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Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

Omwonenden JOP niet blij met publicatie 

Platform Respectvol Samenleven
door Lilian van Dijk

In het Van Boetzelaerpark is een paar jaar geleden een Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) ingericht: 

een metalen constructie met bankjes en een dak erboven, waar jongeren bij elkaar zouden 

kunnen komen zonder overlast voor de omgeving. Dat was althans de bedoeling van de gemeente 

De Bilt. Over hoe deze oplossing in de praktijk werkt, verschillen de meningen.

De knuppel werd in het hoenderhok 

gegooid door een kernlid van het Plat-

form Respectvol Samenleven, die niet 

in de directe omgeving van het Van 

Boetzelaerpark woont, maar er wel 

eens komt. Zijn constatering luidde: 

‘Ik kom net uit het Van Boetzelaerpark. 

Geen scooters gezien of gehoord. Ik 

was bij de ingang aan de rotonde. Daar 

was alles stil. Toen ben ik doorgelo-

pen naar de JOP aan de Utrechtseweg. 

Daar stonden op het veldje wel 20 jon-

geren. Veel drank, muziek, lachen en 

lawaai. Maar daar heeft niemand last 

van. Het is ver van de huizen. Ik ben 

met de jongeren in gesprek gegaan. 

Zij vierden de verjaardag van een van 

hen’. Het kerngroeplid vervolgt: ‘Ik 

reed vanmorgen naar Utrecht en zag 

dat op de hangplek langs de Utrechtse-

weg alles netjes was opgeruimd. Met 

de jeugd valt goed te praten’. 

Quotes

Het stukje werd geplaatst op de web-

site van de gemeente De Bilt en in 

een lokaal huis aan huis blad. Een 

omwonende stuurde een reactie: ‘Tot 

grote verbijstering heb ik het stukje 

‘Biltse Pareltjes van Veilig De Bilt’ 

van woensdag 18 juli 2012 gelezen.’ 

Volgens haar waarneming wordt de 

omgeving van de JOP niet opgeruimd 

door de jongeren zelf, maar door de 

Gemeentelijke dienst. ‘Die mannen 

worden er echt niet blij van dat ze keer 

op keer de zooi mogen opruimen. U 

maakt mij niet wijs dat u dit niet weet 

dat zij dat doen. Wij spreken geregeld 

met deze medewerkers. Echt, zij vin-

den het ook een smeerboel.’ Zelf on-

dernam ze actie: ‘Ik heb burgermees-

ter Gerritsen deze week rechtsreeks 

verzocht stappen te ondernemen en de 

boel op te laten ruimen. De jeugd doet 

dat niet, want na drie dagen lag het 

afval er nog. Na een avond ‘hangen’ 

laten ze de smeerboel: blikjes, lessen, 
papier, stukgetrapte plastic lessen met 
mayonaise en ketchup, brood en wat 

niet al, achter. Gisterenmiddag, dins-

dag 17 juli, was het park uiteindelijk 

door de gemeente opgeruimd.’ De 

omwonende stuurde een groot aantal 

foto’s van het afval als toelichting. 

‘Het trieste resultaat van de jongeren 

die de kinderspeelplaats waar ouders 

en grootouders met peuters zo graag 

komen, elk weekeinde weer vervuilen 

en de smeerboel laten liggen.’ 

Scooters

Ook scooters zorgen voor overlast, 

beweert ze: ‘Bewoners worden uit 

hun slaap gehouden door rondrij-

dende brommers. Hekken en palen 

worden kapot gereden. Dronken en 

high weet de jeugd niet meer wat zij 

doet. Ouderen durven in de avond-

uren het park niet meer in. Met name 

in de weekeinden is het ernstig hoe de 

jeugd daar aan het huishouden is.’ Zij 

besluit: ‘Uw bericht lijkt er op gericht 

de boel te sussen. Of u wenst de an-

dere kant op te kijken. Het zal de zaak 

nog verder doen verpauperen. Geen 

veiligheid in en geen respect voor wat 

ooit een mooi park was, is de weg die 

u hiermee inslaat.’ Het kerngroeplid 

reageerde door zich aan haar bekend 

te maken en meldt: ‘Ik was degene 

die vrijdagavond laat in het park was. 

De volgende ochtend kwam ik heel 

vroeg weer langs het park en zag dat 

alles schoon was. Te vroeg om door de 

schoonmakers opgeruimd te kunnen 

zijn. De jongeren hebben het echt zelf 

gedaan. Omdat ik het een bijzondere 

ervaring vond, aangevuld met het ver-

haal van een van de meiden die er ston-

den, heb ik het verslag ervan die avond 

aan de andere leden van de kerngroep 

gestuurd.’ En hij eindigt met: ‘Onze 

voorzitter maakt geregeld een stukje 

voor de krant onder de kop Veiligheid 

en Respect. Hij heeft ervoor gekozen 

deze ervaring, die heel puur was, als 

voorbeeld te gebruiken. Mooi toch? 

Goed dat hij mijn naam niet vermeld 

heeft, want dan wordt het zo window 

dressing. Het zijn juist dit soort erva-

ringen die mij sterken een bijdrage te 

blijven leveren aan een betere samen-

leving. Goed voorbeeld doet volgen. 

Wij, burgers, kunnen niet alles aan 

de overheid overlaten. Het is wel een 

kwestie van lange adem, en overtui-

ging.’

De controverse tussen omwonenden en het Platform Respectvol Samenzijn 

spitst zich met name toe op het afval dat jongeren al dan niet in het van 

Boetzelaerpark in De Bilt zouden achterlaten.

Amputeer het Dudokcomplex niet
door Henk van de Bunt

Op de locatie van het winkelpand aan de Julianalaan waar de Bilthovense Boekhandel is 

gevestigd is door de politiek gekozen voor hoogbouw van maximaal 5 bouwlagen. Eerder vertelde 

kunsthistorica Korine Hazelzet, dat zij vermoedt, dat de gemeenteraad in 2009, toen het 

Masterplan Centrum Bilthoven vastgesteld is, niet wist dat dit pand ook ‘van Dudok is’ 

en behoort bij De Dudoklat aan de Julianalaan bij station Bilthoven.

Naar aanleiding het artikel in De Vierklank over de winkelaanbouw van 

Dudok’s Julianalat heeft de bewonersvereniging Hart voor Bilthoven zich tot 
het gemeentebestuur van De Bilt gewend met het verzoek het Dudokcomplex 

niet te amputeren. 

Naar aanleiding van deze publicatie 

in De Vierklank over de winkelaan-

bouw van Dudok’s Julianalat heeft de 
bewonersvereniging Hart voor Bilt-

hoven zich tot het gemeentebestuur 

van De Bilt gewend. Voorzitter Kees 

Gramkow: ‘Wij willen graag reageren 

op het pleidooi van mevrouw Hazelzet 

voor het behoud ervan als integraal on-

derdeel van Dudoks creatie. Zij geeft 

op heldere wijze aan dat de laagbouw 

door Dudok expliciet was ontworpen 

om een geleidelijke overgang te cre-

eren naar het lage stationsgebouw. Zij 

vraagt zich af of de opstellers van het 

Masterplan destijds op de hoogte zijn 

geweest van het feit dat de laagbouw 

integraal onderdeel vormt van het 

complex. Navraag onzerzijds leert, 

dat dit inderdaad niet het geval was’. 

Verwonderlijk

Gramkow vindt het achteraf bezien 

verwonderlijk dat deze kennis ont-

brak bij de opstellers van het Master-

plan en dat vanuit de Raad hierover 

ook geen vragen zijn gesteld: ‘Onzer-

zijds hebben wij toen ook niet gerea-

geerd, in de wetenschap dat het com-

plex geen monumentenstatus heeft en 

er dus formeel geen bezwaar gemaakt 

kan worden tegen sloop van een ge-

deelte ervan’. 

Op 28 oktober 2010 is het bestem-

mingsplan vastgesteld, waarin -op de 

plek waar nu de succesvolle formule 

Bilthoven Centraal is gevestigd - het 

Poortgebouw is gepland, als kosten-

drager voor een deel van de centrum-

vernieuwing.

Stagnatie

Gramkow: ‘Nu, in de zomer van 

2012, blijkt dat de vastgoedontwik-

keling volledig is gestagneerd en er 

vooralsnog geen uitzicht is op de rea-

lisering van de invulling zoals in het 

bestemmingsplan voorzien. Het is de 

vraag of de ambities die zijn gefor-

muleerd voor de economische terug-

val, nog leidend kunnen zijn voor de 

concretisering van de plannen. 

Wellicht komt er een moment waarop 

in de raad een aantal heroverwegin-

gen moet worden gemaakt in het licht 

van het nieuwe economisch perspec-

tief dat nu een feit is. Mocht dat mo-

ment zich gaan voordoen, dan pleiten 

wij ervoor het Dudokcomplex niet te 

amputeren, de aanbouw te behouden 

en te bezien op welke wijze kosten en 

baten van de centrumvernieuwing in 

balans gebracht kunnen worden.



U wilt iets 'effe' kwijt
Dat kan! Deze rubriek staat open voor lezers van De Vierklank en kan in-

gezet worden om opmerkelijke zaken onder brede aandacht te brengen. Er 

wordt niet gescholden, persoonlijke zaken zijn niet welkom en het is ook 

niet de bedoeling dat er oeverloze discussies in de krant ontstaan. 

Stukken dienen in Word per mail ingezonden te worden naar info@vier-

klank.nl en mogen niet meer dan 500 woorden bevatten. De redactie be-

houdt zich - zonder opgave van reden - het recht voor om niet tot plaatsing 

over te gaan.
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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

29/7 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

29/7 • 09.00u - Ds. L. Schaafsma
29/7 • 18.30u - Ds. P.H. van Trigt

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

29/7 • 10.30u - Mw. M.D. Walburg

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

29/7 • 10.00u - Jan Pindus

R.K. Kerk O.L. Vrouw

29/7 • 10.30u -  
Woord- en Communieviering

De Bilt

Ger. Kerk (vrijgemaakt)

29/7 • 09.30u - Ds. Onbekend
29/7 • 10.15u - Ds. H Knigge
29/7 • 16.30u - Ds. J de Wolf

Hervormde Gemeente Dorpskerk

29/7 • 10.00u - Ds. W. T. van Voorst
29/7 • 19.00u - Ds. J. den Dikken

Pr. Gem. Immanuelkerk

29/7 • 10.00u - Ds. H.J. Hoekert

Pr. Gem. Opstandingskerk

29/7 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

29/7 • 10.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

29/7 • 10.00u - Dhr. Kees van Gelderen

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

29/7 • 10.30u - Mevr. B. Westerbeek

PKN - Herv. Kerk

29/7 • 10.00u - Ds. C. Evers
29/7 • 18.30u - Ds. E. van Rooijen

Herst. Herv. Kerk

29/7 • 10.30 en 18.00u - Ds. A. den Hartog

Onderwegkerk, Blauwkapel

29/7 • 10.30u - Drs. J. Lotterman

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

29/7 • 11.00u - Ds. J. Bouma

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

29/7 • 10.00u - Ds. N. Noorlander 
29/7 • 18.30u - Ds. T. Cammeraat

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

29/7 • 9.30u - Ds. J. Bouma

St. Maartenskerk

29/7 • 10.00u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

29/7 • 10.00u - Ds. P. Veldhuizen
29/7 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

29/7 • 10.00u - Ds. J. de Jong
29/7 • 18.30u - Ds. J.J. Tigchelaar
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Vakantiebijbelfeest  

en Zomerjeugd2daagse

Ben je tussen de 4 en 12 jaar 
dan ben je van harte welkom op 

het vakantiebijbelfeest dat 15 en 

16 augustus bij de Dorpskerk in 
De Bilt wordt georganiseerd. Van 

’s ochtends 10.00 tot ’s middags 

15.00 uur ben je welkom om te 

zingen, knutselen, luisteren naar 

een Bijbelverhaal, kijken naar 

een toneelgroep, een groot spel 

doen... en nog meer leuke dingen. 

Voor eten tussen de middag wordt 

gezorgd en deelname is gratis.

Ben je tussen de 12 en 15 jaar dan 

liggen er op 15 en 16 augustus 2 
leuke avonden in het verschiet. 

Woensdag 15 augustus van 18.00 
tot 21.00 uur en donderdag 16 
augustus van 20.30 tot 23.30 uur 
is er weer de Zomerjeugd2daagse. 

Woensdag wordt er gezamenlijk 

gegeten en daarna lekker chillen. 

Donderdag moet je je fiets meene-

men…Dan is er in het bos een heel 

gaaf spel. Ook voor deze avonden 
hoeft niets betaald te worden. Kijk 
ook op www.dorpskerkdebilt.nl

Rommelmarkt  

Servicecentrum ‘t Hoekie

Op zaterdag 18 augustus 2012 
houden de vrijwilligers van Ser-

vicecentrum ’t Hoekie van 10.00 

tot 16.00 rommelmarkt. Tijdens 
de rommelmarkt worden kleding, 

speelgoed, keuken- en serviesgoed, 

klein- meubels, boeken, antiek en 

curiosa, verlichting en elektrische 

apparatuur etc. te koop aangebo-

den. De opbrengst van de rommel-

markt wordt dit jaar gebruikt om 

de vrijwilligersactiviteiten in Ser-

vicecentrum ’t Hoekie te behouden.

Heeft u nog spullen, dan kunt u ze 

zelf brengen naar Servicecentrum 

’t Hoekie;  elke zaterdag tussen 

10.00 en 14.00 uur in week 28 en 
29 tussen 09.00 en 17.00 uur en in 

week 32 van 13.00 tot 17.00 uur. 
Spullen kunnen afgeleverd worden 

tot woensdag 15 augustus. Grote 

meubelstukken, witgoed, compu-

ters, of chemicaliën worden niet 

aangenomen.

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15

Oud papier 
Hollandsche Rading

Zaterdag 28 juli wordt door mu-

ziekvereniging Kunst & Genoegen 
oud papier in Hollandsche Rading 
ingezameld. De wagen vertrekt 

om 9.00 uur vanaf ‘Het Rondje’. 
U wordt vriendelijk verzocht de 

papiercontainers en/of het goed ge-

bundelde papier tijdig aan de weg 

te zetten.

Westbroek

Op donderdag 26 juli zamelen 
leden van muziekvereniging De 

Vriendenkring weer oud papier in. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om het 

oude papier vóór 18.30 uur aan de 
weg op of de daarvoor bestemde 

plaatsen te zetten. Inwoners van de 

nieuwbouw worden verzocht ook 

de container op de vertrouwde plek 

neer te zetten.

Simavi zoekt collectanten

Simavi is een hulporganisatie, die 

zich bezighoudt met moeders en 

kinderen in ontwikkelingslanden in 

Afrika en Azië; met name voor 
goed water en hygiëne. In april is 

daartoe de actie ‘wandelen voor 

water’ in geheel Nederland gehou-

den door een groot aantal deel-

nemende scholen. Simavi-vrijwil-

ligers gaven in dit kader op die 

scholen gastcolleges. 

Eénmaal per jaar mag elke hulp-

organisatie een week collecteren 

en voor Simavi is dat in 2013 
week 12 van (17 tot 23 maart). Het 
op te halen collectebedrag is door 

de wetgever bepaald op landelijk 

minimaal 600.000 euro. Komt men 
daar niet aan, dan is toestemming 

voor een volgend jaar niet meer 

gegarandeerd. Daarom zoekt Sima-

vi vrijwilligers die in deze periode 

één of meer dagen willen collec-

teren in een aan hen toegewezen 

gebied in deze gemeente. Aanmel-
den c.q. inlichtingen bij T.P.G. Log-

tenberg, tel. 06 24480881, e-mail 
tpglogtenberg@gmail.com

Ouderenraad De Bilt vergadert

De Ouderenraad van De Bilt ver-
gadert woensdag 1 augustus, om 

14.00 uur in de Coesfeldzaal in 
het gemeentehuis (Soestdijkseweg 

Zuid 173 te Bilthoven). De Oude-

renraad behartigt de belangen van 

oudere bewoners in de gemeente 

en adviseert daarover het College 

en de Gemeenteraad. 

Een week voor de vergadering 

wordt de definitieve agenda gepu-

bliceerd op de website van de 

Ouderenraad: www.ouderenraad-
debilt.nl. De vergaderingen zijn 

openbaar.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Eigenlijk wil ik vooral ons plastic afval beter kwijt. Ik heb de indruk, dat 

de gescheiden inzameling van papier en groenafval in onze gemeente goed 

loopt, maar met plastic ligt dat anders: op de ophaaldagen zie je opvallend 

weinig zakken liggen.

Wie het plastic afval wel scheidt, komt er al snel achter dat het qua volume 

het grootste deel vormt van het restafval dat tot voor kort in z’n geheel in 

de zwarte kliko verdween. Maar waar laat je je zakken? Ze worden immers 

maar één keer per maand opgehaald.

Tijd

Volgens mij wordt het tijd dat de gemeente eens gaat nadenken over een 

andere ophaalfrequentie in 2013. Ik stel voor om zowel het plastic als het 
restafval eens in de drie weken in te zamelen. Dat levert een win-winsituatie 

op, niet alleen voor het milieu maar ook voor de burger:

•  Mensen worden gestimuleerd om het plastic apart te houden, omdat  
anders de zwarte container te vol raakt;

•  Wie het plastic scheidt, wordt eerder van zijn of haar zakken verlost;
•  In z’n totaliteit wordt er per jaar 4 dagen minder huisvuil ingezameld, 

zodat de afvalstoffenhefing omlaag kan.

Tot slot: wie het plastic scheidt, maar desondanks niet met één zwarte kliko 

toe kan, bijvoorbeeld vanwege een grote hoeveelheid luiers of incontinen-

tiemateriaal, kan (nu al) kosteloos bij de gemeente een tweede aanvragen. 

Henk Zandvliet, Bilthoven

Buurtberichten zult u hier gaan ontberen

de gemeente stopt met het faciliteren

u schijnt naar verluidt

en vandaar het besluit

zelf voldoende te communiceren

Guus Geebel Limerick

Adverteren 

in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Ouderen bezoeken Jagtlust
door Henk van de Bunt

In de zomerperiode organiseert de Gemeente De Bilt op verzoek van en in samenwerking 

met de Stichting Dag van de Ouderen een aantal rondleidingen in gemeentehuis Jagtlust 

te Bilthoven. Deze vinden in 2012 plaats op dinsdag 24 juli en dinsdag 7 augustus.

Dinsdag 24 juli was de eerste rond-

leiding voor een gezelschap van 23 

ouderen. Karel Beesemer verzorgt 

deze rondleidingen, omdat ‘het ge-

meentehuis er is voor de burgers is 

en niet andersom’. De oud-wethouder 

gidst met veel enthousiasme al zoveel 

jaar deze groepen door het Biltse ge-

meentehuis. In 1998 nam Beesemer 

afscheid van de lokale politiek, nam 

op verzoek zitting in tal van besturen 

en besteedde daarnaast een groot deel 

van zijn vrijgekomen tijd aan zijn 

grote hobby; het schrijven van boe-

ken en korte verhalen. 

Stappen

Met grote stappen loodst Beesemer 

zijn gezelschap door de Biltse ge-

schiedenis en vertelt en passant één 

jaar voor het ‘gedenkjaar 2013’ over 

de nog steeds sluimerende discussie 

over het ontstaansjaar van De Bilt 

(1122 óf 1113 óf toch maar 1090) en 

komt met hinkstapsprongen in het 

jaar 1849, toen er in De Bilt ongeveer 

1.700 mensen woonden.

De gemeente De Bilt koopt in 1928 

Jagtlust, dat geschikt werd gemaakt 

als gemeentehuis door architect Brie-

et van het Hilversumse architectenbu-

reau Hanrath en in 1932 als raadhuis 

werd betrokken. Hij vertelt over de 

aanbouw van het administratiekan-

toor (in 1997 kwamen de receptie, 

kantine en het administratiekantoor 

geïntegreerd erbij) en sluit af met de 

ontstaansgeschiedenis van de Nieuwe 

raadzaal (Mathildezaal).

Rondleiding

Deze rondleiding was de eerste van-

uit de inmiddels gerestylede oude 

raadszaal ‘op zolder’; een feit, dat 

Beesemer uiteraard niet ongemoeid 

laat. Daarna bij de rondleiding zelve 

is Beesemer echt in zijn element. Bij 

elke kamer of zaal weet hij het nodige 

te vertellen: over de kamers van de 

collegeleden van nu en over zijn ei-

gen kamer van weleer. In de Traverse 

neemt de Fotoclub Bilthoven het even 

over en wordt de daar ‘lopende’ ex-

positie nader toegelicht. Maar bij het 

Herdenkingsmonument (Oorlogsmo-

nument 1958) van Jaap Kaas neemt 

de verteller, schrijver en kunstlief-

hebber Beesemer de regie weer over: 

‘Jaap Kaas was een beroemd Joodse 

beeldhouwer. Hij was tevens docent 

aan het Instituut voor kunstnijverheid 

in Amsterdam. 

Door onder te duiken bij een Rotter-

dams arbeidersgezin slaagden hij en 

zijn vrouw erin te overleven. Na de 

oorlog was Jaap Kaas een getekend 

man. Vele van zijn jonge leerlingen 

waren omgekomen. Zijn oorlogs-

herinneringen lieten hem niet met 

rust. Op 4 oktober 1972 overleed Jaap 

Kaas in Amsterdam’. 

Voor 7 augustus a.s. is aanmelding 

nog mogelijk bij mevr. Buitenhuis 

(tel. 0346 212390), dhr. v.d. Loo (tel. 

030 2253588), mevr. Stijlaart (tel. 

0346 214749) en mevr. Verkuil (tel. 

030 2202701). 

Er had zich een maximaal aantal deelnemers aangemeld voor de rondleiding.

Bewonersinitiatief glasvezelbarometer

‘Mis de glasvezelboot niet’

Vorige week informeerden we over de glasvezelbarometer, een 

initiatief van inwoner Wouter Pijnacker Hordijk. Pijnacker 

Hordijk begeleidt grote bedrijven en instellingen bij het 

invoeren van nieuwe communicatievoorzieningen in hun 

organisatie en is bang dat De Bilt / Bilthoven de boot gaat 

missen. Met de glasvezelbarometer probeert hij een nieuwe 

impuls te geven.

De glasvezelbarometer heeft een voorkant en een achterkant. De voorkant 

is het gedeelte waar iedereen bij kan. Op de website www.glasvezelbaro-

meter.nl staan nieuwsberichten, achtergrondinformatie en er is een barome-

ter waarop je kunt zien hoe deelnemers aan de Glasvezelbarometer denken 

over een glasvezelaansluiting: is dat een ‘ja’, een ‘nee’, of is het nog ‘on-

bestendig’?

Voor- en achterkant

Om te zorgen dat alleen bewoners invloed hebben op de stand van de baro-

meter heeft hij ook een ‘achterkant’. Via die achterkant krijg je toegang tot 

het bewonersgedeelte en kun je onder meer je stem uitbrengen. Maar je kunt 

ook zien hoe de verschillende providers het ‘doen’. Kiezen voor groot hoeft 

niet altijd jouw keuze te zijn, maar het helpt wel als je ziet hoe het staat met 

de belangstelling voor de verschillende providers.

Via de ‘achterkant’ heb je als bewoners ook toegang tot het discussiege-

deelte. Dat gedeelte is bewust besloten, want er zijn al open forums genoeg 

waar iedereen zijn mening kan ventileren. En als er voldoende animo voor 

is, dan bestaat er de voorkeur om de discussie vervolgens echt met elkaar te 

voeren met een kop kofie of een biertje erbij. Zo ingewikkeld is het niet om 
dat met een paar bewoners af te spreken.

Meedoen

Het initiatief is net gestart. Een aantal uitnodigingen is uitgezet in eigen 

kring. Sommigen daarvan pakken het op en geven het stokje weer door in 

hun omgeving. Het zal even tijd kosten, maar zolang mensen de uitnodiging 

die zij zelf ontvangen weer doorzetten naar anderen groeit het initiatief ver-

der door. Op de site is komt overigens ook een mogelijkheid om zelf een 

uitnodiging aan te vragen. 

Bij de nieuwsberichten is de laatste stand van zaken te lezen. Na de zomer-

vakantie wordt de  balans weer opgemaakt. Wouter Pijnacker Hordijk: ‘Of 

we de 30% dan hebben gehaald? Ik ben daar niet pessimistisch over. Maar 

we moeten er nog wel wat voor doen’!

Gezocht: jonge spelers 
voor theaterspektakel

Na ‘Een midzomernachtdroom’, ‘De revisor’ en ‘Binnenskamers’ komt Theater in het Groen in 2013 

met haar nieuwe, grootschalige locatievoorstelling: Shakespeare’s ‘Naar het U lijkt’. 

‘Naar het U lijkt’ is een romantische 

komedie, waarbij onder andere op 

lichtvoetige wijze de draak wordt 

gestoken met de ophemeling van het 

platteland en de rurale levenswijze. 

Filosoische overpeinzingen wisselen 
in sneltreinvaart met een klassieke 

‘comedy of errors’, waarin de com-

plicaties van de liefde centraal staan. 

De afgelopen jaren heeft Theater in 

het Groen naam gemaakt met haar 

theatervoorstellingen op locatie in 

Groenekan. De stukken van TIHG 

zijn muzikaal, kleurrijk, verbinden 

serieuze thematiek met een lichtvoe-

tige aanpak en trokken al gauw zo’n 

1200 bezoekers. 

Een week lang kon het publiek kennis 

maken met een prachtige speelplek 

in de open lucht, waar meer dan 100 

vrijwilligers uit Groenekan en om-

streken onder begeleiding van pro-

fessionele kunstenaars een avondvul-

lende voorstelling wisten te maken. 

Amateurspelers met weinig of geen 

ervaring stegen tot ongekende hoog-

te, tot verbazing en bewondering van 

het publiek. 

Voor ‘Naar het U lijkt’ zijn de eerste 

audities geweest en de meeste rollen 

zijn inmiddels ingevuld. Toch worden 

nog enkele spelers gezocht. Het gaat 

hierbij om spelers in de leeftijd 20-

30 jaar (2 vrouwen, 1 man). Heb je 

enige acteerervaring en zie je er niet 

tegenop een jaar lang, één avond in 

de week, intensief te repeteren? Zie je 

jezelf al staan in een grootschalige lo-

catievoorstelling, compleet met live-

muziek, dansers en zangers? Meld je 

dan aan. 

Theater in het Groen werkt met ama-

teurspelers, maar amateur is niet het-

zelfde als amateuristisch. Ervaring is 

minder belangrijk dan instelling. Re-

gisseur Timon Blok, regie-assistente 

Erika Mous en een team van profes-

sionals - ondersteund door een pro-

ductieteam - staan borg voor goede 

begeleiding.

Mocht je belangstelling hebben om 

deel te nemen aan de auditie, dan kun 

je je via de mail aanmelden bij Ti-

monblok@telfort.nl. Je ontvangt dan 

nadere informatie over de precieze in-

houd van de auditie. Voor vragen kun 

je bellen met artistiek leider Timon 

Blok (06-51604554). 

Het jaar 2013 is voor de gemeente 

De Bilt en haar zes kernen een bij-

zonder jaar door de viering van 

haar 900 jarig bestaan. Theater in ’t 

Groen zal daar met het stuk ‘Naar 

het U lijkt’ in goede samenwerking 

met Landgoed Eyckenstein een uitzonderlijke bijdrage aan leveren.

De voorstellingen zijn gepland tussen 3 en 10 juni 2013 en zullen worden 

gehouden ten noorden van de vijver, gelegen achter  Eyckenstein aan de 

Dorpsweg in Maartensdijk. Ook de eraan voorafgaande repetities zullen 

daar worden gehouden. 

‘Hollandse nieuwe’ in De Bremhorst

Afgelopen woensdag was er een echte Hollandse middag in de 

recreatiezaal van Woonzorgcentrum De Bremhorst. Er stond een 

schitterende oude haringkar van een viswinkel uit De Bilt voor 

de verkoop van haring. De haring vloog als ‘zoete broodjes’ over 

de kar. Bij de liefhebbers gleed de haring gretig naar binnen.

Naast de haringkar was er ook het bekende accordeon duo Wim en Lies. Ze 

maakten er een gezellige boel van met oude Hollandse liedjes. Naast het ha-

ring happen werd er ook een lekker drankje geschonken . Bovendien was er 

een bewoonster jarig die haar verjaardag uitbundig in de zaal vierde. Ieder-

een genoot met volle teugen van deze gezellige middag! (Berber Holwerda)

De haringkar in De Bremhorst was in trek.



VOORDEEL HELE WEEK

100
gram 2.49

100
gram 1.59

500
gram 4.50

500
gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 26 juli
t/m woensdag 1 augustus

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

VLEESWAREN DUO

GEHAKTDAG

York ham

Runderrollade

Filet Americain
Sellerysalade

Half om half gehakt 1 Kg.  | 4.98   

Rundergehakt 1 Kg.  | 5.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 5.98

SALADE-DUO

2x 100
gram 2.49

2x 100
gram 2.49

Nieuw-Zeelandse 
Entrecôte of ribeye

Varkenshaas saté

Gemarineerde 
kipfilet

Filetlapjes
naturel of gemarineerd

3 biefstukjes
4 schnitzels 
8 hamburgers

6.-
6.-
6.-

 DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
gram 5.50

100
gram 1.00 100

gram 1.25

DJAKARTA MIX OF 
HUISMIX

HEERLIJKE 
ROOMBRIE

Versgebrande noten!

VOORDEEL HELE WEEK

BBQ HAMBURGERS
10

stuks 7.50

BBQ
   special!

Alle stamppotten

Alle rauwkost

_____________________ 100 GRAM  0,60

Alléén DONDERDAG

Vers gesneden

Meloenmix
Volle bak

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Luxe

Sla mix
Zak 150 gram

•   Kip-kerrie
MET GROENTERIJST _______ 100 GRAM 0,99

•  Varkenshaas
MET GEB.AARD. _________ 100 GRAM 0,99

•  Tagliatelle
MET ZALM ____________ 100 GRAM 0,99

Hollandse

Bloemkool
Per stuk

0,79 0,99

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

Voorgekookte 

Bistro Krieltjes _  500 GRAM  0,89

Hollandse

Komkommers ______ 2 VOOR  0,99

Alle Lasagnes
_________________________  100 GRAM  0,99

MAANDAG 30 JULI, DINSDAG 31 JULI 

EN WOENSDAG 1 AUGUSTUS

Volop Hollandse 

AARDBEIEN, KERSEN, ZACHT 

FRUIT, PERZIKEN en NECTARINES

De Lekkerste!!!

Alle kleine soorten TOMATEN

NU 35 soorten ___500 GRAM 1,98

0,99
nieuwe soorten



 De Vierklank 5 25 juli 2012

Expositie Coralie van Oostveen - Vriesendorp
door Henk van de Bunt

Ter gelegenheid van haar 100ste geboortedag werd van 18 tot en met 22 juli in de voormalige 

Versmarkt van Ad Baars aan de Waterweg 110 te De Bilt een expositie gehouden van 

schilderijen en tekeningen van Coralie van Oostveen - Vriesendorp. 

Coralie woonde van 1936 tot 1972 met haar gezin aan de Groenekanseweg in De Bilt. 

Coralie van Oostveen - Vriesendorp 

is op 17 juli 1912 in het Belgische 

Schaerbeek geboren, volgde van 

1928 tot 1933 de Rijksacademie 

voor Beeldende Kunsten in Rotter-

dam en verhuisde begin dertiger ja-

ren naar de gemeente De Bilt, waar 

zij tot aan haar overlijden op vrij 

jonge (60) jarige leeftijd heeft ge-

woond en altijd vanuit haar gevoel 

getekend en geschilderd heeft. In 

haar werk wisselde ze olieverfschil-

derijen af met pen- en potloodteke-

ningen. In haar latere jaren heeft ze 

zich meer toegelegd op pentekenin-

gen van bloemen en vlinders. 

Expositie

Coralie heeft nooit geëxposeerd en 

haar grote productie van schilderijen 

en tekeningen bleef altijd binnen het 

pand aan de Groenekanseweg. Haar 

zoon Arie Anton heeft alles fotogra-

isch vastgelegd. 
Het originele werk heeft hij bij zijn 

broers en zus verzameld en een se-

lectie daarvan was aan de Water-

weg te bekijken. Van deze unieke 

gelegenheid is boven verwachting 

door zo’n 150 bezoekers gebruik 

gemaakt. Arie Anton van Oostveen: 

‘Het was inderdaad veel meer dan 

we hadden gedacht. Heel veel waren 

door het artikel in De Vierklank er 

op geattendeerd. Er waren mensen, 

die vroeger in de buurt woonden of 

anderszins mijn moeder hebben ge-

kend’.

Dante

Op de tentoonstelling treffen we de 

inmiddels 97-jarige mevrouw ten 

Kate, die nog steeds in Bilthoven 

woont. Zij vertelt dat zij in 1951 

naast de familie van Oostveen aan 

de Groenekanseweg is komen wo-

nen en deze expositie ook als een 

soort reunie te zien: ‘Het was heel 

leuk om naast het werk van mijn 

buurvrouw van weleer ook haar kin-

deren weer eens te ontmoeten’. Ook 

de bijna 99-jarige Tine van Waning 

uit Bilthoven reageert enthousiast: 

‘Ik wist helemaal niet, dat Coralie 

Vriesendorp in Bilthoven was gaan 

wonen. Ik heb met haar op de Aca-

demie in Rotterdam gezeten’. Als 

bewijs wordt een foto uit 1932 van 

‘de anatomie-les van docent Hoppe’ 

getoond. Tine van Waning vond de 

bescheidenheid van het werk van 

Coralie van Oostveen zo kenmer-

kend en dat had ze ook in de Ex-

positie teruggevonden. En passant 

verbetert zij een onderschrift van 

een tekening van Coralie, gemaakt 

tijdens de lessen op de Academie: 

‘Dat is geen Ceasar-studie, maar een 

Dante-studie’. 

Vervolg

Arie Anton van Oostveen vertelt nog 

niet helemaal een duidelijk beeld te 

hebben over een herhaling of ver-

volg van deze expositie: ‘Natuurlijk 

moeten we eerst deze expositie eva-

lueren. Mijn broers en zus worden 

daar ook natuurlijk bij betrokken 

en ook de kleinkinderen realiseren 

zich al dat zij de volgende generatie 

zijn, die het werk van oma kunnen 

gaan beheren. Inmiddels zijn er al 

wel contacten c.q. mogelijkheden bij 

het KNMI en het RIVM betreffende 

expositieruimten. Maar eerst moeten 

we even bijkomen’, aldus een dui-

delijk verbaasde maar ook tevreden 

van Oostveen.

In de voormalige Versmarkt van Ad Baars aan de Waterweg 110 te De Bilt 

werd een expositie gehouden van schilderijen en tekeningen van Coralie van 

Oostveen - Vriesendorp.

De bijna 99 jarige Tine van Waning overhandigde de kleindochter van Coralie 

van Oostveen deze foto uit dec. 1932 en schreef daarbij het volgende: Hierbij 

een foto uit 1932. Je grootmoeder zit hier op de stoel (waarachter ik met bril) 

in de anatomieles.

advertentie



INTERNET
Eindelijk is het zover: onze nieuwe website is 
live! Neem gerust een kijkje op onze nieuwe site! 

Helemaal vernieuwd met de laatste updates! 
Met daarop alle mogelijkheden die wij u kunnen 

bieden en u kunt bijvoorbeeld ook uw barbecue 

direct bestellen. Onze wekelijkse reclame is daar 

ook al vanaf maandag live te zien!
Welkom op: www.slagerijvanloo.nl

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 28 juli. Zetfouten voorbehouden.

Lekker gevuld met brie en omwikkeld met 

katenspek. Ca. 15 min in de oven op 160°C.

GEVULDE VARKENSHAAS

 100 GRAM NU  € 1,75

Gemak dient de mens. 

Met gratis kruidenboter!

MALSE BIEFSTUK

 100 GRAM € 2,35 NU VOOR € 1,95

Uit onze poeliershoek: 

lekker gepaneerd en gekruid.

KIPSCHNITZELS

 4 STUKS € 5,00

Uit onze specialiteitenhoek: 

met o.a. varkensfilet, paddenstoelensaus, 

crème fraiche, kruiden en kaas.

VLEES LASAGNE

 100 GRAM NU € 1,45

Zonder kleurstof dus puur natuur! 

Met gratis kruiden. 

RUNDERGEHAKT

 500 GRAM € 3,75

Van ons bekende varkensvlees: 

voor in de pan of op de barbecue.

PROCUREURLAPJES

 500 GRAM € 4,98

Lekker gemarineerd en gekruid. Lekker mals.

ZOMERSTEAKS 4 STUKS € 7,00

Lekker in uw salade. Gepekeld en gerookt.

GEROOKTE KIPFILET

 100 GRAM € 1,75

Ouderwets lekker. Wie kent ze niet?

RUNDERSTOOFLAPJES

 500 GRAM € 4,98

Voor in de pan of op de barbecue. 

Lekker gekruid en voorgegaard.

BARBECUE BURGERS

 5 STUKS NU € 3,50

Uit onze traiteurhoek: 

met o.a. kipfilet, sesamsaus en grove groenten 

JAPANSE SCHOTEL

 100 GRAM € 1,25

Varkenshaas, ui, katenspek en rozemarijn 

in een sleetje. Lekker in de oven.

TOURNEDO SLEETJE

 100 GRAM € 1,95

Lekker gemarineerd. 

Voor de pan of op de barbecue.

LAMSVLEES SPIESJES

 100 GRAM NU € 2,75

• Orthopedische Revalidatie 
• Begeleiding van Ouderen
• Sportbegeleiding
•  Samenwerking UMC 

sportgeneeskunde
• Medical Taping Concept
• Mulligan Methode
•  Aangesloten bij netwerk 

claudicatio intermittens
•  Begeleiding bij diabetes 

mellitus type II

Robouw is sinds 2002 gevestigd 

in gemeente De Bilt. Eigenaar Ron 

van Leusden steekt zelf graag 

de handen uit de mouwen, maar 

houdt inmiddels ook supervisie 

over 9 medewerkers. Sinds begin 

dit jaar is Robouw gevestigd in een 

ruimer pand aan de Molenkamp 

30 in De Bilt (voorheen vestiging 

bouwbedrijf Van Dijk en De Jong).

In de moderne werkplaats is 

voldoende ruimte om verder te 

groeien. Robouw is gespecialiseerd 

in totale verbouwingen inclusief 

aanbouw, keuken, badkamer etc. 

Maar ook voor de kleinere klussen 

in en om het huis kunt u bellen 

voor een deskundig advies en 

vrijblijvende offerte. Maatwerk en 

kwaliteit zijn de speerpunten van 

Robouw. U bent van harte welkom 

om een keer persoonlijk kennis te 

komen maken.

Renovatie en uitbouw

Badkamer met inloopdouche en bad

Robouw BV - Molenkamp 30 

3732 EV De Bilt

Tel. 030-2280478

Mob. 06-54228555

info@robouwbv.nl  

www.robouwbv.nl

Op maat gemaakte kamer en suite
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Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

Dieren 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

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 

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

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij
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30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt
030-2746772 • www.curves.nl

advertentie

Zomerexpositie in de Kwinkelier

Van 1 augustus tot 1 september exposeert Minke Koopmans 

in De Kwinkelier te Bilthoven met een vrolijke verzameling 

zomerse kunst. Telkens zoeken naar nieuwe vormen, 

experimenteren met nieuwe materialen. Het resultaat: 

objecten in perspex en staal, schilderijen in acryl en met 

gemengde technieken. Dat is de kunst van Minke Koopmans.

‘Ik vind het leuk om met mijn kleur-

rijke kunst voor een vrolijke noot 

te zorgen in de Kwinkelier’ zegt 

Minke. Er zijn schilderijen te zien 

en objecten van staal en perspex. 

Mijn kunst is voor iedereen, dus de 

prijzen zijn bescheiden’ verzekert 

Minke ons. De vorige expositie in 

de Kwinkelier van Minke was in de 

expositieruimte van BeekK en was 

een groot succes. De expositie is te 

zien in de winkel van mede-kunste-

naar Aljona Belyaeva (voormalige 

groentezaak, De Kwinkelier 13) en 

is geopend op woensdag, vrijdag en 

zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Werk van Minke Koopmans

Ineke Dorresteijn heeft een passie voor weer, maar zet zich ook met 

veel energie en toewijding in voor het goede doel.

Bikeshop Maartensdijk 

verandert van naam
Per 1 augustus zal Bikeshop Maartensdijk worden 

overgenomen. Op zaterdag 4 augustus zal deze 

overname worden geëffectueerd in de winkel aan 

Maertensplein 25 te Maartensdijk. 

De afgelopen periode is er het nodige verbouwd met als resultaat 60m2 ex-

tra showroom, waarin de nieuwste modellen kunnen worden getoond; alle 

A-merken zijn vertegenwoordigd.

De winkel zal de service behouden die de inwoners van Maartensdijk ge-

wend zijn van Bikeshop Maartensdijk. Tevens zal het huidige team onge-

wijzigd blijven, zij zullen u weer vakkundig van dienst zijn.

Zonnetje

Uiteraard zullen de klanten ook in het zonnetje worden gezet. Tijdens deze 

feestelijke opening zal er een poffertjeskraam staan, om de gehele dag gra-

tis heerlijke poffertjes uit te delen. Ook ontvangen de eerste 10 klanten die 

een nieuwe Batavus iets aanschaffen een cheque voor een midweek Center 
Parcs.

Prijsvraag

De winkel zal een nieuwe naam krijgen: dit wordt bepaald door Maartens-

dijk! Iedereen mag een inzending doen. De naam die gekozen wordt zal 

daadwerkelijk op de gevel komen. De winnende inzending wordt beloond 

met een iets t.w.v. €399! De bekendmaking van de naam en de prijsuitrei-
king die daarbij hoort, zal later volgen. De inzending dient achtergelaten te 

worden in de winkel, daar staat een speciale box voor deze prijsvraag.

C1000 brood scoort in Consumententest

door Marijke Drieenhuizen

De consumentenbond heeft een broodtest uitgevoerd. Zij selecteerden uit 300 soorten 

supermarktbrood 15 volkoren- en 10 meergranenbroden. De broden werden getest op 

zout- en vezelgehalte en op de informatie die op het etiket vermeld staat. Ook de prijs 

maakte onderdeel van de test uit. De C1000 broden Boeren meergranen, Grof volkoren 

en Fijn volkoren behaalden de plekken 1, 3 en 4.

In de Consumentengids van juli/au-

gustus 2012 wordt de test volledig 

beschreven. Daar nemen ze ook het 

vooroordeel weg, dat hoe donkerder 

het brood is hoe gezonder het zou 

zijn. Kleur en prijs zeggen weinig 

over de staat van het brood. Lekker en 

gezond brood hoeft dus niet duur te 

zijn: C1000 ijn volkoren komt als de 
beste uit de test én wordt aangeprezen 

als beste koop. Het zoutgehalte is re-

delijk, het vezelgehalte zeer goed en 

de vermelde informatie op het etiket 

matig. Daar staat tegenover de vrien-

delijke prijs van één euro.

Wet

Bij wet zijn verschillende zaken om-

trent brood vastgelegd. Zo moet een 

heel brood minimaal 480 gram aan 

droge stof bevatten. Ook het zoutge-

halte is in 2009 op initiatief van de 
sector door de overheid verlaagd. In 

vergelijking was brood dat werd ge-

bakken in 2007 20% zouter dan het 

brood wat nu wordt gebakken en het 

ligt in de bedoeling dat volgend jaar 

het toegestane zoutgehalte van 0,4 

gram in een boterham nog verder naar 

beneden wordt bijgesteld.

Aanbieding

Johan de Zeeuw vertelt blij te zijn dat 

zijn organisatie zoveel energie heeft 

gestopt in het vinden van het juiste 

proces voor het samenstellen van het 

C1000 brood. ‘Het is mooi dat ze die 
geleverde energie terugvinden in de 

tabel van deze test van de Consumen-

tenbond. Drie broden bij de eerste 

vier plekken is toch een prachtig re-

sultaat’. 

De broden worden elke dag vers aan-

geleverd en de geselcteerde en win-

nende broden zullen tijdelijk voorzien 

worden van een sticker met ‘beste uit 

de test’en ‘beste koop’. ‘Om onze 

klanten nog voordeliger te laten ken-

nismaken met onze winnende broden 

zullen dezen vanaf woensdag 1 au-

gustus tot en met dinsdag 7 augustus 

worden aangeboden met de 2de voor 

de halve prijs’.

Biltse meteoroloog Ineke Dorresteijn 
brengt bundel “Weergedicht” uit

door Lilian van Dijk

Een boek vol gedichten over het weer. Echt iets voor ons Nederlanders, want praten we niet 

de hele dag over het weer in ons land of bij onze vrienden of familie die op vakantie zijn? 

Ineke Dorresteijn, meteoroloog uit De Bilt, stelde een bundel samen met werk van 

Nederlandse dichters dat gerelateerd is aan weer en weersomstandigheden.

Ineke kwam in 1978 
bij het KNMI in dienst. 

‘Na de middelbare 

school ben ik secreta-

resse geworden, maar 

ik dacht: ik wil niet 

jarenlang op kantoor 

zitten. Daarom ben ik 

een jaar naar het bui-

tenland gegaan en na 

terugkomt heb ik in een 

beroepengids gekeken. 

Ik vond er een functie 

bij het KNMI. Dat trok 

me wel.’ 

Ze werd aangenomen 

en verhuisde na enkele 

jaren van haar woon-

plaats Driebergen naar 

een kamer in De Bilt. 

‘Ik begon bij het KNMI 

als secretaresse, maar 

raakte geïnteresseerd 

in het beroep van me-

teoroloog. Daarom heb 

ik mijn wis- en natuur-

kunde bijgespijkerd en 

heb als eerste vrouw 

in De Bilt de HBO-op-

leiding praktische me-

teorologie gedaan. Het KNMI en de 

luchtmacht verzorgen die opleiding 

samen, elk voor de helft. Op mijn di-

ploma staat dan ook dat ik “oficier in 
de meteorologie” ben. Grappig vond 

ik dat.’ Meer dan twintig jaar bleef ze 

het KNMI trouw. ‘Ik maakte weers-

verwachtingen voor klanten. Dat 

varieerde van particulieren die met 

vakantie gingen tot bedrijven en de 

landbouw. Ik heb zelfs verwachtingen 

voor postduiven gemaakt.’

Weathernews

Uiteindelijk kwam ze bij de medi-

ameteorologie terecht. ‘Ik heb ja-

renlang het weerbericht op de radio 

gedaan, waaronder ook de wereldom-

roep, en een jaar het weerbericht op 

tv gedaan, en ik heb weerberichten 

gemaakt voor bijvoorbeeld teletekst 

en kranten.’ Op een gegeven moment 

betichtte Meteoconsult het KNMI van 

valse concurrentie, omdat het als een 

overheidsbedrijf geen commerciële 

activiteiten mocht plegen. ‘Uiteinde-

lijk werd besloten om mijn afdeling 

af te stoten. Er is toen een particulier 

bedrijfje opgericht en daar ben ik in 

meegegaan.’ Ineke werkt nog steeds 

voor dit bedrijf, dat tegenwoordig 

deel uitmaakt van Weathernews. Ne-

gentien jaar geleden, 

toen ze bij de radio 

werkte, begon ze ge-

dichten over het weer 

te verzamelen. ‘In die 

tijd was er veel vraag 

naar spreuken over het 

weer. Ik vond ze lelijk, 

vanwege hun kromme 

rijm en dergelijke, dus 

ging ik op zoek naar 

gedichten. Die stapel 

halve en hele gedich-

ten die zo ontstond 

bewaarde ik om er ooit 

iets mee te doen.’  

Yabonga

Buiten haar reguliere 

werk doet Ineke nog 

meer: ‘Ik werk ook als 

vrijwilliger bij SWO, 

bij het optekenen van 

levensverhalen. En een 

keer per half jaar ga ik 

twee weken naar Kaap-

stad in Zuid Afrika om 

workshops meditatie 

en lichaamswerk te ge-

ven voor een project, 

Yabonga, dat kinderen 

en jongeren met HIV en aids steunt 

in allerlei opzichten.’ Ineke somt op: 

‘Voeding, school, opleiding, werk en 

gezondheid. Eten is basic. 

Community mothers koken daar een 
paar keer per week voor de kinderen.’ 

Zielig zijn ze niet, vindt Ineke: ‘Ze 

zijn bezig te overleven en hebben een 

enorme levenslust. Mijn uitgangs-

punt is dat ieder mensenleven even-

veel waard is. Ik zie hen als mensen 

die volle potentie hebben om in het 

leven te staan en hun weg te vinden. 

Maar ze kunnen alle steun gebruiken. 

Je geeft wat je hebt en zij ontvangen 

en geven wat zij hebben. Het zijn ge-

weldige mensen.’ Ze vergelijkt de si-

tuatie daar met die in Nederland: ‘Wij 

hebben tijd, geld en energie over. Het 

is geweldig om erheen te gaan en te 

vragen: “Wat kan ik voor jullie bete-

kenen, wat is mijn bijdrage?”.’

Cadeautje

Vijf jaar geleden besloot Ineke de 

Nederlandse weergedichten die ze al 

zo lang verzamelde in een bundel bij-

een te brengen en te publiceren. ‘Ik 

heb ze gerubriceerd op seizoen. Ik 

heb er zo’n plezier in gehad om dat 

te doen. Vanwege het copyright ben 

ik op het internet gaan zoeken naar 

de auteurs van de gedichten. Je leest 

dan ook biograieën van die mensen. 
Met sommige dichters die in deze tijd 

leven heb ik contact gehad.’ Er staan 

ook gedichten in uit vroeger tijden. 

‘Toen waren we nog veel afhankelij-

ker van het weer.’ Het is een ontzet-

tend leuk boekje geworden dat ook 

heel geschikt is als cadeautje.

“Weergedicht” kost vijftien euro 

en kan worden besteld via weerge-

dicht@hotmail.nl. Ook is het boekje 

te vinden bij Boekhandel Bouwman 

in De Bilt. De opbrengst gaat naar 

Yabonga, een project van de stichting 

Orange Babies.



Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
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WWW.NAGELFASHION.NL
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Vakantiefoto’s

Ook daarvoor 
ga je even naar Primera

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

CITROEN DS3 1.6 VTI 16V

2011, 31.000, ZWART MET, CRUISE C, 

CLIMATE C, ER, CV, SB, AIRDREAM, 

RAD/CD, MLV, ABS, LMV

€ 17.350,00

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C1 1.0 12V AMBIANCE 3DRS 2007 39.000 ZWART, AIRCO, ABS, AIRBAGS, RAD/CD, LMV, ER, CV  € 5.700,00 

CITROEN C4 1.6 16V VTI AMBIANCE 2011 24.000 ZILV GRIJS MET, LMV, CRUISE C, CLIMATE C, ABS, 

RAD/CD, REGENS, MLV, ESP, ER, SB, CV  € 17.950,00 

CITROEN C5 2.0 HDIF AUT 2010 164.000 GRIJS MET, HALF LEDER, RAD/CD/NAV, ABS, ASR, 

CLIMATE C, CRUISE C, LMV, PARKEERHULP  € 18.950,00 

PEUGEOT 1007 1.4 GENTRY 2006 70.000 GRIJS MET, AIRCO, CRUISE C, LMV, AFN TREKH  € 6.950,00 

PEUGEOT 107 1.0 12V SUBLIME 5DRS 2009 21.000 TANGERINE MET, ABS, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD  € 6.750,00 

PEUGEOT 206 1.6 16V QUICKSILVER 2003 92.000 ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, RAD/CD  € 5.950,00 

PEUGEOT 307 SW 2.0 16V 2007 123.000 GRIJS/BEIGE MET, CLIMATE C, CRUISE C, ESP, ABS,

PREMIUM NAVTEG RAD/CD/NAV, LMV, AFN TREKH, REGENS  € 9.250,00 

PEUGEOT 406 2.0 16V BREAK GENTRY 2003 167.000 D BLAUW MET, ABS, CRUISE C, RAD/CD WISS, ESP, 

CLIMATE C, LMV, TREKH, MLV, ER, CV, SB  € 3.750,00 

RENAULT SCENIC 1.6 1999 180.000 GROEN MET, AIRCO, ABS, RAD/CD, TREKH, ER, CV, SB  € 2.250,00

Turks 
breekbrood

Gevulde 
koeken

1,95

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

4 +1   gratis

Maertensplein 37, Maartensdijk  |  Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

20 rozen 
voor € 5,95

 
Schalen met vetplanten 

voor buiten 

v.a. € 4,50

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

S A L E !!!!!!!
 

Bekende merken zoals 
Calvin Klein, Hugo Boss,
Lacoste, Joop aftershave, 

eau de toilette, deo,
bad-, bodyproducten 

en make-up van Lancôme 

nu met 25 - 60%  korting
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advertentie

Larp, nooit van gehoord? Het bete-

kent in het Nederlands: levend rol-

lenspel. Als je gaat larpen, verzin je 

voor jezelf een personage. Sommige 

larpers een fantasieras zoals een elf 

of een ork, waar anderen een ridder 

of een magiër spelen. Je mag het al-

lemaal zelf bedenken. Neem bijvoor-

beeld Alfred. Hij is 23 jaar, heeft 

blond, vettig lang haar en een baardje 

waarmee hij lijkt te willen ontkennen 

dat hij baardgroei heeft. Hij draagt 

oude en weinig modieuze kleding; 

een stoffi ge trainingsbroek, een vlek-
kerig shirt met hier en daar een gaatje 

en sneakers, die waarschijnlijk vier 

jaar geleden in de leegverkoop zijn 

gekocht. Zijn ogen worden omlijst 

door een even zo weinig modieuze 

bril. Hij straalt intelligentie, maar 

verder weinig sociale charme uit. Wat 

een nerd! 

Plezant

Deze jongen valt normaal gesproken 

in een grote groep mensen niet op, of 

het is vanwege zijn niet al te plezante 

lichaamsgeur. Maar vandaag valt hij 

wel op. Over zijn fashion-loze outfi t 
heen draagt hij een zwarte mantel met 

kap. Zijn sneakers heeft hij vervan-

gen door handgemaakte leren laarzen. 

Op zijn rug draagt hij een onduide-

lijk, langwerpig voorwerp gewikkeld 

in een zwarte vuilniszak. En hij heeft 

een veel te grote, veel te volgestopte 

trekkersrugzak inclusief slaapzak 

en slaapmatje. Wat een mafkees, 

die Alfred.

Onze vriend Alfred stapt in de trein 

richting Baarn, alwaar hij in de gang 

op de grond gaat zitten met zijn spul-

len. Zijn medereizigers kijken hem 

vreemd aan. Nadat ze besloten heb-

ben dat hij ongevaarlijk is, gaan ze 

langs hem de coupés in. Hij leest een 

boek uit het fantasiegenre en wacht 

rustig tot de trein in Baarn aankomt, 

waarna hij uitstapt en te voet richting 

de bossen van Baarn verdwijnt.

Bossen

In de bossen van Baarn ligt een scou-

tingterrein, waar twee keer per jaar 

een groep mensen bijeenkomt om 

een weekend met elkaar te larpen. 

Deze larp is slechts één van de vele in 

Nederland. Ook in Duitsland, Groot-

Britannië, Amerika en België zijn er 

talloze evenementen. Dit bepaalde 

evenement heet ‘Keeper of Dreams’. 

Alfred komt er al een paar jaar en hij 

weet er al veel van, maar veel mensen 

weten dat niet. Stel je het volgende 

voor: er is een wereld die anders is 

dan de onze, op een manier die de or-

ganisatie bedacht heeft. Het kan zijn 

dat er wezens rondlopen die wij niet 

kennen, dat er magie is, of dat de we-

reld overgenomen is door zombies en 

andere ondode wezens. Om deze we-

zens en eigenschappen neer te zetten 

heb je mensen nodig die dit uitspelen, 

ook wel ‘fi guranten’ of ‘monsters’ ge-
noemd. 

Deling

Er is dus in het spel een tweedeling: 

de fi guranten en de spelers. De spe-
lers komen naar het evenement om 

een weekend lang in een verhaal en in 

een andere wereld ondergedompeld te 

worden. Zij komen naar de afgespro-

ken plek om vermaakt te worden door 

het verhaal dat de organisatie neerzet. 

Natuurlijk gaat het er allemaal om dat 

iedereen het naar zijn zin heeft. Ook 

degenen die de monsters spelen, heb-

ben er plezier in de benodigde rollen 

te spelen. Als iedereen bij elkaar is, 

wordt er een moment afgekondigd 

waarop men het spel begint. Dat be-

tekent dat men nu het toneelstuk moet 

gaan spelen en dus moet proberen 

om zijn gekozen of toegewezen rol 

uit te spelen. Larpen is dus een soort 

acteren, alleen weet niemand (zelfs 

de organisatie niet) van tevoren hoe 

het toneelstuk precies gaat lopen. Al-

les is geïmproviseerd. Het is een spel 

zonder winnaars of verliezers. Er zijn 

in dit spel wel regels. Niet iedereen 

kan gewoon maar doen wat hij wil. 

Het einddoel is niet winnen, maar het 

simpelweg naar je zin hebben en je 

vermaken.

Nerd

We komen weer terug bij Alfred. We 

zijn het allemaal eens dat Alfred wel 

een redelijke nerd is. Volgens Van 

Dale is een nerd iemand die graag 

leert, computert e.d., maar achterblijft 

op het sociale, emotionele en moto-

rische vlak. Dit wil waarschijnlijk 

zeggen dat ze hoog opgeleid zijn, een 

baan in de IT hebben, weinig vrien-

den en geen romantische relatie heb-

ben. Echter, uit een tweede anonieme 

enquête onder larpers blijkt dit veelal 

niet waar te zijn. Het merendeel had 

namelijk een creatieve baan, had veel 

vrienden buiten larp en was in een ro-

mantische relatie. Dit beeld klopt dus 

niet met deze Alfred. Hij is dan ook 

geen echt persoon, maar een stereo-

type.

We kunnen ons dus afvragen: hoeveel 

Alfreds lopen er op zo’n weekend in 

Baarn nu écht rond? Het is gegeven 

dat er aparte types bij lopen en vrijwel 

allemaal dragen zij kostuums die op 

zijn zachtst gezegd vreemd zijn, maar 

vraag uzelf eens het volgende: het is 

toch een blijk van creativiteit dat ie-

mand een middeleeuws kostuum ver-

zint, samenstelt en vaak zelfs met de 

hand maakt? Is het niet juist sociaal 

dat iemand een weekend lang met 

tientallen mensen omgaat, samen-

werkt en acteert? En spreekt het niet 

uit de manier waarop iemand zich kan 

inleven in een ander persoon door een 

rol uit te spelen, dat degene beschikt 

over emotionele competenties?

Als u deze vragen voor uzelf kunt be-

antwoorden met ja, dan snapt u mis-

schien waarom een groepje vrij nor-

male mensen uit De Bilt, Bilthoven, 

Zeist en de Meern naar de bossen van 

Baarn gaan: larpen.

Nerdiger kan het niet
Aan Ido Dijkstra verteld door Solvej Rabbelier, een larper uit De Bilt

Over ‘Life Action Roleplaying’ (larp) is weinig bekend. En de mensen die ervan hebben gehoord 

komen vaak niet verder dan kwalifi caties als ‘mensen die gekke pakjes aantrekken en met een plastic 
zwaard door het bos rennen’ en ‘sociaal onhandige fi guren, zeg maar nerds’. 

Maar wat is het nou echt, dat larpen? Een fenomeen uitgelegd.

Solvej Rabbelier en Peter van Elven 

op larp ‘Keeper of Dreams’ (foto 

Radboud van Keulen)

BikeShop Maartensdijk gaat verbouwen!

BikeShop Maartensdijk I Maertensplein 25 I 3738 GM Maartensdijk | tel. 0346 - 210097

Uw fi etsspeciaalzaak 
wordt uitgebreid met 60 m2 

extra showroom!

Van 31 juli t/m 03 augustus 

zijn wij gesloten.

Bij aanschaf van een 

nieuwe Batavus fi ets 

ontvangt u een midweek 

Center Parcs voor 2! *

*Zolang de voorraad strekt

Feestelijke 

heropening

op zaterdag 4 augustus



Nu ik mijn opleiding dermatologie 
voor de hoofdhuid heb afgerond, 
kunnen wij u nog beter van dienst zijn.
 
De volgende modulen zijn hierbij gevolgd:

•    Anatomie / fysiologie van de hoofdhuid en haren.
•  Vlekjes en plekjes op hoofdhuid en haargrens.
• Psoriasis, eczeem en infecties.
•  Dermatologische problemen 

 van hoofdhuid en haren.

Graag tot ziens, Corine & Bianca

‘t Knipperijtje

tel: 0346-212908 
Wij zijn gesloten van 30 juli tot en met 13 augustus.

Dolphin Schoonmaakservice

zoekt representatieve

SCHOONMAAKKRACHT M/V

voor een object in De Bilt

ma/wo/vrij 06.00/07.45

Ervaring en een goede beheersing
v.d. Ned. taal in woord en geschri�  is een vereiste.

Minimale lee� ijd 23 jaar.

Voor info 030-2626235

Het autobedrijf waar de klant nog echt koning is.

In- en verkoop reparatie, 

onderhoud en schade,

 van alle merken (nieuw en gebruikt).

Ook voor uw merk onafhankelijke APK keuring 

kunt u bij ons terecht.

Bij groot onderhoud en reparaties eventueel 

GRATIS vervangend vervoer. 

Ook vervangend vervoer voor bedrijfswagens.

www.hartendorp.nl  •  035-5772045

Utrechtseweg 259 (Hoek Vuurse Dreef-Hollandsche Rading) 

1213 TR HILVERSUM

Daihatsu Cuore 1.0 12v
Comfort AIRCO 

Hatchback (5 drs) 2009

17.000 km!

€ 7.750

Wat wàs u blij met uw nieuwe, voordelige 

koelkast! Hij is echter allang aan vervanging 

toe. Er zijn al heel wat witgoed leveranciers 

in de omgeving verdwenen…

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

installatie. Ze zitten dichterbij dan 

u denkt!

 
zoekt het

nou nog zo 
ver weg?
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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
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service voor ondernemers

 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

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail 

of andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR maak 

dan gebruik van onze ervaring.

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

G E B O O R T E K A A R T J E S

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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
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Nootjes

U zoekt 
-

U vindt

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Te koop aangeboden

Miele CONDENSDROGER 

T4225C. Zeer weinig gebruikt. 

€  350,-. Tel. 030-2288586

OPENHAARDHOUT, hard 

hout zeer lange brandtijd, ide-

aal voor kachel en buiten in de 

vuurkorf. Tel. 0622044150

2 Eetkamerstoelen rotan. €  

30,-. Tel. 06-12065719

Babybox op wieltjes, beuken. 

€ 20,-. Tel. 06-13044754

Te koop elektrische Flymo 

grasmaaier microlight 

elektrisch. €  20,-. Tel. 

06-34401049

Te koop Black en Decker 

combitrim graskantenmaai-

er elektrisch. €  20,-. Tel. 

06-34401049

Te koop 12 Volt mini-compres-

sor. Geschikt voor fietsbanden, 

luchtbedden, opblaasboten 

enz. nieuw in verpakking. €  

10,-. Tel. 0346-214559.

Gratis af te halen 2 eiken fau-

teuils met losse kussens. Tel. 

030-2290509.

Dubbele zwart linnen fietstas 

in prima staat voor € 10,-. Tel. 

0346-214559

‘Altrex’ huishoudtrap 8 tre-

den. Z.g.a.n. €  49,-. Tel. 

06-30804407

Nieuwe ponshulp (nog in ver-

pakking) ‘Carl’. €  12,-. Tel. 

030-2202996

Z.g.a.n. graskantensteker €  

5,00. Als nieuw, houten bruine 

naaibox met hengsel, 6 vakken 

26 x 14 x 16 cm €  15,00 Tel. 

030-2202996

Nieuwe dames bootschoenen, 

bruin leer, maat 38. van €  89,- 

voor €  49,-. Tel. 030-2202996

Zwarte attachékoffer (nieuw) 

afm. 44x32x10 cm. €  10,-. 

Tel. 030-2202996

Tuin ligstoel, kan rijden en is 

verstelbaar, kleur wit. €  15,-. 

Tel. 035-5771462

Beige leren draai fauteuil, ver-

stelbaar. €  40,-. Beige ruit 

dames fauteuil. €  10,-. Tel. 

035-5771462

Elek. Lattenbodem + 

ombouw 1 pers. €  50,-. Tel. 

06-12241703

Twee witte betonnen ganzen, 

leuk voor in de tuin of bij de 

voordeur. €  30,-. Tel. 0346-

214084

2 Verstelbare lattenbodems 

200x70 cm. €  50,-. Tel. 0346-

212938

Nieuwe Specialized wielren-

nerhelm, small. €  35,-. Tel. 

0346-212436

Tent 2 à 3 pers. ‘stormvogel’ 

30 jaar oud i.z.g.s. €  45,-. Tel. 

0346-212436

Te huur gevraagd

Keurig echtpaar 65+ zoekt 

WONING te huur voor lange-

re periode. Tel. 035-5825057

Fietsen/brommers

Te koop gebruikt zwart lederen 

Brooks dameszadel in goede 

staat €  15,- en nieuw heren 

gelzadel voor €  10,-. Tel. 

0346-214559.

Personeel gevraagd

K R I N G L O O P W I N K E L 

Emmaus Bilthoven zoekt 

enthousiaste vrijwilligers voor 

verschillende werkzaamheden 

voor minimaal 1 dagdeel p/

wk. Info/reacties: emmausbilt-

hoven@gmail.com of 030 - 

2292470 (mw I.C. Laurens)

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Ook tijdens zomerperiode goed 

gekapt! Kom naar BETTY'S 

CORNER! Elke woensdag en 

vrijdag in Maartensdijk bij 

"Kapper Hans". Bel voor een 

afspraak: 06-33722022. Zorg 

voor uw haar!

HERBALIFE; bevat alle vita-

minen, die uw lichaam nodig 

heeft, o.a. de vitamines  B 

6, B12, foliumzuur, deze zijn 

goed voor uw geheugenfunc-

tie. Vink voor verantwoorde 

voeding. Tel. 0346-571377

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

men 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 oplevering. 

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

Chalet te huur op Graaf Floris park Hollandsche Rading. 

€ 650,- per maand exclusief. 2 slaapkamers, eigen parkeerplaats 

bij het chalet, ruime tuin. Informatie: boverhof@ziggo.nl

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

huid extra weerbaar te maken voor de zomer is een all-in vocht-

regulerende behandeling een aanrader. Voor maar €  49,50 heeft 

u een complete gezichtsbehandeling. Spoorlaan 66, Bilthoven. 

Tel: 06-10666673

Tuinservice van Vliet, voor al uw tuinplanten, vaste planten, 

bomen en heesters, coniferen etc. etc. Ook voor al uw voor-

komende tuin-, straat-, boom-, snoei-en spuitwerkzaamheden. 

Nw. Weteringseweg 34. Tel. 06-54751296.

Te huur aangeboden wendbaar kraantje Kubota U10, 

inschuifbaar tot 76 cm. Kan makkelijk door een steegje of deur, 

prima voor uw achtertuin. Tel. 06-22609711

Te koop: ruime woning (5 kamers) in Westbroek op 

Wolkammerweg 27. In 2008 geheel opgeknapt en voorzien van 

nieuwe keuken, badkamer en cv. Bijzonderheden: 0.a. eiken-

houten vloer, eiken trappen, inbouwkasten en functionerend 

rookkanaal. Zonnige tuin met schuur en achterom. Vraagprijs: 

€  249.000,- k.k. Tel. 06-21658516

Cursussen/Trainingen

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

Nieuws / Agenda / Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.rtvdebilt.nl

Topkids let op de kleintjes!

Generale repetitie voor 
jubileumtoernooi

door Henk van de Bunt

Van zaterdag 14 t/m 21 juli werd voor de achttiende keer door 

zes plaatselijke tennisverenigingen uit De Bilt gezamenlijk een 

recreatief tennisevenement georganiseerd. De wedstrijden werden 

gespeeld in twee van de zes kernen op 5 tennisparken: FAK, 

Meijenhagen, TOSS, WVT en Helios. 

Recreatief tennissen stond voorop: Gezien het recreatieve- en gezelligheidska-

rakter van het evenement was er géén afvalsysteem. Per ingeschreven onderdeel 

(damesdubbel, herendubbel en mixed) werd in pouleverband door een ieder vijf 

wedstrijden gespeeld, zoveel mogelijk verdeeld over een week.

Laveren

Ook dit jaar moest de organisatie tussen de buien door laveren. Het is achteraf 

toch weer een wonder, dat veel verregende wedstrijden op een later tijdstip of 

ander park alsnog gespeeld konden worden. Maar wat vooral opmerkelijk was, 

dat dit geen negatieve invloed had op de sportieve en vriendschappelijke sfeer 

van het tennisevenement. De organisatie: ‘Want het gaat hier nu eenmaal niet 

om de prijzen; die zijn hier niet te winnen’. Er waren dit jaar 19 poules van 6 of 

8 paren in de categorieën Mixed, Dames- en Herendubbels. Per poule speelde 

ieder paar vijf wedstrijden van 50 minuten, waarbij zoveel mogelijk getracht 

werd om geen ‘thuiswedstrijden’ te laten spelen. Een hele puzzel om de ca. 320 

wedstrijden in te delen. Zo kon het gebeuren, dat men op één avond na een uur 

pauze nog naar een ander park moest. Dat gaat dan meestal op de fi ets als war-
ming up voor de volgende partij. 

Jubileum

Dit jaar heeft de wedstrijdleiding ook leden van tennisclubs uit de overige ker-

nen van de gemeente De Bilt de kans gegeven om deel te nemen. Hieraan was 

gehoor gegeven door leden van tennisclubs uit Groenekan en Maartensdijk. 

Tijdens het jubileumtoernooi in 2013 zal ook in combinaties van steeds twee 

kernen worden gedacht; mede om de afstand tussen de parken voor een tweede 

wedstrijd beperkt te houden. Er valt dan te denken naast De Bilt en Bilthoven 

aan combinaties Hollandsche Rading met Maartensdijk en Westbroek met Groe-

nekan 

De bedoeling is wel om in 2013 in het kader van ‘900 jaar De Bilt’ de wedstrij-

den in alle zes kernen op de elf parken te laten spelen. 

Deelnemers en leden van de organisatie op de banen van TV TOSS, waar op 

zaterdag 21 juli met een gezellig samenzijn bij het genot van een hapje en een 

drankje met muzikale begeleiding werd afgesloten. 

Wedstrijdleider Rob van 

der Blonk adviseerde bij 

de aanvang dan ook om 

zoveel mogelijk vooraf 

in te schrijven, om teleur-

stelling bij ‘last minute-

aanmelding’ te voorko-

men. 

Die avond was er winst in 

de A-lijn voor Erik Pol-

ders + Nico Verhaar (dit-

maal met 64,29%) en in 

de B-lijn voor Jenny Gar-

denier - Kiel + Jasper van 

der Visch met 61,43%. 

Donderdag 19 juli waren 

in de A-lijn Josje Veringa 

+ Peter Weisz (64,58%) 

de sterksten, ex aequo ge-

volgd door Henk van de 

Bunt + Wout van Dron-

kelaar en Erik Polders 

+ Nico Verhaar (beiden 

62,50%). In de B-lijn ze-

gevierden Cees Ploeger + 

Hans Hartevelt (60,75%), 

met Wim van Kessel + Ad 

Visser (58,75%) als twee-

de en Sonja Deekman + 

Wim Westland (55,42%) 

op de derde stek. . 

Aanmelden

Tot en met donderdag 30 

augustus a.s. is er vrij toe-

gankelijk Zomerbridge in 

het tijdelijk Dorpshuis aan 

de Dennenlaan in Hol-

landsche Rading. Voor 

niet leden van Bridgeclub 

Hollandsche Rading zijn 

de kosten van deelname 

€ 2,00 per persoon per 

avond. Vooraf aanmelden 

van zowel leden als niet-

leden per paar is dus blijk-

baar dringend gewenst 

en kan bij voorkeur per 

e-mail naar bcholland-

scherading@gmail.com 

of telefonisch naar 06 

26947689. 

In het uiterste geval kan 

mogelijk ook nog worden 

ingeschreven op de betref-

fende donderdag ter plaat-

se per paar. Vanaf 19.15 

uur is men welkom in het 

clubhuis. [HvdB]

Maximale belangstelling 
voor Zomerbridge

‘Volle bak’, constateerden de organisatoren op donderdag 12 juli 

bij de vierde ronde van het Zomerbridge in Hollandsche Rading. 

Het maximaal mogelijk aantal van 32 paren had de weg naar het 

tijdelijk Dorpshuis gevonden.
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TOEN EN NU
‘Toen en Nu’ was de naam van de 

tentoonstelling van de Historische 

Kring D’ Oude School, welke in 

april jl. te zien was bij WVT aan de 

Talinglaan in Bilthoven. Meer dan 

zevenhonderd bezoekers kwamen 

hierop af, die zichtbaar genoten van 

de veelal scherpe, contrasten tussen 

de beelden op oude foto’s en ansicht-

kaarten en de actuele beelden op 

dezelfde locatie.

Inmiddels zijn selecties uit dit ten-

toonstellingsmateriaal op een wan-

deling langs woon- en zorgcentra in 

De Bilt en Bilthoven. De Historische 

Kring D’ Oude School wil u in deze 

serie artikelen graag laten meegenie-

ten van dit interessante beeldmate-

riaal.

Het Klimophofje werd eind 

negentiende eeuw aan de Hessenweg 

in De Bilt gebouwd als onderkomen 

voor gepensioneerd personeel van 

de familie van Boetzelaer. Het is ca. 

1960 gekocht door het garagebedrijf 

De Rooij en daarna afgebroken.

De huidige situatie met de 

benzinepomp van De Rooij. 

Doopjurken met een geschiedenis 
door Martijn Nekkers

In de Sijpekerk in Nieuw-Loosdrecht vindt momenteel een bijzondere expositie plaats van bijna 50 

doopjurken. De oudste is van voor 1900 en het jongste exemplaar is in 1998 gemaakt. De doopjurken 

hebben allemaal hun eigen geschiedenis. Ze zijn voor deze tentoonstelling beschikbaar gesteld door 

families die verbonden zijn aan de Loosdrechtse protestantse kerken.

Twee van de jurken zijn van oor-

sprong echter afkomstig van een 

familie uit Westbroek. Beide doop-

jurken zijn nu in het bezit van Meta 

Drost-de Graaf, maar zijn afkomstig 

van de familie Grifioen. Van de eer-
ste, een antieke doopjurk is verder 

niets bekend. De doopjurk van voor 

1890 is gebruikt door de familie Grif-

ioen uit Westbroek. Opvallend is het 
blauwe ‘onderjurkje’ van deze doop-

jurk. Men kon dat vervangen door 

een roze exemplaar als er een meisje 

moest worden gedoopt. Mevr. Marie 

Mur-Grifioen (85) weet boeiende 
verhalen te vertellen over het gezin 

waarin ze is grootgebracht. Vader 

Willem Grifioen had een boerderij in 
de Kerkpolder die gebouwd werd in 

1920. Hij had melkvee en naast gras-

land ook bouwland. Mevr. Mur was 

de derde dochter die in het gezin ter 

wereld kwam. Ze ging op school in 

Loosdrecht dat vanuit de Kerkpolder 

dichterbij lag dan Westbroek. Ook 

kerkelijk was men georiënteerd op 

deze plaats en was daar lid van de 

Gereformeerde Kerk. 

Doop

Gebruikelijk in de Gereformeerde 

Kerk was dat de dopeling gedoopt 

werd op de eerste zondag nadat het 

kindje ter wereld was gekomen. Het 

vijfde kind bij de familie was, na 

vier meiden, dan toch een jongen. De 

nieuwe stamhouder, op zaterdag ge-

boren, werd met open armen ontvan-

gen. Vader Willem Grifioen weiger-
de echter zijn kind de volgende dag, 

op zondag dus, te laten dopen. Hij 

wilde graag dat de moeder er ook bij 

zou zijn, vond dat de doop ook wel 

een week later kon plaatsvinden. Het 

conlict laaide hoog op. Vader Grif-
ioen verliet naar aanleiding hiervan 
met zijn gezin deze kerk. Hij sloot 

zich aan bij de Gereformeerde Ge-

meente waar later nog meer kinde-

ren werden gedoopt. In 1948 vertrok 

mevrouw Mur uit Westbroek en ging 

wonen in Loosdrecht. Daar sloot ze 

zich aan bij de Hervormde Kerk. De 

doopjurk is voor het laatst gebruikt in 

1953 bij de doop van haar zoon Goof 

Mur. De boerderij in de Kerkpolder 

bestaat overigens nog steeds.

Jachtpartijen

Ook over haar grootvader Grifi-

oen (die ook Willem heette) weet 
mevrouw Mur Grifioen smakelijk 
verhalen te vertellen. Deze boerderij 

stond eveneens in de Kerkpolder. Op 

gezette tijden kwamen er leden van 

het koninklijk huis met groot gevolg 

om te jagen in de polder. Ze streken 

dan neer op de boerderij van de fami-

lie Grifioen waar ze gastvrij werden 
onthaald. Dat werd door de konink-

lijke familie erg gewaardeerd. Om dat 

te laten blijken werden er om de zo-

veel jaar gordijnen voor de boerderij 

geschonken aan de familie. Mevrouw 

Mur weet nog precies hoe ze er uit za-

gen: halve witte linnen gordijnen met 

balletjes aan de onderkant en op ie-

der gordijn een kroontje. Grootvader 

Willem Grifioen werd ook eens door 
de adellijke jachtvrienden van de ko-

ninklijke familie uitgenodigd op een 

deftig diner in Amsterdam. Daar viel 

hij op door tussen deze hoge heren 

volkomen zichzelf te blijven en zich 

niet te laten imponeren door de ambi-

ance waarin hij terecht was gekomen. 

Na de oorlog kwam er een einde aan 

deze jachtpartijen. De betreffende 

boerderij bestaat echter nog steeds 

maar is niet meer als zodanig in ge-

bruik. Wel is hij als monument in de 

oorspronkelijke staat gerestaureerd 

en doet dienst als woonhuis.

Mooie expositie

Alle doopjurken op de expositie heb-

ben hun eigen verhaal, te lezen in een 

dik dossier dat de bezoekers kunnen 

inzien. De tentoonstelling is smaak-

vol ingericht. Kerkrentmeester Ina 

v.d. Vliet heeft er samen met Marry 

Veldhuizen en Margriet Aalberts iets 

moois van gemaakt. Ze hebben daar-

bij veel hulp gehad van enthousiaste 

gemeenteleden. Op deze manier wil 

men een extra bijdrage leveren aan 

het ‘Open kerk’ project waarbij in 

de zomermaanden de kerk op zater-

dag open staat voor bezoekers. Mevr. 

v.d. Vliet is blij dat zoveel families 

hun doopjurken ter beschikking heb-

ben gesteld. We hadden er nog veel 

meer kunnen laten zien, vertelt ze. Er 

is ook een brochure gemaakt waarin 

alle doopjurken staan afgebeeld. 

Tot en met 8 september is de kerk 

en de expositie aan de Nieuw-Loos-

drechtsedijk 171 op zaterdag te be-

zoeken van 11.00 tot 16.00 uur. Ieder-

een is welkom. Van 11.00 tot 12.00 

uur en van 13.00 tot 14.00 uur wordt 

er ook op het orgel gespeeld in deze 

prachtige kerk die dateert van rond 

1400. De kerk alleen al is een bezoek 

meer dan waard. 

Expositie Fotoclub 
Bilthoven

Tot en met vrijdag 17 augustus 

a.s. is er in de Traverse van het ge-

meentehuis De Bilt een expositie 

van Fotoclub Bilthoven. De leden 

exposeren ca. 60 foto’s van de af-

gelopen tijd. De foto’s zijn van 

zeer uiteenlopende onderwerpen 

in zwart wit en kleur. De exposi-

tie is tijdens de openingsuren van 

het gemeentehuis De Bilt aan de 

Soestdijkseweg zuid 173 te Bilt-

hoven. Verdere inlichtingen www.

fotoclubbilthoven.nl 

foto van exposant Wim Westland, 

getiteld ‘Dronken Schaakbord’.    

Mevrouw Mur-Grifioen. De twee doopjurken meteen rechts van haar zijn 
afkomstig van Westbroek.

MN-doopjurken nr.1: Beeld van de geëxposeerde doopjurken in de Sijpekerk 

in Nieuw Loosdrecht.

advertentie

Woe.
25-7 Spareribs, frietjes en sla

of
Gebakken sliptongen

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
26-7
Vrij.
27-7
Woe.
1-8 Heel gebraden piepkuiken

of
Thaise visschotel 

met vruchtensalade

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
2-8
Vrij.
3-8

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Vrijdag 3 aug. "BORRELAVOND" 
v.a. 21.30 uur


