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Verkeerregelaars richten
stichting op

door Henk van de Bunt

In De Bilt zijn momenteel 23 verkeersregelaars actief die tijdens evenementen ondersteuning 
verlenen. Sinds november 2014 zijn ze verenigd in een stichting waarbij gestreefd wordt

naar naar kwaliteit, een professionele uitstraling en werkwijze.

Voorzitter Dennis Hondema: ‘Als 
stichting zorgen wij er voor dat 
verkeersregelaars tijdig hun be-
voegdheid halen en door de ge-
meente zijn aangesteld om hun 
taak te kunnen uitvoeren. Naast 
evenementen binnen de eigen ge-
meente zijn wij ook actief in ande-

re plaatsen binnen de regio Utrecht 
en soms zelfs daarbuiten’.

Bepaalde tijd
Verkeersregelaars en verkeersbri-
gadiers regelen het verkeer en zor-
gen zo voor de veiligheid van weg-
gebruikers. Een verkeersregelaar 

kan op meerdere plaatsen worden 
ingezet; bijv. bij evenementen, bij 
het begeleiden van lange, hoge en 
brede transporten en bij tijdelijke 
verkeersmaatregelen. Verkeersbri-
gadiers regelen het verkeer op een 
vaste plaats, zoals bij een school. 
De gemeente stelt verkeersrege-

laars aan voor een eenmalig evene-
ment of voor bepaalde tijd. Als dit 
voor bepaalde tijd is, vraagt de ge-
meente een aanstellingspas aan bij 
het Verkeerscentrum Nederland. 
Deze pas is bestemd voor beroeps-
matige verkeersregelaars.

Reorganisatie
Onder andere door reorganisatie 
bij de politie en het afstoten van 
taken, zoals het regelen van het 
verkeer tijdens evenementen, zijn 
de (vrijwillige) Verkeersregelaars 
steeds belangrijker geworden. Een 
organisatie die een evenement or-
ganiseert heeft nu twee opties: het 
inhuren van beroepsmatige ver-
keersregelaars of door gebruik te 
maken van vrijwillige verkeers-
regelaars. Ondanks dat een weg-
gebruiker verplicht is een aanwij-
zing van een verkeersregelaar op 
te volgen, gebeurt het een enkele 
keer dat deze wordt genegeerd. 

Hondema: ‘Heel erg stom want, 
naast dat het gevaar oplevert voor 
andere weggebruikers is het met 
ingang van 1 januari jl. ook een 
strafbaar feit en zal de overtreder 
zich moeten verantwoorden voor 
de strafrechter’.

Opleiding
Verkeersregelaars binnen de stich-
ting krijgen naast de verplichte 
E-learning, die recht geeft op be-
voegdheid, ook een praktijkdag, 
waar men onder leiding van een 
ervaren en bevoegd instructeur 
nog wat extra praktijk ervaring op 
doet. De stichting is voortdurend 
op zoek naar personen die het leuk 
vinden om het huidige team te ko-
men versterken. 

Wie zich wil aanmelden of meer 
informatie wil, kan een mail sturen 
naar info@vkr-debilt.nl of de web-
site www.vkr-debilt.nl bezoeken.

Enkele van de momenteel 23 
verkeersregelaars zijn v.l.n.r. Wim 
Brinkhorst, Joey Rigter, Dennis 
Hondema, Werner Erlemeyer en 
Margreet van Laar

 (foto Hermine Broggel)

Modderpad
Bij de aanleg van de nieuwe rotonde op de kruising Massijslaan / Ley-
enseweg zijn ze een stukje voet- en fietspad kwijt geraakt. De betegel-
de en verharde paden lopen nu dood bij de ingang van de supermarkt. 
Halverwege zijn er als obstakels fietsklemmen dwars geplaatst. Voor 
calamiteiten is er nog wel een smal betegeld pad aangelegd vanaf de 
nooduitgang van de supermarkt. Maar de ontsnappingsroute is nog 
maar één kant uit, richting de onoverzichtelijke kruising met de Ber-
lagelaan. De vraag is wanneer de oude betere situatie weer hersteld 
wordt zodat we niet meer door de modder hoeven te lopen. 

(Johan L’Honoré Naber)

Langs de Leyenseweg en de Plus-supermarkt gaat het voetpad nu 
door het zand en bij slecht weer door de modder.

Kamerlid op 
werkbezoek in De Bilt

De VVD afdeling De Bilt ontving maandag 16 februari Tweede Ka-
merlid Barbara Visser. Zij is voor de VVD in de Kamer woordvoerder 
Verkeer, Vervoer en Water. Bij station Bilthoven kreeg zij van Maarten 
Teunissen en Luuk van Hengstum van Prorail een rondleiding langs 
de tunnelwerkzaamheden. Zij kreeg te horen dat de werkzaamheden 
volgens planning verlopen en dat de fiets-/voetgangerstunnel op 30 mei 
wordt opgeleverd. [GG]

Begeleid door prominente Biltse VVD’ers neemt Tweede Kamerlid 
Barbara Visser (derde van links) de werkzaamheden bij station 
Bilthoven in ogenschouw.



Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

22/2 • 10.30u - Mevr. ds. L.J. Blok

Pr. Gem. Zuiderkapel
22/2 • 9.30u - Ds. A. Beens

22/2 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
22/2 • 10.30u - Bez. samenkomst

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

22/2 • 10.00u - Dhr. Jan Poot

R.K. Kerk O.L. Vrouw
22/2 • 10.30u - Pater G. Oostvogel

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
22/2 • 10.15u - Ds. H. Sj. Wiersma 

22/2 • 17.00u - Ds. A.P. van de Velde

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

22/2 • 10.00u - Ds. A.J. Plaisier
22/2 • 19.00u - Ds. W. Markus

Immanuelkerk
10.00 uur ds. G.M. Landman

19.30 uur Taizé-dienst

Opstandingskerk
10.00 uur mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
22/2 • 10.30u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
22/2 • 10.00u - Dhr. J. Engberts

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
22/2 • 10.30u - ds. T. Meijer

Herst. Herv. Kerk
22/2 • 10.30u - Ds. W. van Vlastuin

22/2 • 18.00u - Ds. van Reenen

Hollandsche Rading
Kapel PKN

22/2 Gezamenlijke dienst in 
Ontmoetingskerk Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

22/2 • 10.00u - Ds. R.W. de Koeijer
22/2 • 18.30u - Ds. G. Wassinkmaat

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk

22/2 • 10.00u - Ds. R. Alkema 

St. Maartenskerk
21/2 • 19.00u - Pastor Jozef Wissink
22/2 • 10.30u - Pastor Jozef Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

22/2 • 10.00u - Ds. J.W. Ploeg
22/2 • 18.30u - Ds. P.G. Vellekoop

PKN - Herv. Kerk
22/2 • 10.00u - Ds. P. B. de Groot

22/2 • 18.30u - Ds. P. Veerman

De Vierklank
Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
tel. 0346-211992
e-mail info@vierklank.nl
www.variopers.nl
bereikbaar ma. t/m vrij 8.30-17.00 uur

Bel of mail bij bezorgklachten naar:
0346 211992 of info@vierklank.nl
Krant op internet www.vierklank.nl

 De Vierklank 2 18 februari 2015

‘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

VOORBEREIDING EN BEGELEIDING  

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

De vele blijken van medeleven na het overlijden
van mijn lieve vrouw

Nel Staudt-Stoffelsen
op 11 december 2014 waren voor mij een grote steun.
De bloemen gaven mij troost.

Mijn oprechte dank hiervoor.
Wim Staudt

1965 2015
Psalm 121:1

D.V. dinsdag 24 februari 2015 hopen onze 
ouders en opa en oma;

Kees & Maartje Lam
te gedenken dat zij 50 jaar getrouwd zijn.

Wij zijn dankbaar dat wij dit met hen mogen vieren!

De kinderen en kleinkinderen: 
Kees 

Johan en Liesbeth, Robin, Danny, Nicole
Aria en Gert-Jan, Rianne, Gerben, Thijs 

Er is gelegenheid tot feliciteren van 
14.00 uur tot 16.00 uur in “Het Dorpshuis”, 

Pr. Christinastraat 2 in Westbroek.

“Bonne route et bonne chance”
Ton Rademaker

Na een kortstondig ziekbed is toch nog onverwachts 
overleden

Ton Rademaker
Antonius Maria

Zijn stem klinkt niet meer.

Wij zullen onze (schoon)vader, opa, vriend en broer missen.

 Bilthoven, † Maartensdijk, 
15 februari 1923  11 februari 2015

Cocky Rademaker en Wim Vosgezang

Tom Rademaker en Karin Rademaker-Schälin
Nora

Diny Honing-Heetebrij

Riet Stam-Rademaker

Correspondentieadres: 
Cornelis Koningstraat 4G, 6862 CK Oosterbeek

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Per abuis is in De Vierklank van vorige week, woensdag 11 februari 
het contactadres weggevallen in de rouwadvertentie van:

Reinou Jacqueline Wilhelmina
Snoep-Carstens

sinds 1989 weduwe van Hugo Snoep
Den Haag, 3 februari 1929 Bilthoven, 9 februari 2015

Het Contactadres is: Familie Snoep
p/a AdCura Uitvaartzorg, Dorpsweg 20, 3738 CE Maartensdijk

De afscheidsdienst heeft inmiddels plaatsgevonden.

Weeksluiting in Dijckstate

De (nieuw gevormde ) Hervorm-
de Gemeente te Westbroek e.o. 
organiseert op vrijdag 20 februari 
in Dijckstate aan het Maertens-
plein in Maartensdijk een week-
sluiting om 19.30 uur. Proponent 
G.A. van Ginkel uit Maartensdijk 
zal de bijeenkomst leiden. Er 
wordt een Bijbelgedeelte gele-
zen, daarover wordt een korte 
meditatie gehouden en er wordt 
gezongen. Na afloop is er gele-
genheid voor ontmoeting onder 
het genot van een kop koffie 
of thee. Voor eventueel vervoer 
kunt u bellen 0346-213592. 

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 20 
februari kunt u weer klaverjassen 
bij SVM. In de kantine van deze 
sportvereniging aan de Dieren-
riem in Maartensdijk bent u van 
harte welkom. Het klaverjassen 
begint om 20.00 uur en meedoen 
kost 3 euro. Er is ook een loterij, 
voor € 0,25 kunt u een lot kopen.

Taizéviering 

Zondagavond 22 februari om 
19.30 uur is er in de Immanuël-
kerk in De Bilt, een Taizéviering 
met koor en instrumentalisten in 
de sfeer van het Franse klooster 
in Taizé. Iedereen is van harte 
welkom.

Gods Mozaïek in
Ontmoetingskerk

Op zondag 22 februari organi-
seert de PKN-gemeente Maar-
tensdijk en Hollandsche Rading 
een middagdienst in de Ontmoe-
tingskerk Koningin Julianalaan 
26 in Maartensdijk. Het thema 
van deze dienst is ‘Gods Moza-
iek, wil ik daarbij horen?’. 

In deze dienst gaat Jan-Marcel 
Vellinga uit Amersfoort voor 
en wordt het geheel muzikaal 
ondersteund door de Praise and 
Worshipband Home. Deze laag-
drempelige dienst start om 17:00 
uur en wordt afgesloten met een 
gezamenlijke maaltijd.

Door adoptie is de kans te verkleinen
dat een afvalbak opeens gaat verdwijnen
is de adoptie gedaan
dan blijft die bak staan
en hou je schone straten en pleinen

Guus Geebel Limerick

Introductie Mindfulness  

Mindfulness betekent bewuste 
aandacht, in het hier en nu, en 
brengt je met beide voeten op 
de grond. Zondag 1 maart wordt 
in centrum de Linde van 14.00-
16.30 uur een gratis introductie 
workshop gehouden  Aanmelden: 
info@yoga-life.nl

Jezus in muziek

Op zondag 1 maart spreekt Carel 
ter Linden in De Woudkapel bij 
Haydn’s muziekstuk Die sieben 
letzte Worte unseres Erlösers am 
Kreuze. Pianiste Karin Kuijpers 
speelt de zeven sonates, waarna 
ds. ter Linden na iedere stuk toe-
licht welk aspect van Jezus laat-
ste uren door muziek verbeeld 
wordt. Aanvang 10.30 uur, adres: 
Beethovenlaan 21 Bilthoven, 
toegang vrij, vrijwillige bijdrage.
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Elektrische rijders kunnen 
laadpaal aanvragen

De wethouders Anne Brommersma van Duurzaamheid en Jolanda van Hulst van Mobiliteit 
namen vrijdag 13 februari op feestelijke wijze een oplaadpunt voor elektrische auto’s 

bij het gemeentehuis in gebruik.

Het was de start van de campagne 
om inwoners van de gemeente De 
Bilt, die elektrisch (willen gaan) rij-
den, te stimuleren om een openbaar 
oplaadpunt in hun buurt te laten 
plaatsen. De gemeente ziet erop toe 
dat zoveel mogelijk elektrische rij-

ders van zo’n punt gebruikmaken.

De handeling vindt plaats op het 
parkeerterrein bij de ingang van 
het gemeentehuis. De wethouders 
worden daarbij geholpen door een 
inwoner van de gemeente De Bilt, 

die als eerste met zijn auto het op-
laadpunt in gebruik nam.

Energieneutrale 
De gemeente De Bilt stimuleert 
elektrisch rijden als een bijdrage in 
de ambitie om in 2030 een energie-

neutrale gemeente te zijn. De eer-
ste twintig oplaadpalen worden in 
2015 geplaatst. Afhankelijk van de 
vraag komen er in de jaren daarna 
nog enkele tientallen bij. Voor de 
realisatie van de nieuwe oplaadpa-
len werkt de gemeente De Bilt de 
komende jaren met andere gemeen-
ten samen binnen Metropoolregio 
Amsterdam. Hierdoor betaalt de 
gemeente 1.100 euro in plaats van 

de ongeveer 5.000 euro, die een 
enkele oplaadpaal kost. Inwoners 
kunnen een oplaadpunt aanvragen 
via www.debilt.nl/laadpalen. 

Elektrische oplaadpalen zijn niet 
nieuw binnen de gemeente De Bilt. 
Er staan er al bij het H.F. Witte 
Dorpscentrum in De Bilt en bij 
winkelcentrum De Kwinkelier in 
Bilthoven. 

Wethouder Anne Brommersma (Duurzaamheid) en collega Jolanda van Hulst (Mobiliteit) waren 13 februari 
bij de ingebruikname van het eerste oplaadpunt bij gemeentehuis Jagtlust door de heer Tieman uit Groenekan. 
[foto Reyn Schuurman].

Eet, beleef en ontmoet
Leer onbekende bekenden kennen aan tafel 

Sinds enige jaren organiseert Stichting Eet Mee! een weekend waarin 
bewoners, bedrijven en organisaties in de gemeente De Bilt plaatsgeno-
ten kunnen uitnodigen voor een nadere kennismaking.

Het concept is simpel. Je nodigt een of meerdere personen, ‘onbekende 
bekenden’ die je beter zou willen leren kennen uit voor een kop koffie 
met iets lekkers, de lunch, een drankje met een hapje of een etentje.. 
Dat kan iemand uit de straat zijn, van de sportschool, maar ook een al-
leenstaande oudere of een student uit de buurt. Met de buren een buffet 
organiseren waarvoor iedereen iets lekkers meebrengt kan natuurlijk 
ook. Boeiende gesprekken gegarandeerd en waardevol voor betere con-
tacten in de woonomgeving.

Bedrijven
Voor bedrijven en maatschappelijke instellingen is deelname aan Eet 
Mee! bij Sofie een originele manier om klanten, relaties, buren of col-
lega’s uit te nodigen voor bijvoorbeeld de vrijdagmiddagborrel of een 
lunch met een rondleiding door het bedrijf. Zo nodigde vorig jaar de 
Immanuelkerk haar buren uit voor een buffet. Ook dit jaar doen ze mee. 
Net als winkeliersvereniging Planetenbaan, die haar klanten uitnodigt 
voor een lunch. Maar het kan ook intern: een lunch organiseren voor 
de collega’s bij de koffieautomaat die elkaar best eens langer zouden 
willen spreken. 

Wil je meedoen aan Eet mee! bij Sofie en op 27, 27 of 29 maart je tafel 
dekken voor bekende onbekenden, meld je daan aan als deelnemer via 
info@eetmee.nl of telefonisch: 030 2213498. Stichting Eet Mee! zorgt 
voor mooie uitnodigingskaarten

Reinaerde woning 
5 jaar

Afgelopen week bestond De Reiger 5 jaar. De Reiger is een woning 
aan de Reigerlaan in Bilthoven waar 26  mensen met begeleiding van 
Reinaerde wonen. Aan de bewoners was gevraagd wat ze zouden wil-
len hebben voor hun ‘verjaardag’. De meeste stemden op bowlen, zodat 
bewoners, begeleiders en vrijwilligers vorige week de banen van hotel 
Mitland onveilig hebben gemaakt. Het was een groot succes waarbij de 
bewoners, waaronder Daniel, Frank en Gertjan, hele mooie scores neer 
hebben gezet.             (Joost Hamelynck)

Bewoners Evert, Bob, Nico en Mark beleefden een feestelijke middag 
op de bowlingbaan.

Brigitte nam afscheid van haar
vader in een aantal stappen...

Het huis van Brigitte staat vol 
met Buddha-beelden. Ik ruik de 
geur van wierook. In die medita-
tieve omgeving licht Brigitte haar 
wensen toe. Het wordt een klein, 
intiem afscheid van haar vader. 
Als de dag is aangebroken 
kunnen belangstellenden nog 
afscheid van haar vader nemen 
en dan dekt Brigitte haar vader 
voor het laatst toe: ze sluit zelf 
de kist. Ik mag haar begeleiden 
en voel dat ik betrokken ben bij 
een heel persoonlijk moment. 

Brigitte brengt haar vader naar 
de herdenkingsruimte, waar we 
met elkaar praten en luisteren 
naar muziek. Na afloop bege-
leiden we haar vader naar het 
naastgelegen crematorium waar 
de crematie zal plaatsvinden. 
Daarna lopen we terug om bij 
een kop koffie na te praten. Een 
passend afscheid, vindt Brigitte. 
Ze wil nog drie stappen zetten.

Brigitte heeft de as van haar 
vader op 5 december mogen 
ontvangen en op die dag heeft 
ze een deel van de as naar het 
strooiveld gebracht waar ooit de 

Eind september ging ik op bezoek bij Brigitte. Haar vader was die dag overleden en Brigitte wilde 
samen met mij de uitvaart bespreken. Ze was erg aangedaan, want met haar vader had ze een 
vriend verloren. De band tussen vader en dochter was ijzersterk. Ze schreef op de dag van zijn 
overlijden: “vandaag ging voor mij de wereld stuk – de wereld die wij samen kenden”. 

as van haar moeder is uitge-
strooid. Zo is haar vader verenigd 
met haar moeder. Volgens de 
Chinese filosofie is 5 het cijfer 
van het midden, waarin zich het 
vrouwelijke (Yin) en het manne-
lijke (Yang) verenigt. Bovendien 
staat het voor de vijf zintuigen.

Ook het cijfer 3 komt weer terug 
in het afscheid (de uitvaart was 
op 3 oktober). Op 12 december 
(1 + 2 = 3) heeft Brigitte een ring 
laten maken waarin een beetje 
as van haar vader is verwerkt. 3 
is de oplossing van tegenstellin-
gen: vader, moeder en kind (het 
resultaat van de vereniging van 
man en vrouw). Het vertegen-
woordigt de drievoudige aard 
van de mens, de eenheid van 
lichaam, ziel en geest. Maar ook 
de Heilige Drie-eenheid. 

Op 23 december (2 + 3 = 5) 
heeft Brigitte de overige as in 
een urn in de vorm van een 
Buddha-hoofd gedaan. Het is 
de dag voor Kerstavond, vroeger 
altijd een feestdag voor Brigitte. 
En zo sluit ze het afscheid van 
haar vader af. Ze heeft nu een 

plek om naar toe te gaan (het 
strooiveld), draagt een deel van 
de as van haar vader altijd bij zich 
in een ring en heeft een urn met 
de as waardoor ze zijn aanwezig-
heid altijd kan voelen. 

Het verlies blijft, maar de herin-
nering is goed. Brigitte heeft haar 
vader niet alleen tot het laatste 
moment verzorgd, ze heeft zijn 
afscheid ook zelf vormgegeven. 
En dat maakt deze uitvaart zo 
bijzonder en waardevol. Brigitte 
kan nu verder met haar eigen 
leven.

Hebt ú vragen?
U mag mij altijd bellen!

lichaam, ziel en geest. Maar ook 

de dag voor Kerstavond, vroeger 
altijd een feestdag voor Brigitte. 

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

advertorial
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL
WOENSDAG GEHAKTDAG

Lamsboutschijven 
naturel/gemarineerd

3
voor 5.00

100
gram 1.75

500
gram 5.50

500
gram 5.50

Schouderkarbonade
ribkarbonade               4 + 1 gratis

Riblappen 

Hacheevlees  

Oma’s gehaktballen

LANDGOED KAAS 
BASILICUM

STOMPETOREN 
OUD

3.98250
gram

3.25100
gram

1.49100
gram

5.98500
gram

NOTEN 
HUISMELANGE

MACADAMIA’S 

6 halen / 
   5 betalen

ARGENTIJNSE STEAK
MALSE BIEFSTUK OMWIKKELD 
MET SPEK EN GEKRUID MET 
ARGENTIJNSE KRUIDEN. 1.98100

gram

Special van de week! 

vers gebrand

Ei-Bieslooksalade
Filet-Americain
Selderijsalade 3x 100

gram 4.49

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

Rosbief
Boerenham
Fricandeau 3x 100

gram 4.49

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

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

Gehaktschnitzels
Runderschnitzels
Varkensschnitzels
Kipschnitzels

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst
Paardenworst

Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

1 
kg 7.98

2 
kg 14.00

SHOARMA
Extra donderdag voordeel:

op=op

KALFSFILET MET VERSE UI!

Tip voor het weekend:

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
Varkenshaas
IN CHAMPIGNONROOMSAUS + GEB. AARDAPPELS

_________________________100 GRAM 0,99
Pasta met gevulde kip
EN GROENTE

________________________ 100 GRAM 1,25
Prei - gehaktschotel
MET HAM EN KAAS

_________________________100 GRAM 0,99
Zaterdag verse Sushi!!!

Bredase 

Spruiten
500 GRAM

Suprieur

Roerbakgroente
400 GRAM

Vitamine shot

Blauwe Bessen
2 DOZEN

ALLEEN MAANDAG 23, DINSDAG 24
EN WOENSDAG 25 FEBRUARI

0,59 1,992,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot
___________________________ 100 GRAM  0,70

HOLLANDSE

Pluksla
_________________ZAK 150 GRAM 1,39
Heerlijke Mandarijnen 

Handsinaasappels
en Bloedsinaasappels

VERS GESNEDEN

Bietjes
____________________500 GRAM 0,99
SAP.. SAP.. SAP..

Perssinaasappels
______________________ 2 KILO 1,99
Spaghetti Bolognese
____________________100 GRAM 0,99
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OVERNACHTEN
VERGADEREN
EXCLUSIEF AF TE HUREN

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

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

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

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

HOTEL    VERGADEREN    EXCLUSIEF AF TE HUREN

Uitvaartzorg bij Tap DELA in 
vertrouwde handen

door Guus Geebel

In april 2013 gingen de aandelen van familiebedrijf Tap Uitvaartzorg over naar coöperatie 
DELA. Deze onderneming kwam daarmee in het bezit van crematorium en begraafplaats 
Den en Rust en uitvaartcentra in Bilthoven, Utrecht, Zeist en Doorn. Bijna alle zeventig 

medewerkers van Tap Uitvaartzorg behielden hun baan in de nieuwe organisatie.

‘De uitvaartzorg is door de over-
name niet veranderd’, vertelt Joke 
Temming. ‘Het gaat erom dat alles 
mogelijk blijft en dat we de kwa-
liteit blijven omarmen. Tap DELA 
staat voor ontzorgen. Voor, tijdens 
en na een overlijden.’ Joke Tem-
ming is bij de nieuwe organisatie 
de spin in het web, net zoals zij 
dat was bij Tap Uitvaartzorg. Zij 
heeft een PR achtergrond en werk-
te onder meer bij de ANWB en 
bij Bruna. In 2000 begon ze haar 
werkzaamheden bij Tap en maakte 
actief een aantal nieuwe ontwikke-
lingen mee. 

Tap nam in 2000 de uitvaartonder-
nemingen Ouwerkerk in Utrecht 
en Jansen in Doorn over. Beide 
locaties werden gerenoveerd tot 
eigentijdse rouwcentra. In 2008 
kwam daar het rouwcentrum Tap 
Zeist bij, waar ook een klein kan-
toor in is gevestigd. ‘De overname 
geeft wel veranderingen voor het 
personeel. We zijn een groter team 
geworden en doen de uitvaarten 
met elkaar. De mensen kenden 
elkaar wel al een beetje, maar nu 
zitten we bij elkaar en doen het 
samen. We kunnen zo ook kennis 
overdragen.’

Coöperatie
De vereniging Draagt Elkanders 
Lasten (DELA) werd in 1937 in 
Eindhoven opgericht om de leden 
tegen een beperkt maandelijks be-
drag te verzekeren van een waar-
dige begrafenis. In die tijd werd 
iemand die geen geld had voor een 
uitvaart ‘s morgens vroeg in een 
hoekje van het kerkhof begraven. 
In 1942 werd de vereniging omge-
zet in een coöperatie. Met het geld 
dat de leden gezamenlijk inleggen 

verzorgt de onderneming een goe-
de uitvaart voor haar leden, zon-
der tussenkomst van derden. De 
coöperatie heeft ruim drie miljoen 
leden en bezit vestigingen in heel 
Nederland en België. Tap DELA 
maakt daar deel van uit. Esther 
Sijberden is daar sinds mei 2014 
regiomanager van. Na jarenlang 
werkzaam geweest te zijn als inte-
rim-manager en consultant, maak-
te zij in 2001 de overstap naar de 
uitvaartbranche. Ze was onder 
meer directeur van het crematori-
um in Dieren, en begraafplaats en 
crematorium Moscowa in Arnhem. 

Kwaliteit
Coöperatie DELA wil de dienst-
verlening in uitvaartzorg landelijk 
op uniforme wijze aanbieden. Es-
ther Sijberden: ‘Bij een uitvaart 
blijft echter alles mogelijk. Het 
gaat erom dat de prijs op uniforme 
wijze tot stand komt en in het ver-
zekeringspakket overal hetzelfde 
wordt aangeboden. We verzorgen 
de plechtigheid met eigen mede-
werkers en maken zo veel moge-
lijk gebruik van eigen faciliteiten. 
Op die manier wordt de kwaliteit 
geborgd en krijgen alle leden een 
gelijkwaardige behandeling. 

Het is overigens niet zo dat een 
DELA uitvaart altijd hetzelfde is. 
Elke uitvaart is verschillend om-
dat rekening wordt gehouden met 
de wensen van de nabestaanden.’ 
Joke Temming: ‘Eigenlijk is wat 
DELA in het groot doet hetzelfde 
als wat Tap in het klein deed. Zo 
heb je ook alles in de hand. Je 
hoeft niet per se lid te zijn om toch 
gebruik te kunnen maken van onze 
dienstverlening en te profiteren 
van bepaalde voordelen.’

Maatschappelijk ondernemen
Tap DELA biedt onder de naam Tap 
cultuur de gelegenheid bijzondere 
culturele evenementen te beleven. 
Tap cultuur heeft zo een link naar 
maatschappelijk ondernemen. De 
onderneming is hoofdsponsor van 
de Nieuwe Philharmonie Utrecht 
en draagt het orkest en haar activi-
teiten een warm hart toe. De onder-
neming maakte het onlangs gehou-
den Spiritueel Filmfestival in de 
Michaëlkerk in De Bilt mede mo-
gelijk. Onder de slogan ‘met elkaar 
voor een ander’ heeft coöperatie 
DELA in 2007 een landelijk goe-
dedoelenfonds opgericht. Bij het 
fonds kunnen leden en medewer-
kers projecten indienen die zij zelf 
als vrijwilliger organiseren. Maar 
zij kunnen ook deelnemen aan ac-
tiviteiten die het fonds organiseert. 
Thema van het fonds is: Onbeperkt. 
Iedereen wil van betekenis zijn. 
Ook mensen met een beperking, 
die vaak afhankelijk zijn van hulp. 
‘Bij coöperatie DELA geloven we 
in een waardig afscheid voor ieder-
een, maar we geloven vooral dat we 
er zijn voor elkaar.’

Geschiedenis Tap
Op 1 april 1923 startte Frederik 
Bernardus Tap de begrafenison-
derneming Tap in Bilthoven. Daar-
naast werkte hij als butler bij Ba-
ron van Hardebroek. In 1935 nam 
hij het initiatief tot de aanleg van 
de begraafplaats Den en Rust in 
de bossen bij de Frans Halslaan. In 
1936 werd de eerste steen gelegd 
voor de bouw van een aula annex 
dienstgebouw en dienstwoning. 
Tap Uitvaartzorg en begraafplaats 
en crematorium Den en Rust waren 
tot 2013 in handen van de vierde 
generatie van de familie Tap.

Joke Temming en Esther Sijberden (rechts).

Volle bak in Toutenburg
Het Rode Kruis De Bilt organiseer-
de zaterdag 14 februari een gezel-
lige middag in Toutenburg, Maar-
tensdijk. Ongeveer 60 bezoekers uit 
Bilthoven, De Bilt, Maartensdijk 
en Westbroek waren op de uitno-

diging afgekomen. Wijkwethouder 
Madeleine Bakker kwam onaange-
kondigd op bezoek en nam alle tijd 
om met de bezoekers een praatje te 
houden. Haar aanwezigheid werd 
erg op prijs gesteld. Er waren drie 

Rode Kruis-bussen nodig om alle 
gasten te vervoeren. Na een aantal 
ronden Rad van Avontuur en een 
gezellige ontmoeting werd de mid-
dag afgesloten met een overheerlijk 
stamppottenbuffet. [HvdB]

Vrolijke gezichten tekenden de door het rode Kruis georganiseerde middag.

Prins Barn XLIV en Page 
Shannon krijgen sleutel 

Tegenwoordig hebben veel (Carnavals-)verenigingen te kampen met te 
weinig leden, en dit geldt ook voor De Weergodden in De Bilt. Voor 
het eerst in haar 44-jarig bestaan heeft deze carnavalsvereniging geen 
Prins. Daarom ging op zaterdagochtend 14 februari Jeugdprins Barn 
XLIV en zijn Page Shannon naar het gemeentehuis om uit handen van 
burgemeester Arjen Gerritsen de ‘sleutel van De Bilt’ in ontvangst te 
nemen. [foto Reyn Schuurman] 

Start bouw 

Donderdag 12 februari gaf wethouder Hans Mieras het officiële 
startsein van het nieuwbouwproject Melchior in Bilthoven. Hij deed 
dat onder meer door het ingraven van een tijdcapsule met daarin de 
bouwtekeningen, lokale week- en nieuwsbladen, een flesje water en wat 
euromuntstukken. (foto Reijn Schuurman).
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OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

De nacht bepaalt uw dag!

 B E D D E N

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

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

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

Showroom Sale
Korting 
tot 50% 
op diversen 
showroom
modellen

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

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

UITVERKOOP
PROFITEER NU VAN DE LAATSTE 

ARTIKELEN TEGEN TE GEKKE PRIJZEN!

Originele  inktpatronen
        

HP 20 (C6614)  van € 29,50 voor € 12,50
HP 23 (C1823)  van € 31,50 voor € 19,50
HP 58 (C6658)  van € 23,50 voor € 16,00

     HP 344 (C9363)  van € 29,50 voor € 19,50

Brother DR2000 drum  van € 75,00 voor € 37,50

WIJ STOPPEN MET DE 

VERKOOP VAN SUPPLIES

Epson T007  van € 31,50 voor € 12,00
Epson T008  van € 25,50 voor € 10,00
Epson T017  van € 43,50 voor € 15,00
Epson T050  van € 32,50 voor € 12,50

service voor ondernemers

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan      

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

Praten kan altijd...

Voor onderweg…
Gevulde Koekenper stuk € 1,-

2 zakken
Witte bollen

€ 2,50

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

Wiskunde Aan Huis
wiskundig talent!

• Heb jij gevoel voor 
het vak wiskunde en 
ben je in staat dit 
met geduld over te 
brengen?
• Kom ons team 
versterken en geef 
bijles aan leerlingen 
van de middelbare 
school. 

info@wiskundeaanhuis.nl
www.wiskundeaanhuis.nl 

06-23711480

Interesse of graag meer info?
Neem gerust contact met ons op.

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL*m.u.v. basis artikelen en nieuwe collectie

LAATSTE RONDE

OP DE HELE
WINTERCOLLECTIE

70%
KORTING*
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• Vertrouwd en persoonlijk
• Herhaalrecepten als vanouds
• Gratis bezorging in gehele gemeente

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

 
Voor u verandert er niets.

De Noorder Apotheek op de Molenweg
blijft uw vertrouwde adres

blijft er voor u

Noorder Apotheek Molenweg

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

Wat komt er voor het H.F. Witte
‘Gebeurt er nog wat met het veld voor het H.F. Witte Centrum?’ Deze vraag werd het vaakst 
gehoord aan de deur op woensdag 28 januari. Op deze avond trok een wijkteam van de PvdA 
de buurt rondom ’t Hoekie in om te vragen wat er goed gaat in de buurt, wat er minder goed 

gaat en wat de politiek daar aan zou kunnen veranderen.

Antwoorden uit de wijk te over: 
‘Laat het zwembad er maar bou-
wen’; ‘Maak er een behoorlijk gras-
veld van zodat de kinderen er kun-
nen spelen’; ‘Zet er een speeltuintje 
op’. Na het vertrek van de tijdelijke 
supermarkt, bleef het terrein braak 
liggen tot verdriet van de buurt. Het 
zwembad werd in dit verband vaak 

genoemd. Volgens veel buurtbewo-
ners zou het goed zijn het nieuwe 
zwembad bij de sportvelden van 
Weltevreden te situeren. Het oude 
plan van toenmalig (GroenLinks-
PvdA) wethouder Mittendorff om 
de sport mooi bij elkaar te plaatsen, 
kwam nog regelmatig spontaan ter 
sprake. 

Zaaien
Navraag door PvdA fractievoorzit-
ter Hagedoorn bij wethouder van 
Hulst (VVD) leverde op dat zij 
heeft toegezegd het grasveld zodra 
het kan te egaliseren en in te zaaien. 
De gemeente heeft vooralsnog geen 
plannen met het grasveld. Helaas is 
er geen speeltuin ‘over’. De wet-
houder heeft wel een ‘Panna-veldje’ 
in de aanbieding voor de buurt, dat 
op die plek kan worden aangelegd.

Verkeershinder
Erg tevreden zijn de bewoners met 
de wijkvereniging die er samen met 
de gemeente voor heeft gezorgd dat 
er  speeltuintjes zijn aangelegd. Ook 
maakt de wijkvereniging zich sterk 
voor het aankaarten van de verkeer-
shinder bij de gemeente. Er rijdt 
nu regelmatig zwaar vrachtverkeer 
door de wijk. Ook het groenonder-
houd was eerder een bespreekpunt, 
nu is de wijk hier tevreden over. 
Wel vindt men dat de gemeente wat 
vaker de bosjes zou mogen snoeien 
bij het ‘schelpenpaadje’.  

(Geert Slot)
Maandelijks op wijkbezoek. ‘Op deze manier blijven we dichtbij de 
mensen en benaderbaar’, aldus fractievoorzitter Krischan Hagedoorn. 

Muzikaal talent in de Michaëlkerk
Zaterdagavond 14 februari gaven leerlingen van de Academie Muzikaal Talent (AMT) een 
concert in de Michaëlkerk in De Bilt. De AMT is een Utrechtse opleiding voor getalenteerde 

jonge musici, die later vaak doorstromen naar een conservatorium. 

De musici, in de leeftijd van 15 tot 
18 jaar, boeiden het publiek met 
muziek uit de klassieke tijd tot 
heden. Het niveau dat deze jonge 
mensen haalden was heel bijzonder. 
De meeste musici uit deze groep 
hebben al prijzen gewonnen op de 
nationale podia, zoals het Prinses 
Christina Concours in Den Bosch. 
In de hal van de kerk bleef het pu-
bliek nog lang nagenieten van deze 
bijzondere avond.        (Frans Poot)

Léa Hemmerlin en Wytze de Swart; 
oud-leerlingen van de Biltse 
Muziekschool en de talentenklas 
spelen een stuk van de Amerikaanse 
componist G. Wanamaker.

Café Chantant
Zondag 22 februari wordt in wooncentrum Schutsmantel, Bilthoven 
Café Chantant gehouden. Een programma waarin humor en ernst bei-
den een plekje hebben met liedjes van weleer, zoals van Toon Hermans, 
Jacques Brel, Lou Bandy, Wim Sonneveld (Friso Wiegersma), Martine 
Bijl en anderen. Een gezellige muzikale reis waarop men met uiteen-
lopende typetjes zal kennismaken. Uitvoerenden zijn de bekende Hou-
tense muzikant Hans Manders (accordeon en mondharmonica) en Jan-
net Vegter (zang en performance). Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis.

Door woningisolatie 
een beter energielabel

Afgelopen week heeft iedere woningeigenaar 
een brief ontvangen over het energielabel van 
de woning. U kende zo’n label misschien al 
van uw koelkast of wasmachine. Sinds 1 ja-
nuari 2015 is het energielabel verplicht bij de 
verkoop of verhuur van een woning. Het label zal van invloed zijn op 
de koopprijs. Logisch, want in een slecht geïsoleerde woning ben je 
veel meer kwijt aan stookkosten dan in een energiezuinige woning.

Lang niet alle huizen in Nederland zijn gekeurd en als u nog niet over 
een officieel energielabel beschikt, heeft u er daarom voorlopig een 
toegewezen gekregen. Voorlopig, omdat u er zelf voor kunt zorgen dat 
u een beter label krijgt. Een unieke mogelijkheid daartoe is de actie ‘De 
Bilt Bespaart Energie’ waaraan al ruim 400 eigenaar-bewoners in de 
gemeente hebben meegedaan. 

Kernen
Inwoners van Bilthoven-Noord, Hollandsche Rading, Maartensdijk en 
Westbroek ontvangen nog deze maand een brief waarin ook zij worden 
uitgenodigd om mee te doen. Dat wil zeggen als het gaat om wonin-
gen die vóór 1976 zijn gebouwd. De campagne heeft tot doel u te on-
dersteunen bij het realiseren van een comfortabele en energiezuinige 
woning met lagere woonlasten. U kunt voor € 45 (normaal € 115) uw 
woning laten scannen door een deskundige adviseur. Inmiddels hebben 
al ruim 400 eigenaar-bewoners een energiescan aangevraagd en velen 
hebben al één of meer isolatiewerkzaamheden laten uitvoeren. 

Scan
Bij de scan wordt gekeken naar het energieverlies, kansrijke bespa-
ringsmaatregelen en mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepane-
len. Naast een adviesrapport ontvangt u een offerte om (een deel van) 
de maatregelen te laten uitvoeren. Hierbij worden zoveel mogelijk lo-
kale ondernemers betrokken. U kunt zich als deelnemer aanmelden via 
het formulier dat u ontvangt als bijlage bij de brief. Inwoners van de 
andere kernen kunnen ook nog steeds meedoen en zich aanmelden via 
onze website.                  (Henk Zandvliet)

Geld verdienen door beter te isoleren.

GroenLinks start verkiezingscampagne
Zaterdag 14 februari ging op de Hessenweg in De Bilt GroenLinks als eerste partij in de 
gemeente op campagne voor Provinciale Staten. Voordat een aantal leden het winkelend 

publiek met Valentijnskaartjes ging verrassen werden ze toegesproken door Henk Zandvliet, 
nummer 7 op de kandidatenlijst, en wethouder Anne Brommersma.

Zandvliet gaat in op een aantal am-
bities die Groen-Links in de pro-
vincie wil realiseren. De partij wil 
dat Utrecht koploper wordt in duur-
zaamheid, liefst met lijsttrekker 
Mariëtte Pennarts als gedeputeerde. 

‘Met energiebesparing en duurza-
me energie maken we de Utrechtse 
economie sterker en schoner.’ De 
partij wil natuurgebieden uitbrei-
den en beschermen, en de fiets ruim 
baan geven. GroenLinks zet zich in 

voor een modern en efficiënt open-
baar vervoer en wil een netwerk 
van oplaadpunten voor elektrische 
auto’s. Meer banen voor iedereen 
en oplossingen voor leegstaande 
kantoorgebouwen en verrommelde 
bedrijventerreinen.

Cultuur krijgt ook alle aandacht. 
GroenLinks wil ervoor zorgen dat 
het woningaanbod in de provincie 
beter op elkaar wordt afgestemd. De 
partij verwacht zetelwinst, ook al 
omdat het aantal statenleden wordt 
uitgebreid tot 49. Daardoor wordt 
de kiesdeler kleiner. Behalve Henk 
Zandvliet staat ook Florian Bekkers 
uit de gemeente De Bilt op de lijst. 
Hij is de huidige fractievoorzitter in 
de Staten en staat op de kandidaten-
lijst op plaats 2. [GG]Een korte briefing en dan op campagne.
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Over 562 review(s)

Al 5 jaar op rij de beste.

Een gratis kop koffie of thee bij binnenkomst!

Pedicure aanwezig.

Eerste indruk      8,2

Service        9,0

Prijs/kwaliteit      8,5

‘Laatste lange laarzen minimaal 100 euro korting’

All-in abonnementen vanaf € 69,= p/m

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

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

E: vaessen.stoffering@gmail.com

Voor uw complete woningstoffering

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • De Vierklank

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan 
• GroenRijk Hollansche Rading • Primera Maartensdijk 

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

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

Deze week zijn we aanwezig!

Create your looks with 

BotaBoots

Out� ts Boots Accessories

WinterSALE
TWO FOR ONE
2 halen / 1 betalen of minimaal
30% korting op de gehele
wintercollectie & accessoires.
Ook van toepassing op de
reeds afgeprijsde artikelen
in het outlet.

RUNDER RIB EYE
Bakken als biefstuk. Heerlijk mals; met een klein vetje erin.
Smelt op de tong. Alleen zout en peper toevoegen. 100 gram 2,05

VARKENSHAAS IN BOSPADDENSTOELEN SAUS
Met o.a. varkenshaas, champignons, roomsaus &
bospaddenstoelen. Lekker met pasta, rijst… 100 gram 1,75

LAMSBOUTROLLADE
Met een kruiden melange van tijm, rozemarijn, basilicum,
oregano. Ca 75 tot 90 min. Braden op 150°C 500 gram 9,25

GORDON SUISSE
Malse � letlapjes gevuld met ham & kaas gevuld, met een
stokje gesloten. 12 tot 15 min. Braden in de pan. 100 gram 1,35

BLACK ANGUS SUKADE
Nieuwerwets suddervlees. 120 dagen met graan gevoerd,
en dat proeft u ook! Lekker ietsje doorregen. 100 gram 1,75

RUNDERGEHAKT
Gegarandeerd zonder kleurstof. Puur natuur! Elk uur vers
gedraaid voor u, De hele week met gratis kruiden. 500 gram 3,75

TIP: extra smaakmakers deze week

KIPDIJFILET
Uit onze poeliershoek: lekker bij alles. Zonder bot. 100 gram 0,95

BOEUFF STROGANOFF

Met o.a. biefstuk, champignons en paprika. kort bakken. 100 gram 1,75

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 16 t/m zaterdag 21 februari 2015. Zetfouten voorbehouden.
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Biltse Koningsdag 2015 moet 
geweldig volksfeest worden
’Local heroes’ slagroom op Koningsdagtaart

Ze hebben elkaar gevonden. Het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven, Stichting Oranjeconcours De 
Bilt en de nieuwe op te richten Stichting ‘Local Heroes’. Op 27 januari was de aftrap en ging de 
kurk van de fles. Niet alleen de champagne vloeide, ook veel nieuwe ideeën. En dit alles om van 

de Biltse Koningsdag op maandag 27 april een geweldig volksfeest te maken.

Bij de viering van Koningsdag ho-
ren traditioneel beproefde ingredi-
enten als de vrijmarkt, de kinder-

spelen en de startwedstrijd van de 
aangespannen paarden. Deze acti-
viteiten brengen – zeker bij mooi 

weer – vele duizenden Biltenaren 
op de been. Het is gezellig en een 
mogelijkheid om elkaar te ontmoe-

ten. ‘Alleen de catering liet te wen-
sen over’, aldus Frans van Beek, 
voorzitter van het Oranjecomité. 
Daarin gaat nu verandering komen. 
Het Oranjecomité en het bestuur 
van het Oranjeconcours De Bilt 
hebben namelijk aan de plaatse-
lijke horecaondernemers gevraagd 
of de catering tijdens het feest door 
plaatselijke ondernemers zou kun-
nen worden verzorgd. ‘Het is im-
mers een plaatselijk feest, door en 
voor de mensen uit de gemeente’, 
aldus Frans van Beek. ‘En bij zo’n 
plaatselijk feest mogen de plaatse-
lijke ondernemers niet ontbreken’, 
vult Dick Bos, bestuurslid van het 
Oranjeconcours aan. 

Zes
Zes Biltse horecaondernemers heb-
ben elkaar gevonden en pakken de 
zaak meteen behoorlijk doortas-
tend aan met de oprichting van hun 
Stichting ‘Local Heroes’. ‘Wij gaan 
naast de Koningsdag ook de fees-
telijkheden van 5 mei opluisteren 
en zijn van plan in de toekomst ge-
zamenlijk meer activiteiten in onze 
gemeente te organiseren die sfeer 
en gezelligheid brengen’, vertelt 
Jan Willem van Miltenburg, een 
van de deelnemers in de nieuwe 
Stichting. Samen met zijn vrouw 
Janneke, Gijs Kok (café de Qwi-
bus), René Agterberg (restaurants 
Amis, De Witte Zwaan en Brasse-
rie Vink), Marcel Verhaar (Whisky- 
en Wijnhandel Verhaar), Ronald 
van Leeuwen (Cultuur en Verga-
dercentrum HF de Witte) en Friso 

Hennings Backer (Gelato Burano) 
heeft hij gekeken hoe de catering 
naar een hoger niveau kan worden 
getild. 

Kinderen
Op het terrein voor het gemeente-
huis waar ’s middags de kinderspe-
len zijn, komt een aparte catering 
voor de kids met poffertjes, suiker-
spinnen en ijs. Aan de overzijde 
op het overveld ‘Jagtlust’ (naast 
het paardenevenement, red.) ko-
men een terras en een grote cate-
ringtent met een uitgebreid buffet. 
‘We gaan voor kwaliteit’, zegt Van 
Miltenburg en dat vertaalt zich 
onder meer in biologische friet-
jes, warme wraps, saté, antipasti 
en authentiek Italiaans ijs. ‘Als 
je vindt dat op zo een dag gezel-
ligheid en ontmoeting centraal 
staan, kun je dat informele sfeer-
tje versterken door het neerzetten 
van lange biertafels waar iedereen 
kan aanschuiven. Vanzelfsprekend 
schenken we ook fris en wijn. En’, 
voegt hij eraan toe, ‘het is zeker de 
moeite waard om te blijven want 
van 18.30 tot 21.00 uur komt de 
bij Biltenaren welbekende DJ Mi-
chel Godefroy het feest compleet 
maken.’ Met dit initiatief en inzet 
hoopt de Stichting ‘Local Heroes’ 
de slagroom op de Koningsdag-
taart te zijn. Bij het KNMI hebben 
ze inmiddels al mooi weer besteld. 
‘Wij gaan ervan uit dat ze ons dat 
kunnen leveren’, zegt Van Milten-
burg nog. 

(Wendy Knake)

Record opent deuren in de gemeente
Met een derde vestiging in zicht laat Hans Wijnstekers van Record Automatische Deuren alvast 

graag iets van zich horen. De in Hollandsche Rading woonachtige Wijnstekers gaat voor een 
vestiging om de hoek en is groot voorstander van lokale medewerkers.

Hans Wijnstekers is sinds 1998 als 
algemeen directeur Benelux werk-
zaam bij Record met op dit moment 
twee Nederlandse vestigingen in 
Doorwerth en Oosterhout. Deze 

Nederlandse dochters van het Zwit-
serse Agta-Record concern nemen 
een toonaangevende plaats in op de 
markt van automatische deursyste-
men voor personenverkeer. Kort-

om, als u door een winkelcentrum 
loopt, een ziekenhuis, op Schiphol 
of op de veerboot van Den Helder 
naar Texel, heeft u grote kans dat u 
de deuren van Record passeert.

Groei
Record gaat voor groei en is zich 
ervan bewust dat de focus continu 
op innovatie en het verbeteren van 
het productaanbod gericht moet 
zijn. Een klantgerichte houding en 
het vermogen om probleemoplos-
send bezig te zijn vormen de in-
grediënten van het succes. Record 
is dan ook de enige leverancier in 
de Benelux die de levering van au-
tomatische deuren volledig in eigen 
beheer doet. Van het inmeten, tot 
het plaatsen, het onderhoud en de 
nazorg. De afgelopen 6 jaar verdub-
belde het concern de omzet en het 
doel is om dat de komende zes jaar 
nog eens te doen. Gemotiveerde 
medewerkers leveren hieraan een 
onmisbare bijdrage en die komen, 
wat Wijnstekers betreft, bij voor-
keur uit de nabije omgeving. 

Trots
Van de werknemers van Record 
wordt verwacht dat zij trots zijn 
op datgene wat zij doen. Er wordt 
dan ook ruim aandacht besteed aan 
de opleiding van, vooral ook, de-
genen die de werkzaamheden uit-
voeren. Wijnstekers: ‘Trots geeft je 
de kracht om iedere keer weer het 
maximale uit jezelf te halen. Hoe 
fijn is het niet om aan het einde 
van een project achterom te kijken 

en je goed te voelen dat jij dat hebt 
gecreëerd. Als je passie hebt voor 
je werk neem je met minder geen 
genoegen. Die drive zien we graag 
bij al onze medewerkers, want dat 
maakt ons als bedrijf bijzonder. En 
onze relaties merken het verschil.’

Nieuwe vestiging
Binnenkort vestigt Record zich dan 
ook in Maartensdijk of in de directe 
omgeving daarvan. Dat heeft alles 
te maken met logistiek want vanuit 
deze regio is het westen van Ne-
derland gemakkelijk te bereiken. 
Maar de locatie moet ook voor het 
personeel aan bepaalde eisen vol-
doen. Zo vindt Wijnstekers het van 
belang dat er een winkelcentrum in 
de buurt is (voor de boodschappen 
tussen de middag), dat de werkom-
geving veilig is (in verband met 
bijvoorbeeld overwerk ‘s avonds), 

dat er een lekker wandelingetje ge-
maakt kan worden en dat het met 
alle soorten van vervoer gemakke-
lijk bereikbaar is. Momenteel is er 
nog een zoektocht naar het ideale 
pand gaande. Daarna volgt zeker 
een periode van verbouw om het 
nieuwe pand volledig naar wens in 
te richten want in een prettig werk-
omgeving komen de medewerkers 
tot de beste prestaties. Wijnstekers 
verwacht zeker twintig arbeids-
plaatsen aan te kunnen bieden. 
Op korte termijn gaat de werving 
van personeel al van start omdat 
zij eerst nog een opleidingstraject 
moeten doorlopen. Voor Team West 
zal er behoefte zijn aan administra-
tief, commercieel en onderhouds-
personeel. Maar ook een aantal 
mensen in de logistiek, assemblage 
en productie. In De Vierklank daar-
over binnenkort meer. 

De samenwerking wordt bezegeld met een toast. V.l.n.r. Dick Bos, Frans van Beek, René Agterberg, Marcel 
Verhaar, Janneke Bavelaar, Jan Willen van Miltenburg, Gijs Kok en Ronald van Leeuwen.

Hans Wijnstekers kijkt er naar uit om voor regio West een leuk team 
samen te stellen.

Deuren van Record kom je echt overal tegen.
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Krakers!Weekend
Acties zijn geldig op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 februari 2015
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Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! Kijk voor onze actuele openingstijden, zondag-
openingen en onze overige aanbiedingen op www.hoogvliet.com.

Superaanbiedingen voor het weekend!

 Varkenshaas 
Kilo
van: 15.96
voor: 7.98

Amstel
Tray met 24 blikken 
van 0.33 liter
15.96

 Roomboter-
appelkruimel-,
kersen- of kokos-
taart of boterkoek
Ø 16 cm, 350 gram
Per stuk

20
FEBRUARI

VRIJDAG

FEBRUARI

ZATERDAG

FEBRUARI

ZONDAG

21 22

50%
korting

9.99999
tray 24 
blikken

Per liter 1.26

1.49149
per stuk

Per kilo 3.26

Violenactie Patioschool 

De Patioschool is alweer gestart 
met de jaarlijkse violenactie. 
Vanaf nu tot en met eind februari 
komen kinderen van de Patio-
school langs om viooltjes te 
verkopen. De opbrengst van de 
actie gaat dit jaar naar twee doe-
len: Nieuw Maliesteyn, (crisis)
opvang voor kinderen van 6 tot 
18 jaar in Utrecht en omgeving 
en het schooldoel: muziekinstru-
mentjes. Ga naar www.patio-
school.nl of stuur een mailtje 
naar violen@patioschool.nl voor 
meer info. 

Filmavond in De Akker

Donderdagavond 19 februari a.s. 
wordt om 19.30 uur in de foyer 
van SF de Akker de film ‘de 
butler’ vertoond. In de Butler  
kruipen Oscar winnaar Forest 
Whitaker en Oscar Nominee 
Oprah Winfrey in de huid van 
butler Cecil Gaines en zijn vrouw 
Gloria. De film is gebaseerd op 
een waar gebeurd verhaal. De 
entree voor niet-Akker-bewoners 
is 2,50 euro.

Informatieavond Ierse reis 

Woensdag 25 februari om 20.00 
uur zal in de Tuinzaal van de 
St. Maartenskerk te Maartens-
dijk een informatieavond plaats-
vinden over een themareis naar 
Ierland. Deze reis zal plaatsvin-
den van 11 t/m 17 mei. Contact: 
gertlandman@planet.nl of truus.
kreeft@hetnet.nl

Concert 

Op zondag 1 maart geven cellist 
Martin Grudaj en pianist Erik 
Le Cornu Huele een concert in 
de Noorderkerk te Bilthoven. 
Zij zullen o.a. (vroege) werken 
van Erik Satie, Arvo Pärt, Philip 
Glass en Erik La Cornu Huele 
spelen. Met Tango’s van Piaz-
zolla zal een fijnbesnaard en 
intiem concert tot een expres-
sief en uitbundig slot komen. 
Aanvang: 15.00 uur (met thee 
pauze), reserveren: erikhuele@
hotmail.com

Hoe geloof je

Op dinsdagavond 5 maart komt 
Carel ter Linden naar De Woud-
kapel om over zijn boek ‘Wat doe 
ik hier in godsnaam?’ te spreken 
en met de toehoorders in gesprek 
te gaan over de manier waarop 
hij gelooft. Zijn visie op ‘een god 
die ons ziet en hoort’ is de laatste 
jaren sterk veranderd, maar de 
verhalen uit de bijbel spelen nog 
steeds een grote rol in zijn leven. 
Deze avond begint om 20.00 uur 
in De Woudkapel aan de Beetho-
venlaan 21. 

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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Techniek krijgt ruime aandacht 
bij ’t Kompas

door Henk van de Bunt

De Tweede Kamer wil het vak wetenschap en techniek verplicht stellen in het basisonderwijs. 
Een meerderheid denkt dat meer mensen een beroep in die richting zullen kiezen als ze al jong 
met techniek te maken krijgen. Door een donatie van Vink Witgoed wordt er in Westbroek op 

de plaatselijke basisschool ’t Kompas al zoveel mogelijk op ingespeeld.

Vanaf 2020 moeten alle basisscho-
len verplicht technieklessen geven. 
In 2015 moet de helft van alle vmbo-
leerlingen voor een vakkenpakket 
met natuur- en scheikunde kiezen. 
Er worden miljoenen vrijgemaakt 
voor bij- en omscholing van werk-
nemers met interesse in techniek. 
Deze en andere afspraken zijn alle-
maal vastgelegd. Volgens de politici 
ligt het accent in de Cito-toetsen nu 
te veel op rekenen en taal. De hui-
dige regeringspartijen wijzen erop 
dat Nederland over een paar jaar 
170.000 technici tekort komt.

Ontdekken
Ruth Nagel van de plaatselijke 
Vink Witgoed besloot de techniek 
en de school een handje te helpen 
door de basisschool van zijn beide 

zonen twee OntdekZelf-koffers aan 
te bieden. De koffers zijn geheel 
gebaseerd op ontdekken en experi-
menteren door leerlingen van groep 
6, 7 en 8; bijvoorbeeld met elektri-
citeit. Ook de ‘onderbouw’ kan met 
een aantal opdrachten uit de koffers 
aan de slag. Leerlingen komen in 
hun omgeving overal vormen van 
elektriciteit tegen. Door te experi-
menteren vinden de leerlingen zelf 
de antwoorden op vragen als ’wat 
is een serieschakeling en wat een 
parallelschakeling’ en ‘waarom is 
elektrische stroom gevaarlijk voor 
mensen’?

Koffers
Bij de presentatie onderschreven 
zowel Greetje Klein Gotink (direc-
teur basisschool) en Ruth Nagel van 

Vink Witgoed het nut van goede 
voorlichting over als opleiding in 
techniek. Greetje Klein Gotink: ‘De 
natuurlijke behoefte van kinderen 
tot ontdekken en onderzoeken sluit 
naadloos aan bij het aanbod aan 
onderwerpen binnen het vakgebied 
natuur en techniek bij deze koffers. 
Voor zulke mooie leerkoffers heeft 
een school vaak zelf niet voldoende 
inkomsten deze aan te schaffen, 
want de wens om meer aan techniek 
te doen is vooralsnog niet vertaald 
in een hoger budget’. Ruth Nagel 
zegt zelf in zijn lagere schooltijd al 
grote belangstelling voor techniek 
te hebben gehad. Vandaar dat hem 
er veel aangelegen is, mede gelet op 
zijn beroepsmatige achtergrond, dat 
aan techniek ruim aandacht in het 
basisonderwijs wordt besteed.

Peuterdans

Onlangs hebben de peuters van PSZ Uilennest, gevestigd in de Van 
Dijckschool, een peuterdans opgevoerd. Samen met juf Marjolein 
hebben zij 10 weken lang geoefend om een spetterende voorstelling te 
kunnen geven. Het resultaat was swingend en muzikaal. Ouders, opa’s 
en oma’s en broertjes en zusjes, waren allemaal aanwezig en hebben 
enorm genoten van de enthousiaste peuters.             (Heidi Langerak)

De kinderen van groep 8a weten het praktijkonderwijs wel te waarderen.Groep 8b snapt nu dat je bepaalde posities rondom een vrachtauto beter kan vermijden.

Hakuna Matata
Na de uitbundige en extravagante musical de Moulin Rouge vorig 
jaar, heeft het Het Nieuwe Lyceum dit jaar gekozen om de Lion King 
ten tonele te brengen. De musical de Lion King staat bekend om de 
uitbundige kostuums. Drie avonden voor een uitverkochte zaal en op 
woensdagochtend voor 250 basisschool groep 8 leerlingen lieten de 55 
leerlingen zien waar ze al die weken zo hard voor hadden gewerkt. Het 
was een enorm succes                (Lucienne van de Sluis)

HNL heeft gekozen om de leerlingen geheel te schminken. Dit betekende 
dat de leerlingen heel veel geduld moesten hebben en soms wel twee 
uur lang stil moesten zitten. (foto Ron Jacobs). 

Eén koffer is geschikt voor 15 werkgroepen.

Wegwijs op Wereldwijs
Afgelopen week kregen leerlingen 
van groep 8 van basisschool We-
reldwijs in Bilthoven les over de 
dode hoek in het verkeer in het ka-

der van het lesprogramma ‘Veilig 
op Weg’, De kinderen konden in 
de vuilnisauto plaatsnemen en zo 
zelf ervaren wat een chauffeur wel 

ziet in het verkeer, maar vooral 
ook wat hij niet ziet. 

(Hannie Besseling)
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‘Dorpsclub’ SVM verlengt contract 
huidige trainers

door Wessel van Leeuwen

Een paar jaar geleden is er bij voetbalclub SVM uit Maartensdijk voor gekozen om een nieuwe 
generatie trainers op te leiden en er zo onder meer voor te zorgen dat SVM een dorpsclub blijft. 

Huidig hoofdtrainer van het eerste elftal Remco van den Brink maakt onderdeel uit van deze 
generatie. Zijn aflopende contract is met een jaar verlengd, hetzelfde geldt voor het

aflopende contract van zijn assistent-trainer Wout van Dronkelaar. 

Vorig jaar rond deze tijd waren de 
rollen nog omgedraaid, Wout als 
hoofdtrainer en Remco als assistent. 
Na de degradatie van vorig seizoen 
besloot voorzitter Frans van der Tol 
om Remco een kans te geven als 
de bepalende man. Tot nu toe gaat 
het dit seizoen volgens planning. 
SVM staat momenteel op de eer-
ste plaats. Als ze dit volhouden tot 

het einde van het seizoen keren ze 
terug naar de derde klasse van de 
zaterdagamateurs. Mede vanwege 
de resultaten tot nu toe zijn de con-
tracten van beide trainers verlengd. 
Ook hangt er dit seizoen veel meer 
rust rond het elftal. ‘Het loopt dit 
jaar echt lekker rond het team. Er 
zijn wat wisselingen geweest in de 
technische staf. De huidige elftalbe-

geleiding laat zich bijvoorbeeld niet 
uit over de opstelling, ze bemoeien 
zich niet met het werk van Wout en 
mij als trainers. En als zij, de techni-
sche staf, zich een keer ergens mee 
bemoeien is het alleen maar op een 
positieve manier’, vertelt Remco. 
Volgens hem was dit vorig jaar wel 
anders en heeft dit een negatieve in-
vloed gehad op de resultaten. 

Jong
Het eerste elftal heeft een relatief 
jonge selectie met een gemiddelde 
leeftijd van ongeveer 22 jaar. Wout, 
die voor het grootste deel het scou-
tingnetwerk van de jeugd voor zijn 
rekening neemt, heeft daar een ver-
klaring voor: ‘Enkele ervaren spe-
lers zijn afgelopen zomer gestopt, 
deze plaatsen werden opgevangen 
door vier jonge jongens uit eigen 
opleiding. 

We proberen bij SVM de spelers in 
de jeugd al klaar te stomen om later 
in het eerste elftal te kunnen spe-
len’. Remco voegt daar nog aan toe 
dat er wel gezegd mag worden dat 
SVM een echte dorpsclub is. 

‘Je leest vaak in de krant dat clubs 
zich dorpsclub noemen maar ver-
volgens trekken ze wel allemaal 
spelers van buitenaf aan en worden 
deze spelers ook nog eens betaald. 
Bij ons wordt er geen enkele speler 
betaald. Wij trekken dan ook nie-
mand van buitenaf aan. 

Wij zijn één van de weinige clubs 
die zichzelf dorpsclub noemt en het 
ook echt waar maakt’, stelt Remco 
vast. 

Vernieuwing clubterrein 
Voorzitter Frans van der Tol praat 
vol enthousiasme over het aan-
blijven van de twee trainers. Dat 
is niet het enige wat zijn enthousi-
asme wekt, afgelopen zaterdag zat 
tot zijn vreugde de nieuwe tribune 
helemaal vol. ‘Deze tribune hebben 
we afgelopen zomer geplaatst met 
hulp van ruim twintig vrijwilligers. 
Dan is het geweldig om te zien dat 
al het voetbal liefhebbende volk uit 
het dorp naar ons eerste elftal komt 
kijken. Om het ook voor de jeugd 
aantrekkelijker te maken zijn wij 
bezig met het realiseren van een 
klein kunstgrasveldje naast ons 
hoofdveld. Voor dit veldje zoeken 
we nog wel enkele sponsoren’, al-
dus Van der Tol. Het veldje is niet 
de enige verandering die er op het 
terrein van SVM gaat plaats vinden. 
Het huidige terras wordt uitgebreid. 
Doordat de KNVB bepaalde regels 
heeft qua drankgebruik bij voet-
balclubs moest er een oplossing 
gezocht worden voor het huidige 
terras. ‘We hebben toen bedacht om 
het huidige terras te vergroten. We 
hopen de promotie naar de derde 
klasse op dit terras te kunnen vieren 
aan het einde van het seizoen’ be-
sluit Van der Tol hoopvol. 

De trainers van SVM: links Remco van den Brink en rechts Wout van Dronkelaar.

Twee gezichten
Na de mooie overwinning op titelkandidaat Argon stond op 14 februari 
de uitwedstrijd tegen het Amersfoortse VOP op het programma. VOP 
heeft een slecht doelsaldo, verliest regelmatig met grote cijfers, maar 
weet toch zo af en toe te winnen van sterke tegenstanders,
dus FC De Bilt was gewaarschuwd. 

De eerste helft liet FC De Bilt zich niet van z’n beste kant zien. Het liet 
zich verleiden tot het spelen van de lange bal en VOP was zelfs met hun 
twee fysiek sterke aanvallers gevaarlijker van De Bilt. In de rust benutte 
trainer Plomp zijn tijd blijkbaar nuttig, want na de rust stond er een heel 
ander FC De Bilt. 

De Biltse mannen combineerden er lustig op los en het was regelmatig 
oogstrelend voetbal. Het was dan ook terecht dat uit een van de mooie 
aanvallen het eerste doelpunt achter de doelman van VOP belandde. 
Erwin Korthals werd scherp gelanceerd en hij rondde de hem geboden 
kans voortreffelijk af. Het kwartier daarna had de stand vrij eenvoudig 
kunnen oplopen tot 0-5, maar zoals het dit seizoen vaker gaat, bleven 
de doelpunten uit. 

VOP werd de hele tweede helft overklast en echt gevaar voor het doel 
van De Bilt is er de tweede helft niet geweest. Rond de 80e minuut liep 
de stand toch op door twee mooie doelpunten van Bobby Reyerse; hij 
scoorde kort achtereen de 0-2 en de 0-3 en de wedstrijd was definitief 
beslist. Invaller Siros Badlou creëerde voor zichzelf de kans op een 
doelpunt, maar hij speelde de bal af op Erwin die de eindstand op het 
scorebord liet verschijnen: 0-4. Vlak voor tijd werd de Biltse keeper 
toch nog op de proef gesteld, doordat een VOP-aanvaller een schitte-
rende omhaal op zijn doel afvuurde. Ricardo Pouw bleef echter tot de 
laatste seconde alert en keerde ook dit schot zoals gebruikelijk.

Volgende week om 14.00 uur komt Woudenberg op bezoek in De Bilt.

Irene heren 1 wint streekderby
Zaterdag 14 februari stond in Zeist 
de altijd spannende volleybalwed-
strijd Cito Heren 2 tegen de man-
nen van Irene 1 uit Bilthoven op 
het programma. De eerste set be-
gon gelijkwaardig, maar na 10-10 
sloegen de mannen van Irene een 
gaatje van 5 punten. Dat daarmee 
de set niet zomaar gewonnen was, 
bleek wel uit de 26-24 eindstand 
van de eerste set, ook de tweede set 
was een spektakel voor het massaal 

meegereisde publiek uit Bilthoven. 
De set begon gelijkwaardig maar 
Irene nam wederom een voor-
sprong van 5 punten. Dit bleek ook 
deze keer niet voldoende voor een 
eenvoudige overwinning. Na zelfs 
een setpoint voor Cito, bleken de 
Bilthovense mannen toch sterk ge-
noeg en pakten ze de set met 32-30. 

De derde en vierde set waren dui-
delijk minder spannend. Conditi-

oneel kwam Cito te kort en Irene 
pakte de sets met 25-19 en 25-18. 
Daarmee was de 4-0 overwinning 
een feit. Na deze overwinning be-
zet Irene Heren 1 de derde plek in 
de tweede divisie, met maar 1 punt 
achterstand op nummer twee Zaan-
stad. Zaterdag 28 februari om 17.00 
uur staat de volgende wedstrijd op 
het programma tegen Velo uit Wa-
teringen in de Kees Boekehal in 
Bilthoven.

FC

DE BILT

SPORTPARK WELTEVREDEN

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

JOH. VAN DOORN
SCHILDERSBEDRIJF

FC DE BILT
WOUDENBERG

zaterdag
21 februari

aanvang: 14.00 uur

fcdb advertentie.qxp_Opmaak 1  16-02-15  13:20  Pagina 1
advertentie

Punt voor punt vechten de mannen van Irene zich verbeten naar de overwinning toe. (foto Ron Beenen)
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Zaalkampioenen van Voordaan 
Het Meisjes C1 team van hockey-
club Voordaan is afgelopen week-
end kampioen in de eerste klasse 
in de zaal geworden. De laatste 
twee wedstrijden moesten met een 
doelsaldo verschil van 8 gewonnen 
worden om eerste te worden. 

De eerste wedstrijd werd met 4-0 
gewonnen en de tweede met 6-0 
zodat een voordelig saldo van 2 
overbleef om kampioen te worden. 

Het team van de coaches Simone 
van Haarlem en Diederik van Du-
ren staat op het veld bovenaan in 
de Topklasse en heeft slechts 1 keer 
verloren dit jaar. 

Ook Jongens B1 van Voordaan 
werd kampioen in de eerste klasse. 
Na een bloedstollende laatste speel-
dag met een gelijkspel in de voor-
laatste wedstrijd, met een afgekeur-
de strafcorner in de zoemer, moest 

er gewonnen worden in de laatste 
wedstrijd. Met sterk hockey won 
het team van coaches Simon Cok 
en Marcel Reinartz terecht met 5-3 
en lieten ze rivaal Hilversum JB1 
achter zich. 

Het was nog lang onrustig in de 
Mac…Bij Voordaan zijn ook Jon-
gens B3 en D2 en Meisjes B1, C3, 
C5, D5 en D6 kampioen in de zaal 
geworden.

Voordaan Meisjes C1 zaal bestaat uit (v.l.n.r.): Sophie van Duuren, Julia Smeekes, Bellefleur Plantenga, Maud 
Duurkens, Anna van Doesburg, Sara van Buitenen, Hester Aarts (K), Karmijn Dautzenberg, Isabel ter Bekke 
en Noor ten Berge. 

Voordaan Jongens B1 zaal bestond uit: Huib Bergstein, Hugo van Boven,Sam van Broeckhuysen, Alek van den 
Einden, Idse Heintjes, Sjors Kalfsterman, Remmert Krugers, Rutger Meursing, Cas Reinartz, Folkert Tilro 
(keeper), Stach Vencken, Mats de Vink, Floris van der Weele en Pepijn Wessels. Samen werd het kampioenschap 
met de prachtige schaal uitgebreid gevierd. 

TV Tautenburg kijkt
de kunst af

Tijdens het ABN/AMRO tennis toernooi zagen 40 Tautenburgers, 
waaronder 28 kinderen, wereldsterren als Andy Murray, Berdych en de 
Zwitser Wawrinka aan het werk. 

Er werd met volle teugen genoten van het spel van hun helden. Ook de 
handtekeningensessies en de clinics en tennisspellen die gehouden wer-
den maakte het een heel bijzondere dag. Het meten van de balsnelheid 
bij een service was reuze populair. 

De professionele toppers slaan hun service boven de 200 km per uur, 
maar de hoogst gemeten snelheid bij de jeugd tikte toch ook al de 135 
km aan. Tijdens het aanstaande Open jeugdtoernooi van TV Tautenburg 
wordt er ook geprobeerd zo’n snelheidsmeter neer te zetten.

Op www.toernooi.nl kan voor dit Open Jeugd Toernooi nog worden 
ingeschreven.

Met een touringcar vertrokken 40 tennissers van TV Tautenburg naar AHOY Rotterdam om een dagje te 
genieten van toptennis.

Zaalhockeykampioenen
Jongens C4 van SCHC kwam in de zaalcompetitie uit in de derde klas-
se. Van de 12 gespeelde wedstrijden werden er 9 gewonnen, 2 gelijk 
gespeeld en slechts 1 verloren. Met een prachtig doelsaldo van maar 
liefst 51 voor en slechts 16 tegen werden zij overtuigd kampioen in de 
zaalcompetitie. 

Het kampioensteam: Julius, Jurriaan, Lazlo, Martijn, Matthijs, Mees, 
Ocke, Pieter, Reinier, Teun, Thijs, Thomas en Tom met coaches: Bas & 
Ap.

Nieuwe sponsors
SVM E3

De spelers van de E3 wonnen de eerste wedstrijd in hun nieuwe 
outfit. Duo-Visie Assurantiën uit de Bilt en Bouwbedrijf Willemse uit 
Maartensdijk verrasten de jongens in prachtige truien met hun eigen 
naam erop en zorgden voor handige voetbaltassen. 



Nootjes
Te koop aangeboden

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

Sharp MAGNETRON 
R201WW nieuw in doos met 
garantiebon tot juni 2016. 
€ 60,-. Tel. 0346-214065 

DVD-speler+ Speakersysteem 
5.1 eventueel met gratis luid-
sprekersteunen in goede staat 
€ 22,50. Tel. 0346-212351

Diverse groene kamper-
planten o.a. grote palm en 
grote ficus benjamini vanaf 
€ 35,00. Tel. 030-2292592

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

Z.g.a.n. zwarte jongens-ski-
broek maat 164 € 15,-. Idem 
grijze jongens-skibroek maat 
164, € 20,-. Samen € 27,50. 
Tel. 0346-282610 na 18.00 
uur

Samsung Galaxy pocket 
GT-S5300 €37,50. Tel. 0346-
212069

Z.g.a.n. projectiescherm 
130cm breed. Inklapbaar 
en in hoogte verstelbaar op 
standaard € 25,-. Tel. 030-
2205540

Grote puntgave koffer, flexi-
bel, 70x50 cm, met wielen, 
kleur bruin € 20,-. Tel. 030- 
2205540

5 EETKAMERSTOELEN 
pastoe teakhout, bekleding 
skai. Prijs n.o.t.k. Tel. 06- 
20521028

Gratis af te halen voor-
beeldboeken met KERST- 
en TROUWKAARTEN. 
Parel Promotie, Kon. 
Wilhelminaweg 461 
Groenekan. Tel. 0346-211215 
e-mail: info@parelpromotie.
nl

Bosch strijkmachine sensixx 
B22l 2300w 4,5bar +110g 
steam nieuw in doos € 49,95. 
Tel 030-2204443

Ski-jack maat 152 € 30,-. 
Kinderstoel hout € 25,-. Tel. 
0346-212359

Mooie en klassieke mouw-
loze jurk van Gant in lichte 
kleur met donkerblauwe stre-
pen. Maat M. € 30,-. Tel. 
06-15600221

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

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

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

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

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

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

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

Kelderlekkage: Info@SITvochtwering.nl Vrijblijvende 
inspectie en offerte

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

Lezing 25 Februari. De term auto-immuunziekte of- aan-
doening is misleidend.	 Het	 klinkt	 alsof	 het	 lichaam	 een	
beetje	 dommig	 en	 zichzelf	 graag	 aanvalt.	 Het	 tegendeel	 is	
waar.	 Het	 lichaam	 vertoont	 een	 natuurlijke	 immuunreactie	
op	 lichaamsvreemde	 stoffen.	Hiermee	 komt	 de	 verantwoor-
delijkheid voor hoe deze stoffen in het lichaam terecht zijn 
gekomen weer terug bij onszelf. Mike Donkers legt uit wat 
werkelijk auto-immuunreacties’ veroorzaakt en hoe deze te 
voorkomen	zijn.	 Je	 immuunsysteem	 is	niet	 suïcidaal.	Het	 is	
briljant en het wordt tijd dat het de waardering krijgt die het 
verdient. Locatie de oude winkel van Mieke en Ad, Waterweg 
110, de bilt. Aanvang vanaf 19.30. entree €10,- email: yesge-
zondnieuws@kpnmail.nl. Tel. 030-2200437. Spreker: Mike 
Donkers

Cursussen/ trainingen 
Yoga in het Dorpshuis: energiek, ontspannend en met 
plezier! Meer informatie: www.soepelengezond.nl of bel met 
Mirjam de Boer 035-6221575

Nieuw in Utrecht: opleiding mindful coachen
Unieke, ervaringsgerichte opleiding, waarin je anderen leert 
begeleiden vanuit mindfulness en boeddhistische psycho-
logie, met behulp van de nieuwste neurowetenschappelijke 
inzichten. Deze wordt gegeven door seniordocenten Karen 
Verstegen & Judith van Woudenberg. Start: donderdag 12 
maart in De Verdieping bij Groenekan. Meer info: www.
openbewustzijn.nl. Aanmelden: info@garudatrainingen.nl of 
06-28058094

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  ....................................................

Fraaie licht-houten mini set 
voor € 25,-. Tel. 06-19691119 
na 19.00 uur

Pogo stick, als nieuw, € 10,-. 
Tel. 06-19691119 na 19.00 
uur

Gardena hand grasmaaier 
€ 25,-. Degelijke tegelsnijder 
met reserve mesje € 20,-. Tel. 
030-2283594

Mini stepper weinig gebruikt 
€ 15,-. Boodschappenkar 
d.bl. gebruikt € 10,-. Tel. 06- 
53441095

Groene tuintafel breedte 
80cm hoogte 72cm € 15,-. 
Tel. 030-2292929

Z.g.a.n. SLAAPBANK goede 
kwaliteit kleur effen groen. 
€ 75,-. Tel 030-2283594

57 Biggles boeken € 49,-. Tel. 
030-2292338

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

Accu kruimelzuiger merk 
Bespron € 10,-. Voor-
fietsendrager € 12,-. Tel. 
0346-820494

Bureau, licht hout, lengte 
1.22cm breedte blad 75cm, 
met klep voor toetsenbord 
€ 20,-. Tel. 030-2250757

Ladenblok op wielen, 4 laden, 
licht hout 40x50cm € 20,-. 
Tel. 030-2250757

68 stoffen lamellen breed, 89 
mm lang 170cm € 49,-. Tel. 
06-25047855

Antiek bed 120x190cm 
(eiken) planken bodem met 
z.g.a.n. matras met tafeltje + 
2 stoelen € 50,-. Tel. 030-
2290923

Roze zitzak merk Poef 
€ 12,50. Glazen vitrine kastje 
€ 12,50. Tel. 0346-213469

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

Kinderledikantje 60x120cm 
met matrasje en hemeltje 
€ 20,-. Tel. 030-2290923

Speltje Rooster van de Bilt 
€ 5,-. Speltje NCBF € 4,-. 
Speltje Wilhelminatoren 
Vaalst € 2,-. Varaspeltje 
€ 3,50. Boomplantdagspeltje 
€ 2,50. Tel. 06-44420668

Käthebacler werken met de 
wichelroede geobiologische 
invloeden op de mens nieuw-
prijs € 19,95 nu voor € 8,-. 
Tel. 06-44420668

Voor de liefhebber oude 
gemeentepet.	 Hoog	 model	
zeer mooi jaren 82 maat 59½ 
€ 15,-. Tel. 06-44420668

Startkabel, sleepkabel en 
gevarendriehoek € 7,50 totaal. 
Oude meetlat van de 
tekentafel, oud model € 2,-. 
Tel. 06-44420668

Personeel gevraagd
Wiskunde	 Aan	 Huis	 zoekt	
wiskundig	 talent!	 Heb	 jij	
gevoel voor het vak wis-
kunde en ben je in staat dit 
met geduld over te brengen? 
Kom ons team versterken 
en geef bijles aan leerlingen 
van de middelbare school. 
www.wiskundeaanhuis.nl/ 
info@wiskundeaanhuis.nl/ 
06-23711480

Activiteiten
In de meivakantie van 26 
april tot 3 mei 2015 is er 
een Taizéreis voor jongeren 
van 15 tot 30 jaar uit de hele 
gemeente De Bilt. Kosten van 
deze belevenis € 250,- p.p. all 
incl. Je kunt je aanmelden via 
gertlandman@planet.nl (ook 
voor inhoudelijke, praktische 
of financiële vragen).

Fietsen/brommers
Jongensfiets v.a. 10 jaar 
€ 25,-. Jongensfiets v.a. 13 
jaar € 30,-. Tel. 030-2283955

Personeel aangeboden

HUISHOUDELIJKE	 hulp	
met ervaring. Referenties op 
aanvraag. Tel. 06-84291804 
of 030- 2716800

De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig	 ONDERHOUD,	
timmer- en kluswerk binnen 
en buiten. Tel. 06-42417376

DOCENTE moderne talen 
met meer dan 20 jaar leser-
varing	geeft	bijles	op	HAVO/
VWO niveau  in Frans, Duits 
en Engels. Tevens examen-
training in Frans. € 15,- per 
uur. Woonachtig in de Leyen. 
Tel. 06-51412055

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

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

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

Nieuwe voorjaarlooks 
bij BETTY’S CORNER! 
Bel voor een afspraak: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

Klok kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 

UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top)

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

Luxaf lex  repara-
tie ZONWERING. Tel. 
06-26604779.  Voor klusjes in 
en om huis. Tel. 0617896843 
(Groenekanseweg )

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

Wij, jong chr. stel, trou-
wen in augustus! Leuke 
HUURWONING	 gezocht.	
Max € 700,- all incl. per maand. 
Ideeën? 06-22832262 (hij)/ 
06-39824496(zij).

Kok Stomerij & leder-
waren is woensdag 25 
februari gesloten
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Dierenarts 

Tolakkerweg 157, Maartensdijk - www.dkmidden.nl

030 254 05 00
24/7 bereikbaar
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Gemotiveerd Tweemaal Zes
grijpt laatste kans

Drie weken terug leek de titel een utopie. De achterstand op koploper TOP bedroeg vijf punten, 
met nog vijf speelronden voor de boeg. Zaterdag won Tweemaal Zes in het hol van de leeuw met 

17-15. Met nog één wedstrijd te gaan delen TOP en TZ de koppositie;
een beslissingswedstrijd is waarschijnlijk.

De voortekenen waren niet gun-
stig. Voorafgaand aan het duel van 
de eerste teams van TOP en Twee-
maal Zes verloor het tweede van 
de Maartensdijkse ploeg met het 
kleinst mogelijke verschil van de 
reserves van TOP. En dat terwijl 
onze dorpsgenoten in de eerste 
helft duidelijk het beste van het spel 
hadden. ‘Ze lagen op de rug’, zegt 
trainer/coach Serge Valk. Uiteinde-
lijk trok de thuisploeg aan het lang-
ste eind. De feestvierende meute 
vormde een ideale ambiance voor 
een goede prestatie van het keur-
team van TOP. Maar het zou heel 
anders lopen.

Bevrijdend
Tweemaal Zes startte goed. Welis-
waar kwam de thuisploeg op voor-
sprong, maar twee goals van Luke 
van Kouterik brachten TZ op voor-
sprong. Het energieke TOP zou niet 
meer op voorsprong komen deze 
wedstrijd. Bij 5-8 verzuimde het 
achttal van Eric Geijtenbeek om 
verder uit te lopen, de Zeeuwen 
konden de achterstand terugbren-
gen tot een 7-8-pauzestand. 

Na de rust was het uiterst gemo-
tiveerd spelende Tweemaal Zes 
opnieuw de bovenliggende partij, 
maar het lukte niet om definitief los 
te komen. Het verschil bleef steeds 
maximaal drie doelpunten. Bij 13-
16 kwam de thuisploeg nog een-
maal sterk terug. In de spannende 
eindfase werd het 15-16, Lucinda 

van Beerschoten scoorde de bevrij-
dende en beslissende zeventiende 
treffer . 

Tactiek
De 17-15 winst was een terechte 
uitslag. Het was niet de beste wed-
strijd van het seizoen, vooral aan-
vallend hadden de titelkandidaten 

het moeilijk. De vooruit bedachte 
tactiek van oefenmeester Geijten-
beek bleek te werken, de anders 
zo gemakkelijk scorende Zeeuwen 
bleven het antwoord schuldig op 
het TZ-vernuft. Opnieuw was het 
reboundwerk van Bart Drost en 
Joep Gerritsen belangrijk bij TZ.

(Henry Valk)

Lucinda van Beerschoten scoort de beslissende treffer.

DOS in goede vorm tegen stug Luno
DOS is zaterdag geen moment in de problemen gekomen tegen het stugge Luno.

Na het voorstellen van de spelers, waarbij de spelers van de E2 en F1 mee opliepen,
pakte DOS binnen een minuut een voorsprong als start voor een goede wedstrijd.

DOS wist dat tegen Luno een hoog 
baltempo belangrijk was om de 
Linschotenaren in problemen te 
brengen. Luno is een stugge tegen-
stander die zich niet snel gewonnen 
geeft.  Ook al staan ze in de onder-
ste regionen, grote nederlagen lij-
den zij eigenlijk niet.

Gevuld
De sporthal was goed gevuld en in 
hoog tempo probeerde DOS de gas-
ten zoek te spelen. Al snel kwam 
DOS op 3-0 en leken zij snel weg te 

lopen van hun opponent. Het enige 
moment in de wedstrijd dat Luno 
in de buurt kwam was halverwege 
de eerste helft bij  6-4. Luno pro-
beerde op alle fronten veel druk te 
geven op de schutters, maar DOS 
schoot weer ouderwets met scherp. 
In de paalzone liet de scheidsrech-
ter erg veel toe. Luno probeerde 
met fysieke kracht daar de duels te 
winnen, maar door goed opstellen 
van de DOS-spelers won de thuis-
ploeg toch de meerderheid van de 
rebounds.

Wisselen
Na een ruststand van 12-6 pakte 
DOS in de tweede helft ook goed 
door. Het laatste kwartier wisselde 
coach Steven Brink enkele licht ge-
blesseerden. De wedstrijd was op 
dat moment al lang gespeeld.

Het spel van DOS verloor wat 
scherpte en de doelpunten werden 
schaars. Uiteindelijk won DOS 
ruim met 22-13 en kan het terug-
zien op een goede laatste thuiswed-
strijd.

Salvodames verliezen 
De fraaie reeks overwinningen van 
de laatste wedstrijden is vrijdag 
doorbroken. Een gehandicapt Salvo 
moest op bezoek bij het als tweede 
geklasseerde Allvo in Almere en 
wist een 4-0 nederlaag niet te ont-
komen. Salvo had slechts zes speel-
sters beschikbaar zodat wisselmo-
gelijkheden ontbraken. 

Salvo ging vol de wedstrijd in en 
speelde met volle overgave. Het 
team was gelijkwaardig aan dat van 

Allvo en Salvo leek zelfs op de set-
winst af te stevenen. Met 26-24 was 
de winst toch voor de tegenstander. 
De tweede en derde set zette Allvo 
een tandje bij en moest Salvo zich 
herpakken na de forse inspanning 
van de eerste set. De dames hadden 
het moeilijk en konden niet goed in 
hun ritme komen. Beide sets gin-
gen relatief eenvoudig naar Allvo 
met 25-17. In de vierde set herpakte 
Salvo zich en ging weer gelijk op 
met de tegenstander. Weer slaagde 

Salvo er niet in voldoende afstand 
te nemen waardoor Allvo op het 
laatst toch weer kon doordrukken 
naar 25-23. Door deze nederlaag 
blijft Salvo in de buurt van de ge-
varenzone. Zaterdag 28 februari om 
16.00 uur krijgt Salvo de gelegen-
heid om daar iets aan te doen. Het 
bezoekende team van Gemini uit 
Hilversum heeft twee punten meer. 
Wanneer Salvo deze wedstrijd weet 
te winnen verschaft het team zich 
wat meer lucht in de rangschikking. 

DOS 2 Kampioen
 
Al een ronde voor het einde van de zaalcompetitie kon de vlag in top bij 
DOS 2. Met een klinkende 23-9 overwinning op Fortissimo 2 is DOS 
niet meer te achterhalen voor de concurrenten. Het kampioenschap en 
promotie naar de 2e klasse is een mooi resultaat voor een goed zaal-
seizoen.

V.l.n.r.: Rowdy Hennipman, Dan-
ny Lam, Michael van Bemmel, 
Adriaan Lam, Bas Noordermeer 
en coach Marjolijn Groenevelt. 
Voorste rij: Sara Groot, Anne-
miek van de Bunt, Jolanda So-
daar, Dagmar Noordermeer en 
Jacqueline Oudshoorn.

[foto Henk van de Bunt]

Nova nog geen kampioen
De korfballers van Fortissimo uit IJsselstein moesten zaterdag 14 fe-
bruari aantreden tegen de koploper Nova uit De Bilt. Bij een overwin-
ning van Nova zou de Biltse korfbalvereniging kampioen worden. De 
IJsselsteiners verpestten het mogelijk Biltse feestje, door in een uiterst 
spannende wedstrijd en in een volle Biltse sporthal met 14-15 te zege-
vieren. 

Op 7 maart kan Nova in de herkansing. Dan dient er gewonnen te wor-
den in de uitwedstrijd tegen Madjoe in Rijnsburg. De aanvang is 17.40 
uur. [HvdB]

Een spelmoment uit de door Nova verloren thuiswedstrijd tegen 
Fortissimo.
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Afscheid dirigent bigband na 
drukbezocht Valentijnsconcert 

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 14 februari organiseerde de Biltse Muziekschool een spectaculair en éénmalig 
Valentijnsconcert in de Theaterzaal van het Lichtruim in Bilthoven. Saillant detail: na 

het spetterende succes droeg Martin de Boer, dirigent van de bigband, het stokje 
over aan zijn opvolgster, Anita van Soest.

Ongeveer 150 mensen waren 
aanwezig op het groots opgezette 
Valentijnsconcert in de Biltse 
Muziekschool. De hele bigband 
speelde of het een lieve lust was. 
Voor Martin de Boer was dit zijn 
laatste, succesvolle, optreden als 
dirigent. De Boer: ‘In 1981 ben ik 
begonnen als trompetdocent, nu 
alweer 34 jaar geleden. In die tijd 
ben ik ook begonnen een ensem-
ble te vormen voor lichte muziek’. 

In zijn jonge jaren, als student 
aan het Conservatorium in de ja-
ren ‘70, studeerde De Boer klas-
sieke muziek, met de trompet als 
hoofdvak. De Boer vond andere 
muzieksoorten ook leuk en stortte 
zich, na zijn studie, vol overgave 
op het genre ‘lichte muziek’. In 
die tijd bestond zijn ensemble uit 

zeven man, ondersteund door een 
ritmegroep van piano, drums, gi-
taar en bas. De groep bestond ver-
der nog uit een saxofonist en een 
trombonist. 

Eigen bigband 
De eerste bigbands werden ge-
vormd rond de tweede wereldoor-
log en bestaan standaard uit ze-
ventien personen. De Boer: ‘Deze 
bigband is opgericht in 1986. 
Iedereen die in mijn band speelt 
wil ik een kans geven om zich te 
ontplooien, om één te worden met 
de band. Daarom heb ik in deze 
band meer leden dan de standaard 
van zeventien die voor een big-
band gebruikelijk is. Iedereen die 
een beetje leuk speelt is welkom’. 
De bigband geeft regelmatig op-
tredens, onder andere bij culturele 

evenementen. Behalve swingmu-
ziek speelt de band ook latin, pop 
en rock. De Boer: ‘Rockmuziek 
verwacht je niet direct bij een big-
band, toch spelen wij veel num-
mers van onder andere Chicago en 
Santana. Zelfs nummers van Sam 
Smith, vooral geliefd bij de jeugd, 
schuwen wij niet’. 

Constant 
De eerste jaren van De Boer’s big-
band was van wisselende samen-
stelling. Jongeren kwamen en gin-
gen. Voornamelijk vanwege studie 
vertrokken zij na een paar jaar weer 
en verdwenen uit zicht. Ongeveer 
vijftien jaar geleden kwam daar 
een kentering in. Vooral volwas-
senen kregen belangstelling mee 
te doen in de bigband van De Boer 
en bleven langer hangen. De Boer: 

‘De basisopstelling van de band 
is de laatste jaren constant. Het is 
fijn daar op te kunnen bouwen en 
de band verder te kunnen ontwik-
kelen. Nu, na bijna dertig jaar, is 
mijn tijd gekomen om te vertrek-
ken. Ik heb het dirigeren altijd met 
veel liefde en plezier gedaan en een 
goede basis gelegd voor mijn op-
volgster, Anita van Soest. Wij ken-
nen elkaar al jaren en ik heb er dan 
ook het volste vertrouwen in dat 
zij mijn werk verder ontwikkelt. Ik 
blijf de band wel van dichtbij vol-
gen, want ik blijf gewoon in dienst 
van Het Kunstenhuis, als hoofd van 
afdeling Biltse Muziekschool’. Van 
Soest, de nieuwe dirigente, vindt 
het jammer dat De Boer vertrekt, 
maar zij ziet het ook als een nieuwe 
uitdaging in haar leven. Van Soest: 
‘Natuurlijk zal niet alles bij het 
oude blijven, ik heb toch een an-
der karakter dan mijn voorganger. 
Ik bouw voort op zijn basis, maar 
wil graag meer naar buiten treden 
met de groep, vaker optreden en 
iets gaan doen met thema’s, zoals 
vanavond met Valentijn’. 

Succes
De avond was een groot succes. 
Vele nummers werden gespeeld 
door de bigband en een uit docen-

ten van de muziekschool samenge-
stelde band onder leiding van Bas 
Bos, die ook als solist met een ei-
gen geschreven nummer naar voren 
trad. De docentenband zong onder 
andere nummers als ‘Love’ van Nat 
King Cole en Hound Dog, met als 
zangsolist Ton van der Kleij. Gast-
solisten waren Marie-José Tiem-
stra, uit Den Dolder en het duo Ma-
rianne Verbrugge en Tjitze Vogel.

Award
Aan het eind van de avond wachtte 
Martin de Boer nog een verrassing. 
Uit handen van wethouder Mieras, 
werd hem een award uitgereikt 
voor het jarenlange dirigentschap 
van ‘zijn’ bigband. Een staande 
ovatie volgde. Afgelopen maandag 
was het weer een gewone werkdag 
voor De Boer. Hij richt nu zijn pij-
len op het beleid van de muziek-
school. Eén van de belangrijkste  
doelstellingen is groei en ontwik-
keling van de muziekschool op de 
korte- en middellange termijn. De 
Boer: ‘Wij willen meer leerlingen 
aantrekken, binnen alle geledingen 
van onze muziekschool. Dat bete-
kent dat wij ons aanbod aanpas-
sen aan de vraag, mits financieel 
haalbaar. Kortom, er wacht mij nog 
veel werk’.Massaal de handen op elkaar voor Martin de Boer.

Shakespeare op Gemeentewerf
door Rascha Ravestein

Theater in het Groen speelt dit jaar op een verrassende locatie: de Gemeentewerf in De Bilt. 
Regisseur Timon Blok: ‘Het stuk ‘Timon van Athene’ gaat over de vergankelijkheid van bezit. 

De grimmige en ruige sfeer van het terrein van de gemeentereiniging past daar prima bij.’

Liever nog hadden ze het Shake-
speare-drama gespeeld tussen de 
afgedankte koelkasten en televisies 
op de Milieustraat ernaast. Helaas 
ging dat niet vanwege de veilig-
heid. De twaalf meter brede loods 
op de Gemeentewerf biedt een 
goed alternatief. Timon: ‘Nu ligt 
het nog vol met pallets, gasfles-
sen en ijzeren buizen. Maar straks 
vormt het een kijkdoos voor een 
kleurrijk kostuumstuk met live 
spelende saxofonisten. Super dat 
we deze locatie mogen gebruiken’, 
dankt Timon de aanwezige wethou-
ders Jolanda van Hulst (Openbare 
Ruimte) en Hans Mieras (Cultuur).

Klaplopers en uitvreters
De voorstelling gaat over de rijke 
Atheense Timon. Hij deelt zijn geld 
en bezit gul met vrienden en ken-
nissen. Als hij bankroet raakt en 
de leningen terugvraagt, geven de 
klaplopers en uitvreters niet thuis. 
Timon Blok:’ In het klein is het net 
de Griekse bankencrisis. Het gaat 
ook over de relatie tussen vriend-
schap en geld. En over liefde, 
trouw en vergeving. Het stuk is 
serieuzer en intiemer dan onze vo-
rige producties. Dat vraagt om een 
andere acteerstijl van onze spelers. 
Zo moet de hoofdrolspeler van 

een uitbundige, Michael Jackson-
achtige figuur doorschieten naar 
een wraakzuchtige en zwartgallige 
man.’ 

Samenwerking Kunstenhuis
De voorstellingen zijn van 15 juni 
tot en met 21 juni. De laatste twee 
dagen speelt jeugdtheatergroep 
Masquerade het Shakespeare-
drama Richard III. Cursisten van 
het Kunstenhuis fabriceren `’af-
valkunst’ en die wijst het publiek 
straks naar de tribune.

Wethouders Hans Mieras en Jolanda van Hulst nemen met regisseur Timon Blok (rechts) een kijkje in de loods 
van de Gemeentewerf. 
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28 feb: Wijn, Spijs & Jazz avond

“Wat schaft de pot?”

Woe.
18-02
Do.

19-02
Vr.

20-02

Parelhoen filet met truffel-
aardappel en champignons

of
Zalm filet in spek
met bieslook saus

of
Pasta met pompoen

en gruyère kaas

€ 9,50

Woe.
25-02
Do.

26-02
Vr.

27-02

Saté van varkenshaas,
frietjes en sla

of
Roodbaars filet met

saffraan saus
of

Groene asperges met
aardappel-groenten gratin

€ 9,50

Martin de Boer.
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