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Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91
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Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij
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www.parelpromotie.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Tel. 030-2280478 

Wijk- en Dorpsgericht Werken 

en Buurtberichten op pagina 14

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

Algemene Begraafplaats

De aanhouder wint. Na 17 jaar heeft Maartensdijk een Algemene 

Begraafplaats. (zie pag. 3)

Voordat de oficiële starthandeling 
plaatsvond waren er toespraken van 

president-directeur Marion Gout-van 

Sinderen van ProRail, wethouder 

Arie-Jan Ditewig en de minister zelf. 

‘De beste overweg is geen overweg is 

het credo van ProRail’, zegt Marion 

Gout-van Sinderen. Zij wordt in haar 

toespraak regelmatig onderbroken 

door voorbij denderende treinen. Het 

weghalen van de overweg noemt zij 

een win win win-situatie voor alle 

weggebruikers. ‘Met de ondertunne-

ling van de Leijenseweg wordt Biltho-

ven geheel overwegvrij en dat is goed 

nieuws.’ Zij noemt de samenwerking 

van ProRail met de gemeente en aan-

nemer Heijmans heel goed. ‘Minder 

goed nieuws is dat omwonenden bij 

de bouw hinder gaan ondervinden, 

maar zij zullen goed geïnformeerd 

worden over de werkzaamheden.’ 

Vanaf medio 2013 kunnen auto’s via 

een tunnel het spoor kruisen. Fietsers 

en voetgangers moeten wachten tot 

2015.

Gevaarlijk gedrag

Voor leerlingen van het basisonder-

wijs schreef ProRail een wedstrijd uit 

om een manier te bedenken waardoor 

het wachten voor dichte spoorbo-

men leuker wordt. Winnaars werden 

de leerlingen van groep 7b van de 

Julianaschool in Bilthoven. Zij won-

nen een dag naar het Spoorwegmu-

seum. Wethouder Arie-Jan Ditewig 

van Openbare Ruimte schetst in zijn 

toespraak de lange geschiedenis van 

de spoorwegovergang in de Soest-

dijkseweg. ‘Eindelijk na 83 jaar is het 

zover. We maken een eind aan de on-

veiligste spoorwegovergang van ons 

land en geven daar nu de aftrap van. 

Veel verkeersongevallen vonden hier 

plaats met ietsers, waaronder ook 
scholieren en automobilisten. Het 

werd een inktzwarte bladzijde in de 

geschiedenis van Bilthoven.’

Schouders eronder

Op 22 juli 1929 zei de voorzitter van 

een vereniging die de plaatselijke be-

langen behartigde dat de toestand zo 

precair was dat de situatie op korte 

termijn onhoudbaar zou worden. De 

kosten van plannen voor een oplos-

sing die destijds werden voorgelegd 

werden geraamd op 1,25 miljoen 

gulden. De situatie van dit moment 

schetst de wethouder als volgt. ‘Na-

dat de inanciering goeddeels rond 

was, zijn de plannen dankzij een 

professionele projectorganisatie, ste-

denbouwkundig bureau BDP.Khan-

dekar en een vasthoudende en zeer 

betrokken klankbordgroep verbeterd 

en waar mogelijk geoptimaliseerd. 

Met vereende krachten hebben wij 

de kansen maximaal verzilverd. Nu 

we gezamenlijk de schouders eronder 

hebben gezet lukt het.’

 

Risico’s

Minister Melanie Schultz van Hae-

gen kent de situatie rond de overweg 

persoonlijk.’Mijn grootmoeder komt 

uit Bilhoven, mijn moeder is hier 

op school gegaan en ik kwam hier 

als kind als ik bij oma logeerde.’ Zij 

vindt dat we altijd aan de veiligheid 

op het spoor moeten blijven werken. 

Zij noemt de recente ongelukken die 

bij het spoor hebben plaatsgevonden 

dieptepunten. ‘We moeten er alles 

aan doen om het spoor veiliger te ma-

ken en te houden. Waar mensen zich 

verplaatsen bestaan risico’s, maar het 

principe dat we het maximale moeten 

doen om de veiligheid te verbeteren 

blijft altijd gelden. Ik ben heel blij dat 

we nu daadwerkelijk aan de slag gaan 

en daarom wil ik graag de laatste tre-

de in de loopbrug bevestigen om de 

bouw van de tunnels oficieel te star-
ten.’ Namens de gemeente overhan-

digt wethouder Ditewig de minister 

en de president-directeur van ProRail 

een brievenboek met documentatie 

over de geschiedenis rond de spoor-

wegovergang.  

Minister geeft startsein
voor bouw tunnels

door Guus Geebel

Met het aandraaien van moeren waarmee de laatste treeplank van de loopbrug bij station Bilthoven 

werd bevestigd, verrichtte minister Melanie Schultz van Haegen op maandag 11 juni het startsein 

voor de aanleg van twee spoortunnels. Daarmee komt binnen afzienbare tijd het einde in zicht

\van de gelijkvloerse kruising van het weg- en spoorverkeer in de Soestdijkseweg.

Minister Schultz van Haegen draait de bouten aan van de laatste trede van de 

loopbrug over het spoor.

V.l.n.r. burgemeester Gerritsen, de minister, Martijn en Simon namens groep 7b van de Julianaschool, Marion Gout-

van Sinderen en wethouder Ditewig.

Melanie Schultz van Haegen, minister 

van Infrastructuur en Milieu. 
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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

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

17/6 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

17/6 • 09.00u - Ds. P. van der Kraan
17/6 • 17.00u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

17/6 • 10.30u - Mw. Ds. C.M. Geels

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

17/6 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

17/6 • 10.30u - Pastor A. van den Boogaard

De Bilt

Ger. Kerk (vrijgemaakt)

17/6 • 09.30u - Ds. G. Roorda 
17/6 • 10.15u - Ds. J.J. Poutsma
17/6 • 16.30u - Ds. L.H. Kooij

Hervormde Gemeente Dorpskerk

17/6 • 10.00u - Ds. G.J. Codée 
17/6 • 19.00u - Ds. F.A.J. Heikoop

Pr. Gem. Immanuelkerk

17/6 • 10.00u - Ds. G.M. Landman  

Pr. Gem. Opstandingskerk

17/6 • 10.00u - mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

17/6 • 10.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

17/6 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

17/6 • 10.30u - Ds. R. Alkema

PKN - Herv. Kerk

17/6 • 10.00u - Kand. J.A.J. Pater
17/6 • 18.30u - Ds. A. Goedvree

Herst. Herv. Kerk

17/6 • 10.30 en 18.00u - Dhr. E. van Baren

Onderwegkerk, Blauwkapel

17/6 • 10.30 - Pastor M. de Meij

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

17/6 • 11.00u - Ds. C. ’t Lam

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

17/6 • 10.00u - Ds. J.T. Maas
17/6 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

17/6 • 9.30u - Ds. C. ’t Lam

St. Maartenskerk

16/6 • 19.00u -  
Woord- en Communieviering

17/6 • 10.30u -  
Woord- en Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

17/6 • 10.00u - Hr. A. Doornebal
17/6 • 18.30u - Hr. J. Schep

PKN - Herv. Kerk

17/6 • 10.00u - Ds. B.A. Belder
17/6 • 18.30u - Kand. G.A. van Ginkel
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Postmerk komt bijeen

Donderdag 14 juni wordt de laat-
ste ledenbijeenkomst van het sei-

zoen 2011-2012 in het H.F. Witte 
Centrum, Henry Dunantplein 4 te 
De Bilt gehouden. Aanvang activi-
teiten 19.30 uur. Aanvang bijeen-

komst om 20.00 uur. Op het pro-

gramma staan o.a. Eurokienen en 
de grote, afsluitende zgn. ‘Opruim-

veiling’. Introducés zijn van harte 
welkom.

Afsluiting winterwerk 

Opstandingskerk

Het winterseizoen van de Biltse 

Opstandingskerk wordt afgesloten 

met een expositie van doopjurken. 
Daarnaast laat een aantal gemeen-

teleden de bezoekers kennismaken 

met hun hobby o.a. quilten, hout-
werk en kaligrafie en verzame-

lingen. De dames van de Hand-

werkclub laten zien wat zij het 

afgelopen seizoen hebben gemaakt 

en er is een expositie van tekenin-

gen van Janny Vossestein. Zaterdag 
16 juni is de kerk open van 14.00 
tot 18.00 uur. Voor inlichtingen tel. 
030 2202458.

Fair Trade in Maartensdijk

Ook Maartensdijkers zijn wereld-

burgers. Je kunt dat maandelijks 
heel concreet ervaren in het kleine 

‘Wereldwinkeltje’ waar maande-

lijks een royaal assortiment food 
en nonfood ‘wereldproducten’ aan 
de man gebracht wordt.

Alle producten zijn fair-trade inge-

kocht in Derdewereldlanden. Zon-

der onderdanig handje ophouden 

worden boeren en producenten in 

staat gesteld om via een faire han-

del zelf een bijdrage te leveren aan 

iets meer welzijn voor hun gezin-

nen en hun dorpsgemeenschap. U 

bent zaterdag 16 juni tussen 10.00 

en 16.00 uur weer welkom in de 

hal van Dijckstate aan het Maer-

tensplein.

Rommelmarkt Westbroek

Zaterdag 16 juni a.s. organiseert de 
Ned. Ger. Kerk van Westbroek een 
rommelmarkt. Er zijn allerlei twee-

dehands spullen te koop waaronder 

boeken, speelgoed, huishoudelijke 

artikelen, meubels, serviesgoed, 

elektronica en nog veel meer. Er 
worden ook planten en bloemen 

verkocht en er is een gezellige kof-

fiehoek, broodjes beenham en ijs. 

Daarnaast is er een verloting met 

mooie prijzen, waaronder een 

tablet, gas-barbeque en een fri-
tuurpan. Voor de jeugd is er een 

rit te paard. De markt vindt plaats 

op zaterdag 16 juni van 10.00 tot 

15.00 uur op de Achterweteringse-

weg 56 te Maartensdijk. 

Fietsclub gaat kersen eten

Op de 1ste en de 3de dinsdag van 

de maand wordt er een dagtocht 

in de omgeving van Maartensdijk 

gereden. Dinsdag 19 juni wordt er 
gefietst naar Amelisweerd om daar 
kersen te eten. Start om 9.45 uur 
met een kopje koffie/thee in restau-

rant ‘Maertenshoek’ in Dijckstate 
waarna om 10.00 uur de tocht gaat 

beginnen. Lunchpakket meebren-

gen. Voor meer informatie, aan-

meldingen en het volledige pro-

gramma: SWO-Maartensdijk 0346-
214161 of www.swodebilt.nl.

Bingo in Dijkstate

Er is Bingo op vrijdag 22 juni in 
restaurant Maertenshoek in Dijck-

state te Maartensdijk. Speel gerust 
een rondje mee. In de pauze kunt u 
gezellig even bijpraten en een kopje 

koffie of thee drinken. Aanvang 
14.15 uur. Meer informatie: SWO 
Maartensdijk, tel. 0346 214161 en/
of www.swodebilt.nl

Speelgoed en kinderkleding 

gezocht

Voor de septembermarkt is Peuter-
speelzaal de Stampertjes op zoek 
naar speelgoed en kinderkleding. 
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Geboren

6 juni 2012

Danique

Dochter van Rick en Annelies
Grondzeiler 17

Maartensdijk

U kunt het brengen maandag t/m 

donderdag van 8.30 tot 12.00 uur. 
Heeft u vragen dan kunt u op deze 

dagen bellen 0346 281372. 

KBO naar Texel 

 

Woensdag 27 juni organiseert 

KBO een bustocht naar Texel. Er is 
onderweg koffie met gebak. De bus 

gaat mee op de boot. Op Texel staat 

een gids te wachten voor een tocht 

naar De Koog voor een driegangen 
diner. Daarna een rondrit tuunwal-

len, stolpboerderijen en de plaats-

jes Den Burgh, Oudeschild en De 

Koog. Er is tijd om even uit te 
stappen en sommige dingen van 

dichtbij te bekijken. Voor inlich-

tingen en/of aanmelding tel. 06 

36044271. Ook niet-leden kunnen 
zich aanmelden.

Zonnepanelen
Woensdagavond 20 juni organiseert Transition Town de Bilt een voorlich-

tingsavond over Zonnepanelen. Tijdens deze avond worden alle aspecten 
rondom het zelf opwekken van energie met zonnepanelen besproken en toe-

gelicht. De avond wordt geleid door een deskundige en zal plaatsvinden bij 

één van de leden van de Energiewerkgroep thuis. Bij grote belangstelling 
wordt mogelijk uitgeweken naar een alternatieve locatie. Aan deelnemers 
wordt gevraagd de jaarrekening van het energiebedrijf (elektriciteit) mee te 

nemen. Aanmelden en meer informatie via john.neeft@live.nl of via tel. 06 
51588608 (John Neeft).  (Soie Bakker)

Daar ruist langs de wolken
een lielijke naam

die hemel en aarde
verenigt tezaam.

Verdrietig en dankbaar voor al het goede dat zij ons heeft gegeven, 

delen wij u mede dat heden na een geduldig gedragen lijden van ons is 

heengegaan onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Jacoba Kroeske-Kuijlenburg
weduwe van Derk Kroeske.

* Schoonhoven, 12 januari 1927 † Bilthoven, 7 juni 2012

 Nigtevecht: JaBé van Noordenne-Kroeske
  Bas van Noordenne  †
   Jeanine en Pieter-Arie
   Eleonora en Mike
   Jan  †  
 Houten: Sieb Kroeske  †  
  Margriet Kroeske-Garben
   Derk-Jan
   Maarten en Monique
 Vinkeveen: Gert Kroeske  †  
  Renée Kroeske-van den Berg
   Tim
 Maartensdijk: Caroline Boshuis-Kroeske
  Gijs Boshuis

   Sacha
   Pepijn  
  

  en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Tolakkerweg 190
3738 JV  Maartensdijk

De begrafenisplechtigheid heeft plaatsgevonden op 

woensdag 13 juni op de begraafplaats Den en Rust te Bilthoven.

Met lof aan de Biltse Hof.
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GRATIS BEZORGSERVICE

Het voormalige gemeentebestuur van 

Maartensdijk was in de jaren 90 be-

reid mee te denken. Zij wezen als mo-

gelijke locatie de open ruimte tussen 

de begraafplaats van de Hervormde 

kerk, de Scoutinggroep Agger Mar-

tini en de Korfbalvereniging Twee-

maal Zes aan. Zelfs de mogelijkheid 

om het terrein voor een symblisch be-

drag te kopen werd aangeboden. Met 

de gemeentelijke herindeling in 2001 

begon het proces in wezen opnieuw. 

Zonder de hulp van de in 2011 over-

leden voormalig wethouder Jeanne 

Slok was e.e.a. waarschijnlijk nog 

steeds niet gerealiseerd. 

Stichting 

Vanaf de eerste gesprekken in 1995 

hebben pastor de Wit, Johan van Stra-

len, Dick de Korte en Geert Boorsma 

plannen gemaakt en vele gesprek-

ken gevoerd. Een mooie samenwer-

king tussen katholiek en protestants 

Maartensdijk. Johan van Stralen: ‘Al 

snel werd duidelijk dat de inhoude-

lijke kennis rond het begraven gemist 

werd. We vonden in Guus Temming 

van Tap Uitvaartzorg Bilthoven een 

goede gesprekpartner en bestuurslid. 

Samen hebben we de wensen omge-

zet in een goed plan en in 2006 heb-

ben we de Stichting Algemeen Bij-

zondere Begraafplaats Maartensdijk 

opgericht’. 

Zonder onderscheid

De nieuwe begraafplaats ligt er mooi 

bij. Guus Temming: ‘De begraafplaats 

is omringd door groen met één mooie 

roodkleurige boom. Het is mooi en 

goed, niet overdadig. Deze begraaf-

plaats biedt plaats aan 600 overlede-

nen in graven en urnen. Naast de ur-

nenmuur, die binnenkort geplaats gaat 

worden, is er ook een mogelijkheid 

om een urnengraf te kopen’. Het on-

derhoud en de administratie heeft het 

bestuur van de Stichting uitbesteed 

aan Tap. Geert Boorsma; ‘Tap opent 

en sluit ook de graven maar men is 

vrij om elke gewenste uitvaartonder-

nemer de begrafenis te laten leiden en 

dat alles zonder onderscheid van ge-

loof of afkomst en met eigen tradities 

of rituelen’. 

Maartensdijkers

De nieuwe begraafplaats is niet groot. 

Toch verwacht Guus Temming dat 

Maartensdijk voor enige tientallen ja-

ren hiermee vooruit zal kunnen. Pas-

tor de Wit: ‘Toen we begonnen met 

de plannen was Maartensdijk nog een 

zelfstandige gemeente. Onze insteek 

is altijd geweest om een begraafplaats 

te realiseren voor inwoners van die 

gemeente. Daarom hebben wij in 

onze voorwaarden opgenomen dat 

alleen inwoners van Maartensdijk, 

Hollandsche Rading, Groenekan en 

Westbroek, of mensen die hier lang 

gewoond hebben en een binding heb-

ben, in aanmerking komen om hier 

begraven te worden.   

Meer informatie

Het bestuur van de Stichting is nog 

bezig met het opzetten van een web-

site waar alle benodigde informatie 

op zal komen te staan. Voor inhoude-

lijke vragen kan men verder terecht 

bij de secretaris van de Stichting, Jo-

han van Stralen. 

Na de oficiele ingebruikname kan 
men voor het regelen van een begra-

fenis contact opnemen met Tap Uit-

vaartzorg Tap Uitvaartzorg is 24 uur 

per dag bereikbaar, ook in het week-

end, het hele jaar door.

Algemene Begraafplaats 
Maartensdijk bijna een feit

door Marijke Drieenhuizen

Begin volgende maand zal de Algemene Begraafplaats Maartensdijk in gebruik worden genomen. 

Aan de voorbereidingen zijn vele jaren voorafgegaan. De eerste gesprekken werden al gevoerd in 

1995 op initiatief van pastor de Wit. Hijzelf was een jaar eerder naar Maartensdijk verhuisd en 

ervaarde dat veel parochianen buiten Maartensdijk begraven werden vanwege het feit dat de enige 

begraafplaats in Maartensdijk, sinds 1812 eigendom van de Hervormde Gemeente Maartensdijk,

niet akkoord ging met het uitvoeren van de gebruikelijke Roomsch Katholieke rituelen. 

Het bestuur van de Stichting Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk 

met v.l.n.r. Geert Boorsma, Guus Temming, Pastor de Wit en Johan van 

Stralen.

Per 1 januari van dit jaar gingen de 

beide vrijwilligersorganisaties voor 

terminale zorg in de gemeente De 

Bilt samen verder onder de naam: 

Vrijwilligers Palliatief Terminale 

Zorg (VPTZ) de Biltse kernen. Van-

uit deze organisatie ondersteunen 

speciaal daarvoor opgeleide vrijwil-

ligers patiënten en mantelzorgers in 

de thuissituatie. In toenemende mate 

zien huisartsen, thuiszorgorganisaties 

en mantelzorgers in hoe belangrijk 

extra hulp kan zijn als duidelijk is 

geworden dat iemand niet meer beter 

kan worden. Sinds januari is VPTZ 

vijf keer vanuit Maartensdijk of Hol-

landsche Rading benaderd voor in-

formatie en advies. Dat leidde tot 

drie hulpinzetten door vrijwilligers. 

Vanuit De Bilt en Bilthoven kwamen 

veertien hulpaanvragen, die tot zes 

hulpinzetten hebben geleid.

Voor informatie, advies en hulp door 

vrijwilligers: 

•  Mevrouw Wil Voorveld, tel nr. 030 
274 00 89 e-mail: w.voorveld@

vptzdbk.nl 

•  Mevrouw Désirée Benders, tel. nr. 
030 221 39 20 e-mail: d.benders@

vptzdbk.nl 

•  Website: www.vptzdbk.nl of www.
vptz.nl [GG]

Tevredenheid over 
samenwerking terminale zorg

Dinsdag 5 juni hield VPTZ de Biltse kernen de laatste themabijeenkomst voor de zomer.

Een groot deel van de in totaal twintig vrijwilligers keek terug op het afgelopen seizoen

en besprak de onderwerpen die na de zomer aan bod kunnen komen. 

Veertien vrijwilligers woonden de laatste themabijeenkomst voor de zomer bij. 

Doorslaand succes thema-

bijeenkomst Uitvaart & Erfrecht

De themabijeenkomst Uitvaart en Erfrecht,  in goed 

nabuurschap georganiseerd door de (buren) Notarissen 

Houwing van Beek en Tap Uitvaartzorg op 2 juni in Bilthoven 

was zeer geslaagd. Deelnemers ontvingen op deze dag 

allerhande informatie over de verschillende aspecten van 

uitvaarten en erfrecht. 

Door de overweldigende hoeveelheid aanmeldingen is er zelfs een extra 

sessie in de middag ingelast. De reacties van de aanwezigen waren volgens 

Martine Eggen, adviseur uitvaartzorg bij Tap Uitvaartzorg bijzonder posi-

tief: variërend van ‘nuttig’ en ‘zeer verhelderend’ tot ‘ijn om eens te kunnen 
praten in een ongedwongen sfeer’.

Behoefte

‘Er is kennelijk een grote behoefte aan informatie en we zijn blij dat we 

zoveel mensen van dienst hebben kunnen zijn’, aldus notaris Frans van 

Beek. Er is direct besloten tot het organiseren van een volgende thema-

bijeenkomst. De tweede bijeenkomst ‘Uitvaart en Erfrecht’ gaat eind 2012 

plaatsvinden.  (Wendy Knake)

Het team van Notarissen Houwing van Beek en Tap Uitvaartzorg.



VOORDEEL HELE WEEK

500
gram 9.98

500
gram 3.98

500
gram 8.98

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

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG

Gerookte ribeye

Gerookte ossenworst

Rosbief

Filet Americain
Kip-kerriesalade
Sellerysalade

Half om half gehakt 1 Kg.  | 4.98   

Rundergehakt 1 Kg.  | 5.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 5.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

3x 100
gram 5.98

 DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Hollandse biefstuk

Speklappen
naturel of gemarineerd

Biefstukspiezen

Haaskarbonade

Ribkarbonade

Schouderkarbonade

VERSGEBRANDE 
CASHEWNOTEN

VERSGEBRANDE 
PINDA’S

500
gram 5.50 100

gram 1.39

250
gram 1.98100

gram 1.25

STOMPETOREN OUD

LANDGOEDKAAS 
CREMEUX

6 halen / 
   5 betalen

Leverworst

Grillworst

Paardenworst

Gekookte worst

Palingworst

Zeeuws spek

Procureurrollade

Fijne cervelaat

Schouderham

Spekrollade

Varkenslever

Kip shoarma rollade

Alle stamppotten

Alle rauwkost

_____________________ 100 GRAM  0,60

Alléén DONDERDAG

Hollandse

Kropsla

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Zeldzaam lekker

Wilde Perziken
500 gram

•  Kapucijnersschotel
 __________________ 100 GRAM 0,89

•  Gegrilde groenten
MET GEB. AARD EN KIPPENPOOT

 __________________ 100 GRAM 0,99

•  Aspergeschotel
 __________________ 100 GRAM 0,99

Hollandse

Trostomaten
Heel kilo

1,25 1,25

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 gewassen

Spinazie _______ ZAK 300 GRAM  0,69

Vers gesneden

Meloenmix _______VOLLE BAK  0,99

Pasta met asperges en zalm
_________________________  100 GRAM  0,99

MAANDAG 18 JUNI, DINSDAG 19 JUNI 

EN WOENSDAG 20 JUNI

Volop Hollandse 

FRAMBOZEN, BRAMEN, 

KERSEN, AARDBEIEN,

en ASPERGES 

Gratis geschild

Zaterdag verse SUSHI !!

0,49



De Bilt weer op de kaart
Cors Doeswijk reist vanuit zijn woonplaats Bilthoven door het land om bij 

overheidsinstellingen, bedrijven en instanties panoramakaarten aan de man te brengen. 

Deze kunst-ambachtelijke kaarten worden gemaakt door het Belgisch bedrijf Art & Design, waarbij 

gebouwen door kunstenaars getekend worden en in panoramaperspectief op de kaart gezet.

De poster wordt volledig met de hand 

getekend en gekleurd: de realisatie 

van het origineel kan wel 3.000 uur 

in beslag nemen. Vanaf het origineel 

wordt dan de uiteindelijke productie 

vervaardigd op een formaat van ca. 

70 x 100 cm. De Bilt werd 14 jaar 

geleden voor het eerst getekend, dat 

gaat nu opnieuw gebeuren.

Bijzonder

Cors is In deze maanden veel in De 

Bilt om te praten met geïnteresseer-

den in zo’n poster. In korte tijd leert 

hij de plaats kennen en kan hij mee-

praten over de gemeente. Of het nu 

gaat over het gevoel in De Bilt, het 

verenigingsleven in de wijken of de 

plannen over de nieuwbouw van De 

Bilt. De nieuwe panoramaposter van 

De Bilt wordt bij voorbaat bijzonder 

en is een uitdaging om te tekenen 

gezien de veelheid van kernen die in 

beeld gebracht moet worden.

Patent

Wie inschrijft voor een plekje op de 

poster, komt direct op de foto. Of het 

nu om een slagerij, de bibliotheek 

of een groot bedrijf gaat. Vanaf de 

foto gaan de kunstenaars aan de slag 

waarna de mooie plaatjes op de kaart 

worden geprojecteerd. Doeswijk: ‘De 

kaart rukken we wel een beetje uit 

zijn verband, maar alle straten blijven 

erop staan en de objecten staan op de 

juiste plek. Je moet er alleen geen af-

standen op gaan meten.’ Zo krijgen ze 

het voor elkaar om op de poster van 

De Bilt niet alleen de kernen in beeld 

te brengen, maar ook karakteristieke 

kenmerken. In een oogopslag is te 

zien hoe De Bilt in elkaar zit; cul-

tuur, toerisme, welzijn en bedrijfsle-

ven. Het is de bedoeling dat de poster 

medio september verschijnt. Het Bilts 

panorama zal dan komen te hangen 

op ongeveer 100 plaatsen in het dorp, 

variërend van tankstation tot sporthal. 

En uiteraard bij elke instantie die als 

deelnemer op de poster staat. Kijk 

voor meer informatie op www.artde-

sign.be of bel met Cors Doeswijk op 

06-28 64 3352
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Dorp of wijk in De Bilt: maak eigen plan!!

Uit onderzoek blijkt dat burgers matig tevreden zijn over het gemeentebestuur 

De Bilt. Slechts 17 % van de burgers vindt dat zij zich vertegenwoordigd voelen door de 

gemeenteraad. Slechts 11 % vindt dat B&W hun beloften waarmaken. Slechts 14 % meent 

dat burgers voldoende worden betrokken bij de uitvoering van 

gemeentelijke plannen. Stel daarom zelf een plan op voor het eigen 

dorp of de eigen wijk en dien deze bij de gemeente in. 

Burgers staan daardoor sterker.

De onafhankelijke gemeenteraadsfractie van Ebbe Rost van 

Tonningen is gespecialiseerd in planontwikkeling voor burgers 

en bedrijven en organiseert workshops.  

Gratis een dorps- en wijkgericht plan opstellen? 

Neem contact op: evt@ebbevantonningen.com

Schotse klanken op Eyckenstein

The Seaforth Highlanders (doedelzakband) is opgericht op 8 september 

1999 in Voorthuizen als eerbetoon aan The Seaforth Highlanders of 

Canada, het regiment dat onze regio bevrijdde aan het einde van de 

Tweede Wereldoorlog. Zij brengen een groot repertoire aan klassieke en 

moderne doedelzakmuziek ten gehore. Na de bevrijding zijn The Seaforth 

Highlanders of Canada tussen 19 juni 1945 en (waarschijnlijk) januari 

1946 op Eyckenstein gelegerd geweest. Zaterdag 9 juni waren ze op de 

Landgoeddag weer even ‘terug’ en kregen zij voor hun optredens regelmatig 

een welverdiend applaus. [HvdB]

Rolstoelavondvierdaagse
door Henk van de Bunt

Van maandag 4 juni tot en met donderdag 7 juni en van dinsdag 5 juni tot en met 

vrijdag 8 juni was er respectievelijk in Maartensdijk en De Bilt weer de Avondvierdaagse. 

Medewerkers van de gemeente De Bilt verzorgden vrijwillig in de Biltse Avondvierdaagse 

rolstoelbegeleiding voor bewoners van de Bilthuysen.

Bij veel mensen roept de Avondvier-

daagse nog altijd mooie jeugdherin-

neringen op. De bewoners van Stich-

ting De Bilthuysen vormen daarop 

geen uitzondering. In het kader van 

de nieuwste vrijwilligersactiviteit bo-

den medewerkers van de gemeente 

De Bilt deze inwoners, die vaak niet 

meer zo goed ter been zijn, de kans 

om de avondvierdaagse opnieuw te 

beleven. 

Drinkpauzes

Biltse gemeenteambtenaren begeleid-

den op de eerste avond 4 aan een rol-

stoel gebonden bewoners van De Bilt-

se Hof en verzorgden de drinkpauze 

tijdens de tussenstop. Deze vrijwilli-

gersactie strekte zich uit over alle vier 

dagen van het wandelevenement en 

sloot aan bij de vijf-kilometerroute. 

Bewoners van diverse huizen waren 

uitgenodigd om 1 (of 2) avonden mee 

te doen. Deze vrijwilligersactiviteit is 

een initiatief van de gemeente De Bilt 

in samenwerking met Samen voor De 

Bilt, de lokale specialist op het gebied 

van Maatschappelijk Betrokken on-

dernemen. 

Scholieren

Woensdag hebben naast 12 vrijwil-

ligers van de gemeente ook 2 vrij-

willigers van de Rotary De Bilt en 1 

vrijwilliger van de Bilthuysen met 8 

rolstoeldeelnemers van Weltevreden 

meegelopen. Donderdag was er een 

gemeentelijke bijdrage van 9 vrijwil-

ligers en 1 van de Rotary en 1 vrij-

williger van de Bilthuysen voor 6 rol-

stoeldeelnemers van de Bremhorst. 

Op de slotdag liepen er 6 vrijwilligers 

van de gemeente mee met 10 leer-

lingen van De Werkplaats (eerste en 

tweedejaars VO) en 1 leerkracht met 

10 rolstoeldeelnemers uit Biltse Hof, 

Bremhorst en Weltevreden. Tijdens 

alle 4 de dagen liep er ook een ver-

pleegkundige mee vanuit de Bilthuy-

sen.

De Bilt

In De Bilt deden meer dan 2700 - 

en op de woensdagavond zelfs ruim 

3150 - wandelaars weer met veel ple-

zier mee aan dit jaarlijkse festijn. De 

school die zich het beste onderscheid-

de en de sportiviteitprijs ontving ging 

naar de school die dit jaar haar 5 jarig 

bestaan viert, de Regenboogschool 

uit De Bilt. 

Maartensdijk

De 578 deelnemers die meeliepen met 

de Maartensdijkse Avondvierdaagse 

boften de eerste drie dagen met het 

weer: de laatste dag verregende een 

groot deel van het plezier. In plaats 

van mooie petjes, snoepkettingen en 

andere versierselen overheersten de 

paraplu’s.

Dinsdag 5 juni was voor de ingang 

van het H.F. Wittecentrum de 

oficiële aftrap van de rolstoel-
avondvierdaagse.

Vrijdagavond stroomde de Hessenweg weer vol met toeschouwers en 

wandelaars.

Ook op de vernieuwde Dorpsweg zijn verkeersregelaars (ter hoogte van de 

Aanlegsteeg) onmisbaar bij het oversteken. [MD]

Cors (r) was afgelopen week bij dierenkliniek De Bilt om hun plekje op de 

kaart vast te leggen.

De getekende illustraties maken de 

panoramakaart net even anders.
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De dag begon met een lezing in het 

(voormalig) Koetshuis van Eycken-

stein. Plm. 70 belangstellenden had-

den zich hiervoor aangemeld. Bur-

gemeester Arjen Gerritsen opende 

de dag en wees daarbij op de rijke 

historie van de buitenplaatsen in deze 

gemeente en pleitte ervoor hier zui-

nig op te zijn en zorgzaam mee om 

te gaan. De Maartensdijkse historicus 

Anne Doedens nam het gezelschap 

vervolgens mee langs de vele buiten-

plaatsen in de provincie Utrecht: ‘In 

de zeventiende en achttiende eeuw 

lagen veel voorname buitenplaatsen 

in het gewest ook langs de as Utrecht-

Baarn, naar het noordoosten, welke 

vooral loopt over het grondgebied 

van de gemeentes De Bilt en Baarn. 

De geschiedenis van veel Biltse bui-

tenplaatsen gaat veel verder terug dan 

de zeventiende eeuw’. 

Kloosters

In het begin beheerden kloosters hun 

boerderijen zelf, later verpachtten ze 

deze. Na de reformatie van de late 

zestiende eeuw namen de Staten van 

Utrecht en met name  de Utrechtse 

ridderschap en de steden het beheer 

van de kloosterbezittingen over. In 

de tweede helft van de zeventiende 

eeuw werden grote delen ervan ver-

kocht. Nieuwe eigenaren gebruikten 

hun hofsteden meestal als zomerver-

blijf. In de loop van de tijd breidden 

ze voormalige oude boerderijen uit, 

waardoor deze steeds meer op land-

huizen begonnen te lijken. Aan het 

einde van de achttiende eeuw werden 

de uitgebouwde boerderijen afgebro-

ken om plaats te maken voor gloed-

nieuwe landhuizen. Zo transformeer-

den voormalige kloosterboerderijen 

tot buitenplaats. 

Groenekan

Doedens stond in zijn boeiende be-

toog stil bij buitenplaatsen, zoals in 

Groenekan Huize Voordaan en het 

zeventiende-eeuwse landgoed Beu-

kenburg, waarvan alleen een oude 

slingervijver aan de Nieuwe Wete-

ringseweg nog herinnert aan de tuin 

in Engelse Landschapstijl. Gaande 

naar Maartensdijk passeerde de histo-

ricus Persijn, dat ook ontstond uit een 

boerderij op de grens van Maartens-

dijk en Achttienhoven. Aangeland bij 

de Maartensdijkse Dorpsweg, langs 

de oude Praamgracht in het hart van 

deze onderschatte as van buitens, 

kwam hij bij het eeuwenoude Eyc-

kenstein van de Van Boetzelaers: ‘Het 

bisschoppelijke jachtslot Toutenburg 

aan de Maartensdijkse Dorpsweg is 

verdwenen, maar de buitenplaatsen 

Rustenhoven en Eykenstein liggen er 

nog. Ze zijn in de huidige opzet gro-

tendeels achttiende- of negentiende 

eeuws, maar de boerderijen waaruit 

zij zijn voortgekomen, waren veel 

ouder’. Daar aangeland vertelde Doe-

dens vervolgens over de geschiedenis 

van de bebouwing, de eigenaren, de 

bewoners en over het erbij behorende 

park. Daarna vervolgde hij zijn bui-

tenplaatsenreis langs Roverestein, 

via Lage Vuursche naar Baarn: ‘On-

derweg komt men bij Kasteel Dra-

kensteyn, de Hooge Vuursche, de 

Eult, Pijnenburg de Ewijckshoeve en 

(paleis) Soestdijk om te eindigen bij 

het Baarnse landgoed Groeneveld. 

Anne Doedens verzorgde tijdens de Landgoeddag Eyckenstein jl. zaterdag een 

lezing in het Koetshuis van Eyckenstein. 

Buitenplaatsenreis langs Eyckenstein
door Henk van de Bunt

Even ten oosten van het Maartensdijk ligt aan de Dorpsweg het oude landhuis Eyckenstein, met er 

achter het bijbehorende bosrijke landgoed van 182 ha. Samen met nog elders gelegen boerderijen 

bedraagt de totale oppervlakte 394 ha. Eyckenstein heeft een rijke geschiedenis van zo’n 400 jaar. 

Deze geschiedenis en de huidige culturele waarden van het Landgoed stonden centraal tijdens de 

Open Landgoeddag, die zo’n 300 belangstellenden naar de periferie van Maartensdijk bracht.

Myriam is een vrouw met een groot 

hart. Zo organiseert ze bijvoorbeeld 

elk jaar voor de mensen die ibros-

wim (ook wel ifty-it genoemd) les-

sen bij haar volgen een kerstlunch en 

een keer per jaar een gezellig etentje 

bij een restaurant in de omgeving. Vo-

rig jaar verloor ze haar man Nico aan 

kanker. Dit grote persoonlijke verlies 

gaf Myriam een eerste aanzet om iets 

te doen voor KWF Kankerbestrij-

ding. ‘Nico was een fervent zwem-

mer en waterpoloër. In de loop van 

zijn ziekteproces hebben we gemerkt 

dat er nog ontzettend veel te ontdek-

ken valt over kanker. Veel mensen in 

mijn omgeving zijn er al aan overle-

den. Ik weet zeker dat iedereen die dit 

leest wel iemand kent die aan deze 

ziekte lijdt, ertegen behandeld is, of 

eraan is overleden.’ Als zwemdocent 

was een zwemmarathon voor haar de 

meest voor de hand liggende optie om 

aan de strijd tegen kanker haar steen-

tje bij te dragen. ‘Ik kan niet machte-

loos toekijken hoe kanker nog altijd 

veel slachtoffers maakt. Ik wil iets 

doen voor de toekomst van “onze” 

kinderen.’ Daarom richtte zij voor-

jaar 2012 een comité op waarvan ze 

zelf voorzitter is. ‘Corné Jansen, een 

goede vriend die samen met mijn man 

waterpolo speelde, is onze penning-

meester, Geri Smorenburg is secreta-

ris en en Karin de Vries is gewoon lid 

en onze PR-vrouw’, onthult ze. 

Organisatie

Het comité heeft de volgende con-

structie bedacht: ‘Deelnemers zor-

gen zelf voor sponsors en wij, de 

organisatoren, zorgen goed voor de 

deelnemers. We willen leuke activi-

teiten rond het zwembad organiseren 

en zorgen voor plekken waar deelne-

mers kunnen uitrusten, zich kunnen 

ontspannen en een maaltijd kunnen 

gebruiken.’ Iedereen die een A-diplo-

ma of meer heeft, mag in een ploeg 

meedoen, dus ook kinderen. ‘De eer-

ste dertig zwemmers gaan op zater-

dagmiddag 29 september om drie uur 

het water in. Dat gaat vierentwintig 

uur door: per ploeg moet er steeds 

één persoon baantjes zwemmen.’ Bij 

de organisatie komt heel wat kijken: 

‘We moeten bijvoorbeeld voor vier-

entwintig uur toezicht regelen en de 

receptie bemannen. Gelukkig hebben 

we al heel veel vrijwilligers gevonden 

die willen meehelpen.’ Het inschrijf-

geld bedraagt 25 euro per ploeg. Al 

het geld dat de marathon opbrengt, 

gaat naar KWF Kankerbestrijding. 

Opgeven is mogelijk tot 1 juli 2012 

via de website www.2swim4life.nl. 

‘Wie persoonlijk met mij in contact 

wil treden, kan dat ook via de website 

doen.’ Hetzelfde geldt voor particu-

lieren en bedrijven uit de regio die de 

24-uursmarathon op de een of andere 

manier willen sponsoren. Myriam be-

sluit: ‘Ik hoop dat mijn verhaal over 

Nico veel mensen raakt en dat veel 

mensen aan mijn oproep gehoor ge-

ven om mee te doen aan deze gezonde 

actie om het onderzoek naar een van 

de grootste volksziekten van ons land 

te bevorderen.’

2Swim4Life zoekt deelnemers en sponsors

door Lilian van Dijk

Myriam Ursem, zwemdocent bij Zwembad Brandenburg in Bilthoven, organiseert met hulp

van een comité een 24-uurs zwemmarathon. Het is de bedoeling dat op 29 en 30 september

maximaal dertig teams van zes tot vierentwintig personen per team

voor KWF Kankerbestrijding door te zwemmen geld bijeenbrengen.

Myriam Ursem wil met een zwemmarathon zoveel mogelijk geld bijeenbrengen 

voor KWF Kankerfonds.

Opening schuur op 
kerkplein Lage Vuursche

Zaterdag 9 juni is op het kerkplein te Lage Vuursche een nieuwe ietsen-

schuur en bergingsruimte oficieel in gebruik genomen. Het bijzondere van 
deze schuur is dat er door het beschermd dorpsgezicht extra eisen werden 

gesteld door Monumentenzorg. De opening werd bijgewoond door archi-

chect Martin Groenesteijn uit Baarn, aannemer Arjen Sneep uit Soest en 

de heer. J. Overeem van Stichting kerkelijke gebouwen van de Protestantse 

Kerk in Nederland.

Er is heel wat werk verzet door een aantal vrijwilligers uit de gemeente. Do-

minee Kruijmer noemt het een zegen voor de gemeente dat Henk Kuus met 

vervroegd pensioen is gegaan. Jammer genoeg kon mevr. A.A. Meerveld-

de Waard bij de opening niet aanwezig zijn. Ze heeft met haar man jaren-

lang het onderhoud van het kerkhof gedaan en was voor velen een bekende 

verschijning in het dorp. Vorige maand is ze gevallen en haar situatie is nog 

steeds zorgelijk. Haar man kon de opening wel bijwonen. 

Bewaking

Dominee Kruijmer vertelde dat de kerk van Lage Vuursche misschien wel 

de mooiste ietsenschuur van Nederland heeft gekregen. Ook de best be-

waakte schuur die naast de best bewaakte kerk van Nederland staat. De 

camera’s van het aanpalende Drakensteijn nemen ongetwijfeld een deel van 

het kerkplein mee. Je kunt je iets er wel neerzetten tijdens de kerkdiensten. 
Hij vertelde verder dat de opening van deze nieuwe schuur mede een gevolg 

is van de schenking van hare Majesteit. Hij herinnerde zich nog goed dat er 

in 2006 werd gebeld met de mededeling: ‘De koningin wil de kerk grond 

schenken’. Er is dankbaarheid voor het feit dat ze op deze wijze aan de kerk 

en het dorp heeft gedacht, om het kerkhof te kunnen uitbreiden. [KP]

Bekende dorpsgenoten bekijken het mooie bijgebouw. 



Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

BIJ AANKOOP VAN EEN 
LANCASTER HEREN EAU DE TOILETTE

GRATIS 
EEN LACOSTE DOUCHEGEL VAN 50 ML 

DIPLOMA GEHAALD?

20% KORTING 
OP ALLE CADEAUS!!!

WIJ PAKKEN DE CADEAUS MOOI VOOR U IN
 

ALS NEDERLAND WOENSDAG VAN DUITSLAND WINT

DONDERDAG 20% KORTING 
m.u.v. geneesmiddelen,foto's babyvoeding en aanbiedingen

U KUNT OOK BESTELLEN VIA VANROSSUM.DIODROGIST.NL
Garage Van der Meij

INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540, FAX. 0346-214438
OUDE LOSWAL 21, 1217 TG HILVERSUM, TEL. 035-6214335, FAX. 035-6233544

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT 107 1.0 12V XS 

AUTOMAAT

2010 18.000 KM, GRIJS MET, ABS, 

AIRCO, RAD/CD, ESP, ER, CV, SB

€ 8.250,-

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

NIEUW CITROEN C3 E HDI 90PK 2012 0 BRUIN MET, CLIMATE C, RAD/CD, CRUISE C, ABS, SB, 

COLLECTION PARK C, PANORAMA RUIT, WEGENBEL/BPM VRIJ  € 16.200,00 

CITROEN C4 PICASSO 1.6 16V HDIF 2006 170.000 GRIS FER, CRUISE C, CLIMATE C, PARKEERS, LMV, 

AUTOMAAT 7 PERS MLV, RAD/CD, ABS, ESP  € 9.950,00 

CITROEN C5 2.0 HDIF AUTOMAAT 2006 120.000 ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB, AIRBAGS, RAD/CD, ABS, 

CLIMATE C, CRUISE C  € 8.500,00 

CITROEN C5 1.8 16V BERLINE 2003 180.000 ZILV GRIJS, CRUISE C, CLIMATE C, PARKEERHULP  € 2.950,00 

PEUGEOT 207 1.4 16V X-LINE 5DRS 2007 90.000 GRIJS MET, AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB, ESP, 

ABS, MLV, TREKH  € 7.950,00 

PEUGEOT 207 1.6 HDIF 5DRS 2009 151.000 D BLAUW MET, ABS, AIRCO, AIRBAGS, MLV, 

CRUISE C, ER, CV, ESP, SB  € 9.750,00 

PEUGEOT 308 1.6 16V VTI X-LINE 2010 56.000 ZILV GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, ESP, ABS, € 13.900,00 

PEUGEOT BOXER 2.0 HDI 290C 2005 129.000 WIT, RAD/CD, AIRBAG, ER, CV, SB, TREKHAAK, 

DUBBEL CABINE 6 PERSOONS IMPERIAAL, PRIJS EXCL BTW  € 4.500,00 

VOLKSWAGEN GOLF TDI 101PK 2003 105.000 SATIJN ZILV MET, CRUISE C, AIRCO, ABS, ESP, 

OCEAN TREKH, ER, CV, SB  € 6.750,00 

VOLVO S60 2.3 T5 GEARTRONIC 2001 225.000 ZWART MET, LEDER INT, ABS, CRUISE C, LMV, 

SCHUIFD, CLIMATE C  € 4.750,00 

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

Nieuw! 
voor bij de BBQ
Focaccia met 
olijven en tomaat

Oranje EK 
soezen 

4 + 1 gratis 

2,95

Oranje EK 
soezen 

4 + 1 gratis

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Vaderdag

Ook voor alle andere cadeaus

ga je even naar Primera

06 - 53 14 67 33

• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby 

• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
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met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 

• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • 
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• geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • 

fl esje • speen • voeding 

baby • meisje • jongen 

• kraamvisite • luiers 

voeding • beschuit met 

jongen • geboortekaartjes • 

speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 

• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby 
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G E B O O R T E K A A R T J E S

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Katten Kunst

15 kaarten voor € 5,95
Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel • Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken • Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank • Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk • Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1 29-11-10   16:04

Arinfo BV

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

The Netherlands

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

service voor ondernemers

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR

maak dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Maertensplein 37, Maartensdijk  |  Tel. 0346-211380
www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

Deze Week 
donderdag, vrijdag, 

zaterdag
 

10% korting

Op alle snijbloemen 
en boeketten

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk
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De cursus leert mensen met een be-

perking zich als bestuurder in het 

verkeer veilig te bewegen. In de 

grote sporthal was een uitgebreide 

hindernisbaan aangelegd. Hoe houd 

je dan het stuur recht bij het rijden 

over hobbels en bobbels? Hoe taxeer 

je een aangelegde slalombaan? Hoe 

voorkom je in een opgezet laantje 

met scherpe bochten dat het kunst-

werk alle kanten opspat? Maar de 

meeste obstakels werden voorzichtig 

en dus veilig maar wel met hoge gil-

letjes gepasseerd. Daarna volgde een 

uitgebreide verkeerstheorieles door 

instructeur W. Versaan, die dat met 

veel gevoel voor humor duidelijk kan 

overbrengen. Gelukkig maar, want in 

zo’n vervoermiddel behoor je goed te 

weten hoe het moet.

Veel gelachen

Toen mochten ze naar buiten in het 

verkeer van De Bilt. We zagen hoe ze 

behendig de rotondes namen en op de 

drukke Hessenweg via het zebrapad 

de overkant bereikten. We hebben 

maar eenmaal een korte krak gehoord 

toen een van de dames even te laat 

remde en haar voorgangster raakte, 

maar dat werd snel weer opgelost. 

Terug in de zaal werd er nagepraat en 

vooral veel gelachen. De Maartens-

dijkse E.H.B.O man Herman Door-

nenbal die er natuurlijk ook bij was, 

hoefde niet genezend op te treden. 

Je kon het vragen aan wie je wilde 

maar ze hadden er allemaal heel veel 

van geleerd, vertelden ze na aloop. 
Woensdag 26 september is er weer 

een cursus op dezelfde locatie.

Leerzame scootmobielcursus De Bilt
door Kees Pijpers

 

Veilig Verkeer Nederland Afdeling De Bilt hield samen met de Gemeente De Bilt en Mastwijk 

Tweewielers vorige week woensdag een zeer nuttige scootmobielcursus in het H. F. Witte Centrum

De Bilt. Vanaf 13.00 uur die middag, volgden 5 dames en 10 heren van respectabele leeftijd,

een interessant en nuttig programma. Meestal vrolijk maar soms toch ook wel wat gespannen.

Geen wonder, want als je vindt dat je er eigenlijk iets bij moet leren, dan is het toch even wennen. 

Maar voorzitter Enny Doornenbal en de instructeurs en medewerkers weten hoe daarmee om te 

gaan. Om het rustig te houden waren de deelnemers in vier kleine groepen verdeeld. 

Veilig oefenen op de hindernisbaan in de sporthal.

Stichting 2Bsafe, opgericht door oud-

burgemeester van De Bilt A. Tcher-

noff en de heer D. de Jong, stimuleert 

de veiligheid en zelfredzaamheid 

van mensen en organisaties. Naast 

een korte introductie van de stich-

ting, werd gevraagd mee te denken 

over praktische oplossingen in het 

dagelijks leven. Ook kon deze avond 

kennis worden gemaakt met de irma 
Welzorg, de nieuwe leverancier van 

hulpmiddelen in de gemeente De Bilt. 

Welzorg gaf advies en informeerde 

over verkoop, service, aanpassing en 

verhuur van (revalidatie-)hulpmidde-

len voor ouderen en mensen met een 

lichamelijke beperking. [HvdB]

Het kan ook anders
Maandag 4 juni organiseerde het Gehandicaptenplatform De Bilt haar jaarlijkse en ook nu weer goed 

bezochte informatieavond; dit keer met de boeiende titel: ‘Het kan ook anders’. Naast de gemeente 

De Bilt werkten twee andere zeer interessante organisaties mee aan deze avond. 

De dag staat in het teken van de vier 

kernwaarden van Demeter: respectvol, 

deskundig, vernieuwend en huiselijk. 

De inleiders bij het symposium zijn 

bestuurslid en voormalig directeur Inge 

Jansen, huisarts en bestuurslid Toosje 

Valkenburg, vrijwilliger Miets Tander 

en directeur Saskia Teunissen. Verder is 

er een foto-expositie en zijn er rondlei-

dingen in het huis. Van 17.00 tot 18.00 

uur worden rondetafelgesprekken ge-

houden met experts van Demeter op 

het gebied van zorg, vrijwilligerswerk, 

onderwijs, onderzoek, fondsenwer-

ving, en de organisatie. Daarna is er 

een informele afronding. Het sympo-

sium is van 13.30 tot 16.00 uur. Wie 

het symposium, of een deel ervan, 

wil bijwonen kan dit voor 15 juni per 

e-mail doorgeven aan Els van Buren: 

e.vanburen@hospicedemeter.nl. [GG]

Eerste lustrum Demeter
Academisch Hospice Demeter in de Bilt schenkt op 21 juni op verschillende manieren aandacht

aan het vijfjarig bestaan. Tijdens een symposium onder de titel ‘Van Gouden Idealen

naar Gouden waarden’ spreken inleiders over Respectvolle zorg, Deskundige zorg, Huiselijke

zorg en Vernieuwende zorg.  Bestuursvoorzitter professor Geert Blijham leidt het symposium in.

Wethouder Herman Mittendorff opende de avond.

Open dag Zorgboerderij
Wie afgelopen zaterdag De Open Dag op Zorgboerderij Nieuw Toutenburg 

in Maartensdijk heeft bezocht zal het zelf hebben gezien. Overal op het ter-

rein liepen de bezoekers rond en het waren er veel. In winkel, woonhuis, 

stallen, kassen, moestuin en buiten kwam je ze tegen. Zowel eenlingen als 

hele gezinnen. Die vreugde op de gezichtjes van kinderen op een pony. 

Die aandacht bij het schapenscheren. De interesse voor de arbeidstraining 

en de leerwerktrajecten. De familie van Oostrum was zeer tevreden en zal 

volgend jaar weer meedoen. [KP]

Vreugde op de gezichtjes van kinderen op een pony.

Zomer in de bol
Op de vierde thema-avond van dit seizoen, die op zaterdag 

30 juni plaatsvindt, viert wijkrestaurant Bij de Tijd de zomer 

met een zwoel en vrolijk thema.

Tijdens de thema-avond ‘Zomer in je bol’ wordt een fris en zomers menu 

uitgeserveerd, waarbij ook vegetariërs met een gerust hart kunnen aanschui-

ven. Het menu bestaan uit een romige maїssoep vooraf, gevolgd door zo-

merse spiesjes met Roseval aardappeltjes uit de oven en een frisse salade. 

Als nagerecht kunnen de gasten genieten van sorbetijs dat geserveerd wordt 

met een mix aan vers fruit. Net als bij eerdere thema-avonden wordt er pas-

sende live muziek ten gehore gebracht en is er ter afsluiting van de avond 

een kopje kofie of thee naar keuze bij het menu inbegrepen.

Reserveren

De deur is vanaf 17.30 uur geopend; om 18.00 uur wordt het voorgerecht 

geserveerd. Wilt u er ook bij zijn, reserveer dan een tafel. Dat kan t/m maan-

dag 25 juni via telefoonnummer 030-2209615 (vanaf 11.00 uur) of per e-

mail contact@restaurantbijdetijd.nl 

Gun jezelf een ontspannende Voetmassage 
en ontvang daarbij een gratis Numerologieconsult.

Voor meer informatie: www.praktijkvoorvoetmassage.nl
tel. Hilde Jansen 0623526854  email: postvoorhilde@xs4all.nl

Adres praktijk: Voordorpsedijk 28, Groenekan

Een Voetmassage kan zorgen voor totale ontspanning. Hilde Jansen van de 

Praktijk voor voetmassage: “Mensen moeten heel veel in het leven, vooral van 

zichzelf. Dat veroorzaakt vaak spanning op het lichaam en weerhoud een goede 

doorstroming van de energie. Mijn cliënten komen bij mij ontspannen, ik gebruik de 

voeten als ingang tot het lichaam.

De energie laat ik weer stromen en kan ik bijsturen. Het lichaam laat in ontspanning 

tijdens zo’n voetmassage gebeuren wat gebeuren moet.”

Naast Voetmassage is Hilde ook gespecialiseerd in Numerologie. 

Door Numerologie kan je meer over jezelf te weten komen. Waarom gebeuren 

dingen, waarom reageren we zoals we doen en kunnen we het leven beter 

begrijpen? Numerologie geeft antwoorden op deze vragen. 

Hilde: “Een geboortedatum en naam kunnen veel vertellen. Deze geeft aan waar 

mensen op kunnen vastlopen, welke karakterstructuren zij hebben en welke 

thema’s kunnen blijven terugkeren. Je bent natuurlijk nooit één nummer, het is een 

hele doorberekening in combinatie met de gesprekken die we voeren. Uiteindelijk 

geeft dit antwoorden op vragen die mensen hebben over zichzelf of een ander.”

Wil je hier graag meer over weten? De praktijk heeft 

nu een aanbieding: Bij een voetmassage krijgt je nu ter 

kennismaking als je wilt, een Numerologieconsult kado.

Een Voetmassage duurt één à anderhalf uur 

en kost 30 Euro.

Je kunt bij de praktijk voor voetmassage ook terecht 

voor een kadobon als je iemand anders wil verwennen 

met een voetmassage



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Voor de kenners, lekker gemarineerd, ook voor 

de barbecue

STOERE LAMSKOTELETJES

 100 GRAM € 2,25

Voor op de barbecue of in de pan!! smeuïg 

zacht van bite

ONZE PROCUREURLAPJES

 500 GRAM NU € 4,98

Bakken als biefstuk, zacht, mals en panklaar 

gemarineerd

DE VADERDAG STEAKS

 4 STUKS NU € 7,00

Panklaar, lekker gekruid en gepaneerd

“ECHTE”ORIGINELE 

DOELPAALTJES

 4 STUKS NU € 5,00

Uit onze traiteurhoek, alleen warm maken; 

lekker gekruid

GEGRILDE KIPPENPOTEN

 4 STUKS VOOR € 6,00

Uit onze poeliershoek, met een olie pesto 

marinade en een klein beentje

DE BEKENDE KIPKARBONADES

 500 GRAM € 3,00

Wie kent ze niet, 

voor in de pan of op de barbecue

BARBECUE HAMBURGERS

 4 STUKS VOOR MAAR € 3,00

Lekker gemarineerd en gekruid, botermals 

en maar 2 min. bakken in totaal

ZACHTE BIEFSTUKSCHNITZELS

 100 GRAM € 1,75

Van ons bekende rundvlees, mals en mager 

ca. uurtje tot 5 kwartier braden

DE RUNDERBRAADLAPJES

 500 GRAM € 7,50

Lekker veilig smaakvol en gezond beleggen, 

mager mals met alleen zout en peper

MALSE RUNDERROSBIEF

 100 GRAM € 2,25

PROCUREURLAPJES!Als lapje kort te bakken maar kan ook lang sud-

deren. Ook heel lekker is om deze aan blokjes 

te snijden en een nachtje over te marineren 
met o.a. knoflook, sambal en ketjap en dan te 

grillen. Zo krijgt een heerlijk mals stokje saté 
dat absoluut niet droog wordt van de barbecue, 

uit de pan of oven.
U zult versteld staan!

Openingstijden: ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur  |  vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur  |  zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 16 juni. Zetfouten voorbehouden.

Raaijen Interieurs
OPRUIMING  RELAXFAUTEUILS

Relaxfauteuils. Diverse modellen 

direct uit voorraad leverbaar. 

Nu vanaf € 850,00.

Bezoek onze winkel en 

showroom met ruim 100 

modellen. Wij adviseren u graag.

Alles met 3 jaar CBW garantie.

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012 

Sinds 1931, www.raaijeninterieurs.nl K
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MELD JE AAN!
Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

Lekker buiten wandelen of 

� etsen én De Vierklank bezorgen

SLA 2 VLIEGEN 

IN ÉÉN KLAP!

Gedurende de zomermaanden hebben 

we behoefte aan invallers in m.n. 

De Bilt en Bilthoven. 

Bel 0346 211992 
of 

mail naar info@vierklank.nl

www.debilt.wereldwinkels.nl

Mongozo Exotisch Bier 
330 ml in de smaken
Kokosnoot, Banaan, Mango en
Quinua en glutenvrij.

Hessenhof 9 

(hoek Hessenweg/Looydijk) 

3731 JV  De Bilt   

Tel. 030 2342472

info@werelwinkeldebilt.nl

Welkom reiziger 
spullen voor buiten zoals
kandelaars, glazen, karaffen,
schalen, onderzetters van
natuurlijke materialen enzovoort.

De hele maand juni 

15% korting

EK Voetbal:
Dit jaar heeft de vrouwen
groep African Ignite oranje
met rood-wit-blauwe kralen
armbandjes gemaakt voor het EK voetbal en
de Olympische Spelen

van € 2,50 voor € 2,25
Tijdens het EK Voetbal: 
alle oranje attributen     10% korting



GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Surfinia in hangpot

Diverse kleuren.

Potmaat 23 cm. Per stuk

van 7,99Dvoor 

5,99

wk 24. Geldig van 14-06 t/m 20-06. OP=OP
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Magda Zimmerman schildert graag 

haar eigen - en andermans - kinderen. 

Hoe ze bewegen, hun huid, hun ogen 

en hun eigenheid intrigeren haar. Haar 

manier van schilderen is experimen-

teel: de ene keer wordt het een realis-

tisch portret, de andere keer schildert 

ze meer een sfeer die bijna verdwijnt 

in het schilderij en toch duidelijk over 

dat speciieke kind gaat. Wat aanwe-

zig is, soms diep verborgen, maakt zij 

zichtbaar. Ze laat de realiteit zien en 

tegelijkertijd de invloed van het on-

grijpbare, altijd wisselende invloeden 

van licht, tijd, gedachten, beweging 

en emotie. 

Marieke Verhoef-Temme schrijft ge-

dichten en maakt als beeldend kun-

stenaar gebruik van gemengde tech-

nieken met papier, verf, linnen, en 

potlood, meestal op vierkante doeken. 

Formaat en kleur geven een gevoel 

van evenwicht en harmonie. Krassen, 

verlagen, strepen en vlekken bepalen 
vorm en structuur. Het gebruik van 

letters en cijfers is zowel graisch als 
inhoudelijk van belang. De exposi-

tie toont een aantal van haar werken 

die een verbinding vormen met haar 

gedichten. De werken van Tineke 

Hoogendam zijn vakantie-impressies 

gemaakt met een gemengde techniek 

van collage en acryl. Ze noemt haar 

werk het Steden-ABC, samenge-

steld uit de letters van steden die ze 

bezocht heeft en waar ze haar inspi-

ratie vandaan haalt. Paul Kalverboer 

maakt modern-impressionistische 

schilderijen in acryl. Bij MaCLOUD 

Gallery exposeert hij licht, zomers 

werk.

Series

Mariëtte Meijers maakt beelden, 

prints en tekeningen. Bij haar prints 

gaat ze uit van een hout- of lino-

leumsnede. Ze monteert meerdere 

transparante lagen over elkaar heen 

en vervolgens tekent ze daar weer in. 

Hierdoor ontstaat een derde dimensie 

uit een graische vorm. Mariëtte vindt 
haar inspiratie bij Egon Schiele, met 

zijn emotionele en onderzoekende 

manier van tekenen, en Max Beck-

mann, vanwege de symbolische be-

nadering van voorstellingen in zijn 

schilderijen. Zij exposeert twintig 

houtsneden in series waarin ze de 

volgorde zelf heeft bepaald. 

‘Het zijn unica’s. Ik maak geen op-

lages. Ik houd ervan om binnen één 

werk te variëren’, legt ze uit. Een se-

rie omvat negen portretten van Maria 

Callas waar de emotie vanaf spat. ‘De 

foto naar aanleiding waarvan ik deze 

houtsneden heb gemaakt, is genomen 

tijdens de slotakte van de opera Ma-

non Lescaut van Puccini. Zij zingt het 

libretto Sola, perduta, abbondonata. 

Dat betekent eenzaam, verloren en 

verlaten.’ Een andere serie houtsne-

den heet Wij gaan voorbij. ‘Dat is 
een beetje aards werk. Het gaat over 

de cyclus van het leven en er zit veel 

beweging in.’ Een daaraan verwante 

serie kreeg de naam Volle Maan. ‘Die 

heeft iets nachtelijks, iets mysterieus.’ 

MaCLOUD houdt Zomer Expo 2012
door Lilian van Dijk

Deze zomer organiseert MaCLOUD Gallery aan de Julianaweg 1 in Bilthoven een 

groepstentoonstelling, met werk van Magda Zimmerman, Mariëtte Meijers, Tineke Hoogendam,

Paul Kalverboer en Marieke Verhoef-Temme. De expositie wordt geopend op 15 juni

en duurt tot en met 14 september.

Het seriewerk van Mariëtte Meijers 

doet soms denken aan dat van Andy 

Warhol.

De school had besloten een geluks-

vogelpolonaise neer te leggen voor 

de winkel van C1000; daar waar ze 

vandaan komen. Onder leiding van 

meester Arie Verhoog maakten de 

kinderen voor de opgerichte grote op-

blaasvogel een 61 meter lange slinger 

met zo’n anderhalf duizend vogeltjes. 

IJsjes

Naast de juffen en de meesters, ge-

noot ook het winkelend publiek en de 

vele ouders die hierop waren afgeko-

men. Zij beleefden veel plezier aan 

het spektakel en bleven alsmaar foto’s 

nemen. Aan het einde kregen de kin-

deren van C1000 nog een ijsje, dat 

zittend naast elkaar, smakelijk werd 

opgelikt. En op school kregen alle 

kinderen hun gelukspoppetjes weer 

terug. [KP]

Geluksvogelpolonaise
Vorige week donderdagmiddag 7 juni liepen vanaf half twee alle klassen

van De Maartensdijkse Kievitschool leeg om een bijzondere gebeurtenis op het Maertensplein

uit te voeren. Ze maakten er op het winkelplein een groot en heel apart feest van. 

Anderhalf duizend geluksvogels op het Maertensplein.

Vaderdagknutselen
in Maartensdijk

A.s. zaterdag kan je van 11.00 – 15.00 uur iets moois knutselen voor Papa. 

En als je even pauze wilt nemen kan je je uitleven op het springkussen. De 

activiteiten vinden plaats op het parkeerterrein van HUBO en Gezellig & 

Zo, Dorpsweg 170.

Vaderdag 

WC Hessenweg / Looydijk
Alle vaders en mannen opgepast! Esther Pester en Treiter Treintje zijn za-

terdag 16 juni a.s. in De Bilt. Op zoek naar hun droomprins, geven ze met 

moeite complimentjes aan de mannen in het winkelcentrum en kijken ze of 

er een geschikte kandidaat tussen zit. 

Beide dames doen er alles aan om de meeste indruk te maken op hun prins, 

want de tijd dringt en ze worden er niet jonger op. Ondertussen proberen ze 

het glazen muiltje van Assepoester uit het zicht van de mannen te houden. 

Alle mannen en vaders zijn gewaarschuwd, blijf uit de handen van deze 

twee pittige dames.

Dit duo verplaatst zich ’s ochtends en ’s middags op zaterdag 16 juni op de 

Hessenweg en de Looydijk.

Niet met Rome als einddoel, maar 

met het orakel van Delphi in Grie-

kenland als bestemming. Vrienden 

en familie probeerden Rosita tegen 

te houden. ‘Je ietst nooit’, was haar 
moeders voornaamste argument. 

Maar op een warme namiddag in Am-

sterdam toetste Art op zijn iPhone de 

kortste weg naar Delphi in en vertrok-

ken ze op hun Cannondale mountain-

bikes. Ze reden langs de Rijn, over 

de Duitse Autobahn, door Oostenrijk, 

Liechtenstein, over de Zwitserse Al-

pen begeleid door donder, bliksem en 

zware regen om vervolgens na een 

daling van 2000 meter een zonover-

spoelde Italiaanse appelboomgaard 

binnen te rollen. Ze staken de Rubi-

con over, beklommen de Titanenberg 

van San Marino en zakten via fabel-

achtige steden als Mantua, Bologna, 

Ravenna, een bijna fatale zandver-

stuiving, door helse hitte en donkere 

nacht, langs Sinterklaas en Padre 

Pio af naar de haven van Brindisi. 

Daar gingen ze scheep met de Ionian 

Queen die hen langs Ithaka voerde en 

hen afzette op de Griekse kust. En zo 

kwamen ze na veertig dagen aan in 

Delphi. ‘Ken uzelve,’ gebood het ora-

kel. Nooit hadden ze gedacht daar op 

deze manier achter te komen! 

Rosita komt het boek met Arts prach-

tige foto’s en haar boeiende reisver-

haal bij de Bilthovense Boekhandel 

signeren tijdens haar ietstour door de 
provincie Utrecht. Ook zal ze het een 

en ander over haar belevenissen ver-

tellen. Op zaterdag 16 juni arriveert 

ze om 15.00 uur in het pand aan de 

Julianalaan 1. [LvD] 

Rosita Steenbeek op ietstournee
Driemaal ietste fotograaf Art Khachatrian, de geliefde van de bekende

Nederlandse schrijfster Rosita Steenbeek (Utrecht, 1959), van Amsterdam naar Rosita’s huis in 
Rome. Telkens vroeg hij of ze meeging. Ten slotte besloot ze samen met hem op de pedalen te stappen.



Twee dagen lang is ons gehele terrein omgedoopt tot feest-
domein waar van 10.00 tot 17.00 uur van alles te zien en te 
beleven is. Een feest dat niemand mag missen. Met o.a.:

• Kramerij  Braderie met voor elk wat wils

• Live muziek Mart Bolt verhoogt de stemming

• Henk de boswachter Schilderen bij Henk

• Kinderboerderij Boordevol vertroetelbeesten

• Oosterse keuken Altijd weer een enorm succes

• Optredens Semmy Prinsen (zaterdag en zondag)

  78-Toeren nostalgie. Rechtstreeks van de bakfi ets.

• Optreden Eemmeerminnen koor
 Aanstekelijk, wervelend en onvergetelijk. (zaterdagmiddag)

• Optreden Top-entertainer
  Muziek én entertainment van de bovenste plank (zondagmiddag)

• Ultieme gezelligheid op ons 
 grote overdekte feestterras

Zaterdag 16 en
zondag 17 juni

Tweedaags

feest vol

vertier voor

jong en oud

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883
www.vaarderhoogt.nl

PaPaPa
o n t wo n t wo n t we r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Ook voor 

LANGE 
posters

of 
banieren!

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

• Keukenrenovatie

• Nieuwe keukens

•  Kantoor-

& winkelinrichtingen

• Radiatorbetimmeringen

• (Inloop-) Kasten

• Tafels

• Schouwen

Het adres voor al uw maatwerk!

P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Nieuw gevestigd 
in Maartensdijk

Gezondheidscentrum Maartensdijk 
Tolakkerweg 217, 

3738 JM Maartensdijk 
0346-210592

www.atlasfysio.nl

Wat wàs u blij met uw nieuwe, voordelige 

wasmachine! Grote winkel in de stad,

lage prijzen. Nu is ’ie defect en ook de

winkel is gesloten…

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correcte a evering en 

installatie. Als het nodig mocht zijn,

repareren ze ’m ook nog!

 
gaat uw

wasmachine
repareren?

Wie

Autobiografi sch schrijven
Woensdag 27 juni vindt in Bibliotheek Bilthoven de 
informatieochtend plaats voor de nieuwe cursus 
autobiografi sch schrijven. 
De cursus wordt wekelijks gegeven op 
woensdagochtend van 9.30–12.30u 
3, 10, 24 en 31 oktober en 7, 14 en 21 november. 
De prijs voor de cursus bedraagt € 115,00, 
bibliotheekleden betalen € 100,00. De prijs voor 
de informatieochtend bedraagt € 5,00. U kunt zich 
aanmelden in Bibliotheek B’hoven of M’dijk, 
via 030 – 229 90 03 of activiteiten@ideacultuur.nl

WIJ ZOEKEN VOOR DE INVAL 

VOOR IN DE AVONDUREN 

ENTHOUSIASTE 

SCHOONMAAKMEDEWERK(ST)ERS 

VOOR EEN PROJECT IN BILTHOVEN.

Reacties kunnen telefonisch van maandag t/m vrijdag 

tussen 9:00-16:30 op telefoonnummer 0320-242549.

www.devriesfl evoland.nl

Hans gaat samen met 
Marian in Katwijk lopen 

daarom 
a.s. 

zaterdag 
gesloten.

Bel snel 

212455

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

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Boordevol creativiteit
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De avond stond in het teken van het 

bevorderen van een gemeenschapsge-

voel. In de serie van zeven sprekers 

opende Ebbe Rost van Tonningen de 

avond, waarin hij de positieve aspec-

ten van het wonen in Hollandsche 

Rading benadrukte, zoals het station 

waarvan de grote voordelen nog te 

weinig worden gebruikt. Rob Adri-

aansen vertelde dat ‘Veilig Holland-

sche Rading’ een actieve bewoners-

groep is die resultaten heeft geboekt 

van bestrijding van criminelen tot 

verbetering van onveilige verkeerssi-

tuaties, al bleven grote autosnelheden 

op de Tolakkerweg tussen Holland-

sche Rading en Maartensdijk hem 

zorgen baren. Judith Schoorlemmer 

ging in op de website voor Holland-

sche Rading die op weg is een digitaal 

informatiecentrum te worden waarop 

links komen voor alle actuele onder-

werpen. 

Verbreding

Erik Verhulp gaf de stand van za-

ken weer over de verbreding van de 

A27. In deze fase liggen de plannen 

voor de A27 stil omdat er onderzoek 

plaats vindt naar de wenselijkheid 

van aanvullende maatregelen. Op zijn 

vroegst in september is nader nieuws 

te verwachten. In dit verband noem-

de een makelaar de verbreding van 

de A27 een verbetering, zeker nu er 

nieuwe geluidsschermen komen, ook 

aan de westkant. Hij waarschuwde de 

bewoners voor negatieve verhalen die 

de woningmarkt onnodig schaden. 

Maurits de Bruin vertelde over het 

ondernemersnetwerk voor Holland-

sche Rading waardoor gezamenlijke 

initiatieven van de grond konden ko-

men. 

Vrienden

Na de pauze kwam Thijs van der Wel 

namens de ‘Vrienden van de Bosberg-

school’ met een enthousiast verhaal 

over ouders van kinderen die had-

den geïnvesteerd in nieuwe digitale 

schoolborden om het digitaal onder-

wijs te stimuleren. Als laatste spre-

kers kwamen Wim Kaptein (inwoner 

HR) en Bert Hoogendoorn (voorheen 

Cordaan) met een plan voor een ini-

tiatief voor dagopvang van ouderen 

te beginnen in het bijgebouw van de 

Adventskapel. 

Vervolg

Het is de bedoeling dat er in september 

een vervolg komt. Aan de Vrienden 

van de Bosbergschool is gevraagd het 

stokje over te willen nemen. Zij zul-

len zich daarover beraden. Het doel is 

om de gemeenschapsgedachte verder 

uit te bouwen, maar ook enthousiaste 

mensen voor de dorpsraad te vinden. 

De dorpsraad lijdt in deze noordelijk-

ste kern van de gemeente volgens ve-

len een kwijnend bestaan. Jannie Sie-

besma en Rob Klaassen hebben in de 

laatste vergadering van de dorpsraad 

te kennen gegeven plaats te willen 

maken voor anderen. Punt van kri-

tiek richting Dorpsraad is de wat min-

dere communicatie. De bijeenkomst 

van 4 juni was er ook voor bedoeld 

om aan te tonen dat er wel degelijk 

belangstelling is voor dorpse zaken. 

Actieve bewoners van HR verlangen 

naar een beter functionerende dorps-

raad. De aanleiding voor deze bij-

eenkomst was ook de gesignaleerde 

ontevredenheid van de inwoners van 

HR over de relatie met de gemeente. 

Wethouder Bert Kamminga was als 

luisteraar aanwezig. Na aloop vond 
er een geanimeerde borrel plaats 

waarin ook geheel nieuwe inwoners 

van Hollandsche Rading met elkaar 

kennis konden maken. 

Grote opkomst in Hollandsche Rading
door Henk van de Bunt

Vorige week maandag 4 juni werd een bewonersavond gehouden in Hollandsche Rading,

waar 70 belangstellenden op af kwamen. De initiatiefnemers Ebbe Rost van Tonningen, 

Rob Adriaansen en Judith Schoorlemmer waren tevreden onder zoveel belangstelling

en over de geanimeerde sfeer tijdens de bijeenkomst. 

Er was goede belangstelling voor de bewonersavond in Hollandsche Rading.

‘Vanochtend hebben we met ons vie-

ren het stuk langs de garages schoon-

gemaakt,’ wijst Rien trots vanaf de 

galerij in het latgebouw waar hij 
een appartement huurt. ‘Ook onze 

wijkcontactpersoon van SSW, Has-

san, heeft meegeholpen. We hebben 

schoffels, grijpers, vuilniszakken en 

ringen om die zakken open te houden 

zowel van de gemeente als van SSW 

in bruikleen gekregen. Twee andere 

leden van onze ploeg hebben ook nog 

een deel van het plantsoen schoonge-

maakt. Daar kwamen ontzettend veel 

blikjes, plastic, glas, stenen en kauw-

gum uit.’ ‘Op twee plaatsen lag een 

enorme berg sigarettenpeuken’, ver-

telt zijn vrouw Marja, die ook heeft 

meegedaan. ‘Die worden kennelijk 

vanaf dezelfde plek vanaf het balkon 

naar beneden gegooid.’ Na aloop 
dronken de vrijwilligers van de op-

schoonploeg nog gezellig een kopje 

kofie bij Rien en Marja thuis. ‘We 
waren allemaal heel trots op wat we 

vanochtend gepresteerd hadden.’ De 

schoonmaakactie krijgt een vervolg, 

meldt Rien. ‘We gaan voorlopig ie-

dere dinsdag wat stukken uit de wijk 

schoonmaken. Volgende week komt 

Bram Jansen van de gemeente mee om 

aan te wijzen wat we mogen snoeien. 

We mogen namelijk niet alles doen, 

omdat de gemeente een contract heeft 

met een bedrijf dat snoeiwerk doet.’ 

Het verbaast Rien dat niet één en 

hetzelfde bedrijf snoeit en zwerfvuil 

weghaalt. ‘Ik vroeg aan Bram Jansen: 

“Als de irma Agterberg de plantsoe-

nen schoffelt, waarom ruimen ze dan 

ook niet het zwerfvuil op?” Maar die 

antwoordde dat de gemeente daar 

weer een ander bedrijf voor in de arm 

heeft genomen.’

Nieuwe aanplant

Vorig jaar begon Rien een actie om 

de buurt leefbaarder te krijgen. ‘We 

hadden toen veel problemen met de 

liften. Ze bleven tussen twee verdie-

pingen hangen, liepen vol water, of 

ze deden het niet meer. Ook functio-

neerde de straatverlichting vaak niet.’ 

Hij stuurde een brief naar de lokale 

politieke partijen, de gemeente en de 

SSW. ‘Er zijn een paar politici komen 

kijken. Ze vonden ook dat de wijk er 

troosteloos uitzag en hebben ons ad-

vies gegeven wat we zouden kunnen 

doen. Er is toen wel het een en ander 

gebeurd. De lift werd gerepareerd en 

van een nieuw dak voorzien en we 

kregen nieuwe naambordjes. Rien en 

Marja gingen een periode met vakan-

tie, maar bij terugkomst in de Grote 

Beer viel het weer link tegen met 
de leefomgeving. ‘Overal lag weer 

zwerfvuil en er waren op een aantal 

plekken in de plantsoentjes een boom 

en struiken weggehaald vanwege de 

aanleg van de riolering, maar ze had-

den er niets voor in de plaats gezet. 

Die stukjes lagen gewoon braak. Ik 

heb erover aan de bel getrokken bij 

Bram Jansen en die heeft namens de 

gemeente beloofd dat er in de herfst 

nieuwe aanplant komt.’ Andere be-

woners die als vrijwilliger mee willen 

doen met de opschoonacties op dins-

dagmorgen kunnen contact opnemen 

met Rien Grifioen via zijn e-mail-
adres riengrifioen@gmail.com of via 
telefoonnummer 030- 2253135.

Bewoners Kleine en Grote Beer 
maken wijk schoner en leefbaarder

door Lilian van Dijk

Rien Grifioen, bewoner van Grote Beer in Bilthoven, ergerde zich groen en geel aan al het zwerfvuil 
in zijn wijk. Op een aantal plaatsen in Grote en Kleine Beer hing hij een A4tje op of mensen wilden 

meehelpen de wijk op te schonen door zwerfvuil en onkruid te verwijderen. Dinsdagmorgen 5 juni 

ging een ploeg enthousiaste vrijwilligers aan de slag.

Verbeter de wereld, begin in je eigen wijk. Met dat gezegde als motto schoonden 

Rien Grifioen en zijn mede-vrijwilligers op 5 juni een link stuk tegenover de 
lats op, waardoor de Grote Beer er aan de voorkant een stuk netter uitzag. 

Landgoederenietstocht 
in de herkansing

Zondag 3 juni zou voor de 24e keer de jaarlijks terugkerende 

‘Landgoederenietstocht’ georganiseerd door de Lions Club 
De Bilt Bilthoven plaatsvinden. Vanwege het zeer slechte weer 

heeft dit zeer populaire evenement geen doorgaan kunnen 

vinden. Voor alle betrokkenen is er echter goed nieuws want 

op zondag 24 juni a.s. vindt de ietstocht alsnog plaats. 

Er kan gekozen worden voor drie afstanden: 15 km - met name bedoeld 

voor ouder(s) met jonge kinderen -, 30 km en 45 km voor de meer ervaren 

trapper. Evenals vorig jaar is ook dit jaar weer een ietspuzzeltocht voor de 
kleinere ietsertjes.
De deelnamekosten voor deze schitterende ietstocht bedragen per volwas-

sene 5 euro. Dit is inclusief een lot voor de verloting en het programma-

boekje inclusief routebeschrijving. Kinderen betalen 2 euro. Doel van deze 

dag is een zo’n groot mogelijk bedrag af te dragen aan de goede doelen 

Fight for Sight en Stichting Leergeld. De totale opbrengst wordt met 50% 

verhoogd door de Stichting Wilde Ganzen. Om meer kans te maken op de te 

verloten iets kunt u extra loten kopen. 
Er kan gestart worden tussen 10.00 en 13.00 uur vanaf Paviljoen Beerscho-

ten, gelegen aan de Holle Bilt te De Bilt. Hier is tevens het einde van alle 

drie de routes. Wanneer u tijdig bent gestart, kunt u na aloop van de iets-

tocht, onder het genot van een drankje genieten van de muziek van DJ Re-

zone die voor disco en dance zal zorgen. Naast een drankje zullen er onder 

andere ook hotdogs en popcorn voor de kinderen zijn. 

(Raymond van der Meer, Lions Club De Bilt - Bilthoven)

Uitslag tekenwedstrijd Eyckenstein

Tijdens de Landgoeddag Eyckenstein op zaterdag 9 juni werden ook de 
prijzen uitgereikt van de tekenwedstijd voor basisschoolleerlingen. Annika 
van Sambeek (groep 1 - hoofdprijs jongste leeftijdscategorie), Jesse Geerars 
(groep 5 - hoofdprijs middelste leeftijdscategorie), Thijs Hosmar (groep 6 
- kleurrijkste tekening) en Leendert van Ginkel (7 jaar - eerste inzender) 
ontvingen hun prijs. Niet aanwezig waren Philippe vd Vleuten (groep 6 
- fantasierijkste tekening en Anniek Boshuis (oudste leeftijdscategorie) 
V.l.n.r.: Jesse Geerars, Leendert van Ginkel, Annika van Sambeek, Thijs 
Hosmar. [HvdB]
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Van Dorpsberaad Westbroek

De leden van het Dorpsberaad Westbroek hebben de 

afgelopen periode weer een aantal belangrijke onderwerpen 

behandeld. In dit artikel leest u een korte weergave van een 

drietal onderwerpen. 

Vrije kavels

Vanaf 2006 is Van Wijnen Projectontwikkeling uit Baarn eige-

naar van een stuk grond langs de Kerkdijk ter hoogte van de  

Wolkammerweg. Deze projectontwikkelaar heeft een project- 

voorstel bij de gemeente De Bilt ingediend om 13 vrije kavels te 

gaan verkopen waarop gebouwd mag worden. De komende perio-

de wordt in samenwerking tussen gemeente en projectontwikkelaar 

een intentieovereenkomst op papier gezet. 

Het Dorpsberaad heeft aangegeven mee te willen denken over 

aanvullende voorwaarden om wensen van Westbroekers als beeld-

kwaliteit, toewijzing e.d. naar voren te brengen.

Nieuw lid en website

Het Dorpsberaad heeft sinds kort een nieuw lid, namelijk Nel de 

Wildt (Dr. Welfferweg 44). Wilt u ook lid worden? Kijk dan op de 

nieuwe website: www.dorpsberaadwestbroek.nl. 

Hier vindt u ook aanvullende informatie over een aantal onderwer-

pen dat regelmatig terugkomt op de agenda van het Dorpsberaad. 

U kunt niet alleen lezen hoe het Dorpsberaad omgaat met deze 

onderwerpen, u kunt ook zelf uw mening geven en vragen stellen. 

Sluipverkeer

Het sluipverkeer is een voorbeeld van een terugkerend agendapunt. 

Het Dorpsberaad pleit voor een goede handhaving. Na recent over-

leg met de burgemeester over de verkeersveiligheid in Westbroek 

heeft de burgemeester de toezegging gedaan dat er tot de zomer-

vakantie van 2012 een wekelijkse controle zal plaatsvinden door de 

BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren). Behalve het contro-

leren wordt ook geverbaliseerd. Het Dorpsberaad heeft praktische 

suggesties aangedragen om doorstroming tijdens controles te 

verbeteren zonder dat overtreders onbestraft door mogen rijden.

Voor meer informatie

info@dorpsberaadwestbroek.nl

www.dorpsberaadwestbroek.nl

Literaire stedenband De Bilt/Coesfeld
Jaarlijks verschijnen er ongeveer 40.000 nieuwe boeken op de Nederlandse boekenmarkt. Dat is 

een onwaarschijnlijk aantal, zeker als je bedenkt dat er tegelijkertijd een heleboel prachtige oude 

boeken niet meer verkrijgbaar zijn. Om daar wat aan te doen ben ik vorig jaar Uitgeverij Schokland 

begonnen. En geef ik uitsluitend oude, bijna vergeten, boeken opnieuw uit.

Eén van die klassiekers die nu een 

tweede leven heeft gekregen, is de 

geruchtmakende roman Nacht in 

de middag, die in 1940 door Arthur 

Koestler werd geschreven. Het boek 

gaat over een oude Russische revo-

lutionair die door de geheime politie 

wordt opgepakt en in de gevangenis 

wordt gegooid. In drie verhoren be-

schrijft Koestler hoe zijn hoofdper-

soon na een pijnlijk zelfonderzoek 

tenslotte tot het besluit komt om in 

het openbaar misdaden tegen De Par-

tij te erkennen, waarvan hij ook zelf 

weet dat hij ze nooit begaan heeft. 

Nacht in de middag is een sleutel-

roman over de beruchte Moskouse 

showprocessen uit de jaren ’30 van 

de vorige eeuw, waarin Stalin met 

zijn politieke tegenstanders afreken-

de, zodat hij zijn alleenheerschappij 

over Partij en Staat kon vestigen en 

is daarmee één van de belangrijkste 

literaire werken uit de vorige eeuw.

Toen ik wist dat ik dit boek opnieuw 

wilde uitgeven moest ik op zoek naar 

de rechthebbenden op het werk van 

Arthur Koestler, die zo’n vijfentwin-

tig jaar geleden is overleden. Koestler 

was Hongaar van geboorte, woonde 

lange tijd in Duitsland,  vluchtte in de 

jaren ’30 voor de nazi’s naar Parijs en 

vestigde zich uiteindelijk in Londen. 

Het leek dus een bijna onbegonnen 

werk om rechthebbenden te vinden, 

totdat ik erachter kwam dat hetzelfde 

boek eind vorig jaar ook opnieuw in 

het Duits was verschenen. Het toeval 

wilde ook nog dat de Duitse uitgever 

gevestigd was in Coesfeld, de plaats 

waar we vanuit De Bilt al een aantal 

decennia een stedenband mee onder-

houden. 

Deze invalshoek bleek een schot in 

de roos. De heer Pago, die vanuit 

eenzelfde liefde voor vergeten boe-

ken en schrijvers Koestlers roman bij 

Elsinor Verlag had uitgegeven, bleek 

bijzonder welwillend en heeft mij 

geholpen om met de juiste personen 

in contact te komen. Bovendien heeft 

hij me zonder enige terughoudend-

heid geadviseerd hoe ik de onderhan-

delingen het beste kon voeren.

Ik ben er trots op te kunnen zeggen 

dat Nacht in de middag nu opnieuw 

in de (Biltse) boekhandel ligt, mede 

dankzij de hulp van mijn collega uit 

Coesfeld. En er is geen jumelageco-

mité aan te pas gekomen!

W: www.uitgeverijschokland.nl

Verhaal insturen?

Dit kan via de mail of als u geen 

computer hebt via de post. Als u graag 

een verhaal wilt vertellen, maar het 

zelf niet op kunt schrijven, vragen we u 

contact met ons op te nemen. Dan zoeken 

wij een schrijver in overleg met u.

De Bilt Schrijft

Copijnlaan 13

3737 AV Groenekan

E: info@debiltschrijft.nl

Petra Cremers 0346-573040

Wilma van der Laan 0346-591062

In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van De Bilt gevierd. In de aanloop naar de festiviteiten gaat De Vierklank 

samen met De Bilt Schrijft op zoek naar verhalen uit de zes kernen van de gemeente. Het thema van de maand 

juni is werk en beroep. Ondanks de recessie startte vormgever Nils Buis uit De Bilt vorig jaar een uitgeverij. Een 

initiatief waarvoor hij veel waardering kreeg in de (landelijke) pers. Jaarlijks schenkt hij twee kritische klassiekers 

een nieuw leven. Voor de derde titel ‘Nacht in de middag’  bleek een contact in Coesfeld bijzonder nuttig.

Foto: Fred Oosterhuis 

(www.fredoosterhuis.nl)

Buurtfeest Planetenbaan

Zaterdag 9 juni  was het 2de buurtfeest voor de bewoners van de Planetenbaan in Bilthoven. De vrijwilligers 

van de bewonersvereniging hadden het ’s ochtends druk met het opzetten van de tenten in de harde wind en 

regenbuien. Maar om 16.00 uur stond alles er en werd het ook nog droog. Ook de leden van de Vrijwillige 

Brandweer droegen hun steentje 

bij. Zij hebben gezorgd voor de 

barbecue en de tent. 

Juist in wijken waar veel hoog-

bouw is, is het goed dat derge-

lijke feesten plaatsvinden. Het 

was dan ook ouderwets gezellig. 

Het Shantykoor uit Zeist zorgde 

voor extra sfeer. Het is goed dat 

de gemeente en de SSW financi-

eel hebben bijgedragen aan dit 

feest. Een feest dat bijdraagt 

aan het gemeenschapsgevoel in 

de wijken van onze gemeente.

(Frans Poot)

De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen  

hun eigen berichten uit de wijken en dorpen kunnen plaatsen. 

De Bilthovense Boekhandel organi-

seert in samenwerking met schrijvers: 

Karin Smith en Delian van der Meer 

een workshop over conlicten. Het 
boek is geschreven voor mensen die 

bewust(er) met hun confrontaties, ru-

zies of conlicten willen omgaan en 
heeft als doel je bewust(er) te maken 

t.a.v. je eigen rol tijdens een conlict. 

De workshop wordt gegeven door de 

auteurs van het boek en is met name 

interessant voor mensen die ‘de berg’ 

graag in ‘een heuvel’ zien verande-

ren. Er komt o.a. het volgende aan de 

orde: De drie verschillende fases van 

de escalatietrap van Glasl. Hoe her-

ken je de fases en wat kun je in iedere 

fase doen? 

Verder wordt gekeken naar de ver-

schillende conlictstijlen die mensen 
kunnen aannemen. Zie je als een berg 

op tegen een confrontatie of een ru-

zie? Of zie je op tegen de gevolgen 

ervan, meld je dan aan via info@

bilthovenseboekhandel.nl of tel. 030 

2281014. De kosten bedragen € 5,00. 

Zie www.bilthovenseboekhandel.nl

Wegwijzer bij conlicten



 De Vierklank 15 13 juni 2012

Onder Druk was één van de negen 

geselecteerde concepten die aan het 

festival mochten meedoen. De voor-

stelling gaat over de druk die onze 

samenleving op jongeren legt. Thea-

terdocent Vera Vesseur had de eind-

regie. Ze vertelt dat het stuk helemaal 

door de groep zelf is ontwikkeld en 

geschreven. ‘Leerlingen zijn begin 

dit jaar het idee gaan uitwerken  Het 

gaat over de druk waarmee veertien-

,vijftien- of zestienjarigen worden op-

gezadeld. Ze moeten van alles, mee-

doen aan talentenjachten, presteren 

op het hockeyveld en goede cijfers 

halen. Allemaal dingen die soms gro-

te druk opleveren, vooral als je nog 

jong bent.’

Ontwikkeling

‘De leerlingen kwamen vaak al im-

proviserend met verrassende ideeën. 

Zo hebben ze het idee dat ze niet voor 

zichzelf maar voor hun ouders piano 

moeten spelen, of dat ze hun ouders 

moeten bellen terwijl ze er eigenlijk 

niet zoveel zin in hebben. Er kwamen 

ook best gevoelige onderwerpen aan 

bod’, vertelt Eva. ‘Ze zijn ook con-

stant met mobieltjes aan de gang, 

hoewel dat niet in de voorstelling is 

verwerkt. De leerlingen moeten hun 

mobieltjes tijdens de les op een tafel 

neerleggen, maar het is ongeloolijk, 
die tafel staat anderhalf uur te trillen. 

Ze worden constant gepingd of bena-

derd met facebook en whatsapp. Ze 

willen voor hun vrienden altijd goed 

doen en erbij horen.’

Voorstelling

In Deventer werd van Onder Druk 

een montagevoorstelling van een half 

uur opgevoerd met zeven leerlingen. 

De publieksjury noemde het stuk heel 

verrassend. Ze vonden de twee jon-

gens Wouter en Nick het beste spelen. 

Een jeugdtheaterschool uit Amster-

dam werd eerste met een hele goede 

voorstelling, die met een geldprijs be-

loond werd. Tweede werd een school 

uit Groningen. ‘Voor ons was dus de 

derde prijs die ons eer opleverde.’ Af-

gelopen weekend werd Onder Druk 

in Theater Kikker in Utrecht met elf 

spelers opgevoerd en duurde de voor-

stelling drie kwartier. 

Masquerade wint derde prijs op festival
door Guus Geebel

De Productieklas 2 van de Bilthovense Jeugdtheaterschool Masquerade nam met de voorstelling 

Onder Druk op 2 juni deel aan Jeugdtheaterfestival Regatta in Deventer. Regatta was onderdeel van 

het festival Havenwerk, dat van 31 mei tot en met 3 juni in deze stad werd gehouden. De voorstelling 

van Masquerade kreeg van de jury de derde prijs.

De bronzen prijswinnaars, V.l.n.r. Nick, Wietske, regisseur Eva Vesseur, 

Kalysia, Dominique, Marijne en Wouter. Liggend vastgehouden Sanne.

Tim Kruijsbergen (21) maakte het 

draaiboek voor de dag als eindstage 

van zijn opleiding bij het CIOS in 

Arnhem. Hij werd daarbij begeleid 

door Sebastiaan Klok, combinatie-

functionaris Sport van Doe Mee in 

De Bilt. Doe Mee organiseert en be-

geleidt sport- en cultuuractiviteiten 

in de gemeente. Tim komt uit Amers-

foort waar hij de eerste twee jaar van 

zijn opleiding bij het CIOS volgde. 

‘Ik heb altijd wat met sport willen 

doen en heb allerlei sporten gedaan, 

maar nooit te lang want ik vond alles 

wel leuk. Dat was ook de reden dat ik 

op het CIOS terechtkwam.’  Hij vindt 

het ijn om zijn kennis over te dragen 
aan anderen. Tim heeft het van huis 

uit meegekregen, want zijn vader is 

sportleraar op een vmbo-school. 

Geslaagd

Als Tim klaar is met de CIOS-oplei-

ding wil hij de Hbo-opleiding Sport 

gaan volgen in Zwolle. Daarna zou 

hij graag aan de slag gaan als sport-

leraar op een vmbo-school of sportles 

willen geven in een jeugdgevangenis. 

Het project Fit en Gezond is in Bre-

da ontwikkeld.  Het werd daar heel 

groots aangepakt. In buurthuizen en 

scholen werden kinderen bewust ge-

maakt  van wat goed en minder goed 

voor ze is en hoe je oplossingen kunt 

vinden door bijvoorbeeld te sporten. 

Ook ouders deden in Breda mee.’

Sebastiaan Klok vond dit een uitste-

kend idee voor mijn stage en vroeg of 

ik er iets mee wilde doen. Op een veel 

kleinere schaal  is de aanpak van Bre-

da gebruikt bij het opzetten van het 

evenement Fit en Gezond voor leer-

lingen van Wereldwijs. Tim Kruijs-

bergen begon in maart het draaiboek 

op te stellen en werkte er iedere week 

een dag aan. Het resultaat werd door 

de school goed beoordeeld, want Tim 

is geslaagd.

Student organiseert
gezondheidsdag voor Wereldwijs

door Guus Geebel

‘Met de Fit en Gezond dag willen we jongeren bewust maken hoe ze beter met zichzelf

kunnen omgaan’, vertelt Tim Kruijsbergen. Hij organiseerde het evenement met tal

van activiteiten op dinsdag 5 juni voor de bovenbouw van basisschool Wereldwijs in Bilthoven

op de velden van korfbalvereniging Nova. 

Tim Kruijsbergen stelde het draaiboek van de dag samen.

Balansleren voor 
twee-en driejarigen

Bij Balansleren staat het beste voor kinderen en hun ontwikkeling centraal. 

Samen spelen, elkaar ontmoeten, leren, eten en uitrusten in één veilige en 

vertrouwde omgeving met een vast team. Er is een evenwichtige speel-

leeromgeving met extra aandacht voor spelenderwijs leren. De keuze-acti-

viteiten sluiten aan bij het onderwijs, ze zijn uitdagend en leuk: het kinder-

kookcafe, het science-lab, de wereldbol, het kinderpersbureau, het atelier en 

het digidorp. Ieder kind kan zich breed ontwikkelen in een uitgebalanceerde 

dag. Vanaf 15 augustus 2012 biedt Balansleren, naast een dagprogramma 

voor vier tot zes jarigen ook een dagprogramma voor twee-en driejarigen. 

Op Balansleren, groep groen, vangt de pedagogisch medewerker kinderen 

van twee en drie jaar op. Er heerst een prettig en rustig klimaat waarin 

uw kind zich thuis zal voelen en zich optimaal kan ontwikkelen. Er is de 

mogelijkheid om te spelen, spelenderwijs te leren en te ontspannen. In Ba-

lansleren groep blauw zitten de vier tot zes jarigen. Zij krijgen een aanbod 

van leren, spelen en momenten van ontspanning, verzorgd door een leraar 

en pedagogisch medewerker die er samen de hele dag zijn.

De kinderen brengen het grootste deel van de tijd in hun eigen groep door, 

maar er zijn ‘open deuren’. Geregeld wordt er samen gespeeld en geleerd. 

De kinderen kunnen veel van elkaar leren en de overstap is, wanneer uw 

kind vier jaar wordt, tussen groep groen en blauw zo gemaakt.

Op donderdag 14 juni wordt er een informatieavond gegevens over Balans-

leren. U bent van harte welkom om 19:30 uur op de locatie aan het einde 

van de Boslaan te Bilthoven. Meer informatie kunt u vinden op www.ba-

lansleren.com en www.everdingenschool.nl

Inlopen bij 
BSO De Paddenstoel

Kinderopvang De Bilt organiseert op donderdag 21 juni a.s. bij BSO De 

Paddenstoel in Maartensdijk vanaf 15.15 uur een inloopmiddag. Hierbij 

kun je spelen, sporten en een workshop volgen. Het wordt een gezellige, 

sportieve en creatieve middag. Natuurlijk zijn (groot-)ouders, broertjes en 

zusjes, vriendjes en vriendinnetjes ook welkom. Voor een hapje en drankje 

wordt gezorgd. 

Je kunt verschillende spelletjes op het ernaast gelegen schoolplein doen en 

er is een geweldig springkussen. Er is een keuze uit wel drie  workshops: 

Sport en Games. Yoga en Tekenen. De middag wordt aangeboden door BSO 

De Paddenstoel. Er zijn geen kosten aan verbonden. Kijk voor mee informa-

tie op www.kinderopvangdebilt.nl / buitenschoolseopvang.

Hoog in de boom

Tijdens de Landgoeddag op Eyckenstein afgelopen zaterdag was er voor de 

jongeren met hulp van Copijn GroenZorg op Maat gelegenheid ‘hoog in de 

boom‘ iets lekkers te vinden. Pepijn kijkt er reikhalzend naar uit. [HvdB]



Clubkampioenschap
T.V. TOSS 

Ondanks enkele regenbuien konden de wedstrijden in de troostinale en 
om het kampioenschap bij TV TOSS op 7 juni gespeeld worden. Mirjam 

Meyaard en Zwer Kooi speelden om de derde en vierde plaats tegen Wim 

Berkelder en Arnold Houwer. Het werd een spannende driesetter, waarbij 

de tweede en de derde set door een tiebreak werden beslist. Wim en Arnold 

trokken, na enkele regenonderbrekingen, aan het langste eind en werden 

derde. 

Rien Grifioen en Wim Hardeveld waren niet opgewassen tegen het koppel 
Zwer Kooi (l) en Henk van der Ploeg (r). De laatsten werden, voor de derde 
keer, clubkampioen met twee keer 6-3. 
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TZ F1 kampioen

TZ F1 is kampioen geworden. Ze hebben geen wedstrijd verloren, de toppers! Op de foto staan: Noa, Daphne, Iske, 
Thijs en Julian. Afwezig: Erik. Coaches zijn Kirsten en Lieneke. (Johan Rijksen)

FC De Bilt F2 de terechte kampioen 

van de 2e klasse. In een spannende 

eindstrijd hield de F2 op beslissende 

momenten het hoofd koel. Met een 

ongekende team-spirit werden de be-

langrijke punten binnen gehaald. On-

der de deskundige leiding van Sam 

Eerdmans en Mitchel Harpal werden 

in totaal 7 van de 10 wedstrijden ge-

wonnen, eindigden er 2 in een gelijk-

spel en ging er slechts eentje verloren. 

Een uitstekende prestatie.

FC De Bilt F2 kampioen 2012

v.l.n.r. Duncan Mes, Ids Hogenbirk, Youri Reulen, Willem van Buitenen, Milad Achikzei, Niels de Koster. (onder) 
Mohammed el Haddouti, Jibbe Vos, Mees Ideler.

Open bridgedrives 
BCC-86 in de zomer

Bridge Combinatie Concordia-86 houdt ook deze zomer op de woensdag-

avonden 6 juni t/m 11 juli en 15 + 22 augustus weer open bridgedrives. De 

drives zijn voor iedereen toegankelijk. Een ideale gelegenheid om zomers 

door te kunnen spelen of om kennis te maken met bridge in wedstrijdver-

band.

Er wordt gespeeld in twee lijnen. De speellocatie is gebouw De Schakel 

(achter de kerk), Soestdijkseweg-Zuid 49b, De Bilt. Aanvang 19.30 uur 

(zaal open om 19.00 uur). Belangstellenden hoeven zich niet tevoren te 

melden. Deelname voor niet-leden is € 2,- per persoon per avond. Nadere 

informatie: Els van den Berg, tel.030 2281581 of Wim Westland, tel.030 

2251012.

Volle mat

De door Judokan Maartensdijk op vrijdag 8 juni in de Maartensdijkse Vierstee georganiseerde Aikido-stage is een 
memorabele gebeurtenis geworden. Aan de stage die door de Franse grootmeester Alain Peyrache Shihan werd 
gegeven, namen een zestigtal Karateka’s uit Nederland en België deel. [KP]

Basketbal bij S.V. Irene
Een aantal basketbalenthousiastelingen is er in geslaagd tot de oprichting 

te komen van een basketbalafdeling binnen de omnivereniging Irene. Er is 

een bestuur gevormd en het technisch kader is aanwezig. Er wordt nog wel 

gezocht naar een penningmeester en ook andere vrijwilligers zijn welkom.

Vooralsnog is gestart in de leeftijdscategorie 8 tot 12 jaar. Er wordt getraind 

in de Kees Boekehal op dinsdagavond: (18.00 tot 19.00 uur voor kinderen 

van 8 tot 10 jaar en van 19.00 tot 20.00 uur voor kinderen van 10 tot 12 

jaar.) Het seizoen is nu voorbij, maar op dinsdag 28 augustus worden de 

trainingen weer hervat. Daarna is het de bedoeling om in januari 2013 aan 

de competitie te gaan deelnemen. 

Kinderen van 8 tot 12 jaar die interesse hebben mogen gratis aan  

2 trainingen deelnemen. Informatie of aanmelden als lid: basketbalirene@

yahoo.com
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Zeer geslaagde reünie Werkplaats 
Kindergemeenschap

Zaterdag 9 juni hebben ruim 1100 oud-leerlingen en (oud)-medewerkers elkaar ontmoet tijdens de 

reünie in het kader van 85 jarig bestaan van De Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven.

Tijdens de centrale opening in de Gro-

te Zaal was de première van de korte 

ilm “Wij in het heelal, een heelal in 
ons” van Nouchka van Brakel. Deze 
ilm gaat over het ontstaan en de bete-

kenis van het gelijknamige boek van 
Kees Boeke. Het boek is gebaseerd 
op een leermiddel dat Kees Boeke 
heeft bedacht en ontworpen en in De 
Werkplaats Kindergemeenschap heeft 
gebruikt. Het laat je in ‘Tienden-

sprongen’ het grote mysterieuze heel-
al ontdekken en de plaats van de mens 

daarbinnen. Kees Boeke wilde door 
een kosmische blik de wereldwijde 
saamhorigheid bevorderen. In de ilm 
een interview met Robbert Dijkgraaf, 

die het idee van Kees Boeke ‘een 
unieke uitvinding’ noemt. Ook Els de 
Bouter komt aan het woord. Zij heeft 
de tekeningen van het boek in 1956 
voor Kees Boeke gemaakt. 

Zoals op iedere reünie hebben veel 
oud-leerlingen en (oud-) medewer-

kers elkaar weer ontmoet en bijzon-

dere oude herinneringen opgehaald. 
Maar er was ook gelegenheid om 
door leerlingen een rondleiding door 

het nieuwe schoolgebouw te krijgen 
en ilms over De Werkplaats van 
vroeger en nu te bekijken. En buiten 
speelde de WP-Band en de DJ School 
van Boris Bals had optredens van 

leerlingen van De Werkplaats.
In de middag was er een rijk cultu-

reel programma met optredens van 

oud-werkers. Ilona Cechova vertelde 
hoe Kees Boeke haar van het stotte-

ren heeft afgeholpen. Annebeth Webb 
speelde (samen met Joanna Westers) 
een stuk van Jean-Marie Leclair. Xa-

vier Boot speelde een ballade van 
Chopin. Er was zang van Pauline van 
Antwerpen en Quirine Smit. Ingmar 
Heytze en Marijn Backer haalden 
herinneringen op en lazen gedichten 
voor. En ondertussen stonden er velen 
buiten de zaal nog steeds herinnerin-

gen op te halen… 
(Nanette Bos)

Grote belangstelling bij de centrale opening van de reünie. (foto Ron Burgering)

Slotpresentatie Talentenopleiding
Zondag 10 juni was de slotpresentatie van de Biltse Muziekschool. Jeugdige musici 

konden hun talenten tonen. Ze deden dat met veel overgave. Hun muziekkeuze was

zeer gevarieerd: van Mozart tot Telemann; van Dvorak tot Webber, waarmee niet

altijd voor de gemakkelijkste muziek gekozen werd.

Ik zag een jongen van 11 op de viool 
een stuk van A. Komarowski spelen; 
een componist die ik nog niet kende. 
Hij speelde het met passie en vooral 
plezier. Het cello concertino van B. 
Blomberg werd prachtig vertolkt door 
een andere jeugdige speelster. Het 
was ook goed om te zien (en vooral 
te horen) hoe leerlingen elk jaar een 
stapje hoger op de muzikale ladder 

zetten. Kortom er was genoeg om van 
te genieten. 

Indrukwekkend was het slot met 2 
stukken uit het dubbelconcert van 
G. Telemann, vertolkt door 5 kinde-

ren van deze talentenopleiding, bij-
gestaan door 1 docent. Ze speelden 
prachtig. Vooral het samenspel was 
van een niveau dat je niet bij deze 

jeugdigen zou verwachten. Juist het 
samen musiceren geeft een extra di-
mensie aan een muzikale opleiding. 
Het is goed dat de irma Tap deze 
talentenklas inancieel ondersteunt. 
Zeker nu de overheid aan alle kanten 
moet bezuinigen is het toe te juichen 
dat er ondernemers zijn die het maat-
schappelijk ondernemen hoog in het 
vaandel hebben. (Frans Poot)

Jeugdige musici konden hun talenten tonen. (foto Piet van Trigt)

Rommelmarkt Patioschool 
Op zaterdag 30 juni van 10.00 tot 13.00 uur organiseert de Patioschool De 
Kleine Prins, Weltevreden 8 in De Bilt haar jaarlijkse rommelmarkt. Dit 
jaar is het goede doel: stichting Vajra. Deze stichting houdt zich bezig met 
duurzame ontwikkelingshulp in Nepal gericht op gezondheidszorg, educa-

tie, landbouw en milieu. Zo heeft de Stichting Vajra de ‘Vajra Academy’ 
gebouwd. Het onderwijs op deze school wordt uit sponsorgeld gerealiseerd. 
Het geld van de rommelmarkt wordt gebruikt voor verdere ontwikkeling 
van de Vajra Academy. Voor meer informatie zie www.vajra.nl.
Spullen voor de rommelmarkt, kunnen op de schooldagen tot 17.00 uur 
worden gebracht. Er is geen ruimte voor grote spullen, zoals kasten, stoelen, 
witgoed e.d. Natuurlijk kan er altijd even worden gebeld: 030 2203945.

Leerlingen Michaëlschool doen 

mee aan opvoering Zauberlöte
Op donderdag 21 juni van 19.00 tot 20.00 uur organiseert Bart van Gerwen 
uit De Bilt een opvoering van Die Zauberlöte van Mozart, waarin hij zelf 
de rol van verteller en de lage basstem voor zijn rekening neemt. Hij heeft 
de teksten in het Nederlands vertaald en de opera teruggebracht tot een 
voorstelling van vijfenvijftig minuten. Aan de opvoering doen leerlingen 
mee uit de groepen 5, 6 en 7 van de Groen van Prinstererschool, de Patio-

school, de Rietakker, de Regenboogschool, de Michaelschool en de Rudolf 
Steinerschool, alle uit De Bilt. Zij worden begeleid door het Amsterdams 
Jeugd Symfonie Orkest en zullen drie koorwerken ten gehore brengen. Het 
evenement vindt plaats op het Cruijff Court, gelegen tussen de trapveld tus-

sen de Buys Ballotweg en de Aeolusweg in De Bilt. Als het regent, vindt de 
opvoering plaats in het H.F. Witte Centrum. Alle leerlingen van de betref-
fende scholen zijn welkom, evenals andere belangstellenden. Toeschouwers 
worden verzocht hun eigen stoeltje mee te nemen en liever niet met de auto 
te komen vanwege het gebrek aan parkeerplaatsen. Mensen die op de iets 
komen, kunnen die op het plein van de Regenboogschool stallen. [LvD]

Foto: De kinderen van de Michaëlschool oefenen onder leiding van  

Bart van Gerwen voor de opvoering op het Cruijff Court op 21 juni.

Skelterrace in Lage Vuursche

Zaterdag 9 juni werd er in Lage Vuursche op het terrein naast en achter de 

kerk een skelterrace voor kinderen gehouden. Ze kenden het terrein, want 

popelend hadden ze voor het begin al de bochten verkend. Van start tot 

inish trapten de kleintjes van beiderlei sekse luidkeels en fel over een woest 
stuk terrein van gras en gruis. De kijkende familie werd even vergeten. 

Aanmoedigingen hoorden ze niet eens. Eigenlijk hebben ze allemaal 

gewonnen want alle kinderen kregen nog nahijgend een prijs. De skelters 

waren door ‘De SpeelGaarden’ ter beschikking gesteld (KP)



Te koop aangeboden

SONY Bravia 1080 102 cm 

full HD nog 1 jaar garan-

tie. Vraagprijs € 500,-. Tel. 

06-13682123

A I R H O C K E Y / p o o l t a f e l 

prijs n.o.t.k. inlichtingen: tel. 

06-53451230

Anwbgidsje, z.g.a.n. met infor-

matie over saunalocaties in 

NL. € 3,-. Nieuw: Moneyclip, 

grote, zilverkleurige, geld-

clip. Met klein goudkleurig 

outline (naamloos) logo. In 

plastic doosje: € 10,-. Tel. 

06-16276013 (na 18.00 uur)

Vrolijke, stoffen voorjaars-

boodschappentas in streep 

pasteltinten (merk: Daniel 

Hechter) bruine hengsels, 

nw in verpakking. € 6,-. Tel. 

06-16276013 

Henzo album voor vakantie-

foto’s, vrolijke, bedrukte kaft. 

€ 7,50-.  Tel. 06-16276013 

Laatste cd Amy Winehouse – 

Lioness, Hidden Treasures € 

7,50. Tel. 035-7852090 

Grt. wit vierkant (canvas) 

doek, sepia print van oosterse 

dame. € 20,-. Tel 06-16276013

Cd Partysquad – Bazen van de 

club. € 5,-. Cd Heather Nova 

(gitaar -zang) - South.  € 5,-. Tel. 

035-7852090 (na 18.00 uur)

Cd Santana (gesealed) – 

Original Hits  € 5,-. Dvd Peter 

Frampton Comes Alive II 

€ 7,50. Tel. 035-7852090 

(na 18.00 uur)

3Cd-box. The Best of...mystie-

ke muziek Tri Yann, gesealed. 

€ 10,-. 2 Cd-box: Anthology 

Vol. 1 Pierre Rapsat, beste v 

36 chansons, gesealed. € 10,-.  

Cd Maroon 5 € 7,50. Tel. 035-

7852 090 (na 18.00 uur)

Cd Placido Domingo/ Luisa 

Fernanda Spaans musical 

gesealed in mooi box + boekje. 

€ 12,50,-. Tel 035-7852090 (na 

18.00 uur) 

Zwaar metalen cd rek in vorm 

van Gitaarstandaard (stevig & 

mooi afgewerkt). € 50,-. Tel. 

06-16276013

Air Force II 4 wiel skee-

lers-clipsluiting (wel door-

smeren)! + arm/knie/pols 

bescherm. maat 39. € 20,-. Tel. 

06-16276013

Feestelijke glittergilet 

(z.g.a.n.) maat M/L zwart. € 

7,-. Universele afstandsbedie-

ning enorm groot formaat. € 

5,-. Tel. 06-16276013

Muziekboeken Ed& Steve 

serie: 1 boek Hardrock en 

1 boek Grunge (piano, bas, 

drums gitaar). Samen € 20,-. 

Tel. 06-16276013
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*
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Hondenbench van metaal. 

Z.G.A.N. Afm. L.89 x B.60 

x H.66 cm. Bench heeft 2 

deurtjes. € 40 euro. Tel. 0346-

214065 / 06-29506849

5 opvouwbare kratten 3 blauw, 

1 zwart en 1 gekleurd. € 3 ,- 

p.s. Tel. 030-2202996

Nieuwe witte lichtbak om 

wenskaarten te maken. € 7,50. 

Tel. 030-2202996

Grote witte afvalbak van 

‘Rubbermaid’ 55 liter. € 6,50. 

Tel. 030-2202996

Nieuw wit tafeltje ‘Handy’ 

geheel inklapbaar. 6 Hoogtes 

en 3 standen 52 x 40 cm € 8,-. 

Tel. 030-2202996

Nieuwe, rode weekendtrolley 

(formaat vliegtuig bagage-

ruim) + schoudertas + toilet-

tas. Samen voor € 12,50. Tel. 

035-5772022

2 rood/wit gestreepte strand-

stoeltjes, buizensysteem in 

elkaar zetten, € 7,50. Tel. 035-

5772022

Tuinkussenbox Keter grijs 

z.g.a.n. € 15,- en  Steekwagen 

3-traps € 15,- Tel. 06-34401049 

(Holl.R.)

Grasmachine en kantenmaaier 

beide € 20,-. Tel. 0346-212522

Prachtige kinderbox plus een 

opvouwbaar bedje met matras-

je. Gratis af te halen. Tel. 035-

5771623.

Chemisch toilet voor boot of 

caravan, als nieuw. Gratis af te 

halen. Tel. 0346-211783

Kleine elektrische oven met 

hete lucht en grill, gratis af te 

halen. Tel. 0346-211780

Tafellamp. € 15,-. Staande 

lamp. € 19,50. Wandlamp. € 

15,-. Alle drie brons kl. Strak 

model in één koop € 45,-. Tel. 

0346-211718

Einhell hakselaar € 50,-. Tel. 

0346-214084

Nederlandse vlag klein for-

maat afm. 90x150cm. Voor 

diverse doeleinde € 5,-. Tel. 

0346-214084

Diverse EK vlaggen klein 

formaat: 90x150 cm. Diverse 

doeleinde € 5,-. Tel. 0346-

214084

Groot formaat Ned. Vlag afm. 

180x300 voor vele doelein-

de geschikt € 8,-. Tel. 0346-

214084

Diverse EK vlaggen groot for-

maat: 180x300cm € 8,-. Tel. 

0346-214084

Barabas houtkachel met 

bovenaansluiting € 50,-. Tel. 

0346-214687

Gratis af te halen caravan 7,25 

x 2,45 meter Veluwe maat. Tel. 

030-2626798

Paardrijcap, verstelbaar 48-52 

cm. € 7,50. D. bruine body-

warmer mt XS. € 2,50.

Beide merk Fouganza. Tel. 

0346-212963

Mooie  Djembe (Afrikaanse 

trommel) incl. hoes 51x 25cm. 

€ 25,-. Tel. 0346-212963

Auto’s/motoren

VW Polo AC-Aut-CrCtl. 

53-LH-BZ. Slechts 34.000 

gelopen. Donkerblauw , beige 

bekleding. Als nieuw. Door 

medische redenen helaas 

te koop. € 3.950,-. Tel. 030-

2285462

Personeel gevraagd

Nette Nederlandse werkster 

met referenties voor 2 midda-

gen per maand. Bilthoven. Tel. 

030-2285462

Scholiere/studente voor HULP 

in de huishouding 2x per 

maand. Mail motivatie knip@

casema.nl

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

ZONNESCHERMEN / rollui-

ken reparatie onderhoudsbeurt 

nu € 35,-. Elektra motor € 150,- 

aanbieding inbouwen motor 

€ 125,-. Hans 06-26604779 

Groenekan

Gediplomeerde Provoet 

PEDICURE komt bij u thuis. 

Tel. 06-12870752

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35,

G’kan. Tel. 030-2710913.

Maak nu nog een afspraak!, 

zomervakantie BETTY'S 

CORNER! 07-07 t/m 24/07 

2012. Goed geknipt de vakan-

tie in! Bel voor een afspraak: 

tel. 06-33722022. Zorg voor 

uw haar!

Raaijen 
Interieurs

Het adres voor het 

vakkundig stofferen 

van uw design- en 

kwaliteitsmeubelen

Dorpsstraat 45, De  Bilt 

030-2202012

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen 

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

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

18 Tel. 0346-212267. ZOMERTIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, afschei-

dingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

06-54967985

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 

Saus- en schilderwerk binnen mogelijk; bezemschoon opleve-

ring. Wij geven de hoogste prijs voor al uw loop- en sloopauto's 

en (brom)fietsen. Gespecialiseerd in oud speelgoed zoals Dinky 

Toys. nolsssservice3@gmail.com / Telefoon 06 50 89 72 62

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken. Tel. 

0346-281444/06-36142989 www.kvdwmakelaardij.nl www.

metuwdorpsmakelaar.nl

Te dikke kinderen? Begin de dag met een herbalife shake. 

Geef ze naar school een heerlijke herbalifereep vol eiwit-

ten mee. Genoeg  tot de lunch. Voor advies en begeleiding, 

tel. 0346-571377, website: www.vinkvoorvoeding.filternet.nl. 

W.A. Vink, Dr. Welfferweg 17, 3615 AK Westbroek. 

Tuinservice Van Vliet, voor al uw tuinplanten, zoals zomer-

goed, vaste planten, bomen en heesters, coniferen, etc. Ook 

voor al uw voorkomende tuin-, straat-, boom-, snoei- en spuit-

werkzaamheden. Verkoop vr. en za. Nw. Weteringseweg 34, 

Groenekan. Tel. 06-54751296

Slim, maar toch lage cijfers op school? Coach gespeciali-

seerd in leerprocessen van (hoog)begaafden ondersteunt de 

communicatie tussen ouders en kind, zodat ouders hun kind 

effectiever kunnen begeleiden in de studie en kind beter leert 

presteren op school. Maria van Groenestijn, 030-2258350; 

www.MPGcoaching.nl

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl. 

Een complete Frais Monde gezichtsbehandeling voor maar € 

49,50. Frais Monde producten bevatten thermaal bron water 

met zeer veel werkzame zouten en mineralen. Ook voor 

behandelingen en producten die vrij van parabene en chemi-

sche conserveringmiddelen zijn. Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 

06-10666673

Te koop/ (evt. gemeubileerd) te huur Maertensplein 13 te 

Maartensdijk. Tweekamer (v/h 3)-appartement, opp. 100m2 

op 2e etage met lift, balkon op zuiden, berging en eigen par-

keerplaats. Uitzicht over gehele plein. Vraagpr. € 295.000,- / 

Huur n.o.t.k. Inlichtingen: 06-53451230.

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Op vakantie en toch de zekerheid van een verzorgde tuin?

Met onze vakantieservice is dit mogelijk. Voor meer informatie

bel naar 06-27480128 of kijk op www.green-man.nl

't Juffertje Brocante is elke zaterdag geopend van 11.00 t/m 

17.00 uur. U kunt hier ook terecht voor Koffie/thee. Adres: 

Egelshoek 9, Hilversum

Leren voor je gezondheid® Vitaliteitprogramma,

gericht op duurzame gezondheid. In 42 dagen opruimen van 

afvalstoffen en vetreserve. Eenvoudig, doeltreffend, duurzaam 

en resultaatgericht. Kan gunstige invloed hebben op veel licha-

melijke klachten. LVJG is na 10 jaar vervolg op Weet hoe je 

eet® Kenmerk begel.: enny.boogaard. Afspr/info: tel. 0346 

212687

Vrijwilligerswerk. Alleenst. vrouw (3 kind.) met zware tijd 

achter de rug zoekt ondersteuning. Af en toe luisterend oor, iets 

met kind. ondernemen enz. Info: tel. 06-33019988 (R. Pielage), 

www.handjehelpen.nl

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 12 voor de IDEA cursus!

Ook in de zomer blijven sporten? Kom dan naar Pilates! 

Elke woensdagavond les op de Kon. Julianalaan 26. Meldt u 

aan voor een gratis proefles. Ook privé-trainingen zijn moge-

lijk. Voor meer informatie en/of vragen, bel naar 06 30 44 34 85 

of surf naar www.drbm.nl. Met Pilates wordt u bewust van uw 

houding en maakt u een sterker en flexibeler lichaam. Pilates 

is interessant voor mensen met weinig sportervaring, ervaren 

sporters en ouderen.

Zie je als een berg op tegen een confrontatie of een ruzie? 

Of zie je op tegen de gevolgen ervan? Grijp nu je kans om hier 

verandering in aan te brengen en meld je aan voor de workshop 

op woensdag 20 juni, 20.00 uur in de Bilthovense Boekhandel 

info@bilthovenseboekhandel.nl of 030-2281014. De workshop  

wordt gegeven door de auteurs van het boek: ‘Wegwijzer bij 

conflicten; Hoe ontwikkel je jezelf in een conflict?’ 

Stg Bodhisattva organiseert: Lezing door Dhr. P. Schuh. 

Thema: Geestelijke Ontwikkeling. Zondag 17 juni,11.00-

12.30u. Pr. Alexanderw. 54b, Huis ter Heide www.stichting-

bodhisattva.eu

GEFELICITEERD!

Beste Joep. Gefeliciteerd met het einde van je stage. Succes met 

je opleiding. Je collega’s

Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

Topkids let op de kleintjes!Topkids let op de kleintjes!
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Voordaan startte thuis niet echt over-

tuigend. Schaerweijde had zich goed 

hersteld van de thuisnederlaag vorig 

weekend en was heer en meester op 

Voordaan in de eerste helft. De 0-2 

ruststand door doelpunten van Rosa-

line Wedzinga en de Engelse Sophie 

Robinson was verdiend. Schaerwe-

ijde was feller en Voordaan leek be-

vangen door angst en speelde onder 

haar niveau.

Ander gezicht

De woorden van coach Lotte Smets 

in de rust hadden effect. Voordaan 

leek herboren en had de angst inge-

ruild voor zelfvertrouwen. Voorstop-

per Valerie Meijvis gaf het sein door 

diverse keren de Zeister aanval direct 

af te stoppen en om te zetten in een 

Groenekanse aanval. Saskia Koning 

overrompelde keer op keer haar te-

genstander en was zeer gevaarlijk. 

Uit één van die aanvallen kwam ze 

over de achterlijn de cirkel in. Van-

uit haar voorzet was het uiteindelijk 

Charlotte Loozen die in de schermut-

seling voor de Zeister keepster de bal 

over de doellijn tikte: 1-2. De aanslui-

tingstreffer gaf Voordaan nog meer 

vertrouwen en er waren diverse kan-

sen op de gelijkmaker. De gelijkma-

ker kwam van uitblinkster Charlotte 

Loozen die 10 minuten voor tijd de 

rebound van haar eigen doelpoging 

knap benutte. 

De sterkste 

Met nog 10 minuten te spelen was de 

stand weer gelijk getrokken. Na een 

gele kaart voor Voordaan leek Schae-

rweijde weer kansen op de overwin-

ning te krijgen maar het evenwicht 

werd hersteld toen ook Schaerweijde 

met tien speelsters kwam te staan. Een 

Zeister corner werd door snel uitlo-

pen van Voordaan ongedaan gemaakt 

en aan de andere kant redde de Zeister 

keepster bij enkele Voordaan pogin-

gen. Drie minuten voor tijd viel dan 

toch de beslissing. Maxime Terberg 

veegde met haar backhand uit een 

onmogelijke hoek de bal op links in 

het Zeister doel 3-2. Voordaan kwam 

niet meer in de problemen en speelde 

de wedstrijd gecontroleerd uit en had 

zich terecht sterker getoond over twee 

wedstrijden.

Lang seizoen 

Voordaan coach Lotte Smets: “Na een 

slechte eerste helft was het goed om 

te zien hoe een aantal speelsters in 

de tweede helft opstond en het team 

op sleeptouw nam. We hebben met 

veel passie en kracht Schaerweijde 

in de tweede helft overlopen en heb-

ben terecht gewonnen. Het is een lang 

seizoen geweest waarin we wisselend 

hebben gespeeld maar zeker hebben 

aangetoond het Overgangsklasse ni-

veau aan te kunnen. Misschien dat we 

volgend jaar meer moeten focussen 

voor welke wedstrijden we echt wil-

len gaan dan waren we niet zo in de 

problemen gekomen met de play offs. 

Tegelijkertijd nemen we dit soort 

spannende wedstrijden ook weer als 

bagage mee naar volgend jaar. De 

meiden hebben het karwei met veel 

wilskracht af gemaakt en ook de 

steun van de club was fantastisch. Het 

was een mooi en leerzaam seizoen.” 

Na aloop namen een aantal speelsters 
afscheid van Dames 1. Onder andere 

keepster Eline Rentinck, aanvoerster 

Renée Nonnekes namen afscheid. 

Diverse speelsters hebben zich al ge-

meld om volgend jaar de selectie te 

versterken.

Voordaan Dames handhaven zich
De dames van Voordaan hebben zaterdag door een ijzersterke tweede helft

met 3-2 de tweede play off wedstrijd van Schaerweijde uit Zeist gewonnen

en daarmee handhaving in de Overgangsklasse afgedwongen.

Naxine Terberg viert samen met Charlotte Loozen feest na de winnende treffer van Voordaan. (foto Guido van den Burg)

De eerste wedstrijd was gelijk een 

kraker. Tegenstander ZKV uit Zaan-

dam was één van de favorieten voor 

de titel. In een wedstrijd waar vooral 

de zenuwen de boventoon voerde, 

lukt het niet om goed in de wedstrijd 

te komen. Door de druk van ZKV 

werden er teveel fouten gemaakt en 

balverlies geleden. Lang was het 

spannend, maar uiteindelijk trok ZKV 

met 5 -3 aan het langste eind. 

Daarna volgde de wedstrijd tegen 

Woudenberg. In deze wedstrijd was 

het gelijk duidelijk dat hier meer te 

halen viel. Ondanks het veldover-

wicht was het lang wachten op een 

ruime voorsprong. Ook werden er 

verdedigend teveel kansen weggege-

ven, vooral doordat men uit angst te-

veel ruimte weggaf. Gelukkig werden 

er aanvallend genoeg kansen gecre-

eerd en werd er met 6 -3 gewonnen. 

ZKV verloor verrassend genoeg van 

Die Haghe. Zo was er nog een kleine 

kans om de inale te halen, maar dan 
moest er in de laatste groepswedstrijd 

wel eerst gewonnen worden van Die 

Haghe. Die Haghe had in één vak 

erg veel lengte wat het een lastig te 

bespelen ploeg maakte. Maar geluk-

kig had TZ de stijgende lijn te pak-

ken en werd er in deze wedstrijd weer 

beter gespeeld. Er werd gevarieerd 

gespeeld en over meerdere schijven 

kansen gecreëerd. Het ‘lange vak’ 

van Die Haghe werd goed verdedigd 

en het andere vak maakt het verschil. 

Een mooie teamprestatie. Na deze 

wedstrijd was het afwachten wat 

de uitslag was van de wedstrijd van 

ZKV. Die wonnen hun wedstrijd ge-

makkelijk en werden daarmee op on-

derling resultaat eerste in de poule en 

TZ tweede.

In de kleine inale werd gespeeld te-

gen Nic./Alfa College uit Groningen. 

TZ had in deze wedstrijd het initiatief 

en speelde als team misschien wel de 

beste wedstrijd van het toernooi. On-

danks dat Nic. over enkele topspelers 

beschikte had TZ vlak voor tijd een 

voorsprong. Nic kon de achterstand 

door foutjes bij TZ in de laatste minu-

ten omdraaien in een 6 – 5 overwin-

ning. 

TZ C1 4e op het NK voor districtsteams
Afgelopen zaterdag speelde TZ C1 op het Nederlands Kampioenschap voor districtsteams.

Er werd gespeeld in twee poules van vier ploegen waarvan de nummers één tegen elkaar de inale 
zouden spelen en de nummers twee de kleine inale. De ploeg reisde zaterdag om half negen af 

richting Nuenen bij Eindhoven, waar het toernooi plaatsvond. 

De spelers en speelsters van TZ C1 zijn weer een ervaring rijker en zetten een 

kroon op een geslaagd seizoen.

DOS B1 2e op 

Nederlands Kampioenschap
 

Het B1 team van korfbalvereniging DOS uit Westbroek

streed afgelopen zaterdag met nog zeven andere teams

om het Nederlands Kampioenschap. De spelers en publiek 

moesten al vroeg op pad richting Enschede,

want DOS moest direct in de eerste ronde spelen.

Gelukkig was iedereen meteen bij de les en werd de eerste wedstrijd met 

8-3 gewonnen. De volgende wedstrijd speelde DOS geweldig goed korfbal.  

Binnen tien minuten was er al een 7-1 voorsprong bereikt en deze wedstrijd 

ging uiteindelijk met 10-4 gewonnen. Door dit resultaat had DOS aan een 

gelijkspel voldoende in de laatste wedstrijd. De tegenstander, Stadskanaal, 

had ook beide wedstrijden gewonnen, maar had een minder goed doelsaldo. 

DOS begon iets stroever aan de wedstrijd, maar wist in een spannende slot-

fase ook deze wedstrijd te winnen met 6-5. Hierdoor was men eerste in de 

poule geworden en geplaatst voor de inale later op de dag.

Na een lange pauze van 1½ uur was er de inale tegen Merwede uit Slied-

recht. Een ploeg met veel lengte en enkele goede schutters. Ook een team 

dat zich bediende van achterverdedigen, een tactiek die gelukkig in het 

jeugdkorfbal nog weinig wordt gebruikt.

Helaas had DOS deze wedstrijd niet de scherpte in de afronding van de 

eerdere wedstrijden. Schoten draaiden uit de korf of raakte de korf wel, 

maar gingen er niet in. Merwede schoot met name het tweede deel van de 

wedstrijd wel erg zuiver en kon na 2-2 snel uitlopen en uiteindelijk verdiend 

met 7-3 winnen.

DOS mag trots zijn op het B1 jeugdteam. Als kleine vereniging heeft DOS 

een prima prestatie neergezet met een tweede plaats op het Nederlands 

Kampioenschap!
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Woe.
13-6

Gebraden lamsbout 
met muntsaus

of
Rode forelfilet met 

citroensaus 

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
14-6
Vrij.
15-6
Woe.
20-6

Kogelbiefstuk 
met peperroomsaus

of
Gebakken zalmfilet 
met garnalensaus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
21-6
Vrij.
22-6

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, 
Groenekan www.naastdeburen.nl

De Hoogtzomer Tuinfeesten kunnen 

om 2 redenen nooit in het water val-

len. Ten eerste is het grootste gedeelte 

van het festiviteitenterrein overdekt 

en blijven bezoekers onder alle om-

standigheden droog. Ten tweede is er 

genoeg te zien en te beleven om er een 

of twee heerlijke dagen te vertoeven. 

De kramerij onder andere. Tal van 

kraamhouders bieden koopwaar voor 

elk wat wils. Er is altijd wel iets van 

ieders gading bij. Wie in de kramerij 

rondloopt, kan bijna niet ontsnappen 

aan de verlokkelijke geuren van de 

Indonesische Toko die een keur aan 

oosterse gerechten aanbiedt. Er is een 

gezellig terras met tal van drankjes en 

bij Herberg de Kastelein kan men te-

recht voor de Hollandse hap.

Gasten

Vaste gast op de Hoogtzomer Tuin-

feesten is de Kinderboerderij met vol-

op jonge vertroetelbeesten. Gewoon-

weg onweerstaanbaar voor kinderen. 

En als uw kinderen nog meer willen, 

dan liggen er diverse kinderspellen 

voor ze klaar. Henk de Houthakker 

heeft een tafel vol schilderspullen 

waar ze met kwasten en kleuren mo-

gen experimenteren. Tijdens de 2 da-

gen van de Hoogtzomer Tuinfeesten 

maken sfeermakers en artiesten hun 

opwachting. 

Mart Bolt maakt live muziek bij uw 

drankje en hapje. Afgewisseld door 

Semmy Prinsen die de sfeer verhoogt 

met zijn ‘78-toeren-bakiets’. Op 
zaterdagmiddag wordt het podium 

bevolkt door het enthousiaste Eem-

meerminnen zangkoor. Een genot om 

naar al die herkenbare meedeiners te 

luisteren. Zondagmiddag komen er 

weergaloos mooie pianosolo’s, leuke 
liedjes en grappen en grollen van het 

podium. Verzorgd door een van de 

meest begaafde entertainers van de 

regio.

2-daagse festiviteiten bij ‘t Vaarderhoogt

Hoogtzomer Tuinfeesten in Soest
Elk jaar in het derde weekeinde van juni wordt het complete buitenterrein van tuincentrum 

‘t Vaarderhoogt ontruimd om plaats te maken voor de Hoogtzomer Tuinfeesten. Een gratis 

toegankelijk evenement dat aangeboden wordt door ‘t Vaarderhoogt. Een gebaar om de inwoners 

in de regio te bedanken voor het feit dat het tuincentrum dankzij hun sympathie en klandizie loreert.

De Hoogtzomer Tuinfeesten vinden plaats bij ‘t Vaarderhoogt aan de 

Dorresteinweg 72 b in Soest. 

De Westbroekse Zodden is een laag-

veenmoerasgebied. Het gebied dat 

vooral bekend is om zijn trilvenen, is 

rijk aan zeldzame planten en typische 

moeras-, water- en weidevogels. De 

huidige vorm van het moerasgebied 

is te danken aan de turindustrie in de 
middeleeuwen. Later zakte de turin-

dustrie in. De natuur kreeg weer vrij 

spel en de bestaande petgaten en le-

gakkers groeiden dicht. Er ontstond 

een verlandingsproces van water-

planten en oeverplanten. Dit staat nu 

bekend als trilveen. Ook de wildgroei 

in het moerasbos van elzen en wilgen 

heeft de natuur goed gedaan. 

Verder wordt de natuur hier een 

handje geholpen door de beheerder 

van het gebied: Staatsbosbeheer, die 

taken voor haar rekening neemt zoals 

het maaien van de legakkers in het 

najaar. Het gebied, met langgerekte 

plassen en brede sloten (petgaten), 

met daartussen de legakkers, is nu 

een trekpleister voor moeras-, weide- 

en watervogels. In het voorjaar en in 

de zomer zit het moerasgebied vol 

met insecten en andere dieren. Prach-

tige libellen zullen er te zien zijn en 

het geluid van zeldzame vogels kan 

worden gehoord. Het is beslist een 

bijzondere ervaring om eens in zo’n 
“deinend” moeras te lopen vlakbij de 

eigen woonomgeving! 

Verzamelen voor deze spannende 

wandeling over planken en door moe-

ras om 19.00 uur achter Kerkdijk 36, 

Westbroek (Dr.Mientjes). Aanmelden 

bij Henk van Zijtveld, 0346-281266. 

Zie ook www.anvnoorderpark.nl 

Zoddenwandeling 
Op 22 juni vindt de traditionele Zoddenwandeling

van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark plaats. 

Wilt u deelnemen aan de traditionele Zoddenmandeling dan is het dragen van laarzen zeer aan te bevelen.

Westbroeks Zomerfestival
Het jubileumjaar van de Westbroekse muziekvereniging 

Vriendenkring is in volle gang. Na het eerdere Oranjeconcert 

in de feesttent, organiseert de 90-jarige fanfare op zaterdag 

16 juni een gratis Zomerfestival op het ‘dorpsplein’. Met hapjes, 

drankjes en maar liefst tien orkesten, koren en dansgroepen.  

De aftrap van het buitenspektakel, dat om 17.00 uur begint, is voor de leer-

lingen van Vriendenkring. Met zo’n vijftien blazers vullen zij het podium 
op het –deels overdekte- plein naast het Dorpshuis. Om daarna plaats te 
maken voor nog eens negen dans- en muziekgroepen. Voor de kinderen is 

er een springkussen. Vanzelfsprekend zijn er ook allerlei drankjes en hapjes 

te koop, zoals hamburgers, wafels en soep; op 16 juni hoeft niemand hoeft 

naar huis om te eten! 

Om een uur of 21.00 besluit de Brandweerharmonie het feest met een spet-
terende show op het aangrenzende sportveld. Andere groepen die tussen 

17.00 en 21.00 uur optreden, zijn: Dansstudio Femtastic, leerlingen van 

de Brassband Concordia Vinkenveen, Slagwerkgroep Concordia Wijk bij 

Duurstede, Fanfare Cresendo Lopik, Slagwerkgroep Concordia, Zuilens 

Fanfarecorps, Klein Harmonie Orkest Biltse Harmonie en Sparks of Joy uit 
Westbroek. 

Leerlingen van De Vriendekring starten het buitenspektakel.

Op de koets

De paarden van Stal Wouters 

zijn Gelderse Tuigpaarden en 

staan graag voor de koetsen 

aangespannen. Tijdens de 

Landgoeddag op Eyckenstein 

afgelpen zaterdag was er voor hen 

volop gelegenheid belangstellenden 

over de Eikensteeg te vervoeren. 

 

Anderen namen deel aan een 

rondleiding of genoten gewoon wat 

van de natuur. [HvdB]


