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Raad stemt in met 
Bestemmingsplan Rembrandtlaan

door Guus Geebel 

De gemeenteraad stelde donderdag 29 januari in een drukbezochte vergadering het 
Bestemmingsplan Rembrandtlaan 2014 vast. Drie van de acht amendementen werden 

aangenomen en worden in het voorstel verwerkt. De fracties van PvdA, SP, Beter De Bilt
en ChristenUnie stemden tegen. Zeven van de dertien in stemming

gebrachte moties werden aangenomen. 

Burgemeester Arjen Gerritsen doet 
vooraf een beroep op de fracties 
om in de eerste termijn naar elkaar 
te luisteren en niet te interrumpe-
ren. Frans Poot (D66) zegt dat de 
gemeente met dit plan alleen de 
kaders vaststelt. Hij denkt dat met 
dit besluit een ontwikkeling mo-
gelijk wordt waar nu de chaos re-
geert. Ebbe Rost van Tonningen 
(Beter De Bilt) stelt voor het besluit 
over het voorstel drie maanden uit 
te stellen. Over de bouwhoogte en 
bouwmassa zegt hij dat die alleen 
op basis van een werkstuk van de 
projectontwikkelaar ter sprake zijn 
gekomen en dat klakkeloos is aan-
genomen dat lager niet kan. ‘Er is 
als dit allemaal doorgaat een ver-

keersaantrekkend bouwwerk in 
aantocht. Het verkeersprobleem 
moet eerst worden opgelost en als 
randvoorwaarde worden gesteld 
voor de beoogde bouw.’

Verkeersveiligheid
Anne de Boer (GroenLinks) vindt 
dat niet alles op slot moet. ‘Er lig-
gen ook kansen en niet alleen be-
dreigingen.’ Hij vindt dat voor 
fietsers een oplossing gevonden 
moet worden waarbij de veilig-
heid een hoogste prioriteit heeft. 
Johan Slootweg (SGP) stelt dat er 
voorwaarden voor ontwikkelingen 
worden vastgesteld die de SGP 
vindt passen in een stationsom-
geving. ‘Die ontwikkeling is niet 

dorps maar tast niet het dorpse ka-
rakter van Bilthoven Noord aan.’ 
Ontwikkelingen voor detailhandel 
in dit gebied wijst hij af en om dat 
te voorkomen dient hij een amen-
dement in dat wordt overgenomen. 
Menno Boer (SP) bestrijdt dat de 
gemeente geen financieel risico 
loopt. ‘In het ergste geval gaat de 
aannemer failliet en zitten we met 
een leegstaand blok beton.’ Nico 
Jansen (CU) en Werner de Groot 
(CDA) maken zich ernstige zorgen 
over de veiligheid van het fietsver-
keer op de Jan Steenlaan. 

Kwaliteitsimpuls
Christiaan van Nispen tot Sevenaer 
(VVD) ziet het plan als een kwali-

teitsimpuls voor het hele centrum. 
Hij vraagt het college verkeersre-
gelaars in te zetten om fietsers te 
beschermen als delen van de drie 
grote projecten qua bouw samen-
vallen. Han IJssennagger (Bilts Be-
lang) steunt het plan van een plaat-
selijke ontwikkelaar die bereid is 
op die plek te investeren. Hij deelt 
de zorgen over het fietsverkeer en 
pleit voor een vrij liggend fietspad 
op de Jan Steenlaan. Ook Krischan 
Hagedoorn (PvdA) pleit voor een 
vrij liggend fietspad. Hij zou graag 
in willen stemmen met het bestem-
mingsplan, onder meer vanwege 
duurzame werkgelegenheid, maar 
vindt het plan verkeerstechnisch 
niet passen. De PvdA wil eerst een 
integraal verkeersplan. 

Uitstel niet gewenst
Wethouder Hans Mieras zegt over 
de kop van de Rembrandtlaan dat 
dit gedeelte veel emoties oproept. 
‘Het ligt aan de kop van een bedrij-
venterrein, maar tegelijkertijd heel 
dicht bij een van de mooiste woon-
wijken van Nederland. Ook vormt 
het een onderdeel van het centrum 
en alles wat daar gebeurt, maar het 
raakt ook de wijk De Leijen. Daar-
om moeten we het besluit zo zorg-
vuldig mogelijk nemen. Het is geen 
plan van de gemeente, maar die is 
er wel enthousiast over, De kern-
vragen zijn, past het en kan het. Als 
het te groot wordt past het niet, is 
het te klein dan kan het niet.’ In uit-
stel ziet de wethouder niets omdat 
dan het risico ontstaat dat er niets 

gebeurt. Het college vindt dat er 
voldoende is gedaan om de knoop 
door te hakken. Mieras gaat in op 
de gestelde vragen en ingediende 
amendementen en moties. Wethou-
der Jolanda van Hulst beantwoordt 
vragen over het verkeer. Mocht het 
nodig zijn verkeersregelaars in te 
zetten dan gaat dat gebeuren. 

Aangenomen
amendementen en moties
Het aangenomen amendement van 
Beter De Bilt betekent het schrap-
pen van de bevoegdheid van B en 
W om bij het verlenen van een om-
gevingsvergunning af te wijken van 
het bepaalde in lid 7.4.2. Het amen-
dement van de SGP om toekomsti-
ge detailhandel in het bestemmings-
plan te beperken krijgt unanieme 
steun. Een amendement van de 
PvdA om horecamogelijkheden in 
het plan te beperken krijgt eveneens 
algemene instemming. De zeven 
aangenomen moties betreffen het 
verhogen van de GPR norm in het 
Dubo-convenant; het beperken van 
de afwijkingsbevoegdheid van B en 
W bij de bouw van De Timpe; de 
vormgeving van de hoek Jan Steen-
laan Rembrandtlaan; wachten met 
grootschalige bouwwerkzaamhe-
den op de kop van de Rembrandt-
laan tot de ingebruikname van de 
tunnel in de Leijenseweg; beïn-
vloeding van de vormgeving van 
gebouw De Timpe; een duurzame 
oplossing verkeersveiligheid Jan 
Steenlaan en het benadrukken van 
het centrum als winkelgebied.

Ebbe Rost van Tonningen kreeg geen steun voor zijn voorstel de 
besluitvorming drie maanden uit te stellen.

De behandeling van het Bestemmingsplan Rembrandtlaan trok veel publiek. 

Ruim aandacht voor 
Sportgala 2015

De sporters uit De Bilt stonden vrijdag 30 januari weer uitgebreid in de 
belangstelling. Niet alleen de schrijvende pers was vertegenwoordigd, 
maar regio TV De Bilt maakte ook de hele avond opnamen. Meer over 
de winnaars op pag. 16 en 17.

[foto Henk van de Bunt]



Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

8/2 • 10.30u - ds. P.L Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
8/2 • 9.30 en 18.30u - ds. R.E. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
8/2 • 10.30u - Woudk. a/h woord

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

8/2 • 10.00u - Dhr. Herman Kesting

R.K. Kerk O.L. Vrouw
8/2 • 10.30u - Pastor A.

van den Boogaard

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

8/2 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed 
8/2 • 17.00u - Ds. A.P. van de Velde

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

8/2 • 10.00u - Ds. G.J. Codée Viering en 
Dankzegging Heilig Avondmaal

8/2 • 19.00u - Ds. R.F. de Wit

Pr. Gem. Immanuelkerk
8/2 • 10.00u - mevr. ds. J.E.

van Zelderen

Pr. Gem. Opstandingskerk
8/2 • 10.00u - ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk
8/2 • 10.30u - Communieviering 

Parochianen 

Volle Evangelie Gemeente
8/2 • 10.00u - Mevr. Michelle 

Bauermann

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

8/2 • 10.30u - Dhr. Drs. J. Bouma

Herv. gemeente Blauwkapel 
8/2 • 10.00u - prop. G.A. van Ginkel
8/2 • 18.30u - ds. D.J. van Eckeveld

Herst. Herv. Kerk
8/2 • 10.30u - Ds. Juffer

8/2 • 18.00u - Dhr. J. v.d. Beek

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

8/2 • 11.00u - Ds. Rene Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

8/2 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
8/2 • 18.30u - Ds. W.H.Th. Moehn

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

8/2 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
8/2 • 9.30u - Ds. Rene Alkema

St. Maartenskerk
7/2 • 19.00u - Eucharistieviering

8/2 • 10.30u - Woord-
en Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

8/2 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemayer
8/2 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
8/2 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
8/2 • 18.30u - Ds. M. Messemaker
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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

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 6 
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.

Geboren
1 februari 2015

Helma
Dochter van Wijnand

en Corrie Kok
Dorpsweg 44
Maartensdijk

Geboren
25 januari 2015

Joël
Zoon van Jan Wouter

en Christina Hennipman
Broertje van Elnathan en Jesse
Wolkammerweg, Westbroek

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

& Geersing

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

Uitvaartzorg Zeist – De Bilt 
Gevestigd te Maartensdijk

‘Ik ben er voor u, dag en nacht.’

VOORBEREIDING EN BEGELEIDING  

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

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

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

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

Joh. 8:12
Ik ben het licht der wereld

In liefde en zorgzaamheid,
met open oog en oor

voor de noden van anderen.
Humorvol, krachtig en warmhartig.

Wil Tieland-de Bruin
weduwe van

Coen Tieland

 Utrecht,                                       † Groenekan, 
18 november 1926  29 januari 2015

Coen en Mathilde
   Sebastiaan en Rebekkah, ♥
   Ralph Geoffrey en Eefje

Ronald en Liana

De begrafenis heeft plaatsgevonden op woensdag 4 februari 
op begraafplaats Den en Rust te Bilthoven.

“Het is voor me weggelegd...”
Freddie

Ruim tien jaar na de operatie heeft een sluipende ziekte
weer de kop opgestoken en een einde gemaakt aan het leven

van mijn lieve echtgenote, onze lieve (schoon-)moeder,
oma en tante

Frederika Kobie Johanna van Gessel-Jerusalem
echtgenote van Martin van Gessel

Hengelo, 30 augustus 1932    De Bilt, 25 januari 2015

Ze heeft haar lot dapper aanvaard.

 De Bilt Martin van Gessel

 in liefdevolle herinnering Erik van Gessel

 Hilversum Martijn en Elvire van Gessel
   Marvin, Casper

 De Bilt Yvonne Ekdom

 Correspondentieadres Groenekanseweg 149
  3731 AD  De Bilt

De uitvaart van Freddie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Yoga inloopmiddag 

Yoga is niet alleen goed voor een 
sterk en soepel lijf en een kalme 
geest, het brengt ook een posi-
tieve flow teweeg, zeker als je in 
een groep oefent. Zondagmiddag 
8 februari kun je gratis meedoen 
met de lessen om 13.30 uur bij 
Centrum de Linde, Jachtlaan 15 
te Bilthoven. Aanmelden: info@
yoga-lifeutrecht.nl  of via Tel: 
06-51193532 

Kleuterkerk 

In de Opstandingskerk aan de 
1e Brandenburgerweg vindt op 
zondag 8 februari om 11.30 uur 
de eerste kleuterkerk van dit jaar 
plaats met als thema ‘Mozes in 
het rietenmandje’: een viering, 
waarin kinderen van 0-6 jaar van 
harte uitgenodigd worden samen 
met hun ouders en natuurlijk ook 
opa’ oma’s, tantes, ooms e.a. De 
kleuterkerk is een gezamenlijk 
project van de PKN- Immanuel- 
en Opstandingskerk en de RK 
Michaelkerk te De Bilt.

Fotoclub Bilthoven

Maandag 9 februari is er  een 
drieluik van oudgedienden. Drie 
leden die al wat jaren lid zijn 
tonen een doorsnede van hun 
werk. De foto’s zijn zeer uiteen-
lopend en zullen worden bespro-
ken. De avond begint om 20.00 
uur en wordt gehouden in het 
H F Witte Cultuur en vergader-
centrum, Henri Dunantplein 4, 
De Bilt. Voor meer inlichtingen 
Fotoclub
www.fotoclubbilthoven.nl 
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Onverwacht, maar wel heel definitief
Deze strijd kon je niet winnen

Wat zal het leven anders zijn nu jij er niet meer bent
We zwaaiden naar elkaar met een glimlach

Nu is er alleen nog de herinnering

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, delen wij u mee dat onverwacht maar rustig

is ingeslapen, onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Aaltje Otten-Mastenbroek
sinds 2004 weduwe van Aart Cornelis Otten

Zwartebroek, 30 november 1927 Loosdrecht, 30 januari 2015

 Westbroek: Willem Otten
  Bep Otten-van den Berg
  Aart en Kelly
  Jan Willem en Eline

 Breukeleveen: Elisabeth Werkhoven-Otten
  Gerard Werkhoven

Correspondentieadres:
Herenweg 74
3625 AH  Breukeleveen

De rouwdienst, welke geleid zal worden door ds. M. van der Zwan, 
zal gehouden worden op D.V. donderdag 5 februari 2015 om 11.00 
uur in de Hervormde kerk te Westbroek.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene be-
graafplaats te Westbroek.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid om de familie te 
condoleren in het gebouw “Rehoboth”.

Voor dag en dooi

Oneindig stil van 
wakker worden. 
Zacht gevallen

zuiverheid.

Vers en wit als
poedersuiker 

op taartvormen
van de bomen.

In pas door bos
nog onbetreden.

Zelfs beesten
liepen hier niet.

Strak geblauwd en
zonder strepen
wolkenlozer 

dan het leven.

Straalgebundeld
door de takken
sneeuwbeladen 

en weer smeltend.

Voor je het weet
zet de dooi in.

De ogen dooien
heftig mee.

Inge Gorris.

Uit de gemeenteraad 
van 29 januari

door Guus Geebel

Van de vele bezoekers op de publieke tribune heet burgemeester Arjen 
Gerritsen in het bijzonder twee ‘Gasten van de Raad’ welkom. Chrit 
Obels en Bente van Velzen zijn uitgenodigd door de raadsleden Peter 
Schlamilch en Connie Brouwer van Beter De Bilt. Een Gast van de 
Raad wordt door een of meer raadsleden uitgenodigd om een raadsver-
gadering bij te wonen. Daarbij informeren en begeleiden zij hun gasten. 

Gitta van Eick wordt als tijdelijk gemeenteraadslid geïnstalleerd voor 
de fractie van het CDA. Gedurende zestien weken vervangt zij Cees 
Beringen die wegens ziekte tijdelijk ontslag van de raad heeft genomen. 
Gitta van Eick was van 2009 tot 2014 ook lid van de raad.

De motie Onverklaarbaar bewoonde woningen, ingediend door Menno 
Boer (SP) krijgt raadsbrede steun. In de motie wordt het college opge-
roepen zo snel mogelijk in overleg te gaan met bewoners en eigenaars 
van Planetenbaan 4-78 in Bilthoven om de woningen te verbeteren en 
de raad over de voortgang hiervan binnen drie maanden te informe-
ren. Bij twee complexen ligt er nog steeds geen plan van de eigenaar. 
Wethouder Jolanda van Hulst is blij dit onder de aandacht te hebben 
gekregen. Er is contact geweest met de eigenaar van de woningen. Die 
heeft teruggereageerd niet van plan te zijn op korte termijn actie te on-
dernemen, behalve de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. De 
wethouder is bereid met iedereen te praten en gaat bekijken wat de mo-
gelijkheden zijn. ‘Voordat de gemeente in actie komt kunnen huurders 
zelf zorgen voor dossiervorming zodat er iets ligt om eventueel tot actie 
te komen.’

Het agendapunt Bestemmingsplan Rembrandtlaan 2014 nam zoveel 
tijd in beslag dat de vergadering werd geschorst en dinsdag 3 februari 
voortgezet.

Burgemeester Arjen Gerritsen installeert Gitta van Eick als tijdelijk 
raadslid voor het CDA.

Wmo en werkgelegenheid 
speerpunten voor PvdA

In een gemoedelijke ambiance vond donderdag 29 januari in Het  Lichtruim de 
nieuwjaarsbijeenkomst van de PvdA-afdeling De Bilt plaats. De aanwezigen werden 

toegesproken door bestuurslid Sonja Mäkel en de gemeenteraadsleden
Krischan Hagedoorn en Erik van Esterik. 

Hagedoorn en Van Esterik gaven 
een terugblik op het afgelopen jaar 
waarin zij beiden voor het eerst in 
de Biltse raad aantraden. Hage-
doorn gaat in op de raadsverkiezin-
gen waarbij de PvdA twee zetels be-
haalde en oppositiepartij werd. Hij 
zegt dat de partij verbaasd was dat 
de lokalen bij de coalitieonderhan-
delingen zo genegeerd werden, on-
danks de winst. ‘De PvdA had Ebbe 
Rost van Tonningen graag als wet-
houder van financiën zien acteren.’  

Op 19 juni nam de gemeenteraad 
unaniem een motie van de PvdA 
aan waarin B en W gevraagd wor-
den om proactief lokaal arbeids-

marktbeleid te gaan voeren. Een 
speerpunt uit het verkiezingspro-
gramma van de PvdA. Hagedoorn 
bracht met wethouder Jolanda van 
Hulst een werkbezoek aan Apel-
doorn en Nijmegen om zich te laten 
voorlichten over het beleid dat daar 
wordt gevoerd. 

‘Het afschaffen van Huishoude-
lijke Hulp 1 was voor de fractie 
een punt om telkens in de raad op 
terug te komen. Er was kritiek op 
de keukentafelgesprekken en er 
werd met succes aangedrongen om 
alle belanghebbenden voor zo’n 
gesprek op te roepen. Mede door 
de vasthoudendheid van de frac-

tie werden enkele verbeteringen 
aangebracht.’ Erik van Esterik is 
woordvoerder op dit dossier. Hij 
zegt dat het vonnis in de zaak van 
een echtpaar tegen het afschaffen 
van de huishoudelijke hulp door de 
Friese gemeente Dantumadeel nog 
steeds gevolgen kan hebben voor 
de situatie in De Bilt. Aanwezigen 
maakten gebruik van de mogelijk 
vragen te stellen en hun ervaringen 
te vertellen. Hagedoorn: ‘De PvdA 
ondersteunt mensen die HH1 kwijt 
raken bij het indienen van bezwaar, 
gaat in gesprek met bewoners van 
huurwijken  over hun wensen en 
behoeften en praat met verenigin-
gen over vrijwilligersbeleid.’ [GG]

Medewerkers van Reinaerde zorgden op voortreffelijke wijze voor een hapje en een drankje.

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Zomaar
voor jou
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

500
gram 6.50

Procereurlapjes 
naturel/gemarineerd

500
gram 3.98

6.-

6.-

6.-

100
gram 3.75Lamsracks

naturel/gemarineerd

Schnitzels (4 stuks)

Sucadelappen

2 GEHAKT TORTILLA'S

2 KIP TORTILLA'S

2.255.98 100
gram

500
gram

1.256.98 100
gram

1
kg

DJAKARTA NOTENMIXSTOMPETOREN
ROMIG JONG

PINDA-ROZIJNMIXBIOLOGISCHE KAAS
JONG OF EXTRA BELEGEN

Filet-americain
Kip-walnootsalade
Ei-bieslooksalade 3x 100

gram 4.49

Beenham
Fricandeau
Runderrollade 3x 100

gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 5 februari
t/m woensdag 11 februari

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

Rundergehaktstaven 
Runderretto's 
Runderhamburgers

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 5.98

SCHOUDERKARBONADE
Extra donderdag voordeel!

5 voor �

€5,-

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTSCHELPJE! HEERLIJK GEVULD MET GEKRUID HALF OM HALF GEHAKT, GERASPTE KAAS EN MAGER ROOKSPEK!

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Special van de week! 

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
Japanse Biefstuk
MET NOEDELS OF RIJST
_________________________100 GRAM 1,25
Kapucijnersschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Witlofschotel
 MET HAM EN KAAS

_________________________100 GRAM 0,99
Zaterdag verse Sushi!!!

Sap.. Sap.. Sappig

Navels
HANDSINAASAPPELS

Lekker en gezond

Broccoli
500 GRAM

Veel vezels,
Weinig calorieën

Bospeen

ALLEEN MAANDAG 9, DINSDAG 10
EN WOENSDAG11 FEBRUARI

0,99 0,890,79

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot
___________________________ 100 GRAM  0,70

Bij aankoop van een zakje
Plussla, een � esje dressing
naar keuze Gratis!!
De lekkerste
mandarijnen sappig
en zonder pit, kom ze proeven!

FRIESLANDERS

Aardappels
2E ZAK GRATIS!!

__________________ ZAK 2,5 KILO 2,49
GESNEDEN

Spitskool
LEKKER VERS.. LEKKER MAKKELIJK

____________________400 GRAM 0,79
Penne Pasta
MET KIP, PREI EN TOMAAT
____________________100 GRAM 1,25

Per bos Héél kilo
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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

Bewoners Planetenbaan zijn 
slecht onderhouden flats zat

De bewoners in de vier lage flats aan de Planetenbaan zijn het uitblijven van renovatie zat. Dat 
bleek tijdens het bezoek, dat het wijkteam van de PvdA half januari aan de Planetenbaan en 

Kometenlaan bracht. In beide straten vinden de bewoners de woonomgeving erg prettig,
maar hebben zij wel bijzonder veel klachten over de kwaliteit van de appartementen.

De teneur is duidelijk. De bewo-
ners in de vier lage flats aan de 
Planetenbaan zijn het uitblijven 
van renovatie zat! De flats zijn 
eigendom van twee verschillende 
private partijen. De klachten zijn 
legio: hoge stookkosten door en-
kel glas en gebrek aan isolatie, ga-
ten in kozijnen, gehorige wonin-
gen, ernstige schimmelvorming, 
verlichting die niet gerepareerd 
wordt, te veel tocht en de (blok-)

verwarming valt regelmatig mid-
den in de nacht uit.  
De bewoners zijn bezig zich te 
verenigen in een bewonersvereni-
ging en worden hierin gesteund 
door de PvdA en de SP. Dit doen 
zij omdat individuele bewoners tot 
nu toe niets of weinig voor elkaar 
kregen bij de beheerders. Een po-
sitief signaal is dat de beheerder 
van de achterste twee flats, gezien 
vanaf de Melkweg, heeft aange-

geven tot renovatie over te willen 
gaan in 2015. De beheerder van de 
voorste twee flats geeft helaas nog 
steeds niet thuis. De PvdA zal zich 
hier in het komende jaar in ieder 
geval sterk voor maken en de be-
woners ondersteunen bij het laten 
verbeteren van de woningen door 
de eigenaren.

Kometenlaan
In de Kometenlaan wordt ook ge-

klaagd over de verwarming. De 
flats zijn ook hier moeilijk warm 
te stoken en de stookkosten zijn 
hoog. Jaarlijks ontvangen veel 
mensen een hoge naheffing.  Ook 
het boilersysteem dat in veel flats 
aanwezig is, wordt als niet meer 
van deze tijd gezien. Dit betekent 
vaak dat het warme water op is 
nadat één bewoner zich heeft ge-
doucht. Onderhoud, isolatie, enkel 
glas en smerige galerijen behoren 
ook tot de “woonergernissen” aan 
de Kometenlaan.

PvdA onderneemt actie
Krischan Hagedoorn, fractievoor-
zitter van de PvdA De Bilt: ‘Wij 
gaan met SSW in gesprek over 
de verwarming van de flats en 
een speeltuin achter de eerste flat. 
Want ook dat laatste is een vaak 
geuite wens. En ook voor de par-
ticulier verhuurde flats blijven we 
ons sterk maken voor renovatie’. 

De PvdA zal door blijven gaan 
met de wijkbezoeken.

Krischan Hagedoorn (PvdA) aan het folderen op de Kometenlaan

Wat we bij het Sportgala missen
zijn sporten als schaken en vissen
misschien komt het een keer 
maar dat leidt dan vast weer
tot kritiek en veel ergernissen

Guus Geebel Limerick

Schütz Projectkoor in de 
Opstandingskerk

Zondagmiddag 1 februari zong het 
Schützkoor bekende werken uit de 
Russisch-orthodoxe kerkmuziek en 
een werk van Estse componist Arvo 
Pärt. Het koor werd begeleid door 
het Carezza Ensemble uit Utrecht.

Ondanks dat koor en orkest slechts 
enkele keren gerepeteerd hadden, 
vormden zij een fraaie eenheid, die 
elkaar moeiteloos wisten te vinden 
in bijzondere klanken. Het koor 
zong enkele delen uit de Vespers 

van Rachmaninov, zeker niet de ge-
makkelijkste muziek om te zingen. 
Het Schützkoor liet een prachtige 
uitvoering van deze typisch Rus-
sisch-orthodoxe kerkmuziek horen.

(Frans Poot)

Voor de vele, bezoekers was het Te Deum van Arvo Pärt het hoogtepunt van de middag. Deze bijzondere muziek 
voert je via ijle klanken tot grote hoogten, afgewisseld met de lage tonen van de bassen van koor en orkest. Het 
is etherische muziek en toch ook weer aards. De fraaie akoestiek van de Opstandingskerk droeg zeker bij aan 
het luistergenot.

Concert door jong talent 
in de Michaëlkerk 

Zaterdag 14 februari om 19.30 zal er een concert door jonge muzikan-
ten van de Academie Muzikaal Talent plaatsvinden in de Michaëlkerk 
in De Bilt. De Academie Muzikaal Talent biedt zeer getalenteerde 
jonge musici, tot 19 jaar, een hoogwaardige opleiding om hun talent 
zo te ontwikkelen dat zij verder kunnen studeren aan een van de con-
servatoria.  O.a. stukken van Piazzolla, Mozart en Martinu zullen te 
horen zijn, maar er zullen ook werken van hedendaagse componisten 
gespeeld worden. Na afloop kan onder het genot van een drankje naar 
het Biltse jazz trio ‘Stodel, Kwant & de Swart’ worden geluisterd.

14 februari zal de Biltse klarinettist Léa Hemmerlin met violiste Merel 
van der Meulen en andere leerlingen van de Academie Muzikaal Talent 
een gevarieerd programma voor u spelen. Het concert begint om 19.30 
en de toegang is gratis. 



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

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)

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

*vraag naar de voorwaarden

www.mline.be

“Nachtrust is de meest
onderschatte training”

“Nachtrust is de meest
onderschatte training”

Recharge.

NU 2
e MATRAS

HALVE 
PRIJS*

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

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

All-in abonnementen vanaf € 69,= p/m

Het beroemde
Skitaartje

nu € 9,95

Rozijnenbroodje400 gram
 € 1,95

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

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

 €130
  VOORDEEL

Tot 22 februari
korting knippen bij Primera.

Niet geknipt, geen nood.
Knippen kan ook in de winkel.

6

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...

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel

• Bouwman Boeken

• Kooklust 121 

• Landw. De Bilt 

• De Vierklank

• Landw. de Groenekan 

• GroenRijk 

• Primera Maartensdijk 

€ 12,95

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Grote Paniek!
Wie heeft kapper Hans op 
Facebook gezet?
Heb dringend hulp nodig.

Tel. 0346 -212455
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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

Toen en Nu
‘Toen en Nu’ was de naam van de tentoonstelling van de Historische Kring D’ Oude School, 

die in april 2012 te zien was bij WVT aan de Talinglaan in Bilthoven. Meer dan zevenhonderd 
bezoekers kwamen hierop af, die zichtbaar genoten van de veelal scherpe, contrasten tussen de 

beelden op oude foto’s en ansichtkaarten en de actuele beelden op dezelfde locatie.

Later zijn selecties uit dit tentoon-
stellingsmateriaal op een wande-
ling langs woon- en zorgcentra in 
De Bilt en Bilthoven geweest. 

Deze opname uit 1938 laat de bocht 
zien vanaf de Hertenlaan naar de 
Eerste Brandenburgerweg. Rechts 
ligt de Oude Brandenburgerweg. 
De huizen rechts liggen aan de 
Duivenlaan. Onder het wolkendek 
ligt nog agrarisch gebied

De huidige situatie toont aan hoe 
wij inmiddels verstedelijkt zijn.

Op ’t bankje
Een jong stel is met een grote bos bloemen bij me 
op het bankje komen zitten. De vrouw heeft het 
duidelijk koud en huivert een beetje. ‘Voor haar is 
het hier veel te koud, maar ze moet nog even door-
bijten. We worden hier straks opgehaald om mijn 
ouders te verrassen, want die zijn vandaag vijfen-
vijftig jaar getrouwd’, zegt de man. ‘We wonen in 
Portugal waar we in de Algarve een Bed & Break-
fast runnen. Mijn ouders weten niet beter dan dat 
we vanwege de drukte niet op hun huwelijksfeest 
kunnen komen en daar hebben ze wel begrip voor. 
We hebben ze al een mooie kaart gestuurd. Tegen 
mijn ouders is gezegd dat ze worden opgehaald om 
naar de fotograaf te gaan voor een familiefoto. Mijn 
broer vertelde dat mijn moeder dat helemaal niet 
wilde omdat wij er niet op zouden staan. Mijn oud-
ste zus heeft haar toch over kunnen halen door te 
zeggen dat er ook een foto van hen samen gemaakt 
wordt en dat wij daar heel blij mee zouden zijn.’ 
Zijn vrouw hoort het glimlachend aan en denkt 
waarschijnlijk al aan het moment dat ze elkaar plot-
seling toch zien. Ze vertelt dat haar zusje en zwager 
een weekje het bedrijf in Portugal runnen en dat ze 
daarom toch naar Nederland konden komen. ’Ze 
zijn al verschillende keren bij ons geweest kennen 
het klappen van de zweep. Ik vertrouw ze het in 
elk geval helemaal toe en als er iets is of ze willen 
wat weten bellen ze wel. Nu ik hier weer ben merk 
ik wel dat ik helemaal gewend geraakt ben aan die 
heerlijke temperatuur in de Algarve. Zeven jaar 
geleden zijn we met de Bed & Breakfast begonnen. 
Zolang we elkaar kennen was het onze droom en we 
hebben tot nu toe geen ogenblik spijt dat we eraan 
begonnen zijn. Mijn ouders gingen nadat mijn vader 
met pensioen was gegaan ’s winters altijd een paar 

maanden overwinteren 
in de plaats waar we 
nu wonen. Zij wisten 
dat we met een Bed & 
Breakfast bezig waren 
en maakten ons attent 
op een geschikt pand 
dat daar te koop was. 

We hebben toen meteen een vlucht geboekt om te 
kijken hoe het eruit zag. Het was precies wat we 
zochten en we waren snel rond met de eigenaar. 
Het dorp kenden we goed want we gingen altijd al 
een weekje bij mijn ouders op bezoek als ze daar 
waren. Het was dus allemaal heel vertrouwd.’ De 
man luistert aandachtig mee. Hij vertelt dat hij als 
militair een aantal keren naar Afghanistan uitgezon-
den is geweest. Ze hadden in Nederland een woning 
die ze nog net in de goede tijd hebben kunnen 
verkopen waardoor ze de stap konden zetten. ‘We 
hoefden aan het pand eigenlijk niet zo heel veel op 
te knappen en we draaien van begin af aan prima. 
We spreken ook al aardig Portugees, maar het is 
een moeilijke taal. We hebben hele leuke contacten 
in het dorp, maar blijven wel die Hollanders die 
het allemaal zo precies willen doen. De meeste van 
onze gasten komen uit Nederland. Oud en nieuw 
hebben we samen met onze gasten en een stel Por-
tugezen gevierd. We hadden een heleboel oliebollen 
gebakken die ze erg lekker vonden.’ Hij vindt het 
wel jammer dat zijn ouders nog nooit op bezoek 
zijn geweest. Dat komt omdat zijn moeder niet 
durft te vliegen. Ze veren op als er een grote auto 
stopt waar het bruidpaar inzit. Ze stappen eropaf en 
ik ben vanaf het bankje getuige van de uitbundige 
familiehereniging waarbij ook nog vreugdetranen 
vloeien. Ik sla het tafereel glimlachend gade.

Maerten

Klankbord
Onnodige leegstand

Ik ben van mening dat er in ons huidige systeem iets niet klopt. Hoe kan 
het zijn dat een gezin uit Groenekan dreigt dakloos te worden terwijl 
er op het Maertensplein in Maartensdijk al 4 jaar lang een appartement 
leegstaat.
Die leegstand heeft niets te maken met een moeilijke huizenmarkt, 
maar alles met een beneficiaire aanvaarding van een erfenis. Daardoor 
is de verkoop van dit appartement in handen van de bank, notaris en 
makelaar. Al vóór het overlijden van de eigenaar stond het appartement 
leeg en gaf de bank geen toestemming voor verhuur. Inmiddels staat het 
4 jaar leeg. Er wordt geen hypotheek betaald en bij de bewonersvereni-
ging komen er geen servicekosten binnen. Er hangt zelfs geen bord Te 
Koop op de gevel.
Ik snap dat het een ‘hoop stenen op de balans’ is, maar hoeveel mensen 
zouden er niet dolgelukkig zijn om, al is het maar tijdelijk, zo’n dak bo-
ven hun hoofd te hebben. In dat geval is er sprake van huurinkomsten, 
ontvangt de bewonersvereniging servicekosten en zullen de buren blij 
zijn dat er in het appartement weer gestookt wordt. Zo moeilijk kan dat 
toch niet zijn?

Ellen van der Tol 

Vacatures 
vrijwilligerswerk

Maandag 2 februari Is Vrijwillig in Actie De Bilt gestart met een spreek-
uur in het Servicecentrum Maartensdijk. Tijdens dit wekelijkse spreekuur 
tussen 14.00 en 16.00 uur zoeken Barbara van Eeden (links) en Yvonne 
Stoelinga met u mee om passend vrijwilligerswerk te vinden. Er is veel 
vraag naar vrijwilligers: op de website staan inmiddels 143 vacatures. 



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

Gratis advies
Gratis offertes

Gratis uw offertes beoordelen

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

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

WWW.SLIMISOLATIEADVIES.NL

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

SPOUWMUURISOLATIE

  DAKISOLATIE
ZONNEPANELEN

VLOERISOLATIE 
CV KETELS  

HR++ GLAS

Grote collectie 
klassieke en  
moderne meubel-
stoffen en leer.
Ook rieten- en 
biezenmatten  
maken.

Kijk voor een
impressie op 
onze site:

Gratis halen en brengen.
Kom vrijblijvend langs in onze winkel 
of bel voor een vrijblijvende afspraak 
bij u thuis. U bent van harte welkom. 
De koffie staat klaar!

Gratis halen en brengen

Ambachtelijke meubelstoffeerderij Kwarten 
Al jaren een begrip in Bilthoven, De Bilt e.o.

Oude Brandenburgerweg 4a
Bilthoven

06-25172955
0346-830927

www.meubelstoffeerderijkwarten.nl
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WaaromDenkers in de Woudkapel
De waaromdenkersparade is een ontspannen samenzijn waar het vrije denken centraal 

staat en de geest gescherpt kan worden. Verrassende, lokale sprekers gaan met
bezoekers in gesprek naar aanleiding van korte presentaties. 

Daarbij staat hun persoonlijke passie centraal.

Ontdek waarom zij gebaande pa-
den hebben verlaten en bijzondere 
of soms moeilijke keuzes in hun 
leven hebben gemaakt. Bas Wes-
terweel, creatief directeur van 
SublimeFM staat voor een andere 
manier van radio maken. Hij leidt 
bij de waaromdenkersparade het 
vrije woord in goede banen en 
zorgt voor een inspirerende ge-
dachtewisseling. Afgewisseld met 
live muziek van Henk Jagtenberg.

Lokale sprekers
Zondag 8 februari komt er een 
boeiend scala aan sprekers in De 
Woudkapel om geïnteresseerden 
te inspireren.
•	 Frank van Haaren, psycholoog, 

Shiatsu therapeut en coach. Op 
verschillende momenten in zijn 

leven maakte hij bijzondere 
keuzes.	 Zo	 fietste	 hij	 zonder	
geld naar Santiago de Compos-
tella. 

•	 Ike Bekking, boekonderneem-
ster. Tegen alle sombere voor-
spellingen in nam zij twee lo-
kale boekhandels onder haar 
hoede.

•	 Marijn Backer, docent en team-
leider aan De Werkplaats. Was 
verpleegkundige, werd classi-
cus en schrijver van dichtbun-
dels en jeugdboeken. 

•	 Nariné Khenkikian, coördina-
tor medische zorg Utrechtse 
Buitenschool De Schans. Was 
kinderarts in Syrië en kwam 
als vluchteling naar Nederland 
en De Bilt. Staat als geen an-
der voor het vrije denken en 

de keuzes die daaruit voort-
vloeien.

•	 Pieter Lootsma, theoloog. Gaf 
tot ieders verbazing zijn baan 
als predikant bij de prestigi-
euze Haagse Kloosterkerk op. 
Koos na jaren van vrijheid toch 
weer voor (een stukje) gebon-
denheid bij de Woudkapel.

De Waaromdenkersparade wordt 
mogelijk gemaakt door de sa-
menwerking van vrijmetselaars-
loge De Ster in Het Oosten en de 
Woudkapel op in de Woudkapel, 
Beethovenlaan 21, Bilthoven. 
Aanvang 16.00 uur, toegang is 
gratis.

Voor info: www.waaromdenkers.
wordpress.com    (Sjoerd Papa)

Bord helpt niet
Gemeente De Bilt 
plaatste op verzoek een 
bord bij de bushalte op 
de Duivenlaan nabij 
het benzinestation. 
Omwonenden hadden 
last van de bussen die 
daar regelmatig staan 
te wachten en hun motor 
constant lieten draaien. 
Buschauffeurs trekken 
zich overigens geen lor 
aan van de dwingende 
boodschap. 

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Gezocht: 
enthousiast personeel voor 
onze ambachtelijke slagerij.
Wij zijn een veelzijdig bedrijf en verkopen 
naast de traditionele vleesproducten ook 

verschillende delicatessen, zoals 
kazen, tapas, olijven, wijnen etc.

Ook maken we zelf veel maaltijden.
Wij zijn op zoek naar een 

verkoopmedewerker/ster 
(parttime, fulltime, zaterdaghulp of leerling slager)

Heb je interesse om ons team te komen versterken, 
neem gerust contact op of kom eens langs…

Bilderdijklaan 110   Bilthoven
030-2282163

Bushalte weer terug van weggeweest

Nadat de instaphalte was gerenoveerd aan de Kon. Wilhelminaweg in Groenekan ontbrak het hekwerk 
naar de Vaart evenals het bushokje. Gelukkig is de situatie nu weer helemaal veilig zoals het hoort.

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

Voor deze vaste wijken zoeken wij

Wijk 118: Diepenbrocklaan, Haydnlaan, Obrechtlaan, Ockeghemlaan
Wijk 185: Hercules Segherslaan - Gerard Doulaan - De Hooghlaan
  Albert Cuyplaan - Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan 
Wijk 133: Andoorn, Berkenlaan, Bosanemoon, Bosbes, Bosrank, Bosroos,
  Bostulp, Brem, Dravik, Egelantier, Eikvaren, Elzenlaan,
  Goudenregenlaan, Hazelaar, Herik, Klaver, Larikslaan, Liguster,
  Magnolialaan, Prunuslaan, Sparrenlaan

bezorgers voor
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Rachel Polak werkte als 
kleuterleidster in het onderwijs

door Henk van de Bunt

Rachel Polak-de Jong (1911) maakte veel mee in haar lange leven. Tijdens de oorlog verloor 
ze haar man en bijna heel haar joodse familie. Iedere avond voor het slapengaan zegt ze 

welterusten tegen haar dierbaren van wie de foto’s in een hoekje van de kamer staan.

‘Ik heb een heel gelukkige jeugd 
gehad in Amsterdam, met lieve ou-
ders en een lief zusje dat één jaar 
ouder was. En ik leerde een heel in-
telligente jongen kennen, Jaap Po-
lak (1908), die wiskunde studeerde. 
Met hem ben ik getrouwd. Van-
wege de armoede in de crisisjaren 
moest hij in 1930 stoppen met zijn 
studie en een baan zoeken. Hij is in 
1943 opgepakt tijdens een razzia en 
een paar weken later door de Duit-
sers vermoord. Niet dat ik dat wist 
natuurlijk. Zoveel mensen kwamen 
niet meer terug, maar je houdt al-
tijd hoop. Hij komt terug, ik wist 
het zeker. Een jaar of drie liet ik 
altijd mijn adres achter bij vrien-

den, maar toen moest ik er wel aan 
geloven: we waren nog maar net 
begonnen en toen was het al klaar. 
Onbegrijpelijk!’

Theo Thijssen
In 2007 stond ‘De gelukkige klas’ 
van Theo Thijssen centraal in de 
actie Nederland Leest; allemaal als 
een uitnodiging aan zo veel moge-
lijk Nederlanders om dit ontroeren-
de boek te lezen. Wie het boek leest, 
reist honderd jaar terug in de tijd, 
naar een Amsterdamse volksschool. 
Wat is er anders aan die wereld? Wat 
is er eigenlijk hetzelfde gebleven? 
Het boek voert je ook terug naar je 
eigen jeugd, naar je eigen min of 

meer gelukkige klas. Het onderwijs 
toen en nu, kinderen en volwas-
senen, sociale verhoudingen in de 
stad, het zit er allemaal in. En niet te 
vergeten Theo Thijssen zelf, de ras-
schoolmeester, die zich ontpopte 
als een ras-schrijver. In de lijst met 
namen van leerlingen van de klas 
van Theo Thijssen is de naam van 
Jaap Polak niet vermeld, terwijl hij 
op foto’s in de betreffende bulle-
tins duidelijk staat afgebeeld. Jaap 
Polak was de echtgenoot van Ra-
chel Polak, die thans in Dijckstate 
in Maartensdijk woont. Mevrouw 
Polak weet nog veel over die tijd te 
vertellen, zo ervoer ik jl. zaterdag 
tijdens een gesprek met haar. 

AJC
Collega Koos Kolenbrander schreef 
in De Vierklank in oktober 2007 
over haar: ‘Mevrouw Polak woont 
momenteel in een hoekappartement 
van Dijckstate met uitzicht op de 
katholieke kerk en de ondergaande 
zon. In december 1911 is ze als Ra-
chel de Jong aan de Tilanusstraat in 
Amsterdam geboren. Haar ouders 
werkten als diamantsnijders. Soms 
ging het goed en af en toe waren 
er thuis nauwelijks inkomsten. De 
familie was actief in de AJC, de 
Arbeiders Jeugd Centrale als de-
mocratische jeugdorganisatie door 
de SDAP opgericht. Het doel van 
de AJC was om de arbeidersjeugd 
in hun vrije tijd liefde voor de na-
tuur, kunst en het socialisme bij te 
brengen. Het Koos Vorrinkhuis in 
de Lage Vuursche is vernoemd naar 
de landelijk leider van de AJC. In 
1913 verhuisde het gezin De Jong 
naar een nieuwe woning van de ar-
beiderswoningbouwvereniging aan 
het Transvaalplein. Ome Jan van 
Zutphen, de stichter van het TBC-
kuuroord Zonnestraal in Loos-
drecht, was hun bovenbuurman. 
Ome Jan was een vriendelijke man 
met een heel lange baard. Wanneer 
hij de kleine Rachel op straat zag, 
tilde hij haar op en zwaaide haar 
door de lucht, waarbij zij zich aan 
zijn lange baard vasthield. Van 1916 
tot 1923 bezocht Rachel de openba-
re meisjesschool Oranjevrijstaat in 
Amsterdam-Oost. Als veertienjarig 
meisje ontmoette ze Jaap Polak die 
ook aan het Transvaalplein woonde. 
Jaap Polak, geboren in 1908, heeft 
in 1921 als een van de laatste kinde-
ren bij Theo Thijssen in de klas ge-
zeten op de Openbare lagere school 
der 1ste klasse no. 104 aan Tweede 
Boerhaavestraat in de Oosterpark-
buurt. Jaap Polak ging na de lagere 

school naar de 5 jarige HBS aan de 
Mauritskade. Gedurende zijn mid-
delbare schooltijd ging hij met ie-
der rapport naar Theo Thijssen die 
steeds geïnteresseerd bleef naar 
zijn vorderingen op school. Op zijn 
achttiende ging Jaap wiskunde stu-
deren aan de Universiteit van Am-
sterdam. In het tweede jaar moest 
hij echter noodgedwongen stoppen 
met de opleiding. Zijn ouders kon-
den de studiekosten en alles wat er 
bij het sociale leven van een student 
hoort niet meer opbrengen’.

Kleuterleidster
‘Na de oorlog kon ik als kleuter-
leidster aan de slag. Natuurlijk had 
ik vreselijk veel verdriet. Met het 
verlies van mijn man, mijn ouders 
en zusje viel bijna niet te leven. 
Maar je kunt niet de hele dag gaan 
huilen als je een kind van 5,5 hebt. 
Of als je dagelijks voor een klas vol 
kleuters staat. Toen ik tachtig jaar 
oud was, vond ik dat ik volwassen 
genoeg was. Toen heb ik uitgere-
kend hoeveel familieleden ik door 
de oorlog heb verloren. Het waren 
er 41. Voor die tijd kon je zoveel el-
lende alleen maar verdringen’.

Dijckstate
Dat brengt me trouwens op een 
leuke anekdote. Bij de officiële 
opening van Dijckstate in maart 
1998 zat ik naast een mevrouw die 
ik nog niet kende, Josine Köln, ook 
een bewoonster. ‘Ik ben geboren in 
Amsterdam,’ vertelde ze. ‘Ik ook,’ 
zei ik op mijn beurt. ‘Ik ben in de 
Tilanusstraat geboren,’ zei ze ver-
volgens. ‘Ik ook,’ zei ik meteen. 
Wat heb je toch wonderlijke dingen 
in het leven. We zijn echte vrien-
dinnen geworden. Ze was één jaar 
ouder dan ik en is helaas alweer een 
hele tijd terug overleden’. 

De receptie ter ere van het 60-jarig huwelijksfeest van Miep en Guus Hermens werd opgeluisterd met een 
aubade door de Koninklijke Biltse zangvereniging Zang Veredelt, het koor waarvan de bruid al jaren lid is. Het 
paar genoot volop van de toepasselijke liederen Plaisir d’amour en Love changes everything.
Voor het actieve en gezellige koor staan dit jaar nog diverse bijzondere optredens gepland. Ter versterking zijn 
nieuwe leden van harte welkom. Voor informatie kunt u de website raadplegen, www.zangveredelt-debilt.nl, of 
bellen met Anneke Bolt, tel 030 2620166.  

Zang Veredelt luistert op

In Amsterdam staat op de hoek van de Lindengracht en Brouwersgracht 
een bronzen beeld van Theo Thijssen, als onderwijzer zittend op een 
schoolbankje naast een kind. Heel het leven en werk van Thijssen is in dit 
beeld in de Jordaan samengevat. (foto Henk van de Bunt)

Foto uit 1921 van de laatste klas van Theo Thijssen, rechts staande. Bovenste rij, zevende jongen van links: 
Jaap Polak. (foto uit het archief van mevr. Polak)

In november 2014 was er nog een speciaal ontmoetingsmoment tussen 
mevr. Polak en Sint Nicolaas. (foto Henk van de Bunt)



Kledingreparatie  &   Stomerij

Planetenbaan
Schoenreparatie  &  sleutelservice

  Tel: 030-752 53 62 - Planetenbaan 27 - 3721 KA Bilthoven 

Actie

Tweedelig 
kostuum 
stomen

€ 11,50

Deze actie is geldig tot 28 februari

Afhaal en bezorg service

- Nieuwe zool                                   
- Nieuwe hakken                        
- Ritsen                                     
- Stikwerk                                   
- Lijmen Openingstijden:

Ma - Do 08:30 tot 18:00
Vr 08:30 tot 19:00
Za 08:30 tot 17:00

Vandaag brengen, morgen ophalen

- Korter maken - Stomen
- Innemen - Wassen
- Nieuwe rits inzetten - Strijken  
- Gordijnen maken - Tapijt reinigen
- Stoff eren - Dekbedden

10

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
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Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Out� ts Boots Accessories
Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk

do-vr 13-19u. & za 12-17u.
Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Create your looks with 

BotaBoots

Dit weekend staan we op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch!

Blessed by
Comfort

 

 

  
locatie dʼAmandelboom is op zoek 
naar een: 
  

Activiteitenbegeleider m/v

Meer info op www.accoladezorggroep.nl

ITALIAANS GEBRAAD
Met o.a. malse rosbief, kruiden, kaas, salami & ontbijtspek;
handgeknoopt. Rosé braden; ca 30 min 150°C. 500 gram 9,75

TAMME KONIJNENBOUTEN
Om te stoven. Voor de liefhebbers, lekker mals en mager en
eenvoudig te bereiden. Ca 90 min. zachtjes stoven. 500 gram 6,25

KALFSRIBLAPJES
Van ons bekende kalfsvlees. Mals & mager. Om kort te stoven
tot een heerlijk stoofpotje. Ca 90 minuten stoven. 500 gram 9,98

SLAGERS GOULASH
Uit onze traiteurhoek: met veel rundvlees, kruiden & verse
groenten, lekker met rijst, puree… Alleen opwarmen. 100 gram 1,25

HET WINTERPAKKET
Het is er echt “weer” voor! 2 liter erwtensoep + 1 rookworst.
 Samen voor slechts 10,00

DUITSE BIEFSTUK
Met o.a. puur gemalen biefstuk, uitjes & bieslook. Lekker gekruid 
dus smullen maar! Kort rosé te braden, 4 tot 6 min. 100 gram 1,35

TIP: Van maandag 9 t/m woensdag 11 februari

KIPKARBONADE
Met een olie pesto marinade 500 gram 3,00

PROCUREURLAPJES
Ongekend lekker!! 500 gram 4,95

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 2 t/m zaterdag 7 februari 2015. Zetfouten voorbehouden.

the art of haircoloring

De hele maand februari
€ 5,- tot € 7,50 korting
op een omvorming of permanent!!

Loop even binnen voor een gratis advies!

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

www.hairdesque.nl /Hairdesque
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Grote belangstelling voor Dorpscentrum 
Zorg en Welzijn Maertensplein

door Marijke Drieenhuizen

Veel mensen kwamen afgelopen zaterdag een kijkje nemen in het nieuwe Dorpscentrum voor 
Zorg en Welzijn aan het Maertensplein in Maartensdijk. Naast de vele Maartensdijkers waren 

ook de wethouders Anne Brommersma en Jolanda van Hulst, een aantal raadsleden en 
Ad van Zijl van Woonstichting SSW aanwezig. Na de officiële opening kon 

iedereen een kijkje nemen in het nieuwe centrum.

Cordaan heeft in samenwerking 
met haar partners Apotheek Maer-
tensplein, Mens De Bilt, Huisart-
senpraktijk Maartensdijk, Cordaan 
Thuiszorg en Fysio Fitness Vis-
scher het Dorpscentrum Zorg en 
Welzijn Maertensplein gereali-
seerd. Daarnaast hebben zich in dit 
centrum gevestigd Saltro, Praktijk 
Roelof Baart, een diëtiste en een 
psycholoog.

Samen projecten bedenken
Wim Schoonhoven, directeur V&V 

Huizen/Maartensdijk van Cordaan, 
heette alle aanwezigen welkom en 
memoreerde kort de geschiedenis 
van het gebouw. Vervolgens kreeg 
wethouder Anne Brommersma het 
woord. ‘Dit is mooi, hier mogen we 
trots op zijn: zorg en welzijn ach-
ter één deur. De gemeente De Bilt 
subsidieert Mens De Bilt zodat zij 
mensen kunnen helpen om welzijn 
een plek te geven. Dat kan Mens 
niet alleen, daar moeten we met z’n 
allen de schouders onder steken. 
Dan wordt dit het bruisende hart 

van Maartensdijk’. Het officiële 
gedeelte werd afgesloten met het 
zetten van een handtekening door 
Cordaan en haar partners om de 
samenwerking duidelijk zichtbaar 
te maken. Evelien Ribbens, direc-
teur Mens De Bilt: ‘Het huis staat, 
nu is het aan ons allen om het in te 
richten’. Els Coyajee van Apotheek 
Maertensplein voegde daar nog aan 
toe: ‘Ik ben heel blij om op deze 
manier met elkaar te kunnen wer-
ken. Nu zullen we samen projecten 
kunnen gaan bedenken’.

Botaboots op locatie
De meldingen onder aan de advertentie van Botaboots verschillen 
van week tot week. Afgelopen weekend waren ze op Jumping Am-
sterdam te vinden, aankomend weekend zijn ze in Den Bosch bij 
de KWPN Hengstenkeuring. Maar als ze in Maartensdijk zijn, dan 
valt ook dat niet te missen.
 
Een weekend op een evenement betekend goed van te voren plannen. 
Wat neem je mee en hoeveel. Dan tijdig de vrachtwagen inladen en 
afreizen naar de locatie om de stand in te richten. Amsterdam is voor 
Botaboots ‘om de hoek’, sommige evenementen liggen honderden ki-
lometers hier vandaan. De dames laten zich er niet door afschrikken en 
zijn dan ook regelmatig te vinden op hippische evenementen in Duits-
land, België en zelfs Engeland.

Gezelligheid troef
Louise Vermeer startte Botaboots ruim 5 jaar geleden vanuit haar huis-
kamer. Eerst met alleen verkopen op evenementen, maar sinds vorig 
jaar ook met een showroom/winkelruimte in Maartensdijk. Soms alleen 
maar ook vaak met een paar enthousiaste meiden weet ze zowel daar 
als op de evenementen een bijzondere sfeer te creëren. Een sfeer die 
kennelijk een positief effect heeft op de klanten. Ze komen er graag en 
blijven ook vaak nog even hangen in de gastvrije ambiance voor een 
kopje koffie of een glaasje wijn, die de klanten ook voor thuis con-
sumptie kunnen meenemen. Voor Louise kan het niet mooier, die ge-
niet met volle teugen als de klanten het naar hun zin hebben. Dat geeft 
bergen energie die je op de lange, slopende evenementendagen goed 
kan gebruiken.

De collectie
De collectie van Botaboots geeft, hoe je het ook wendt of keert, een 
knipoog richting de paardensport. Niet verwonderlijk met een paarden-
mens aan de basis van het ontstaan van het bedrijf. Toch is de kleding 
voornamelijk tijdloos en vooral comfortabel en zeker ook voor niet 
paardenmensen zeer geschikt. De mooie boots zijn uitgesproken qua 
ontwerp en er is een keur aan accessoires te vinden. Voor ieder wat wils 
en als je niet van paarden houdt dan kan je altijd in de showroom aan 
de Industrieweg in Maartensdijk terecht. Op donderdag en vrijdag van 
13.00 - 19.00 uur en zaterdag van 12.00 - 17.00 uur.

Naar huis
Zondagavond kwam er een eind aan de vier drukke dagen op Jumping 
Amsterdam. In anderhalf uur werd de stand weer afgebroken en de res-
terende kleding in de vrachtwagen richting Maartensdijk geladen. Tijd 
om op de lauweren te gaan rusten was er niet. Administratie bijwerken, 
voorraden aanvullen en vervolgens op naar het volgende evenement. Er 
staat BotaBoots weer een paar drukke dagen bij de Hengstenkeuring in 
Brabant te wachten.

Louise en Jeannette hebben het reuze naar hun zin op Jumping 
Amsterdam, maar krijgen weinig mee van de sport.

Eenmaal klant, altijd klant
door Rob Klaassen

Kazem Akhoundzade is sedert juli 2014 de trotse en stralende eigenaar van een kledingreparatie 
en stomerijwinkel in het winkelcentrum aan de Planetenbaan. Het eerste wat opvalt als je de zaak 

binnenkomt is het aanstekelijk enthousiasme van Kazem. De energie spat van hem af.

Kazem is in 2009 de oorlog in Af-
ghanistan ontvlucht en heeft als 
oorlogsvluchteling in ons land asiel 
gekregen. Hij is sedertdien hard 
aan de slag gegaan. Hij heeft z’n 
MBO2 diploma detailhandel ge-
haald. Hij spreekt voortreffelijk 
Nederlands en is inmiddels goed 
op de hoogte van het reilen en zei-
len in ons land.

Zoon 
Zijn vader was kleermaker in Af-
ghanistan en vanaf zijn 5e jaar 
hielp hij buiten schooltijd zijn va-
der in de zaak. Kazem vertelt, dat 
hij toen z’n vader al mocht helpen 
met strijken en persen. Op zijn 9e 
jaar kon hij alle naaimachines van 
zijn vader al bedienen en op zijn 
12e jaar kon hij de meeste klussen 
in de zaak van zijn vader zelfstan-
dig uitvoeren: ‘Er was altijd heel 
veel te doen. Ook in Afghanistan 
heeft iedereen altijd haast. Dat 
hoort er nu eenmaal bij als je een 
eigen zaak hebt’. 

Toekomst 
In Nederland is hij onmiddellijk 
naar school gegaan en heeft z’n 
MBO diploma behaald. Hij is di-
rect daarna als kleermaker aan de 
slag gegaan, eerst bij V&D en later 
bij de Bijenkorf. Ze waren daar, 

volgens Kazem, erg enthousiast 
over zijn vaardigheden als kleerma-
ker. Op de vraag waarom hij daar is 

weggegaan zegt hij: ‘Het bevalt me 
niet zo erg om te moeten werken 
onder een ander. Ik ben liever eigen 
baas’. Vanaf juli 2013 werkt hij in 
de winkel aan de Planetenbaan. 
Eerst een jaar als medewerker en 
vanaf juli 2014 als eigenaar.

Eigen zaak
Op de vraag of dit bevalt ant-
woordt hij: ‘Bijzonder goed. Het 
gaat fantastisch. Het leuke is, dat 
ik er iedere dag zo’n 4 tot 5 nieuwe 
klanten bij krijg. En als iemand 
bij mij eenmaal is geweest, dan 
blijft hij komen. Dat komt, omdat 
ik alles doe om een klant tot een 
tevreden klant te maken. De klant 
is bij mij altijd nummer één. Op 
kledingreparatie en -herstel gebied 
kan ik echt alles. Als iemand z’n 
kleding twee maten wil verkleinen 
is dat voor mij geen enkel pro-
bleem. Kapotte kleding kan ik vrij-
wel onzichtbaar netjes herstellen. 
Maar niet alleen kleding, vanzelf-
sprekend kan ik ook veel andere 
zaken maken en herstellen, zoals 
bv. gordijnen en kussens. De klant 
krijgt bij mij altijd van te voren te 
horen wat iets gaat kosten.’ Hij wil 
geen personeel hebben, omdat hij 
de kleding van zijn klanten alleen 
aan zichzelf toevertrouwt.

Assortiment uitgebreid.
Nadat Kazem vorig jaar juli ei-
genaar is geworden, heeft hij het 
assortiment sterk uitgebreid. Was 
het eerst alleen kledingreparatie 
en stomerij, nu zijn daar sleutels, 
naamplaten en schoenreparaties 
bijgekomen. Het stomen en de 
schoenreparaties worden elders ge-
daan, sleutels en naamplaten doet 
Kazem zelf. Hij benadrukt dat hij 
door zijn kennis van textiel klanten 

van advies kan dienen over welke 
behandeling het beste is. Vanzelf-
sprekend kan niet alleen kleding 
worden gestoomd, maar ook bed-
dengoed, tapijten e.d. Stoomgoed 
dat voor 13.00 uur wordt gebracht 
is gegarandeerd de volgende dag na 
14.00 uur gereed.
Kazems winkel is van maandag-
donderdag geopend van 8.30-18.00 
uur , vrijdags van 8.30-19.00 uur en 
zaterdags van 8.30-17.00 uur. 

Volle bak tijdens de officiële opening van het Dorpscentrum Zorg en Welzijn.

Kazem Akhoundzade houdt van zijn 
vak en geniet van tevreden klanten.
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Lezing over Kunst en Kitsch

Woensdag 18 februari geeft drs. 
Jennifer G. Luitsz een lezing in 
de Bechsteinzaal van Warande 
woonzorgcentrum Schutsman-
tel. Zij zal aan de hand van een 
aantal kunstwerken laten zien 
dat de scheidslijn tussen kunst 
en kitch niet zo gemakkelijk te 
trekken valt. Aanvang 15.00 uur, 
toegang is gratis.

Middag bij PCOB

Op dinsdag 10 februari heeft 
de PCOB afdeling De Bilt-
Maartensdijk een lezing in de 
Ontmoetingskerk, Kon. Juli-
analaan 26  te Maartensdijk. 
Aanvang 14.30 uur. Spreker is 
de heer O.J. Doornenbal. Het 
onderwerp is nogal breed o.a. 
autorijden van vroeger tot nu, 
ouderen in het verkeer enz. De 
heer Doornenbal  kan daar veel 
over vertellen en dat doet hij met 
veel humor. De verkeersregels 
veranderen steeds en om veilig 
te rijden is het nodig om bij 
teblijven. Iedereen is van harte 
uitgenodigd. 

Barbara in Filmhuis

Het Filmhuis in het Lichtruim 
vertoont op 11 februari ‘Barba-
ra’. Aanvang voorstelling 20.00 
uur. Kaarten zijn online ver-
krijgbaar via www.kunstenhuis.
nl en voor zover nog voorradig 
in het Lichtruim, Planetenplein 
2 in Bilthoven.

Lezing over dyslexie

Nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van dyslexie bij kinde-
ren is het onderwerp van de 
lezing die dyslexiedeskundige 
Tom Braams geeft op woens-
dagavond 18 februari om 20.00 
uur. De avond vindt plaats in de 
Theaterzaal van Het Lichtruim, 
Planetenplein 2. Kaartverkoop: 
www.ideacultuur.nl en in de 
bibliotheek in Bilthoven tijdens 
de service-uren.

Rommelmarkt

Op zaterdag 20 juni 2015  orga-
niseert korfbalvereniging DOS 
uit Westbroek een rommel-
markt. Heeft u spullen voor de 
rommelmarkt,  dan kunt u bel-
len naar 06 41971491.
De spullen worden dan bij u 
thuis opgehaald.

Serie Bewust Zijn 

Bewust zijn is een begrip dat 
prikkelt: drie sprekers onder-
zoeken wat van binnen leeft, 
wat onzichtbaar en onmeetbaar 
maar toch merkbaar is. Zij kij-
ken naar de ziel, het bewustzijn, 
het brein en de intuïtie en of er 
meer is dan je ‘objectief’ kunt 
waarnemen. De avonden zijn los 
te bezoeken, maar winnen aan 
kracht als ze alle drie gevolgd 
worden. De eerste avond is op 5 
februari a.s., aanvang 20.00 uur. 
Inschrijving: wendy@wdgcom-
municatie.nl

Krakers!Weekend
Acties zijn geldig op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 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!

6
FEBRUARI

VRIJDAG

7
FEBRUARI

ZATERDAG

8
FEBRUARI

ZONDAG

Mora 
hamburgers Xtra 
3 pakken met 4 stuks
van: 3.09
voor: 0.99

0.99099
3 pakken

Perfekt 
pandanrijst 
Pak 1 kilo
van: 2.39
voor: 0.99

0.99099
kilo

 Grillworst 
naturel
Stuk 300 gram
van: 3.27
voor: 1.63

50%
korting

Per kilo 5.43
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Dierenkliniek Midden Nederland 
opent haar deuren in Maartensdijk

door Rob Klaassen

Sinds 1 januari is er in Maartensdijk een dierenkliniek. Sinds de pensionering van Piet 
Hein Copijn was er geen dierenarts meer, die praktijk in Maartensdijk hield. Zaterdag 31 

januari werd de Dierenkliniek officieel geopend door wethouder Madeleine Bakker. In haar 
openingstoespraak feliciteerde ze zowel de dierenkliniek als de inwoners van Maartensdijk met 
het feit dat er, dankzij een particulier initiatief, weer een stuk dienstverlening was bijgekomen.

Paardendierenarts Anna Lagendaal 
is een van de twee initiatiefnemers. 
Zij vertelt dat zij al langer met de 
idee rondliep om samen met een 
collega een dierenkliniek te begin-
nen. Ongeveer een jaar geleden 
liep zij gezelschapsdierenarts Do-
minique Morsink tegen het lijf. 

Dominique was als ‘Dierenkliniek 
op wielen’ (een vooral in Amerika, 
Canada en Australië bekend con-
cept ´Vet On Wheels’) werkzaam 
in de regio. Samen besloten ze in 
Maartensdijk een dierenkliniek op 
te zetten. Ze vonden een geschikt 
onderkomen in het voorste gedeelte 

van de voormalige Metaverpa op 
Tolakkerweg 157. In dit pand was 
al een tandartsenpraktijk geves-
tigd. Het voorste gedeelte stond al 
jaren leeg. Met medewerking van 
de gemeente werd de kantoorbe-
stemming gewijzigd en kon er een 
dierenkliniek in komen. Op 1 janu- ari was het zover. De dierenkliniek 

opende haar deuren. Anna: ‘We 
zijn ontzettend blij met deze loca-
tie. Het is voor ons een toplocatie. 
Vlak bij de afslag van de A27, aan 
een doorlopende weg met ook nog 
ruime parkeermogelijkheden! Echt 
fantastisch dat we hier praktijk kun-
nen houden!”

Dieren
‘Alle gezelschapsdieren zijn er wel-
kom. Het zijn vooral honden en kat-
ten. Daarnaast vormen ook paarden 
een belangrijk onderdeel van de kli-
niek. Maar geen koeien, varkens of 
schapen. Dat is een andere tak van 
sport. Onze specialiteit is onze ser-
vice. Onze kliniek is vijf dagen per 
week geopend van 9.00 tot 17.00 
uur. Iedereen kan dan een afspraak 
maken op telefoonnummer 030 
2540500. Doorgaans zijn er twee 
dierenartsen en twee assistenten in 
de praktijk aanwezig. Ook zijn we 
24 uur per dag, zeven dagen in de 
week voor spoedgevallen bereik-
baar. Dus geen doorschakeling naar 
een dierenartscentrale of iets der-
gelijks. Eén van ons team is er ge-
woon en kan geconsulteerd worden. 
Indien gewenst doen we consult aan 
huis. Zo’n thuisconsult wordt door 
veel mensen zeer op prijs gesteld. 
Dit is vooral het geval bij zaken als 
b.v. euthanasie. Ook als het dier of 
het baasje slecht ter been zijn, geen 
vervoer hebben e.d. is zo’n thuis-
consult een uitkomst. Overigens 
kan iedereen onze tarieven op inter-
net ( www.dierenkliniekmiddenne-
derland.nl) vinden, zodat niemand 
voor plotselinge onaangename ver-
rassingen hoeft komen te staan”. 

Nazorg
Anna wijst erop, dat nazorg voor 
de kliniek een belangrijk onderdeel 
vormt van de behandeling van de 
patiënten: ‘Als een dier bij ons op 
consult is geweest dan blijven wij 
het dier volgen tot het geheel gene-
zen is. Dit doen we door elke dag 
te bellen om zo na te gaan of de 
voorgeschreven behandeling ook 
daadwerkelijk het gewenste effect 
sorteert’. De dierenkliniek in Maar-
tensdijk heeft een nauw samen-
werkingsverband met een gespeci-
aliseerde kliniek in Leidsche Rijn. 
Hier zijn specialisten aanwezig op 
gebieden als bv. orthopedie, interne 
geneeskunde e.d. Ook kunnen daar 
bijvoorbeeld CT-scans worden ge-
maakt. Anna: ‘Wij zijn een 1elijns 
dierenkliniek en in Leidsche Rijn 
heb je de 2e en 3elijns kliniek”.

Vrouwen
De dierenkliniek Maartensdijk 
bestaat uit 4 dierenartsen, twee 
assistenten (paraveterinair) en 
een stagiaire. Allen zijn vrouw: 
‘Een bewuste keuze’? Anna: 
‘Bij diergeneeskunde is 80% van 
de studenten vrouw. Dus als je 
een dierenartspraktijk begint is 
de kans heel groot dat dit door 
een vrouw wordt gedaan. Man-
nen zijn vooral werkzaam in de 
agrarische sector. Het is dus geen 
bewuste policy, maar ik wil niet 
ontkennen dat we het als vrouwen 
onderling ontzettend leuk en ge-
zellig hebben. In de korte tijd dat 
we nu samen zijn voelt het als een 
club vriendinnen. En het is ont-
zettend stimulerend om zo met 
elkaar te kunnen werken’. 

De ambulante kliniek voor paarden is onderdeel van Dierenkliniek 
Midden Nederland.

Wethouder Madeleine Bakker verrichtte de openingshandeling.

Laat u inspireren door de
vrije geesten van ‘waaromdenkers’ 

door Walter Eijndhoven

Waaromdenkers willen graag loslaten om ruimte te creëren voor groei. Lokale sprekers willen 
dan ook op zondag 8 februari aanstaande in de Woudkapel met bezoekers in gesprek over 

hun persoonlijke passie en waarom zij gebaande paden hebben verlaten om zo een 
soms verrassende draai aan hun leven te geven. 

Eén van die vrije geesten is Ike 
Bekking, eigenaresse van de Bilt-
hovense Boekhandel in Bilthoven 
en Boekhandel Bouwman in De 
Bilt. Nadat zij als officemanager 
bij een mediabedrijf in Amsterdam 
heeft gewerkt, was zij toe aan een 
nieuwe uitdaging. Na lang zoeken 
kwam zij uit bij haar ‘ouwe liefde’, 
het boekenvak. Bekking: ‘Natuur-
lijk ben ik niet direct met een eigen 
boekhandel begonnen. Net als de 
meesten ben ik helemaal onderaan 
de ladder begonnen als hulpje. Al 
hoppend van de ene boekhandel 
naar de andere boekhandel heb ik 
heel wat baantjes gehad en kon ik 
mij langzaam opwerken’. Na ver-
loop van tijd wilde Bekking echter 
meer. Zij begon te denken aan een 
eigen boekhandel. Zo kwam zij 
uiteindelijk uit in Bilthoven, bij de 
boekhandel van Piet en Tiny Jonge-
rius. Zij waren echter nog lang niet 
toe aan de verkoop van hun winkel. 
‘Wij zijn nog veel te jong om onze 
boekhandel te verkopen”, kreeg 
Bekking te horen van Jongerius. 

Drie jaar
Na drie jaar wachten en nog steeds 
hoppend van de ene naar de an-

dere boekhandel tot en met in Ede 
aan toe, was het moment daar. 
Jongerius in Bilthoven wilde zijn 
boekhandel van de hand doen. 
Bekking hapte direct toe. Bek-
king: ‘In 2010 was de overdracht 
van de winkel en dan komt di-
rect de vraag op je af ‘wat nu?’.  
Een eigen boekhandel is in de prak-
tijk toch heel wat anders dan wan-
neer je gewoon in dienst bent bij 
een winkel’. Bekking herpakte zich 
echter direct en ging gewoon aan 
de slag. Zaken doen gaat voor haar 
van binnenuit, uit het hart, intuïtief 
eigenlijk. 

Crisis
De overdracht van de boekhandel 
van Jongerius viel midden in de 
crisis, in 2010. Menigeen zou nog 
eens op zijn of haar achterhoofd 
krabben, of het wel een verstan-
dige zet is om tot aankoop van een 
winkel over te gaan. Niet alleen 
de crisis speelt de middenstand in 
het dorp parten, ook de hele ver-
bouwing van Bilthoven-Centrum 
speelt een rol mee. Maar niet bij 
Bekking. Bekking:. Ik wist ge-
woon dat dit project zou gaan luk-
ken. Ik ben er gewoon volledig 

voor gegaan, en dat is gelukt’. 

De Bilt
Inmiddels heeft Bekking twee 
boekhandels, één in Bilthoven en 
één in De Bilt. Zo kan zij de gehele 
gemeente bedienen. Vanwege de 
christelijke achtergrond trekt Boek-
handel Bouwman voornamelijk be-
zoekers uit De Bilt, Groenekan en 
Maartensdijk. Ook kunnen liefheb-
bers van thrillers hier goed aan hun 
trekken komen. De Bilthovense 
Boekhandel is een trekpleister voor 
inwoners uit Bilthoven, Bosch en 
Duin, Den Dolder en Huis ter Hei-
de. Het publiek is hier meer gericht 
op literatuur. Beide winkels hebben 
echter één ding gemeen: zij moe-
ten voor iedereen toegankelijk zijn, 
men moet zich welkom voelen. On-
danks de crisis durfde Bekking toch 
van de gebaande paden af te gaan 
en dat is precies waar de ‘waarom-
denkers’ haar om waarderen.

Ike Bekking gelooft in de toekomst 
wat betreft de boekwinkel en 
brengt door middel van lezingen en 
workshops steeds weer leven in de 
brouwerij.
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Koos van Tamelen weer als 
veldtrainer aan de slag

door Guus Geebel

‘Met pijn in het hart beëindig ik mijn functies bij FC De Bilt’, aldus Koos van Tamelen. 
Hij is al heel lang bij de club betrokken, maar met ingang van het nieuwe seizoen 

wordt hij, naast zijn fulltime functie bij FC Utrecht, veldtrainer van het 
eerste team vande Zeister voetbalvereniging Jonathan.

Koos van Tamelen (58) groeide op 
in De Bilt. Op negenjarige leef-
tijd ging hij voetballen bij BVC 
en daarna tot zijn negentiende 
bij FAK, waar hij drie seizoenen 
in het eerste elftal speelde. Van 
1976 tot 1987 was hij profvoet-
baller. Tot 1984 bij FC Utrecht en 
daarna bij FC Wageningen. ‘Bij 
FC Utrecht had je in die tijd al-
leen het eerste elftal en een twee-
de dat het C-team heette. Daarin 
ben ik begonnen en na een jaar 
kwam ik in het eerste. FC Utrecht 
had toen nog geen jeugdteams.’ 
Hoogtepunten in die tijd waren 
de Europacupwedstrijden. Koos 
speelde onder andere tegen het 
sterrenteam van HSV Hamburg, 
dat onder leiding van Ernst Hap-
pel stond. 

Profcarrière
Dieptepunt en toch ook een beetje 
hoogtepunt noemt hij de laatste 
wedstrijd in het seizoen 1980/81. 
‘We verloren die wedstrijd tegen 
Ajax met 1-0 en werden derde. Als 
we hadden gewonnen of gelijkge-
speeld waren we tweede geweest. 
Het was wel de hoogste klassering 
ooit.’ Aan de tijd bij Wageningen, 
waar hij zijn profperiode beëin-
digde, bewaart hij minder prettige 
herinneringen. ‘De club speelde 
altijd in de onderste regionen en 
daar haal je niet veel voetbalple-
zier uit.’ Koos van Tamelen voet-

balde daarna nog een jaar bij FAK 
maar de motivatie ontbrak om als 
speler verder te gaan. 

Trainer
Het trainerschap kwam in zicht 
toen zijn zoon op vijfjarige leef-
tijd begon met voetballen. Koos 
behaalde de diploma’s Trainer-
Coach 3, 2, 1 en Trainer-Coach 
1 jeugd. Het hoogste diploma 
heeft hij niet, maar hij kan wel 
optreden als assistent-trainer bij 
het eerste elftal van FC Utrecht. 
Koos gaf achtereenvolgens trai-
ningen bij SV Bilthoven, FAK 
en FC De Bilt, waar hij van 1997 
tot 2000 hoofd opleidingen was. 
Daarna trainde hij teams bij FC 
Utrecht en in 2005 werd hij daar 
tot 2011 hoofd jeugdopleidingen. 
Het plotseling overlijden van Da-
vid di Tommaso in 2005 was voor 
Koos een aangrijpend moment. 
Als hoofd jeugdopleiding was hij 
met alle jeugdteams aanwezig bij 
de indrukwekkende herdenking 
in een vol Stadion Galgenwaard. 
Een mooie ervaring vond hij de 
vakantiewerkweek in 2007 met 
het eerste elftal van FC Utrecht op 
Curaçao, waar onder zijn leiding 
de Polar Cup werd gewonnen. 
In 2011 werd Koos van Tamelen 
bij FC De Bilt jeugdcoördinator 
en voorzitter van de technische 
commissie. ‘In die hoedanigheid 
ben je verantwoordelijk voor alle 

jeugdselectieteams, de trainers en 
de teamsamenstelling.’ 

Veelzijdig
Sinds 2008 verzorgt Van Tamelen 
samen met een aantal trainers de 
Voetbalschool Regio Utrecht. Dat 
is een commerciële voetbalschool 
die bestaat uit twee sessies van 
tien zondagen per jaar. ‘We heb-
ben dan 250 spelers onder onze 
hoede, 100 keepers en 150 veld-
spelers.’ Koos van Tamelen is sa-
men met collega Harry van den 
Ham sportambassadeur van 1We 
- Een Wereld Idee. Doel van deze 
organisatie is om in de strijd te-
gen armoede voetbalvelden te re-
aliseren in de sloppenwijken van 
Brazilië, Bangladesh en Burundi. 
Enigszins vergelijkbaar met de 
Cruyff Courts. Van Tamelen or-
ganiseert zo nu en dan activiteiten 
om geld voor dit doel te genere-
ren. Bij RTV Utrecht verzorgt 
hij wekelijks De Quiz van Koos. 
‘Het begon als een geintje, maar 
er zijn best veel kijkers. Ze had-
den moeite mensen te vinden die 
het verhaal konden presenteren en 
mij gaat dat makkelijk af.’ Op de 
wedstrijddagen van FC Utrecht 
heeft hij een rol als voorbeschou-
wer. Dan gaat hij naar een skybox, 
de loge of de businessruimte en 
houdt een verhaal over de wed-
strijd.

Jonathan
Koos van Tamelen is bij FC 
Utrecht fulltime in dienst op de 
afdeling Marketing. ‘Dat bete-
kent met de zondagse wedstrijden 
erbij, tussen de veertig en vijftig 
uur per week. Daarnaast ben ik bij 
FC De Bilt in dienst als voorzit-
ter technische commissie en be-
stuurslid technische zaken voor 
het eerste en tweede elftal. Dat is 
een heel druk bestaan, vandaar dat 
ik besloten heb ingaande het nieu-
we seizoen hoofdtrainer van het 
eerste elftal van Jonathan in Zeist 
te worden. Bij Jonathan wordt 
tweemaal per week getraind. Dan 
ben je dinsdag, donderdag en za-
terdag bezig en dat is wat ik wil. 
Als je dat combineert met de full-
time functie die je al hebt stop je 
er nog heel veel uren in.’ Hij kent 
Jonathan als een fijne club die 
dezelfde ambities heeft als FC 
De Bilt, een stabiele tweedeklas-

ser worden. Het team speelt in de 
derde klasse D west en bezet de 
vierde plaats. 

Clubliefde blijft
‘Het bestuur van FC De Bilt is niet 
blij, maar wist dat ik niet langer 
die dubbelfunctie wilde uitvoe-
ren. Het doet wel pijn, want als 
het om het amateurvoetbal gaat 
is FC De Bilt mijn club, net zoals 
bij het betaald voetbal FC Utrecht 
mijn club is. Dat zal nooit anders 
worden, waar ik ook ga werken. 
Ik heb ook veel te danken aan FC 
De Bilt. Er zal een innig en warm 
contact blijven, alleen heb ik er 
geen functie meer volgend sei-
zoen. Het heeft dus niets met de 
club te maken, maar de tijdsbeste-
ding is de reden om iets anders te 
gaan doen. Het zou zo maar kun-
nen dat ik nog eens als hoofdtrai-
ner bij FC De Bilt terugkom.’ 

Koos blijft FC De Bilt altijd een warm hart toedragen.

Irene dames 1 sleept 
puntje binnen 

Afgelopen zaterdag ging Irene Volleybal Dames 1 de strijd 
aan met de Utrechtse club Majella. Deze ploeg staat in de 

middenmoot van de poule.

De eerste set begon Irene sterk met een kleine voorsprong. Echter 
kwamen de zenuwen toch een beetje om de hoek kijken, waardoor de 
set naar Majella ging. 18-25. De tweede set stond Irene sterker in de 
schoenen en het team wist de set binnen te slepen. 25-19. In de laat-
ste twee sets was echter versterking nodig uit meisjes A1. Zowel El-
len Geraarts als Fuerra Everaert betraden het veld strijdlustig. Helaas 
bleek Majella toch te sterk en won het de laatste twee sets. 17-25 en 
18-25. Irene dames 1 heeft een redelijk niveau laten zien en weer een 
punt binnen weten te slepen.

Judokan Maartensdijk in de prijzen
Zaterdag nam Judokan deel aan 
een toernooi in Steenwijk. Wil-
lem Sibinga Mulder versloeg zijn 
tegenstander met het hoogst mo-
gelijk aantal punten. Hierna volgde 
een wedstrijd tussen Lisanne Hart-

man en Jim de Ridder, die in dezelf-
de poule waren ingedeeld. De winst 
ging na een spannende wedstrijd 
naar Lisanne. Aan het einde van 
hun poule was Lisanne 3e en deel-
den Jim en Willem de vierde plaats. 

Tijdens de wedstrijden in de mid-
dag behaalden de duo’s Inez Devi-
lee/Tessa van Schaik een 4e plaats 
en Erin Stekelenburg/Sterre Steke-
lenburg een vijfde plek.

De deelnemers met de trainers Martin en Jaap.
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Kleuters van Dijckschool leren 
broodjes bakken bij bakkerij Bos
In de onderbouw van de van Dijckschool in Bilthoven zijn de kinderen al een paar weken met 
‘ontdekkend leren’ bezig. Als thema is gekozen voor voeding. Iedere week staat er een ander 

stukje van dit thema centraal.

Vorige week was dit brood. Je eet 
het iedere dag, maar hoe komt het 
op je bord? Wat is daar allemaal 
aan vooraf gegaan? Er wordt gepro-
beerd de kinderen zo veel mogelijk 
zelf mee te laten denken hoe dit 
proces tot stand komt. Waar komt 
het brood, dat elke dag op je bord 
ligt, vandaan? Het hele proces van 
graan verbouwen – molen – malen 
– meel – bakken enz. wordt beke-
ken. 

Bos
Als afsluiting van de ontdekkings-
tocht over brood mochten de kleu-
ters bij bakkerij Bos in Maartens-
dijk in de winkel en de daarachter 
gelegen bakkerij komen kijken. De 
kinderen waren al dagen zenuw-
achtig. Bakker Bert Bos stond al 
op de uitkijk. Eerst kreeg iedereen 
een speciaal kapje op zijn hoofd 
voor de hygiëne. Daarna was er een 
rondleiding door de bakkerij. Bak-
ker Bos liet de kinderen alles zien 
en ontdekken. Meel kwam eerst 
met een soort stofzuiger door een 
slang in een heel grote ronddraai-
ende mixer. Daarna ontstond er een 
bal die in een hoge draaimachine 
ging, deze viel vervolgens naar 
beneden en werd daar weer in een 

machine geplet. Ineens was er een 
heel blad vol met kleine bolletjes. 
De kinderen mochten aan een lange 
tafel zelf het deeg vormen, vlech-
ten, draaien en rollen. Ook kon er 
een kijkje worden genomen bij de 
rijskasten en mochten de kinderen 
de temperatuur van de oven erva-
ren. Terwijl de broodjes aan het 
bakken waren, konden er vragen 
gesteld worden. Natuurlijk wilden 

ze van bakker Bos weten wat zijn 
lievelingsbrood is en hoe laat hij 
elke morgen uit bed kwam. Daarna 
werd er het speciale ‘Bakker Bos 
lied’ gezongen en kreeg bakker 
Bert een lange slinger van kleine 
bakkertjes om. Ook kreeg hij een 
grote bakker voor in de etalage. Tot 
slot mochten de kinderen hun eigen 
broodjes mee naar huis nemen.

(Yvonne Pennings)

Kleuters tijdens het praktijkonderwijs bij Bakker Bos.

Jeugdsportploeg-award geeft vleugels 
De meisjes van Irene meisjes A1 hebben een topweekend achter de rug. Het weekend begon 
goed op vrijdagavond met de verkiezing tot jeugdsportploeg van het jaar, het was alsof het 

team daardoor vleugels kreeg.

Zaterdag stond de topper tegen 
Taurus op het programma, de afge-
lopen jaren de grootste concurrent 
voor de titel. Normaal gesproken 
goed voor spannende wedstrijden. 
Deze keer was Irene een maatje te 
groot voor Taurus. Voor de wed-
strijd hadden de Irenemeiden al 
aangekondigd dat ze mentaal ster-
ker waren dan hun tegenstanders. 
En waar je bij dit soort uitspraken 
meestal het deksel op je neus krijgt 
bewezen de Irenemeiden deze keer 
dat ze inderdaad mentaal ijzersterk 

zijn. Nadat ze de eerste set over-
klast werden door Taurus vochten 
ze zich de tweede set na een ach-
terstand terug in de wedstrijd. Een 
paar spectaculaire reddingen in het 
achterveld gaf het Irene team een 
enorme kick, waarna met veel strijd 
de tweede set binnen gehaald werd. 
Daarna had Irene geen kind meer 
aan het moe gestreden Taurus-
team. 3-1 winst voor Irene.

Twee dagen later
Zondag werd deelgenomen aan 

het Holland toptoernooi, waarin de 
beste teams van de regio west spe-
len. Na zeges tegen de Boemel en 
Nivo werd een plaats in kwartfinale 
verdiend. Daarin werd gespeeld te-
gen Gemini uit Hilversum.

Na een enorm gevecht, waarbij er 
af en toe wat onvriendelijkheden 
onder het net werden uitgewisseld 
wisten de Irene meiden op set-saldo 
een plaats in de halve finale te be-
reiken. Deze wordt gespeeld op 19 
april in Hilversum.

Het weekend begon goed op vrijdagavond met de verkiezing tot jeugdsportploeg van het jaar. (foto Roest VF)

Veilig en mediawijs 
internetten 

Mediawijs kunnen internetten is tegenwoordig een gevleugelde uit-
spraak. Het begrip Mediawijsheid is sterk in ontwikkeling. Maar 
wat houdt het eigenlijk in? Tijdens de ouderavond dinsdag 27 janu-
ari op de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk werd aandacht 
besteed aan het mediagedrag van (jonge) kinderen en hun internet-
gebruik.

Er werden heel veel voorbeelden en tips gegeven om meer vorm te 
geven aan mediawijsheid binnen het gezin en de school. Voor deze 
avond had de school Kristian Harmelink als spreker uitgenodigd. 
Kristian Harmelink werkt in zijn dagelijkse werk als schoolwijk-
agent bij politie. Hij is zeer actief in onderwijs en op sociale media. 
Kristian was de eerste twitterende wijkagent van zijn politieregio. 

Omdat hij de noodzaak zag om zijn sociale media kennis te delen 
is hij in 2012 een eigen bedrijf gestart. Zijn brede kennis van ict en 
sociale media brengt hij op een interactieve en ‘entertaining’ ma-
nier over via presentaties en workshops. Kristian spreekt vaak op 
ouderavonden, geeft lessen aan kinderen van (basis en middelbare) 
scholen en traint docententeams. Allemaal op het gebied van veilig 
internetten. 

Daarnaast was ook Sebastiaan Bouwman, een politieagent uit Maar-
tensdijk, uitgenodigd om het verhaal van Kristian te voorzien van 
praktijkvoorbeelden uit onze eigen regio, dorp, wijk en straat waar-
door een boeiende avond ontstond.

Mediagedrag van jonge kinderen; onderwerp van gesprek op de Martin 
Luther Kingschool.

Voorlezen 

In het kader van de Nationale Voorleesdagen las wethouder Anne 
Brommersma jl. vrijdag een e-book voor aan groep 6 van basis-
school Wereldwijs, met als thema energieverbruik en duurzaamheid.

[foto Henk van de Bunt]
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Sportprijzen De Bilt uitgereikt
De beste sportprestaties van 2014 zijn vrijdagavond beloond op het 6e Sportgala De Bilt. De 

titels gingen naar (Sportvrouw) Carlien Dirkse van den Heuvel (hockey), (Sportman) Thierry 
Brinkman (hockey), (Sporttalent) Renée van Ginkel (korfbal), (Sportploeg) SCHC Dames 1 

(hockey) en (Jeugdsportploeg) Irene Meisjes A1 (volleybal). 

Drie prijzen vielen dus in het hoc-
key; een sport die in de gemeente 
De Bilt op het hoogste landelijke 
niveau wordt beoefend. Maar 
ook korfbal en volleybal waren 

goed vertegenwoordigd, niet al-
leen bij de prijswinnaars, ook 
bij de nominaties. Voor een ge-
meente met 6 kernen en 42.000 
inwoners wordt er op opvallend 

hoog niveau gesport. Onder de 
foto’s zijn de overwegingen van 
de jury om de prijzen toe te ken-
nen vermeld.

Carlien Dirkse van de Heuvel is al jarenlang een vaste kracht in SCHC Dames 1 en het Nederlandse dames 
hockeyteam. De snelle en doelgerichte middenvelder heeft twee wereld- en twee olympische titels in haar carrière 
behaald. In 2014 blonk zij het gehele seizoen uit bij de Stichtsche dames, wat haar ondanks het verliezen van 
de finale van het landskampioenschap de titel Beste speelster van de Hoofdklasse opleverde. Gecombineerd met 
de in Den Haag behaalde wereldtitel heeft de jury deze wereldkampioene met trots gekozen als Sportvrouw van 
het jaar van de gemeente De Bilt. (Archieffoto SCHC)

Het afgelopen seizoen was voor het Bilthovense SCHC Dames 1 een succesvol jaar. Zowel in de zaal als op 
het veld werd de finale van het landskampioenschap behaald. In beide finales was tegenstander Den Bosch 
net te sterk. Het team kent enkele internationals die zich met het Nederlandse damesteam tot wereldkampioen 
mochten kronen in Den Haag deze zomer. Voor al deze bijzonder goede prestaties heeft de jury SCHC Dames 1 
als sportploeg van de Gemeente de Bilt gekozen.

Sportvrouw 2014

Sporttalent 2014

Sportploeg 2014

Het korfbal is de 15 jarige Renée van Ginkel uit Maartensdijk met de 
paplepel ingegoten: haar ouders speelden beiden in het eerste van 
Tweemaal Zes. Als talentvol speelster van Tweemaal Zes doorliep Renée 
de regionale selecties onder 12 en 14 jaar en werd geselecteerd voor 
Oranje onder 16 jaar. De jury vindt het een geweldige prestatie om 
als 14 jarige bij de beste 8 korfbalsters onder de 16 van Nederland te 
behoren. Naast korfbal tennist Renee ook nog bij Tautenburg waar zij het 
afgelopen seizoen en passant clubkampioen werd. Door al deze prestaties 
heeft de jury haar met veel waardering als Sporttalent van het jaar van de 
gemeente De Bilt gekozen.

Analoog kanaal 45 
digitaal kanaal 43 

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

De vrijwilligers van Regio TV De Bilt hebben een uitgebreid 
verslag gemaakt van de avond en zijn nu druk met de monta-
ge van al het beeldmateriaal. Alle genomineerden zijn geïnter-
vieuwd voor de camera. Aankomende vrijdag 6 februari staat de 
uitzending gepland.
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Kampong hockeyer Thierry Brinkman werd in 2013 nog tot Sporttalent verkozen. De afgelopen jaren zette hij zijn 
succesvolle ontwikkeling door. In zijn eerste volledige seizoen in de Utrechtse hoofdmacht wist Thierry 10 maal 
te scoren. Een opmerkelijk hoog aantal voor een debutant. In de zomer werd Thierry met Jong Oranje Europees 
kampioen. Zijn prestaties bij Kampong en Jong Oranje bleven ook bij de bondscoach niet onopgemerkt. Als 
bekroning voor een sterk jaar kreeg Thierry een uitnodiging voor de voorselectie voor de Champions Trophy 
en maakte inmiddels zijn eerste doelpunt in Oranje. Door deze stormachtige ontwikkeling op nationaal en 
internationaal niveau heeft de jury Thierry Brinkman als Sportman van het jaar van de gemeente De Bilt 
verkozen. Thierry was tijdens het sportgala op terugreis uit Zuid Afrika. 

Meisjes A1 van volleybalclub Irene uit Bilthoven is in 2014 kampioen 
geworden in de hoofdklasse. Door dit uitstekende resultaat promoveerde 
het team naar de Topklasse. Een uitzonderlijk goede prestatie van het team 
waar zelfs een aantal B speelsters in zitten. Dat er nog groei in zit blijkt uit 
de huidige tweede positie die het team in neemt in de Topklasse. De jury 
waardeert deze zeer goede prestatie met de titel Jeugd Sportploeg van de 
gemeente De Bilt. Op deze foto de ploeg gefotografeerd voor  (alweer) 
een competitiewedstrijd op zaterdag 17 januari jl. V.l.n.r. staand: Anne 
Groenen, Chenise Lucas, Rianne de Vos, Ellen Geraats, Sharon Koele 
en Erna Everaert (trainer/coach). V.l.n.r. onder: Fuerra Everaert, Esmee 
Priem en Sanne Verhoeven

Alle genomineerden levert een vol podium op

In het gezin van oud Maartensdijker Marc Visser staat rugby centraal. 
(Vader) Marc speelde vijftien jaar in het Nederlands rugbyteam en bracht 
het tot 65 caps. Zoon Tim maakte als eerste Nederlandse rugbyprof naam 
bij Newcastle Falcons in de Engelse Premiership. Zoon Sep Visser treedt 
graag in hun voetsporen. Hij speelde al in Oranje. Vader Marc Visser 
vertelde in een live-interview zijn verhaal en dat van zijn beide zonen 
aan gala-presentatrice Astrid Kersseboom. Vervolgens was hij ook nog 
quizmaster tijdens de traditionele sportquiz.

Sportman 2014 Quiz master Visser

Jeugd sportploeg 2014



Nootjes
Te koop aangeboden

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

Mozart, Mantovani d'euvres 
op cassettes van Readest 
Digest. € 15,-. Tel. 0346- 
211738

Antieke hanglamp 165cm 
met twee melkglazen kappen. 
€ 50,-. Tel. 0346-281519

Antieke mahonie KAST, 
drie-zits rode BANK, 
KOOIKARPERS vanaf 
30cm. Tel. 06- 47765168

MUTSEN, handschoenen en 
sjaals nu bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Hometrainer Kettler Derby 
€ 45,-. Typemachine Triumph 
st-12. € 50,-. Tel. 06- 
16298943 of 0346-830735

Dakkoffer voor 4 paar ski's 
GTI 500 zilvergrijs met 2 slo-
ten. € 45,-. Tel. 035-5771462

5 mooie Coca Cola kaarten 
illustratie 19-12-1894 1912 
1909 1913 zeer mooi prijs 
€ 20,-. Tel. 06-44420668

B O O D S C H A P P E N 
TROLLEY'S bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Prentbriefkaarten 500x bui-
tenland € 5,-. 400x Nederland. 
€ 5,-. 300x Nederland oud. 
€ 10,-. Eventueel ruilen tegen 
postzegels. Tel. 030-2291885

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

Nieuwe soeppan 6 liter, roest-
vrij edelstaal, geschikt voor 
alle kooksystemen € 20,-. Tel. 
030-2201898

Originele Portugese trui wit 
kabelpatroon, geheel nieuw. 
79cm lang 53 cm breed. 
€ 50,-. Tel. 030-2120560

Ledikantje van Ikea, ver-
stelbaar, kleur: beuken, 
120x60cm, i.g.st. € 15,-. Tel. 
06- 50602672

Polyether matras voor ledi-
kant, 120x60x10cm, z.g.a.n., 
€ 35,-. Tel. 06-50602672

2 beuken hangplankjes met 
melkglazen plaat. i.z.g.st. 
€ 25,-. Tel. 06-50602672

Ski-jack meisjes kleur 
rood/roze maat 164 € 10,-. 

Skibroek Rucanor kleur rood 
maat 164 € 10,-. Tel. 0346-
213333

Skibroek heren merk Protest, 
kleur blauw, maat small 
€ 15,-. Tel. 0346-213333

DVD-speler + speakers-
ysteem 5.1 eventueel met 
gratis luidsprekersteunen in 
goede staat. € 25,-. Tel. 0346-
212351. E-mail. ons.eiland@
casema.nl

Te koop gevraagd
Oude racefiets jaren 70'- 80'- 
90' (in huidige staat) voor 
student. Tel. 06-83235321 

Personeel gevraagd
Chauffeur gezocht. Voor het 
uitrijden van De Vierklanken 
naar onze bezorgers in De 
Bilt en Bilthoven zoeken wij 
voor de (vroege) woensdag-
ochtend een chauffeur met 
rijbewijs B en eigen auto. 
Geïnteresseerd? Neem dan 
contact op via info@vier-
klank.nl of bel 0346-211992

Lieve, betrouwbare OPPAS 
gezocht voor onze twee 
kinderen (2 en 4 jaar) in 
Groenekan. Het betreft 3 
dagen in de week (ma, di 
en do). Bij interesse graag 
bellen naar 06-20211840 of 
06-29084124

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

Wie wil mij tegen beta-
ling helpen om mijn korte 
Nederlandse VERTALINGEN 
taalkundig te verbeteren? Tel. 
030-2625139

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

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

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

Altijd goed geknipt bij 
BETTY’S CORNER. Elke 
woensdag en vrijdag in 
Maartensdijk
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. Bel voor meer info 
06-54753516
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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  ....................................................

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

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 schutting-
werken etc. in vele maten en prijzen. En verder voor al uw 
tuinveranderingen, aanleg en onderhoud, bomen weghalen 
enz. Nog op voorraad droog of vers open(haard)-hout. 

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

Huis organiseren? Is uw huis toe aan een grondige 
opruimbeurt? Laat mijn ervaring u dan helpen. Samen gaan 
we aan de slag: uitruimen, sorteren en schoonmaken. Veel 
mensen heb ik daarmee al blij gemaakt. Vooraf kom ik bij u 
kijken, maken we een planning en kostenplaatje. Meer weten? 
Diana Overbeeke Tel. 035-5771571. Referenties beschikbaar 
en discretie is verzekerd.

Cursussen/ trainingen 
De dinsdagochtend vrouwen gymgroep in Groenekan ( 
65+) heeft ruimte voor nieuwe leden. Wilt u in een gezel-
lige groep iets doen aan o.a. uw uithoudingsvermogen, mobi-
liteit, spierkracht en balans, kom dan eens een les volgen 
op dinsdagochtend van 9.30-10.30 uur in de Groene Daan. 
Inlichtingen en opgave bij Carin de Moet, oefentherapeut 
Mensendieck, tel :030 6017363 of email info@mensendieck-
debilt.nl

Hypnose, simpel en direct, wat kan je ermee? Stoppen 
met roken - Afvallen - Zelfvertrouwen - Innerlijke rust 
- Nieuwe energie - Motivatie - Focus/concentratie - 
Somberheid - Innerlijke conflicten - Twijfels - Loslaten 
- Patronen - Belemmeringen - Burn-out - Slaapproblemen 
- Ontspanning HypnoToGo.nl met praktijk in Groenekan, is 
gespecialiseerd in directe hypnose. BATC gediplomeerd, aan-
gesloten bij HVNL en International Hypnotherapist Register. 
Tel: 0619786520 / info@hypnotogo.nl

Opleidingscursus en Herhalingscursus Reanimatie/
AED Donderdag 9 april 2015 start er een beginnerscursus 
Reanimatie incl. AED. De cursus is 2 avonden, de kosten 
zijn € 50,-. Woensdag 15 april 2015 geven wij weer een 
herhalingsles reanimatie en AED om de vaardigheden weer 
te beoefenen. De kosten zijn € 25,-. Beide cursussen: locatie 
St.Maartenskerk, Nachtegaallaan 40, Maartensdijk. Voor 
informatie/aanmelden: Gerarda Koops via bhvehbo@ziggo.
nl, Tel. 0346-213148 of 06-50968336

2Move 
zamelt vet in

Gebruikt frituurvet kan voortaan ingeleverd 
worden bij Marianne Visscher, bestuurslid 
van 2Move. Daarmee verdient de vereniging 
geld dat gebruikt wordt voor leuke sportieve 
activiteiten voor de leden.

 Gebruikt frituurvet, bakvet of olie kan terug 
in de verpakking of in een lege plastic fles 
afgesloten in een speciale frituurvetcontai-
ner gedeponeerd worden die in de voortuin 
van Marianne Visscher aan de Dr. J.J.F. Ste-
ijlingweg 6 te Maartensdijk staat. 

Van het ingezamelde frituurvet wordt bio-
brandstof gemaakt. 
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

DOS wint matig duel
Bij korfbal is het essentieel dat alle twee de vakken goed presteren.  Bij DOS had zaterdag het 

1e aanvalsvak een totale offday en dat maakte dat DOS een matige uitslag neerzette.

DOS was qua veldspel veel beter 
dan de sympathieke en hardwer-
kende Vinkenveners, maar het luk-
te niet dit in de wedstrijdscore tot 
uiting te brengen. In de thuiswed-
strijd werd er nog ruim gewonnen 
met meer dan 30 doelpunten, maar 
na de winterstop verdedigt DOS 
beter, maar schijnbaar gaat deze 
inzet ten koste van het aantal doel-
punten.

De openingstreffer was er al snel 
voor DOS,  maar hierna namen de 
spelers het allemaal te gemakke-
lijk op.  Dit ging ten koste van de 
scherpte waar zaterdag het gehele 
1e aanvalsvak  last van had. Verde-
digend klopte het allemaal wel en 
had de thuisploeg moeite om on-

der de druk van DOS uit te komen, 
maar als je zelf niet scoort wordt 
het lastig een mooie uitslag neer te 
zetten. Een magere 4-6 stand hal-
verwege was het gevolg.

De tweede helft bleef het 1e aan-
valsvak problemen houden om de 
korf te vinden. Dit was zo’n dag 
dat je kunt schieten wat je wilt, 
maar het geen doelpunten oplevert. 
Er werd zeker voldoende gescho-
ten maar het zat er in dit vak ge-
woon niet in deze wedstrijd. Tien 
minuten voor tijd  kon coach Ste-
ven Brink het niet meer aanzien en 
bracht hij twee nieuwe spelers in 
dit vak.  Uiteindelijk werd er met 
10-13 gewonnen,  welke uitslag 
totaal geen recht doet aan het spel-

beeld, maar de ballen moeten uit-
eindelijk wel door de korf. Coach 
Steven Brink baalde van de matige 
uitslag, maar zag gelukkig wel dat 
het spel goed was. De focus zal de 
komende week op de afronding 
komen te liggen. Mede koploper 
MIA zette thuis een mooie uitslag 
neer en won van Fiducia en blijft 
zodoende samen met DOS de 
ranglijst aanvoeren.

Aanstaande zaterdag wacht run-
ner up Korbis dat de laatste weken 
mooie uitslagen neerzet. De wed-
strijd in Waddinxveen begint om 
20.25 uur. DOS 2 speelde gelijk 
met 13-13 en staat met nog drie 
wedstrijden te gaan fier aan kop 
met vier punten voorsprong.

Tweemaal Zes terug in titelstrijd
De kaarten leken geschud, het kampioenschap was definitief buiten bereik. Maar doordat de 
koploper voor de tweede achtereenvolgende week punten morste, is Tweemaal Zes plots weer 

kansrijk in de titelstrijd. De Maartensdijkse korfballers profiteerden optimaal van het malheur 
bij de concurrent, streekgenoot Victum werd met een nederlaag naar huis gestuurd.

Hoewel de 27-25 uitslag anders doet 
vermoeden, was Tweemaal Zes za-
terdag tweemaal dertig minuten de 
bovenliggende partij. Bij aanvang 
van de streekderby was het verlies 
van koploper TOP al bekend, het 
plaatst het resterende gedeelte van de 
zaalcompetitie in een ander perspec-
tief. In plaats van een rustige voor-
bereiding op de belangrijke tweede 
veldhelft, doet TZ ineens weer mee 
om de titel en de daaraan verbonden 
promotie naar de zaalhoofdklasse. 
De start was voor de thuisploeg, via 
5-1 en 7-4 nam het achttal van Eric 
Geijtenbeek het initiatief. Het stug-
ge Victum kwam sterk terug tot 7-8 
halfweg het eerste bedrijf. Het zou 
de eerste en enige voorsprong voor 
Victum zijn. Er werd veel gescoord 
in de eerste helft, bij 16-13 zochten 
de ploegen de kleedkamer op.

Cruciaal
Na de thee bleef TZ voortdurend 
in poleposition, maar het Houtense 
Victum weigerde om de handdoek 
te gooien. Bij 22-19 kwam Renée 
van Ginkel, de avond ervoor uitge-

roepen tot Bilts sporttalent van het 
jaar, binnen de lijnen. Ze bekroonde 
haar invalbeurt direct met een raak 
afstandsschot. Bij 25-19, 26-20 en 
27-21 verzuimde Tweemaal Zes om 
de wedstrijd definitief in het slot te 
gooien. Victum kon blijven hopen op 
een wondertje, maar verder dan ijde-
le hoop kwam het niet. Het verschil 
van twee doelpunten was slechts een 
magere vertaling van het niveauver-
schil. Saillant detail: topscoorder bij 

het thuisteam was Randy Bruijntjes 
met zeven treffers, hij deed daarmee 
zijn vader Frits pijn. Bruijntjes seni-
or is trainer/coach van de Houtense 
bezoekers. Zaterdag komt het laag 
geklasseerde Excelsior op bezoek in 
de Vierstee, daarna wacht het cruci-
ale uitduel tegen koploper TOP. Ook 
het reserveteam van TZ blijft door 
een overtuigende overwinning op de 
reserves van Victum in de race voor 
de titel.

TZ-spits Randy Bruijntjes scoorde zaterdag zevenmaal tegen de ploeg van 
zijn vader Frits - trainer/coach bij tegenstander Victum. (foto Henry Valk)

Salvodames zetten zegereeks voort
Salvo stond voor een zware klus. Het bezoekende KO Trivolley stond als derde geklasseerd met 

uitzicht op de tweede plek bij winst in Maartensdijk. Salvo is na de winterstop in een
winnende flow gekomen. Het werd dan ook een verbeten strijd die uiteindelijk

door Salvo met 3-2 werd gewonnen. 

Salvo is aan een goede serie bezig. 
Het team speelt met vertrouwen en 
raakt steeds beter op elkaar inge-
speeld. Nu een periode met veel bles-
sures voorbij is staat het team weer 
heel solide te spelen. Het gemis van 
Rianne Diepeveen die op winter-
sportvakantie is werd prima opge-
vangen door het team. De eerste twee 
sets waren de teams volkomen tegen 
elkaar opgewassen. Er waren veel 
lange ralleys omdat beide teams goed 
verdedigden. Bij KO Trivolley was 
een uitblinkster die een hele harde 
aanval had en ook veel scoorde. Bij 
Salvo scoorden alle aanvalsters met 

regelmaat en dat maakte net het ver-
schil aan het eind van beide sets die 
door Salvo gewonnen werden met 
25-22 en 25-20. Beide sets hadden 
echter veel kracht gekost naar in de 
derde set bleek. De tegenstander liep 
direct uit naar een 0-6 voorsprong 
alvorens Salvo kon scoren. Ondanks 
wissels en een forse inspanning kon 
Salvo hier niets meer aan veranderen 
en verloor met 17-25. De vierde set 
liet Salvo zich weer gelden. Door de 
inbreng van Daisy van Eck kwam er 
meer dynamiek en elan in het spel. 
Vooral verdedigend liet zij zich heel 
goed gelden. Het team pakte het spel 

van de beide eerste sets weer op en 
de wedstrijd leek hiervan ook een 
kopie. Alleen met dat verschil dat nu 
de tegenstander aan het langste eind 
trok met 23-25. Dit zette zich door 
in de vijfde en beslissende set. Beide 
teams haalde alles uit de kast wat er 
nog in zat. Uiteindelijk was het Salvo 
dat de set won met 18-16 en weer een 
prachtige overwinning mocht bij-
schrijven. Een fantastisch teampres-
tatie die veel vertrouwen geeft voor 
het vervolg van de competitie.Op 13 
februari spelen de dames om 19.30 
uur tegen Allvo in sporthal Steden-
wijk in Almere.

PSV-Brandenburg
Na 2 keer op zondag gespeeld te hebben, eerste keer thuis met een 9-7 
winst op koploper De Zaan uit Zaandam en vervolgens uit in Deurne 
tegen de promovendus DZV een teleurstellende 16-9 nederlaag traden de 
heren van Brandenburg zaterdag aan tegen het een plaats lager geklas-
seerde PSV uit Eindhoven.

Vooraf werd een zware wedstrijd verwacht op het grote veld (30 meter) 
maar een goed en gecontreerd spelend Brandenburg nam snel een 4-0 
voorsprong onder meer door 2 schoten van de weer herstelde Jorrit Yper-
laan. De gastheren kregen wel kansen maar de in het begin uitblinkende 
kepeer George Panis stopte in deze 
fase bijna alles. PSV kwam in het 
begin van de 2e periode nog terug 
tot 3-4 onder meer door 2 benutte 
strafworpen maar vervolgens was 
het alleen maar Brandenburg dat 
scoorde en kon uitlopen naar een 
12-4 voorsprong aan het einde 
van de 3e periode. In de 4e peri-
ode namen de Bilthovenaren wat 
gas terug en kon PSV nog wat te-
rug doen en kwam de 13-7 eind-
stand op het bord. De Biltse ploeg 
blijft daarmee in de race voor de 
bovenste plaatsen, met 21 punten 
uit 12 wedstrijden staan ze nu 6e 
maar slechts 4 punten achter op 3 
koplopers. Een van de koplopers 
- BZPC uit Bodegraven - is a.s. 
zaterdag in Bilthoven de volgende 
tegenstander.

Irene volleybal 
heren 1 te sterk voor 

Rotterdamse bezoekers
Irene H1 trof afgelopen zaterdag Volley Zuid uit Rotterdam. Aan het 
begin van het seizoen verloor Irene de uitwedstrijd onnodig en het team 
ging nu voor revanche. Helaas kon trainer/coach Everaert niet beschik-
ken over Harm-Jan Kolthof (midden), vanwege een enkelblessure. Om 
meer te kunnen wisselen voegde hij 2 spelers uit Irene 2 aan de selectie 
toe.

Irene startte voortvarend en zette met prima spel de tegenstander onder 
druk. Met name de servicedruk in de eerste set was erg zwaar voor de 
tegenstander. Halverwege de set was er door persoonlijke fouten een 
terugval, maar Irene keerde het tij en sloot de set winnend af.
In de daaropvolgende sets speelde Irene stabieler en leek de flair van 
voor het kerstreces weer terug te komen. De spelverdeler zette de aan-
vallers regelmatig voor een éénmans-blok. Irene maakte optimaal ge-
bruik van de opstellingsregels bij de service en daarbij behorende ser-
vicedruk. Men speelde de tegenstander punt voor punt uit de wedstrijd. 
Het resultaat was dan ook een klinkende 4-0 overwinning (25-22, 25-
18, 25-16, 25-11).

De mannen gesteund door het publiek en de sponsors lieten in de Kees 
Boekehal zien dat zij in de subtop van de 2e divisie horen. Op 14 febru-
ari om 16.00 uur speelt Irene H1 hun volgende wedstrijd, bij de buren 
uit Zeist: Cito 2. Deze zeer ervaren ploeg had in de eerste wedstrijd 
het geluk aan hun kant en won toen. Aan de mannen van Irene om te 
laten zien dat twee trainingen per week zich uitbetalen in goed spel en 
progressie. 

Irene Heren 1 won van het Rotterdamse Voilley Zuid.
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28 feb: Wijn, Spijs & Jazz avond

“Wat schaft de pot?”

Woe.
04-02
Do.

05-02
Vr.

06-02

“Grootmoeders hachee”,
aardappel en wintergroenten 

of
Indiase curry schotel met gamba`s

of
Lasagna met mozzarella,

basilicum en pesto

€ 9,50

Woe.
11-02
Do.

12-02
Vr.

13-02

Souvlaki filet, kruidige
aardappel en tzaziki

of
“Kalamari”

(Pijlinktvis op Griekse wijze)
of

“Moussaka” (Ovenschotel met 
aubergine en feta kaas)

€ 9,50

Single vrijwilligers komen klussen 
in Wijkrestaurant Bij de Tijd 

Doet u ook mee met NLdoet?
Wijkrestaurant Bij de Tijd in De Bilt grijpt de landelijke vrijwilligersactie NLdoet aan om 

de singles van gemeente De Bilt bij elkaar te brengen. Tijdens NLdoet is een vrijwilligersactie 
opgezet speciaal voor deze doelgroep. Iedereen die in gemeente De Bilt single is en graag 

andere singles wil ontmoeten is welkom in Bij de Tijd om samen het wijkrestaurant 
zomerklaar te maken. In ruil voor deze inspanningen zorgt Bij de Tijd

voor een gezellige dag met een romantisch tintje. 

Het is de missie van wijkrestaurant 
Bij de Tijd om te zorgen voor ‘ont-
moeting’ in gemeente De Bilt. In 
dat kader wil het wijkrestaurant nu 
ook Biltse singles aan elkaar ver-

binden tijdens NLdoet. Geen on-
gemakkelijk gesprekje tegen over 
elkaar tijdens een speeddate, maar 
lekker samen aan de slag en kijken 
of het klikt. Lotte Nagengast, vrij-

willigerscoördinator van Bij de Tijd 
vertelt: ‘Sommige klussen zijn ge-
woon gezelliger om samen te doen, 
wat mij betreft is schoonmaken er 
daar eentje van. We maken er een 

leuke dag van waarbij de singles 
kunnen samenwerken en ook sa-
men lunchen. Het doen van vrijwil-
ligerswerk tijdens NLdoet is prima 
te combineren met het ontmoeten 
van andere mensen, en je weet ook 
meteen dat de ander zijn of haar hart 
op de goede plek heeft’. Singles die 
mee willen doen kunnen zich via de 
website www.nldoet.nl aanmelden. 
Daar staat de klus aangemeld bij 
gemeente De Bilt. Ook kunnen zij 
direct contact opnemen met Lotte 
Nagengast via l.nagengast@mens-
debilt.nl of 030-744 05 95

De Bilt
De landelijke vrijwilligersactie NL-
doet komt ieder jaar meer tot leven 
in gemeente De Bilt. Ieder jaar zijn 
er meer maatschappelijke organisa-
ties die NLdoet als hét moment zien 
om een achterstallige klus weg te 
werken met de inzet van een groep 
vrijwilligers. In onze gemeente 
waren vorig jaar zo’n veertig or-
ganisaties die meededen aan NL-
doet en in totaal waren er meer dan 
400 vrijwilligers actief. De klussen 
die geklaard werden, zijn divers; 
van wandelen met ouderen, tot het 
schilderen van oude tuinmeubels of 
het organiseren van een high tea. 

Meedoen
Meedoen aan NLdoet levert or-
ganisaties veel op. NLdoet geniet 
landelijk grote bekendheid en dat 

maakt het werven van vrijwilligers 
aantrekkelijk. Meedoen aan NL-
doet is relatief eenvoudig. Orga-
nisaties verzinnen een leuke klus, 
melden deze aan bij www.nldoet.
nl en trommelen zoveel mogelijk 
vrijwilligers op om de klus te kla-
ren. Vrijwilligerscentrale ViA De 
Bilt kan hierbij ondersteunen. Met 
praktische tips (houd uw klus een-
voudig), nuttige suggesties (bel ie-
dereen even op die zich via nldoet.
nl heeft aangemeld), begeleiding 
bij de aanvraag van de subsidie of 
leuke ideeën voor een klus. Ook 
vrijwilligers(groepen) kunnen bij 
ViA De Bilt terecht voor begelei-
ding richting een passende klus.

ViA 
Iedereen die meer wil weten over 
NLdoet, of over de ‘single-klus’ 
in Bij de Tijd is welkom om langs 
te komen bij ViA De Bilt. De vrij-
willigerscentrale is onderdeel van 
MENS De Bilt en is geopend op 
woensdag van 14.00 tot 17.00 uur 
in Servicecentrum De Bilt aan de 
Prof. Dr. Debijeweg 1 in De Bilt en 
op maandag van 14.00 tot 16.00 uur 
in Servicecentrum Maartensdijk in 
Dijckstate aan het Maertensplein. 

Bellen of mailen kan natuurlijk 
ook altijd. Belt u dan met 030-744 
05 95 en vraagt u dan naar Ingrid 
Huisman of mailt u met via@mens-
debilt.nl 

Vorig jaar werd o.a. Kringloopwinkel Emmaus De Bilt onder handen genomen. Voor zo’n 20 vrijwilligers was 
dat eens een andere manier om mensen te ontmoeten. 

advertentie

Veel belangstelling
voor Repair Café bij WVT

Aan het eind van de dag lagen er 75 reparatiebriefjes op de ontvangsttafel van het Repair Café. 
Bezoekers kwamen langs op zoek naar hulp bij het repareren van hun kapotte lampen, fietsen, 

naaimachines, printers, koffiezetapparaten ed. Ook werden er twee rollators hersteld. 

Marianne uit de Bilt kwam voor het 
eerst kijken bij het Repaircafé, sa-
men met haar zoon Lugh, om wat 
speelgoed te repareren. Onder be-
geleiding van reparateur Roel lukte 
het haar inderdaad om zowel het 
treintje als de radiografisch bestuur-
bare auto weer aan de praat te krij-

gen. Enthousiast geworden bleef ze 
de rest van de middag om te kijken 
en waar mogelijk te helpen bij de 
andere reparaties. Ook haar zoon 
Lugh had het enorm naar zijn zin, 
zat eerst fijn te knutselen aan de 
recycle-knutseltafel van Truus en 
speelde de rest van de middag met 

de andere meegekomen kinderen in 
de grote ruimte. Zo beleefden moe-
der en zoon een heerlijke middag: 
‘Lugh wil de volgende keer ook 
graag weer mee!’

Tajib uit Bilthoven bezocht in sep-
tember 2011 het eerste Repair Café 

bij de WVT, en verbaasde zich nu 
over de drukte. ‘Toen waren we 
met 30 bezoekers en keken er vijf 
reparateurs naar mijn apparaat om-
dat er verder niets te doen was. Wat 
bijzonder te zien dat het zo’n suc-
ces is geworden.’ Het Repair Café 
Bilthoven wordt georganiseerd 
door Transition Town de Bilt in 
samenwerking met wijkvereniging 
WVT. Doel is om de afvalberg te 
verminderen en een gezellige ont-
moetingsplaats te creëren voor alle 
leeftijden.  Het volgende Repair 
Café wordt gehouden op zaterdag 
28 maart. Meer info: 
www.repaircafe.nlBezoeker Marianne uit de Bilt is met veel plezier aan het repareren geslagen. Reparateurs Arjen en Mimoun 

concluderen dat de versterker van Tajib helaas niet meer te redden is.                                   (foto Frans Poot).

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

ZATERDAG 28 FEB 2015

Onder leiding van Caroline Eras van drankenhandel
"Mulco b.v." uit Harmelen zult u deze avond 8 wijnen proeven.

(2 wit, 1 rosé, 3 rood en 2 dessert)

Bij elke wijn serveren wij een gerechtje die uw smaakpapillen zullen 
strelen. Tevens ontvangt u een bijpassend boekje over wijn en spijs 

combinaties. Tussen de gangen door zijn er live optredens van 

Dixiland & Swing Orchestra

Aanvang: 17.00 uur tot ± 20.30 uur - Kosten: € 35,00 p.p.
Reserveren kan door te bellen naar:

0346 - 218821/06 - 12368755 of direct via onze website.

WIJN, SPIJS & JAZZ AVOND

HAPPY SWING SOCIETY
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