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Nieuwe iepen  
in Groenekan

Vrijdag 15 januari laat de gemeente De Bilt langs de 
Koningin Wilhelminaweg in Groenekan 21 populieren 

rooien om te vervangen door iepen. De oude populieren 
laten bij harde wind gemakkelijk takken vallen, met alle 
risico van dien voor het verkeer op deze provinciale weg.

De populieren staan grofweg langs een derde deel van de weg; de ove-
rige bomen (essen en iepen) blijven staan. De gemeente probeert in één 
dag de bomen te rooien, de stobben (achterblijvende deel van de stam 
in de grond) eruit te frezen en de nieuwe bomen te planten. 

Afsluiting
De Koningin Wilhelminaweg is vrijdag tussen 6.30 en 17.00 uur afge-
sloten voor alle verkeer. Het gaat om het stuk tussen de Nieuwe We-
teringseweg en de Groenekanseweg (dus niet helemaal tot aan Over-
vecht). De afsluiting is met borden aangegeven. Bewoners en bedrijven 
langs de weg zijn geïnformeerd.

Nieuwjaarstoespraak met veel 
waardering voor vrijwilligers 

door Guus Geebel

De Mathildezaal van het gemeentehuis was donderdag 7 januari het decor van de drukbezochte 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Politici, politie, brandweer, vertegenwoordigers van 

verenigingen en bedrijven, maar ook veel gewone burgers kwamen het burgemeestersechtpaar 
Arjen en Coby Gerritsen en elkaar een gelukkig 2016 toewensen. 

Een effectief ontmoetingsmoment 
noemt de burgemeester de nieuw-
jaarsreceptie. ‘Omdat hier mensen 
zijn als vertegenwoordiger van ei-
genlijk alle organisaties die onze 
mooie gemeente bijeen houden. 
Met elkaar zorgt u ervoor dat het 
goed leven, wonen en werken is in 
onze gemeente. En u niet alleen, 
want achter u staan duizenden vrij-
willigers die hun tijd, hun talent, 
hun zorg, hun medemenselijkheid, 
hun enthousiasme inzetten voor 
anderen.’  Gerritsen gaat in op de 
geweldige manier waarop de Maar-
tensdijkse dorpsgemeenschap, aan-
gevuld met vrijwilligers van elders 
uit de gemeente, zich met hart en 
ziel inzette om medemensen op de 
vlucht een veilig heenkomen te bie-
den. ‘Vrijwilligerswerk draagt onze 
samenleving.’

Toekomst
De burgemeester noemt een aan-
tal onderwerpen waarmee gewerkt 
wordt aan het De Bilt van de toe-
komst. ‘Fysiek zijn dat de vernieu-
wing van De Vierstee, de aanleg van 
een verkeerstunnel in de Leijense-
weg, de vernieuwing van zwembad 
Brandenburg, de ontwikkelingen in 
het centrumplan Bilthoven en de 
realisatie van woningbouw in West-
broek. Maar ook is dat een goede 
en toegankelijke structuur voor 
maatschappelijke zorg en onder-
steuning, zoals het beïnvloeden van 
de arbeidsmarkt om mensen die een 
afstand tot werk hebben ook aan een 
baan te helpen.’ De burgemeester 
zegt dat de gemeente De Bilt goed 
uit de startblokken is gekomen met 

de decentralisaties. ‘Er is structuur, 
er is deskundigheid, er is onderling 
vertrouwen. Dat biedt een goede ba-
sis voor het komende, tweede jaar, 
waarin de gemeente deze belang-
rijke taken moet vervullen.’

Duurzaamheid
De verduurzaming van onze leef-
omgeving krijgt in de gemeente 
veel aandacht. Gerritsen noemt het 
succes van BENG! een prachtig 
voorbeeld bij het onder de men-
sen brengen van niet alleen nieuwe 
inzichten over energiegebruik en 
energieopwekking, maar ook het 
aan de man brengen van techni-
sche innovaties die zowel kosten-
besparing als milieubewustzijn te-
weegbrengen. ‘BENG! verdient lof 
voor de positieve, bijna plezierige 
manier waarop ze het belangrijke 
thema van energieneutraliteit onder 
de aandacht van de samenleving 
brengt.’ 
Over veiligheid en hulpverlening 
zegt de burgemeester: ‘We wonen 
met elkaar in een gemeente die 

leefbaar en veilig is. De criminali-
teitscijfers van onze gemeente zijn 
al vele jaren laag. Het aantal ge-
slaagde woninginbraken is in 2015 
opnieuw gedaald. De hulpverlenin-
gen bij ongevallen en brand zijn in 
2015 vlekkeloos verlopen.’
 
Wereld
‘We kunnen een heel gerust leven 
leiden, maar er is ook veel dat die 
gerustheid onder druk zet.’ Gerrit-
sen constateert dat er veel aan de 
hand is in de wereld om ons heen. 
‘Ver weg en angstaanjagend dicht-
bij staan mensen elkaar naar het 
leven, worden oorlogen gevoerd 
en worden onschuldige mensen op 
afgrijselijke wijze vermoord om 
anderen doodsbang te maken. Ge-
bruikmakend van een begrijpelijke 
angst voor het onbekende, worden 
de mensen die voor dat geweld op 
de vlucht slaan op één hoop gegooid 
met de daders van dat geweld. Het 
beroep op onze liefdeloosheid, het 
beroep op onze onherbergzaamheid 
wordt aangewakkerd. Zelfs zover, 

dat het uitmondt in geweld tegen 
de principes van onze rechtsstaat en 
tegen de democratisch gekozen in-
stellingen van ons land. Een debat 
dat redelijkheid en menselijkheid 
vergt wordt gehinderd door emoties 

die de grenzen van het hysterische 
raken.’ De burgemeester vindt dat 
er in die grote samenleving die we 
met elkaar vormen veel is om blij en 
dankbaar te zijn. Hij wenst iedereen 
een Gelukkig Nieuwjaar.

Burgemeester Arjen Gerritsen houdt zijn nieuwjaarstoespraak.

Maarten Wiegant verzorgde aan de vleugel de muzikale omlijsting.

Gezellige drukte in de Mathildezaal.

Er is genoeg voor iedereen!
Nieuwjaarsreceptie van SP de Bilt

Woensdag 13 januari 
18.00 - 22.00 uur

Café van Miltenburg
Oude Brandenburgerweg 32

Bilthoven

Lid of geen lid,
je bent van harte welkom

voor een drankje en een hapje
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

17/1 • 10.30u - mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
17/1 • 9.30u - Ds. R.W. De Koeijer

17/1 • 18.30u - Prop. G. A. van Ginkel

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
17/1 • 10.30u - dr. M. van den Boom

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

17/1 • 10.00u – Henk de Cock (zendeling 
in Brazilië)

R.K. Kerk O.L. Vrouw
17/1 • 10.30u - mevr. J. Noten en mevr. 

A. Veldhuis (overweging)

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

17/1 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
17/1 • 16.30u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

17/1 • 10.00u - ds. M. van Duijn, 
bevestiging ambtsdragers

17/1 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan

Pr. Gem. Immanuelkerk
17/1 • 10.00u - ds. G.M. Landman 

Pr. Gem. Opstandingskerk
17/1 • 10.00u - mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
17/1 • 10.30u - Communieviering 

parochianen

Volle Evangelie Gemeente
17/1 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

17/1 • 10.30u - Prop. Bram Verduijn

Herv. gemeente Blauwkapel 
17/1 • 15.30u - Prop. G. A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk
17/1 • 10.30 en 18.00u - Dhr. J. de Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
17/1 • Geen dienst

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

17/1 • 11.00u - Ds. R. Alkema, Heilig 
Avondmaal

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

17/1 • 10.00u - Ds. G. H. Kruijmer
17/1 • 18.30u - Ds. D. van de Streek

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

17/1 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
17/1 • 09.30u - Ds. R. Alkema, Heilig 

Avondmaal

St. Maartenskerk
17/1 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering; Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

17/1 • 10.00u - ds. B.H. Steenwijk
17/1 • 18.30u - dhr. H. Bijl

PKN - Herv. Kerk
17/1 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

17/1 • 18.30u - ds. A. Stijf
& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

2e ronde Energybattle

De 1e ronde van de Energybat-
tle, de energiebesparingswed-
strijd in de 6 kernen van De 
Bilt, is inmiddels geweest. De 
2e ronde startte op 11 januari en 
u kunt nog meedoen. Inwoners 
van De Bilt gaan met elkaar de 
strijd aan. Deelnemen is gratis. 
De dorpskern met het laagste 
energiever-bruik, wint de battle. 
Er is ruimte voor 20 deelnemers. 
Aanmelden kan via het aanmeld-
formulier op de website, www.
beng2030.nl - Energybattle. Voor 
vragen energybattle@beng2030.
nl of bellen met Elma Roelvink: 
tel. 06 45634961. 

Kleintje Hollands 
in Schutsmantel

Zondag 17 januari worden de 
bewoners van Schutsmantel 
getrakteerd op een optreden van 
‘Kleintje Hollands’ uit Tilburg; 
mensen met een verstandelijke 
beperking, die optreden voor 
ouderen. Het is in de Bechstein-
zaal van Schutsmantel. De toe-
gang is gratis en het optreden 
begint om 15.00 uur. Ook men-
sen van buiten zijn hierbij weer 
van harte welkom. Het adres 
van Warande Woonzorgcentrum 
Schutsmantel is Gregoriuslaan 
35 in Bilthoven.

Debat over koopzondagen

Het bestuur van de PvdA afdeling 
De Bilt organiseert op 17 januari 
de jaarlijkse nieuwjaarsbijeen-
komst. Bij het uitbrengen van 
een toost op het nieuwe jaar kan 
men daarnaast ook van de PvdA-
gemeenteraadsfractie horen hoe 
zij het er in 2015 van af heb-
ben gebracht. De bijeenkomst 
is tevens een goede gelegenheid 
om samen met belanghebbenden 
te debatteren over de vraag of er 
in gemeente De Bilt meer koop-
zondagen zouden mogen komen. 
Deze gecombineerde Nieuw-
jaarsbijeenkomst op zondag 17 
januari vindt, in afwijking van 
eerdere berichten, van 15.00 uur 
tot 18.00 uur plaats in Café van 

Miltenburg Oude Brandenbur-
gerweg 32 Bilthoven. Iedereen 
is welkom; leden van de PvdA 
afdeling De Bilt, belangstellen-
den, belanghebbenden en ieder-
een met interesse in de politiek.

Monteren van videofilms

De Filmgroep Centrum geeft op 
dinsdag 19 januari een kijkje in 
de montagekeuken van de erva-
ren filmer Han Baartmans. Aan 
de hand van te vertonen films zal 
Han laten zien hoe in de monta-
geresultaten worden bereikt. Vra-
gen van beginners en van ervaren 
videobewerkers kunnen hierbij 
aan de orde komen.
De Filmgroep Centrum is een 
vereniging van video-amateurs. 
De bijeenkomst wordt gehouden 
in De Schakel, Soestdijkseweg 
Zuid 49A in De Bilt en begint om 
20.00 uur. Voor meer informatie 
zie www.filmgroepcentrum.nl

Bijeenkomsten over 
Bijbel en Koran

Eduard Verhoef, bekend in de 
wereld van het vroege christen-
dom en de betekenis van de Islam 
en het Heilig Boek de Koran zal 
in januari op twee verschillende 
plekken in gesprek gaan over Bij-
bel en Koran, Religie en geweld. 
De eerste bijeenkomst is op don-
derdag 21 januari om 20.00 uur 
in de Mantel, St. Maartenskerk, 
Nachtegaallaan 40, Maartensdijk 
en de tweede bijeenkomst is op 
dinsdag 26 januari in de pastorie 
van de Onze Lieve Vrouwe kerk 
te Bilthoven om 10.00 uur. Beide 
bijeenkomsten hebben dezelfde 
opzet en inhoud.

Zorgorganisaties gefuseerd

Per  31 december 2015 zijn Stich-
ting Warande en Stichting Antroz 
gefuseerd. Deze ouderenzorgor-
ganisaties werkten al bestuurlijk 
samen en gaan vanaf nu verder 
als Warande. Met de samenvoe-
ging bestaat Warande uit 8 vesti-
gingen in Zeist, Bilthoven, Hou-
ten en Driebergen. Vanaf 2016 
zijn de vestigingen van Warande: 
Heerewegen, Hospice Heuvel-
rug, Huize Valckenbosch, In de 
Dennen en Bovenwegen in Zeist, 
Leendert Meeshuis en Schuts-
mantel  in Bilthoven,  De Loeric-
ker Stee in Houten en Woonoord 
Kraaijbeek in Driebergen. Ook 
de seniorenwoningen op Valc-
kenhof in Zeist behoren nu bij 
Warande. In Zeist en Bilthoven 
is er een dagsociëteit voor oude-
ren van Warande: Sociëteit De 

VOORBEREIDING EN BEGELEIDING  

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

Boulevard (Zeist) en Sociëteit De 
Bosrank (Bilthoven). 

PvdA en eigenaarschap

In het nieuwe jaar gaat de PvdA 
door met de overdagbijeenkom-
sten. Deze maand een speciaal 
onderwerp: ‘Wat is eigenaarschap 
over je “eigen” ontwikkeling’, 
ingeleid door CNV- bestuurder 
Ben Hoogendam. De PvdA bij-
eenkomst is op dinsdag 19 janu-
ari, 9.45 uur bij de fam. van Rest, 
Park Arenberg 119 De Bilt. Ook 
is er Nieuws uit de Gemeente-
raad door Krischan Hagedoorn, 
fractievoorzitter PvdA. Informa-
tie: tel. 030 2286903 of tel. 030 
2201295.

Lezing IRS

Sinds 1999 wordt er in Maar-
tensdijk jaarlijks een lezingen-
serie belegd door IRS Gooi & 
Sticht. Dinsdag 19 januari zal 
ds. K. ten Klooster (Ridderkerk) 
het thema Luther - als theoloog 
en hervormer behandelen, ter-
wijl ds. M. Goudriaan (Ede) op 
dinsdag 22 maart zal spreken 
over het onderwerp Luther - als 
blijvende inspirator. De locatie 
voor de lezingen is een zaal van 
de Ontmoetingskerk, Julianalaan 
26 te Maartensdijk. Aanvang 
19.45 uur. Sluiting: 21.45 uur. De 
netto-opbrengst van deze avon-
den komt ten goede aan één van 
de projecten van de IRS. Voor 
meer informatie: www.inderech-
testraat.nl of tel. 0346 213445 
(G.A. van Ginkel).

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 16 januari is er weer 
een Wereldwinkelstand in Dijck-
state aan het Maertensplein in 
Maartensdijk van 10.00 tot 15.00 
uur. Alles fair-trade ingekocht, 
dus maximaal rendement voor 
boeren en producenten in ont-
wikkelingslanden.

Juridische zaken en dementie
  
Dinsdag 19 januari is er weer een 
Alzheimer Café; ook nu weer in 
het restaurant in woon- en zorg-
centrum De Koperwiek, Koper-
wieklaan 3 in Bilthoven. 

Het Alzheimer Café is een laag-
drempelige ontmoetingsplaats 
voor mensen met (beginnende) 
dementie, hun familieleden, 
vrienden en andere belangstel-
lenden. Het thema van deze 
avond is ‘Juridische zaken en 
dementie’. Door dementie raken 
mensen op een gegeven moment 
wilsonbekwaam. Mevrouw mr. 
R. Houwing, notaris, zal over dit 
thema komen praten. Er is vol-
doende gelegenheid om met haar 
in gesprek te gaan. 

Het programma begint om 20.00 
uur en eindigt om 21.30 uur. De 
toegang is altijd gratis. U hoeft 
zich niet vooraf aan te melden. 
Voor vervoersvragen kunt u con-
tact opnemen met het Alzheimer 
Café: Alida Melkert, tel. 030 
6562977 of Bea van Doeland, 
tel. 030 2219022. 

Geboren
9 januari 2016

Daan
Zoon van Jan-Willem 

en Gerjanne van Ginkel
Valklaan 12
Maartensdijk
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Onrust over bouwplannen  
aan de Hessenweg 

door Rob Klaassen

Begin december zijn de omwonenden van het voormalige garagebedrijf De Rooy aan de Biltse 
Hessenweg tijdens een inloopavond ingelicht over de bouwplannen op het perceel van deze 

voormalige garage. De daar verstrekte informatie heeft geleid tot de nodige onrust. 

Het gepresenteerde plan voorzag 
in de bouw van 12 woningen. Deze 
woningen worden in een blok aan-
een gebouwd, dat 70 meter lang is 
en bestaat uit drie woonlagen plus 
hoge doorlopende kap. De huizen 
krijgen een voortuin van 1 meter. 
Doordat het complex wordt aange-
bouwd tegen bestaande woningen 
komt er een ondoordringbaar mas-
sief complex dat in totaal zo’n 90 
meter breed wordt en door de klei-
ne voortuinen zich op zeer korte 
afstand van de weg bevindt. 

De bewoners, die er tegenover wo-
nen keren zich massaal tegen deze 
stedelijke bebouwing. Zij hebben 
hun ongerustheid over deze bouw-
kolos in een brief aan de gemeen-
teraad kenbaar gemaakt.

 Comité HartvoorDeBilt
HartvoorDeBilt was niet door de 
gemeente uitgenodigd voor de in-
formatieavond van begin decem-
ber. HartvoorDeBilt is ruim 10 jaar 
geleden opgericht, omdat er toen 
sprake was van de bouw van groot-
schalige appartementencomplexen 
op de percelen van Van Doorn, De 
Rooy en de Rabobank. Bouwplan-
nen die volgens het comité totaal 
niet pasten bij het dorpse en groene 
karakter van De Bilt. Na veel acties 
van zijn de plannen indertijd van ta-
fel gegaan. De Rooy trok zich toen 
voortijdig terug, terwijl voor Van 
Doorn en de Rabobank er nieuwe 
plannen zouden worden ontwik-
keld. In 2006 heeft de gemeente-
raad besloten, dat burgers voortaan 
intensief betrokken dienen te wor-
den bij de bouwplannen. 
De laatste 10 jaar heeft het Co-
mité een wat sluimerend bestaan 
gehad. Wel heeft HartvoorDeBilt 
in september 2010 nog van zich 
laten horen toen er een zienswijze 
is ingediend bij het bestemmings-
plan Hessenweg. Er is toen met 
name ingegaan op de toekomstige 
woningbouw op het perceel van 
De Rooy. Het verwondert Annelies 
Woudstra van het Comité dan ook 
dat zij, gezien hun betrokkenheid 
bij het gebeuren van De Rooy, niet 
zijn uitgenodigd bij de inloopavond 
van 9 december. Ook Hartvoor-
DeBilt heeft daarom een brief ge-
stuurd naar de gemeenteraad over 
haar bezwaren.  

Bezwaren 
Michel Struijk: ‘Hoewel ik wel een 
aantal bezwaren tegen de geplande 
bebouwing bij ons aan de overkant 
heb, ben ik toch erg blij, dat er nu 
eindelijk iets gebeurt aan het in 
verval rakende garageterrein. De te 
bouwen huizen zijn echter te hoog, 
te dichtbij en te massaal. Nergens 
in De Bilt vind je zo’n hoog ge-
bouw. Bovendien staat juist mijn 
huis precies tegenover het geplande 
poortgebouw. Uit dit poortgebouw 
komen de auto’s van de bewoners 
die achter staan geparkeerd. Op een 
nog te bouwen straat achter de hui-
zen worden namelijk parkeerplek-
ken voor de bewoners gemaakt’. 
Waarmee volgens Michel moet 
worden begonnen is het schrap-
pen van die parkeerstraat achter 

de huizen. ‘Dan kan om te begin-
nen het hele bouwblok 5 à 6 meter 
naar achteren. Als het complex dan 
ook nog een verdieping lager wordt 
gebouwd, zullen er al veel van de 
bezwaren niet meer aanwezig zijn. 
Het poortgebouw kan worden ver-
smald, zodat er alleen nog fietsers 
onderdoor kunnen. Dat zou een 
stap in de goede richting kun-
nen zijn’. Chris van Basten wijst 
erop, dat voordat er kan worden 
gebouwd de bodem voor de ga-
rage eerst wel grondig zal moeten 
worden schoongemaakt. De bewo-
ners wensen duidelijkheid wat de 
bodemvervuiling precies voor hen 
betekent, hoe groot is de vervuiling 
is en hoe de sanering uitgevoerd 
gaat worden.

Massaliteit
De omwonenden wijzen er voorts 
op dat de enorme hoogte en mas-
saliteit maakt dat de ochtendzon 
vrijwel uit hun huizen wordt ver-
dreven. Thans zijn de bestaande 
gebouwen niet zo hoog en schijnt 
de zon nog tussen de huizen door. 
Zij willen, dat er een lichttoetre-
dingsstudie wordt uitgevoerd. An-
nelies Woudstra wijst er nog op 
dat het onbegrijpelijk is, dat dit 
plan zo maar ineens wordt voor-
gelegd. Er was in de gemeenteraad 
in 2006 toch duidelijk afgesproken 
dat vanaf die datum bewoners al-
tijd nauw betrokken zouden wor-
den bij de ontwikkelingen in hun 
woonomgeving. ‘Wij als Hartvoor-
DeBilt zullen dit plan aanvechten. 
Het klopt niet met eerder gemaakte 
afspraken. Het bestemmingsplan 
laat dergelijke bouwhoogten niet 
toe. Echt onbegrijpelijk. Bovendien 
is het pand van de oorspronkelijke 
garage best een mooi gebouw. Dat 
zou wellicht als uitgangspunt kun-
nen dienen om te komen tot een 
meer acceptabele invulling van het 
bedrijfsterrein.”

Mooier
Wat de bewoners vooral tegen de 
borst stuit is het op de inloopavond 
vanuit de gemeente naar voren ge-
brachte standpunt: ‘Het wordt er 
toch allemaal mooier op’. ‘Natuur-
lijk is dat zo’, vinden ook zij. Zij 
vinden het echter een vreemd argu-
ment om deze massale hoogbouw 
te rechtvaardigen. Er zijn heel wat 
andere oplossingen te bedenken 
om het oude garageterrein mooier 
te maken. Net zoals iedereen zien 
ook de bewoners er recht tegenover 
graag een opknapbeurt van het ter-
rein. Zij zijn daarom graag bereid 
om mee te denken over een voor 
alle partijen bevredigende oplos-
sing.

Procedure
Op 24 november 2015 heeft het 
College besloten in principe een 
positieve grondhouding aan te ne-
men ten aanzien van de plannen. 
Om de ontwikkeling mogelijk te 
maken dient het bestemmingsplan 
aangepast te worden. Naar ver-
wachting zal de procedure in febru-
ari opgestart worden.

Omwonenden aan de Hessenweg en het Comité HartvoordeBilt. 

Het oorspronkelijk garagebedrijf. 

Woningcorporatie 
SSW van start in 2016

Werkzaamheden renovatie in  
De Bilt gaan beginnen

Het is een ambitieuze operatie: de duurzame renovatie 
van twee flats van woningcorporatie SSW in De Bilt. 

De Verduurzamers zijn begin januari begonnen met de 
werkzaamheden aan de Henrica van Erpweg. Met een 
nieuwe warme jas worden de woningen uit de jaren ’70 

weer helemaal bij de tijd gebracht: energiezuinig en 
comfortabel met een passende, eigentijdse uitstraling.

De aanpak van De Verduurzamers, een consortium van verschillende 
bedrijven, voor de renovatie van de wooncomplexen is onderscheidend. 
Het is een betaalbare uitwerking van het Nul-Op-De-Meter-principe. 
Innovatieve oplossingen zoals een mini-warmtekrachtcentrale worden 
toegepast om de gestelde ambities van Woningcorporatie SSW naar 
Nul-Op-De-Meter waar te kunnen maken.

Draagvlak
Onder de bewoners is inmiddels ruim draagvlak verkregen voor de 
vernieuwing. De woonlasten gaan niet omhoog, maar de woonkwali-
teit gaat er aanzienlijk op vooruit. Ook krijgen de centrale entrees een 
nieuwe ‘look’ en worden balkons groter. De renovatie zelf blijft voor 
bewoners wel een ingrijpende gebeurtenis. De betrokkenheid van SSW 
en De Verduurzamers met bewoners is groot. Zij worden goed geïnfor-
meerd en zijn nauw betrokken bij het proces. Bewonersbegeleiders zijn 
een vast aanspreekpunt en bieden een luisterend oor.
De renovatie start aan de Henrica van Erpweg. De woningen krijgen 
hier een Energielabel A. Het complex aan de Samuel van Houtenweg 
staat voor maart op het programma. Deze woningen worden Nul-Op-
De-Meter uitgevoerd. [WE]

Donderdag 7 januari was het startmoment met de bewoners. 

Het bouwbord met de flat Henrica van Erpweg op de achtergrond.
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Kip cocktail salade 
Filet American
Hammousse 3 x 100

gram 3.98

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

Zeeuws spek
Rosbief
Kip rollade 3 x 100

gram 4.50

  VOORDEEL HELE WEEK

Filet rollade

Kipdij

6 hamburgers

Per 
stuk 0.99

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

5.50500
gram 4.98250

gram
STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

BOEREN 
KRUIDENKAAS

CRANBERRY MIX

3.98250
gramPEPITA MIX

OMA'S DRAADJES VLEES
Extra donderdag voordeel:

Varkenshaas
naturel of bourgondisch

Magere 
runderlappen

500
gram 6.50

500
gram 4.98

500
gram 4.98

5.-

Bijna alle vlugklaar artikelen

Natuurlijk altijd 
onze heerlijke gegrilde

7.98500
gram

500
gram 8.50

VLEESWAREN TRIO

Reclame geldig vanaf 
donderdag 14 januari 
t/m woensdag 20 januari

20.-2
kilo

KIPPENBOUTEN 

EN DE HELE KIP
5.-4

voor

10.-2
voor

11.-1
kilo

5 zelfgemaakte super lekkere
ROOKWORSTEN 10.-

scharrel

zoals: katenvlinders, worstjes,
slavinken, rundervinken, etc.

Met een klein beetje truffel erdoor!

En nog een keer!

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

Vers van de Traiteur
Nieuw!!
Zuurkool-schotel
MET WORST, GEHAKT EN JACHTSAUS

________________________ 100 GRAM 1,25
Kapucijnerschotel
________________________ 100 GRAM 0,99

Rode Poon op bedje van
Rucola-stamppot met Haricots 

verts en tomatenpesto 9,95

Zaterdag verse Sushi!!!

Mooie Spaanse

Berg Bloemkool
PER STUK

Creta Navel
Sinaasappels
HEEL KILO

Heerlijke

Mango’s
PER STUK

ALLEEN MAANDAG 18, DINSDAG 19
EN WOENSDAG 20 JANUARI

0,99 1,250,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

Groot De Beste

VERS GESNEDEN

Hutspot
____________________500 GRAM 0,79
Goudreinetten
MOESAPPELS

____________________HEEL KILO 0,79
Rundergoulash
MET GROENTERIJST

____________________100 GRAM 1,25

MOOIE

Witlof
____________________500 GRAM 0,69

Super Mandarijnen
zonder pit

Kom proeven!!
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Oorlogservaringen van twee 
Maartensdijkers

door Koos Kolenbrander

Arie en Herman, thans 79 jaar oud, woonden tijdens de bezetting thuis bij hun ouders in 
Maartensdijk: Arie in de boerderij De Avond achter in het dorp Maartensdijk aan de Oude 
Gezichtslaan 295 op de grens met Bilthoven en Herman in de boerderij De IJzeren Mortier,

aan de Dorpsweg 119 in Maartensdijk. In het jongste nummer van
‘St. Maerten doen zij hun verhaal. 

Het gezin Van Amerongen bestond 
in 1940 uit vader en moeder met 
vijf kinderen. Het gezin Doornen-
bal bestond bij het uitbreken van 
de oorlog uit vader en moeder ook 
met vijf kinderen en een inwonende 
knecht Rein de Kogel. Dat was een 
jongere broer van mevrouw Door-
nenbal. In beide families zijn tijdens 
de bezetting nog meer kinderen ge-
boren. Beide vaders – Barend van 
Amerongen en Otto Doornenbal – 
zijn na hun lagereschooltijd altijd 
bevriend met elkaar gebleven. In 
het laatst uitgekomen (december-)
nummer van St. Maerten, het tijd-
schrift van de Historische Vereni-
ging Maartensdijk, vertelt Herman 
grotendeels het verhaal. 

Boeiend
Arie van Amerongen bevestigt in 
grote lijnen het verhaal. Alhoewel 
Arie en Herman tijdens het uitbre-

ken in 1940 van de Tweede We-
reldoorlog nog maar vier jaar oud 
waren, hebben beide heren veel 
herinneringen aan de bezetting 
in Maartensdijk en deze boeiend 
verwoord. Hun vroege jeugdjaren 
was duidelijk een gevoelige leef-
tijd voor beiden waarin je meestal 
veel opslaat. Ze zijn thans 79 jaar 
oud en wanneer ze elkaar weer 
eens spreken over de bezetting, is 
het net alsof of de oorlog gisteren 
heeft plaatsgevonden, terwijl het 
inmiddels 70 jaar geleden is dat wij 
bevrijd zijn. 

Doorreis
Ook weten zij over hun tijd na de 
bevrijding veel te vertellen. Beiden 
bezochten de lagere School met 
den Bijbel aan de Molenweg en 
zijn daarna tijdens hun arbeidzaam 
leven in de agrarische sector werk-
zaam geweest. Hoewel de Duitse 

bezetting in 1945 is beëindigd, 
kwamen drie jaar later op een zon-
dag nog 8 voormalige Duitse solda-
ten, waarvan er één in Maartensdijk 
had gebivakkeerd, op doorreis naar 
het strand, even in het dorp kijken. 
Zowel Arie als Herman hebben ge-
lukkig geen traumatische herinne-
ringen aan de oorlog overgehouden 
en is het boeiend om hun verhaal te 
lezen. 

Losse nummers
Leden van de Historische Vereni-
ging ontvangen het boekje thuis en 
belangstellenden kunnen een los 
nummer voor 7 euro kopen bij kap-
per Hans Stevens aan het Maertens-
plein in Maartensdijk, de winkel 
Van der Neut in. Groenekan, boek-
handel Bouwman aan de Hessen-
weg in De Bilt en de Bilthovense 
boekhandel aan de Julianalaan in 
Bilthoven.

Herman Doornenbal en Arie van Amerongen vertellen in St. Maerten over hun oorlogstijd.

Veranderd maar herkenbaar
Met hulp van de kern-historie-deskundigen Hans de Groot (Bilthoven) en Koos Kolenbrander 

(Maartensdijk) kijken we nog een keer terug aan de hand van een foto van ‘toen’
en brengen we met een actuele foto het ‘nu’ in beeld.

De Maartensdijkse Molenweg was 
tot 1920 een zandweg, die van de 
Dorpsweg naar de in de zestiger 
jaren van de vorige eeuw afgebro-
ken molen + omliggende bebou-
wing leidde. Vanaf de molen liep 
een pad (het Zwarte weggetje of 
Scharrellaantje genaamd) naar de 
boerderij(-en) in het land. De Ma-
rijkelaan tussen Molenweg en Fa-
zantlaan is hiervoor ongeveer in 
de plaats gekomen. Aan het einde 
van de Molenweg werden in 1922 
de eerste woningen van de Woning-
bouwvereniging gebouwd (oost-
zijde de huisnrs. 51 t/m 61 en west-
zijde 50 t/m 56 zie foto). Het waren 
huizen van een vriendelijk ontwerp 
met aan ieder huis een stenen kip-
penhok met kippentrappetje. Na nr. 
56 (nu parkeerplaats) wordt in 1920 
de eerste houten bungalow van 
Maartensdijk gebouwd. In 1939 
wordt deze tijdelijke woning weer 
afgebroken. In 1930 zag de Molenweg er zo uit. De westzijde van de Molenweg 85 jaar later. [foto Henk van de Bunt]

Medailles voor het
Rode Kruis De Bilt

door Walter Eijnhoven

Het Rode Kruis verleent niet alleen noodhulp op internationaal 
niveau, maar is ook lokaal actief, binnen de gemeente De Bilt. 

Meer dan 100 vrijwilligers staan hier klaar om op diverse 
terreinen hulp te verlenen aan hen die dat nodig hebben. 

Sommige vrijwilligers doen dit al tien jaar of langer, bij nacht en on-
tij. Daarom reikte Arjen Gerritsen, onze burgervader, hen zaterdag 9 
januari, een medaille uit. Het was een drukte van jewelste tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie bij Toutenburg in Maartensdijk. Vanuit de hele 
gemeente kwamen vele vrijwilligers elkaar de beste wensen over-
brengen. 

Om 15.00 uur werd iedereen verwelkomd door de nieuwe voorzitter 
van de afdeling, Martin Neele. Al snel werd de microfoon doorgege-
ven aan zijn voorganger Douwe Tijsma voor een terugblik op 2015. 
Tijsma steekt direct van wal: ‘Wij hebben weer een druk jaar achter 
de rug voor onze afdeling. Het werk achter de schermen wordt door 
het grote publiek niet gezien, maar voordat wij met een activiteit 
kunnen beginnen, moet vooraf veel worden geregeld. Dat kan ik u 
verzekeren. 

Onze vrijwilligers zijn druk geweest op velerlei terreinen: het op 
tijd laten uitkomen van de nieuwsbrief, de gratis kerstinkopen, hulp-
verlening bij evenementen, zoals bij de Vierdaagse van Nijmegen, 
reanimatie en EHBO-opleidingen, bijzondere vakanties en telefoon-
cirkels’. Tijsma bedankte alle vrijwilligers dan ook voor het vele 
goede werk dat zij afgelopen jaar hebben verricht. 

Vrijwilligers
Natuurlijk vierden diverse vrijwilligers ook weer hun jubleum, van 
10 jaar tot zelfs 40 jaar. Het woord werd dan ook gegeven aan Arjen 
Gerritsen, burgemeester van De Bilt. Gerritsen: ‘De vrijwilligers die 
ik dit jaar wil huldigen, doen dit samen opgeteld al 140 jaar. Tien-
duizenden uren hebben zij hierin gestoken. Dat is wel een medaiile 
of gesp waard’. 

Eén voor één werden zij naar voren gehaald en in de bloemetjes ge-
zet, compleet met medaille voor 10 jaar trouwe dienst of een ‘gesp’ 
voor 20 jaar of meer trouw vrijwilligersschap. 

De onderscheiden vrijwilligers naast burgemeester Arjen Gerritsen.
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE De Bilt

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

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

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

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

I S  V I N K  W I T G O E D

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

E E N  D I E P V R I E S  I S  M A AT W E R K !

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

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Doe mee met leuke cursussen in het nieuwe jaar! 
cursus assertiviteit, aquarelleren, astrologie, film maken, 
salsa, opgeruimd huis, kinderatelier, meditatie, muziekge-
schiedenis, relaties in creaties, rozen maken van crêpepa-
pier, smulpret, tabletcursus, tekenen/schilderen,  
verbindende communicatie, oriëntaals koken 
Talinglaan 10 Bilthoven 030 2284973 vvsowvt.nl 

 
 

Peuterspeelgroepen speciale aanbieding 
Schrijf u kind vóór 1 maart 2016 in en  
ontvang een kwartaal lidmaatschap en  
een leuk welkomstgeschenk cadeau!  
Talinglaan 10 Bilthoven www.vvsowvt.nl 

Raaijen Interieurs

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

Uw specialist in zitcomfort 

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

www.relaxfauteuil-raaijen.nl

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

voor 

GEKKE 
ideeën!

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

service voor ondernemers

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

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

Keuzemenu

Voorgerechten
Salade van verse zalm en ambachtelijke zalm (huisgerookt)

Zelfgemaakte paté van scharrelvarken
Salade geitenkaas met druiven, walnoten en bietjes

 
Hoofdgerechten

Gebraden eendenborst met vijgensaus
Gebakken rode poon met saus van citroen en bosui

Hertenbiefstuk met paddenstoelensaus
Boeuf bourguignon met sjalotjes en champignons

Krokant paddenstoelentaartje (v)
 

Nagerechten
Warme bread en butterpudding met  

ambachtelijk bloedsinaasappel yoghurtijs 
Mandarino (cava met ambachtelijk mandarijnijs)

Warm chocolade fondanttaartje met vanille ijs

€ 35 p.p.

Vikorn licht meergranen broodje nu € 1,30
Nieuw!

Caramel–notenrondo
met honing

om te proberen € 1,30

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63
 www.bakkerbos.com
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1 product: 30%
2 producten: 40%

3 producten: 50%

Elke 3e zaterdag van de maand van 10.00 tot 15.00 uur
heeft Wereldwinkel Maartensdijk een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

advertentie

Kok rijdt Girodikika
Paul Hurkmans is kok bij Wijkrestaurant Bij de Tijd in De Bilt, gevestigd  

in verzorgingshuis Weltevreden. In juni verruilt Paul de pannen en de potten even  
voor een fiets(-tocht) voor Kika; de zesdaagse race heet Girodikika. 

Hurkmans rijdt dan 995 kilometer en moet 16000 meters de hoogte in.

Om hier geld voor in te zamelen is 
er op 31 januari een inzamelings-
avond in Wijkrestaurant Bij de Tijd. 
Op deze avond wordt er heerlijk 
Italiaans gekookt door de vrijwil-
ligers van het Intercultureel Eetcafé 
van MENS De Bilt, samen met de 
twee koks van Bij de Tijd. Op deze 
avond hoopt Hurkmans veel geld 
in te zamelen voor Kika. Er zullen 
collectebussen staan en er zal ook 
de mogelijkheid geboden worden 
op andere wijzen bij te dragen. 

Aanmelden kan via Mens De Bilt 
(servicecentrumdebilt@mensde-
bilt.nl) of tel. 030 7440595 of per-
soonlijk bij het servicecentrum aan 
de Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 in 
De Bilt. [HvdB]

Paul Hurkmans is er helemaal 
klaar voor.(foto Wilma van de 

Poelgeest)

Themamiddag Alzheimer 
Op zondag 17 januari van 14.00 tot 17.00 uur is er in het Weeshuis 

van de Kunst in De Bilt, een themamiddag over Alzheimer.
Op deze middag wordt de film ‘Mam’ vertoond van Adelheid 

Roosen en is er aansluitend een schrijfworkshop
onder leiding van Arianne Collee.

Theatermaker Adelheid Roosen filmde haar dementerende moeder sa-
men met de mensen die het dichtst bij haar staan. Ze maakte van de 
beelden een intiem portret. Met haar eerste documentaire deed Adel-
heid Roosen een visuele, met liefde en humor gemaakte poging tot 
het begrijpen van een ongrijpbare ziekte: ‘Door alzheimer krijg je als 
kind de kans je moeder terug te geven aan haarzelf. Mijn moeder is op 
reis gegaan en als verstekeling reis ik in haar bagage mee. Dat vind ik 
het poëtische aan deze situatie. Dat heb ik geprobeerd vast te leggen 
in deze film’. De film wordt om 14.00 uur vertoond in het Weeshuis 
van de Kunst, Jasmijnstraat 6 in De Bilt en is ook mogelijk te bekijken 
zonder deelname aan de aansluitende workshop. Van 15.15 tot 16.30 
uur verzorgt coach en schrijfdocent Arianne Collee een schrijfwork-
shop waarin ze alle aanwezigen met korte en toegankelijke schrijfop-
drachten uitnodigt rondom de band met hun dementerende moeder, 
vader, broer, zus, of partner te schrijven.  Schrijvend is het vaak mak-
kelijker om woorden te geven aan je ervaringen en belevenissen. Voor 
meer informatie: www.hetweeshuisvandekunst.nl . 

Documentaire over 
verzetshuwelijk 

Zaterdag 16 januari zendt RTV Utrecht de DocU: 
Verzetshuwelijk in Tienhoven uit. In 1981 werd achter een 

schilderij in de molen De Trouwe Wachter in Tienhoven een 
foto gevonden. Het was een foto van een verzetshuwelijk dat op 
20 januari 1944 in Tienhoven werd voltrokken. Achter de foto 
gaat het liefdesverhaal schuil van een Joodse onderduiker en 

een Amsterdamse jonge vrouw.

Sandor Baracs moest onderduiken in een kelder in Amsterdam. Hij 
werd daar verzorgd door Hester van Lennep en de twee werkten ook 
samen in het verzet. Ze redden Joodse kinderen uit een gevangenis.  
Sandor en Hester werden verliefd en wilden hun liefde bezegelen 
met een huwelijk. De burgemeester van Tienhoven was bereid hen 
te helpen. En zo trouwden een Joodse onderduiker en een verzets-
vrouw midden in de Tweede Wereldoorlog in een klein plaatsje in 
de provincie Utrecht.
Hun bijzondere verhaal wordt verteld door Karel Baracs; zoon van 
Sandor en Hester en stadsverteller van Amsterdam. De DocU: Ver-
zetshuwelijk in Tienhoven is op 16 januari de hele dag te zien op 
RTV Utrecht. Daarna is de documentaire online terug te zien via 
rtvutrecht.nl/gemist. 

Expositie ‘Utrechtseweg’  
in De Biltse Hoek

Woensdag 6 januari opende Klaas van der Valk, eigenaar van restaurant De Biltse Hoek in De Bilt, een expositie 
over de geschiedenis van de Utrechtseweg. In 1139 werd ‘de wech die doer ‘t veene gaet’ aangelegd, een directe 
verbinding van Utrecht met De Bilt. De tentoonstelling gaat over de Utrechtseweg vanaf de Berekuil t/m de 
Dorpsstraat in Zeist. De expositie kan nog worden bezocht t/m donderdag 21 januari.

Groeiende belangstelling 
cliëntenraad

Elke 1ste dinsdag van de maand 
is er van 9.00 tot 11.00 uur, een 
inloopspreekuur in het servicecen-
trum van Mens De Bilt aan Prof. 
Dr. Debijeweg 1 in de Bilt. Ook kan 
men voor vragen (bijv. over uitke-
ringen) terecht op tel. nr. 06 2782 
0782. Het volgende inloopspreek-
uur is op dinsdag 2 februari.

De Cliëntenraad Sociale Zaken 
de Bilt organiseerde rond Kerst 

en de jaarwisseling een informele 
bijeenkomst in restaurant Bij de 
Tijd in de Bilt. De opkomst was 

groter dan voorgaande keren.
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Voordeel

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

100

400 100

100

Geldig van donderdag 14 t/m zaterdag 16 januari 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Kip� let
pak 800 gram

Jumbo
rijst
2 pakken
400 gram

Jumbo 
Nasi mix
2 pakken

Nasi pakket
Per stuk
400 gram
van

€1,49
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Veranderingen bij Tuincentrum 
Hollandsche Rading

door Guus Geebel

Karel Hendriksen Tuincentrum heet het bedrijf aan de Tolakkerweg 138 in Hollandsche Rading 
nu. Hendriksen begon de onderneming in 1992 onder de naam GroenRijk, wat toen een kleine 

franchiseorganisatie was. Door fusies werd de organisatie in de loop van de tijd groter.

‘Op 1 juli 2015 hebben we afscheid 
van GroenRijk genomen en zijn we 
zelfstandig verder gegaan. In de loop 
van de zomer hebben we de zaak he-
lemaal omgebouwd. We zien in de 
detailhandel dat de consument een 
ander koopgedrag vertoont. Daar 
moet je als franchiseorganisatie op 
inspelen en dat vond ik bij Groen-
Rijk te weinig gebeuren. Wij gaan 
nu terug naar het oorspronkelijk 
tuincentrum’, vertelt Karel Hendrik-
sen. ‘Wij publiceren op internet een 
nieuwsbrief waar we veel reacties 
op krijgen. Als we wat leuks binnen-
krijgen maken we er een aanbieding 
van. In het najaar publiceerden we 
een actie met violen en binnen een 

uur stonden hier de eerste klanten. 
Vorig jaar hebben we het assorti-
ment planten flink uitgebreid.’

Inkopen
‘Ik denk dat we nu een uitgebreider 
assortiment tuin- en kamerplanten 
hebben en minder nevenproducten. 
Die zijn we nu langzaam aan het 
afstoten. Veel klanten vinden het 
leuk dat we weer onder onze eigen 
naam werken. We willen specialist 
in kamerplanten zijn. Op de veiling 
kopen veilinginkopers voor ons in, 
maar we betrekken veel direct van 
kwekers. Die hebben dikwijls kleine 
partijtjes die vaak heel bijzonder 
zijn. We bezoeken ook een interna-

tionale beurs. Daar kopen we ole-
anders uit Spanje en in het voorjaar 
margrieten uit Italië. De hei die we 
verkopen wordt bijna allemaal in 
Duitsland gekweekt. Door internet 
is de wereld een stuk kleiner gewor-
den.’

Veranderingen
Hendriksen heeft het assortiment 
inzichtelijker gemaakt. ‘Van Groen-
Rijk moesten we bijvoorbeeld van 
meerdere middelen twaalf verschil-
lende soorten hebben. Wij weten pre-
cies wat mensen over het algemeen 
kopen, dus beperken we dat. Ik voel 
me daardoor veel vrijer. Dat is met 
planten ook zo. De leveranciers le-

veren tegen scherpere prijzen, want 
die hebben niet meer te maken met 
de afdrachten aan GroenRijk.’ Hen-
driksen ziet het als een trend in de 
detailhandel dat ondernemers toch 
weer zelfstandig gaan opereren. ‘Zij 
kunnen beter inschatten wat er in 
de winkels gebeurt. Van GroenRijk 
kregen we alles aangeleverd, de re-
clame, de logo’s en andere dingen. 
Nu ik zelfstandig verder ben gegaan 
wil ik ook zoveel mogelijk gebruik 
maken van lokale ondersteuning. 
Kledingleverancier Robert Jan Cox 
van Between in Hollandsche Rading 
heeft voor ons werkkleding ontwor-
pen en bedrukt. Het reclamebureau 
Cassant van Josta Koot eveneens uit 
Hollandsche Rading verzorgt onze 
huisstijl en alle promoties.’  

Voorjaar
‘We gaan nu eerst de kerstartikelen 
opruimen en eind januari beginnen 

de beurzen weer. Dan gaan we zor-
gen dat we een goed voorjaarsaan-
bod krijgen. Op 1 maart willen we 
helemaal klaar zijn. Dan willen we 
het hebben zoals we willen. We be-
gonnen 1 juli met de naamsverande-
ring en het ombouwen. Toen kwam 
de Kerst en in het voorjaar kun je 
pas echt met een schone lei starten. 
Karel Hendriksen hoopt dat er voor 
het voorjaar een voor hem positief 
besluit genomen gaat worden over 
de koopzondagen. ‘Dat ik niet open 
mocht zijn heeft me in de Kerstpe-
riode veel geld gekost. Er komen 
hier heel veel mensen langs en als 
ze voor een gesloten deur komen 
ben je die klant kwijt.’ Hij is bang 
dat het allemaal zo lang gaat duren, 
dat er dit voorjaar weer geen koop-
zondagen komen. ‘Alle tuincentra in 
de omgeving zijn open op zondag.’ 
Zelf was hij van 2002 tot vorig jaar 
op zondag open.

Bij Karel Hendriksen is de lente alweer zichtbaar.

Goedkoper uit bij de dierenarts
Dierenkliniek De Bilt introduceert Izivet: een speciaal tarief bij de dierenarts voor baasjes  

met een bijstandsinkomen en gebruikers van de voedselbank. 

Soms heb je te kampen met tegen-
slagen en als je krap bij kas zit zal 
je moeten bezuinigen. Maar wat 
doe je in zo’n geval als je geliefde 
huisdier ziek wordt en je het geld 

voor de dierenarts eigenlijk niet 
kan missen. Dan kan je bij Dieren-
kliniek De Bilt terecht, want die 
hanteren in dit soort gevallen een 
speciaal tarief.

Eigen zak
Dierenarts Marien Korthals-Altes 
hierover: ‘Wij willen eraan mee-
werken dat huisdieren niet de dupe 
zijn van de tegenslagen van hun 
baas. 
Wij vinden goede gezondheids-
zorg belangrijk en willen graag een 
drempel wegnemen voor mensen 
met die het financieel moeilijk heb-
ben. Speciaal daarvoor hanteren we 
een sociaal tarief waarbij het uur-
tarief van de dierenarts wordt aan-
gepast. Daardoor worden consulten 
en operaties goedkoper zonder dat 
de kwaliteit daar onder te lijden 
heeft. De behandeling wordt op 
hetzelfde, hoge niveau uitgevoerd 
als bij alle andere patiënten, alleen 
het tarief verschilt. Een verschil dat 
overigens uit onze eigen zak bijge-
past wordt, er zijn geen subsidies 
voor.’

Voorwaarden
Aan het sociaal tarief zijn voor-
waarden verbonden. Meer infor-
matie over Izivet vindt u op www.
dierenkliniekdebilt.nl. Heeft u nog 
vragen of wilt u graag meer infor-
matie bel dan 030-2205588.

Dierenkliniek De Bilt maakt zorg voor huisdieren toegankelijk als het 
financieel even tegenzit.

Open Dag bij 
Welnesscentrum

Op 16 januari opent Welnesscentrum Oostveen van  
10.00 - 18.00 uur de deuren op de Industrieweg 22A3

in Maartensdijk. 

Tijdens de Open Dag op kunt u kennismaken met alle medewerkers, 
u laten opmaken door een visagiste, uw nagels laten lakken door een 
nagelstyliste en deelnemen aan gratis proeflessen. Ook zijn er diver-
se leuke openingsaanbiedingen die uitsluitend gelden als u tijdens de 
Open Dag inschrijft.

Breed aanbod
Naast de gebruikelijk salonbehandelingen treft u er ook een fish spa 
aan. Er staan workshops op het gebied van huidverzorging, visagie en 
massage in de planning, maar er worden ook creatieve workshops ge-
geven zoals kaarsen en zeep maken. U kunt er terecht voor yogalessen, 
mindfulness, babymassage, ouder-kindmassage, bewegen voor ouderen 
en nog veel meer. De Wellness- & Beautyclub heeft ook een jeugdaf-
deling waarbij tijdens wekelijkse bijeenkomsten met leeftijdsgenoten 
alles geleerd wordt over huidverzorging, opmaken en het maken van 
cosmetica. 

Historische vereniging 
Maartensdijk zoekt 

versterking
De Historische Vereniging Maartensdijk heeft een aantal vacatures op 
zowel het bestuurlijk als op het redactionele vlak. De secretaris van de 
vereniging, Baldine van den Bosch, zegt dat zeer binnenkort de functie 
van voorzitter vacant is en dat ook bestuursleden uit de kernen Hol-
landsche Rading en Westbroek node worden gemist. 
Wanneer je geïnteresseerd bent in de geschiedenis van je directe omge-
ving is betrokkenheid bij een Historische Vereniging een leuke manier 
om je kennis verder uit te breiden. Om een toekomst op te bouwen, 
moet je verleden kennen’. Contact met het verenigingssecretariaat: te-
lefoon 06 51702197.
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Do. 14 t/m za. 23 januari

10
daagse

wintersale
bij van Gestel

van
gestel
optiek

50%

w
in

te
rsale

korting
op vele merk(zonne)brillen

o.a.: Dolce & Gabbana, Paul & Joe, Prada,

Look en Façonnable (uitgezonderd nieuwe collectie)

KORTING20%
op de volledige

zonnebril collectie*

* Niet in combinatie

 met andere acties

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

Een gratis kop koffie of thee
bij binnenkomst! Pedicure aanwezig.

8,9
404 recensies

www.finnamic.info

Lopen op Finnamic
gaat makkelijker door
de unieke rolzool.
Deze rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoetklachten.

Finnamic maakt het
bewegen soepeler en 
aangenamer. Zowel bij 
staan als gaan is er een 
voort-durende dynamiek 
van de hiel naar de tenen. 
Vanzelfsprekend kunt u het 
superzachte FinnComfort 
voetbed ook omwisselen 
voor uw eigen, op maat 
gemaakte, voetbed.

Al vijf jaar op 1*
*bron: ‘allebedrijvenin’

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

RUNDERBRAADLAPJES
Onze bekende magere malse korte runder- braadlappen, 
iets grof van draad. Ca. 60 tot 75 min. braden. 500 gram 7,75

FAZANTENPOOTJES
Heerlijk bij de zuurkool, lekker kort stoven en lang genieten!
Ca. 45 min. stoven.  500 gram 5,98

LAMSFILET
Puur natuur uit Nieuw-Zeeland, malse, magere � lets. Zout en
peper toevoegen. Kort bakken, ca. 3 tot 4 min. 100 gram 3,98

VLEESKRABBETJES
Super voor uw eigen erwtensoep, of lekker om als spareribs
te bereiden. Lekkere winterkost. 500 gram 3,50

DUNNE KIPSCHNITZELS
Van onze kip� let gesneden, voorzichtig geplet en daarna
stevig gepaneerd. Ca. 4 min. braden in ruim boter. 4 stuks 5,00

TIP:
SPEENVARKEN SPEKLAPJES

Om lekker krokant uit te bakken. 500 gram 4,95
DE DUITSE BIEFSTUKJES

Gemalen biefstuk. Gekruid en gezout met topping van uitjes. 100 gram 1,40

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 11 t/m zaterdag 16 januari 2016. Zetfouten voorbehouden.

DE SLAGERS ROOKWORSTEN
Met goud bekroonde receptuur. Fijne of grove, u mag het zeggen!
Ca. 20 tot 25 min. wellen. 3 stuks 6,75

Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk   |   tel. 0346-212279
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

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

Winter Sale, of het koud is of niet!

Out� ts Boots Accessories

Van deze kortingen 
krijgt u het warm!

14/15/16 januari 2016
do & vrij 13.00 - 19.00 / za 12.00 - 17.00

50% korting
op de gehele wintercollectie

70% korting
in het outlet
op de oorspronkelijke prijs

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

Ook Vierklank bezorger worden?
Voor deze wijken zoeken wij bezorgers

Wijk 21:  Dorpsweg vanaf viaduct (nr. 23) alle oneven nummers, 
Tuinlaan, Aanlegsteeg, Eikensteeg 

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

Wijk 102: Koekoeklaan, Merellaan, Nachtegaallaan, Plein Vogelzang
Wijk 111:  Soestdijkseweg Noord (vanaf nr. 303)
Wijk 113:  Betje Wolffl aan, da Costalaan, de Genestetlaan, Laurillardlaan, ten Katelaan
Wijk 114:  Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan
Wijk 117:  Beethovenlaan, Beetslaan, Nicolailaan, Sweelincklaan 1-60, Zweerslaan
Wijk 120:  Heidepark, Rembrandtlaan, Ruysdaellaan, van Dijcklaan, van Ostadelaan
Wijk 144:  Antonie v. Leeuwenhoekln, Postlaan (Postkantoor), 1e Brandenburgerweg
Wijk 185:  Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan, De Hooghlaan, 

Albert Cuyplaan, Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan
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Schilderijen en assemblages
bij Art Traverse

Van 17 januari tot 8 maart is er een expositie van Erik en Ben Oldenhof in ArtTraverse bij het 
Biltse gemeentehuis. De opening 17 januari om 15.00 uur zal worden verricht

door Piet Augustijn, oud-conservator in Gorinchem.

De broers Erik (1951) en Ben 
(1955) Oldenhof exposeren regel-
matig samen. Hun werk lijkt op 
het eerste gezicht heel verschil-
lend. De schilderijen van Erik 
Oldenhof ogen strak geometrisch 
en nagenoeg monochroom, de ob-
jecten van Ben Oldenhof zien er 
juist heel grillig uit, met allerlei 
voorwerpen door ijzerdraad bij-
eengehouden. In deze expositie 
vertonen zij echter ook verwant-
schap.

Zinderend
Wie goed oplet, ziet al snel de zin-
derende emotie in het werk van 
Erik Oldenhof. In zijn lijnschil-
derijen streeft hij er naar om met 
minimale middelen een maximaal 
schilderkunstig rendement te ha-
len. Van een afstand lijken Olden-
hofs doeken slechts te bestaan uit 
strenge, wetmatige en rationele 
lijnstructuren. 
Maar van dichtbij zinderen en vi-
breren de doeken met hun dikke 
verflagen uitbundig. Onregelma-
tigheden en rafelige randen on-
derstrepen dat de abstracte vor-
men niet door een machine, maar 
door een mens van vlees en bloed 
zijn gemaakt. 

Omgeving
Ben Oldenhof gebruikt in feite 
alles wat hij in zijn directe om-
geving vindt. Meest spullen, die 
men normaal gesproken met de 
vuilnisman meegeeft. De ver-
schillende onderdelen verbindt hij 
met flexibel ijzerdraad aan elkaar, 
waardoor een abstract lijnenspel 
van ijzerdraad ontstaat. Zo maakt 
hij objecten die nog binding heb-
ben met de werkelijkheid maar 
die als geheel abstract zijn. De as-

semblages van Ben Oldenhof ver-
tellen ons iets over de relatie van 
de kunstenaar met zijn omgeving 
door de keus van de objecten die 
hij vindt en besluit te hergebrui-
ken in een kunstwerk. Daardoor 
geeft het werk de beschouwer de 
mogelijkheid na te denken over 
de verhouding tussen kunst en sa-
menleving, maar ook over de con-
sumptiemaatschappij 

(Evert Bouws) 

Ben Oldenhof gebruikt in feite alles wat hij in zijn directe omgeving vindt 
en maakt objecten die (nog) binding hebben met de werkelijkheid, maar 
die als geheel abstract zijn.

Expositie van Kunstkring
BeeKk geopend 

Vrijdag werd de 7de expositie van Kunstkring BeeKk in het Lichtruim in Bilthoven geopend. 
Vier kunstenaars zullen met hun werkstukken BeeKk representeren Tot en met 

dinsdag 1 maart is hun werk te bewonderen. De toegang is gratis. 
 

Armien Visser heeft haar opleiding 
op de Academie van Beeldende 
Kunsten te Rotterdam gevolgd en 
haar specialiteiten zijn etsen en 
textiel. Tevens is zij één van de op-
richtsters van Kunstkring BeeKk: 
‘Ik ben geobsedeerd door het uni-
versele in kunstuitingen, door te-
kens die de mens maakt. Tekens, 
van prehistorie tot christendom, 
van graffiti tot computertaal, vor-
men de inspiratiebron voor mijn 
werk’. Rita Camphuijsen is schil-
der. In haar schilderijen komt dui-

delijk haar interesse in de mens en 
de natuur naar voren. Rita gebruikt 
een levendige kleurenpalet waar-
door haar enthousiasme voor wat er 
in haar omgeving leeft en gebeurt 
duidelijk tot uitdrukking komt: ‘In 
mijn schilderijen voel ik mij vrij, 
kan ik aandacht en vorm geven aan 
gevoel’.  

Bartje van Doorn is ook schilder. 
Haar opleiding heeft ze gevolgd aan 
de Kunstacademie in Utrecht. Zij 
maakt gebruik van diverse technie-

ken en materialen: ‘Schilderkunstig 
kan alles mij inspireren waar ik een 
uitdaging in zie’.  

Joke van der Molen-de Beer is 
beeldhoudster. De oorspronkelijke 
vorm en karakter van de steen zijn 
voor haar een inspiratiebron. Men-
selijke figuren, of delen ervan zoals 
b.v. de rug en torso’s hebben Joke’s 
extra aandacht: ‘Het is altijd weer 
geweldig als je uit een ruwe steen 
een mooi glanzend beeld hebt kun-
nen creëren’.

Tijdens de goed bezochte opening werden de vier kunstenaars voorgesteld, alsmede saxofoonorkest Xasaxa 
onder leiding van Ankie de Niet, dat voor de muzikale omlijsting zorg droeg. (foto Henk van de Bunt)

Opening foto-expositie 
Leden van Fotoclub Bilthoven e.o. exposeren vanaf vrijdag 8 januari 
tot en met 19 februari in Restaurant Bij de Tijd. De tentoonstelling is 
tijdens openingstijden van Bij de Tijd van 10.00 tot 21.00 uur te bezoe-
ken.

Elk jaar wordt door de club een jaarthema gekozen. Dit keer is dat ‘Ac-
tie’. Elk lid heeft zijn/haar eigen visie op het thema in een foto laten 
zien. Het thema ‘Actie’ lijkt eenvoudig, maar toch.....het laat zich van 
veel kanten benaderen; dat is op de tentoonstelling goed naar voren 
gekomen. Meer informatie over de fotoclub is te vinden op: www.foto-
clubbilthoven.nl.

Explosieve openings Actie fotoclub. [foto Henk van de Bunt]

Grandioos optreden 
Voices of Bilthoven

In een uitpuilende OLV-kerk aan de Gregoriuslaan in Bilthoven gaf het 
koor The Voices of Bilthoven zondag 10 januari voor de vierde keer 
een Nieuwjaarsconcert. Het koor dat ongeveer 120 vrouwelijke leden 
telt staat onder leiding van dirigent Linda Caminita. Er werd een mee-
slepend programma gepresenteerd dat begon met Happy New Year van 
Abba. In vlot tempo werd vervolgens een heel gevarieerd programma 
gepresenteerd. Bijzonder was een optreden van dirigent Linda Carmi-
nita met haar dochter Anna. Het koor kreeg na afloop een daverend 
applaus. [GG]

Het koor The Voices of Bilthoven zong de sterren van de hemel.
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Ontspannen je doelen realiseren
‘In 2015 krijgen we 20 keer zoveel informatie op ons af als 20 jaar geleden.
Velen van ons verdrinken in deze infobesitas’, aldus Jan-Dirk Reijneveld.

Met zijn bedrijf Efficiency Expert leert hij mensen hoe ze grip kunnen
krijgen op hun e-mail, agenda en grote taken (projecten).

Stijn is manager bij een bedrijf 
dat technische installaties bouwt. 
Hij komt regelmatig zijn afspra-
ken niet na, verdwaalt in zijn in-
box met tweeduizend e-mails, kan 
doorlopend bestanden niet vin-
den, en kan zich moeilijk concen-
treren in de kantoortuin waarin hij 
werkt. Stijn werkt thuis vaak tot ’s 
avonds laat door. Zijn vrouw en 
kinderen klagen dat hij er zelden 
voor hen is. 

Grootste knelpunt
Stijn en ik beginnen met het eer-
ste knelpunt, zijn volle inbox. Ik 
leer hem om eerst de acties uit de 
inbox te filteren, dan te priorite-
ren en dan pas te gaan doen. Met 
als gevolg dat hij altijd doet wat 
op dat moment het belangrijkste 
is. Om dit te bereiken verwerken 
we de e-mails die hij de afgelo-

pen twee weken heeft ontvangen 
naar de juiste ‘parkeerplekken’. 
De e-mails die actie vereisen ver-
plaatsen we naar zijn agenda, ta-
kenlijst, projectenlijst, of naar de 
lijst ooit/misschien. E-mails die 
geen actie vereisen archiveren, 
delegeren of deleten we. Al deze 
‘parkeerplekken’ in de Outlook 
Taken en Agenda van Stijn geven 
hem rust. Ik spreek met Stijn af 
dat hij ook de e-mails van de drie 
weken daarvoor gaat verwerken. 
We plannen er twee uur voor in 
zijn agenda. Alle e-mails die nog 
ouder zijn zetten we in een aparte 
map onder de inbox, zodat hij ze, 
indien nodig, kan vinden.

Thuiswerken
Om ervoor te zorgen dat Stijn niet 
meer hoeft te zoeken, brengen wij 
tijdens de tweede sessie zijn 120 
hoofdmappen met bestanden te-
rug tot twaalf, op een inhoudelijk 
logische manier geclusterd. In zijn 
agenda plannen we de dagelijkse 
en wekelijkse evaluatie van zijn 
werk, zodat hij geen afspraken en 
deadlines meer mist. In overleg 
met zijn leidinggevende bepalen 
we dat Stijn voortaan elke woens-

dag thuis zal werken. In zijn Ta-
kenlijst maken we een aparte ‘Ca-
tegorie’ aan voor de taken die hij 
thuis gaat doen. Het gaat om taken 
waarbij rust om je heen belangrijk 
is, bijvoorbeeld het schrijven van 
offertes en het voorbereiden van 
beoordelingsgesprekken en in-
specties. Het belangrijkste effect 
van de coaching is dat Stijn rust 
in zijn hoofd krijgt en het gevoel 
dat hij grip heeft op zijn werk en 
leven. Hij werkt nog hooguit twee 
keer per week over, tot groot ple-
zier van zijn vrouw en kinderen.

Traject
Een standaard coaching traject 
bij Efficiency Expert bestaat uit 
twee sessies (totaal 5 uur) coa-
ching, plus telefonische en e-mail 
coaching. Het enige dat we nodig 
hebben is je laptop. Naast coa-
ching geeft Efficiency Expert ook 
trainingen. Jan-Dirk vertelt dan 
wisselend wat theorie en loopt 
vervolgens rond om de cursisten 
te helpen bij de toepassing van de 
theorie op de eigen laptop. Wil je 
ook ontspannen je doelen realise-
ren? Maak een vrijblijvende af-
spraak. www.efficiencyexpert.nu

Klaar voor de start (in 2015). (foto Henk van der Feest)

Clinic Polderloop Westbroek
door Walter Eijndhoven

Dit jaar wordt voor de 40e keer de Polderloop in Westbroek 
georganiseerd, een hardloopwedstrijd voor zowel beginnende als 

gevorderde lopers. De laatste jaren is de vaart er echter uit. Tijd dus om 
daar iets aan te doen. Hardloopster Marion Stolk geeft een clinic van 10 

lessen, om de Westbroekse Polderloop er weer bovenop te helpen. 

De laatste tien jaar kan de Westbroekse Polderloop op steeds minder deelnemers 
rekenen. Westbroekers Bertus Verheul en Agaath van Klaren willen daar veran-
dering in brengen. Verheul: ‘De Polderloop gaat dit jaar voor de veertigste keer 
van start, op vrijdag 29 april, om 18.30 uur. Helaas zien wij dat de laatste tien 
jaar zich steeds minder deelnemers aanmelden om mee te doen. En dat is jam-
mer, want het is niet alleen leuk om mee te doen en je krachten met anderen te 
meten, maar het parcours loopt ook door een prachtig landschap’. 

Caterorie
De Polderloop wordt ingedeeld in diverse categorieën. Van Klaren: ‘De jongste 
deelnemers worden ingedeeld bij de ‘Minioren’, t/m 7 jaar. Zij lopen een traject 
van 500 meter. Een route van 3 kilometer staat deelnemers vanaf acht jaar t/m 
elf jaar te wachten en zij worden ingedeeld bij de Junioren 1. Kinderen van 12 
t/m 15 jaar zitten in de Junioren 2- groep. Ook zij lopen drie kilometer. Natuur-
lijk strijdt niet alleen de jeugd tegen elkaar. Ook de ouderen proberen elkaar de 
loef af te steken om een eerste, tweede of derde plaats te bereiken in hun catego-
rie. De senioren van 16 t/m 40 jaar lopen een traject van 8 kilometer, net als de 
veteranen, iedereen vanaf 41 jaar’. 

Positief
Om het tij te keren voor de Polderloop en omdat het de veertigste keer is, werd 
het plan opgevat hardloopster Marion Stolk te vragen een clinic te verzorgen. 
Verheul: ‘Zij reageerde hier direct positief op. Wel moeten zich minimaal 15 
deelnemers inschrijven. Zij krijgen dan gedurende 10 weken à 1,5 uur les van 
Stolk. Wie weet kan één van de cursisten dan de snelste tijd ooit neerzetten tij-
dens de Polderloop’. Tot nu toe staat de snelste tijd geregisteerd op 42’10” voor 
de Westbroekse Astrid Welleweerd en voor de heren op 32’56” door Klaas Lam. 
Tot 15 februari kan iedereen zich aanmelden voor de clinic.

Lokale bedrijven vindt u op 
www.vierklank.nl

U vindt ons in de online bedrijvengids

Fonville
Looijdijk 78 De Bilt 030-2210002 info@bloemenboutiquefonville.nl
Voor de betere bloemenbeleving bent u van harte welkom in onze winkel 
waar ‘vers’ de boventoon voert. [lees meer]

MPG coaching
Ensahlaan 48 Bilthoven 030-2258350 mpgcoaching@gmail.com
Gericht op het coachen van ouders samen met hun (hoog)begaafde, on-
derpresterende kind. [lees meer]

AdCura Begrafenisverzorging
Dorpsweg 20 Maartensdijk 0346 210700 info@adcura.nl
Bij AdCura Uitvaartzorg staan úw wensen centraal.
Persoonlijke benadering, dat is wat wij belangrijk vinden. [lees meer]

UITVAARTZORG
ADCURA

WWW. ADCURA.NL

Vink Witgoed
Pr. Christinastraat 3 WESTBROEK 0346-281459 info@vinkwitgoed.nl
Service staat bij ons hoog in het vaandel. Groot assortiment,
vaak nog levering dezelfde dag. [lees meer]

 NieuWs AGeNdA ArChieF AdVertereN BedrijVeN reAGereN Niet oNtVANGeN CoNtACt

Op www.vierklank.nl wordt hard gewerkt. Na introductie van de nieuwe 
site medio dit jaar vindt momenteel het vullen van de online  bedrijven-
gids plaats. Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren 
aan de inwoners. Zoek je lokaal, dan zoek je in de Vierklank.

E-coaches stellen zich voor !
Afgelopen maandag 11 januari vond een officiële ontmoeting plaats tussen wethouder 

Duurzaamheid Anne Brommersma en een vijftal energiecoaches van BENG!
Deze E-coaches, zijn in de afgelopen maand opgeleid, om energiebesparingsscans

af te nemen bij ondernemers in alle Biltse kernen. 

Deze voormalig bijstandsgerechtigden doen met 
dit project innovatieve werkervaring op. Zodat 
terugkeer naar de arbeidsmarkt mogelijk is. Be-
gin december is gestart met de opleiding (locatie 
Leijnse Hof), onder leiding van Rianne van der 
Veen van Stimular, adviesbureau voor Duurzaam 
Ondernemen. Het project duurt drie maanden. 

De actie E- scan is ontwikkeld door bedrijvenspe-
cialist Bouwe Taverne van BENG! Met als doel, 
om ondernemers inzicht te bieden in het energie-
verbruik en vooral de ‘energielekken’ in de zaak. 
In een bedrijfsruimte van 200 vierkante meter 
verdient deze investering van 100 euro zich bin-
nen vijf maanden terug aan energiebesparing. 
Besparingsmaatregelen zijn vaak eenvoudig en 
goedkoop uit te voeren.  

Jaarlijks verbruiken bewoners, bedrijven en in-
stellingen samen een bedrag van 70 miljoen euro 
aan energie.  Dat is veel geld dat vooralsnog 
volledig de gemeente uitstroomt. Het loont om 
daarop te besparen.
Inmiddels zijn scans uitgevoerd in kern Biltho-
ven, onder meer bij banketbakkerij TOP en de 
Bilthovense Boekhandel. Ook belangstelling? 
Scans voor het bedrag van 100 euro zijn nog 
steeds verkrijgbaar. De normale prijs is 350 euro. 
Aanvraag Energiescan: info@beng2030.nl  

Lid worden van BENG! en meedenken over be-
sparings- of investeringsacties voor bedrijf of 
sector? www.beng2030.nl  

Actie E-scan wordt ondersteund door de Biltse 
Ondernemers Federatie, gemeente De Bilt, het 
Biltse Ondernemersfonds en Rabobank Utrecht-
se Heuvelrug.

Bouwe Taverne van BENG! introduceert E-scan. 
Foto: Hans Lebbe
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Dames 1 wint overtuigend
Zaterdag 9 januari kwam Punch uit Delft op bezoek in de Kees 
Boekehal in Bilthoven bij  Irene Dames 1. Op de ranglijst was 
het verschil niet zo groot. In het veld echter bleek het verschil 

enorm. Vanaf de eersteset heerste Irene op alle fronten. 

Hierbij speelde Pleun Ypma als midden blokkeerder en Ellen Geraats 
als hoofdaanvaller. ‘Pleun is enorm gefocust op blokkeren en dat doet 
ze erg goed. Ellen kan op deze positie goed gebruik maken van al haar 
slagkracht. 

Ze waren beiden een plaag voor de tegenstander’, aldus trainster Erna 
Everaert. ‘Toen het in de 3e set alsnog spannend werd hielpen de aan-
moedigingen van de trouwe supporters ons over het dode punt heen. 
Dan merk je toch dat ons jonge team erg gevoelig is voor sfeer en sup-
port’. Irene won overtuigend met 4-0 en hield alle punten(5) in Biltho-
ven. Volgende week speelt Irene de lastige uitwedstrijd tegen Dosko uit 
Stolwijk, de nummer 5 op de ranglijst.            (Michel Everaert

De Irenedames vormen een prachtig blok. (foto Ron Beenen)

Tij keert bij Irene H 1 
Na een zwakke eerste helft van de volleybalcompetitie, kon Irene 
afgelopen weekend proberen het tij te keren in de wedstrijd tegen 

directe degradatiezone concurrent Allvo uit Almere. 

Door het terughalen van oudgediende Michel Everaert, die een hoop 
ervaring en stabiliteit brengt als spelverdeler, hoopt het Irene team in de 
thuiswedstrijden beter te presteren. En een voortvarende start van het 
nieuwe jaar werd het. 
Vrijuit spelend met vertrouwen en enthousiasme vond Irene het plezier 
in het volleybal-spelletje weer terug. Mede daardoor pakte het team de 
volle 4-0 winst en kreeg het 5 punten bijgeschreven op het puntentotaal. 
Hiermee verlaat Irene de laatste plek in de poule en kan het omhoog 
gaan kijken. Irene heren 1 speelt 16 januari in sporthal Merwestein, 
tegen een andere concurrent, Telecombinatie NVC heren 1, die nu een 
plaats boven Irene staat.  (Manuel Smit)

D1 naar kwartfinale
Het nieuwe jaar begon voor Irene met twee wedstrijden in één week. 

En dat na de kerstperiode, waarin veel teams uit konden rusten, 
maar de meeste Irene dames extra veel volleybal uren maakten.

Naast de reguliere trainingen nam het team deel aan een 3-daags jeugd-
toernooi in Apeldoorn en aan de voorrondes van het NK voor jeugd. Bij 
het NOJK op 2 januari, bereikte het team de volgende ronde en gaat door 
naar de halve finale.

Op 7 januari, in de Kees Boekehal, nam Irene D1 het daarna in de beker-
competitie op tegen DVC D1 uit Driebruggen. De Irene meiden wilden 
het nieuwe jaar met een overwinning beginnen en dat lukte. Met 3-1 won-
nen zij en plaatsten zich met deze winst voor de kwartfinale van de regio-
nale bekercompetitie van de Nevobo District West.   (Michel Everaert)

Alleen geldig op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 januari 2016

WeekendKraker!Weekend

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

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

Acties zijn geldig van woensdag 13 t/m dinsdag 19 januari 2016

   Hoogvliet,
altijd de

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

   Hoogvliet,

Chocomel vol of halfvol 
Doos met 6 pakken van 1 liter
7.68

Douwe Egberts 
Aroma Rood of 
Décafé
snelfi ltermaling 
of bonen 
2 pakken van 500 gram
10.38 - 11.38

2 pakken

 Spaanse 
mandarijnen 
Kilo

kilo

SPECTACULAIR!

6 pakken

Per liter 0.83



Nootjes
Te koop aangeboden

Nieuwe postcodekoffer 
34x51x24cm met vast cijfer-
slot € 20,-. Tel. 06-36101523

5 Nieuwe bruine, rieten- lam-
penkappen 2x 23cm hoog, 
onderkant 35cm breed. 
3x 14cm hoog, onderkant 
22cm breed € 30,-. Tel. 
06-36101523

Af te halen in De Bilt: nette 
zwarte (studie)piano, moet 
gestemd worden € 50,-. Tel. 
06-10484896

Opvouwbaar kinderbedje 
tot 3 jaar, rood met blauw, 
compleet met matras € 15,-. 
Mobiel campingtoilet € 10,-. 
Tel. 06-49908444

Verduisterend rolgordijn, 
lichtblauw met schulprand. 
210x170cm € 45,-. Tel. 0346-
214065 of 06-29506849
Nieuwe inklapbare- regis-
seursstoel met armleuningen, 
kleur stof is groen € 12,95. 
Tel. 06-36101523

Nieuw: 9 lepels, vorken, mes-
sen en slacouvert van Sola 
€ 25,-. Tel. 06-29506849

Nieuw: 4 channel radio con-
trol system Futaba € 25,-. 
Klassiek stoeltje € 25,-. Tel. 
06-51879630

Bruine bergschoenen Scarpa, 
bever z.g.st. maat 44 € 15,-. 
Tel. 030-2120560

Winkler Prins Encyclopedie 
8ste druk 1979-1984, 24 
delen + supplement 1984 
€ 25,-. Tel. 06-52405643

Zwart, hout, gelakte spij-
lenstoel. Zithoogte 36cm. 
Zitting: 50x45cm € 15,-. Tel. 
030-2202996

Nieuwe Speedo badmuts, wit 
€ 5,-. Tel. 030-2202996

I.z.g.st. wit, houten eetkamer-
tafel: 140x90x75cm € 25,-. 
Tel. 030-2202996

6-pers. Tefal gourmetstel. 
1x gebruikt, incl. alles erbij 
€ 15,-. Tel. 030-2202996

5 grote puzzels à 1000 stuks 
in 1 koop € 15,- of € 4,- per 
stuk. Tel. 030-2202996

B.K. aluminium koekenpan 
ø28cm, zware kwaliteit € 8,-. 
Tel. 030-2202996

Elektrische oven, inbouw-
construct € 35,-. Tel. 0346-
213469

Geelachtige Alcantara-
BANK. Prijs n.o.t.k. Tel. 
0346-213321

Langlauf-latten i.z.g.st. incl. 
hoes € 50,-. Tel. 0346-212436 
na 17.00 uur
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 
tekens meer + € 3,50).

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Langlauf-schoenen i.z.g.st. 
maat 38/40 € 50,-. Tel. 0346-
212436 na 17.00 uur

Nieuwe Tristar Hotdogmaker 
€ 10,-. Tel. 0346-243758

Haakboek voor zowel modi-
euze als decoratieve haak-
modellen € 7,50. Tel. 0346-
243758

(mini)Loco-boekjes. Is wel 
oud maar wel leerzaam € 10,-. 
Tel. 0346-243758

Prénatal wipstoel voor baby 
0 tot 6 mnd. grijs/blauw. 
Rug- voetensteun verstelbaar. 
Weinig gebruikt € 10,-. Tel. 
030-2203372 

Gratis af te halen in Bilthoven: 
goed werkende Sony stereo 
cassettedeck, type TC-FX44, 
met diverse originele casset-
tebandjes. Tel. 030-2293063

2 ski broeken. Kleur: rood 
en paars. Merk: Tenson en 
Protest. Maat 42. Samen 
€ 50,-. Tel. 06-10738981

4 beige eetkamer- fauteuil-
stoelen i.p.st. € 15,- per stuk. 
Tel. 030 2290245

Mini-stepper, weinig gebruikt 
€ 15,-. Kettlebell 5 kg, nieuw 
€ 5,-. Allebei voor de condi-
tie. Tel. 06-53441095

Oude, kristallen bowl-pot 
€ 49,50. Tel. 06-53441095

Uit grootmoederstijd: staande 
lamp met lectuurbak € 45,-. 
Tel. 0346-213469 

Te koop gevraagd
Wie heeft er een kleine 
maat(57 cm) HERENFIETS 
te geef? Het is voor een vluch-
teling. Als er kleine reparaties 
nodig zijn is dat geen pro-
bleem. Tel. 0346-213233

Activiteiten
WERELDWINKEL zaterdag 
nieuwe voorraad cadeautjes, 
bekende artikelen. Kom naar 
Dyckstate!

DANSEN 50+ te Biltstein, De 
Bilt. 16 jan. om 14.00 uur. De 
koffie staat klaar! Tel. 030-
2717487

Personeel gevraagd
GASTOUDER aan huis 
gezocht voor onze zonen van 
0, 2 en 4 jaar voor twee dagen 
in de week, bij voorkeur 
ma. en di. Per aug. 2016 in 
Groenekan. Tel. 06-45704518

Personeel aangeboden
Ervaren huishoudelijke 
HULP met referentie biedt 
zich aan. Voor meer info, kunt 
u contact opnemen op het 
volgende telefoonnummer: 
06-49253034

Jonge vrouw met ervaring 
biedt zich aan als huishoude-
lijke HULP in en om het huis. 
Tel. 06-44808363

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

Like De Vierklank
nu ook op Facebook!

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

30% KORTING 
op poncho's en sjaals
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

PORTEMONNEES en 
nog eens portemonnees bij 
Kok Stomerij & lederwa-
ren. Ook uw adres voor 
alle Castelijn en Beerens 
producten. Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

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

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion. Tel. 06-50839418

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

Slecht cijfer voor Frans, Duits 
of Engels? Ervaren docente 
helpt je tijdens PRIVELES 
om dat  cijfer op te krikken. 
Kijk op www.bijlesdebilt.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Cursussen/ trainingen 
Yoga: het beste voornemen van 2016! 
Ook zo’n behoefte aan meer energie, flexibiliteit en ontspan-
nen? Kom op maandagavond in het Dorpshuis Hollandsche 
Rading van 19.30 - 20.45 uur voor een verrukkelijke yogas-
essie met ervaren yogatherapeut Mirjam de Boer. Start 18 
januari. Meer info: www.soepelengezond.nl of e-mail naar 
info@soepelengezond.nl

Tai Chi in Maartensdijk. In 2016 op zoek naar gezond en 
Vitaal? Met deze oude bewegingsleer werkt u aan de balans 
van lichaam en geest, lijf en leden. De Golden Flower Tai Chi 
school steekt dit alles in een modern jasje, toegankelijk voor 
jong en oud. De wekelijkse lessen zijn op donderdagavond in 
de ontmoetingskerk. Info via Marianne 06-11168249. U bent 
van harte welkom!

Pilates in Bilthoven. Woensdagochtend en donderdagavond 
pilates in Centrum de Linde, Jachtlaan 15 in Bilthoven. 
Docent Maaike van der Meer geeft al bijna 10 jaar pilatesles-
sen. Persoonlijke begeleiding en een goede sfeer typeren haar 
lessen. Pilates bestaat uit oefeningen op een mat. Je verste-
vigt je buik- en rugspieren en maakt je wervelkolom soepel. 
Nieuwsgierig? Bel voor een gratis proefles 06-50632807 
(Ook voor privélessen)

Gezond 2016: eet en lijn met De Eet Lijn! Nieuw! Het ís 
mogelijk… lekker eten en genieten en tóch… gezond(er) 
worden en afvallen…. Méér energie. De Eet Lijn kan positief 
effect hebben op veel ongemakken. Persoonlijk, fantastische 
regelmatige informatievoorziening en besloten Facebook 
voor deelnemers. Kijk snel op www.deeetlijn.nl (ook voor 
gratis recepten) of bel/mail uw coach Enny Doornenbal: 0346 
212687; doornenbal-boogaard@planet.nl

Tekenworkshop Escher voor beginners. Fascinerende 
patronen van vogels en vissen begrijpen, uitwerken met 
sjablonen. We beginnen eenvoudig zodat de kunst van het 
spiegelen en verschuiven opgepakt kan worden. zaterdag 
16 januari in De Bilt in De Oude School van 9.30 tot 12.00 
uur o.l.v. tekendocent Truus Kreeft. Info. en opgeven: truus.
kreeft@hetnet.nl 030-2541174. Vervolgcursus van jan. t/m 
maart op maandagmorgen of woensdagavond of zaterdag

Informatieavond 
Zonnepanelen

BENG! organiseert op woens-
dagavond 20 januari in De Bilt 
een informatieavond over zon-
nepanelen. 
Tijdens deze avond worden alle 
aspecten rondom het zelf opwek-
ken van energie met zonnepane-
len besproken en toegelicht. De 
avond wordt geleid door een des-
kundige en vindt plaats bij één van de leden thuis. 
Aanmelden en/of meer informatie via john@beng2030.nl. Aan deelnemers 
wordt gevraagd de jaarrekening van het energiebedrijf (elektriciteit) mee te 
nemen. BENG! staat voor Biltse Energie Neutrale Gemeenschap in 2030. 
Voor meer info zie: http://www.beng2030.nl

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

AV  p r o d u c t i e s

www.parelpromotie.nl

KIJK op onze  
  website
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Tweemaal Zes verliest van koploper
Bij de hervatting van de zaalcompetitie ontmoette Tweemaal Zes koploper De Meeuwen.  
De ambitieuze vereniging uit Putten is promovendus, maar staat ook nu weer bovenaan. 

Bij aanvang van de wedstrijd was 
het verschil 3 punten, wanneer er 
gewonnen zou worden, werd het 
verschil verkleind en de competi-
tie weer spannend. Tweemaal Zes 
moest dit wel doen zonder Tim 
Meijers. Hij viel dinsdagavond in 
een oefenwedstrijd uit met opnieuw 
een zware knieblessure.

Achtervolging
In een volle en sfeervolle sport-
hal in Putten moest Tweemaal Zes 
direct in de achtervolging, want 
in de eerste aanval werd er gelijk 
gescoord. Al snel volgde de gelijk-
maker waarna beide ploegen om 
en om scoorden tot Meeuwen bij 
7 - 4 een eerste gaatje sloeg. Dit 

gaatje wist de thuisploeg vast te 
houden tot 12 - 8. Daarna kwamen 
de Maartensdijkers beter in de wed-
strijd. Verdedigend werd het schot 
van De Meeuwen beter onder druk 
gezet en aanvallend werd er over 
diverse schijven gescoord. Uitein-
delijk gingen de ploegen rusten met 
een 15 – 15 tussenstand.

Voorsprong
Na de rust moest duidelijk gaan 
worden wie de wedstrijd naar zich 
toe zou trekken. De ploeg van Eric 
Geijtenbeek wist voor het eerst op 
voorsprong te komen, maar bij een 
gelijke stand van 18 - 18 drukte de 
thuisploeg door. Bij Tweemaal Zes 
werd er simpelweg te weinig ge-

scoord. De druk van de verdediging 
was fel, maar de aanvallen waren te 
voorspelbaar en het afrondingsper-
centage zakte helemaal weg. Meeu-
wen wist wel te scoren en drukte 
door. Uiteindelijk stond er een 28 
- 22 score op het bord. 

Doelen
Tweemaal Zes zal op zoek moeten 
naar nieuwe doelen om dit seizoen 
niet als een nachtkaars uit te laten 
gaan. Wanneer de ploeg van Eric 
Geijtenbeek vrijuit gaat spelen en 
zich focust op diverse aandachts-
punten in het spel, gaat dat vanzelf 
resultaat opleveren. Wat dat uitein-
delijk betekent voor de ranglijst 
komt later.

Ruime overwinning DOS
Ook bij de herstart van de zaalcompetitie heeft 

DOS (Westbroek) haar ongeslagen status als beoogd 
korfbalkampioen behouden. In De Vierstee werd ruim  

van HKC gewonnen.

DOS moest even op gang komen na twee weken onderbreking rond 
de kerstdagen en jaarwisseling. Niet iedereen stond op scherp en het 
duurde zo’n tien minuten voordat er een doelpunt viel te noteren. In 
deze periode was al wel duidelijk dat DOS veel sterker was dan haar 
buurtgenoot uit Utrecht. Mogelijkheden voldoende, alleen werden de 
vele doorloopballen en kansen onder de korf niet benut. HKC, toch de 
nummer 4 op de ranglijst, kreeg weinig kansen van de DOS-spelers. 

De bekende wegtrekballen uit de korfzone werden er door de West-
broekers vakkundig uitgehaald. Vooral verdedigend had DOS het 
goed voor elkaar. Met dit als basis bouwde DOS richting het rustsig-
naal een mooie voorsprong van 11-5 op.

Na rust was het helemaal een on-
gelijke strijd. HKC had zich al 
lang gewonnen gegeven en DOS 
liep met speels gemak uit naar 
een ruime overwinning. Tien mi-
nuten voor tijd wisselde coach 
Steven Brink een heel vak van 
het 2e team in. Met doelpunten 
van Frank Dijkstra en Mathijs de 
Rooij droegen zij ook nog bij aan 
de 24-10 overwinning. DOS blijft 
hierdoor ongeslagen koploper. 
Ook de beide achtervolgers van 
DOS wonnen hun wedstrijd, zo-
dat het nog steeds spannend blijft 
aan de top van de ranglijst.
Volgende week speelt DOS weer 
thuis. Om 20.40 uur is dan het als 
3e geplaatste DKOD de tegen-
stander. Atlas Maartensdijk | 0346-210592

www.atlasfysio.nl

advertentie

Nova start met ruime 
overwinning

Nova trad de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar aan bij 
Sev uit Zelhem. Het was dus niet naast de deur, maar voor 
mascotte Willem Vlaanderen is dit jaar niets te ver om het 

eerste team van de club aan te moedigen. 

Vooraf werden er geen moeilijkheden verwacht aangezien Sev punt-
loos onderaan staat en Nova stevig bovenaan de ranglijst staat. Sander 
Smit startte deze wedstrijd in de basis op de plek van de afwezige 
Richard van der Pas. Nova begon de wedstrijd voortvarend en door 
goals van Coen van Eck en Sanne van Kouterik kwam de ploeg gelijk 
op een 4-0 voorsprong. Nova trok dit de eerste helft goed door en met 
een mooi afstandsschot zette Inge van Eck vlak voor rust de 3-13 op 
het scorebord. 
In de rust werd vooral benoemd dat de ploeg goede kansen uit moest 
blijven zoeken en veel tot scoren moest komen. Sev toonde de tweede 
helft lef en gaf veel druk. Nova miste veel kansen, maar gaf de rui-
me voorsprong niet meer uit handen. Aan het einde van de wedstrijd 
stond er een einduitslag van 10-23 op het scorebord. 

Volgende week staat er voor Nova weer een uitwedstrijd op het pro-
gramma. Op 16 januari treden ze aan om 15.45 uur tegen Arena in 
Rhenen.

Nieuwjaars-‘duik’ voor  Voedselbank
Kinderen bij BSO De Poema in De Bilt deden maandag 4 januari mee met  

een alternatieve ‘Nieuwjaarsduik’ voor de Voedselbank. Een aantal basisschoolleerlingen 
trotseerde het toch wel frisse januari-water en dook over de zelfgebouwde  

waterglijbaan onder de koude sproeiers door. 

Zij deden dit als afsluiting van een 
voedsel-inzameling voor de Voed-
selbank tijdens de kerstvakantie. 
Kinderen van BSO De Poema en 
BSO Theresia konden in die peri-
ode houdbare producten doneren. 
Dit resulteerde in zes goed gevulde 
kratten. 

BSO-medewerkers Linda en Lisa 
deden bovendien mee aan de ‘ech-
te’ Nieuwjaarsduik in Schevenin-
gen. Zij zamelden met die duik nog 
een mooi bedrag in voor de Voed-
selbank. (Ellien ten Cate) Kinderen van BSO De Poema in De Bilt nemen een ‘nieuwjaarsduik’.

Basketbal- en lijnbaltoernooi 
voor de basisscholen

Traditiegetrouw vindt ook dit jaar weer het basket- en lijnbaltoernooi 
plaats voor de groepen 8 van de basisscholen. Plaats van handeling is 
het H.F. Witte Dorpshuis te De Bilt. Op 19, 20, 21 en 22 januari spe-
len de leerlingen hun wedstrijden tussen 8.30 en 12.30 uur. Elk team 
speelt 3 lijnbal- en 3 basketbalwedstrijden. Lijnbal is een voorberei-
dende spelvorm van volleybal. Basketbal is welbekend en kan sinds 
een paar jaar weer beoefend worden bij SV Irene. 

Zoals elk jaar wordt het toernooi ook dit keer weer georganiseerd door 
de schoolsportcommissie van onderwijskoepel Delta. Toeschouwers 
zijn op dit sportieve en gezellige toernooi natuurlijk van harte wel-
kom.

Kyle Agterberg vijfde bij  
NK Veldrijden 

Kyle Agterberg is afgelopen zondag vijfde geworden bij het Nederlands Kampioenschap 
Veldrijden Junioren in Hellendoorn; een prachtige prestatie van deze jonge 

 Maartensdijker (16 jr.). In een veld van ruim 50 deelnemers eindigde Kyle op 2.49m  
achter winnaar Jens Dekker uit Fluitenberg.

Kyle startte vanaf een twaalfde 
positie en begon al snel aan een 
opmars op een parcours waarbij 
mul zand en hoogteverschillen 
van ongeveer 15 meter overwon-
nen moesten worden en waarbij in 

de afdalingen de nodige stuurman-
kunst vereist was. Al na één ronde 
belandde Kyle op positie 10; twee 
ronden later lag hij zesde. De eerste 
vier coureurs (allen ouder en meer 

ervaren) hadden te veel afstand ge-
nomen om nog ingehaald te kun-
nen worden, maar een vijfde plaats 
voelde als een overwinning.   

(Jaap de Vries)

Kyle Agterberg in actie in Hellendoorn.



 De Vierklank 16 13 januari 2016

advertentie

Nu Kunst en Muziek gaan fuseren
valt er vast nog meer te creëren
met Zeist en De Bilt
was die fusie gewild
we zien uit naar wat ze presteren

Guus Geebel Limerick

Lerares Turks op leeftijd bezorgt post
‘Ik ben pas 76. Waarom zou ik stoppen.’

door Rob Klaassen

Berthe Smit is in haar wijk, Park Arenberg, een bijzondere verschijning. Met haar 76 jaar 
bezorgt ze nog iedere dag tijdens lunchtijd trouw de post. Zij werkt nu voor het twaalfde jaar 

bij de post en loopt nu al weer 6 jaar in haar wijk Park Arenberg. Na haar pensionering 
is zij op 65-jarige leeftijd als postbezorger begonnen. 

Een gesprek met Berthe is heel 
bijzonder. Ze straalt één en al 
energie en vrolijkheid uit. Haar 
tafel is bezaaid met 3000 puzzel-
stukjes. Een puzzel waar ze sinds 
november mee bezig is. ‘Jammer 
dat het buiten nu zo donker is. Je 
kunt dit alleen goed doen als de 
zon schijnt en er veel licht is’. Dat 
de poes over de stukjes heen loopt 
vormt totaal geen probleem: Áls 

de stukjes maar op tafel blijven 
liggen’. 

Weer en wind
Op de vraag of het toch niet heel 
bijzonder is om met 76 jaar nog 
dagelijks door weer en wind de 
post te bezorgen, antwoordt ze 
ontkennend: ‘Elders in het land 
zouden er nog flink wat collega’s 
zijn van boven de 80’. Op de 

vraag waarom ze post bezorgt zegt 
ze: ‘Ik heb helaas geen kleinkin-
deren, mijn man is overleden en je 
moet toch iets om handen hebben, 
goed in beweging blijven en goe-
de sociale contacten onderhouden. 
Hoe kun je dat nu niet beter doen 
dan een vaste wijk te hebben om 
post te bezorgen. Iedere dag ga 
ik rond 11 uur naar het Dr. Lette-
plein, waar we als bezorgers altijd 

onze post gaan ophalen. Het is 
leuk elkaar daar even te ontmoe-
ten. Daarna gaan we naar onze 
wijk om de post te bezorgen. Ik 
heb in de wijk een karretje staan 
en loop daar dan zo’n drie uur mee 
rond. Ik ken daar heel veel mensen 
en maak hier en daar een praatje. 
Ik probeer ook hier en daar in de 
gaten te houden of het goed gaat. 
Heb ik iemand een aantal dagen 
niet gezien, zou er iets aan de 
hand kunnen zijn e.d. Zo helpen 
we elkaar wat’. Op de vraag of het 
op haar leeftijd nu wel te doen is 
om door regen en wind er altijd op 
uit te moeten trekken, zegt Berthe 
dat dit geen enkel probleem is: 
‘Vroeger had ik er een hekel aan 
om door regen en wind te moeten 
fietsen en lopen. Nu doet het me 
totaal niets meer. Ik heb goede re-
genkleding. Voordeel is ook, dat 
ik totaal niet kouwelijk meer ben 
en vrijwel nooit verkouden of ziek 
ben. Ik voel aan alles dat het erg 
goed voor me is. Heerlijk om ie-
dere dag die drie uur buiten te zijn. 
Voor mij eigenlijk een soort feest’. 

Afval 
Sedert enkele maanden heeft Ber-
the er op eigen initiatief nog een 
taak bijgenomen: ‘Ik begon me in 
toenemende mate te ergeren aan al 
die rommel in de wijk. Vooral na 
het weekend. Platgereden drink-
blikjes, plastic flessen, e.d. slin-
geren er dan op straat. Met name 
op plekken waar de jeugd had 
rond gehangen. Dus vooral na 
het weekend vind je helaas nogal 
wat troep op straat. Doordat we 
nu vrijwel alle troep samen in een 
plastic zak kunnen doen, ben ik 
het gaan opruimen of netter ge-
zegd gaan inzamelen. Ik ben naar 
de gemeentewerf geweest en men 
heeft mij daar zo’n grijpertje ge-
geven. Ideaal. Ik heb wel eens op 
één dag ruim een halve zak vuil 
verzameld. En dan te bedenken, 
dat Park Arenberg eigenlijk, in 
vergelijking met veel andere wij-
ken, een van de schoonste wijken 
van De Bilt is’. 

Leraar 
Dat Berthe pas na haar 65e bij de 
post is begonnen komt doordat zij 

jarenlang Grieks en Latijn op het 
Nieuwe Lyceum heeft gegeven. 
Later is zij nog Turkse les gaan 
geven: ‘Ik was zo’n 40 jaar gele-
den in Turkije. Ik hoorde daar die 
prachtige zangerige taal en was 
onmiddellijk verkocht. Ik wilde 
perse die taal ook leren. Na enkele 
jaren heb daar m’n 1e graads be-
voegdheid in gehaald. Sedertdien 
doceer ik Turks aan de Volksuni-
versiteit. Ik heb dat lange tijd in 
Utrecht gedaan. Maar daar heb-
ben ze, als enige in ons land, een 
CAO, die bepaalt dat het verboden 
is om na je 65e nog les te mogen 
les geven. Ik ben toen uitgewe-
ken naar Nieuwegein. Helaas ging 
Nieuwegein over de kop en nam 
Utrecht de taken over. 

Viel ik weer in diezelfde domme 
CAO, die me verbood om na m’n 
65e nog te mogen werken. Ik ben 
toen naar Hilversum gegaan. Daar 
geef ik tot op heden nog les. M’n 
studenten zijn vooral artsen, ver-
plegend personeel, fysiotherapeu-
ten, onderwijzend personeel e.d. 
Er is grote behoefte aan kennis van 
het Turks. Het zijn ook zulke aardi-
ge mensen, die Turken. Ze zijn zo-
veel socialer dan wij Hollanders.  

Het kost ze veel moeite om zich 
aan te passen aan onze levensstijl, 
die in hun ogen zo individualis-
tisch is. Een Turkse familie leeft 
altijd dicht bij elkaar in de buurt 
en helpt elkaar waar nodig. Ze be-
grijpen niet hoe wij kunnen leven, 
zoals wij leven. Het is belangrijk 
om hiervan kennis te hebben als 
Nederlandse samenleving. Net zo-
als het belangrijk is, dat de Turkse 
mensen de Nederlandse samenle-
ving begrijpen’. 

Wanneer
Berthe zegt, dat zij in vaste dienst 
bij de PostNL is: ‘Zolang ik ge-
zond blijf hoop ik dit werk de 
komende jaren nog wel te blijven 
doen. Ik ben pas 76 en, zoals ge-
zegd, heb ik nogal wat collega’s 
die de 80 al zijn gepasseerd. Ik zie 
dan ook geen enkele reden om er 
voorlopig mee op te houden. Het 
is veel te leuk om dit te blijven 
doen.’ 

Berthe Smit aan het werk in haar wijk Park Arenberg. En passant verwijdert ze een plastic flesje.

Vrijwilligersactie NLdoet
Aanvragen van subsidie kan nog tot 25 januari 

Vrijdag 11 en zaterdag 12 maart vindt weer de landelijke vrijwilligersactie NLdoet plaats. 
Ook in de Gemeente De Bilt doen weer tientallen vrijwilligersorganisaties mee aan deze actie. 

Overweegt uw organisatie ook om mee te doen? Doe het! Het levert u ontzettend veel op. 

NLdoet is een prachtige kans voor 
organisaties om hun vrijwilligers-
werk een boost te geven. Orga-
nisaties, die eens hebben meege-
daan, doen dat de volgende jaren 
vaak opnieuw. Wat maakt NLdoet 
zo populair: 

1. NLdoet-acties worden door 
veel organisaties en vrijwil-
ligers omschreven als een ont-
zettend gezellige en feestelijke 
dag. 

2. Samen met een groep vrijwil-
ligers kunt u een grote klus 
klaren. 

3. U kunt hiervoor een financiële 
bijdrage van 400 euro aanvra-
gen bij het OranjeFonds. 

4. Meedoen zorgt gegarandeerd 
voor lokale publiciteit 

5. Regelmatig houden organisa-
ties nieuwe vrijwilligers over 
aan een NLdoet-dag. 

Meer weten
Maar hoe pakt u dat nou aan? 
Welke klussen zijn geschikt om 
aan te bieden tijdens NLdoet en 
hoe organiseert u zo’n dag? De 
vrijwilligerscentrale van MENS 
De Bilt denkt hierin graag met u 
mee en biedt advies. 

Neem contact op met Ingrid Huis-
man via vrijwilligerscentrale@
mensdebilt.nl of tel. 030 4770595. 

Bedrijven die zich vrijwillig wil-
len inzetten voor NLdoet kunnen 
contact opnemen met Judith Boe-
zewinkel van Samen voor de Bilt 
via judith@samenvoordebilt.nl of 
tel. 06 11564957. Tijdens NLdoet kun je alles doen.

Gehele maand januari MAANDMENU € 20,16.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
13-01
Do.

14-01
Vr.

15-01

Saté van varkenshaas,
frietjes en sla

of
Sliptongetjes gebakken

in de roomboter
(2 stuks € 10,00)
(3 stuks € 14,00)

of
Vegetarische wokreepjes met 

Oosterse groenten

€ 10,-

Woe.
20-01
Do.

21-01
Vr.

22-01

Malse runderfilet
met truffeljus

of
Kabeljauwfilet
met gambasaus

of
Indische schotel

met satésaus en pittige omelet

€ 10,-
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