren van de Hessenweg is ook van de partij.

Wij denken dat het voor de bewoners van de wijk een leerzame 

ervaring wordt want het gaat over de eigen veiligheid in de eigen 

wijk. Immers, iedereen heeft er belang bij fijn en veilig te kunnen 

wonen in De Bilt.  Bewoners in de wijk ontvangen nog een uitnodi-

ging met het programma en de organistoren  hopen dat er heel veel 

wijkbewoners zullen komen. Om er samen een ‘ WELTEVREDEN’ 

van te maken.

Graag tot de 23ste januari.

Belangenvereniging Weltevreden

secretariaat.weltevreden@gmail.com

De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen  

hun eigen berichten uit de wijken en dorpen kunnen plaatsen. 

Uitje 55-plusleden + Muziekavond 
Met	 de	 leden	 van	 de	 Westbroekse	
Oranjevereniging	van	55	 jaar	en	ou-
der	vertrekt	men	zaterdagochtend	28	
januari	 2012	 om	 9.00	 uur	 per	 tou-
ringcar	voor	een	gezellig	dagje	uit.	Er	
wordt	gezorgd	voor	kofie	met	iets	er-
bij,	een	leuk	programma	en	een	war-
me	maaltijd	tussen	de	middag.	Circa	
18.00	uur	staat	de	 terugkeer	gepland	
om	 dan	 na	 een	 broodmaaltijd	 in	 het	
Dorpshuis	 nog	 even	 gezellig	 samen	
te	zijn.	
De	ilm	die	door	Gijs	Franken	en	zijn	
ilmploeg	is	gemaakt	van	het	Konin-
ginnefeest	2011	zal	dan	voor	de	eer-
ste	 keer	 worden	 getoond	 om	 19.30	
uur.	 Deze	 première	 is	 voor	 iedereen	

gratis	 toegankelijk.	Na	de	ilm	volgt	
nog	 een	 muzikale	 verassing.	 Tot	 en	
met	21	januari	a.s.	kan	men	zich	aan-
melden	 op	 Prinses	 Christinastraat	 8	
Nadere	informatie	m.b.t.	het	uitje:	tel.	
0346	281167.	

Kindermiddag
Op	 woensdag	 1	 februari	 a.s.	 van	
15.00	tot	17.00	uur	zijn	de	kinderen	in	
de	leeftijd	van	4	tot	12	jaar	welkom	in	
het	Dorpshuis	alwaar	voor	een	prach-
tige	 kindermiddag	 zal	 worden	 ge-
zorgd.	Deze	activiteit	komt	dit	jaar	in	
de	plaats	van	de	 lampionnenoptocht.	
De	 toegang	 is	 gratis.	Aanmeldingen	
s.v.p.	 voor	 22	 januari	 op	 de	 Prinses	
Christinastraat	8	Westbroek.

Ledenvergadering
Op	 donderdag	 16	 februari	 2012	 om	
20.00	 uur	 wordt	 de	 jaarlijkse	 leden-
vergadering	gehouden	van	de	Oranje-
vereniging	Westbroek	in	de	bovenzaal	
van	het	Dorpshuis	van	Westbroek	aan	
de	Pr.	Christinastraat.	

Het	bestuur	verzoekt	de	verenigingen	
die	rondom	het	feestterrein	actief	zijn,	
een	afvaardiging	te	sturen,	zodat	wen-
sen,	 ideeën	 en	 verbeterpunten	 direct	
besproken	kunnen	worden.
In	 het	 bijzonder	 worden	 de	 com-
missieleden	 en	 vrijwilligers,	 die	 de	
vereniging	 bij	 van	 alles	 en	 nog	 wat	
ondersteund	hebben,	van	harte	uitge-
nodigd.	

Westbroekse (Oranje-)activiteiten

De jaarwisseling is voor de bewoners 
van Woon- en zorgcentrum De 
Bremhorst erg goed verlopen. 
Dankzij vrijwilligers werden de 
bewoners in de gelegenheid gesteld 
om gezellig met z’n allen de avond 
door te brengen en het nieuwe jaar in 
te luiden. Aan het begin van de avond 
konden de bewoners luisteren naar 
een gastspreker die het één en ander 
over De Bilt en haar geschiedenis 
kwam vertellen. Natuurlijk ontbraken 
ook de traditionele oliebollen, 
appellappen en bubbelwijn niet op 
deze bijzondere avond. 

Op vrijdag 6 januari vond ook nog de 
nieuwjaarsreceptie plaats voor zowel 
de bewoners als alle medewerkers en 
vrijwilligers van De Bremhorst. Er 
werd getoast op het nieuwe jaar, en 
dan vooral opdat goede voornemens 
hopelijk kunnen worden gerealiseerd.  
(Joke Ruiter)

Bruisend einde en een gezellig begin 
bij De Bremhorst
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Het	damesvoetbal	 is	niet	 iets	van	de	
laatste	decennia.	De	eerste	wedstrijd	
werd	 al	 gespeeld	 in	 1892	 in	 Schot-
land,	daarna	volgden	ook	wedstrijden	
in	andere	landen.	In	1920	werden	de	
eerste	 internationale	 wedstrijden	 ge-
speeld	 in	 Parijs.	 In	 die	 tijd	werd	 bij	
een	 wedstrijd	 in	 Engeland	 een	 re-
cordaantal	 bezoekers	 geregistreerd:	
53.000.	 In	1921	verbood	de	Engelse	
voetbalbond	het	damesvoetbal	en	pas	
in	1969	werd	het	 toch	weer	oficieel	
opgepakt.	

In	Nederland	is	in	2007	de	Eredivisie	
Vrouwen	 door	 de	 KNVB	 opgericht.	
FC	Utrecht	was	één	van	de	zes	deel-
nemende	clubs.	Inmiddels	zijn	er	wat	
teams	 afgevallen	 en	 zijn	 er	 nieuwe	
bijgekomen.	FC	Utrect	zou	ook	gaan	
stoppen	 met	 het	 damesvoetbal	 maar	
heeft	 toch	besloten	om	een	doorstart	

te	 maken.	 Dit	 seizoen	 is	 er	 gestart	
met	zeven	teams	waaronder	ook	nog	
steeds	dus	een	 team	van	FC	Utrecht	
onder	 leiding	 van	 Mark	 Verkuijl.	
Saestum	 is	 een	 amateurvoetbalclub	
die	 vooral	 bekend	 is	 vanwege	 zijn	
damesafdeling.	 Saestum	 fungeert	
als	 kweekvijver	 voor	 FC	 Utrecht	 en	
speelt	met	hun	hoogste	damesteam	in	
de	Topklasse.	 Het	 eerste	 damesteam	
werd	 al	 meerdere	 keren	 Nederlands	
kampioen.

Sport is hobby
Nadia	houdt	van	sporten.	‘Ik	kan	niet	
zonder	sport.	Ik	word	er	zelfs	lui	van	
als	ik	niet	sport.	Het	sporten	geeft	me	
veel	energie’.	Sport	is	haar	hobby.	De	
kans	dat	 ze	 er	ooit	 haar	bestaan	van	
kan	gaan	maken	is	heel	klein.	Ze	is	na	
het	behalen	van	haar	HAVO	diploma	
gestart	met	een	HBO	opleiding.	’Het	

is	 HBO	 Verpleegkunde	 geworden,	
maar	 ik	 moet	 wel	 zeggen	 dat	 ik	 het	
moeilijk	vond	om	een	keuze	te	maken	
uit	de	verschillende	mogelijkheden’.	

Mid-mid
Nadia	heeft	lang	meegespeeld	met	de	
jongens.	 ‘Dit	 seizoen	 speel	 ik	 voor	
het	eerst	in	een	damesteam.	De	twee	
seizoenen	 hiervoor	 met	 jongens	 in	
de	B1	van	Saestum.	Daar	heb	ik	heel	
veel	 geleerd.	 Eigenlijk	 vind	 ik	 dat	
ook	leuker	omdat	het	spel	bij	jongens	
gewoon	 sneller	 gaat.	 Maar	 jongens	
worden	als	ze	ouder	worden	ook	fy-
siek	 sterker	 en	 kunnen	 harder	 lopen	
dan	meisjes	van	die	 leeftijd.	 Ik	vind	
wel	dat	meisjes	of	dames	gemiddeld	
gezien	 meer	 spelinzicht	 hebben	 dan	
jongens.	Maar	als	het	fysiek	niet	meer	
gelijkwaardig	is	wordt	het	samenspe-
len	minder	 leuk.	 Ik	was	daarom	dan	

ook	 blij	 dat	 ik	 gevraagd	 werd	 voor	
het	damesteam’.	Nadia	speelt	op	bijna	
alle	 posities	 maar	 haar	 favorite	 plek	
is	 mid-mid.	 ‘Zo’n	 plek	 moet	 je	 ver-
dienen,	daar	wordt	je	niet	zomaar	op	
gezet.	 Je	 hebt	 er	 in	 ieder	 geval	 veel	
ervaring	voor	nodig.	Ik	hoop	dat	het	
mij	lukt	om	daar	eens	te	komen’.	Na-
dia	traint	driemaal	per	week	en	speelt	
vaak	 zowel	 op	 zaterdag	 als	 op	 zon-
dag	 een	 wedstrijd.	 Dit	 seizoen	 heeft	
ze	enkele	malen	meegetraind	met	de	
selectie	van	FC	Utrecht	en	mocht	ze	

met	 oefenwedstrijden	 aan	 aantal	 ke-
ren	mee	spelen.	

Sportvrouw
Ze	was	verrast	toen	ze	hoorde	dat	ze	
genomineerd	is	voor	sportvrouw	van	
het	jaar.	‘Ik	vind	het	wel	leuk,	maar	ik	
denk	dat	 ik	 nog	niet	 genoeg	gepres-
teerd	heb	om	die	titel	echt	te	krijgen’.	
Natuurlijk	gaat	ze	naar	de	prijsuitrei-
king,	 maar	 voor	 haar	 idee	 meer	 als	
toeschouwer	 dan	 als	 kandidaat	 voor	
de	titel.	

‘Dames hebben meer  
voetbalinzicht dan mannen’

door Marijke Drieenhuizen

Een bescheiden sportvrouw die heel graag voetbalt en tennist, maar die de meeste sporten eigenlijk 
wel heel leuk vindt.  Nadia van Beerschoten (18 jaar) ging van jongs af aan mee naar het voetbalveld 

en begon zelf met voetballen op vijfjarige leeftijd bij de kabouters van SVM in Maartensdijk. 
Inmiddels traint en speelt ze alweer voor het derde seizoen bij satellietclub Saestum in Zeist.  

Dit seizoen voor het eerst niet meer samen met jongens maar in het damesteam.

Nadia van Beerschoten in actie bij Saestum. 

Sikkema	 bleef	 ook	 nog	 eens	 onder	
zijn	gestelde	doel:	de	titanenrace	over	
3,86	kilometer	zwemmen,	180,2	kilo-
meter	ietsen	en	42	kilometer	hardlo-
pen	onder	de	tien	uur	volbrengen.	Hij	
deed	er	9	uur,	53	minuten	en	33	secon-
den	over	en	inishte	daarmee	op	een	
62ste	plaats	in	zijn	leeftijdscategorie.		

Wie in het Biltse kan hem dat na-
zeggen?
Harry	 Sikkema	 keek	 toen	 hij	 jong	
was	 altijd	 naar	 AVRO’s	 Sportpano-
rama	en	raakte	daar	bevangen	door	de	
triatlon,	door	sommigen	wel	de	moe-
der	 aller	 sporten	 genoemd.	 In	 2011	
was	de	cirkel	 in	zeker	zin	 rond	 toen	
hij	 meedeed	 aan	 het	 legendarische	
evenement.	Het	werd	een	 loodzware	
proeve	 voor	 de	 40-jarige	 atleet.	 ‘Op	
Hawaii	 zijn	 de	 omstandigheden	 nog	

een	tikkeltje	extremer	dan	elders.	We	
liepen	bijvoorbeeld	door	 lavavelden.	
Het	 is	er	bloedheet	en	de	 luchtvoch-
tigheidsgraad	 is	 hoog.	 Bovendien	 is	
het	een	eiland.	Tijdens	het	ietsen	heb	
je	 enorme	 last	 hebben	 van	 rukwin-
den.’

Klote race
Dat	hij	in	9.52	uur	onder	zijn	gestelde	
doel	–	inishen	binnen	tien	uur	in	de	
race	–	bleef,	mag	gerust	een	prestatie	
van	 formaat	 genoemd	 worden.	 ‘Ei-
genlijk	 is	het	een	enorme	klote	race.	
Er	 zijn	 vele	 mooiere	 parcours	 in	 de	
wereld.	 Toch	 is	 dit	 het	 hoogtepunt	
van	 mijn	 sportleven’,	 aldus	 Harry	
Sikkema	uit	Bilthoven	voor	de	wed-
strijd,	die	hij	overigens	het	summum	
noemde,	in	oktober.	Zijn	commentaar	
na	de	wedstrijd?	‘Het	WK	Ironman	in	

Hawaii	was	zeker	een	geweldig	hoog-
tepunt.	
Het	 is	ook	zoals	verwacht	 een	 lood-
zware	wedstrijd	gebleken.	Het	zwem-
men	 en	 ietsen	 ging	 erg	 goed,	 het	
lopen	was	wel	 erg	 zwaar.	Wel	 super	
tevreden	met	de	tijd	van	9.52	uur	en	
een	fantastische	ervaring.’

Limiet
Naast	 de	 Ironman	 heeft	 Sikkema	 in	
2011	meer	gepresteerd.	Zo	moest	hij	
kwaliicatie	voor	het	WK	Ironman	in	
Hawaii	zien	te	realiseren	door	tijdens	
Ironman	Zwitserland	aan	de	limiet	te	
voldoen.	 Daar	 voldeed	 hij	 met	 9.43	
uur	 ruim	 aan.	 Sikkema	 deed	 het	 op	
karakter.	‘De	tijd	in	Zwitserland	viel	
tegen.	 Ik	 kon	 niet	 maximaal	 gaan	
door	 een	 verkoudheid	 en	 een	 ver-
moeidheiddipje	een	paar	weken	voor	
de	 wedstrijd	 en	 miste	 daardoor	 een	
paar	belangrijke	trainingen.’

En	 er	 was	 nog	 meer.	 De	 prestaties	
van	Sikkema	in	2011	op	een	rijtje:	3e	
H40	NK	duatlon	Powerman	(15	–	60-	
7,5	km),	3e	H40	NK	masters	triatlon	
Veenendaal	(1,5-	40	–	10	km),	8e	H40	
Ironman	 Zurich	 Zwitserland	 (3,8	 -1	
80-	 42,2	 km,	 met	 kwaliicatie	 voor	
Hawaii),	62ste	H40	WK	ironman	Ha-
waii	USA	(3,8	-180	–	42,2	km),	Ove-
rige	 triatlons:	 2e	 H40	 Nieuwekoop	
halve	 triathlon	 (3	–	80	 -	 10	km),	 2e	
H40	 triathlon	 Breukelen	 (1-	 40-10	
km),	 3e	 H40	 triathlon	 Huizen	 (1,5	
–	40	-	10	km),	Hardlopen:2e	Master	
Gildeloop	Soest.

Waarom zou Harry Sikkema Bilts 
sportman van het jaar moeten worden?

Triatleet realiseerde zijn droom
door Ido Dijkstra

Waarom zou Harry Sikkema Biltse sportman van het jaar 2011 moeten worden?  
Heel simpel: de 40-jarige Bilthovenaar realiseerde afgelopen jaar zijn droom:  

deelnemen aan Ironman Hawaii, de ongekende uitputtingsslag.

Stevent Harry Sikkema op de titel sportman 2011 af?

Eredivisieclub op 
bezoek bij Salvo
In het kader van het 45-jarig jubileum krijgt 

volleybalvereniging Salvo’67 dinsdag 24 januari een 
eredivisieploeg op bezoek in De Vierstee: het betreft het 
complete damesteam van Taurus uit Houten, dat in de 

A-league van de Nederlandse volleybalcompetitie uitkomt. 
Ook de trainers van de Taurusdames zijn aanwezig. 

De	dames	gaan	een	clinic	verzorgen	voor	alle	spelers	en	speelsters	van	Sal-
vo:	voor	de	jeugd,	de	competitie-spelende	dames	en	heren	en	ook	voor	de	
recreantengroep.	De	clinic	houdt	 in	dat	de	trainingen	voor	de	teams	deze	
trainingsavond	worden	verzorgd	door	de	meiden	van	Taurus.	Dat	worden	
trainingen	op	hoog	niveau.	Een	uitgelezen	mogelijkheid	voor	elke	Salvo-
speler	of	speelster	om	onder	leiding	van	een	eredivisiespeelster	te	trainen	en	
heel	veel	op	te	steken.	Ook	de	trainers	van	Taurus	doen	mee.

Doelen en groepen
De	jubileumcommissie	van	Salvo’67	heeft	met	de	trainersstaf	van	Taurus	
afspraken	gemaakt	over	de	 trainingsdoelen	die	 avond;	dit	wordt	ook	een	
buitengewoon	 interessante	 avond	voor	de	 trainers	 van	Salvo.	Zij	 kunnen	
zien	welke	trainingsmethoden	speelsters	en	trainers	van	Taurus	hanteren	om	
de	diverse	oefenvormen	uit	te	laten	voeren.
Om	alle	trainingsgroepen	van	Salvo	optimaal	aan	bod	te	laten	komen	zijn	de	
trainingstijden	van	de	heren-	en	recreantengroepen	aangepast.	Alle	jeugd-
groepen	trainen	op	hun	gebruikelijke	tijden.
Salvo	nodigt	iedereen	van	harte	uit	om	op	24	januari	te	komen	kijken.	Voor-
al	de	jeugd	zal	het	waarderen	wanneer	er	zo	veel	mogelijk	supporters	op	de	
tribune	zitten	om	hen	aan	te	moedigen.	De	begintijd	voor	de	jeugdteams	is	
18.30	uur.	De	Jongens	A	beginnen	om	19.00	uur.	

Dames 1 van Taurus zorgt voor een interessante avond.



Voorleesfeest 
voor peuters en kleuters

De Nationale Voorleesdagen, van 18 t/m 28 januari 2012, worden gevierd in de 
bibliotheken, boekwinkels, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, en in de 
eerste twee groepen van het basisonderwijs. Tijdens deze 11 dagen wordt er spe-
ciaal aandacht besteed aan het voorlezen voor kinderen die zelf nog niet kunnen 
lezen. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt 
het taalgevoel en vergroot de woordenschat. Maar vooral: het bezorgt ze heel 
veel plezier! Zo worden kleintjes grote lezers.

Peuters, kleuters en ouders/begeleiders zijn van harte uitgenodigd om op woens-
dagochtend 25 januari van 10.00 tot 11.00 uur naar de bibliotheek in Bilthoven 
te komen voor een spetterend voorleesfeest. Tijdens deze ochtend wordt er na-
tuurlijk voorgelezen uit het Prentenboek van het Jaar 2012 Mama kwijt van 
Chris Haughton. Ook gaan de kinderen knutselen tijdens deze ochtend. Voor 
deze ochtend kunt u zich vooraf aanmelden bij de balie van de bibliotheek. 

Ook zijn er leuke acties voor kinderen en volwassenen. Kinderen tot 6 jaar kun-
nen tijdens de Nationale Voorleesdagen gratis lid worden. Daarbij ontvangen 
baby’s, peuters en kleuters (van 0 t/m 6 jaar) die lid worden van de bibliotheek 
ook nog eens een leuk vingerpopje van Mama kwijt cadeau (op = op). Boven-
dien krijgen volwassenen die tegelijkertijd met hun kind (van 0 t/m/ 6 jaar) lid 
worden van de bibliotheek de mini-editie met dvd van Mama Kwijt gratis. Op 
de dvd is een animatie van het boek te zien. En ook voor alle andere peuters en 
kleuters is er een leuke actie. Iedereen die de kleurplaat van Mama kwijt inkleurt 
en hem voor 15 februari weer inlevert bij de bibliotheek krijgt een cadeautje. De 
kleurplaat ligt klaar in de bibliotheek. 

Hoorzitting contactcommissie

Donderdag 26 januari a.s. om 20.00 uur is er een Hoorzitting van de Contactcommissie Lage Vuursche in 
het Dorpshuis de Furs Slotlaan Lage Vuursche. De agenda vermeldt o.a. de vraag of er behoefte is aan 
uitbreiding in Lage Vuursche en de vraag of er op de Embranchementsweg behoefte is aan eenrichtingsverkeer. 
De avond wordt vervolgd met een PowerPointpresentatie: Oud Lage Vuursche herleeft. Deze samenstelling 
is uit de verzameling van Leo Terschegget.

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Op onze locatie in het landelijke Westbroek (Utr.)

geven we in binnenkort weer drie

Tuincursussen

• Plantenkennis 3 avonden

• Tuinonderhoud 3 avonden

• Ontwerpen 4 avonden

Pieter’s ervaring als ontwerper, hovenier en 

docent is natuurlijk essentieel. Maar er is meer! 

De groepen zijn klein, de sfeer is informeel en 

er is veel ruimte voor vraag & antwoord.

Belangstelling? Bel of kijk op onze website.

Dr. Welfferweg 11 B

3615 AK  Westbroek (Utr.) 

tel. 0346 - 28 21 40

www.koningtuinen.nl

P I E T E R  D E  K O N I N G

T U I N E N

Ondernemen 
met perspectief!
Wij waren uitgehobbeld van 

opdracht naar opdracht voor een 
steeds lager tarief.

Nu zoeken wij een paar mensen 
die willen leren hoe je een passief 

inkomen kunt opbouwen in de snelst 
groeiende markt van de komende 
decennia: de wellnessindustrie. 
Parttime of fulltime zelfstandig 
ondernemen in teamverband, 

inancieel onafhankelijk worden. 

Belangstelling? 
Bel voor een intake Miranda van 
der Hoek, 06-21214842 
of Marcel Slijpen 06-41758343.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS 

 VOOR ONDERNEMERS

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers
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De	hele	maand	december	hebben	de	
kinderen	 zich	 creatief	 uitgeleefd	 om	
allerlei	 knutsels	 voor	 de	 kerstmarkt	
te	maken.	Veel	kinderen	zijn	de	hui-
zen	 langs	 gegaan	 met	 zelfgemaakte	
kerstkaarten.	Behalve	dat	het	natuur-
lijk	leuk	was	om	te	doen,	was	het	ook	
spannend	 hoeveel	 geld	 de	 kinderen	
bij	 elkaar	 zouden	 krijgen.	 Geld	 dat	
bestemd	 is	 voor	de	Gadellaa	Acade-
my	in	Kenia.	

Sandy
Het	 idee	 om	 een	 school	 op	 te	 zet-
ten	 in	het	dorp	Ukunda	 is	afkomstig	
van	 Sandy	 Gadellaa.	 De	 ouders	 van	
Sandy	zijn	in	2007	geëmigreerd	naar	
Kenia	en	waren	actief	in	allerlei	lief-
dadigheidsprojecten.	Toen	haar	vader	
in	2010	plotseling	stierf,	heeft	Sandy	
zich	het	lot	van	de	mensen	en	vooral	
de	 kinderen	 in	 Ukunda	 aangetrok-
ken.	 Zij	 besloot	 haar	 inkomsten	 als	
instructrice	bij	de	sportschool	Fitness	

Visscher	te	doneren	aan	de	mensen	in	
Ukunda.	Omdat	goed	onderwijs	ont-
brak	 in	het	dorp	en	kinderen	dat	het	
hardst	nodig	hebben	richtte	Sandy	de	
Gadellaa	 Academy	 op.	 Als	 moeder	
van	twee	Nijepoort-kinderen	bedacht	

ze	 samen	 met	 Jacobien	 Flier-Bück-
mann,	 directeur	 van	 de	 school,	 het	
project	 op	 de	 Nijepoortschool.	 Met	
succes	 bleek	 afgelopen	 vrijdag	 uit	
het	bedrag	dat	Sandy	Gadellaa	zelf	in	
maart	naar	Ukunda	gaat	brengen.

Kinderen Nijepoort zetten zich in 
voor kinderen in Kenia

door Sylvia van der Laan

Vrijdagochtend 13 januari verzamelden alle kinderen (en ouders) van de Nijepoort zich op het 
schoolplein met grote gekleurde platen. Op die platen stonden cijfers die samen 2821,66 vormden. 

Dit getal met twee decimalen staat voor het aantal euro’s dat de kinderen van de Nijepoort 
in december opgehaald hebben op de kerstmarkt. 

Ook de kinderen in Ukunda kunnen  nu naar school [foto Henk van de Bunt]

Berendsen	 woont	 in	 Nieuwegein,	
maar	werd	52	jaar	geleden	in	Vleuten	
geboren,	dat	 toen	al	bij	de	gemeente	
Utrecht	 hoorde.	 ‘Ik	 werk	 al	 eenen-
dertig	 jaar	 bij	 de	 groenvoorziening	
in	de	gemeente	De	Bilt	en	dat	bevalt	
me	nog	altijd	heel	goed.’	In	het	aan-
tal	werknemers	 bij	 de	 groenvoorzie-
ning	 is	 de	 afgelopen	 jaren	 wel	 link	
gesnoeid.	‘Dat	werk	is	overgenomen	
door	 de	 BIGA-groep.	 Die	 mensen	
doen	het	bulkwerk,	 te	weten	het	on-
derhoud	 van	 grote	 vakken,	 en	 wij	
werken	alleen	nog	vraaggericht.’	Dat	
betekent	 dat	 het	 onderhoud	van	par-
ken,	plantsoenen	en	borders	door	de	
BIGA-mensen	wordt	verricht.	‘En	wij	
reageren	 op	 klachten	 en	 meldingen	
van	 burgers	 over	 de	 openbare	 ruim-
te.	 Bijvoorbeeld	 over	 een	 stoeptegel	
die	omhoog	steekt.	Maar	we	moeten	

ook	kadavers	opruimen,	zoals	katten	
en	 vossen.	 Vooral	 langs	 de	 Nieuwe	
Weteringseweg	 tussen	Groenekan	en	
Maartensdijk	worden	nogal	eens	dode	
vossen	aangetroffen.’	

Het	 werk	 is	 sinds	 de	 gemeentelijke	
herindeling	 dus	 link	 toegenomen:	
‘Omdat	 we	 de	 buitengebieden	 erbij	
hebben	 gekregen.’	 Berendsen	 vindt	
dat	 het	 klantgericht	 werken	 in	 de	
gemeente	 De	 Bilt	 goed	 is	 geregeld.	
‘Een	klacht	 of	melding	moet	binnen	
vijf	dagen	afgehandeld	zijn.	Wij	krij-
gen	die	op	papier	binnen.	Als	er	een	
telefoonnummer	 bij	 staat,	 bellen	 we	
de	melder	op	–	dat	noteren	we	op	dat	
formulier	 -	en	dan	zorgen	we	dat	de	
klus	 geklaard	 wordt.	 De	 burger	 kan	
ook	altijd	 informeren	hoe	het	ervoor	
staat	met	zijn	melding.’	[LvD]

Kerstbomeninzameling Kruisbekplein 
traag van start

Kinderen konden woensdagmiddag 11 januari op twee locaties, het Kruisbekplein en de 
Planetenbaan, kerstbomen inleveren in ruil voor een lootje per boom. Op het Kruisbekplein in 

Bilthoven tegenover AH was er het eerste half uur niet veel te beleven. Om even na enen lagen er 
nog maar twee bomen. Ron Berendsen van de gemeente De Bilt, die klaar stond om de bomen in 

ontvangst te nemen, vertelde dus maar iets over zijn werkzaamheden. 

Ron Berendsen werkt al eenendertig 
jaar met veel plezier bij de gemeente 
De Bilt.

Conlicten	zijn	voor	ons	allemaal	een	
grote	bron	van	stress	of	dat	nu	 thuis	
is	 of	 op	 je	 werk.	 Door	 ‘geweldloos’	
te	communiceren,	kun	je	een	gesprek	
veel	meer	ontspannen	laten	verlopen.	
Bij	Geweldloze	Communicatie	maak	
je	gebruik	van	eerlijk	uiten	en	empa-
tisch	 luisteren,	 waardoor	 er	 contact	
ontstaat	in	plaats	van	een	conlict.	Zo	
kun	je	(met	je	kind)	tot	win-win	situa-
ties	komen	zonder	afhankelijk	te	zijn	
van	dreigen,	straffen	of	belonen.

Tijdens	 de	 2	 daagse	 training	 In	 ge-
sprek	 met	 kinderen	 wordt	 ook	 inge-
gaan	 op	 de	 ontwikkeling	 van	 kin-
deren	 en	 de	 toepassing	 daarvan	 bij	
communicatie	 met	 hen.	 Matthew	
Rich	 is	 gecertiiceerd	 Life	 coach	 en	
heeft	veel	 ervaring	 in	het	onderwijs.	
Monie	 Doodeman	 is	 gecertiiceerd	
trainer	 Geweldloze	 Communicatie.	
De	training	is	beide	dagen	van	10.00	
tot	 17.00	 uur	 in	 De	 Duiventil,	 Jas-
mijnstraat	6	in	De	Bilt.	

Voor	iedereen	die	op	zoek	is	naar	een	
andere	manier	van	communiceren	en	
daarbij	 de	 focus	 meer	 op	 algemene	
onderwerpen	 wil	 leggen,	 bestaat	 er	
ook	de	mogelijkheid	om	een	 avond-
cursus	 te	 volgen.	 Deze	 bestaat	 uit	 6	
avonden	van	2	uur	en	start	op	24	ja-
nuari	om	19.45	uur.	

Voor	 aanmelding	 en/of	 info:	 Monie	
Doodeman	 030-2658470	 of	 www.
communicerenvanuitjehart.nl	

In gesprek met kinderen
Op 28 en 29 januari geven Monie Doodeman en Matthew Rich deze training voor het eerst in De Bilt. 

De training is gebaseerd op Geweldloze Communicatie.

Griekse Boerenkool bij Scouting AMG 
Zaterdag	7	januari	is	de	scoutinggroep	Agger	Martini	uit	Maartensdijk	het	
nieuwe	jaar	begonnen	met	de	traditionele	boerenkoolmaaltijd.	Op	deze	spe-
ciale	dag	komen	alle	leden	van	de	groep	(van	de	jongsten	van	7	jaar	tot	en	
met	de	oudsten	van	boven	de	60)	op	het	clubhuis	om	samen	spelletjes	te	
doen	en	uiteraard	boerenkool	te	eten.	

Dit	jaar	was	de	AMG	uitgenodigd	door	de	Griekse	godin	Hera	voor	een	di-
ner	op	de	berg	Olympus.	Alle	kinderen	(en	leiding)	hadden	zich	in	Griekse	
gewaden	gekleed	en	waren	klaar	voor	de	maaltijd.	Maar	om	lekker	te	kun-
nen	eten	moest	eerst	Dionysius	(de	god	van	de	wijn	en	de	feesten)	bevrijd	
worden	 uit	 het	 magazijn,	 waar	Ares	 (de	 ruziemakende	 oorlogsgod)	 hem	
had	opgesloten	omdat	hij	niet	was	uitgenodigd	voor	het	feest.	Door	allerlei	
opdrachten	te	doen	kregen	de	scouts	uiteindelijk	de	sleutel	van	Ares	en	kon	
het	feest	beginnen.

De	komende	weken	zijn	de	welpen	(7	tot	11	jaar),	de	scouts	(11	tot	15	jaar)	
en	de	explorers	(15	tot	18	jaar)	weer	bezig	met	allerlei	scoutingactiviteiten	
zoals	kamperen,	spelletjes	spelen,	speurtochten	lopen	en	nog	veel	meer.	
Mocht	u	 interesse	hebben	 in	 scouting,	voor	uzelf	 als	 leiding	of	voor	uw	
kind,	dan	bent	u	van	harte	welkom.	Ga	op	zaterdagochtend	gerust	een	keer	
langs	bij	het	clubhuis	aan	de	Dierenriem,	of	neem	contact	op	via	de	website	
van	de	groep	www.aggermartini.nl.	

Boerenkool op z’n Grieks bij AMG.

Ontruiming perfect verlopen
Een	plotselinge	brandlucht	op	maandag	9	januari	jl.	in	kinderdagverblijf	de	
Steenuiltjes	van	Kinderopvang	de	Bilt	aan	de	Melkweg	te	Bilthoven	was	de	
reden	voor	een	ontruiming:		de	brandweer	en	de	politie	waren	heel	snel	ter	
plaatse.	Aangezien	het	onderzoek	wat	tijd	zou	vergen	en	de	grote	hoeveel-
heid	hulpverleners	indrukwekkend	was	voor	de	kinderen,	werd	er	besloten	
om	de	kinderen	te	evacueren	naar	een	andere	plek	dan	het	speelterrein	van	
het	kinderdagverblijf.	

Basisschool	Wereldwijs	 en	 de	 Steenuiltjes	 hadden	 in	 een	 eerder	 stadium	
een	afspraak	gemaakt	om	van	elkaars	panden	gebruik	te	maken	in	geval	van	
nood.	Dit	plan	werd	in	werking	gezet	en	hoe!	De	pedagogisch	medewerk-
sters	van	de	Steenuiltjes	reden	na	een	telefoontje	direct	met	een	sliert	bedjes	
alle	baby’s,	dreumesjes	en	peuters	naar	het	naastgelegen	pand	van	basis-
school	Wereldwijs.	Medewerkers	van	die	school	stonden	buiten	al	klaar	om	
alle	 kinderen	 op	 te	 vangen.	 In	 de	 speelzaal	 van	Wereldwijs	 wachtten	 de	
kinderen	rustig	het	onderzoek	van	de	brandweer	af.	Een	pedagogisch	me-
dewerker	van	BSO	de	Steenarend	en		leerkrachten	van	Wereldwijs	zorgden	
voor	drinken	voor	iedereen,	geholpen	door	de	grote	kinderen	van	BSO	de	
Steenarend.	De	kinderen	werden	vermaakt	met	een	ilmpje	op	de	televisie	
en	met	blokken.	Gelukkig	kwam	de	brandlucht	van	buiten	en	konden	na	een	
klein	uurtje	alle	kinderen	weer	terug	naar	de	Steenuiltjes.	De	brandweer	liet	
nog	weten	dat	deze	ontruiming	een	10	met	een	griffel	verdiende,	een	mooi	
compliment!

Floor Voogt (kinderdagverblijf De Steenuiltjes)

Muziekschoolactiviteiten
Op	woensdag 25 januari	 start	de	 tweede	 serie	van	10	 lessen	 ‘Muzikale	
Peuterpret’.	Deze	cursus	is	bedoeld	voor	kinderen	in	de	leeftijd	van	1	t/m	4	
jaar	en	ouders/begeleider.	Tijdens	de	lessen	worden	liedjes	gezongen,	zowel	
traditionele	als	nieuwe,	zijn	er	bewegingspelletjes	en	worden	er	eenvoudige	
instrumentjes	gebruikt,	alles	aansluitend	bij	de	belevingswereld	van	de	kin-
deren.	De	lessen	beginnen	om	11.00	uur	en	duren	45	minuten.	Voor	meer	
info.	Tel.	030	2283026	of	www.biltsemuziekschool.nl
Op	 donderdag 26 januari	 geeft	 Kunstenhuis	 |	 Biltse	 Muziekschool	 de	
jaarlijkse	uitvoering	Wonderland	Muziek	en	Muziekids	1.	De	aanvang	 is	
om	 16.00	 uur.	 De	 Biltse	 Muziekschool	 is	 gevestigd	 aan	 de	 Henrica	 van	
Erpweg	2.	De	leerlingen	laten	zien	wat	zij	tijdens	de	lessen	de	afgelopen	
maanden	met	veel	plezier	allemaal	geleerd	hebben:	het	zingen	van	liederen,	
spelen	op	Orfinstrumenten	en	bewegen	op	muziek.	De	toegang	is	gratis.	
Voor	meer	info.	Tel.	030	2283026	of	www.biltsemuziekschool.nl



Monsterzege voor DOS
DOS had nog iets goed te maken, want in de uitwedstrijd tegen DSO werd in de laatste minuut de winst nog 
uit handen gegeven. Nu in de thuiswedstrijd in De Vierstee haalde DOS een veel hoger niveau en waren de 
Alkmaarders niet opgewassen tegen de thuisploeg.

Vanaf het eerste luitsignaal liet DOS zien dat het zaterdag in goede doen stak. Het aanvalsspel verliep in een 
hoog tempo en er werden erg veel goede kansen gecreëerd. Ook de afronding was zaterdag prima verzorgd. 
In de verdediging werd veel druk gegeven op de gevaarlijkste spelers van de tegenpartij. Dit gebeurde heel 
geconcentreerd en eigenlijk zonder hierbij een overtreding te maken. Het lukte DSO niet om onder deze 
druk uit te komen en via 5-3 liep DOS eenvoudig uit naar een 14-6 ruststand.

De wedstrijd was halverwege natuurlijk al gespeeld en vaak vervalt de tweede helft dan in een plichtmatig 
uitspelen van de wedstrijd. De Westbroekers hadden zich echter in de kleedkamer nogmaals opgepept om 
de score in de tweede helft link op te voeren. DSO kwam er in dit deel totaal niet meer aan te pas en wist 
nog slechts tweemaal de korf te vinden. DOS wist na rust nog twaalf maal te scoren. Het gaf coach Serge 
Valk de gelegenheid om al zijn vier wisselspelers de laatste minuten nog speeltijd te geven. Annemiek van 
de Bunt en Rik Nap scoorden ook nog, waardoor zij een bijdrage aan de fraaie 26-8 einduitslag hadden. 
Deze uitslag is de grootste overwinning in de poule tot nog toe en moet vertrouwen geven voor de komende 
weken met zware wedstrijden.

Ook de overige ploegen boven in de ranglijst wonnen allemaal hun wedstrijden, zodat hier geen verandering 
in de stand is opgetreden. Voor de wedstrijd van het vlaggenschip speelde DOS 2 tegen koploper Dindoa. In 
het begin van de wedstrijd ging het gelijk op tot 3-3, maar DOS kon het toch niet bolwerken en verloor met 
7-11. DOS speelt aanstaande zaterdag een uitwedstrijd tegen Madjoe in Rijnsburg. Een tegenstander van een 
totaal ander kaliber dan dat zij zaterdag trof. De aanvang is om 17.45 uur.

Gedichtendag 2012
Gedichtendag is ieder jaar hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen, de dag waarop de poëzie in het 
zonnetje wordt gezet. Waar je ook gaat, overal kom je gedichten tegen: op school, in de bibliotheek, in 
winkels, theaters en musea, op het werk of gewoon op straat. Ook kranten, radio, televisie en het internet 
klinken die dag een stuk poëtischer.
26 januari 2012 is het Poëziefeest in Bilthoven bij de Bilthovense Boekhandel aan het Emmaplein 20 met 
optredens en interviews van  Leo Hermens en Johanna Geels onder begeleiding van haar vaste gitarist: 
Mark Beumers. De presentatie is in handen van de Bilthovense Koen Vergeer, bekend van o.a. zijn boeken 
over Mahler en ‘vaders langs de lijn’. Leo Hermens (1961) publieksprijs beste poëziebundel in 2005, wordt 
omschreven als avantgardist. En Johanna Geels (1968), nominatie C. Buddinghprijs in 2008, bekend als 
voordrachtskunstenaar. De aanvang is 18.00 uur De entreeprijs is  inclusief hapje en drankje en speciale ‘ge-
dichtendagbundel’ (van Joke van Leeuwen). Aanmelden en meer informatie: www.bilthovenseboekhandel.
nl/activiteiten of tel. 030-2281014.

Nova laat punten in Nijkerk
Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd Sparta 1 – Nova 1 op het programma. De 
spelers van Nova kregen de taak om scherp aan de wedstrijd te beginnen en zijn 
of haar eigen tegenstander uit te schakelen. Trainer Maikel Bouthoorn gaf aan 
dat het mogelijk was om van Sparta te winnen, met als voorwaarde dat Nova de 
hele wedstrijd geconcentreerd zou spelen en de gecreëerde kansen zou afmaken. 

Al vanaf de eerste aanval liet Sparta zien wat ze waard zijn. Na een lange aanval 
met goed uitgespeelde kansen wisten zij een 1-0 op het scorebord te zetten. Niet 
lang daarna viel een tweede goal aan de kant van de Nijkerkers waardoor Nova 
gelijk op een 2-0 achterstand kwam. Iwan Verhaaf wist met een afstandsschot 
een 2-1 op het scorebord te zetten, maar ook Sparta wist de korf weer te vinden. 
Zowel Vincent Baas en Sander de Ruiter, die de plek van Thijs Schoemaker 
goed invulde, wisten nog tot scoren te komen, maar met het fysieke spel dat 
Sparta neerzette hadden de spelers van Nova duidelijk moeite.

In de rust werd benadrukt dat de aangeef sneller moest worden neergezet en dat 
de gecreëerde kansen sneller afgerond moesten worden. De tweede helft begon 
Sparta wederom sterk door twee goals te maken. Nova wist daar nog wel ant-
woord op te geven door mee te scoren, maar het verschil tussen beide ploegen 
was te groot om de wedstrijd nog om te keren. Met een eindstand van 18-14 
keerde het team uit Bilthoven huiswaarts.
Volgende week wacht Nova een thuiswedstrijd tegen HHV. HHV staat op de 
6e plek in de competitie. Een ploeg waarvan Nova dus zal moeten winnen om 
degradatie te voorkomen. Steun is zaterdag 21 januari om 17.45 uur van harte 
welkom.

Voor uw dagverse boodschappen hoeft u uw dorp of buurt niet uit. Bij Spar kunt u 

dagelijks terecht voor kwaliteit, gemak en service. En we hebben een aantal mooie 

aanbiedingen voor het weekend. Deze zijn geldig van donderdag t/m zondag:

Spar verse worst 
of saucijzen
voordeelverpakking
per kilo

Milka chocolade 
tablet
alle smaken
100 gram

Alle Hollandse hand- 
of stoofperen
1 kilo

049

1,90

149
prijs per 
kilo 7,45

6,99

499

Spaar nu alle dieren uit de oceaan!

Roomboter 
kersencarree of 
abrikozenslof

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag t/m zondag (19 t/m 22 januari 2012), zolang de voorraad strekt. Wijzigingen en prijs-, afbeelding-, druk- en zetfouten voorbehouden. Niet alle aanbiedingen in elke Spar verkrijgbaar. Vind de Spar in uw buurt op www.spar.nl

*Per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 50% korting op de totaalprijs.

2
STUKS

7,18

359*
Prijs per 
liter 7,18

Axe bodyspray 
of douche 
alle varianten 
bus of fl acon 
150/250 ml 

1+1
 GRATIS

2,76

199

4
STUKS

Bijvoorbeeld:
showergel dark 
temptation 
flacon 250 ml
2 flacons

Stu ntpri js
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Begin	 vorig	 jaar	 werd	 Voortman	
uitgeroepen	 tot	 beste	 jeugdpitcher	
van	 Nederland	 en	 inmiddels	 is	 voor	
de	 voormalig	 speelster	 van	 de	 Cen-
trals	 uit	 De	 Bilt	 een	 grote	 droom	 in	
vervulling	 gegaan.	 ‘In	 februari	 2011	
mocht	 ik	 mee	 met	 het	 Nederlands	
team	 op	 trainingskamp	 naar	 Florida	
in	Amerika’,	vertelt	Voortman.	‘Daar	
heeft	de	coach	van	Universiteitsteam	
Chipola	 Indians	 mij	 zien	 spelen	 en	
aan	 de	 hand	 daarvan	 heeft	 ze	 mijn	
gegevens	gevraagd	en	mij	een	beurs	
aangeboden.	 Ik	 wilde	 al	 langer	 in	
Amerika	 gaan	 spelen,	 dus	 toen	 het	
aanbod	 kwam	 en	 het	 bleek	 dat	 alles	
mogelijk	was	heb	ik	ja	gezegd’,	aldus	
Voortman	vanuit	 het	warme	Florida.	
Inmiddels	woont	ze	er	al	een	half	jaar	
en	kijkt	ze	nog	steeds	haar	ogen	uit.	
‘Het	is	hier	totaal	anders	dan	wat	ik	in	

Nederland	 gewend	 ben.	 Het	 klimaat	
is	 anders,	 de	 lucht	 is	 heel	 benauwd.	
De	 mensen	 eten	 veel	 fastfood	 en	
snacks	en	ze	drinken	veel	frisdrank’,	
bevestigt	Voortman	het	Amerikaanse	
stereotype.

School
‘In	Nederland	ging	 ik	naar	een	mid-
delbare	school	en	daarnaast	regelde	ik	
zelf	softbal	en	de	planning,	maar	hier	
is	dat	gecombineerd’,	zegt	Voortman.	
‘We	wonen	met	het	hele	 team	op	de	
campus	 samen	 met	 alle	 andere	 atle-
ten.	 Ik	 moet	 hier	 naar	 school	 om	 te	
mogen	 softballen	 en	 voldoendes	 ha-
len	om	wedstrijden	te	mogen	spelen.	
We	 trainen	of	 spelen	elke	dag,	 soms	
zelfs	twee	keer.	Drie	keer	in	de	week	
heb	 ik	 om	6	uur	 in	 de	 ochtend	 con-
ditie-	 en	 krachttraining	 tot	 7.30	 uur.	

Elke	 dag	 heb	 ik	 lessen	 tussen	 8	 en	
14	uur	en	dan	trainen	we	daarna	nog	
ongeveer	drie	uur’,	vertelt	Voortman.	
‘Dat	was	wel	even	wennen	in	het	be-
gin,	maar	 het	 is	 zeker	 een	 uitdaging	
om	dit	 te	 doen.	We	willen	 ten	 slotte	
de	titel	winnen.’	Toch	moet	Eva	met	
haar	team	daar	nog	even	op	wachten:	
‘De	 competitie	 moet	 nog	 beginnen.	
Eind	januari	beginnen	we	aan	de	oe-
fenwedstrijden	 en	 in	 maart	 gaan	 we	
starten.’
Genoeg	tijd	om	te	wennen	dus.	‘Het	
niveau	is	niet	hoger	dan	ik	in	Neder-
land	 gewend	was‘,	 vertelt	 ze.	 ‘Maar	
ze	spelen	hier	wel	op	een	heel	andere	
manier.	Ik	heb	allerlei	nieuwe	details	
voor	slaan,	gooien	en	ielden	geleerd	
en	nog	weet	ik	ze	niet	allemaal.	Per-
soonlijk	heb	ik	wel	het	idee	dat	ik	me-
zelf	hier	verbeter.	Met	zoveel	trainen	

moet	dat	ook	wel.	Veel	kleine	dingen	
kunnen	 nog	 beter,	 dus	 daar	 werk	 ik	
aan.’

Prijs
Toch	mist	de	19-jarige	Voortman	Ne-
derland	geregeld.	‘Ja,	zeker	de	eerste	
keer	 dat	 ik	 naar	 Florida	 ging,	 eind	
september,	moest	ik	heel	erg	wennen.	
Nu	 ik	 na	 de	 kerst	 in	Nederland	 hier	
weer	terug	ben,	ging	dat	veel	sneller.	
Ik	mis	thuis	wel	natuurlijk,	maar	echt	
last	 heb	 ik	 er	 niet	 meer	 van.	 En	 het	
zou	ook	zeker	niet	goed	zijn	als	ik	het	
niet	zou	missen.	Ik	heb	bijna	elke	dag	
contact	 met	 familie	 en	 vrienden	 in	
Nederland	via	skype	en	e-mails.’
Het	goede	nieuws	over	de	nominatie	
ontving	ze	dan	ook	via	haar	trotse	fa-
milie.	 ‘Zo’n	 nominatie	 is	 altijd	 een	

grote	eer.	Ik	hoop	dat	ik	hem	dit	keer	
win.	Drie	keer	is	scheepsrecht.’
Als	 Voortman	 daadwerkelijk	 wordt	
uitgeroepen	 tot	 sportvrouw	 van	 het	
jaar,	kan	ze	helaas	zelf	de	prijs	niet	in	
ontvangst	nemen.	‘Dat	mag	Henk	van	
Zijtveld	dan	doen’,	vertelt	Voortman.	
‘Mijn	 oud-coach.	 Hij	 heeft	 mij	 het	
pitchen	geleerd.	Vanaf	het	begin	heeft	
hij	me	gevolgd	en	altijd	geholpen.’
Naast	Voortman	heeft	de	jury	van	het	
Bilts	Sportgala	voetbalster	Nadia	van	
Beerschoten	 (Saestum)	 en	 hockey-
speelster	 Carlien	 Dirkse	 van	 den	
Heuvel	(SCHC)	genomineerd	voor	de	
titel	sportvrouw	van	het	 jaar.	Op	het	
Bilts	Sportgala	op	vrijdag	3	 februari	
in	het	H.F.	Witte	Centrum	in	De	Bilt	
zullen	de	winnaars	worden	bekendge-
maakt.

‘Drie keer is scheepsrecht’
Softbalster Eva Voortman opnieuw genomineerd

door Raphael Klees

Voor het derde jaar op rij is Eva Voortman (19) genomineerd voor de titel sportvrouw van het jaar  
in De Bilt. De afgelopen twee jaar ging de prijs net aan haar neus voorbij, maar nu maakt  

ze meer kans dan ooit tevoren, na een jaar vol succes en grote veranderingen.

Zal het Eva Voortman lukken dit keer de titel sportvrouw van het jaar binnen 
te halen? [foto Lilian van Dijk]

Bas	 korfbalt,	 net	 als	 veel	 jeugd	 in	
Westbroek,	bij	DOS.	Hij	zit	in	de	B1	
en	speelt	in	de	eerste	klasse.	Het	team	
werd	 vorig	 jaar	 tweemaal	 kampioen	
en	 is	 ook	 dit	 jaar	 favoriet	 voor	 het	
kampioenschap.	Daarnaast	shortrackt	
Bas	sinds	zijn	negende	jaar	bij	SVU.	
Shortrack	wordt	gereden	op	een	baan	
met	 een	 lengte	 van	 111,11	 meter	 op	
speciale	 schaatsen.	 Deze	 schaatsen	
hebben	 een	 hogere	 schoen	 zodat	 de	
schaatsers	 gemakkelijker	 door	 de	
scherpe	 bochten	 kunnen	 rijden.	 De	
schoenen	 zitten	 meestal	 iets	 uit	 het	
midden	 onder	 de	 ijzers.	 Deze	 ijzers	
zijn	 daarnaast	 ook	 nog	 eens	 meege-
bogen	 met	 een	 bocht	 zodat	 er	 meer	
grip	 mogelijk	 is	 en	 de	 bochten	 nog	
sneller	 kunnen	 worden	 genomen.	 In	
een	 wedstrijd	 rijdt	 je	 tegen	 andere	
schaatsers	 waarbij	 tacktiek,	 behen-
digheid	 en	 acceleratievermogen	 de	
belangrijkste	voorwaarden	zijn	om	te	
kunnen	winnen.	Bas	heeft	in	2011	op	
drie	afstanden	zijn	pr	aangescherpt.

Hoezo ik?
Bas	zit	 in	de	examenklas	en	doet	dit	
jaar	 examen	 VMBO	 Techniek.	 Hij	
gaat	wel	slagen	en	wil	dan	wel	door	
naar	 de	HAVO	om	vervolgens	 tech-
niek	 of	 economie	 te	 gaan	 studeren.	
Toen	hij	 begin	 vorige	week	de	 brief	
ontving	waarin	vermeld	stond	dat	hij	
genomineerd	is	voor	sporttalent	2011	
was	 zijn	 eerste	 reactie:	 ‘Hoezo	 ik?’.	
Toch	 is	 hij	 een	 gedreven	 en	 talent-
volle	 sporter:	 slechts	 mondjesmaat	
vertelt	hij	over	zijn	successen.	

Korfbal
Net	als	veel	van	zijn	vrienden	en	ei-
genlijk	 veel	 van	 de	 jeugd	 in	 West-
broek	is	hij	lid	van	korfbalvereniging	
DOS.	Sinds	seizoen	2010/2011	zit	hij	
in	 de	B1	dat	 op	 hoog	 niveau	 speelt.	

Het	 is	 gelukt	 om	 zowel	 op	 het	 veld	
als	 in	 de	 zaal	 kampioen	 te	 worden.	
Dit	jaar	lijkt	het	mogelijk	om	dat	nog-
maals	 te	 realiseren.	 Bas	 vertelt	 dat	
hij	het	verdedigen	het	beste	beheerst.	
‘Korfbal	doe	je	met	z’n	allen’,	vertelt	
hij.	‘Je	wordt	pas	zelf	goed	als	ande-
ren	je	helpen’.	De	B1	is	een	team	met	
nog	jonge	spelers,	Bas	hoopt	dat	het	
team	ook	volgend	jaar	bij	elkaar	blijft	
en	dat	ze	dan	nogmaals	in	de	B1	mo-
gen	spelen,	want	als	ze	overgaan	naar	
de	A	zullen	ze	lager	gaan	spelen.	Hij	
wil	graag	goed	presteren	en	liefst	op	
een	zo	hoog	mogelijk	niveau.	

Shortrack
Shortrack	 schaatsen	 zijn	 duur.	 Bas	
huurt	schaatsen	via	de	club.	De	laat-
ste	wedstrijden	had	hij	materiaalpech.	
Zijn	ijzers	waren	niet	goed.	Een	echte	
topsporter	 zal	 dan	 een	 extra	 paar		
ijzers	in	zijn	bezit	hebben;	Bas	heeft	
dat	niet.	Hij	verloor	daarom.	Jammer	

want	 hij	 zou	 best	 beter	 gepresteerd	
hebben	 op	 de	 Nederlandse	 Kampi-
oenschappen	 in	 Heerenveen	 en	 wel-
licht	waren	de	wedstrijden	om	deelna-
me	aan	de	Olympic	Youth	Trials	ook	
beter	verlopen.	Natuurlijk	een	sporter	
wil	winnen	maar	het	is	op	zich	al	bij-
zonder	 als	 je	 voor	 dergelijke	 grote	
evenementen	uberhaupt	in	beeld	bent	
om	mee	 te	doen.	 Inmiddels	heeft	hij	
nieuwe	 ijzers	 en	gaat	het	weer	beter	
met	de	prestaties.	Bas	traint	tweemaal	
per	 week	 en	 rijdt	 wedstrijden	 in	 het	
weekend.	Veel	van	zijn	concurrenten	
trainen	wel	5	of	6	keer	per	week.	

Bas	gaat	nog	eens	bekijken	of	er	meer	
mogelijk	is,	maar	hij	heeft	wel	altijd	
iemand	nodig	die	hem	haalt	en	brengt	
en	met	nog	4	kinderen	in	het	gezin	is	
niet	 alles	 mogelijk.	 Bas	 begrijpt	 dat	
maar	blijft	ondanks	veel	minder	trai-
ningsmomenten	 toch	 een	 geduchte	
tegenstander.

Bas de Jong: genomineerd sporttalent 2011
door Marijke Drieenhuizen

Bas de Jong speelt korfbal bij de Westbroekse korfbalvereniging DOS en shortrackt bij SVU in 
Utrecht. Beide sporten op hoog niveau. Ook vorig jaar werd hij voorgedragen voor de prijs van beste 
sporttalent maar toen haalde hij de laatste drie niet. Dit jaar is hij wel één van de drie genomineerde 
sporttalenten. Bas (15 jaar) is bescheiden en begrijp niet goed waarom nu juist hij genomineerd is.

Bas de Jong (voorste rijder) in actie op NK Shortrack 2012.

TZ zoekt jeugdspelers!
Korfbalvereniging	Tweemaal	Zes	uit	Maartensdijk	is	op	zoek	naar	uitbrei-
ding	van	de	kangoeroes,	in	de	leeftijd	van	4-6	jaar.	Korfbal	is	een	gemengde	
sport,	in	een	wedstrijd	spelen	net	zoveel	meisjes	als	jongens.	De	kangoe-
roegroep	bestaat	nu	uit	14	meisjes	en	2	jongens.	De	vereniging	zoekt	meis-
jes	 en	vooral	 jongens.	Maar	ook	kinderen	uit	 andere	 leeftijdscategorieën	
zijn	altijd	welkom.

Vanaf	nu	mag	een	kind	gratis	viermaal	meetrainen.	Mocht	dit	leiden	tot	een	
aanmelding,	dan	ligt	er	een	leuk	welkomstcadeautje	te	wachten.	De	kangoe-
roe’s	trainen	op	zaterdagochtend	van	10.00	tot	11.00	uur	in	de	kleine	zaal	
van	de	Vierstee	onder	leiding	van	enthousiaste	trainers.

De kangoeroe’s zoeken vooral nog jongens die de groep komen versterken.



Te koop aangeboden
Gratis af te halen bij PAREL 
PROMOTIE in Groenekan: 
oude collectie kerst-, jubile-
um- en trouwkaartenmappen! 
Bel 0346-211215

Gasbarbecue, Sunbeam, dub-
bele branders, piëzo ontste-
king. Verrijdbaar. € 40,-. Tel. 
06-20289200.

2 eenvoudige hometrai-
ners. € 10,- per stuk. Tel. 
06-10484322

RVS afzuigkap + afv.slang. 
€ 50,-.Magnetron geen 
inbouw. € 10,-. Losse centri-
fuge. € 20,-. Tel. 030-2290428 
Bilthoven

MaxiCosi voetenzak voor de 
kinderwagen/wandelwagen. 
Kleur Intense Red. In nieuwe 
staat. Normaal € 69,- nu € 30,-. 
Tel. 06-50602672

Philips tv kleur. Beeldscherm 
68 cm. € 50,-. Tel. 0346-
212532

Nieuwe dames bootschoe-
nen, bruin leer, maat 38. Van 
€ 89,- voor € 49,-. Philips ste-
reo meubel grijs 76x42x36 fm 
radio, platenspeler en cassette-
deck. € 39,-. Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. vlaggenstok + vlag 
85x150 cm. € 15,-. Zandstra 
Noren, mt. 38, zwart leer. 
€ 25,-. Nieuwe digital alarm-
klokradio, in verpakking. € 7,-. 
Klittenband, 2cm breed, op rol 
van 25 m. in zwart. € 10,- per 
rol. Tel. 030-2202996

3 Fitnessbanden v. Dijna, 
groen/paars/roze + beschrij-
ving nog in verpakking. € 10,-. 
Nieuw: 2 x 1-persoonsdek-
bedhoezen 140x200, kleuren: 
donkergeel, lichtgeel en wit. 
€ 10,-. per stuk. Tel. 030-
2202996

Gele retro keukenstoel uit 
1960 als nieuw. € 10,-. 
Kunstkerstboom 1,55m. hoog, 
compleet met zilverkleurige 
ballen, slingers en Philips 
kaarsverlichting. € 40,-. Tel. 
030-2202996
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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
 € 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,00.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 15,00.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes 
kunt u per mail een eenmalige machtiging afgeven.

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

Adres  .......................................................  PC/Plaats  ............................................................

Tel  ................................................  Bedrag  ...............................  Voldaan  .............................

Nootjes  per e-mail*

Nieuws / Agenda / Informatie / 
Kanaal 45 / www.rtvdebilt.nl

Zwarte attachékoffer 
44x32x10 cm. €10,- Bruin 
leren laarzen met rekbare 
schacht. Nieuw! Maat 39 van 
€ 125,- voor € 49,-. Tel. 030-
2202996

Personeel gevraagd
Druk gezin zoekt liefst oudere 
dame, die het HUISHOUDEN 
met twee kinderen (11-14) 
draaiende gaat houden gedu-
rende twee middagen in de 
week. Het betreft in ieder 
geval de woensdagmiddag, de 
andere middag is in overleg. 
Ben je in het bezit van een 
rijbewijs (en auto), bel me dan 
op tel 06-30797730.

Personeel aangeboden
ZONNESCHERMEN / rol-
luiken reparatie onderhouds-
beurt nu € 35,-. Elektra motor 
€ 150,- aanbieding inbou-
wen motor € 125,-. Hans 
06-26604779 Groenekan

Diversen
Ex directeur van groot 
bedrijf, thans gepensioneerd 
zoekt contact met charmante 
DAME om 's middags onder 
het genot van koffie en een 
glaasje de middag door te 
brengen. Woont in een villa 
in Bilthoven Noord. Tel. 030-
2285123. Geen relatie.

Nieuwe voorjaarskleuren ver-
eisen een nieuwe coupe. Kom 
naar BETTY'S CORNER en 
doe eens gek! Bel voor een 
afspraak: 06-33722022 Zorg 
voor uw haar!

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel.: 030-2710913.

Behaal uw doelen met 
HERBALIFE. Neem: 2 shakes 
F1 per dag voor gewichtsbe-
heersing. 1 shake F1 per dag 
voor een evenwichtig voe-
dingspatroon. Begin de dag 
met een Herbalife ontbijt in 
verschillende smaken, ook 
zeer geschikt voor kinderen. 
Vink voor verantwoorde voe-
ding. Tel. 0346-571377. www.
vinkvoorvoeding.nl

Cafe- Bistro de Egel

BIEDT U EEN 

UITSTEKENDE 

OMGEVING VOOR AL 

UW FESTIVITEITEN. 

ARRANGEMENTEN  

OP MAAT EN NAAR 

IEDERS BUDGET

Café-Bistro “De Egel” 

Bungalowpark “De Egelshoek”

035-8873430 en 06-55853123

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Raaijen  
Interieurs

Het adres voor het 
vakkundig stofferen 
van uw design- en 
kwaliteitsmeubelen

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.
Door inzet van onze gladheidbestrijding minimaliseren wij 
voor u de overlast van sneeuw en gladheid. Tevens verkoop en
bezorging van strooizout. Voor meer informatie kunt u bellen
naar 06-27480128 of kijken op www.green-man.nl.

Paranormaalbeurs bij De Gouden Engel 23 Jan van 19.00 tot 
22.30 Entree € 3,00. ’ t Noorderpunt, L.v. Vollenhove 1014, 
Zeist. Info: Loes Lerou, Tel: 033-4553494

Cursussen
Slim, maar toch lage cijfers op school? “Help 
Onderpresteerders!” - cursus voor ouders en hun (hoog)
begaafde maar onderpresterende kind, o.l.v. coach gespeciali-
seerd in leerprocessen van (hoog)begaafden. Start 27-01-2012 
in Bilthoven. Vijf zittingen van 90 minuten in circa tien school-
weken. Kinderen leren hoe ze beter kunnen presteren, ouders 
leren hoe ze hun kind daarbij effectiever begeleiden. www.
MPGcoaching.nl - (Hoog)begaafd leren presteren.

Ik heb je-lief, avondcursus: Op 27 januari start Maelique: 
de training ‘Ik heb je-lief’. Deze 5 avonden zijn bedoeld voor 
paren die hun relatie willen verdiepen en weer opnieuw het ’ja-
gevoel’ willen beleven. Overige avonden op 3 en 10 februari, 
2 en 16 maart. Locatie: Looijdijk 146, De Bilt van 19.45 tot 
22.30 uur. Kosten € 150,- per persoon. Voor aanmelden of meer 
informatie: Monique Mizee 06-48509921 of info@maelique.nl 

Theater iets voor jou? JTS Masquerade start op 27 januari met 
twee nieuwe theatermenu’s. Je maakt kennis met verschillende 
soorten spelvormen: o.a. improvisatie, tableau vivant en circus. 
Theatermenu 1 is voor kinderen vanaf 6 jaar, theatermenu 2 
voor kinderen vanaf 9 jaar. De lessen worden gegeven aan de 
Rembrandtlaan 9, Bilthoven. Theatermenu 1 kost 80 euro, the-
atermenu 2 kost 90 euro. Voor meer informatie en inschrijving: 
www.jtsmasquerade.nl

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

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN v. DIJK 
Gruttolaan 18. Tel. 0346-212267 WINTERTIJD Opening Ma. 
Wo. Vr. 16.00- 20.00 uur Za. 12.30-17.00 uur Onderdelen uit 
voorraad leverbaar. Ook reparaties op afspraak 90% in een dag 
klaar. Levering alle merken NIEUWE -en gebruikte fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 
voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestra-
ting, afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrij-
blijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 
06-54967985

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garage's, etc. 
Saus- en schilderwerk binnen mogelijk; bezemschoon opleve-
ring. Wij geven de hoogste prijs voor al uw loop- en sloopauto's 
en (brom)fietsen. Gespecialiseerd in oud speelgoed zoals Dinky 
Toys. nolsssservice3@gmail.com / Telefoon 06 50 89 72 62

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl. Mooi 
en stralend het nieuwe jaar in. Een goed voornemen met een 
complete gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. Spoorlaan 
66, 3721 PC Bilthoven. Tel: 06-10666673

Bestel nu de ingebonden 16e jaargang
van De Vierklank

Ja, ik wil graag de complete ingebonden jaargang van De Vierklank 2011 
bestellen:

Aantal:  ..............................................................................................................

Naam:  ...............................................................................................................

Adres:  ...............................................................................................................

Woonplaats:  ......................................................................................................

Telefoonnummer:  .............................................................................................

De kosten bedragen € 47,50 per exemplaar, deze voldoe ik contant bij het 
afhalen van het boek.

Knip deze bon uit en stuur hem naar De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461, 
3737 BE Groenekan, of lever hem in op één van de bekende inleveradressen of 
reserveer per mail, info@vierklank.nl.
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Net als vorig jaar is de complete jaargang van
De Vierklank te bestellen. Alle Vierklanken die in 2011 

verschenen worden op fraaie wijze gebundeld in een hard 
omslag. Het aantal exemplaren dat gemaakt kan worden is 

beperkt en uitsluitend verkrijgbaar op inschrijving. Eind 
januari worden alle boeken gemaakt. Dus wees er snel bij, 

want eerlijk is eerlijk,wie het eerst komt.

Darts bij SVM

Zaterdag 14 januari werd in de kantine van SVM 
het jaarlijkse interne dartstoernooi gehouden. Van 
de 60 deelnemende koppels waren het uiteindelijk 
Gijs Boom en Mark Heus die er met de hoofdprijs 
vandoor gingen. Zij waren in de inale te sterk voor 
het koppel Richard van Keulen en Thomas van 
Noort. (foto Jeroen Kemp)

Klaverjassen bij SVM
Aanstaande vrijdagavond 20 januari kunt u weer 
klaverjassen bij SVM. In de kantine van deze sport-
vereniging aan de Dierenriem in Maartensdijk bent 
u van harte welkom. Het klaverjassen begint om 
20.00 uur en meedoen kost 3 euro. Er is ook een 
loterij, voor € 0,25 kunt u een lot kopen.
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‘Ik	 vind	 dit	 ontzettend	 leuk.	 Het	
kwam	totaal	onverwachts’,	zegt	Neri-
da	 Drewes.	 Onlangs	 werd	 ze	 door	
haar	 club	 BZC	 Brandenburg	 al	 uit-
geroepen	tot	talent	van	het	jaar.	Trots	
pakt	Nerida	de	bokaal	van	de	schouw	
in	de	woonkamer:	‘Kijk	een	paar	van	
mijn	oudere	teamgenotes	staan	er	ook	
op.’	Precies	een	 jaar	geleden	maakte	
de	 jonge	 Drewes	 haar	 debuut	 in	 het	
eerste	 damesteam	 van	 Brandenburg	
dat	 op	 het	 hoogste	 niveau	 acteert	 in	
Nederland.	‘We	zijn	vorig	jaar	vijfde	
geworden	in	de	Hoofdklasse’,	vertelt	
Nerida.	 ‘Ik	 krijg	 steeds	 meer	 speel-
minuten	 in	 het	 eerste.	 De	 afgelopen	
wedstrijden	lag	ik	ook	in	de	basis.’

Jong Oranje
Inmiddels	is	het	leven	van	Nerida	vol-
ledig	overspoeld	door	het	waterpolo.	
‘Ik	begon	in	2005	in	mijn	woonplaats	
Baarn.	Mijn	broer,	die	twee	jaar	ouder	
is,	zat	net	op	waterpolo	en	toen	ging	
ik	een	keer	kijken.	Ik	zei	tegen	hem:	
Ik	kan	het	veel	beter.	Toen	heb	ik	een	
paar	keer	meegetraind	en	al	snel	bleek	
dat	het	ook	echt	zo	was’,	lacht	Nerida.	
Na	 twee	 jaar	 werd	 ze	 gevraagd	 om	
bij	 Brandenburg	 een	 niveautje	 ho-
ger	 te	 komen	 spelen.	 ‘Ik	 wilde	 heel	
graag	en	na	veel	gezeur	kreeg	ik	ook	
mijn	ouders	overstag.’	Inmiddels	zijn	
haar	 ouders	 haar	 grootste	 fans.	 Ook	
toen	Nerida	afgelopen	 jaar	met	Jong	
Oranje	 op	 het	 Jeugd	 EK	 speelde	 in	
Madrid	waren	haar	ouders	erbij.	‘Dat	
is	tot	nu	toe	wel	een	hoogtepunt	voor	
mij’,	zegt	Nerida.	‘We	werden	helaas	
zevende,	 een	 teleurstellend	 resultaat	
voor	ons.’

Niettemin	is	de	ster	van	Drewes	nog	
altijd	 rijzende.	 Zes	 keer	 per	 week	

traint	ze	en	op	zaterdag	speelt	ze	vaak	
twee	 wedstrijden.	 ‘Soms	 is	 het	 wel	
veel,	maar	ik	werk	graag	hard.	Dat	is	
mijn	geheim.	 Ik	kan	geen	dingen	op	
halve	kracht	doen.	Als	ik	iets	doe,	ga	
ik	ervoor.’	Ook	op	school	blijft	Neri-
da	 goed	 presteren.	Dit	 jaar	 hoopt	 ze	
haar	Havo-diploma	te	halen	en	daarna	
neemt	 ze	 mogelijk	 een	 jaartje	 ‘rust’	
om	zich	een	jaar	volledig	op	het	wa-
terpolo	te	focussen.

Olympisch goud
Een	 andere	 belangrijke	 karakterei-
genschap	van	Nerida	 is	haar	 fanatis-
me.	‘Ik	kan	absoluut	niet	 tegen	mijn	
verlies’,	zegt	ze.	‘Als	ik	een	wedstrijd	
verloren	heb,	ben	ik	even	niet	 te	ge-
nieten.	 Ook	 met	 een	 potje	 kaarten	
ben	ik	erg	fanatiek.’	Het	grootste	doel	
van	Nerida	is	meedoen	aan	de	Olym-

pische	 Spelen.	 Toen	 het	 Nederlands	
vrouwenteam	 in	 2008	 een	 gouden	
medaille	 won	 in	 Peking	 zat	 Nerida	
aan	de	buis	gekluisterd.	‘Ik	was	echt	
dolgelukkig	dat	ze	wonnen.	Ik	kende	
net	een	paar	meiden	die	bij	de	selectie	
zaten	en	het	was	een	grote	verassing	
dat	 Nederland	 goud	 won.	 Voor	 mij	
was	 dat	wel	 een	 extra	 stimulans	 om	
nog	beter	mijn	best	te	doen’,	beaamt	
Nerida.	 ‘Of	 ik	 daardoor	 een	 tandje	
harder	 ben	 gaan	 trainen?	 Nou,	 dat	
deed	ik	al.	Nog	een	tandje	erbij	is	niet	
mogelijk.	 Dat	 zou	 gevaarlijk	 wor-
den’,	knipoogt	ze.	

Op	 het	 Bilts	 Sportgala	 op	 vrijdag	 3	
februari	2012	in	het	H.F.	Witte	Cen-
trum	 in	De	Bilt	 zal	 bekend	gemaakt	
worden	of	Nerida	zich	Bilts	talent	van	
het	jaar	mag	noemen.

‘Ik kan niet tegen mijn verlies’
Nerida Drewes in race voor talent van het jaar

door Raphael Klees

De 16-jarige Nerida Drewes hoopt op 3 februari op het Bilts sportgala de prijs voor talent
van het jaar in de wacht te slepen. De waterpoloster van BZC Brandenburg beleefde een uitstekend 

jaar en heeft volgens velen een geweldige waterpolotoekomst voor zich.

Waterpoloster Nerida Drewes heeft al een talentenprijs gewonnen dit jaar en 
hoopt op een tweede.

Kyokushinkai	karate	 is	 een	van	oor-
sprong	 Japanse	 vechtkunst.	 De	 uit-
vinder	van	deze	stijl	is	de	Vietnamees	
Masutatsu	Oyama,	die	voor	het	eerst	
in	aanraking	met	karate	kwam	in	Ja-
pan.	 Kyoku	 betekent	 in	 het	 Japans	
het	uiterste,	shin	is	waarheid	en	kai	is	
samenwerken.	Kan	betekent	gebouw,	
of	school.	Kyokushinkai	staat	bekend	
als	de	hardste	vorm	van	full	contact-
karate.	 Voor	 senioren	 worden	 wed-
strijden	 gehouden	 zonder	 bescher-
mers,	behalve	een	bitje	en	een	toque,	
en	 het	 is	 toegestaan	 de	 tegenstander	
met	vuist	of	voet	te	raken.	Binnen	een	
strak	 kader	 van	 regels,	 waarop	 vijf	
scheidsrechters	per	wedstrijd	toezien,	
is	het	geoorloofd	de	tegenstander	bui-
ten	gevecht	te	slaan	of	schoppen.	Ver-
boden	 technieken	 zijn	 echter	 schop-
pen	 naar	 het	 kruis	 en	 gewrichten	 en	
stoten	naar	hoofd,	ruggengraat,	kruis	
en	hals.	Schoppen	naar	het	hoofd	zijn	

wel	 toegestaan.	 Het	 Kyokushinkai	
werd	 begin	 jaren	 ‘60	 van	 de	 vorige	
eeuw	 in	 Nederland	 geïntroduceerd	
door	Jon	Bluming.	

Blessure
Koen	 Brinks	 vader	 Rien	 heeft	 zijn	
sportschool	 in	De	Bilt	 overgenomen	
van	 een	 van	 de	 leerlingen	 van	 Blu-
ming.	Dat	verklaart	waarom	Koen	al	
vroeg	 in	 aanraking	 kwam	 met	 deze	
tak	van	sport.	‘Het	is	een	mooie	sport,	
die	goed	is	voor	je	lichaam.	Je	leert	er	
discipline	van,	 je	wordt	 er	 sterk	van	
en	 het	 geeft	 je	 zelfvertrouwen’,	mo-
tiveert	hij.	‘Ik	heb	ook	andere	sporten	
beoefend,	 waaronder	 rugby,	 maar	 ik	
doe	 nu	 alleen	 nog	 karate.	 Ik	 itness	
ook,	maar	dat	maakt	deel	uit	van	mijn	
training.’	Voor	de	EK	trainde	hij	zes	
à	zeven	dagen	per	week.	‘Nu	ik	tus-
sen	toernooien	in	zit,	doe	ik	twee	keer	
per	 week	 karatetraining	 en	 één	 keer	

itness;	anderhalf	à	twee	uur	per	keer.’	
Over	 het	 Europese	 kampioenschap	
vertelt	Koen:	 ‘Er	 deden	 driehonderd	
deelnemers	mee	uit	een	stuk	of	veer-
tien	 landen.	 Mijn	 poule	 bestond	 uit	
een	 stuk	 of	 elf	man.’	 In	 2011	moest	
hij	afzien	van	deelname	aan	het	Ne-
derlands	Kampioenschap.	‘Ik	had	een	
polsblessure	 opgelopen’,	 verklaart	
hij.	

Dekking
Koen	is	26	jaar	en	woont	in	Utrecht.	
‘Daar	 heb	 ik	 de	 studie	Media	 Infor-
matie	Management	gedaan.	Nadat	ik	
een	tijd	op	kamers	ben	geweest,	heb	
ik	er	nu	een	huis.’	Hij	heeft	ook	een	
mooie	baan:	‘Ik	werk	bij	PLUS	Retail	
Management.	Het	is	leuk	en	heel	ge-
varieerde	 werk.’	 Koen	 werkt	 veertig	
uur	per	week.	‘Voor	het	EK	trainde	ik	
vooral	’s	avonds.	Het	was	best	heftig	
om	tot	een	uur	of	zes,	zeven	te	werken	

en	 dan	 nog	 twee	 uur	 te	 trainen.’	 De	
kans	 op	 blessures	 is	 bij	 Kyokushin-
kai	karate	uiteraard	hoog.	‘Hou	ouder	
je	wordt,	 hoe	 langzamer	 je	herstelt’,	
weet	Koen.	‘Maar	onze	bondscoach	is	
tegen	de	zestig	en	hij	doet	lekker	met	
ons	mee.	Hij	is	nog	heel	it,	bijna	nog	
itter	dan	de	vechters.’	Koen	 legt	uit	
wat	belangrijk	is	bij	deze	full	contact-
sport.	‘Je	moet	je	dekking	hoog	hou-
den,	dus	bij	je	gezicht.	Je	moet	goed	

kunnen	treffen	en	een	goede	conditie	
hebben.	Verder	moet	je	het	overzicht	
bewaren	en	rustig	blijven	en	bij	de	te-
genstander	zoeken	naar	gaatjes	in	zijn	
verdediging.’	Koen	heeft	nog	een	be-
langrijk	 doel.	 Het	 Wereldkampioen-
schap	Kyokushinkai	karate	vindt	elke	
vier	jaar	plaats	in	Japan.	‘Ik	wil	daar	
graag	 de	 volgende	 keer	 uitkomen,	
maar	dat	 duurt	 nog	 even.	Het	 is	 pas	
weer	in	2015.’

Kyokushinkai karatekampioen Koen Brink 
door Lilian van Dijk 

Koen Brink, die genomineerd is in de categorie Mannen van de Biltse Sportprijs,  werd in 2011 derde 
bij het Europees Kampioenschap Kyokushin karate 2011 bij de senioren. Het was de eerste keer dat 
deze talentvolle karatebeoefenaar meedeed aan dit kampioenschap. In 2010 was hij al Nederlands 

kampioen geworden. Dit jaar hoopt hij in mei deel te nemen aan het EK in Zaragossa, Spanje.

Koen Brink combineert een fulltime baan met de sport die zijn hart heeft 
gestolen: Kyokushinkai karate. 

Tennistoernooi Groenekan 
Van	vrijdag	27	januari	t/m	zondag	5	februari	a.s.	wordt	op	Tenniscentrum	
Groenekan	 een	 groot	 indoortennistoernooi	 gehouden.	 Damesdubbels,		
herendubbels	en	gemengd	dubbels	met	speelsterkte	3	t/m	9	spelen	aanvan-
kelijk	in	poules	en	vervolgens	in	een	afvalschema	om	de	traditionele	prijzen	
(o.a.	 toegangskaartjes	voor	het	ABN	AMRO-toernooi	 in	Ahoy).	Voor	het	
gerief	van	de	deelnemers	wordt	al	jaren	gekozen	voor	het	systeem	van	‘één	
uur	spelen’,	zodat	de	dubbels	exact	op	 tijd	de	baan	op	gaan.	Zoveel	mo-
gelijk	wordt	op	de	doordeweekse	dagen	van	18.00	tot	22.00	uur	gespeeld	
en	slechts	bij	uitzondering	tot	23.00	uur.	Gelet	op	de	grote	belangstelling	
voor	dit	 evenement	 is	 bedacht	 om	het	 toernooi	met	 één	wedstrijddag	uit	
te	 breiden.	 Vandaar	 de	 start	 op	 de	 vrijdag	 (27	 januari).	Alle	 informatie	
is	 overigens	 beschikbaar	 op	 de	 website	 van	 Tenniscentrum	 Groenekan,		
www.tcgroenekan.nl

Tweemaal Zes wint van GKV
In de nieuwe van Rappardhal in Gorinchem trad Tweemaal 
Zes aan tegen GKV. Deze ploeg debuteert in de hoofdklasse 
en neemt een plaats in de middenmoot in. Thuis werd TZ 
in de eerste wedstrijd van het zaalseizoen door deze ploeg 

met gering verschil verslagen. Voor Tweemaal Zes een goede 
mogelijkheid voor revanche.

Tweemaal	Zes	startte	goed	en	liep	uit	naar	een	voorsprong	van	1-4.	GKV	
zat	in	deze	fase	niet	goed	in	de	wedstrijd	en	dat	had	mede	te	maken	met	kort	
verdedigen	door	TZ.	Het	talrijke	thuispubliek	bleef	stil	en	even	leek	GKV	
weggespeeld	te	worden.	Tweemaal	Zes	kon	echter	niet	doordrukken	en	bin-
nen	enkele	minuten	kantelde	de	wedstrijd.	GKV	maakte	gelijk	en	ging	door,	
geholpen	door	de	vele	vrije	ballen	die	GKV	mee	kreeg.	Via	een	time	out	
probeerde	coach	Remco	Ontij	TZ	weer	tot	rust	 te	manen.	Dat	had	echter	
geen	effect.	TZ	miste	enkele	vrije	kansen	en	kon	de	korf	niet	goed	vinden.	
GKV	liep	daardoor	uit	naar	een	voorsprong	van	10-7	met	de	rust.

Na	de	rust	miste	TZ	opnieuw	enkele	mooie	kansen.	Bij	TZ	kwam	Wouter	
van	Brenk	in	de	ploeg	voor	Tim	Meijers	en	Lianne	Meijers	verving	Anouk	
van	Breda.	De	wedstrijd	kreeg	hierdoor	een	andere	wending.	Bij	TZ	nam	de	
rust	en	het	vertrouwen	met	de	minuut	toe.	Bij	GKV	sloop	de	angst	en	onze-
kerheid	in	de	ploeg	en	niet	ten	onrechte.	De	tweede	doelpoging	van	Wouter	
van	Brenk	was	raak	en	Tweemaal	Zes	ging	weer	mee	scoren.	In	een	gelijk	
opgaande	fase	werd	het	16-15	voor	GKV	en	miste	TZ	een	strafworp.	Een	
stevige	overtreding	op	Wouter	van	Brenk	aan	de	zijlijn	werd	niet	bestraft.	
Carlijn	Vos	maakte	echter	onmiddellijk	gebruik	van	het	tumult	en	scoorde	
de	gelijkmaker.	De	 laatste	minuten	van	de	wedstrijd	waren	 alle	 remmen	
los	bij	TZ.	Via	doelpunten	van	Maarten	van	Brenk	en	nu	wel	gegeven	en	
benutte	strafworpen	liep	TZ	uit	naar	een	eindstand	van	16-21.	Met	deze	be-
langrijke	overwinning	heeft	TZ	afstand	genomen	van	de	onderste	ploegen	
en	aansluiting	gekregen	bij	de	middenmoot.

Tweemaal	Zes	2	won	eveneens	uit	tegen	de	reserves	van	ODO	met	15-12.	
Volgende	week	zaterdag	spelen	beide	teams	thuis	in	De	Vierstee	tegen	de	
koploper	Tempo.	
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Ajo	Dansa	Senang	werd	in	november	
2002	door	Jolenta	en	Quido	Saalberg	
opgericht.	 ‘Aanvankelijk	 deden	 we	
het	 samen	 met	 twee	 vrienden,	 maar	
die	 zijn	 inmiddels	 gestopt,	 omdat	
het	 naast	 hun	 andere	 activiteiten	 te	
veel	werd’,	vertelt	Quido.	Ajo	Dansa	
Senang	 is	Maleis	voor	 ‘Komaan,	 la-
ten	we	ijn	gaan	dansen’.	

Indische	 Nederlanders	 houden	 al	 ja-
ren	 in	 verschillende	 plaatsen	 in	 Ne-
derland	 koempoelans	 (samenkom-
sten)	waar	muziek,	dans	en	natuurlijk	
Indisch	eten	centraal	staan.	Ze	treffen	
elkaar	ook	steevast	op	de	Pasar	Ma-
lam	in	De	Haag.

De Bilt
‘We	begonnen	 in	2002	 in	 een	 sport-
café	in	Blaricum.	Het	bleek	een	groot	
succes	waardoor	de	ruimte	al	gauw	te	
klein	werd.	We	zijn	toen	naar	Almere	
uitgeweken,	maar	ook	daar	werd	het	
op	een	gegeven	moment	te	klein.	We	
zijn	toen	bij	Partycentrum	Alberto	in	
Hilversum	 beland.	 Daar	 houden	 we	
nu	 acht	 jaar	onze	 activiteiten.	 In	het	
H.F.	Wittecentrum	in	De	Bilt	zijn	we	
in	september	2009	begonnen’,	vertelt	

Quido.	‘Het	bevalt	ons	heel	goed.	Het	
centrum	is	per	openbaar	vervoer	goed	
te	bereiken	en	er	is	volop	parkeerge-
legenheid.	De	 entree	 en	 de	 zaal	 zijn	
heel	mooi	en	de	mensen	die	er	werken	
erg	aardig.	Bij	veel	Indische	mensen	
is	de	plaats	bekend	omdat	er	ook	wel	
reünies	worden	gehouden.’	
De	meeste	bezoekers	zijn	van	middel-
bare	 leeftijd	 en	komen	voornamelijk	
uit	de	regio.	‘Gemiddeld	komen	er	in	
De	Bilt	rond	de	tachtig	mensen,	maar	
ons	streven	 is	om	op	honderd	 te	ko-
men.’

Programma
‘De	 zaal	 gaat	 om	 twaalf	 uur	 open.	
De	mensen	kunnen	dan	eerst	nog	wat	
met	 elkaar	 praten’,	 vertelt	 Jolenta.	
‘Om	half	een	open	ik	met	een	woord	
van	 welkom,	 waarna	 de	 band	 zo’n	
drie	kwartier	gaat	spelen.	De	muziek	
bestaat	 uit	 onder	 andere	 Indo-jive,	
rock-’n-roll	 ,	 salsa	 en	 vele	 andere	
dansen.	Dan	is	er	een	pauze	die	wordt	
opgevuld	door	linedancers.	Een	ken-
nis	van	ons	draait	daarbij	de	muziek	
en	begeleidt	de	dansers.	Er	zijn	veel	
mensen	die	meedoen	en	het	leuk	vin-
den.	Na	een	half	uur	begint	de	band	

weer	 te	 spelen	 en	 dat	 gaat	 door	 tot	
een	uur	of	vijf.’	Bezoekers	krijgen	bij	
binnenkomst	een	kaartje	waar	ze	hun	
naam	op	invullen.	Die	gaan	allemaal	
in	 een	 mandje	 en	 voordat	 de	 bingo	
begint	 worden	 daar	 kleine	 prijsjes	
uit	 getrokken.	 ‘Dat	 wordt	 altijd	 erg	
gewaardeerd.’	Na	de	bingo	speelt	de	
band	nog	drie	kwartier.

Iedereen welkom
In	 de	 gang	 is	 de	 catering	 aanwezig.	
Daar	 worden	 ook	 nog	 sieraden	 ver-
kocht.	 ‘Er	 zijn	 in	 het	 Wittecentrum	
ook	 altijd	 andere	 activiteiten	 en	 de	
bezoekers	 daarvan	 kunnen	 ook	 ge-
bruik	 maken	 van	 de	 catering.	 Wij	
zijn	niet	uitsluitend	op	Indische	men-
sen	 gericht.	 Iedereen	 die	 van	 dan-
sen	 houdt	 of	 gewoon	 naar	 gezellige	
muziek	wil	 luisteren	 is	welkom.	We	
hebben	meestal	allround	bandjes,	die	
over	het	algemeen	uit	Indische	men-
sen	bestaan.’	
Op	22	januari	organiseert	Ajo	Dansa	
Senang	 de	 eerste	matinee	 dit	 jaar	 in	
het	 H.F.	 Wittecentrum,	 Henri	 Du-
nantplein	4,	De	Bilt.	Kaarten	reserve-
ren	met	korting	via	035-	6858262	of		
e-mailen	info@ajodansasenang.nl.	

Tropische sfeer bij matinee in De Bilt
door Guus Geebel

Zondag 22 januari organiseert Ajo Dansa Senang in het H. F. Wittecentrum in De Bilt een matinee 
met muziek, dans, bingo en lekker eten. Mensen met een Indische achtergrond vormen de doelgroep, 
maar iedereen die in een tropische entourage een gezellige middag wil hebben is welkom. De matinee 

begint om 12.00 uur en duurt tot 18.00 uur. 

Jolenta en Quido Saalberg hopen veel mensen te mogen begroeten.

De	 werkzaamheden	 zijn	 zeer	 geva-
rieerd	 en	 bestaan	 naast	 het	 knotten	
van	wilgen	uit	het	 afzetten	van	hak-
hout.	Er	wordt	zowel	op	droge	als	op	
natte	locaties	veel	gemaaid,	gehooid,	

poelen	 geschoond,	 rasters	 geplaatst,	
bermen	 verschraald	 etc.	 Men	 komt	
daarbij	 op	 de	 meest	 mooie	 plaatsen	
die	veelal	niet	vrij	 toegankelijk	 zijn.	
De	 buitenplaatsenploeg	 houdt	 zich	

daarnaast	ook	nog	bezig	met	het	on-
derhoud	 van	 de	 historische	 tuin	 in	
de	 vorm	 van	 snoeien	 van	 hagen	 en	
rozen.	 De	 werkzaamheden	 vinden	
het	hele	 jaar	door	 in	de	hele	provin-
cie	plaats.	Van	de	vrijwilligers	wordt	
verwacht	dat	zij	gemiddeld	1	dag	per	
week	 en	minimaal	 1	 dag	 per	maand	
beschikbaar	 zijn.	 Vanzelfsprekend	
is	 het	mogelijk	 een	keer	 een	dag	op	
proef	mee	te	draaien.
Om	 vrijwilliger	 te	 kunnen	 worden	
heb	 je	geen	 speciieke	kennis	nodig.	
Je	 wordt	 tijdens	 het	 werk	 opgeleid.	
Dus	vind	je	het	ijn	om	met	een	groep	
mensen	 lekker	 buiten	 fysiek	 bezig	
te	zijn?	Meld	 je	dan	aan	voor	de	 in-
formatiebijeenkomst.	 Dit	 kan	 via	 de	
website	 van	 Landschap	 Erfgoed	
Utrecht	 www.landschaperfgoed-
utrecht.nl/agenda.	Heb	je	interesse	en	
wil	 je	meer	weten?	 Info:	Landschap	
Erfgoed	 Utrecht,	 contactpersoon	
Dick	van	Stegeren,	 tel	 030	2205534	
of	d.vanstegeren@landschaperfgoed-
utrecht.nl.	

Informatieavond voor nieuwe vrijwilligers
Landschap Erfgoed Utrecht is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de 

landschapsbeheerploegen die in de provincie Utrecht actief zijn. Op woensdag 25 januari 
om 20.00 uur is er een informatiebijeenkomst voor mensen die interesse hebben om 

vrijwilligerswerk te doen in het landschap. 

Vrijwilligers leveren een onmisbare bijdrage aan het beheer en onderhoud 
van het landschap in Utrecht. 

Primeur startersgroep KBH

Op	11	januari	verzamelden	zes	nieuwe	muzikanten	zich	in	de	repetitieruim-
te	van	de	Koninklijke	Biltse	Harmonie.	Voor	het	eerst	speelden	zij	samen	
in	de	‘startersgroep’	onder	leiding	van	docente	en	dirigent	Joke	Firet.	Twee	
luiten,	één	klarinet	en	drie	saxofoons	vormden	samen	een	mini	orkest.	Spe-
ciaal	voor	muzikanten	die	pas	begonnen	zijn	met	het	spelen	op	een	instru-
ment	is	deze	startersgroep	opgericht.	De	nieuwe	muzikanten	werden	meteen	
geconfronteerd	met	alle	facetten	van	het	muzikant	zijn	en	het	samen	spelen	
in	een	orkest.	Er	werden	nieuwe	noten	geleerd,	met	voortekens,	en	er	wer-
den	nieuwe	grepen	aan	elkaar	voor	gedaan.	En	om	samen	te	spelen	moet	je	
ook	naar	elkaar	luisteren,	en	niet	alleen	je	eigen	partij	spelen.	Soms	moet	je	
dan	wat	zachter	spelen	omdat	je	de	anderen	niet	hoort.	Ook	werd	het	belang	
van	 een	potloodje	uitgelegd:	 altijd	handig	om	aanwijzingen	op	 te	 schrij-
ven	in	je	partij.	Kortom:	er	werd	link	gestudeerd	en	aan	het	eind	van	deze	
eerste	repetitie	werd	er	zelfs	in	ca-
non	gespeeld.	De	repetities	van	de	
startersgroep	zijn	iedere	woensdag	
van	16.45	tot	17.30	in	gebouw	‘De	
Harmonie’,	 Jasmijnstraat	 6B,	 De	
Bilt.	Mocht	je	een	keer	willen	ko-
men	 luisteren	 of	meespelen,	meld	
je	dan	aan	bij	opleidingen@biltse-
harmonie.nl	of	kijk	op	de	website	
(www.biltseharmonie.nl).	

De	Bilt	weet	via	vele	kanalen
dagelijks	het	nieuws	wel	te	halen
maar	nu	was	het	een	keer
niet	vanwege	het	weer
maar	het	gedrag	van	een	stel	vandalen

Guus Geebel Limerick

Woe.
18-1 Thaise visschotel

of

Kipschotel van  
Jan en Tanja

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
19-1

Vrij.
20-1

Woe.
25-1 Forel gegaard in Riesling

of

Vlaamse  
runderstoofschotel

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
26-1

Vrij.
27-1

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821


