
Hulp publiek nodig
Fondswervingactie voor nieuw cultuurpodium

8 Jaar na de start van de Bilt-
hovense Boekhandel wil 
boekhandelaar Ike Bekking 
de kelderetage omtoveren tot 
een cultuurpodium.

Hier zullen tentoonstellingen en 
lezingen worden georganiseerd 
voor alle cultuurliefhebbers 
in Bilthoven en omgeving. Ike 
Bekking heeft hiervoor echter 
broodnodig financiële steun 
nodig. Het aanpassen van de 
kelder, aanschaffen van vitrine-
kasten, geluidsapparatuur, op-
hangmateriaal etc. kost al gauw 
15.000 €. Dit kan onmogelijk uit 
de inkomsten van de boekhan-
del worden betaald. Ike Bekking 
is daarom twee weken geleden 
een fondswervingactie gestart 
om haar te steunen. Het idee 
voor een nieuw cultuurpodium 
krijgt veel steun en in recordtijd 
is reeds 10.000 € (2/3) van het 
nodige geld binnen. Bekking is 
daar dolblij mee, maar zij roept 
de liefhebbers van cultuur op 
om haar te steunen. Volgens 
Bekking is ”cultuur de motor 
van ons dorp en die zorgt voor 
beweging”. Iedere bijdrage voor 
het cultuurpodium is welkom. 
Giften van 50€ of meer krijgen 
een uitnodiging voor de jaar-
lijkse donateursborrrel. Belang-
rijkste is echter dat de giften 
helpen om Bilthoven haar eigen 
cultuurpodium te realiseren.
Meer informatie vindt over het 
cultuurpodium en de fondswer-
ving vindt u op
www.kunstindekelder.com

DOSC en Historische
Vereniging slaan
handen ineen
Op 1 november is het 70 jaar geleden 
dat de Dolderse Sportclub D.O.S.C. werd 
opgericht.

Vanzelfsprekend zal dit 14e lustrum niet 
geheel onopgemerkt blijven. Een lustrum-
commissie is al enige tijd bezig om voor 
alle leden, van jong tot oud, een feestelij-
ke activiteit te organiseren. De komende 
maanden zullen de leden hierover nog uit-
gebreid worden geÃ¯nformeerd.

Belangrijke maatschappelijke positie
Voor de Historische Vereniging Den Dol-
der is het een uitgelezen moment om hier 
mede aandacht aan te schenken. Immers, 
D.O.S.C. heeft gedurende al die jaren een 
belangrijke maatschappelijke positie inge-
nomen in het dorp. En zeer veel inwoners 
hebben of hadden een sportieve band met 
de plaatselijke sportclub.

Dolderse Kroniek
De editie van het verenigingsblad, de ´Dol-
derse Kroniek´, dat in het najaar verschijnt, 
en in Den Dolder huis-aan-huis zal worden 
verspreid, zal geheel in het teken staan van 
de jubilerende sportclub. In het blad zul-
len enkele markante gebeurtenissen uit 
de clubhistorie worden beschreven. Daar-
naast zullen er meerdere portretten wor-
den opgenomen van mensen die geruime 
tijd bij D.O.S.C. betrokken zijn of waren.
Ook zal de Historische Vereniging rondom 
de festiviteiten een kleine tentoonstelling 
inrichten in het D.O.S.C. paviljoen.

Lever uw foto´s in
Voor dit alles komen wij graag in contact 
met mensen die een bijdrage kunnen le-
veren. Hetzij met foto´s, knipsels en/of an-
dere goederen, hetzij met authentieke ver-
halen uit de spreekwoordelijke doos, die 
geplaatst kunnen worden in deze speciale 
uitgave van de Kroniek. Het zou bovendien 
prachtig zijn als de Historische Vereniging 
hiermee haar archief kan uitbreiden.

Voor aanmeldingen en tips kunt u mailen 
naar: lustrum@dosc.nl
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Een nieuwe mijlpaal
Vorige week dinsdag was het zover: 
toen konden we een mooi bouwbord 
plaatsen op de Julianalaan. Het start-
schot voor een gloednieuwe kinderop-
vanglocatie van ’t Mereltje én twee ap-
partementen. Duizend vierkante meter. 
Met volop plek voor 9 nieuwe groepen 
voor kinderen van 0 t/m 12 jaar, die alle 
ruimte krijgen om heerlijk te spelen en 
zich te ontwikkelen. Na de zomervakan-
tie gaat de bouw van start. In het najaar 
van 2019 hopen we de deuren te ope-
nen.

Eindelijk. Ruim 5,5 jaar nadat de gemeen-
te me de grond heeft aangeboden. Want 
zo lang heeft het geduurd voordat alles in 
kannen en kruiken was. Inclusief crisis, in 
de bouw én in de kinderopvang. Dus het 
waren extra spannende tijden. Waarin ik 
zeker wel mijn twijfels heb gehad. En de 
mensen om me heen helemáál.

Maar de ondernemer in mij heeft altijd ge-
zegd dat het weer beter zou worden. Dat 
er altijd weer nieuwe kansen en mogelijk-
heden komen. Dus ik heb doorgezet. En 
nu is het weer een drukte van belang in de 
bouw, de kinderopvang kan weer rekenen 
op de overheid en alle neuzen staan dezelf-
de, goede kant op.

Dus we gaan beginnen! En het wordt mooi. 
Ik heb gekozen voor een gebouw met af-
geronde hoeken, dat vriendelijk oogt en 
bovendien vriendelijk ís in het kader van 
duurzaamheid. Met zonnecollectoren en 
zoveel mogelijk duurzame materialen, 
binnen en buiten. Verder wordt het voor-
al gezellig huiselijk. Een fijne plek om te 
zijn. Met natuurlijk een grote speelstraat 
maar ook veel ruimte op de groepen zelf, 
want daar zijn de kinderen uiteindelijk het 
meest. Bij de indeling is er bovendien op 
gelet dat alle groepen met elkaar in con-
tact staan.

En het oude gebouw? Daar blijven we voor-
lopig gewoon. Dat wordt de eigen stek van 
de grotere kinderen van de bso. Omdat dat 
wel zo lekker is voor hen. En omdat we de 
komende jaren heel wat nieuwe bso-kin-
deren verwachten, want ook de Juliana-
school groeit gestaag. Ik vind het zo fijn 
en belangrijk dat we een goede, prettige 
samenwerking hebben. Want hoe heerlijk 
is het, voor kinderen én voor ouders, om 
vanaf de babytijd tot aan de middelbare 
school naar één vertrouwde plek te gaan?

Ik ben blij dat ik heb doorgezet. Want dat 
bouwbord staat er nu maar mooi. Een nieu-
we mijlpaal. En ik kan bijna niet wachten 
tot het af is. Dan zet ik de deuren wagen-
wijd open en heet ik iedereen heel hartelijk 
welkom!

Met vriendelijke groet,
 
Jacqueline Teunissen
Directeur Kinderopvang
‘t Mereltje, sinds 1996
Eigenaar Bubbles &
Blessings, sinds 2006

Elke voucher is eenm
alig per persoon

te gebruiken voor een gratis proef-
training of een jaarabonnem

ent.
Geldig t/m

 dec 2018 voor niet-leden.
Voor actuele tijden kijk op allroundgym

.fit
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Professional
Hair Salon

Slotlaan 220 · 3701 GV Zeist
Tel: 030 751 07 50

Dromen waar maken? 
Dat kan bij ons!

Kom en wij maken
uw dromen waar.

GETTHELOOK
Hét adres voor: 

APK, Onderhoud, Reparatie,
 Onderdelen, Accessoires

Voor alle types
Land Rover en Range Rover.

Wij zijn dealer van o.a. Eezi Awn,
Terra Firma, Viair, Britpart, Bearmarch

Tevens verhuur van Land Rovers

2e Hogeweg 109 • 3701AX Zeist
030-6918041

www.berwin4x4.nl

Koryen Coaching
corien@koryen-coaching.nl    koryencoaching.nl

06-12390409

Voor de Ambitieuze Werkende Vrouw
Rust in je hoofd krijgen, Energie terug,
Focus behouden, de Burn-out voor zijn

Regie over je leven terug, en weer ruimte om te ademen

Mental-coach en Hypnotherapeut

Corien Offerhaus

Winkel voor RC auto’s, 
onderdelen en reparatie.

Nieuw in Zeist:

Bergweg 38 Zeist • T 0648477590

www.rcmichael.nl

Michael's
Hot Rod RC Shop


