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

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

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

www.huussenelektro.nl 030-2200404

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisai e Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

030-2252549, De Hooghlaan 2F

Trainen met begeleiding 

in kleine groepen

Lees er

alles over op

pagina 11 t/m 15

advertentie

Toch was de opening leuk geënsce-

neerd. Een paar pallets, die op de 

Vinkenlaan in een metalen bak lagen, 

werden in brand gestoken. Vervol-

gens klonk een sirene, waarop een 

team van brandblussers, bestaande uit 

een bakker, een smid en nog wat an-

dere ambachtslieden, met een hand-

kar kwam aanlopen. Door te pompen 

zorgden ze dat er water uit de spuit 

kwam, die vervolgens werd doorge-

geven aan burgemeester en voorzit-

ter. Zij mochten het brandje blussen. 

Veel mensen van de beroepsbrand-

weer, de vrijwillige brandweer en de 

jeugdbrandweer waren de deze dag in 

touw, evenals de politie en mensen 

van de gemeente, die meehielpen het 

publiek over brandpreventie te infor-

meren. 

Voor jong en oud

Op diverse plaatsen op het Vinken-

plein, de Julianalaan en het binnen-

plein van De Kwinkelier werden 

demonstraties gehouden en oude 

voertuigen getoond, zowel van bin-

nen als van buiten. Blikvanger was 

absoluut de hoogwerker, die letter-

lijk boven alle gebouwen uittorende. 

Kinderen mochten een ritje maken 

in een brandweerwagen en er wer-

den speciale brandweerkinderspelen 

gehouden. Ook voor volwassenen 

was genoeg te beleven. uitleg over 

de voertuigen en ze konden zich la-

ten voorlichten over onderwerpen 

als brandpreventie, vluchtroutes en 

rookmelders. Ook bosbrandbestrij-

ding kwam aan bod. Verder was het 

Rode Kruis aanwezig, met een ploeg 

EHBO’ers en een kraam met welfare-

producten, de Brandwondenstichting 

trachtte donaties te winnen op het 

Vinkenplein en de winkeliers van de 

Julianalaan namen de gelegenheid te 

baat om een braderie te houden met 

kraampjes vol leuke aanbiedingen.

Demonstratie

Op het binnenplein van De Kwin-

kelier was een keukenopstelling 

gemaakt met een fornuis, een gas-

brander, een afzuigkap en koffi e-
zetapparaten. Daarvóór stond een 

vierkante bak die een fl inke vlam 
kon produceren. Een fl inke hoeveel-
heid brandblussers stond klaar voor 

gebruik. Brandweervrijwilliger Jan 

van der Klomp had even tijd voor een 

praatje. ‘We leggen het publiek uit hoe 

je iemand die in de brand staat moet 

blussen en wat je moet doen als je de 

vlam in de pan hebt, als er brand ont-

staat door kortsluiting – dat gebeurt 

nogal eens bij het klussen – en als de 

barbecue in de fi k staat.’  Het verstan-
digst is natuurlijk een brandblusser in 

huis te hebben, maar je kunt je ook 

redden met simpele attributen als een 

speciaal geprepareerde deken, die je 

bijvoorbeeld bij doe-het-zelf winkels 

en winkels die huisraad verkopen kan 

aanschaffen. ‘Een vlam in de pan ont-

staat meestal doordat de olie te heet is 

geworden. Die vormt dan gas en dat 

kan door het vuur van een gaspit vlam 

vatten’, legt Jan uit. De oplossing is 

simpel: ‘Gewoon de deksel op de pan 

doen, of als het een grote koekenpan 

is, er iets als een dienblad op leggen. 

Het gaat erom dat de zuurstoftoevoer 

wordt afgesloten.’ Wat je nooit moet 

doen: ‘In paniek raken en er water op 

gooien.’

Altijd paraat

Jan zit al tien jaar bij de vrijwillige 

brandweer in Bilthoven. ‘Ik vind het 

heel leuk om te doen. Je krijgt met 

heel veel verschillende mensen te ma-

ken die allerlei beroepen uitoefenen, 

maar als er wat is, steun je elkaar. We 

komen een keer per week op de dins-

dag bij elkaar. De ene keer oefenen 

we, de andere keer krijgen we voor-

lichting.’ 

Jan heeft in die tien jaar al veel be-

leefd. ‘We maken van alles mee. 

Zoals ongelukken op het spoor, 

schoorsteenbranden, binnenbranden, 

keukenbranden en barbecuebranden. 

Ook moeten we wel eens naar tuin-

huisjes die in brand staan. En ik heb 

meerdere keren mensen uit auto’s ge-

haald bij verkeersongelukken in De 

Bilt en omgeving.’ Wat hem in het ge-

heugen blijft gegrift: ‘Een brand in de 

Julianafl at. Ik heb met een collega een 
vrouw eruit gehaald. Die heeft het ge-

lukkig overleefd.’ Wie bij de vrijwil-

lige brandweer zit, kan te allen tijde 

worden opgeroepen. ‘De werkgever 

geeft toestemming. Zo kunnen we 

iets betekenen voor de gemeenschap.’

Motto Brandweerdag 2013:
In Vuur en Vlam voor Preventie

door Lilian van Dijk

Jammer dat het weer niet echt meewerkte op de Brandweerdag 2013 in De Bilt.

Koud en druilerig was het, niet bevorderlijk om veel publiek te trekken. Bij de opening op 

zaterdagmorgen 1 juni door burgemeester Gerritsen en Marius van den Bosch,

voorzitter van 900 jaar De Bilt, was slechts een handjevol mensen aanwezig. 

Ook de jeugdbrandweer was actief en leerde de jeugd brandweeractiviteiten.

Burgemeester Gerritsen onthulde in zijn speech dat hij voor het eerst een 

brandje van deze grootte had geblust.

Even terug in de tijd om een brandje te blussen.
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

9/6 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

9/6 •   9.00u - Ds. P. Koeman
9/6 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

9/6 • 10.30u - Drs. A. van Lunteren

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

9/6 • 10.00u - Jan Blokker

R.K. Kerk O.L. Vrouw

9/6 • 10.30u - Woord en Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

9/6 • 10.15u - Ds. H. Knigge
9/6 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

9/6 • 10.00u - Ds. H. de Leede
9/6 • 19.00u - Kand. L.J. van Lingen

Pr. Gem. Immanuelkerk

9/6 • 10.00u – Mevr. ds. M.C.E. Oskam - 
van Zwol

Pr. Gem. Opstandingskerk

9/6 • 10.00u – Mevr. ds. E.H.W. Stam en A. 
van de Meer

R.K. St. Michaelkerk

9/6 • 10.00u - Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

9/6 • 10.00u - Dhr. Wouter Klop van O.M.

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

9/6 • 10.30u -  J. Bouma

PKN - Herv. Kerk

9/6 • 10.00u – Kand. G.A. van Ginkel
9/6 • 18.30u - Kand. J.A. de Kruijf

Herst. Herv. Kerk

9/6 • 10.30u - Dhr. L. Stuurman 
9/6 • 18.00u - Kandidaat A. Meuleman

Onderwegkerk, Blauwkapel

9/6 • 10.30u - Pastor C.J. Baan

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 
9/6 • 11.00u - Ds. Jaap Doolaard

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

9/6 • 10.00u - Ds. J.M.D. van den Berg
9/6 • 18.30u - Ds. J. Veldhuijzen

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

9/6 • 9.30u - Ds. Jaap Doolaard

St. Maartenskerk

8/6 • 19.00u - Woord- en Communieviering
9/6 • 10.30u - Woord- en Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

9/6 • 10.00u - Ds. J.F. Ezinga
9/6 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

9/6 • 10.00 en 18.30u - 
Ds. M. van der Zwan
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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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

Concert in Schutsmantel

Op zondagmiddag 9 juni is er in 
woonzorgcentrum Schutsmantel, 
Gregoriuslaan 35 in Bilthoven, een 
concert van de stichting Musicians 
Worldwide. Een pianoconcert van 
Gisela Llamos Ramos, student aan 
het Koninklijk Conservatorium, 
speelt werken van Beethoven, Cho-
pin en Rachmaninov. Het concert 
begint om 15.00 uur. De toegang 
is gratis. 

Bingo in Dijkstate

Bingo op vrijdag 14 juni in restau-
rant ‘Maertenshoek’ in Dijckstate 
Maartensdijk. In de pauze kunt 
u gezellig even bijpraten en een 
kopje koffie of thee drinken. Aan-
vang: 14.15 uur en de kosten zijn 
€ 3,50 voor 5 speelrondes. Meer 
informatie: Servicecentrum Maar-
tensdijk, 0346-214161

Ontmoetingsdienst

 

Op vrijdag 7 juni a.s. wordt er in 
Dijckstate een ontmoetingsdienst 
gehouden, deze keer in de bin-
nentuin van Dijckstate. Mw. A.C. 
van Halsema is de voorganger en 
de dienst wordt door pianomuziek 
ondersteund. In de ontmoetings-
diensten staat - zoals de naam al 
zegt - de ontmoeting centraal.  Na 
afloop is er nog gelegenheid om 
met elkaar koffie te drinken.

De dienst begint om 19.30 uur. 
Vanaf 19.15 uur zijn de deuren 
open en bent u van harte welkom. 
Voor vervoersvragen: Jan Grooten-
dorst, tel.nr. 0346 212904.

Gelukkig Verbindend  

Communiceren 

Op 11 juni is er een Comcafé van 
10.00-11.30 uur waar je kunt pra-
ten over ‘geluk’. Wat is geluk: is 
dat veel geld , vrijheid, gezondheid 
of...... Heb je dit zelf in de hand? 
Of niet? 
De gespreksbegeleiding is in han-
den van Anke van Mourik die 
haar geluk graag deelt middels het 
Comcafé, wat gebaseerd is op de 
Geweldloze Communicatie van 
Marshall Rosenberg. Koffie en 
thee staan klaar om 9.30 uur in 
de Verdieping Kanonsdijk 7  te 
Groenekan. Graag van te voren 
aanmelden via mail: regenboogtrai-
ningen@gmail.com of telefoon 030 
7850595. Toegang gratis, vrijwil-
lige bijdrage voor Stichting Trans-
formi is welkom.

High Tea 

Op zondag 9 juni van 14.30 tot 
16.30 uur is er weer een heer-
lijk high tea. Samen genieten van 
diverse soorten hartige en zoete 
hapjes, onbeperkt diverse soorten 
thee en veel gezelligheid. Voor € 
4,00 p.p. kunt u van dit alles mee-
genieten. Kinderen tot 6 jaar halve 
prijs. Servicecentrum ’t Hoekie. 
Prof. Asserweg 2 in De Bilt, aan-
melden via info@animowerkt.nl of 
via 030-2201702.

Thema-avond ‘Olé España’ 

Op vrijdag 14 juni viert wijkres-
taurant Bij de Tijd alvast de zomer. 
Met een Spaanse avond, compleet 
met tapas, paella en Flamencodan-
seres Mathilde Brugman die bege-
leidt wordt door gitarist Soheil Ros-
tami. Het volledige menu is op de 
site van Bij de Tijd te vinden (www.
restaurantbijdetijd.nl). Voor deel-
name aan de avond is het noodzake-
lijk om te reserveren!  Dat kan t/m 
woensdag 12 juni via 030 2209615 
(vanaf 12.00 uur), per mail: con-
tact@restaurantbijdetijd.nl, of door 
persoonlijk even langs te gaan.

Oud papier 
Groenekan

Op zaterdag 8 juni haalt het Rode 
Kruis afdeling Maartensdijk weer 
oud papier op in Groenekan, in-
clusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
9.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk

Korfbalvereniging “Tweemaal Zes” 
haalt zaterdag 8 juni oud papier op 
in Maartensdijk. De papierwagens 
gaan zaterdagmorgen om 9.00 uur 
rijden. U wordt verzocht uw papier-
kliko of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Geboren

23 mei 2013

Abel
Zoon van Gert en Sandra Prosman

Irenelaan 5
Ermelo

Geboren

2 juni 2013

Robin
Zoon van Dirk & Lisette 

Mantel-van Engelen
Broertje van Charlotte

Met grote verslagenheid hebben wij het bericht ontvangen dat

op  31 mei 2013 is overleden onze gewaardeerde collega

Henk van der Tol
op de leeftijd van 69 jaar.

Wij zullen hem herinneren als een vriendelijke 
en betrokken collega.

Voor nu en in de toekomst wensen wij onze collega 
Corrie met de kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

Veldhuizen BV
Collega’s Groenekan/Loosdrecht/Zwolle

Toch nog onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen 

van onze buurman:

Henk van der Tol

Wij wensen Corrie, de kinderen en kleinkinderen heel erg veel sterkte.
Wij zullen Henk in onze straat erg missen.

De buren van de Goudkust

Start Parkinson Café 
Bilthoven 

Maandag 3 juni was de oficiële opening van het Parkinson Café Bilthoven, 
verricht door mevrouw Dr. Els Borst-Eilers, voormalig minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport in aanwezigheid van wethouder Herman 
Mittendorff. 

Geboren
30 mei 2013

Gert
Zoon van 

Willem en Erica Lam
Dr. Welfferweg 29

3615 AK  Westbroek



 De Vierklank 3 5 juni 2013

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

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Paul Wansink werd in 1962 in Harme-

len geboren. Hij groeide op in Utrecht 

en vanaf zijn twaalfde in Groenekan. 

Hij deed gymnasium alfa waar klas-

sieke talen hem erg boeiden. ‘Het 

mooiste wat je daarmee kunt doen is 

theologie studeren. Ik had niet direct 

het idee om dominee te worden, maar 

de theologisch-ilosoische vragen 
hebben me altijd bezig gehouden. 

Ik ging daarom in Utrecht theologie 

studeren en dat was een feest. De 

klassieke theologie en ilosoie wa-

ren mijn grote liefde en zijn dat nog 

steeds.’

Dominee

Paul Wansink begon als dominee op 5 

juni 1988 in Rijssen. ‘Ik was de eerste 

predikant van een gemeente die net 

was opgericht. Het aantal hervorm-

den dat in Rijssen voor deze gemeente 

koos was klein. Toen ik kwam hadden 

we tweehonderd gezinnen en toen ik 

na zes jaar vertrok hadden we twee-

duizend mensen. Dat was een spec-

taculaire groei in een tijd dat de kerk 

al achteruit holde. Na Rijssen kwam 

Ameland, een prachtig eiland. Van de 

bewoners was de helft katholiek en 

de andere helft protestant, maar de 

samenwerking was heel hecht. Voor 

de kinderen die toen nog klein waren 

was het geweldig. Het was een ge-

meenschap die heel erg op toerisme 

georiënteerd was. Je leert daar heel 

goed dat kerken gastvrij moeten zijn. 

We hadden nooit een zondag zonder 

gasten. Vaak wordt gedacht dat men-

sen op een eiland naar binnen gericht 

zijn, maar zij zijn juist heel open min-

ded. Tijdens mijn Amelandse periode 

ben ik gepromoveerd op de kerk van 

de eerste eeuwen.’

Jeugdpredikant

De reden om het eiland na acht jaar 

te verlaten was dat de oudste doch-

ter toen ze twaalf was naar het VWO 

wilde. Dominee Wansink werd jeugd-

predikant in Winterswijk. ‘Met toe-

stemming van de kerkenraad heb ik 

daar een jeugdwerkcentrum opgezet 

dat groeide als kool. Toen ik weg-

ging waren er twaalf jeugdouder-

lingen. Wansink kwam in 2010 naar 

Bilthoven, de omgeving waar hij ook 

vandaan kwam. ‘Het is hier een ge-

mêleerde bevolking met mensen die 

overal vandaan komen. Heel anders 

weer dan de directe Amelanders en 

de loyale maar meer gesloten Achter-

hoekers.’ 

Sportief

Dominee Wansink is sportief en liep 

twee jaar geleden een hele marathon 

om geld in te zamelen voor een pro-

ject met jongeren in Zuid-Afrika. 

Verder is hij een groot paardenlief-

hebber. ‘Nadat ik op mijn twaalfde op 

paardrijden mocht was ik verkocht.’ 

Hij heeft meerdere paarden gehad. 

Nu heeft hij een paard hier en een op 

Ameland. Vroeger reed hij wel wed-

strijden, maar nu rijdt hij alleen nog 

voor ontspanning. ‘Een ouderling zei 

eens tegen me dat iemand die met 

paarden overweg kan, zeker geschikt 

is voor het pastoraat. Je moet heel 

consequent, betrouwbaar en rustig 

zijn.’ Wansink is ook nog parttime 

docent aan Hogeschool Windesheim 

en bij de opleiding Vrijzinnig Pasto-

raat in de Woudkapel in Bilthoven. 

Verder publiceert hij regelmatig over 

de vroege kerk.

Symposium

‘Het past wel bij mij om een sympo-

sium te houden over de toekomst van 

de kerk, want dat houdt me zeer be-

zig. Ik heb vooral tijdens de acht jaar 

jongerenwerk opgemerkt hoe saai en 

ouderwets wij doorsnee kerkdiensten 

vinden. Dat wil niet zeggen dat alles 

opeens anders moet, maar wat doe 

je daar mee.’ Met een knipoog naar 

zijn paardenhobby luidt het thema 

van het symposium: ‘Protestantse 

Kerk in Nederland: trekken aan een 

dood paard?’. Vier vrienden van de 

dominee houden een lezing, waarna 

Paul Wansink zelf een terugblik op 

vijfentwintig jaar predikant geeft. Dr. 

Roelof van den Broek spreekt over 

parallellen tussen de situatie van de 

vroegchristelijke gemeente in het 

Romeinse rijk en de plek van de ker-

ken in het postmoderne West-Europa. 

Hayo Boerema houdt een voordracht 

over de toekomst van de kerkmuziek 

in de PKN, Eduard Groen over de 

toekomst van de kerk binnen de PKN 

en Henry Schutte over het jeugdwerk 

in de PKN. Hayo Boerema, organist 

van de Laurenskerk in Rotterdam, 

verzorgt een muzikale bijdrage.

Paul Wansink vijfentwintig jaar predikant
door Guus Geebel

Op zaterdag 8 juni viert dominee Paul Wansink in de Noorderkerk in Bilthoven met een symposium 

over de toekomst van de kerk zijn zilveren jubileum als predikant. ‘De toekomst van de kerk houdt 

me zeer bezig. Ik hou van die kerk en zie dat het niet goed gaat’, vertelt Paul Wansink. 

De kerkdienst op zondag 9 juni staat ook in het teken van zijn jubileum. 

Dominee Paul Wansink in de Noorderkerk in Bilthoven.

Johan Slootweg (SGP) licht het amen-

dement toe. Daarin wordt voorgesteld 

de zin te schrappen dat het invullen 

van de transitie van de AWBZ in het 

samenwerkingsverband een niet vrij-

blijvend karakter zou moeten hebben. 

‘Dat willen we in eigen hand houden 

en daarmee het signaal afgeven dat 

De Bilt in staat is ook zelf dingen 

te doen.’ Slootweg pleit verder voor 

sturingsmogelijkheden bij een sa-

menwerkingsverband. Ebbe Rost van 

Tonningen vindt dat voordat nieuwe 

samenwerkingsverbanden worden 

aangegaan eerst een algemene discus-

sie moet plaatsvinden. Bertus Voort-

man (D66) gaat in op de organisatie 

en uitvoering van de samenwerking. 

‘We moeten in het sociaal domein 

groot voor de wereld worden, maar 

klein blijven voor de burger als klant.’

Invulling

Natasja Steen (VVD) vraagt om re-

levante stukken over  de pilot die de 

gemeente gaat aansturen over samen-

werking tussen huisarts, Centrum 

van Jeugd en Gezin, welzijnsorgani-

saties en Jeugdzorg. Han IJssennag-

ger (Bilts Belang) wil weten of er 

later nog een andere keuze voor sa-

menwerking mogelijk is. Ook vindt 

hij dat de raad twee jaar geleden al 

bij deze keus betrokken had moeten 

worden. Maaico Maarsen (SP) staat 

achter de keus voor samenwerking. 

De SP ondersteunt de visie, lokaal als 

het lokaal kan en bovenregionaal als 

het moet of beter is. Jaap Nieuwen-

huize (GroenLinks&PvdA) vindt het 

belangrijk dat op professionele wijze 

invulling wordt gegeven aan de tran-

sities. ‘Het gaat ook om taken anders 

uit te voeren, maar dat mag niet ten 

koste gaan van de klantvriendelijk-

heid.’    

Wethouder

‘Het gaat om een nota die twee ele-

menten bevat’, aldus wethouder 

Mittendorff. ‘Een element gaat over 

gemeenschappelijke regelingen en 

de grip die we daarop hebben en het 

tweede element bevat de drie grote 

decentralisaties.’ Hij noemt het een 

foute voorstelling van zaken als ge-

zegd wordt dat het besluit al is ge-

nomen. ‘Daar gaat de gemeenteraad 

over. Landelijke wetgeving heeft te 

maken met de groei van de AWBZ 

die niet meer in de hand te houden is 

en de bezuinigingstaakstelling waar 

Nederland voor staat. Dat heeft zijn 

uitwerking op gemeenten. In deze 

nota staat dat wij op het gebied van 

de WMO helemaal geen gemeen-

schappelijke regeling willen. De wet 

over de Jeugdzorg schrijft gemeenten 

voor verplichtend samen te werken 

op gebieden die ze zelf niet doen, 

zoals reclassering en justitie. Wat we 

hier doen is een discussie voeren over 

de kracht van de samenhang. In het 

land is geen discussie over de inhou-

delijke transitie van de Jeugdzorg. De 

discussie gaat over de bezuinigingen 

die daarmee gepaard gaan.’

Raad akkoord met strategische visie 
op samenwerking 

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde op 30 mei na een uitvoerig debat de nota Strategische visie op samenwerking 

vast. De raad ging verder akkoord met de uitwerking voor de drie transities in het sociaal domein en 

om de samenwerking met de gemeenten Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist 

verder vorm te geven. Een amendement ingediend door SGP en VVD wordt unaniem overgenomen. 

Rost van Tonningen stemt tegen het voorstel.

Wethouder Herman Mittendorff geeft een toelichting op de nota.

Wanneer start bouw dorpshuis 
door Henk van de Bunt

In de zomer van 2012 is het ontwerp voor het nieuw

te realiseren dorpshuis en de inrichting van de buitenruimte 

in Hollandsche Rading vastgesteld. De start van de bouw 

nadert, maar voordat het zo ver is moet er nog een aantal 

zaken geregeld worden. 

Het bouwterrein wordt afgezet met hekken. Het was de bedoeling, wan-

neer alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond en als het weer het 

toelaat er in april zou worden gestart met de daadwerkelijke bouw van het 

dorpshuis. Nu 10 weken nadien meldt de afdeling communicatie op vrijdag 

24 mei over de vertraging en voortgang: ‘De bouwkundige aannemer staat 

in de startblokken om met de bouw van het dorpshuis te beginnen. Voordat 

hiermee begonnen kan worden dienen er kabels en leidingen van en door 

Stedin te worden omgelegd. Deze week is er door de gemeente De Bilt 

een dwingende mail naar Stedin gestuurd om binnen twee weken te starten 

met deze verlegwerkzaamheden. Volgende week verwachten wij van Stedin 

een planning voor deze werkzaamheden, waarna wij de startdatum voor de 

bouw van het dorpshuis kunnen inplannen en kunnen communiceren naar 

de direct betrokkenen’.

Hollandsche Rading is in afwachting van de bouw van ‘haar’ dorpshuis.



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

VOORDEEL HELE WEEK

Peppadew-sellerysalade
Filet Americain
Lente-ui salade

SALADE-TRIO

3x 100
gram 4.49

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

gerookte ossenworst
pepercervelaat
rosbief

HUISGEMAAKTE VLEESWAREN-TRIO

3x 100
gram 4.98

Biefstukspiezen

Varkenshaassaté

Varkenshaas-
medaillonspiezen

Kipsaté van de 
boerderijkip

100
gram 1.75

100
gram 1.75

100
gram 1.75

100
gram 1.49

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 6 juni 
t/m woensdag 12 juni

FETA

KAAS OUD 
BROKKEL

STOMPETOREN 
BELEGEN

500
gram 5.50 100

gram 1.49

500
gram 5.98

Schouderkarbonade
Ribkarbonade
Haaskarbonade

SATÉVLEES

1
kilo 7.98 6 halen / 

   5 betalen

Lekker voor uw 
salades…

Lekker voor op de bbq!

Extra donderdagvoordeel!

Nieuw! 

Pitloze

Watermeloen
per part

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Pitloze

Witte Druiven
Bak 500 gram

• Spaghetti Bolognese
of

• Zomer Spaghetti
____________________ 100 GRAM 0,99

• Quiches 
div. Smaken _____100 GRAM  1,25

ZATERDAG VERSE SUSHI VAN 

ASPERGES KOM PROEVEN!!!

Verse 

Pluksla
zak 150 gram

1,49

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

Bij aankoop van een bakje 

Rauwkost 
2e bakje ________________GRATIS
Vers gesneden

Meloenmix
_________________________ VOLLE BAK 0,99
Pasta met Kip

en paddestoelen
_________________________ 100 GRAM  0,99

MAANDAG 10 JUNI

DINSDAG 11 JUNI EN WOENSDAG 12 JUNI

0,99

Volop Hollandse Aardbeien,
scherpe DAGPRIJZEN!! 

volop Frambozen, Bramen, 

Blauwe Bessen en kersen
   volop Asperges

0,99

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten en

rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

Gratis geschild!
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Vrijwilligerswerk hoort bij het leven 

van Tonny Bitter. Het is haar met de 

paplepel ingegeven. Haar ouders wa-

ren sociaal betrokken mensen. Vaak 

ging Tonny Bitter, gestuurd door haar 

moeder, met een pannetje soep naar 

iemand in de wijk. Dat was voor haar 

heel normaal en dat is het nog steeds. 

Kerkewerk

Tonny Bitter is van beroep boekhou-

der en heeft bijna dertig jaar de boek-

houding van het familiebedrijf van 

haar echtgenoot. verzorgd Zesender-

tig jaar geleden verhuisde Tonny met 

haar gezin naar Maartensdijk en koos 

weloverwogen voor de kleine katho-

lieke Maartensdijkse geloofsgemeen-

schap. In zijn speech verwoordde de 

burgemeester haar inzet voor de kerk 

als volgt: ‘Samen met pastor Gerard 

de Wit bracht ze structuur in het ker-

kewerk door werkgroepen in te stel-

len, die de inspanningen, die op aller-

lei vlakken nodig zijn om de kerk een 

lévende gemeenschap te laten zijn, 

ook mogelijk te maken’. Daarnaast is 

er ook heel veel werk verzet om van 

de Maartensdijkse geloofsgemeen-

schap een oficiële parochie te maken. 
In 1995 is dat proces afgerond. Nog 

steeds is ze actief: momenteel als be-

heerder van het Parochiecentrum De 

Mantel met alle taken die daarbij ho-

ren en is zij redacteur van het paro-

chieblad de Sint Maartenskoerier. 

De Zonnebloem

Van het één komt het ander. Toen 

kerkgenoot Ria van Miltenburg haar 

rond 1983 vroeg om iets voor de 

Zonnebloem afdeling Maartensdijk 

te doen stemde ze gelijk toe. Lange 

tijd heeft zij mensen thuis bezocht: 

‘Ik vind bezoekwerk nog steeds mooi 

werk. Voor ons voelde het heel na-

tuurlijk om meer betrokken te zijn bij 

het leven van andere mensen.’ Lang 

heeft ze bijvoorbeeld een vrouw be-

zocht. ‘Als wij in het weekend even 

ergens een ijsje gingen eten haalden 

we haar gewoon even op. Een kleine 

moeite en voor haar een groot goed’. 

Een tijdje geleden is ze gestopt met 

het bezoekwerk maar is nog steeds 

erg betrokken. 

Vrouwen van Nu

Tonny vervult al bijna 15 jaar het se-

cretariaat van de vereniging Vrouwen 

van Nu in Maartensdijk. ‘Dat is ge-

woon leuk. Geen kommer en kwel. 

Leuke dingen regelen en veel gezellig-

heid’. Zelf is ze ook actief met 10 an-

dere vrouwen binnen de schildersclub 

van Vrouwen van Nu. ‘We krijgen les 

en schilderen in de winter wekelijks’. 

Cliëntenraad 

De meeste uitdaging en het moeilijkst 

vindt zij haar werk als voorzitter en 

tijdelijk ook secretaris van de Cliën-

tenraad Sociale Zaken. Deze Cliën-

tenraad is door de gemeente De Bilt 

benoemd en geeft gevraagd en onge-

vraagd een onafhankelijk advies aan 

de burgemeester en de wethouders 

over het minimabeleid. ‘Zeker met 

de komende Participatiewet gaat er 

waarschijnlijk veel veranderen. Ik 

ben van nature een optimistisch ie-

mand maar ik vraag mij nu toch wel 

eens af welk sprookje de beleidsma-

kers hebben gelezen. Ik zie het alle-

maal nog niet positief in’. 

Hele ijne dag
Op de dag van de benoeming ging ze 

naar het gemeentehuis omdat Johan 

van Stralen een lintje zou krijgen. 

Vreemd vond ze wel dat ze daarover 

helemaal niets wist. ‘Normaal ben ik 

binnen de kerk op de hoogte van wat 

er speelt. Hier wist ik niets van. Vond 

ik wel vreemd. Als in een roes heb ik 

vervolgens alles doorlopen. Ik zag 

mijn oudste zoon staan en dacht nog 

dat het jammer was dat onze dochter 

er niet bij is. Zij woont en werkt in 

Sydney. Na de inhuldiging volgden 

de felicitaties en iedereen was er: 

kinderen, aanhang en kleinzoon. Ja, 

ook Suus uit Sydney. Huilen dus, 

heel emotioneel. ’s Middags binnen 

de parochie was het ook mooi. Het 

werd een heel ijne dag’. Ze sluit ons 
gesprek af: ‘Ik ben blij dat ik de kans 

heb gekregen om vrijwilligerswerk 

te doen. Ik heb een hele ruimhartige 

man, daarom kon en kan ik doen wat 

ik het liefste doe: contact hebben met 

andere mensen en zaken regelen’. 

Tonny Bitter 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

door Marijke Drieenhuizen

De Maartensdijkse Tonny Bitter is net voor Koninginnedag benoemd tot Ridder der VIde Klasse
of Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar vele vrijwillige verdiensten. Ruim dertig jaar 

is zij al actief voor de RK Sint Maartenkerk, later gevolgd door de Zonnebloem, de Maartensdijkse 
afdeling van Vrouwen van Nu en de Cliëntenraad Sociale Zaken van de gemeente De Bilt.

Tonny Bitter is van deze benoeming nog steeds heel erg onder de indruk en zal het draagteken
met trots dragen bij oficiële gebeurtenissen.

Tonny Bitter (bij haar eigen schilderij) is op vele vlakken actief als vrijwilligster 

toch maakt ze ook tijd voor haar schilderhobby. 

Hessenweg
Ebbe Rost van Tonningen vraagt of 

er extra veiligheidsmaatregelen op de 

Hessenweg in De Bilt worden geno-

men. Wethouder Ditewig antwoordt 

dat de Hessenweg in nauw overleg 

met de ondernemers en de bewoners 

in 2005-2006 is gereconstrueerd. Er 

wordt nu een samenhangend pakket 

van verkeersmaatregelen opgesteld 

voor de verkeerscirculatie in De Bilt. 

Daarover wordt nog voor de zomer 

met bewoners en ondernemers ge-

sproken. 

Dorpsweg
Rost van Tonningen vraagt verder 

waarom het werk aan de Dorpsweg 

in Maartensdijk zo lang heeft stilgele-

gen. De oorzaak is dat de ondergrond 

niet hard genoeg was om te asfalte-

ren, antwoordt de wethouder. De kans 

op verzakking is dan aanzienlijk. Om 

dat te voorkomen vinden nu werk-

zaamheden plaats die op 19 juni wor-

den afgerond. Anne Doedens VVD) 

vraagt aandacht voor de gevaarlijke 

situatie op de Dorpsweg waar enkele 

automobilisten zich tijdens de spits 

tegen het eenrichtingsverkeer bewo-

gen. Hij heeft geen handhaving kun-

nen waarnemen.

Verkeers- en parkeeroverlast
Hans Brilleman (Bilts Belang) con-

stateert dat op de Hessenweg en 

Looydijk vaak te hard wordt gereden 

en dat er veel parkeeroverlast is. Hij 

wil weten hoe daar wordt gehand-

haafd en of de Boa’s kunnen worden 

ingezet. Wethouder Ditewig zegt dat 

Boa’s bevoegd zijn tot handhaven bij 

stilstaand verkeer. De burgemeester: 

‘Waar het een gestructureerd beeld 

geeft proberen we er gestructureerd 

de handhaving op te zetten.’

Woningen Westbroek
Tanja van Ditzhuijzen (GroenLinks 

&PvdA) meldt dat in Westbroek ver-

ontrust is gereageerd op bouwplannen 

voor luxe villa’s aan de rand van het 

dorp. Op een recente 

informatiebijeenkomst bleek dat de 

inwoners willen vasthouden aan de 

in 2009 vastgestelde dorpsvisie West-

broek. Van Ditzhuijzen wil van het 

college weten of de projectontwik-

kelaar zich bij de gemeente gemeld 

heeft met plannen en de benodigde 

aanvragen heeft ingediend. Als dat zo 

is wil zij weten of het college de pro-

jectontwikkelaar erop heeft gewezen 

dat de locatie de bestemming agra-

risch gebied heeft en de ontwikkeling 

luxe villa’s niet tot de top drie prio-

riteiten behoort van de gemeentelijke 

woonvisie en de dorpsvisie West-

broek. Wethouder Ditewig zegt dat 

in mei 2012 melding is gemaakt van 

een principeverzoek tot wijziging van 

het bestemmingsplan voor woning-

bouw. We hebben aangegeven met 

de ontwikkelaar een overeenkomst 

aan te gaan, mits de plannen over-

eenstemmen met de woonvisie en de 

structuurvisie. De ontwikkelaar heeft 

het plan aan de randvoorwaarden aan-

gepast. Voordat de overeenkomst ge-

tekend wordt vindt er een informatie-

bijeenkomst voor de bewoners plaats. 

De locatie is in het streekplan opge-

nomen binnen de rode contouren.

Vragen uit de raad van 30 mei
door Guus Geebel

Wethouder Arie-Jan Ditewig beantwoordt verschillende vragen.

Bedrijfsverzamelgebouw
op Larenstein

Wethouder Arie-Jan Ditewig en Rits Verkerk van 
Janssen de Jong Projectontwikkeling ondertekenden 

op 14 mei op Jagtlust een overeenkomst om op 
Larenstein een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren. 

Janssen de Jong is gespecialiseerd in het realiseren van 
bedrijfsverzamelgebouwen. 

Met de bouw van het bedrijfsver-

zamelgebouw wordt voorzien in de 

behoefte van kleinere bedrijven om 

zich te vestigen op Larenstein. De units zijn op de eerste plaats bedoeld 

voor Biltse ondernemers. Als zestig procent is verkocht of verhuurd, wordt 

de grond geleverd en kan de ontwikkelaar beginnen.

Deze zomer wordt de rotonde op de kruising Biltse Rading en Groenekanse-

weg aangelegd. Hierdoor zal de doorstroming vanaf de snelwegen sterk 

verbeteren. Het streven is om dit jaar alle kavels op Larenstein verkocht te 

hebben. De gemeente gaat de resterende kavels actief te koop aanbieden 

via een lokale bedrijfsmakelaar. In eerste instantie worden de kavels aange-

boden aan Biltse bedrijven. Als blijkt dat daar te weinig belangstelling is, 

kunnen ook bedrijven van buiten de gemeente de kavels kopen. [GG]

Wethouder Arie-Jan Ditewig en Rits Verkerk bekrachtigen de ondertekening 

met een handdruk.



Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

Wij helpen u graag om uw klus tot 
een perfect einde te brengen.  

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

maat gemaakte schuifwandkasten, inloopkasten, 
keukenkasten, radiatorbekleding, tafels en banken. 

 

Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
Hubo vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u 
langs om de situatie samen te bekijken. 

 

06 - 53 14 67 33

 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

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers

Volg Mieka op 
www.facebook/mieka.nl

Maertensplein 35
3738 GM Maartensdijk

Openingstijden:
woensdag 9.30 - 18.00 uur
donderdag 9.30 - 15.00 uur
vrijdag 9.30 - 18.00 uur
zaterdag 9.30 - 15.00 uur

Kinderkledin�, (kraa�)cadeau� e� accessoire�

voor klein� e� grot� sterre�voor klein� e� grot� sterre�

Op de

babycollectie

van

Zero2three
Alle T-shirts
van D-RAK

nu voor  € 12,50

m
aat

116 t/
m
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Verkrijgbaar bij:
Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

15 Kunst 
     kaarten

Ayla Corstanje-Uncu

Ernest Joachim

Martin Klopstra

Irma van Koningsbruggen-Pruis

Lia Koster

Ageeth van den Oever

Daniëlle Orelio

Marian van Puyvelde

Ansèl Sandberg

Fred van de Siepkamp

Dominiek Steinmeijer

Marcel Timmers

Auke Wassenaar

Eric van Wattum

Rolf Wolters

15x Balans in kunst

Openingstijden: 

maandag 08.30 – 20.00 uur

dinsdag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur

zaterdag 09.00 – 12.30 uur

Westbroekse Binnenweg 86A

3612 AK Tienhoven

Telefoon: 0346-281764

Mailadres: info@caravannmv.nl

Wist u dat: 
Het in België, Duitsland, 

Oostenrijk, Kroatië en 

Turkije verplicht is om een 

verbanddoos in de auto 

te hebben?

Amerikaanse          weken:•  originele  amerikaanse mu ffi ns• American cookies• brownies• Carrot cake• Donuts

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

Kapper Hans is weer loops, 
aanstaande zaterdag gaat hij 

Katwijk onveilig maken. 
Daarom zaterdag gesloten. 

Voor info bel 212455.

THE ART OF HAIRCOLORING

Ook wij gaan weer op vakantie! 
Dus maak tijdig een afspraak!

 
Francisca: 3 juli - 9 juli
Miranda: 16 juli - 5 augustus
Kimberley: 23 juli - 12 augustus
Christa: 2 augustus - 26 augustus
Anne Linde: 27 augustus - 17 september
 

En wij zijn ook op zoek naar
extra hulp voor in de vakantieperiode! 

Donderdag en vrijdag ook ‘s avonds open
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

ZIN IN DE ZOMER?
NU VOLOP KEUS IN VROLIJKE KLEUREN!

LET OP DE SLOGGI EN TEN CATE ACTIE!

KIJK OOK OP  WWW.NAGELFASHION.NL
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Ass u like it

Masquerade’s bewerking op Eyckenstein
door Henk van de Bunt

Jeugdtheaterschool Masquerade voert op dezelfde locatie als Theater in ‘t Groen een eigen versie 

van Shakespeare’s ‘As you like it’ op, de regie is in handen van Salome Nobel. Zij spelen op 

zaterdag 8 juni om 15.00 uur en op zondagochtend 9 juni om 11.00 uur. In één week zijn er dus twee 

interpretaties te zien van dezelfde komedie. 

Bruisend

Irene Jongbloets van de jeugdtheater-

school: ‘Vanaf 1997 groeide het klei-

ne theaterklasje met kinderen van de 

Montessorischool in Bilthoven uit tot 

een serieuze jeugdtheaterschool met 

inmiddels meer dan 250 leerlingen en 

een link aantal schoolprojecten. De 
lessen worden na schooltijd gegeven 

in Bilthoven, Hollandsche Rading en 

op scholen in de Utrechtse heuvelrug. 
In het kader van 900 jaar De Bilt werd 

Masquerade benaderd door Theater in 

het Groen met het verzoek om mee te 

doen. Het bijzondere is dat het pu-

bliek twee voorstellingen van As you 

like it kan gaan zien, beiden op een 
compleet eigen manier bewerkt en 
gespeeld’. Uiteraard is het bijzonder, 
om twee amateurgezelschappen van 
zo hoog niveau te zien spelen, waar-

bij in allebei de gevallen vrij jonge 

spelers (mee)spelen. Toneel is dus 
als tijdverdrijf en cultuurgoed niet 

passé blijkbaar. Vroeger een manier 
van vermaak voor zowel het gewone 

volk als voor de happy few. Voor ons 
in de hedendaagse tijd ook een uitda-

ging om met dit soort evenementen 

elkaar te ontmoeten, de buren, dorps-

genoten, mensen met dezelfde verlan-

gens om vermaakt te worden en door 

schoonheid te worden aangeraakt. 

Zinderend

Masquerade heeft als ilosoie dat ze 
veel ruimte aan de inbreng van de spe-

lers geeft. Deze methode komt voort 
uit de Montessori-gedachte: ‘leer mij 

het zelf doen’. Dit blijkt een garantie 
voor zeer persoonlijk ingevulde rol-
len. Als kader werd deze keer voor 

de uitbundige speelstijl van de Itali-
aanse Commedia Del ‘ Arte gekozen. 
Met één pathetisch gebaar krijgt een 
uitroep meteen een Shakespeariaanse 
dramatiek mee. Deze Commedia Del 
‘Arte-acteerwijze bleek wonderlijk 

goed bij de Vlaamsche tekstbewer-

king aan te sluiten. Een zinnetje als 
‘Ik zie u graag’ overtuigt alleen met 
dit soort drama en krijgt daarmee te-

gelijkertijd een komische ondertoon. 
Iets waar deze jonge spelers prima 
mee uit de voeten kunnen. Ze gaan 
het publiek dicht op het spel zetten 
en het speelvlak klein houden zodat 
de sfeer intiem en betrokken wordt. 
Salome Nobel: ‘Het is een hilari-
sche voorstelling vol passie, liefdes-

verdriet, misverstanden en een scala 

aan liefdeslijntjes. Dit alles gespeeld 
op een prachtige locatie, door een 
groep zinderende jongeren. Om het 
hart mee te verwarmen. Op de uitge-

geven lyer staat nadrukkelijk ‘vanaf 
10 jaar’. Deze voorstelling gaat over 
ontluikende liefde en daarom houden 

wij tien+ als richtleeftijd aan. Dit is 
een advies, geen regel’.

Theater in ’t Groen en JTS Masquera-

de spelen beiden een voorstelling van 
Shakespeare. Er zijn mogelijkheden 
voor een combi-ticket van € 25,- za-

terdag 8 juni van 15.00 tot 16.00 uur 
en zondag 9 juni van 11.00 tot 12.00 
uur, beide keren op Landgoed Eyc-

kenstein te Maartensdijk. 
Kaarten indien niet uitverkocht ook 

verkrijgbaar aan de kassa.Jeugdtoneelschool Masquerade oefent op de locatie. 

In De Bilt was het van Boetzelaerspark een door vele schollen bezochte bezienswaardigheid.

Basisschoolleerlingen verbinden
door Henk van de Bunt

De groepen 5, 6 en 7 van de basis-

school ietsen de voorbije twee we-

ken in de eigen kern een korte route. 
Alle kinderen kregen een boekje mee 

met die route en informatie over de 

geschiedenis van de zes kernen van 

De Bilt. Zij kregen op één plaats in de 
eigen kern informatie over de betref-

fende kern. Onderweg en op de histo-

rische plaats werden foto’s gemaakt. 
Iedere school was gekoppeld aan 
een school in een andere kern. Beide 
scholen maken nu een eigen Power 

Point Presentatie en sturen deze naar 

de aan hen gekoppelde school. Zo 
worden dan opnieuw de verschillende 

kernen verbonden. Het is de bedoe-

ling dat de scholen de boekjes bewa-

ren en de komende jaren deze iets-

tocht weer doen. 

Met foto’s van het foto-team 900 jaar 
De Bilt wordt een indruk gegeven van 

deze basisschoolhappening:

Programma juni 2013 

Thema juni: Verbinden door samen te musiceren

6 juni  Finale touwtrekwedstrijd tussen scholieren van De Werkplaats, 

Het Nieuwe Lyceum, het Groenhorst en de Oranje Nassau 

School om 14.00 uur. Sportveld achter de Werkplaats, Kees 

Boekelaan 12, 3723 BA Bilthoven

4 t/m  Voorstelling ‘Wat u maar wilt’. Kaarten à € 17,50 te koop via

9 juni  www.dorpspleingroenekan.nl of bij: 

- Groenekan: Firma Van der Neut, Groenekanseweg 9 

- Groenekan: Lindenlaan 11. Op maandagavond 

   van 19.00 – 20.00 uur. S.v.p. gepast betalen. 

 - Bilthoven: De Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1. 

 - De Bilt: Boekhandel Bouwman, Hessenweg 168. 

   S.v.p. contante betaling. 

 - Maartensdijk: Primera, Maertensplein 24 

 -  Theater in ‘t Groen op Landgoed Eyckenstein, Dorpsweg 193, 

3738 CD Maartensdijk. Aanvang 21.00 uur. Zondag 9 juni 

aanvang 15.00 uur. Kom s.v.p. op de iets. 

Er zijn beperkte parkeermogelijkheden voor de auto in de omgeving 

van Eyckenstein.

19 juni  Opening Mathildetuin om 17.30 uur. Ontvangst vanaf 17.00 

uur. Dorpskerk, Dorpsstraat 70, 3732 HK De Bilt

21 juni  Nostalgisch Seniorenconcert voor alle senioren uit de 

zes kernen. Senioren Harmonie Orkest Provincie Utrecht 

en de Koninklijke Biltse Zang-vereniging Zang Veredelt 

met medewerking van Conny Vink. H.F. Witte Centrum, 

Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt. Aanvang 14.30 uur. 

Vermoedelijk einde 16.30 uur. Toegang en een consumptie 

gratis.

22 juni  Muziek op podia in alle zes de kernen. Muziek op de podia 

wordt georganiseerd door de Vereniging der Vrijwillige 

Brandweerharmonie Bilthoven op de volgende plaatsen. 

- Kwinkelier Bilthoven: 11.00-13.00u.  

- Eurusweg/Hessenweg De Bilt: 12.00-14.00u. 

- Dorpshuis De Groene Daan, Grothelaan 3, 

   Groenekan: 13.00-15.00u.  

 - Dorpshuis Westbroek, Prinses Christinastraat 2, 

   Westbroek: 14.00-16.00u.  

 - Restaurant De Paddestoel, Vuurse Dreef 180, 

   Hollandsche Rading: 15.00-17.00u. 

 - Maertensplein Maartensdijk: 15.00-17.00u. 

Het programma start in elke kern op een andere tijd, zodat het mogelijk 

is om meerdere combinaties in verschillende kernen te beluisteren. Een 

verbindende ietsroute zal kort voor 22 juni worden gepubliceerd op de 

website van Stichting 900 jaar De Bilt www.900jaardebilt.nl

22 juni  Grande Finale op het terrein tegenover het gemeentehuis 

Jagtlust in Bilthoven. Samengesteld orkest van 

Koninklijke Biltse Harmonie en Vereniging der Vrijwillige 

Brandweerharmonie Bilthoven uitgebreid met leden van de 

fanfarekorpsen uit Westbroek en Maartensdijk. Optreden van 

gasten uit Miescisko en Coesfeld. Een afwisselend programma, 

met onder andere klassieke muziek, opzwepende Afrikaanse 

muziek en popnummers. Aanvang 20.00 uur Toegang is gratis. 

Parkeren is mogelijk bij het RIVM, maar wij verzoeken u 

zoveel mogelijk op de iets te komen

In juni  Musical ‘Stop de tijd!’ door groepen 8 van de basisscholen. 

Jeugdtheaterschool Masquerade in samenwerking met alle 

groepen 8 van de basisscholen en hun leerkrachten.

(programma onder voorbehoud)

Feestjaar - Jubileumjaar 2013 wordt een feestjaar vóór en dóór alle 

inwoners van gemeente De Bilt. Stichting 900 jaar De Bilt verzamelt  

alle initiatieven en ideeën en zal vervolgens in overleg met betrokkenen de 

uitvoering coördineren en ondersteunen.

Contact

Stichting 900 jaar De Bilt  -  Postbus 300  -  3720 AH Bilthoven

info@900jaardebilt.nl  -  www.900jaardebilt.nl

900 jaar De Bilt is mede mogelijk gemaakt door:
Rabobank, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, Provincie Utrecht, Gemeente De Bilt, Stichting 
Mens en Zijn Natuur, Vrede van Utrecht, KNMI, kfHeinfonds, Stichting van Ewijkck van Oostbroek 
en de Bilt Fonds. Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, Stichting Carel Nengerman Fonds, 
Bubbles&Blessings, Fonds Verstandelijk Gehandicapten

Kijk voor de laatste informatie op: www.900jaardebilt.nl

WWW.900JAARDEBILT.NL



25e Landgoederenfietstocht!

9 juni 2013

Fiets mee!

 Landgoederenfietstocht.nl

 Facebook.com/landgoederenfietstocht
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Voorlichtingsavond Zonnepanelen
Tijdens een voorlichtingsavond op 5 juni a.s. om 20.00 uur aan de Waterweg in Dwe Bilt worden alle as-

pecten rondom het zelf opwekken van energie met zonnepanelen besproken en toegelicht. De avond wordt 

geleid door een deskundige, wordt georganiseerd door de werkgroep Energie van Transition Town De Bilt 

en zal plaatsvinden bij één van de leden van de werkgroep thuis. Aanmelden en meer informatie via john.

neeft@live.nl. Meer informatie is ook te verkrijgen via tel. 06 51588608 (John Neeft). Aan deelnemers wordt 

gevraagd de jaarrekening van het energiebedrijf (elektriciteit) mee te nemen.

Volgende ronde voor 
Groenekanse brandweerploeg

De Groenekanse brandweerploeg van Asselt reisde 25 mei af naar Zaan-

dam voor een brandweerwedstrijd. Ook hier werd weer fel gestreden om 

de hoogste eer, omdat het bereiken van een inaleplaats in het geding was.

De gebroeders van Asselt-ploeg kreeg als opdracht een melding van een 

explosie bij een fort. Ter plaatse aan gekomen bleek er een persoon onder 

een boot bekneld te liggen. De boot was door de explosie uit een hijskraan 

gevallen. Ook was er een brand binnen, daar  waar een hond samen met 

zijn baas verbleef. Na het redden van hond en baas moest de persoon on-

der de boot gered worden. Dit gebeurde allemaal binnen de tijd,  maar de 

ploeg van Asselt moest genoegen nemen met een 5e plaats waardoor ze 

uitgeschakeld zijn.

Aan het einde van diezelfde middag trad de ploeg ook nog aan bij een 

brandweerwedstrijd doen in het Drentse Smilde. Hier was de melding van 

een meterkastbrand in een schoolgebouw. Ter plaatse aangekomen stak een 

bejaarde man de weg over voor de brandweerwagen en bezorgden de toe-

ters en bellen van de brandweerwagen de ongelukkige een hartstilstand. 

Deze bejaarde man moest gereanimeerd worden. Hierna kon de ploeg rich-

ting de school en moest er een vlam in de pan gedoofd worden. In de school 

aangekomen was er de brand in de meterkast. De meterkast was illegaal 

aangelegd; hierdoor was er ook brand ontstaan in een ander lokaal waar 

een hennepkwekerij was met een slachtoffer. De Groenekanners moesten 

in totaal 13 personen in veiligheid brengen, wat ze snel en veilig deden. Het 

eindresultaat was een schitterende eerste plaats en een daaraan gekoppelde 

inaleplaats op 21 september a.s. in Waalwijk. [HvdB]

Regio TV 
De Bilt 

De omroep heeft er acht nieuwe 

vrijwilligers bij die televisie gaan 

maken op het kabelkrantkanaal. 

De afgelopen drie zaterdagen zijn 

ze klaargestoomd om te ilmen, 
interviewen en monteren. Het eerste 

programmaplan ligt er al: wekelijkse 

straatinterviews over Biltse zaken. 

De kersverse tv-makers ontvingen 

zaterdag een certiicaat voor het 
volgen van de cursus 'Korte Video' 

bij Studio Stoop. Vlnr.: Cor Groenen, 
Martijn Heuvelhorst, Ilse Kuiper 
(achter), Wendy de Graaff, Marjolein 
Stoop, Jasper Woutersen, Miriam de 
Rooij, Richard Breedveld en Ebbe 
Rost van Tonningen.
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Literatuur in de eeuw van de pest
door Rascha Ravestein

Een avond voor boekenwurmen met interesse in middeleeuwse literatuur. Kan dat boeiend zijn? Ik 

herinner me het geworstel met de dodelijk saaie boeken ‘Beatrijs’ en ‘Karel ende Elegast’ tijdens de 

Nederlandse les. Had ik toen maar Frits van Oostrom als docent gehad. Deze Utrechtse hoogleraar 

schreef het boek ‘Wereld in Woorden’ over de Nederlandse literatuur in de veertiende eeuw. 

Op 22 mei was hij te gast bij de Bilthovense Boekhandel. Een bevlogen man, die ons meeneemt 

naar een duistere eeuw die toch pareltjes heeft voortgebracht. 

Frits van Oostrom is een rasvertel-

ler. Sla zijn kloeke boek open en je 

zit midden in een verhaal. Hij schrijft 

beter dan Dan Brown en zijn verha-

len zijn net zo spannend. Neem nou 

de dramatische geschiedenis van het 

‘Keurboek van Ieper’ uit 1363. Deze 

Vlaamse stad was destijds beroemd 

om zijn lakennijverheid. De kwali-

teit van de lakens was subliem en ze 

weefden de meeste lakens van heel 

Europa. Alle taken en bevoegdheden 

van scheerders, ververs, spoelders 

en spinsters waren vastgelegd in dit 

Keurboek. Met schitterende illus-

traties in goud, rood, violet, purper, 

blauw en groen. Vijfhonderd jaar lang 

bleef dit unieke handschrift bewaard. 

Tot de twintigste eeuw aanbrak. Stads-

archivaris Emile de Sagher beheerde 

het pronkstuk. Toen tijdens de eer-

ste wereldoorlog Ieper een slagveld 

dreigde te worden, smeekte hij het 

stadsbestuur om het Keurboek in vei-

ligheid te mogen brengen. De magis-

traten weigerden. In 1914 brandden 

de Hallen volledig uit en ging het hele 

Ieperse archief, inclusief Keurboek, in 

vlammen op. Emile de Sagher stierf 

een jaar later, gebroken van verdriet, 

en ‘met het gevoel dat zijn leven zin-

loos was geweest.’ Die liefde voor 

een tekst, kom daar maar eens om in 

deze tijd van downloaden van teksten 

in luttele seconden. Je zou – ook na-

mens Frits van Oostrom –dat dekselse 

stadsbestuur wel een draai om de oren 

willen geven.

Ganzenveer

Het hele boek van Van Oostrom ademt 

de liefde voor oude handschriften en 

de mensen die ze optekenden. Hij be-

handelt mystieke teksten van Jan van 

Ruusbroec. Maar ook oorkondes, mi-

rakelboeken, liederen, liefdesbrieven 

en een  klucht voor drie kijvende wij-

ven. Zelfs tegeltjeswijsheden schuwt 

hij niet. : ‘Die twee dinghen te gader 

doet, die sijn selden beide goet.’ Of: 

wie twee dingen tegelijk doet, levert 

zelden twee maal kwaliteit.’ Alles met 

de hand geschreven, op perkament of 

- en dat is nieuw - op papier. ‘Ga maar 

eens met een ganzenveer schrijven,’ 

daagt Van Oostrom ons uit. ‘Dat is 

heel moeilijk.’ De oplages waren dan 

ook klein: van enkele exemplaren tot 

uitschieters zoals het Getijdenboek 

van de theoloog Geert Grote. De boek-

drukkunst moest nog uitgevonden 

worden.

Rampspoed

Het is nog een wonder dat er zo veel 

pareltjes geschreven zijn. De veer-

tiende eeuw was de eeuw van de pest. 

Ratten en vlooien in een Engels schip 

brachten de pestbacterie in 1348 de ha-

ven van Brugge binnen. Van Oostrom: 

‘Dertig miljoen Europeanen vonden 

de dood.’ Landbouwgronden lagen 

braak, kinderen bleven verweesd ach-

ter en er was een schreeuwend gebrek 

aan arbeidskracht. Daarnaast woedde 

de honderdjarige oorlog, de kerk 

spleet in tweeën en maandenlange 

slagregens, overstromingen en storm-

vloeden geselden de Lage Landen. Er 

was een aardbeving en hongersnood. 

Mensen dachten dat het einde der tij-

den nabij was. ‘Een crisis kan ook een 

kans zijn,’ zegt Van Oostrom. Volgens 

hem zijn de Middeleeuwen geen tijd-

perk van duisternis en verval, maar 

van vernieuwing en creativiteit. ‘Tot 

de veertiende eeuw waren het vooral 

monniken en geestelijken die ge-

schoold waren en teksten schreven in 

het Latijn. Nu krijg je de emancipatie 

van de burgers die in het Nederlands 

gaan schrijven.’ Hij noemt Jan van 

Boendale uit Antwerpen. ‘Hij schreef 

‘Der Leken Spiegel’ met levenskunst-

adviezen voor leken. ‘Die best leeft, 

best es’, daar gaat het Van Boendale 

om. Verbeter jezelf en vergaar kennis. 

Het getuigt van een onafhankelijke 

opstelling naar de kerk, van originali-

teit en durf.’

Liefdesbrieven

‘Wereld in woorden’ is een grasduin-

boek. Gauw blader ik naar de liefdes-

brieven. ‘Sijt mijn bode, briefkijn, aan 

een joncvrouwe die therte mijn heeft 

bevaen met haere minnen.’ Oftewel: 

‘Wees mijn bode, briefje, aan een jonk-

vrouw die mijn hart knevelt met liefde 

voor haar.’ Geschreven op goed perka-

ment, de beginletters in bladgoud en 

met een vlammend rood hart met twee 

pijlen. Je zou zo’n brief maar krijgen. 

Dat is nog eens wat anders dan zo’n 

voorgedrukte Valentijnskaart. 

Ik ben nog niet zo goed in het ontcij-

feren van het Oud-Nederlands. ‘Het 

is niet moeilijk om te leren’ zegt Frits 

van Oostrom. Toevallig zie ik in de 

nieuwe HOVO-gids (Hoger Onder-

wijs Voor Ouderen) een basiscursus 

‘Nederlands Oud Schrift’ staan. Ik 

ga me meteen aanmelden en dan op 

speurtocht door de prikkelende li-

teratuurgeschiedenis van Frits van 

Oostrom.

Frits van Oostrom is hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Als rasverteller 

over de literatuur in de Middeleeuwen weet hij een groot publiek te bereiken. In 

1996 ontving hij dan ook de AKO literatuurprijs.

Jong en oud in De Bremhorst
In het kader van ‘laat opa/oma la-

chen’ kwam er een groepje kleuters 

tijdens het kofie uurtje bij de be-

woners langs. De kleuters kwamen 

onder begeleiding van twee leidsters 

van kinderopvang Skon, De Blauwe 

Maanvis uit Utrecht. De kleuters 

hebben met de bewoners liedjes ge-

zongen en spelletjes gedaan. Ook 

hadden ze allemaal zelfgemaakte 

bloemen mee om aan de bewoners 

uit te delen. De combinatie jong en 

oud was erg leuk en ontroerend om 

te zien. 

(Trees van Rooijen)

Jong en oud bezorgden elkaar een 

gezellige ochtend.

Werkplaatsleerlingen 
organiseren spelcircuit

Op woensdag 15 mei werd er door leerlingen van De Werkplaats in 

Bilthoven een spelcircuit met verschillende balspelen als kegelen en indoor-

midgetgolf aangeboden aan de bewoners van Warande Woonzorgcentrum 

Schutsmantel. Velen maakten hier met plezier gebruik van.

3 jubilarissen bij Zonnebloem 
25 jaar vrijwilligster voor de Zonnebloem is een fantastische prestatie. De 

Zonnebloem De Bilt/Bilthoven huldigde op 22 mei jl. maar liefst 3 van haar 

vrijwilligers. 

Namens de Provinciale afdeling Utrecht van de Zonnebloem ontvingen Wil 

van Leeuwen, Corrie Binneveld en Adrie v.d. Hijden uit handen van Dieny 

Scheffer de gouden zonnebloemspeld en een mooi zonnebloembeeldje. 

(Thea van Maurik)
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7 dagen per week geopend



Bel De Vierklank

 0346 21 19 92

Hulp nodig bij de

Promotie van uw evenement?

Te huur aangeboden,

evt. voor tijdelijke bewoning:

Luxe chalets / stacaravans,
geschikt voor 4 pers.

Voor meer info:

030 - 228 67 77 / www.bosparkbilthoven.nl

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

Hoe komt u op z’n voordeligst 
aan zo’n sixpack?

U kunt bijvoorbeeld héééél hard en 
héééél lang gaan trainen en een streng 
dieet volgen. Dan komt er wellicht 
ooit een dag ...

U kunt ook even binnenlopen bij  
‘t Vaarderhoogt. Daar staan sixpacks in 
overvloed. Allemaal vol met perkplan-
ten in absolute topconditie.

Normaal staat er op het prijs kaartje 
een bedrag van € 3,50

Deze week zijn ze op hun  
voordeligst ..................................

1,99
6 perkplanten per pack  
met potmaat 9 cm doorsnede.  
Aanbieding geldig tot en met dinsdag 11 juni

Zet vast in 
uw agenda: 

zaterdag 15 en 
zondag 16 juni 

Hoogtzomer 
Tuinfeesten

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

Voor in de pan of op de barbecue. Gemarineerd of naturel.

LAMSKOTELETJES ...............................100 GRAM € 1,50

Van ons bekende rundvlees: om kort te bakken. Heerlijk mals.

RUNDERBIEFLAPJES .........................500 GRAM € 7,98

Bakken als biefstuk: lekker gekruid en gezouten.

STEAK BANADORA .............................. 4 STUKS € 7,00

Uit onze panklaarhoek: om zelf te braden. Lekker gekruid.

BALLEN GEHAKT ................................... 3 STUKS € 3,75

Uit onze poeliershoek: voor in de pan, oven of op de barbecue.

KIP SATEVLEES ...................................... 1 KILO NU € 9,98

Uit onze specialiteitenhoek: 

met o.a. rundvlees, varkensvlees, kruiden en vers mager spek.

BEIERSE STEAKS ...................................100 GRAM € 1,75

Voor de liefhebbers: uit de oude doos. Om zelf te bakken.

VERSE VARKENSLEVER ...................100 GRAM € 0,60

Puur mager rundvlees met kruiden en kaasblokjes.

CHEESEBURGERS ................................... 3 STUKS € 3,75

Gemarineerd of naturel? Met een beentje, botermals.

KIPKARBONADES ................................500 GRAM € 3,00

Uit onze traiteurhoek: met o.a. kipdijfilet, Japanse kruiden 

marinade en kaas. Ca. 20 minuten op 170°C in de oven.

JAPANSE WRAPS .................................. PER STUK € 2,75

Heerlijk mals. Voor in de pan of op de barbecue. Lekker gemarineerd.

BISTRO STEAKS .....................................100 GRAM € 1,50

Met o.a. tartaar, taugé, bosui, woksaus en sesamzaadjes; ca 10-12 

min. 150°C in de oven.

SLEETJE TERIYAKI ..............................100 GRAM € 1,40

Mals en mager. Om krokant te bakken; ook lekker op de barbecue!

SPEENVARKENSPEKLAPJES ........100 GRAM € 0,89

Lekker beleg voor iedereen. Simpel maar lekker

LEVERKAAS ..............................................100 GRAM € 1,10

OP ÉÉN NA DE BESTE 
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 8 juni. Zetfouten voorbehouden.

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen eten, 
bij ons kunt u dagelijks aanschuiven. 
Alleen, of samen met vrienden of familie. 
Ook voor een kopje koffi e of voor de lunch.
Do. 13 juni, gaan we nog een keer asperge eten 

kosten € 15,- pp opgeven tot 11 juni.

openingstijden:

ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 16.30 uur
zondag gesloten
feestjes  op afspraak

brasserie

ink

Culinaire 

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

is op zoek naar:
-  Leerling Kok/Studenten/

Scholieren voor de keuken.

-  Student/Scholier/
 Parttimer/Fulltimer 
 voor in de bediening. 

 Ervaring niet noodzakelijk.

Geïnteresseerd? info@brasserie-vink.nl
Voor informatie: 06-39338760
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GEBOORTEKAARTJES

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

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

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

T e koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Kooklust 121

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan

• De Vierklank • GroenRijk • Primera Maartensdijk

Ter gelegenheid van het 900-jarig be-

staan van de gemeente De Bilt is een 

bijzonder kookboek samengesteld met 

persoonlijke verhalen en recepten van 

inwoners uit de zes kernen. Een kook-

boek waar je in kan lezen of een lees-

boek waar je uit kan koken. Dat laten 

we even in het midden.

‘Tegenwoordig zi� en er ‘s zomers in Ne-

derland ongeveer 250.000 ganzen en ‘s 

winters komen er nog eens 2 miljoen bij. 

Ganzen-jagen is verworden tot ganzen-

verjagen. Dat is in onze gemeente goed 

geregeld. De ganzenjagers moeten aan de 

Provincie laten weten wat ze waar gaan 

doen. Ze moeten ook rapporteren wat de 

resultaten van hun verjagingsactie zijn 

geweest. Het enige dat ze zelf mogen 

weten is hoe ze hem klaar willen 

maken.’ 

Jankees Vendrik - Westbroek

Salade met ganzentartaar

Bijzonder cadeau
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‘Ik vind het leuk om met 
andere culturen kennis te maken 
en als je een jaar van huis weg 
bent word je ook zelfstandiger’, 
vertelt de vrolijk en ontspan-
nen pratende Steffy Dubois. 
Sinds zij vorig jaar in België haar 
diploma haalde, nam zij twee-
maal deel aan een uitwisselings-
programma voor middelbare 
scholieren. 

Steffy is 18 jaar en komt uit Bas-
tenaken in het Franstalige ge-
deelte van België. Van januari tot 
juni verblijft zij bij een gastgezin 
in Bilthoven en zit zij in 5 VWO 
op de Werkplaats Kindergemeen-
schap. 
In Bastenaken zat ze op een 
soortgelijke maar kleinere school. 
Nadat ze geslaagd was ging ze 
via een uitwisselingsprogramma 
eerst naar Seattle in de Verenigde 
Staten, waar ze ook in een gast-
gezin woonde. 

In België had Steffy vier jaar Ne-
derlandse les gehad, maar toen 
ze hier op school kwam bleek dat 
nog niet genoeg te zijn. Inmiddels 
kan ze goed met Nederlands uit 
de voeten. ‘In het begin snapte 
ik niet waar ze het over hadden, 
maar de leerkrachten waren heel 
behulpzaam en stonden altijd 
meteen klaar om me te helpen. 
In België zijn de leraren wat stren-
ger dan hier.’ Toen ze hier pas 
was voelde Steffy zich soms een 
beetje alleen, want ze kende nie-
mand. ‘In België had ik mijn vaste 
vriendinnen, maar nu heb ik hier 
ook een stel vriendinnen. Verder 
woon ik in een leuk gastgezin en 
heb ik een gastzus en broer.’

Een zus van Steffy werkte enkele 
jaren geleden een tijdje in Am-
sterdam. Die heeft ze toen een 
paar keer bezocht. ‘Maar dan kom 
je als toerist en dat is heel anders. 
Nederlanders zijn wat directer, 

maar er is ook weer een verschil 
met de Verenigde Staten. Toen 
ik daar was kwam iedereen direct 
op me af en begon allerlei vragen 
te stellen. Hier moest ik zelf meer 
initiatief nemen om contacten te 
leggen.’ Op De Werkplaats krijgt 
Steffy ook Franse les. In tegen-
stelling tot de andere leerlingen 
moet zij dan juist de Nederlandse 
woorden leren. Maar met spreken 
is ze natuurlijk de beste van de 
klas. 

De taal was een belangrijke reden 
om voor Nederland te kiezen. Bij 
het zoeken naar een baan heb 
je in België een voordeel als je 
tweetalig bent. Volgend jaar gaat 
zij Sociale Wetenschappen in Luik 
studeren en zelfstandig op kamers 
wonen. Steffy volgt via Travel 
Active het High School Holland 
programma. Informatie over deze 
uitwisselingsorganisatie staat op 
www.travelactive.nl

Uitwisseling levert
rijke ervaring op

Steffy Dubois bij de ingang van de Werkplaats Kindergemeenschap.

Wil jij een tijdje een buitenlandse broer of zus?
Kijk dan samen met je ouders op

www.travelactive.nl/high-school-holland

Bellen voor info kan ook: 0478-551900

 

Na je examen zelf naar het buitenland!
Travel Active verzorgt ook High School, Vrijwilligerswerk,

Taalreizen, Backpacken en Au Pair programma’s in het buitenland!

Check jouw mogelijkheden op: www.travelactive.nl

Leerlingen van het Groenhorst-
college wachten op de examen-
uitslag en hopen volgende week 
een feestje te kunnen vieren. Ter 
afsluiting van het examenjaar 
wordt sowieso feest gevierd op 
het Groenhorst. Na de laatste 
les gingen de gympen uit, de 
praktische kleren aan de kant en 
iedereen op ‘chique’.

Wie denkt dat het op het Groen-
horst alleen maar ‘groen’ is wat de 
klok slaat, heeft het mis. Petra Na-
varro, teamleider van het Groen-
horst in Maartensdijk legt uit hoe 
het werkelijk zit. ‘Wij bieden een 
aantal soorten onderwijs aan: een 
gemengde leerweg waarbij de 
nadruk ligt op de algemene vak-
ken en gemiddeld 4 uur per week 
praktijkonderwijs wordt gegeven. 
Als leerlingen een extra theorie-
vak volgen, hebben ze een TL-di-
ploma. Daarnaast kennen we een 
kader beroepsgerichte leerweg 
(KL) waarmee je kan doorstromen 
naar een niveau 3 of 4-opleiding 
in het MBO. Binnen het KL wor-

den 2 praktijkvakken gegeven. 
De basisberoepsgerichte leerweg 
(BL) kent per week ca. 6 uur prak-

tijkonderwijs. Met een BL-diplo-
ma op zak kan je doorstromen 
naar een niveau 2 opleiding in het 
MBO.’

Opstapje
Petra benadrukt dat hoewel het 
Groenhorst van oudsher een 
groen imago heeft zo’n 75% van 
de leerlingen een hele andere 
richting op gaat. De groene prak-
tijkvakken, zoals dierverzorging, 
groenvoorziening en bloemschik-
ken en verwerking agrarische 
producten (leerlingen noemen 
dit vak ‘koken’) zijn een middel 
om een VMBO-diploma te halen. 
Vanaf de 3e klas lopen de leer-
lingen een stage bij een bedrijf 
naar keuze. We zien ze door de 
jaren heen steeds meer zelfver-
trouwen krijgen en groeien naar 
hun uiteindelijke keuze voor een 
MBO vervolgopleiding. In feite 
verzorgen wij een opstapje naar 
beroepen die echt keihard nodig 
zijn. Daarbij valt te denken aan 
bijvoorbeeld loodgieters, elektri-
ciens en een heel scala aan op-

leidingen in de zorg. En als ik bij 
mij de straat in kom rijden en ik 
zie daar een aantal jongens van 

‘mij’ gemotiveerd aan het werk 
bij Hoefakker dan ben ik trots op 
onze school.’

Gympen uit, hakken aan

Hoefakker selecteert al in het 
vroege stagestadium. Arno 
Hoefakker: ‘We hebben hier zo’n 
negen ex-Groenhorstleerlingen 
in loondienst, waarvan er één al 
25 jaar bij ons werkt. De goeie 
mogen blijven!’

Dierenriem 2 
3738 TR Maartensdijk
Tel: 088 - 0205500
info.maartensdijk@groenhorst.nl
www.groenhorst.nl

Het Groenhorst legt de rode loper uit voor de examenkandidaten.
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vol van

examenfeest

Bilthovense

Boekhandel

Julianalaan 1 | 3722 GA Bilthoven

www.bilthovenseboekhandel.nl    -  030  2281014  -      Libris { vol van boeken }

Cadeau’s met een boodschap
Teuni van der Meer, afkomstig van een boerderij op de Beukenburgerlaan in 
Groenekan, draait al 30 jaar als vrijwilliger mee in de wereldwinkel van De Bilt. 
Daarnaast is ze werkzaam als travel-of� cer reizen bij Icco. Deze organisatie zet 
zich in voor internationale samenwerking door blijvende economische kansen 
te creëren voor mensen die in armoede leven. Met een man die gespecialiseerd 
is in cultuur/natuur Fairtrade reizen, is het wel duidelijk wat de klok slaat in 
huize van der Meer.

Haar twee dochters die respectievelijk op de WP en het HNL hun diploma behaal-
den wonen niet meer thuis. Maar de link tussen Fairtrade en studeren is al snel ge-
legd. De serviezen en bijvoorbeeld de prachtige schalen en uit meerdere delen be-
staande tapas-setjes doen het reuze goed op de studentenkamer. Net even anders 
en toch bijzonder. ‘In deze tijd waarin we aandacht hebben voor maatschappelijke 
betrokkenheid passen cadeau’s met een verhaal erachter. Dat geldt niet alleen voor 
gebruiksvoorwerpen maar ook voor sieraden, va-
zen en potten. De tijd dat de wereldwinkel ‘’stof-
� g’’ was is echt voorbij’, stelt ze nadrukkelijk. Het 
assortiment is breed en verrassend en met de 
wetenschap dat de producenten er een eerlijke 
prijs voor krijgen en je hun meehelpt een mens-
waardig bestaan op te bouwen valt er geen beter 
‘feel-good’ cadeau te verzinnen.

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)
3731 JV De Bilt
tel.: 030-2342472
info@wereldwinkeldebilt.nl

Openingstijden:
maandag 14 - 18 uur
dinsdag t/m
donderdag 10 - 18 uur
vrijdag 10 - 21 uur
zaterdag 10 - 17 uur

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Tapasschaal uit Tunesië. Hand-
gedecoreerd en geschikt voor 
de magnetron (boven). Prachtige 
handgemaakte sieraden (rechts).

Op de vraag naar het waarom van Humanresourcesmanagement komt een duidelijker 
antwoord: ‘Dat is precies wat ik wil. Het is iets sociaals en je kunt er later ook wel ‘zelf-
standig mee verder’. Er zijn volgens Pauline ook wel andere sociale studies, ’maar wat ik 
er van gezien heb verdient het daarbij best wel bagger’. Human resource management, 
(letterlijk ‘beheer van menselijke productiemiddelen’), afgekort HRM, is een veelge-
bruikte term, die zoiets betekent 
als ‘personeelsbeleid’ of ‘strate-
gisch personeelsmanagement’. 
Pauline: ‘Vaak wordt HRM gezien 
als een speci� eke invulling van 
het personeelsbeleid. Het lijkt me 
echt wel leuk om in een bedrijf 
te zitten, maar ik wil ook goed 
werk doen: sociaal, maar ook eco-
nomisch. Maar nu heb ik geen 
economie in mijn pakket zitten, 
omdat ik dat niet leuk vond; dus 
dat wordt nog even bijspijkeren’. 
De zes VWO-jaren op het HNL in 
Bilthoven gingen ‘vrij gemakke-
lijk’; vandaar dat Pauline bij haar 
HRM-opleiding ook geen ‘beren 
op de weg’ ziet. Voorlopig wil 
zij, net als de afgelopen zeven 
jaar, als hobby lekker blijven dan-
sen bij 2MOVE in Maartensdijk. 
’Ik wil dat zeker nog wel een jaar-
tje doen, ook omdat ik het eer-
ste jaar zeker nog wel thuis blijf 
wonen’. Ze haast zich er aan 
toe te voegen, dat deze plan-
nen ook worden ingegeven door 
economische omstandigheden: 
’Uit huis wonen kost best veel 
geld en dat heb ik nu nog niet, 
maar dat kan volgend jaar ook wel 
weer anders zijn’. 

Geen beren op de weg
voor Pauline
door Henk van de Bunt

‘Wat ik precies wil worden, dat zal ik wel zien; dat gaat vanzelf wel komen’. Pauline 
Enschede uit Maartensdijk gaat eerst beginnen aan de drie jarige (versnelde) route 
van Human Resource Management bij de Hogeschool Utrecht. 

wij zijn 

professionals in het groen

Bent u toe aan een verandering in uw tuin, 

een creatief tuinontwerp of wilt u het tuin-

onderhoud aan deskundige mensen overlaten? 

Met meer dan 50 jaar ervaring in het vak zijn 

de hoveniers van Hoefakker u graag van dienst.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende 

kennismaking.

Wij zijn u graag van dienst bij:

•  tuinontwerpen
•  aanleg en renovatie 
•  tuinverandering
•  bestratingswerken
•  tuinverzorging en periodiek onderhoud
•  boomverzorging en velwerkzaamheden 

 

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

telefoon 030 220 1021

email info@hoefakker.com

website www.hoefakker.com

ADRES UTRECHTSEWEG 374 - 3731 GE DE BILT
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Veronica deelt een passie
Veronica Verkeersschool, gevestigd op de hoek van de Kardinaal de Jongweg en de Blauwkapelseweg in Utrecht wordt steeds meer 
zichtbaar in De Bilt. Niet alleen rijden de herkenbare rode Opels en Veronica combinaties door de gemeente, ook het recent in 
gebruik genomen oefenterrein op het voormalige Europatuin complex aan de Utrechtseweg valt op.

Alles in 1
Rijopleiding 

- 20 lessen, in de rij-simulator

- 20 uur autorijles

- Tussentijdse toets

- Praktijkexamen 

- Complete theorie opleiding

- Praktijkmiddag

- Theorieboek

- Theorie examen

Blauwkapelseweg 153

3572 KE  Utrecht 

030-2730840

www.veronicaverkeersschool.nl

€1.549,- €1.549,- 

Aanbieding

Aan het roer van de al 50 jaar bestaande rijschool staat inmiddels de 
tweede generatie. Vader Alvares maakte in 1958 met Veronica een 
doorstart van rijschool Telstar met 1 lesauto. Vanaf 1985 haakte zoon 
Ernest aan die tot op de dag van vandaag een enorme groei van de 
rijschool wist te bewerkstelligen. Zijn in Groenekan woonachtige zus 
Ellen haakte in 2000 aan om op organisatorisch en praktisch gebied 
de zaken in goede banen te leiden.

Pietje Bel
Van het aantal middelbare scholen die Ernest Alvares bezocht, heeft 
de Jan van Nassauschool in Tuinwijk (Utrecht) nog de meeste indruk 
gemaakt. ‘Niet zozeer omdat ik vanuit mijn slaapkamerraam uitzicht 
had op de school, maar meer omdat ik juist daar en in die periode 
samen met mijn vriendjes geleerd heb wat ondernemen is’, grijnst de 
bevlogen rijschoolhouder. Ernest zal menig leerkracht tot wanhoop 
hebben gedreven met zijn ‘Pietje-Bel-gedrag’, zoals hij het zelf om-
schrijft. Nog steeds druk en vol passie vertelt hij over zijn vak.

Slaapkamer
Nog steeds heeft Ernest uitzicht op zijn oude school. Zijn oude slaap-
kamer is nu een bespreekruimte op de 1e verdieping in zijn ouderlijk 
huis. In de kamer ernaast staat een rij-simulator opgesteld. Geen gelikt 
strak kantoorpand voor de grootste rijschool in deze regio. Het voorma-
lige woonhuis past echter precies bij ze. Op de benedenverdieping ligt 
het administratiehart waar ‘s ochtends de instructeurs in en uit lopen, 
leerlingen aanwaaien, de telefoon rinkelt en de planning bijgehouden 
wordt. Druk, maar georganiseerd. Hectisch, maar gepassioneerd.

Passie
Passie is de rode draad die door de rijschool loopt. Want autorijden 
is leuk en om dat over te brengen moet je lol in je werk hebben en 
een maximale inspanningsverplichting kunnen leveren. Ernest: ‘We 
hebben 22 enthousiaste instructeurs in dienst die dat snappen en 
uitdragen. We helpen mensen op weg naar een stuk vrijheid, mo-
biliteit en zelfstandigheid. En dat geldt niet alleen voor de jeugd 
die een brommer-, scooter- of rijbewijs gaat halen. We hebben een 
enorm aanbod aan rijopleidingen, maar bekijk die maar op de web-
site’, meldt hij tot slot.

Vier jaar lang ietste Bram de 
15 km die zijn woonplaats Zeist 
scheidt van het Groenhorst Colle-
ge in Maartensdijk dagelijks heen 
en terug en wat dat betreft is er in 
de komende anderhalf jaar weinig 
verandering te verwachten, want 
ook de afstand naar Amersfoort is 
van vergelijkbare lengte. Na drie 
jaar algemeen vormende vakken 
koos Bram in het laatste jaar voor 
koken als hoofdvak: ‘Omdat ik de 
horeca in wil en van koken houd. 
En dat niet alleen, omdat mijn va-
der ook in de horeca werkzaam is’.  

Bram gaat allereerst de opleiding 
gastheer in Amersfoort volgen en 
daarna wellicht nog zijn opleiding 
vervolgen en afronden aan de 
Vakschool in Wageningen. Daar 
wordt - gedurende twee jaar - on-
derwijs gegeven in leidinggeven, 
personeelsmanagement, inkopen 
en wijnadvisering en leer je team-
besprekingen te houden, functio-
neringsgesprekken te voeren en je sociale en persoonlijk vaardigheden verder te ont-
wikkelen. En natuurlijk word je nog beter in het placeren van gasten in je restaurant en 
het bereiden van gerechten aan tafel: oefening baart ook daar immers kunst.

Bram wil uiteindelijk straks ‘gewoon de mensen bedienen’, omdat ‘ik denk de stress van 
de keuken’ niet te willen: ‘Contact met de mensen vind ik veel leuker’. Bram heeft een 
heel leuke tijd op het Groenhorst College gehad en hij verwacht ook een plezierige tijd 
in Amersfoort te gaan krijgen. Naast zijn opleiding wil hij graag wat horeca-werkervaring 
op gaan doen. Bram: ‘De werktijden in de horeca zijn echt wel wat anders dan een ‘van 
acht tot vijf-baan’. Hij hoopt nog wel tijd over te houden voor zijn scoutinghobby. 

Bram wil ‘contact met de mensen’
door Henk van de Bunt

Bram van Meer (17) heeft oog voor detail en maakt het mensen graag naar de zin. 
Hij houdt van de geur van vers bereid brood, een heerlijke ovenschotel of tongstre-
lende biefstuk. Hij denkt dat zijn talenten het best tot hun recht komen in de hore-
cawereld; een wereld waar grote behoefte is aan perfecte gastvrouwen en -heren 
(en stressbestendige koks). Daarom gaat Bram de opleiding gastheer doen bij het 
Leerhotel in Amersfoort. 

Biltsestraatweg 102

3573 PS Utrecht

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Horeca iets voor jou?
 

Bij Brasserie Vink kan je een lekkere biefstuk of een lekker stuk vis eten, 

maar ook voor uitgebreide gerechten kan je er terecht. ‘De biefstuk wordt vaak 

onderschat, maar wij staan voor een uitstekend stuk vlees tegen een goede 

prijs. Ook de kwaliteit van eenvoudigere dingen krijgen bij ons alle aandacht. 

Garnalen- en kalfskroketten maken we allemaal zelf. Voor de kleinste gasten 

hebben we een speciale ‘kleine mensen’ kaart. We helpen ouders die willen 

dat kinderen hun bord leegeten. Wie zijn bord leeg eet, mag een cadeautje 

uitzoeken.

 

Brasserie Vink is gelegen aan de Biltsestraatweg op de grens van Utrecht 

en De Bilt kan wel wat handjes extra gebruiken. In de bediening en in de 

keuken maak je van alles mee. Dus heb je examen gedaan en wil je wat extra’s 

verdienen of je voorbereiden op je horecacarriere neem dan snel contact op. 

Vink is op zoek naar:

 

· Leerling koks

· Studenten/scholieren voor in de keuken

· Studenten/scholieren voor in de bediening

 Zowel parttime als fulltime 

Ervaring niet noodzakelijk. Geïnteresseerd? info@brasserie-vink.nl

Voor informatie: 06-39338760
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‘Hond in de pot’ voor Debby
Bij ‘Naast de Buren’ in Groenekan valt er sowieso wat te vieren. Niet alleen 
doen ze actief mee aan de acties in het kader van de jubileumviering van 900 
jaar De Bilt, maar de gezelligste dorpsbistro van Groenekan viert ook haar ei-
gen 10-jarige jubileum!

‘Daar kan nog wel een examenfeestje bij’, glimlacht Debby die dankzij haar man 
Ted in het horecavak belandde. Debby volgde na haar middelbare school een op-
leiding tot bibliothecaris, maar haar hart lag bij de paarden; rijden, africhten en 
instructie geven was wat ze het liefste deed. Maar met Ted als partner en de sprong 
naar een eigen horecabedrijf liep het toch allemaal anders.

Debby weet zich nog goed te herinneren dat ze na haar examen samen met haar 
ouders en broers uit eten ging om het te vieren. Het eten was al besteld toen 
Debby zich plotseling helemaal niet lekker voelde. Alle examenstress kwam er uit 
en na een frisse neus gehaald te hebben, schoof ze opgeknapt en hongerig aan ta-
fel. Daar viel echter niet veel meer te eten, want haar broers hadden zich vriendelijk 
ontfermd over de portie eten van hun geslaagde zus.

‘Zeker weten dat ik dat wel even in de gaten zal houden als er hier geslaagden die 
hetzelfde overkomt aan tafel zitten’, gniffelt ze. ‘En dat kan je zo gek maken als je 
zelf wilt; aanschuiven voor € 11,00 van woensdag tot en met vrijdag, genieten van 

de ‘Sunday roast’ voor € 10,00 
of lekker uitgebreid à la carte 
eten, binnen of op het terras. 
En het feest maken wij com-
pleet met een leuke verrassing 
voor de geslaagde.’

Groenekanseweg 168  

3737 AK Groenekan  

Telefoon 0346 - 218821

Mobiel 06 - 12368755

info@naastdeburen.nl

www.naastdeburen.nl

‘Paarden zijn mijn lust
en mijn leven’
door Henk van de Bunt

Dusty Boeschoten (17) uit Bilthoven is betrokken en sociaal en kan ook goed voor 
zichzelf opkomen. Het kost haar weinig moeite om zich in te leven in de situatie 
van anderen en ze heeft oog voor hun kwaliteiten en mogelijkheden. En het is maar 
goed dat deze aardige examenkandidate van het Groenhorst College in Maartens-
dijk dat alles overdacht en betrok bij de uiteindelijke keus voor het vervolgtraject. 

Dusty: ‘Ik wist het nog steeds niet. Er was al heel wat aan voorafgegaan. Ik dacht dat 
ik schoonheidsspecialiste wilde worden of bij de politie te paard. Ik wilde met kinderen 
gaan werken en ik wilde in de keuken gaan werken, omdat ik gek ben op koken. ’t Werd 
het allemaal niet, totdat de begeleiding hier op school mij wees op de (opleidings-)mo-
gelijkheden in de maatschappelijke zorg. Ik ben al heel lang bezig met paarden en in de 
manege veel betrokken geweest bij de gehandicapten(paarden-)sport. En toen viel het 
kwartje: ik wilde verder in de gehandicaptenzorg. Dat heb ik in de manege ervaren, wan-
neer de gehandicapten aan het paardrijden waren. En dat is niet alleen omdat paarden 
mijn lust en mijn leven zijn’.

Werken in de maatschappelijke 
zorg geeft veel voldoening, maar 
is niet altijd gemakkelijk. Je krijgt 
te maken met lastige situaties of 
gevoelens. Je geeft het leven van 
kwetsbare mensen meer kwali-
teit. Dusty gaat de BOL-opleiding 
doen bij het ROC aan de Vondel-
laan in Utrecht. Het eerste jaar van 
de opleiding leert ze grotendeels 
binnen de school. Om alvast er-
varing op te doen met cliënten, 
gaat ze 300 uur prestaties doen 
bij maatschappelijke organisaties. 
Dusty: ‘Vanaf het tweede studie-
jaar leer je minimaal 18 uur per 
week in de praktijk. De loopbaan-
begeleider begeleidt je vanuit school en ook op je stageplek heb je een begeleider. Ik 
kijk wel hoe het allemaal loopt en of ik na die drie jaar nog verder ga; eventueel naar 
een leidinggevende functie’. Dusty is niet bang, dat ze een ‘last minute’-keus heeft ge-
maakt: ‘Nee absoluut niet. Ik ben ervan overtuigd dat dit is wat ik wil. Al vanaf de eerste 
keren, dat ik erbij mocht zijn in de manege voelde ik dat. Ik vind het ook zo goed, dat 
er gedurende de schoolopleiding maatschappelijke stages waren, waardoor je ook kon 
ervaren, wat je misschien wel of niet wilde. Wanneer dat hele proces is doorlopen, kom 
je steeds meer te weten, wat je wel en niet wilt’. 

Annemieke’s blinde vlek
Bij bakkerij Bos dit jaar geen stress vanwege kinderen of medewerkers die 
examen doen. Van drie medewerkers doen de dochters examen, daarin leven 
ze wel mee. Het enige dat er merkbaar anders is dan normaal zal, op de dag 
van de uitslagen, het starttijdstip van de werkzaamheden zijn. Nog net even 
iets eerder beginnen om voldoende dagverse felicitatietaarten te maken.

Annemieke’s herinneringen aan haar eigen examentijd zijn nog maar vaag aanwe-
zig. ‘Ik heb het niet naar mijn zin gehad op de middelbare school. Ik had niks met 
mijn klasgenoten en ik had weinig met de school. Ik heb mijn diploma gehaald en 
daar is alles mee gezegd. Die periode is echt een blinde vlek in mijn geheugen.’ Na 
het behalen van haar middelbare schooldiploma volgde Annemieke een opleiding 
voor fysiotherapeut, ze wordt direct enthousiast als ze daar aan terugdenkt: ‘Dat 
was pas leuk, 4 jaar lang heb ik met heel veel plezier deze opleiding gevolgd. Bert 
had ik inmiddels bij TZ leren kennen. Hij zat toen op de bakkersschool in Wagenin-
gen. Mijn eigenlijke vak heb ik nog zo’n 5 - 6 jaar uitgeoefend, maar nu is het toch 
echt alleen maar brood en banket wat de klok slaat.’ In de koeling bij Bakker Bos 
ligt volgende week voldoende verse taart in de koeling om een feestje te kunnen 
vieren. Voor bijzondere wensen met betrekking 
tot smaak of formaat is het verstandig even van 
tevoren te overleggen.

Het is een lekkere slagroomtaart van een halve 
meter! Er is genoeg voor 12 tot 16 personen. De 
banketbakkers verheugen zich op het maken van 
de feestelijke examentaarten.

•  Dorpsweg 118 - Maartensdijk
Tel. 0346 211235
(woensdag tot 13.00 uur)

•  Maertensplein - Maartensdijk
Tel. 0346 211456

•  Dolderseweg 95aII - Den Dolder
Tel. 030 2294329
Openingstijden:

ma t/m vrij 8.00 - 18.00 uur
zaterdag 8.00 - 16.00 uur

Geslaagd bij Van Loo
De 17-jarige Roselien die als zaterdaghulp bij Van Loo werkt, kreeg halverwege 
het examenjaar pas de echte ‘studie� ow’. Bas van Loo maakte het van dichtbij 
mee. ‘Toen ze hoorde dat ze was aangenomen op het Nimeto voor de oplei-
ding interieurstylist ging ze er echt voor. Pas toen werd het echt belangrijk 
voor haar om te slagen. Met een doel voor ogen verdubbelde de inzet.’

Inmiddels zijn de examens achter de rug en is het wachten op het verlossende 
‘geslaagd’. Roselien is wat vaker bij slagerij van Loo te vinden, maar studeert nog 
even door. Met de hersens nog in de leermodus gaat ze binnenkort op voor het 
theorie-examen en snel daarna hoopt ze ‘even’ haar rijbewijs te halen. Bas van Loo 
hoopt volgende week een barbecue of maxipan bij haar ouderlijk huis te kunnen 
bezorgen. Niet alleen houdt dat in dat er dan een feestje te vieren valt, maar daar-
naast zou het ook betekenen dat de weergoden ons eindelijk gunstig gezind zijn.

Van Loo is goed voorbereid op het feestgedruis dat volgende week losbarst. 
Er is al een speciaal budget barbecue pakket voor grote gezelschappen (€ 5,95 
per persoon inclusief barbecue, vlees, brood en sausen), ruime keuze uit gas- of 
houtskoolbarbecue’s en een maxipan waar voor groepen bijvoorbeeld in 1 keer een 
enorme hoeveelheid shoarma of gyros bereid kan worden (v.a. € 2,50 per persoon)

Bas en Roselien.

Op één na de beste 

Hessenweg 183

3731 JH De Bilt

tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl

www.slagerijvanloo.nl 
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Anderson gaat voor 
maximaal rendement uit rijles
De lessen van Anderson rijopleidingen vinden naar keuze plaats in regio ‘t Gooi 
of Utrecht. Het rijexamen leg je daarom ook af in de regio van je keuze. Niet 
verwonderlijk voor een rijschool die op de rand van Noord-Holland en Utrecht 
gevestigd is, wél uitzonderlijk.

Anderson’s rijlessen bestaan uit lessen van 
1½ uur, maar wil die ook optimaal benutten. Dat 
houdt in dat de leerling thuis opgehaald wordt 
en na 1½ uur thuis of op een andere gewenste 
locatie eindigt. Daar kruipt de rij-instructeur weer 
zelf achter het stuur en rijdt naar de volgende 
lesklant. 

Anderson hierover: ‘Ik volg een stappenplan in 
de opbouw van mijn rijlessen en wil niet dat er 
onnodig tijd verloren gaat. En dat gebeurt als de 
leerling eerst een andere leerling moet wegbren-
gen of gedwongen is naar een bepaalde locatie 
te rijden omdat daar de volgende leerling weer 
opgehaald moet worden. We drinken ook geen 
kof� e tijdens de lessen; er wordt gewoon 1½ uur 
stevig doorgewerkt. Dat heet ef� ciënt werken en 
de gemiddelde leerling is dan ook sneller klaar 
om het rij-examen af te leggen.’

De eerste rijles vindt veilig op de uitgestrekte 
parkeerplaats van Maarsseveen plaats. ‘In een 
½ uur kan een nieuwe leerling koppelen, schake-
len, remmen en sturen en dan gaan we de weg 
op’, vertelt hij trots. Op weg naar het felbegeerde
papiertje!

Aanbieding

- 22 uur les

- praktijkexamen

- theoriebox incl. 15 uur training

- eigen verklaring

€ 1.050,-

Molenweg 34

3738 DG  Maartensdijk

tel. 06  46 17 71 69

www.andersonrijopleidingen.nl

R I J O P L E I D I N G E N

Anderson

Wijn komt van de melkboer
Dick van de Bent van Op de 
Terp is heel duidelijk over 
zijn beleid: ‘Ik verkoop geen 
alcohol aan minderjarigen en 
vraag altijd naar een legiti-
matie.’ Ook in verkoop van 
gedistilleerd aan de jeugd is 
hij erg terughoudend. ‘Ik han-
teer min of meer een ontmoe-
digingsbeleid’, vertelt hij. Op 
zich een bijzondere uitspraak 
van iemand die zijn dagen slijt 
tussen de alcoholische dran-
ken.

De van oorsprong Hoogeveen-
se Dick komt uit een echte zui-
velfamilie en ging al als jong 
jochie langs de huizen met de 
melkwagen. Toentertijd kwam melk niet uit een pak maar van de tap. In 1968 streek 
hij neer in Maartensdijk, runde aan de Dorpsweg een levensmiddelenwinkel en 
had, ook toen nog, een melkwijk.

Op de Terp is het resultaat van een uit de hand gelopen hobby. Nét 20 jaar ontdek-
te hij wijn, volgde cursussen en bezocht wijnproe-
verijen in binnen en buitenland. Wijnproeverijen 
bezoekt hij nog steeds; altijd op zoek naar de eer-
lijke en klassiek gemaakte wijnen. Dick zoekt bij 
de kleinere wijnhuizen naar de ambachtelijke en 
biologische wijnen. Dat resulteert in een enorm 
aanbod uit Europese maar ook overzeese landen. 
Naast wijnen uit Frankrijk, Italië, Spanje en Duits-
land tref je er ook een bijzonder assortiment uit 
o.a. Chili, Australië, Nieuw Zeeland en Argentinië.

Kortom, als je iets te vieren hebt, ga dan even 
naar Op de Terp.

Openingstijden:

maandag 13.00 - 18.00 uur

di t/m vrij 9.00 - 18.00 uur

zaterdag 9.00 - 17.00 uur

opdeterp@hetnet.nl

Ervaar nu al het smakelijke vakantiegevoel,
lekker dicht bij huis! 

Restaurant de Paddestoel

Vuurse Dreef 180
3739 KW Hollandsche Rading
Telefoon 035 - 577 14 13
www.de-paddestoel.com

Maertensplein 20 Maartensdijk   

Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

20% korting

op alle cadeau’s 

voor geslaagden

Wierda Scoots and Bikes

Hessenweg 16a, De Bilt
Tel. 030- 2200247 
www.wierda-scootsandbikes.nl 

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk
Tel (0346) 213070

R� erveer tijdig uw

barb� ue!

Fe� tje?

door Henk van de Bunt

De perikelen rond het eind-
examen Frans op VWO-niveau 
maakten het nodig een ander 
moment te kiezen voor een  
ontmoeting met de tweeling 
Evelien en Marieke Verschoor 
(18) uit Bilthoven. De afspraak 
‘Eerst examen doen; daarna kan 
het wel’ moest dus alsnog een 
dagje later worden gepland. 
Het  WP-tweetal gaat ervan 
uit over een aantal weken het  
diploma, gesierd met redelijke 
cijfers, uitgereikt te krijgen.

De tweeling trekt al vanaf de ba-
sisschool (Julianaschool) geschei-
den en gezamenlijk op: ‘Op de 
basisschool zaten we niet in één 
klas en ook op de Werkplaats zet-
te zich dat voort, hoewel wij wel 
steeds gelijk optrokken. Evelien 
startte met de gymnasiumoplei-
ding en ‘deed dat tot en met de 
derde’ en Marieke aan de HAVO-
VWO kant (‘ik wilde absoluut 
geen Grieks en Latijn’). 
Vanaf de derde klas stroomde 
Marieke de VWO-richting in. En 

dan wordt het nu waarschijnlijk 
gezamenlijk Maastricht? Marieke: 
‘Het is mogelijk om via decen-
trale selectie toegelaten te wor-
den tot de bachelor-opleiding 
Geneeskunde aan de Universiteit 
Maastricht. De Universiteit stelt 
hiervoor circa 180 studieplaatsen 
beschikbaar. Evelien is wel door 
de eerste ronde en ik niet, maar 
volgende week beslist een be-
zwarencommissie of ik door mag’.  

De selectieprocedure bestaat uit 2 
rondes waarin kandidaten worden 
beoordeeld op een combinatie 
van cognitieve en non-cognitieve 
eigenschappen en vaardigheden, 
en op hun motivatie voor de ba-
chelor-opleiding Geneeskunde in 
Maastricht. 

De keuze is op Maastricht geval-
len omdat het ‘een ontzettend 
leuke stad is en de universiteit van 
Maastricht hen erg aanspreekt. 
Daarnaast zijn er ruimere moge-
lijkheden op woninggebied. Ma-
rieke: ‘In Maastricht heb je zo een 
kamer, een grote kamer in het 
centrum voor een redelijke prijs’. 

Ook wanneer het niet lukt toege-
laten te worden tot de opleiding 
Geneeskunde is de kans wel vrij 
groot dat de gemeente van bur-
gemeester Onno Hoes de beide 
Bilthovense dames in september 
mag verwelkomen. Marieke: ‘Dan 
ga ik - als parkeerstudie - voor de 
bachelor-opleiding Gezondheids-
wetenschappen aan de Universi-
teit Maastricht. Dat is de breedst 
opgezette studie in zijn soort in 
Europa, waarin je bestudeert hoe 
je lichaam en geest gezond kunt 
houden’. En zo ziet het er dus 
naar uit dat het ‘gescheiden en 
gezamenlijk’ zich ook in Maas-
tricht zal voortzetten.

Marieke vond naast de VWO-op-
leiding voldoende ontspanning 
in de muziek: ‘Ik speel piano en 
treed zelfs incidenteel op in be-
jaardenhuizen en gewone zalen 
en zelfs een keer in de Kwinke-
lier’. Evelien tennist al heel lang 
bij Tennisvereniging Bilthoven, 
waar ze ook een aantal jaren aan 
de competitie deelnam. 
Het gezamenlijke vinden wij bij 
Evelien en Marieke ook hier weer, 

wanneer zij beiden zeggen met 
enige regelmaat de sportschool 
te bezoeken. Ook eerst nu even 
samen op examen-vakantie. Voor 
Marieke loopt het even anders, 
want die moet na een aantal da-
gen eerst weer in Maastricht zijn 
voor een toelatingsherkansing. 
Marieke: ‘t Is allemaal toch wel 
best spannend.’

Evelien en Marieke gaan naar Maastricht

Evelien en Marieke.

DE BOEKETTERIE

BLOEMEN EN PLANTENHANDEL

SPECIALIST IN BOEKETTEN

geopend vrijdag en zaterdag

Maertensplein

Maartensdijk

Tel. 06-51612817

Maertensplein 21a • 3738 GM  Maartensdijk

Tel: 0346 - 211330 • www.landwaartculinair.nl

Alleen zaterdag verse sushi 

van asperge proeven

Landwaart
Culinair



 De Vierklank 16 5 juni 2013

Giro langs het Wapen 
Zondag 2 juni trok de Giro van 

Utrecht door een deel van de pro-

vincie. Na de start om 9.00 uur ar-

riveerde tussen 11.00 en 11.30 uur 

een bonte stoet ietsers van heel jong 
tot bejaard in Maartensdijk waar een 

stempelpost voor ’t Wapen van Maar-

tensdijk was opgezet. Toen was er al 

9 van de 15 kilometer tellende fami-

lietocht afgelegd. De sportief geklede 

verzameling had dorst gekregen en 

daar hadden de ‘mensen’ van ’t Wa-

pen, die de zaak met verve drijven het 

juiste antwoord op, waarna de ietsers 
opgewekt via de Dorpsweg richting 

bossen vertrokken. Tot aan de inish 
bleef het weer helpen om er een heel 

mooi feest van te maken. [KP]

Even uitblazen op het terras in 

Maartensdijk.

Van Dorpsberaad Westbroek
In de vergadering van 13 mei kwam 

o.a. de inrichting van de nieuwbouw 

ter sprake. Er is een zeer nette speel-

plaats gerealiseerd, echter ondergrond 

is zeer drassig. Aan de gemeente zal 

gevraagd worden om te kijken wat 

een oplossing zou kunnen zijn. Een 

optie is om rubberen tegels onder de 

speeltoestellen te leggen, maar daar is 

dit jaar geen geld voor. Dit verzoek 

zal voor volgend voorjaar nogmaals 

gedaan worden. Diverse beukenhaag-

jes zijn geplant en ondergrondse glas-

containers zijn geplaatst.

Glasvezelnetwerk

Het Dorpsberaad vind het belangrijk 

dat ook Westbroek aangesloten zal 

gaan worden op het glasvezelnet-

werk. Het Dorpsberaad heeft Regge-

iber (bedrijf dat glasvezel aanlegt in 
gemeente De Bilt) benaderd en kreeg 

als reactie dat ze niets konden met ver-

zoek van Dorpsberaad, maar als 30% 

van bewoners zou aangeven hierin 

geïnteresseerd te zijn, dat het aange-

legd zou worden. Mogelijkheid om 

interesse kenbaar te maken is via een 

website.  www.eindelijkglasvezel.nl  

Daarnaast maakt het Dorpsberaad in-

tekenlijsten die Westbroekers kunnen 

invullen om hun interesse kenbaar te 

maken. Deze liggen bij  Cor de Gram 

en Huisartspraktijk Mientjes. Het 

Dorpsberaad zal de intekenlijsten ook 

verwerken naar Reggeiber.
Vlaaien voor onderwijs 

in Guatemala
Het is weer tijd om de jaarlijkse Limburgse Woord en Daad- vlaaien te be-

stellen. Op zaterdag 15 juni, als de uitslagen van de examens bekend zijn en 

net voor Vaderdag zijn ze verkrijgbaar in onze regio. 

Er zijn vijf soorten: appelkruimelvlaai, rijstevlaai, kersenvlaai, abrikozen-

vlaai en roomkruimelvlaai. De vlaaien kosten € 9,95 per stuk, € 19,00 per 

twee en € 27,50 per drie stuks. De vlaai is geschikt om in te vriezen. De op-

brengst is voor AMG-Guatemala, die zorgt voor een veilig schoolgebouw, 

maar ook oog heeft voor de gezinssituatie van ieder kind. Voor meer infor-

matie: woordendaadsoest.nl

De vlaaien dienen uiterlijk zaterdag 8 juni te worden besteld:

• Voor Lage Vuursche bij Nelleke Born, 
 tel. 035- 5426024 of mrs.born@hotmail.com

• Voor Groenekan bij Johan van Asselt, 
 tel. 06-43165270 johanvanasselt@kliksafe.nl  

• Voor Maartensdijk Gert en Jolanda van Ginkel 
 tel. 0346-211970 of gert.van.ginkel@ilternet.nl
• Voor Westbroek bij Ria Hennipman, 
 tel. 0346 282291 of riahennipman@solcon.nl 

Uit de raad van 30 mei
door Guus Geebel

Hamerslag

Bij hamerslag stelt de raad de vol-

gende agendapunten vast: Aanbeste-

ding Accountantscontrole, de  Nota 

Grondbeleid 2013 en een nieuw voor-

bereidingsbesluit perceel Utrechtse-

weg 341 in De Bilt. Tanja van Ditz-

huijzen (GroenLinks&PvdA) legt een 
stemverklaring af bij het agendapunt 

‘Vaststellen gewijzigde categorie-

enlijst verklaring geen bedenkingen 

Wabo’. Met deze lijst delegeert de 

raad bevoegdheden aan B en W om 

af te kunnen wijken van geldende be-

stemmingsplannen. Van Ditzhuijzen 

wil de categorie ‘vergroting van wo-

ningen’ aan de raad laten en niet aan 

de te delegeren lijst toevoegen. ‘Dan 

blijft de politieke controle gehand-

haafd op afwijkingen van door de 

raad aangenomen bestemmingsplan-

nen.’ Haar fractie stemt niet in met de 

wijziging.  

Vervolgvragen

Ebbe Rost van Tonningen stelt ver-

volgvragen op schriftelijk ingediende 

vragen over de bunker op Laren-

stein, De Kwinkelier en de bestuur-

lijke planning. Johan Slootweg (SGP) 
gaat in op de informatieverstrekking 

aan de raad bij het uitstel van de re-

constructie tweede fase Dorpsweg 

Maartensdijk. Het budget daarvoor is 

gebruikt voor het opknappen van de 

Sperwerlaan in Bilthoven. De VNG 
stelt dat het college daartoe bevoegd 

is maar dat het wenselijk is daar in 

een eerder stadium mee naar de raad 

te gaan. Wethouder Ditewig is het 

daar mee eens. 

Motie

Han IJssennagger (Bilts Belang) 
vraagt het college van B en W in een 

motie om in overleg met de bewo-

ners en ondernemers van de Hessen-

weg in De Bilt over te gaan tot het 

aanleggen van snelheidsremmende 

voorzieningen. Wethouder Ditewig 

noemt de motie een ad hoc reac-

tie op wat al structureel voorbereid 

wordt en vindt de motie overbodig. 

Mede-indiener Slootweg trekt na de 
toelichting van de wethouder zijn 

steun aan de motie in. De motie is 

verworpen.

Theaterprijs voor De Kern
Theatergroep De Kern uit Hollandsche Rading ontving vrijdag 31 mei tij-

dens een feestelijke lunch in Fort aan de Klop in Utrecht de Veghelse To-

neelpublieksprijs 2013 voor ‘Kom vanavond met verhalen’. De prijs wordt 

sinds 2004 jaarlijks uitgereikt aan de voorstelling die volgens het publiek 

de beste was. Directeur Yan van der Heijden van Schouwburg de Blauwe 
Kei uit Veghel reikte de prijs bestaande uit een kunstwerk en een oorkonde 

uit. ‘De prijs werd glansrijk gewonnen. Het publiek gaf ons het cijfer 9.3 

gemiddeld’, aldus Ineke ter Heege. Zij maakt samen met haar man Jan-
Jaap Jansen al dertig jaar voorstellingen. Eerder wonnen voorstellingen met 
onder anderen Jon van Eerd en Linda van Dijk de prijs. ‘We hadden best 
linke concurrentie, maar we lieten voorstellingen met Bram van de Vlugt, 
Liz Snoyink en Huub Stapel achter ons.’ [GG]

Ineke ter Heege en Jan-Jaap Jansen met hun behaalde prijs.

Grote garageverkoop 
voor Polen

Ook dit jaar wordt er weer tijdens de grote garage verkoop ten behoeve van 

projecten in de Poolse zustergemeente Mieścisko, een groot assortiment aan 
artikelen aangeboden. Op zaterdag 8 juni a.s. zal deze verkoop zijn aan de 

Achterweteringseweg 50 te Maartensdijk van 10.00 tot 15.00 uur.

De opbrengst van de garageverkoop zal worden besteed aan één van de 

projecten in de Poolse plattelandsgemeente. De opbrengst van de markt in 

september jl., aangevuld met de opbrengsten van de garage- en kaartenver-

kopen, werd geschonken aan de automatisering van het bibliotheeksysteem 
voor de jeugd en senioren in één van de kernen behorende bij Mieścisko.
Heeft u nog spullen die u voor de verkoop wil geven, dan kunt u terecht op 

bovengenoemd adres. Het allerleukste van deze schenkingen is, dat degenen, 

die regelmatiger in Mieścisko komen het geld omgezet zien in de verbete-

ringen en aanpassingen. Voor de markt in Mieścisko is altijd welkom: koper-
werk, (imitatie-)Delft blauw; knuffels, servicegoed, dekens en rugzakken. 
Informatie Jean Rijksen, 06 29068703

De motie van Han IJssennagger over de Hessenweg krijgt geen steun van de raad. 
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GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Afrikaanse lelie

Agapanthus 

Blauw of wit.

Potmaat 17 cm. 

Per stuk

van 12,99Cvoor

8,99

wk 23. Geldig van 06-06 t/m 12-06. OP=OP

advertentie

René streek 12½ geleden neer op de 

Hessenweg en nam het stabiele fa-

miliebedrijf van Van Eijk in De Bilt 

over. ‘Het was wel even wennen’, 

zegt René. ‘Ik had daarvoor al 14 jaar 

een zaak in Naarden gehad. Ik ben 

daar gestopt omdat ik groter wilde. 

Dat wilde de buurman echter ook. Ik 

koos ervoor om te vertrekken, maar 

je laat dan toch ineens een bekende 

klantenkring achter en begint hier 

weer helemaal vanaf nul.’

Inmiddels is René helemaal inge-

burgerd, maar hij is wel in het Gooi 

blijven wonen. De afstand vanaf zijn 

woonplaats legt hij nog regelmatig op 

de iets af. Die is dan wel elektrisch 
want ‘40 km tegen de wind in trap-

pen, is niet echt lollig meer’. 

René is dealer van gerenommeerde 

merken als Gazelle, Batavus, Sparta 

en heeft dat sinds kort ook uitgebreid 

met Cortina. Samen met Marcel en 

Henny in de werkplaats gaat hij voor 

een stuk kwaliteit en service. Dat gaat 

van een werkplaats dagservice tot een 

gratis leeniets en een haal- en breng-

service.

12½ jaar Proile René
De hele maand juni is het feest bij Proile René op de Hessenweg. René pakt uit met een jubileumactie 

waarmee kortingsbonnen verdiend kunnen worden. De korting kan oplopen tot wel € 250,00.

Proile René viert de hele maand juni feest.

Het ijsseizoen zal in oktober alo-

pen en dan wordt overgaan op de 

verkoop van verschillende soorten 

gebak, taarten en koekjes. Deze wor-

den vervaardigd door Miss Fox’s Kit-

chen. Eigenaresse Lynsey Fox, een 

gerenommeerd patissier, die over de 

hele wereld ervaring heeft opgedaan 

in de patisserie, zal vanaf deze week 

een selectie smaakvolle koekjes te 

koop aanbieden in de winkel, als in-

troductie van haar smaakvolle, inter-

nationaal georiënteerde, winterassor-

timent: ‘Al mijn producten worden 

met zorg en liefde gemaakt, zonder 

toevoeging van kunstmatige geur- en 

kleurstoffen en slechts met de beste 

ingrediënten’, weet Miss Fox te ver-

tellen.

IJssalon in het leukste straatje van De Bilt
Sinds vorige maand is aan de Dorpsstraat 60 in De Bilt Gelato Burano gevestigd. De ijssalon verkoopt 
ambachtelijk Italiaans schepijs. Eigenaar David Kalkman: ‘Ondanks het matige weer zijn we over de 
eerste maand best tevreden. Onze komst wordt gewaardeerd en we hebben al veel mensen meerdere 

malen mogen verwelkomen’.

Moeilijk kiezen met zoveel lekkers voor je neus.

Onder het genot van een hapje en een 

drankje werd informatie uitgewisseld 

en werd met de bezoekende collega’s 

vakkennis gedeeld. De sfeer was in-

formeel en gemoedelijk. Dat is wat 

Wendy ook wil uitdragen. 

‘Als je met kinderen werkt is het heel 

belangrijk dat de sfeer en de relatie 

gemoedelijk en vriendelijk zijn. Alle 

kinderen zijn erbij gebaat en hebben 

behoefte aan een persoonlijke en een 

vriendschappelijke relatie en een ver-

trouwde en veilige sfeer. Dat bevor-

dert het zelfvertrouwen en daarmee 

het leerproces.

 

De kleuren uit het logo kwamen terug 
bij de entree en bij de presentjes voor 
de kleine bezoekers.

Deur open bij Hoek 11
Zaterdagmiddag 25 mei stond de deur van Hoek 11 wijd open om kennis te maken met de 

mogelijkheden aldaar. De praktijk voor Remedial Teaching van Wendy Veldhuizen-Disseldorp is 
sinds kort gevestigd aan de Dr. Welfferweg in Westbroek, op nummer 11.

WGSP denkt met 
ondernemers mee

Steeds meer werkgevers en lokale ondernemers nemen 
contact op met het Werkgevers Servicepunt Kromme Rijn 
Heuvelrug (WGSP). Het WGSP Kromme Rijn Heuvelrug
is een onderdeel van de Regionale Sociale Dienst (RSD)

en de spil op de regionale arbeidsmarkt om
o.a. vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

 

Een ongunstige arbeidsmarkt, stij-

gende werkloosheid in combinatie 

met onzekere tijden voor onderne-

mers vraagt om maatwerkoplossingen en het creëren van win/win situaties. 

Het WGSP biedt werkgevers kosteloos ondersteuning en advies bij werving 

en selectievraagstukken, zowel bij de invulling van reguliere vacatures als 

leerwerk- en (om)scholingstrajecten. Maar ook wanneer werkgevers vorm 

willen geven aan een sociaal- en personeelsbeleid of invulling willen geven 

aan Maatschappelijk betrokken Ondernemerschap zijn ze bij ons aan het 

goede adres. ‘Ons bestand bestaat uit kandidaten met zeer uiteenlopende 

achtergronden en werkervaringen. Van MBO tot WO niveau van techniek 

tot zorg, van schoonmaakkracht tot commerciële topper. Kortom alle secto-

ren en niveaus zijn vertegenwoordigd’, vertelt de WGSP accountmanager 

Monique Barten.

Kansen centraal
Bij het WGSP staan niet de regels maar de mogelijkheden centraal. Zij bie-

den praktische oplossingen die aansluiten op de wensen van werkgevers en 

ondernemers. ‘Pas als de vraag goed in beeld is gebracht gaan wij op zoek 

naar een passende kandidaat. Zo maar wat CV’s door sturen, daar doen we 

niet aan’. Onlangs werd de perfect passende match gemaakt voor een on-

dernemer in de media branche. De desbetreffende ondernemer had de wens 

een nieuw product in zijn dienstverleningsaanbod op te nemen. Helaas had 

hij niet de benodigde technische kennis in huis om dit product in de praktijk 

te lanceren, maar wel iemand op het oog die dat voor hem zou kunnen op-

lossen. De opgedane werkervaring van deze werkzoekende sloot naadloos 

aan op de speciiek benodigde technische kennis en kunde. In overleg met 
het WGSP Kromme Rijn Heuvelrug werd er naar een constructie gezocht, 

waarbij de werkzoekende de kans krijgt om zijn eigen baan te creëren, met 

behoud van een uitkering en de ondernemer nu de gewenste technische ken-

nis in huis heeft om zijn nieuwe product te lanceren. Een perfecte kans voor 

beide partijen volgens 

Monique Barten is enthousiast over de aanpak van het WGSP.
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Een kijkje bij de generale
Van 4 t/m 9 juni 2013 speelt Theater in ‘t Groen de Shakespeare-productie 

‘Wat U maar wilt’, een bewerking van ‘As you like it’ onder regie van Ti-

mon Blok. Dit keer is voor een nieuwe, unieke locatie gekozen: het park-

landschap achter landhuis Eyckenstein aan de Dorpsweg in Maartensdijk, 

compleet met waterpartij. 

Er is nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar; deze zijn te koop bij 

boekhandels in Maartensdijk (Primera), De Bilt (Bouwman) en Bilthoven 

(de Bilthovense Boekhandel), bij Vakhandel van der Neut in Groenekan en 

via website www.Theaterinhetgroen.nl . 

Mediation zinvol? 
Mediation is een vorm van geschillenbeslechting waar de verantwoorde-

lijkheid bij de strijdende partijen zelf wordt gelegd. Onder leiding van een 

mediator wordt getracht de belangentegenstellingen van partijen boven ta-

fel te krijgen en op te lossen.

Mediation vindt plaats op een informele wijze. Eén van de meest belangrij-

ke voordelen hiervan is dat de communicatie tussen partijen hersteld wordt. 

Daardoor zijn partijen vaak in staat samen de bestaande en toekomstige 

problemen het hoofd te bieden.

In het kader van een echtscheidingsprocedure vindt er vaak mediation 

plaats. Voornamelijk om de omgangsregeling met de kinderen en de hoogte 

van de kinderalimentatie vast te leggen. Regelmatig komt er na mediation 

een voor alle partijen gewenste regeling tot stand, die -gelet op het herstel 

van de communicatie- niet (meer) uitgevochten hoeft te worden ‘over het 

hoofd’ van de kinderen.

Echter niet elk (juridisch) conlict leent zich voor mediation. Dan is tus-

senkomst van een advocaten gewenst. Als voorbeeld noem ik een schul-

denaar die al een aantal maanden de alimentatie voor de kinderen niet had 

betaald. Wat cliënte ondanks herhaalde brieven, telefoontjes, afspraken en 

aanmaningen niet lukte, werd door het leggen van beslag op het salaris van 

de schuldenaar en de dreiging van een procedure, binnen zeer korte tijd 

geregeld. 

Waarom lukte het de advocaat wel en de cliënte niet? Vreemde ogen dwin-

gen. En dat geldt natuurlijk niet 

alleen voor achterstallige ali-

mentatie, maar voor elke vorde-

ring die u op een ander heeft. 

[Jelle Braak]

Veel belangstellenden voor eerste dag 
Kunstroute De Bilt 2013 

door Lilian van Dijk

De eerste dag van achttiende Kunstroute in de gemeente De Bilt, georganiseerd door Kunstkring 

BeeKk, leverde voor twee deelnemende locaties een behoorlijk aantal bezoekers op. Thea de Waard 

aan de Groenekanseweg klokte zestig bezoekers; de tijdelijke galerie aan de Looydijk ruim vijftig.

Wat direct opvalt aan het werk van 

Thea de Waard, die als gastexposant 

van BeeKk meedoet aan de Kunst-

route, is haar enorme veelzijdigheid. 

Ze exposeert schilderijen en sculptu-

ren van onder meer hout, klei, brons 

en albast. Langs het pad naar de voor-

deur liggen een drietal ronde objec-

ten, die met hun donkerbruine kleur 

fraai afsteken tegen het heldergroene 

gras. Het opengestelde deel van de 

benedenverdieping van haar huis 

oogt als één grote expositieruimte. Zo 

zijn er nissen gecreëerd voor beelden 

en in de omgeving van een schilderij 

aan de wand zijn de meubels en ac-

cessoires in diezelfde kleur gehou-

den, zoals siennakleurige kussens 

op een grijze bank bij een schilderij 

in die tinten. Thea is haar hele leven 

al met kunst bezig. Zij leerde schil-

deren bij de Vrije Academie in Den 

Haag, volgde de opleiding Ruimtelijk 

Textiel in Maastricht en leerde beeld-

houwen van diverse beeldhouwers op 

het atelier. Ze heeft ook workshops 

beeldhouwen georganiseerd in lan-

den als Frankrijk en Italië. Sinds ze 

een tweede huis heeft in Spanje, geeft 

ze daar workshops van een week. ‘Ik 

geniet daar enorm van.’ Haar schilde-

rijen zijn abstract, met iguratieve ele-

menten. Ze wijst op het schilderij Do-

cumento Secreto: Dat drukt voor mij 

precies de sfeer van Spanje uit. Toen 

ik het al had geschilderd, bezocht ik 

het Alhambra in Granada. Dat zat al 

in dit schilderij, ontdekte ik. Het drie-

dimensionale zit in mijn objecten, 

maar ook in mijn schilderijen, want 

ik werk vaak in lagen.’ Ook woorden 

en teksten verwerkt ze soms in haar 

schilderijen. Verder laat Thea zich 

inspireren door de vormen en bast 

van hout. ‘Ik vind vaak stukjes hout 

of grotere takken in het bos, waar ik 

iets in zie. Insecten hebben er bijvoor-

beeld geultjes doorheen gegraven. 

Die benadruk ik dan met verf.’ Ook 

heeft ze een hele reeks gemaakt die ze 

Nieuwe Relikwieën noemt: stukken 

hout die doen denken aan Christus 

aan het Kruis. Zij bewerkte het hout 

zo, dat die Christusiguur de blikvan-

ger wordt. ‘Mijn taak als kunstenaar 

is de eye opener te zijn voor mensen.’ 

Uitvaartkunst

In een tijdelijke galerie aan de Looy-

dijk 113 is werk van het kunstenaars-

collectief Arte Eterna te bezichtigen. 

Zij maken kunst rond de uitvaart, 

waar tegenwoordig veel vraag naar 

is. Verder hangen er twee portretten 

van Diet Idzerda, die samen met Ar-

mien Visser in 1996 BeeKk oprichtte. 

Eén van kunstenaar Qasim Shirhan. 

‘Die heeft in 2003 op de Biennale 

van Florence gehangen’, en één van 

haar zoon. ‘Hij was toen een tiener, 

heel wazig en met van alles bezig’, 

herinnert ze zich. Dat heeft ze in het 

schilderij trachten te verbeelden. Ook 

enkele schilderijen van Aljona Be-

lyaieva hebben op deze locatie een 

plekje gevonden. Diet wijst op het 

werk van Margriet Grondman: ‘Zij 

maakt urnen. Haar werk vind ik mo-

numentaal en imposant.’ Luigi Amati 

vervaardigt zowel beelden als urnen. 

Elisabeth Copijn creëert heel grote 

urnen. Ook is er werk van Sascha 

Hakcsa, die unieke en persoonlijke 

gedenktekens maakt van diverse ma-

terialen. Van Jan Mathesius liggen er 

herinneringssieraden en –gebruiks-

voorwerpen van allerlei metaalsoor-

ten. Pauline Barendse vervaardigt 

draagbare herinneringssieraden, 

waarin wat as van een overledene kan 

worden bewaard. Michiel Deylius ex-

poseert gedenktekens, bewaardoos-

jes en stenen beelden. Armien Visser 

stelt een lijkwade en een baarkleed, 

ook wel kistkleed genoemd tentoon. 

Ze is zondag al voor de tweede dag in 

touw en dat is best inspannend, ook 

psychisch. ‘Deze kunst roept veel op 

bij bezoekers. Mensen vertellen ons 

hele verhalen.’ Ze is heel blij dat ze 

op het laatste moment expositieruim-

te hebben gevonden. ‘We mogen deze 

ruimte twee dagen gebruiken. Hij is 

perfect ingericht, het zou zo een ga-

lerie kunnen zijn. Het zou een ide-

ale plek zijn voor een nieuwe galerie 

voor BeeKk, maar we zullen ons de 

huur wel niet kunnen veroorloven. 

We hopen dat de gemeente binnen-

kort toch andere expositieruimte voor 

ons kan vinden.’

Opening Zomerexpo van NIK&Co 
MaCLOUD Gallery heeft in samenwerking met Netwerk in Kunst- en Cultuurondersteuning, 

beter bekend als ‘NIK&Co’, een zomerexpositie met werk van beeldende kunstenaarsleden van het 

netwerk ingericht. De expositie werd op vrijdag 24 mei geopend door NIK&Co-lid Wanda Peters, 

klassiek zangeres, die onder begeleiding van een trompettiste de aandacht van de aanwezigen op haar 

exposerende kunstenaars-collega’s vestigde.

Al zingend liep ze langs de kunstwer-

ken en probeerde haar zangstijl aan te 

passen bij die van de kunstenaars. Zo 

hing er werk van Linda Roffel, die in 

haar schilderijen de vrouw afbeeldt 

zoals ze hoort te zijn, met voluptu-

euze rondingen op precies de juiste 

plaatsen. Haar werk vormt een mooi 

tegenwicht tegen de trend van deze 

tijd, waarin jonge meisjes ziekelijk 

ogende, graatmagere modellen ten 

voorbeeld denken te moeten nemen. 

Het werk van Monique Schep valt on-

der de noemer: klein maar ijn. Haar 
schilderijen zijn een mengeling van 

abstract en iguratief. De veel gelau-

werde Bea Blauwendraat viel vorig 

jaar weer in de prijzen bij de Engelse 

Master Photographers Association, 

waar ze de eerste prijs behaalde in de 

categorie Best Associate Panel. Dit uit 

twintig foto’s bestaande paneel hangt 

nu bij MaCLOUD. Dan is er werk 

van Marjan Nagtegaal, docent bij het 

Kunstenhuis, die met haar gemengde 

technieken een heel herkenbare eigen 

stijl van schilderen heeft ontwikkeld. 

Van Claudie Douwes Dekker is één 

abstract expressionistisch schilderij 

te bezichtigen. De beelden van Joke 

Hamminga trekken direct de aan-

dacht omdat ze mooi van lijn, grap-

pig en expressief zijn. Joke maakt 

keramiek en werkt ook in brons en 

kunsthars. Meestal zijn het vogels die 

menselijk trekjes, situaties en emoties 

verbeelden. Ook haar boek Memoties 

is te koop, waarin ze foto’s van haar 

kunstwerken combineert met gedich-

ten en stukjes tekst. Ten slotte zijn er 

sieraden in edelstaal, zilver en goud 

en leren tassen van Marjo Hamers. 

Niet goedkoop, maar wel fraai en 

exclusief. 

De Zomerexpo van NIK&Co duurt 

tot en met 3 augustus. De openings-

tijden van de gallery zijn dinsdag tot 

en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 

uur. [LvD]

Thea de Waard poseert bij Documento Secreto, een qua kleurtinten en vormen 

op Spanje geënt schilderij.

De totempaal van Joke Hamminga nam een centrale positie in tijdens de 

opening van de Zomerexpo van NIK&Co. Links op de foto Wanda Peters, die 

de opening zingend verzorgde.

030 – 228 70 85 | www.insightlegal.nl

advertorial
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Jacq Berk

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

In juli 2010 ben ik gestopt met mijn 
betaalde baan. Ik vroeg mij af wat ik nu 
zou kunnen gaan doen, maar al spoedig 
zag ik een artikel in de “Vierklank”, waarin 
vrijwilligers gevraagd werden voor 
een op te richten uitgiftepunt van de 
Voedselbank. Vanaf die tijd zorg ik met 
nog ca. 50 andere vrijwilligers er voor dat 
er iedere week voor een aantal mensen 
uit onze gemeente, die in � nanciële 
nood verkeren een voedselpakket klaar 
staat.  Het doet mij goed, dat er een groot 
draagvlak voor de Voedselbank bestaat 
onder de bevolking van De Bilt. Dat toont 
de verbondenheid met elkaar, een van 

de thema’s van ‘900 jaar De Bilt’. En dat 
stimuleert mij dan weer om dit werk te 
blijven doen.
In de kern Maartensdijk vind ik het 
Maertensplein een van de gezelligste 
plekken, waar van tijd tot tijd weer 
een leuke activiteit plaatsvindt. 
Waar mensen op een bankje een 
praatje met elkaar maken. Kortom 
een echte ontmoetingsplaats.  
Maar ook in mijn moestuin bij 
‘Tuinmaar’ geniet ik van de rust 
die daar heerst, als ik daar met 
vaak nog een aantal andere 
leden bezig ben.

advertentie

Het antwoord op deze vragen legt de 

gemeente De Bilt dit jaar vast in een 

zogenaamd beeldkwaliteitplan groen 

voor de openbare ruimte. Samen met 

inwoners hoopt de gemeente naar de 

huidige en gewenste kwaliteit van het 

onderhoud te kijken. Om de huidige 

kwaliteit in beeld te brengen konden 

en kunnen bewoners de komende we-

ken mee op schouw in hun eigen kern. 

Budget

Alle kernen in de gemeente De Bilt 

hebben hun eigen karakter. Ook wat 

betreft groen in de openbare ruimte. 

Met het project getiteld ‘Groen in 

beeld’, wordt in een beeldkwaliteit-

plan de gewenste onderhoudskwa-

liteit van het groen in de openbare 

ruimte per wijk en per kern vastge-

legd. Het budget voor onderhoud van 

de openbare ruimte is niet toereikend 

om overal maximale kwaliteit te leve-

ren. Daarom wil de gemeente in beeld 

brengen hoe de huidige situatie is, 

wat gewenst is en welke mogelijkhe-

den er zijn om de plannen binnen het 

beschikbare budget te realiseren. Dit 

betekent ook dat er keuzes gemaakt 

moeten worden. Door deze keuzes 

vast te leggen is voor inwoners dui-

delijk welke kwaliteit zij mogen 

verwachten en kan de gemeente ge-

richter en eficiënter onderhoud uit-
voeren. Inwoners kunnen op verschil-

lende momenten inbreng leveren bij 

het opstellen van het plan. De schouw 

is daar één onderdeel van. In een later 

stadium kunnen inwoners ook mee-

denken over de gewenste kwaliteit, 

welke bijdrage zij zelf kunnen leve-

ren en wat zij van de gemeente ver-

wachten. 

Belangstelling

Er wordt ‘geschouwd’ om de onder-

houdskwaliteit van het groen in de 

openbare ruimte in de wijk op dit mo-

ment vast te stellen en te laten zien 

hoe dit gemeten wordt. Daarvoor 

worden er een aantal schouwpunten 

op diverse onderdelen bekeken. De 

uitkomst van de schouw wordt ver-

werkt in een schets van de huidige 

situatie en vergeleken met de uitkom-

sten van de schouw die is gedaan door 

PLANterra, een bureau gespeciali-

seerd in het beheer en onderhoud van 

openbare ruimten. Eind juni volgt er 

een aantal werksessies waarbij in-

woners opnieuw kunnen meedenken 

over de gewenste kwaliteit. 

Schouw

Voor de schouw is per locatie onge-

veer 1,5 uur uitgetrokken. Inwoners 

konden zich van te voren aanmelden. 

De eerste bijeenkomst op woensdag 

29 mei kende geen enkele belangstel-

lende. Op donderdag 30 mei waren er 

enkele betrokken buurtbewoners naar 

de Biltse Dorpsstraat gekomen en 

op maandag 3 juni op het Maertens-

plein was de opkomst ook minimaal. 

De overige schouwen staat gepland 

op dinsdag 4 juni in Westbroek, op 

donderdag 6 Juni in Holllandsche Ra-

ding, hoek Vuursche Pad/Dennenlaan 

en op woensdag 12 juni in Bilthoven, 

Kwinkelier t.h.v. Sperwerlaan

Voor schouw onderhoud
openbare ruimte weinig belangstelling

door Henk van de Bunt

Hoeveel onkruid mag er tussen de tegels zitten? Hoe vaak moeten de prullenbakken

in de wijk geleegd worden? Welke onderhoudskwaliteit kan de buurt verwachten?

Eén van de gemeente, éen van PLANterra, wijkcontactambtenaar Lianne 

Oosterlee en drie betrokken inwoners bij een ook door hoge brandnetels 

ondoordringbaar gedeelte van het parkachtige plantsoen in de omgeving van 

de dierenweide in Maartensdijk.

Ike Bekking: ‘Ikzelf heb het boek met 

veel plezier gelezen; het is zeker een 

pageturner. Het leuke is, dat het vol 

met Utrechtse weetjes en feiten zit; 

een gelukkige mengvorm van ictie 
en feiten, het verhaal leidt naar een 

verrassende ontknoping’. Tijdens de 

maand van het spannende boek krijgt 

men bij aankoop van een spannend 

boek, een boek cadeau. Dit jaar ge-

schreven door Loes den Hollander en 

zeer de moeite waard.

Historische thriller

In vredesnaam is een unieke thriller 

ter gelegenheid van 300 jaar Vrede 

van Utrecht. In de nok van de Utrecht-

se Domkerk hangt het levenloze li-

chaam van een vrouw. Rechercheurs 

Rob van Helden en Nicole Hessels 

worden op de zaak gezet. Tijdens het 

onderzoek stuiten zij op een geheim 

gangenstelsel onder het hart van de 

oude binnenstad waar tientallen por-

tretten van vrouwen hangen. Wie zijn 

die vrouwen? En wat betekent dat 

symbool; een wiel met zes spaken dat 

overal opduikt? Stap voor stap komen 

Rob en Nicole erachter dat de moor-

den iets met de Vrede van Utrecht, die 

in 1713 is gesloten, te maken hebben.

De lezing is op 11 juni 2013 om 20.00 

uur in de Bilthovense Boekhandel, 

Julianalaan 1 te Bilthoven. Aanmel-

den: info@bilthovenseboekhandel.nl 

of tel. 030-2281014.

In Vredesnaam bij Bilthovense Boekhandel

door Henk van de Bunt

De maand juni is traditiegetrouw ‘De maand van het spannende boek’ en alle aanleiding voor de Bilthovense 

Boekhandel om Danielle Hermans uit te nodigen om te komen vertellen over haar Historische Thriller

‘In Vredesnaam’, die ze heeft geschreven tegen de achtergrond van de Vrede van Utrecht.

Opening Atlas Osteopathie 
Het team van Atlas Fysiotherapie in Maartensdijk krijgt 

versterking van een osteopaat. Per 1 juni heeft Monique 

Hennipman onder de naam Atlas Osteopathie intrek genomen 

in het pand aan de Tolakkerweg.

Een ostheopataat behandelt niet alleen de plek van de klacht, maar on-

derzoekt het hele lichaam om de oorzaak van de klachten te achterhalen. 

Omdat alle onderdelen in het lichaam met elkaar in verbinding staan door 

middel van botten, pezen, spieren, bindweefsel en zenuwen kunnen klach-

ten zich op een andere plek uiten dan waar de oorzaak zich bevindt. Bij 

chronische rugklachten, hoofdpijn, maag of darmklachten, uitstralende pijn 

en vermoeidheid kan een osteopaat uitkomst bieden. Kijk voor meer infor-

matie op www.atlasfysio.nl vestiging Maartensdijk of maak een afspraak 

via het nummer 06-46194166.

Monique Hennipman volgde na haar opleiding tot fysiotherapeut een studie 

osteopathie aan de International Academy of Osteopathy in Gent.

Open dag peuterspeelzaal Juliaantje
Door een aantal enthousiaste ouders is een nieuwe Stichting in het leven 

geroepen, die zonder gemeentelijke subsidie met peuterspeelzaal Juliaantje 

aan de slag gaat. Vanaf september 2013 zal Peuterspeelzaal Juliaantje aan 

de Boslaan in Bilthoven haar deuren (weer) openen en zijn peuters tussen 

de twee en vier jaar welkom om te komen spelen en leren.

Op 15 juni houdt Juliaantje een Open dag van 14.00 tot 17.00 uur op de 

Boslaan 1. Tijdens de open dag is er gelegenheid om kennis te maken met 

de gezellige sfeer bij Juliaantje en met de juffen. Voor meer informatie over 

Juliaantje www.juliaantje.nl

Nieuwe peuterspeelzaal

in Van Dijckschool
Geen subsidie meer voor de peuterspeelzalen… Met dit besluit leek de ge-

meente De Bilt een streep te trekken door het belangrijke werk dat peuter-

speelzalen doen voor en met onze 2 tot 4 jarigen.

De Van Dijckschool in Bilthoven wilde zich hier niet zo maar bij neer leg-

gen. Al sinds jaar en dag is peuterspeelzaal Het Hummelhok een waardevol-

le voorloper van het basisschoolonderwijs. Daarom heeft de school samen 

met BSOpartner KMN Kind&Co en een aantal ouders gekeken naar wat er 

nog zou kunnen gebeuren.

Met ingang van het nieuwe schooljaar zal in een van de lokalen van de Van 

Dijckschool een nieuwe peuterspeelzaal worden ingericht. De leiding komt 

in handen van KMN Kind&Co, die alle expertise op dit gebied bezit. In 

juni komt er een informatieavond op de nieuwe locatie, waarbij ouders de 

gelegenheid krijgen hun kind voor het nieuwe schooljaar in te schrijven. 
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Kinderen in de leeftijd tussen 5 en 12 

jaar konden met een zelfgebouwde 

zeepkist deelnemen aan de race die 

was georganiseerd door ‘De Ronde 

Tafel Bilthoven’ een serviceclub voor 

ondernemers in Bilthoven. Het doel 

was geld op te halen voor ‘Chris-

tophorus’ een instelling in Bosch en 

Duin, die onderdak biedt aan jonge-

ren uit probleemgezinnen of met een 

beperking die niet thuis kunnen wo-

nen. Maar ook om de jonge deelne-

mers, hun fans, familie en vrienden 

een leuke dag te bezorgen. 

Al eerder heeft De Ronde Tafel ac-

ties gevoerd voor Christophorus. Dit 

jaar voor de vierde keer en nu dus 

in de vorm van een zeepkistenrace. 

De bedoeling is dat de opbrengst dit 

jaar vooral besteed gaat worden aan 

vakantie voor bewoners die door hun 

achtergrond niet over middelen be-

schikken om op vakantie te gaan. Er 

was een parcours met daarin twee 

bochten, manches, een pitstraat, een 

speaker en een oficiële jury. Maar 
ook een poffertjeskraam, een spring-

kussen en ander vertier voor de jeugd. 

Veel zeepkisten
door Henk van de Bunt

Zaterdag 1 juni maakte De Bilt kennis met de zeepkistenrace. Op het terrein

aan het Uilenpad nabij winkelcentrum ‘De Kwinkelier’ was een raceparcours uitgezet.

Stuurmanskunst vereist op de toch wel steile start. (foto Reyn Schuurman)

Op de tweede avond, dinsdag, werd 

ze aangereden door een ietser op het 
Groenedijksepad. Dat kan natuurlijk 

altijd gebeuren. Minder fraai was dat 

de bewuste ietser zich na het onge-

val ijlings uit de voeten maakte en 

zich niet bekommerde om het jonge 

slachtoffertje. Deze wielrijder was 

een blanke man tussen de 45 en 55 

jaar en hij reed op een hereniets met 
een opvallend vlinderstuur. 

Door het Rode Kruis werd Amber 

ijlings naar het ziekenhuis gebracht. 

Daar vond men het toch beter om de 

jonge Maartensdijkse nog een nachtje 

ter observatie te houden. Woensdag-

middag was ze weer thuis met een 

gekneusde rib en dat is best pijnlijk. 

De organisatie vond dat Amber toch 

haar medaille dubbel en dwars ver-

diend had. Donderdagavond kwam ze 

hem persoonlijk in De Vierstee opha-

len, op een brancard, gedragen door 

een paar stoere helpers van het Rode 

Kruis. Van de organisatie kreeg de 

onfortuinlijke loopster ook nog een 

boek als troost. En volgend jaar doet 

ze toch weer mee! [MN]

Amber kreeg toch haar medaille
Vorige week was het weer Avondvierdaagse in Maartensdijk. 555 deelnemers 

liepen 10 km per avond. Op donderdag was de feestelijke intocht met muziek. 

Maar niet voor de10-jarige Amber van Barneveld.

Amber kreeg toch haar medaille: Amber van Barneveld is blij met haar 

medaille en het boek dat ze kreeg. (foto Linda van Barneveld)

Op vrijdag 31 mei was het wel heel 

rustig op de Van Dijckschool. Terwijl 

de groepen 6 - 7 - 8 aan het sporten 

waren op de sportdag bevinden de 

klassen 3 - 4 - 5 zich rondom het Hei-

demeertje voor de traditionele bos-

dag. Met het zonnetje en de lachende 

gezichtjes was het ook dit jaar weer 

een heerlijke dag die begon met het 

bouwen van een eigen hut in het bos. 

Daarna volgde het spelletjescircuit 

rondom het Heidemeertje met onder 

andere zandkastelen bouwen, krui-

wagenrace, Heidepark quiz en een 

kunstwerk maken met spulletjes uit 

het bos. Maar ook het nostalgische 

zaklopen, balgooien en blinde man-

netje ontbraken niet. Voor de lunch 

werden er zelf gebakken pannenkoe-

ken en limonade gebracht door de ou-

ders die de kinderen natuurlijk in hun 

eigen hut op konden smikkelen. 

Bosdag met de Van Dijckschool

Met het zonnetje erbij werd het wel een heel geslaagd dagje.

Provinciaal korfbal bij TZ
Voor het tweede jaar op rij organiseerde Tweemaal Zes in 

Maartensdijk het Provinciaal Korfbaltoernooi. 17 teams uit de 

provincie Utrecht hadden zich gemeld om te gaan strijden om 

te titel voor kampioen basisschoolgroepen 5/6 en 7/8. Helaas 

kwamen 5 teams niet opdagen, maar door professioneel 

optreden van de toernooicommissie werd deze hobbel 

genomen en kon iets na 9 uur begonnen worden. 

De winderige weersomstandigheden deerde de jeugd blijkbaar niet veel, 

want er werd gelijk lustig op los gescoord. Van De Bilt was de Wereldwijs-

school aanwezig en vanuit Maartensdijk de Martin Luther Kingschool met 

2 groepen. Nadat de wedstrijden in 2 poules waren afgewerkt, stonden bij 

groep 5/6 De Rehobothschool uit Veenendaal en de Jenaplanschool Wit-

tevrouwen uit Utrecht boven aan. In de inale ging de Rehobothschool er 
met de hoofdprijs vandoor. Bij groep 7/8 werd De Klaroen uit Maarssen 

kampioen en de Patrimoniumschool uit Veenendaal tweede.

Groep 8 van de Martin Luther Kingschool werd 3e en won een mooie beker. 

Het team bestond uit Stan, Didier, Stefan, Wessel, Marlijn, Sanne, Ashley, 

Anniek en Blue-elle met Erik de Wilde als coach. (Foto Angelique Mondé)

Avondvierdaagse Maartensdijk

Vijfhonderdvijfenveertig deelnemers hebben afgelopen week meegedaan 

met de Maartensdijkse avondvierdaagse. De lopers hadden geluk, alleen 

woensdag was het weer wat minder. Op donderdag stonden veel mensen 

rond de Planetenlaan waar de lopers feestelijk werden verwelkomd en 

samen met muziekvereniging Kunst & Genoegen een laaste rondje door 

het dorp liepen. Sommigen met één bosje bloemen, anderen overladen met 

bloemen en snoep.[MD] 
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Open Toernooi 
tenniscentrum Groenekan

Tennisvereniging Groenekan organiseert dit jaar haar 32e open toernooi. 

Elk jaar wordt uit een grote groep sponsors de hoofdsponsor geloot; dit jaar 

is Alfa accountants uit IJsselstein de gelukkige. Alfa accountants Open 2013 

wordt gehouden van 17 t/m 23 juni a.s. (met het voorweekend op 15 & 16 

juni) en zorgt weer voor de nodige drukte op het tenniscentrum. Inschrijving 

is mogelijk voor categorie 4 t/m 9- spelers met een KNLTB-pasje op www.

toernooi.nl Vanzelfsprekend wordt zowel in het enkelspel als in het dubbel-

spel gestreden om de prijzen én de punten. De inschrijving sluit 7 juni a.s. 

Tegen directe concurrent voor de 

vierde plaats, Gryphons werd twee x 

gewonnen, met 7-6 en 6-1. Tegen top-

per Sparks, nog geen wedstrijd ver-

loren, hielden de dames van Centrals 

lang stand, het werd slechts 0-2. Er 

had zelfs iets meer ingezeten. De 2e 

wedstrijd werd kansloos in 5 innings 

verloren De inhaal wedstrijd tegen 

Alcmaria, de landskampioen, bleef 

tot het laatst toe spannend, 1-1 aan het 

begin van de 7e inning. Toen zagen  

de scheidsrechters niet, dat de slag-

vrouw van Alcmaria met haar schoen 

de bal raakte. Normaal gesproken een 

foutbal, maar die werd dus niet ge-

geven, waardoor de speelster op het 

honk mocht blijven. Door een foute 

aangooi naar het eerste honk van 

Centrals, kon vervolgens, juist de niet 

uitgegeven speelster scoren, 2-1 ver-

lies dus.

Afgelopen zaterdag werd gespeeld te-

gen topper Terrasvogels, de nummer 

3 van vorig jaar en Europacup 2 hou-

der. De eerste wedstrijd ging verloren 

door vier veldfouten van Centrals, 

waar Terrasvogels telkens op kon sco-

ren. Dat heten onverdiende punten, 6 

van de 7 in deze wedstrijd.

De tweede wedstrijd verliep geheel 

anders, drie innings ging het gelijk op, 

maar door goed slagwerk en een fout 

van Terrasvogels, werd vier keer  ge-

scoord. In de volgende inning kwam 

Terrasvogels terug tot 4-2, mede door-

dat pitcher Voortman een mindere 

dag had. Richelle van Gennip verving 

haar, en maakte de wedstrijd met af, 

waaronder 5 strike-outs. In de 7e in-

ning scoorde Centrals opnieuw, waar-

door de eindstand op 6-2 kwam. De 

beste slagvrouwen over beide wed-

strijden waren Gwaltney, 3 honksla-

gen uit zes beurten en Voortman, zes 

uit acht. De selectie is nu voltallig, er 

moeten nog wat onwennigheden uit, 

het blijft een jong team, maar 5e /4e 

worden moet mogelijk zijn.

Centrals Dames wint en verliest
Het eerste damesteam van Centrals heeft de afgelopen 14 dagen 3 x gewonnen en 4 x verloren.

De wedstrijden werden gespeeld tegen de vier toppers van vorig jaar, dus een  goede score;

er had zelfs iets meer ingezeten. 

Afgelopen seizoen was Borgers al 

actief als trainer in Groenekan en 

gaat met zijn nieuwe benoeming 

een grotere rol krijgen bij Heren 1.  

Voordaan is blij Borgers ook komend 

seizoen aan Heren 1 te kunnen bin-

den, aangezien de spelersgroep erg te 

spreken was over zijn bijdrage afge-

lopen seizoen. 

Nieuwe Koers

Borgers zelf kijkt ook uit naar vol-

gend seizoen: ‘Het gevoel bij Voor-

daan was en is nog steeds erg goed. 

Het lijkt me een mooie uitdaging om 

samen met Marieke een nieuwe koers 

te gaan varen. Ik zit vol met plannen 

en ideeën om de spelers zich verder 

te laten ontwikkelen.’ Borgers zal zijn 

werkzaamheden bij Voordaan blij-

ven combineren met zijn activiteiten 

bij Kampong en zijn eigen bedrijf 

Coach360.

Mark Borgers assistent Voordaan
Mark Borgers krijgt komend seizoen de rol van assistent trainer/coach bij Voordaan Heren 1.

Hij wordt de rechterhand van Marieke Dijkstra en daarmee is de kern van de begeleidingsstaf gevormd. 

Keukenexpo verlengt contract
Keukenexpo uit Nieuwegein met voorman de rasechte Maartensdijker Jan 

Hoppenbrouwer heeft het sponsorcontract met Tweemaal Zes voor nog-

maals 3 jaar verlengd. Jan is een sportman in hart en nieren en betrokken bij 

meerdere sporten in Maartensdijk. Meerdere teams zijn op kookcursus ge-

weest bij Keukenexpo en maakten daar in exclusieve maar ook betaalbare 

keukens heerlijke gerechten klaar. 

Jan Hoppenbrouwer en voorzitter Bert Bos na de sponsorpresentatie.  

(foto: Johan Rijksen)

Fysiotherapie langer verbonden
Fysiotherapie Karstens en Van der Meijden, gevestigd aan de Melkweg in 

Maartensdijk heeft het sponsorcontract met korfbalvereniging Tweemaal 

Zes verlengd. De praktijk is afgelopen jaar uitgebouwd en heeft nu nog 

meer gelegenheid voor het behandelen van patiënten. TZ bedankt deze 

sponsor voor het vertrouwen.

Rob Karstens en Ron van der Meijden met TZ-voorzitter Bert Bos bij het 

reclamebord, dat langs het hoofdveld van TZ hangt. (foto: Johan Rijksen).

Evenals vorig jaar konden niet alleen 

leden van de organiserende golfclub, 

maar ook niet-leden inschrijven. De 

belangstelling was groot en onder 

wisselende weersomstandigheden 

gingen 37 deelnemers de strijd met 

elkaar aan voor een ronde van 18 

holes. Hoogtepunt van die dag was 

de overhandiging van een cheque van 

€ 500,- aan pupillen van Samen Ver-

der. In haar dankwoord benadrukte de 

voorzitter van de Stichting, mevrouw 

Naaktgeboren, het belang van deze 

jaarlijkse beneietwedstrijd voor Sa-

men Verder. Dit jaar zal het bedrag 

worden besteed aan een bezoek van 

meer dan 40 pupillen aan het open-

luchtmuseum in Arnhem.

Golfen voor ‘Samen Verder’
Op 2de Pinksterdag werd op Golfpark ‘De Biltse Duinen’ de traditionele wedstrijd gespeeld ten bate 

van Sportstichting Samen Verder De Bilt-Bilthoven. Deze stichting organiseert voor mensen met een 

verstandelijke beperking sport- en spelbewegingsactiviteiten.

Voorzitter van de golfclub Bert van Klingeren overhandigt de cheque aan 

pupillen Reina en Els, onder toeziend oog van Mw. Naaktgeboren.

T-shirts in Freetown

Regelmatig worden er voor een Meijenhagen-toernooi speciale t-shirts gemaakt. En regelmatig blijft er na aloop toch 
weer een aantal over. Niet iedereen wil jaren later nog met zo’n shirt aan lopen, maar de voetballers van FC Dini 

Johan (genoemd naar hun sponsors) in Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone, zijn er blij mee. Het zou mooi zijn 

als er ook nog ergens een partij voetbalschoenen kan worden gevonden. (Henk Zandvliet)

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

avonden 12 juni t/m 10 juli en 14  + 21 augustus weer open bridgedrives. De 

drives zijn voor iedereen toegankelijk. 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, maar dienen wel ui-

terlijk 19.15 uur aanwezig te zijn. Deelname voor niet-leden is 2 euro per 

persoon per avond. 

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

2251012
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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 en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 
50 tekens meer + € 3,50).

1.  niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels,  
de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 € 5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 9,50 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 17,50.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes kunt u 
per mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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

Let op!  prijzen gewijzigd

De Vierklank 

wordt mede

 mogelijk gemaakt 

door de klanten 

van onze 

adverteerders. 

Te koop aangeboden

Merbau voordeur compleet 
DEURKRUKSET koper 
nieuw en deurkrukset koper 
oud. Tel. 06-13285848

Nieuwe Twinny load 
RIJWIELDRAGER, geschikt 
voor 2 fietsen. € 70,-. Tel. 
0346-561763

Zwart plissé schuif vouw hor-
deur, normaal rond € 250,- nu 
voor € 20,-. Tel. 06-11124376 
na 18.00 uur

Rond wit porseleinen fruit-/ 
slaschaal Ø 23 cm. € 5,-. Tel. 
030-2202996

Nieuw wit mandje rond met 
roze-wit theemuts + theepot 
van 1 liter. € 7,50. Tel. 030-
2202996

Nieuwe douche/badmat 52x52 
van € 8,95 voor € 4,50. Tel. 
030-2202996

2 Nieuwe roze fleece dekentjes 
100x5. € 5,-. Tel. 030-2202996

Houten stenen en koperen 
miniatuurtjes ± 35 stuks van 
€ 0,50 tot € 1,- p.s. Tel. 030-
2202996

Voor op de trekhaak: 
Fietsendrager Route 2000 
(gebruikt) voor twee fietsen, 
met gebruiksaanwijzing. € 
7.50. Tel. 035-5772298.

Kinderstoel van Ikea wit, 
z.g.a.n. € 7,50. Buggy gebruikt. 
€ 7,50. Tel. 030-2253135

Kort, grijs/groen leren dames-
jasje merk Arma. Mt. 42. 
Nieuw/niet gedragen. € 50,-. 
Tel. 06-16613197

Nette, leren lage schoenen 
voor dames. Instappers:kleur 
mat zwart, model bootschoe-
nen.  Zo goed als nieuw. Mt 
39. € 10,-. Tel. 06-16276013 

Camper z.g.a.n. bruine zomer-
se damesschoenen (model 
sandalen met hak), diagonale 
belijning over de voet.  Maat 
38. € 40,-. Tel. 06-16276013

Chique Moneyclip, grote, 
zilverkleurige, geldclip. Met 
klein goudkleurige outline op 
clip. In plastic doosje: € 10,-. 
Tel. 06-16276013 

Henzo album voor vakantie-
foto’s, met vrolijke, bedrukte 
kaft. € 5,-. Tel. 06-16276013 

Rock CD Future in Miedeval 
– Kaiser Chiefs 8 euro / 
Metal-rap CD Limp Bizkit-
Gold Cobra (special edition) 
€ 12,50, Pop CDbox ABBA-
Visitors (special) € 12,50. Tel. 
035 - 6 23 62 94

Knalpaarse imitatiebont-
jas voor stoere dames of een 
leuk gek feestje, kort model. 
Nieuwe staat. € 50,-. Maat 
M-L. Tel. 06-16 276 013

Damesjas in Kleur Oud-
Hollands groen. Nep leer look, 
driekwart colbertmodel met 
knoopsluiting,  maat L. € 20,-. 
Tel. 06-16 276013

Balans gymschoenen van 
Human Nature (ANWB) kleur 
zwart, z.g.a.n. Tijdens het 
lopen stimuleer je de bloeds-
omloop in de benen. Maat 39. 
€ 35,-. Tel. 06-16276013

Losse satellietschotel grijs, 
niet roteerbaar. Af te halen 
voor €15,-. Tel. 06-16276013

Nieuw zitbankje, lengte: 1.15 
cm. Licht Beige bekleding. 
Voor bijvoorbeeld in de hal of 
serre. € 50,-. Tel. 06-28545758

Beschilderde melkbus met 
Hindelopentafereel. € 45,-. 
Tel. 030 2290106

Keukentrolly verchr.m. snijpl. 
€ 20,-. Tel. 030-2288586

Oud biedermeier stoeltje. 
€ 20,-. Tel. 06-44420668

De Nederlandse krant 1618-
1978 van ‘Nieuwstydinghe’ 
tot dagblad 1968. € 15,-. Tel. 
06-44420668

Koekoeksklok jaren ’50 loopt 
goed, is lopend te zien. € 25,-. 
Tel. 06-44420668

Honderd jaar eeuw boek 1828-
1928 2e druk MCMXXVIII. € 
15,-. Tel. 06-44420668

Ons lieve leven 100 jaar 
Nederlandse kranten foto’s. 
Niets verzonnen of gekleurd, 
allemaal echt gebeurd. € 15,-. 
Tel. 06-44420668

Koekoeksklok voor de knut-
selaar, is defect. € 10,-. Tel. 
06-44420668

Lichtgrijze plavuizen: 12 stuks 
30x30cm. Nieuw in doos. 
€ 10,-. Tel. 06-44420668

Campingbedje met losse 
matras i.z.g.s. € 25,-. Tel. 035-
5771462

Fietsendrager geschikt voor 
2 fietsen. € 50,-. Tel. 0346-
831299

Swiebertje videobanden vHs. 
In luxe cadeauverpakking, 
5 delen. € 12,50. Tel. 0346-
214084

2 IJzeren armleuningen om 
een bankje te maken met 2 
laden voor in de tuin. € 25,-. 
Tel. 0346-214084

Goed uitziende beige kinderle-
dikantje 60x120cm het is een 
modern ledikantje met matras. 
€ 30,-. Tel. 0346-214084 

Kindercamouflage overhemd 
maat 146/152, ziet er netjes 
uit. € 7,50. Tel. 0346-214084

2 Groene aluminium bis-
trostoeltjes voor in de tuin 
z.g.a.n. € 50,-. Tel. 0346-
214084
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Personeel gevraagd

Kringloopwinkel Emmaus 
Bilthoven zoekt een flinke en 
enthousiaste VRIJWILLIGER 
voor de functie van bijrijder 
voor enkele dagdelen per 
week. Info/reacties: emmaus-
bilthoven@gmail.com of 030-
2292470.

Brasserie Vink zoekt studen-
ten. Zie pag. 10

Green & Health 
Bilthoven zoekt 

drogist/ ass.drogist of 
met orthomoleculaire 
kennis voor wo en do. 

Soll. uitsluitend per email 
Greenhealth@live.nl of 

schriftelijk: Julianalaan 32 
3722 GR Bilthoven. 

Tel. 030-2880139

Personeel aangeboden

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

65+ dir. chauffeur biedt 
zich aan voor diverse 
CHAUFFEURSDIENSTEN. 
Tel. 06 - 55851100

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel. 030-2710913.

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. LENTETIJD 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, bestrating, grond- en 
graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijsop-
gave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

06-54967985

Leuke Vaderdagtip: stropdas, lederen portemonnee, lede-
ren broekriem, horloge. Kok stomerij en lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-214112

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

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto's en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Op de grens van Maartensdijk/Bilthoven paard en pony pen-
sionstalling. sportgericht dressuur- en springinstructie. Ruime 
uitrijmogelijkheden. Overdekte rijbaan, all weather outdoor 
baan 20x60 m, stapmolen, paddocks, weidegang, warm-/koud 
water overdekte spuitplaats. Kijk op www.stalarends.nl of bel 
met 06-54753516 voor meer info.

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-
ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 
van kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl 

Tuinservice/Kwekerij van Vliet 06-54751296 Nw. Wetering 
34, Groenekan voor al uw tuinplanten, coniferen, bomen, 
haard en kachelhout, grond, zand, grind, meststoffen, gewasbe-
scherming- en onkruidbestrijdingsmiddelen, verder voor al uw 
tuin- en erfwerkzaamheden. Zie: www.vanvliettuinservice.nl.

Komt dat zien! De productieklassen van JTS Masquerade 
spelen komende weken prachtige voorstellingen in Theater 
Kikker: Heksen!, Katte koppen, Romeo en Julia 2.0., Happy 
Days en Ass u like it. Waar: Theater Kikker (Utrecht) en 
Landgoed Eyckenstein (Maartensdijk). Wanneer: 8, 9, 15 en 16 
juni.  Voor exacte data, speeltijden, locaties en reserveringen 
ga naar www.jtsmasquerade.nl.

Leuke Vaderdagtip: stropdas, lederen portemonnee, lede-
ren broekriem, horloge. Kok stomerij en lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-214112

Gratis af te halen! 
PAARDENMEST, iedere 
gewenste hoeveelheid. We heb-
ben er bergen van. Stal Arends, 
Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 
Tel. 06-54753516

Goed en betrouwbaar advies 
bij INDIVIDUEEL reizen naar 
Indonesië, Sri Lanka, Jordanië 
en Marokko? www.reisbe-
stemmingopmaat.nl 

Voor uw FINANCIËLE pro-
blemen en/of vragen: www.
fabik.nl of bel 06-21987507

Te HUUR in Bilthoven twee-
kamer parterreflat in senioren-
flat. Leeftijd boven 45 jaar, 
voor een jaar. € 700,- p m all 
in. Tel. 030-2281635

Een prachtig Fries PAARD 
is op zoek naar een paarden-
meisje die haar wil verzorgen 
en helpen een goede conditie 
op te bouwen. Als je erva-
ring hebt met paarden, dicht-
bij/in Maartensdijk woont en 
minimaal 15 bent, kun je ons 
bellen. Groet, Fam. Huiden 
06-22812357

Raaijen  

Interieurs
Het adres voor het 
vakkundig stofferen 
van uw design- en 
kwaliteitsmeubelen

Sinds 1931

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45,
De Bilt 030-2202012

Personeel gevraagd

Weekendmedewerker Tankstation. Naast het afrekenen van 
brandstof hou je de voorraad in de shop op peil en je zorgt 
ervoor dat de shop en het terrein schoon zijn. Je bent commu-
nicatief vaardig, klantvriendelijk en je ziet er verzorgd uit. Je 
werkt in het weekend op zondag en dit kan de late dienst zijn. 
Tankstation de Rooij de Bilt. 030-6084610 vandermeijden@

derooijauto.nl

Kunstkastjes tijdens KAAP
Op initiatief van Marcel Verhaar (Whisky en Wijn) hebben de basisschoolgroe-
pen 1 tot en met 4 van wijnkistjes ‘Kunstkastjes’ gemaakt. Deze kastjes zijn 
opgehangen en neergezet bij Fort Ruigenhoek nu daar de tentoonstelling KAAP 
wordt gehouden. Zaterdag 1 juni werd onder matige belangstelling hiervoor de 
aftrap verricht door wethouder Bert Kamminga en de voorzitter van 900 jaar De 
Bilt Marius van den Bosch. [HvdB]

Thema bij de inrichting van het kastje was: ‘hoe ziet je ideale kamer eruit’? 

[foto Reyn Schuurman]
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Oranje Wit is een fysiek sterke ploeg 

die daarnaast bekend staat vanwege 

haar provocerend gedrag, ingrediënten 

voor een wedstrijd op het scherpst van 

de snede. Hoe zou Tweemaal Zes zich 

hiertegen kunnen wapenen zonder de 

nog steeds geblesseerde Tim Meijers 

en Bart Drost. Het antwoord hierop 

was snel duidelijk. Met Matthias van 

Beest en Luke van Kouterik in de basis 

was de ploeg uit Maartensdijk bereid 

korfballend de strijd aan te gaan en 

kwam goed uit de startblokken.

Aanvoerder Joep Gerritsen opende 

direct de score en nam ook daarna het 

voortouw. Kort daarna kwam Daphne 

Bos bij een doorbraakactie ongeluk-

kig ten val en viel geblesseerd uit. 

Carlijn Vos nam haar plek in. Om en 

om scorend werd duidelijk dat Oranje 

Wit het kampioenschap niet cadeau 

zou krijgen. Anouk van Breda, Bob 

en Joep Gerritsen en Lianne Meijers 

namen in die fase de doelpunten voor 

hun rekening. Verdedigend was er 

een belangrijke taak weggelegd voor 

Luke van Kouterik tegen de hoofd-

aanvaller van Oranje Wit. Zeker de 

eerste helft ging hem dat goed af, 

ruststand 8-9.

De eerste 9 minuten na rust werd niet 

gescoord, achteraf gezien een belang-

rijke fase in de wedstrijd. Tweemaal 

Zes mist twee strafworpen en de kans 

om een gaatje te slaan. Oranje Wit 

putte hier energie uit en nam het initi-

atief over. Scherp schietend vanuit het 

achterveld wist Oranje Wit meerdere 

malen te scoren en de achterstand 

om te buigen naar een voorsprong 

van 3 doelpunten. Toen na een we-

derom ongelukkige botsing een dame 

van Oranje Wit geblesseerd het veld 

moest verlaten brak de hel even los. In 

de onrust die hieruit ontstond werden 

twee mensen aan Tweemaal Zes zijde 

bestraft met geel. De wedstrijd werd 

grimmiger maar Oranje Wit liet de 

Maartensdijkers niet meer dichterbij 

komen. De eindstand van 18-14 was 

op basis van de tweede helft terecht 

en Oranje Wit mag nu in een beslis-

singswedstrijd met GKV uitmaken 

wie promoveert naar de Hoofdklasse.

Carlijn Vos speelde haar laatste wed-

strijd voor Tweemaal Zes na vele ja-

ren een belangrijke kracht te zijn ge-

weest voor het eerste team.

Tweemaal Zes verliest 
De laatste wedstrijd van dit seizoen vond plaats in Dordrecht tegen kampioenskandidaat Oranje Wit. 

Tweemaal Zes had enkel nog een heel kleine kans op een gedeeld kampioenschap wanneer GKV in 

Gorinchem zou verliezen van Top Arnemuiden.

Voordaan Dames 1 heeft in de laat-

ste competitiewedstrijd geen punten 

weten te pakken. Op eigen veld be-

gon Voordaan slap, waardoor ze snel 

tegen een 0-2 achterstand aankeken. 

Hierna kantelde de wedstrijd en werd 

de thuisclub sterker. Dit resulteerde in 

een 3-2 voorsprong, die ze niet kon-

den vasthouden. De goals volgenden 

elkaar snel op en nog voor rust stond 

de teller op 3-3.

In de tweede helft zette Voordaan 

door, maar Union liet het er niet bij 

zitten en proiteerde van de ruimte die 
ontstond. Binnen een aantal minuten 

was het 3-4 en 4-4. Door een corner 

van de topscorer van Union kon de 

nummer 2 uit Nijmegen uiteindelijk 

de winst naar huis: 4-5. Al met al een 

spectaculaire wedstrijd met kansen en 

fouten bij beide ploegen. Het was de 

laatste wedstrijd van het seizoen voor 

Voordaan.

Nederlaag Voordaandames

Na een spectaculaire laatste wedstrijd eindigde de competitie voor Dames 1 op een vijfde plaats.

Jeroen Groot was al begonnen met 

zijn vakantie, maar DOS beschikt 

over een brede selectie want hij werd 

probleemloos vervangen door Micha-

el van Bemmel voor rust en Rik Nap 

na rust. Coach Berry van den Broek 

had deze middag wel zijn opstelling 

door de war gegooid, maar de spelers 

hadden amper moeite aan elkaar te 

wennen. 

Voorafgaand aan het eerste luitsig-

naal ontving aanvoerster Shanna 

Versteeg een bos bloemen van Arena 

vanwege het behaalde kampioen-

schap. Hierna werd de score geopend 

door Arena en om scorend bereikten 

de ploegen een 3-3 tussenstand. In 

het resterende deel tot aan de rust 

ging Arena onder druk van de West-

broekers steeds meer fouten maken 

en strafte DOS dit direct af. Ook de 

afronding bij DOS zelf werd beter en 

halverwege was het 4-9.

DOS vermaakte in de tweede helft 

met mooi en snel korfbal de meege-

reisde eigen aanhang. Arena probeer-

de wel maar kon niet bijblijven. Er zat 

een aantal hele mooie combinaties en 

doelpunten bij in het spel van DOS 

dat bij tijd en wijlen meer iets weg 

had van gallery play. Leuk detail was 

dat alle negen spelers die in het veld 

kwamen ook minimaal één doelpunt 

scoorden. Uiteindelijk stopte te teller 

bij 9-21. DOS eindigt de competitie 

met maar liefst zes punten voorsprong 

op de nummer twee en een doelsaldo 

van +86. 

Er breekt nu een zomervakantie aan 

met diverse activiteiten op het eigen 

complex in Westbroek. Begin augus-

tus begint de voorbereiding op het ko-

mend seizoen.

DOS sluit seizoen in stijl af
Na het kampioenschap van vorige week, was er zaterdag nog de laatste competitiewedstrijd tegen het 

laag geklasseerde Arena. Op de fraaie accommodatie in Rhenen, naast het Ouwehands Dierenpark, 

was het niveau verschil tussen beide teams te groot en pakte DOS een ruime overwinning.

Midweek team kampioen

Donderdagavond speelde het Midweek 1 team van het Westbroekse DOS met 

een aantal invallers tegen medekoploper Viko uit Vianen. Na een spannende 

wedstrijd waarin een 8-12 achterstand werd weggewerkt, werd uiteindelijk 

toch gewonnen met 17-15. Het kampioenschap was hiermee een feit. 

Vliegvissers Nederlands kampioen

Het team vliegvissers van de Hengelsportvereniging De Bilt

is zondag 26 mei jl. in de forellenvijver de Eemhof in 

Zeewolde opnieuw Nederlands geworden. 

In een competitie van 4 wedstrijden wist het Biltse team

11 deelnemende verenigingen achter zich te laten

Het team bestaande uit Annemarieke Slinger, Bram Zanis, Richard Prick van 

Wely en Timo Groentjes bezorgde de vereniging, die dit jaar 40 jaar bestaat, 

daarmee een geweldig cadeau. Ook individueel werd met een 3e en 4e plaats 

goed gescoord. Eerder in 2010 wist een lid Nederlands Kampioen individueel 

te worden en werd ook al een team Nederlands kampioen. Vliegvissen is een 

specialiteit binnen de vereniging en een van de pijlers waarop de vereniging 

drijft. De vliegvissers worden tijdens een speciale bijeenkomst op 8 juni bij 

de forellenvijver de Ruigenhoek in Utrecht gehuldigd.

Timo Groentjes, Richard Prick van Wely, Annemarieke Slinger en Bram 

Zanis. (foto José Bergmann)

Bridgekampioenen 
Op de laatste avond van het seizoen 2012 – 2013 eerde Bridgeclub Holland-

sche Rading haar kampioenen: De bekercompetitie werd gewonnen door 

het trio Dorien Mol, Nanne de Vries en Peter Weisz. Algemeen clubkam-

pioen werden Erik Polders en Menno de Vries, terwijl Erik Polders ook de 

titel van slemkampioen op zijn palmares kon bijschrijven. 

In de Zomerperiode wordt er weer volop gebridged in Hollandsche Rading. 

Met ingang van donderdag 6 juni is er wekelijks vrij toegankelijk Zomer-

bridge Aanmelden van zowel leden als niet-leden per paar kan bij voorkeur 

per e-mail naar bchollandscherading@gmail.com of telefonisch naar Trees 

van Doorn 030 2292078. Op de betreffende donderdag kan inschrijven ter 

plaatse per paar ook nog tot 19.30 uur. 

Club- en slemkampioen Erik Polders en clubkampioen Menno de Vries.
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Woe.
5-6 Kipsaté, frietjes en sla

of
Gebakken zeewolffilet

met spekjes

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
6-6
Vrij.
7-6

Woe.
12-6

Gebakken mosselen
met knoflook en kruiden

of
Mexicaanse wrap, tomaten 

salsa en guacamole 

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
13-6
Vrij.
14-6

Vrijdag 7 juni: BORRELAVOND
v.a. 21.30 uur

Het zal de vele bezoekers van buiten-

plaatsen Houdringe en Beerschoten 

niet zijn ontgaan. Utrechts Landschap 

heeft de monumentale parkbossen ge-

dund, de paden verlegd en hersteld, 

poelen gegraven, meidoornhagen aan-

geplant en een aantal weilanden om-

rasterd. De weilanden worden  nu als 

hooiland  gemaaid om meer variatie 

in planten te krijgen en de koeien gra-

zen straks wisselend over de velden.  

De maatregelen waren hard nodig 

omdat het gebied intensief wordt 

gebruikt en Utrechts Landschap het 

ook voor de toekomst aantrekkelijk 

wil houden. Met de opknapbeurt is 

ook de originele structuur met ver-

gezichten en spannende doorkijkjes 

weer hersteld; de oorspronkelijke 

landschapstijl en compartimenten van 

velden met bloemen. 

Nieuwe spelregels

Een nieuwe inrichting betekent ook 

nieuwe spelregels. Wandelaars wor-

den nu over de paden geleid, om-

zoomd met meidoorn. Alleen het 

grote veld,  links na de ingang nabij 

de parkeerplaats naast de schaats-

baan  is nog vrij toegankelijk. Langs 

de Soestdijkseweg  Zuid is op Houd-

ringe het hondenlosloopgebied link 
uitgebreid. Dat betekent dat in de rest 

van Houdringe en op Beerschoten de 

honden aangelijnd moeten zijn zodat 

andere bezoekers ongestoord kunnen 

wandelen of hardlopen en gezinnen 

rustig kunnen picknicken op de spe-

ciale weide.  Utrechts Landschap gaat 

daar meer toezicht op houden, met 

hulp van het recreatieschap Midden 

Nederland. Baasjes die hun hond heb-

ben aangelijnd worden tot 1 septem-

ber beloond met een gratis kopje kof-

ie in het paviljoen op Beerschoten. 
Voor hun viervoeter staat het water 

klaar, eigen bronwater.  

Rondwandeling boswachter

Heeft u vragen over de inrichting of 

het beheer? Loop mee met boswach-

ter Aalt van den Hoorn op zaterdag 6 

juli, om 14.00 uur vanaf het paviljoen 

Beerschoten (De Holle Bilt, achter 

Van der valk). Honden mogen mee, 

mits aangelijnd. In het paviljoen is 

ook de nieuwe gebiedsbrochure met 

de wandelingen verkrijgbaar. Om 

13.30 uur staat de kofie klaar! 

Utrechts Landschap
beloont hondenbezitters 

De monumentale bossen van Houdringe en Beerschoten zijn link opgeknapt. 
Er worden nieuwe borden met spelregels geplaatst en het Utrechts landschap gaat het toezicht

nog voor de zomer intensiveren. Hondenbezitters die zich aan de nieuwe regels houden worden 
beloond met een kopje kofie op Paviljoen Beerschoten.

De Molenpolder is ontstaan door de 

vervening; veen werd opgebaggerd 

uit de zogenaamde petgaten. Vervol-

gens werd dit te drogen gelegd op de 

legakkers. De turfjes, die ervan gesto-

ken werden, verdwenen in de kachel 

als brandstof. Door de jaren heen is 

in het Vechtplassengebied een karak-

teristiek patroon van petgaten en le-

gakkers ontstaan. Het gebied herbergt 

een scala aan zeldzame planten- en 

diersoorten zoals rietorchis, purper-

reiger, ringslang en groene glazen-

maker. Wat doet Staatsbosbeheer aan 

beheer om het gebied in stand te hou-

den? En wat niet? Wat houdt dit Natu-

ra 2000-gebied in? Vragen, die zeker 

tijdens de excursie aan bod komen.

Zompig

De vrijwilliger van Staatsbosbeheer 

neemt u mee met de luisterboot, zo-

dat u het gebied met eigen ogen en in 

alle rust kunt aanschouwen. Gedu-

rende de tocht maakt u een korte stop 

op het (veen)land. U kunt ervaren wat 

‘zompige zodden’ zijn en hoe het is 

om hier op te lopen. Vanaf juni tot en 

met augustus wordt elke twee weken 

een vaartocht georganiseerd op de 

zaterdagochtend (start 10.00 uur) en 

woensdagmiddag (start 14.00 uur). 

De eerstvolgende data zijn 5, 8 en 19 

juni. Aanmelden vooraf: U dient zich 

aan te melden via het Groene Hart 

Centrum (www.groenehartcentrum.

nl) of de website van Staatsbosbe-

heer (www.staatsbosbeheer.nl/acti-

viteiten). Denk aan goede schoenen 

of laarzen en warme kleding. Even-

tueel regenkleding. Een verrekijker 

vergroot het kijkplezier. De excursie 

is minder geschikt voor mensen die 

slecht ter been zijn. 

Varen door de Zodden
Maak deze lente en zomer kennis met een uniek natuurgebied onder de rook van Utrecht. Tijdens een 
vaartocht van ongeveer anderhalf uur komt u alles te weten over de lora en fauna, en de historie die 

dit gebied zo bijzonder maakt. Ervaar de stilte en beleef de natuur.

Ontdek het zoddengebied op een luisterboot.

Door het inventariseren van de 

landschapselementen ontstaat een 

compleet beeld van het aantal land-

schapselementen in een gebied en het 

onderhoud daarvan. 

Naar aanleiding van een eerdere in-

ventarisatie zijn  er in het Kromme 

Rijngebied de afgelopen tijd knotbo-

men hersteld. Door mee te doe aan 

deze inventarisatie kunt u dus echt 

een zinvolle bijdrage leveren aan het 

landschap.

Bent u bereid om 5-10 dagen per jaar 

kleine landschapselementen te inven-

tariseren in uw eigen woonomgeving 

met behulp van veldcomputers? U 

hoeft geen ervaring te hebben. In het 

eerste jaar krijgt u een cursus om bo-

men, struiken en landschapselemen-

ten te herkennen. En wordt u uitge-

legd hoe de zakcomputer werkt. 

Op donderdagavond 13 juni is er in-

formatiebijeenkomst voor alle geïn-

teresseerden op landgoed Oostbroek 

in De Bilt. Aanmelden voor de infor-

matiebijeenkomst kan op www.land-

schaperfgoedutrecht.nl/agenda.

Vrijwilligers voor inventarisatie 
landschap gezocht

Landschap Erfgoed Utrecht heeft de afgelopen jaren kleine landschapselementen, zoals knotbomen, 
houtwallen en houtsingels, geïnventariseerd in de Gelderse Vallei, Kromme Rijngebied, Utrechtse 
Waarden en de gemeente Woerden. Om over een aantal jaren een goed beeld te hebben van alle 
landschapselementen in de provincie Utrecht zoekt Landschap Erfgoed Utrecht vrijwilligers die 

willen helpen de kleine landschapselementen nog verder in kaart te brengen. 

Scharrelkids
gaan op watersafari

IVN De Bilt organiseert in 2013 vier activiteiten voor de jeugd 

van 6 tot en met 10 jaar. Elk seizoen iets anders. 
Zaterdag 8 juni gaan de Scharrelkids, gewapend met 

schepnetjes, op watersafari.

Welke beestjes vind je in het water en welke net aan de rand? Eerst wordt 

voorzichtig levend spul verzameld dat daarna bekeken wordt met behulp 

van loepjes en microscopen. De zoekkaarten helpen om voor elk dier een 

naam te vinden en de begeleiders geven uitleg over hoe de diertjes leven en 

wat ze daar allemaal voor nodig hebben. Het wordt wel wat kliederen. Dus 

is het verstandig oude kleren aan te doen en laarzen mee te nemen.

Gids
Het programma wordt verzorgd 

door enthousiaste natuurgidsen van 

IVN-De Bilt. Er is een fantastisch 

jeugdhonk: de kinderboerderij van 

de Werkplaats. Vandaar wordt rich-

ting de slootjes vertrokken. Maar, 

als het weer tegenzit worden de na-

tuur naar binnen gehaald. Aanvang 

13.30 uur en om 16.00 uur worden 

de kinderen weer opgehaald door 

hun ouder/begeleider. Voor de huur 

van het onderkomen, wat te drin-

ken en materiaal wordt een kleine 

bijdrage gevraagd. Per keer is dat 

3 euro. Aanmelden vóór vrijdag 7 

juni 12.00 uur bij Rob Timmer (tel: 

06 10896796) of via scharrelkids@

ivndebilt.nl.

Scharrelkids op zoek naar beestjes.

Open tuinen 
in Groenekan en Westbroek

Acht jaar geleden ging een aantal stekjes van een Cornus-Kousa-Chinensis 

boom de grond in op de Lindenlaan in Groenekan. In 2013 staan er meer 

dan honderd Cornuses in de hobbytuin van Cor van Doesburg waarvan er 

nu 30 in bloei staan. Een Cornus boom wordt medium hoog (2 tot 3½ m 

hoog) en bloeit eind mei en juni. De bloemenpracht is uitbundig.

Men is op 8 juni a.s. van 11.00 tot 15.00 uur welkom om te genieten van en 

informatie te krijgen over de Cornus. Let op de uitgehangen Muze Groene-

kan vlag bij de ingang.

Ook op 8 juni (en op 29 juni) a.s. van 10.00 tot 17.00 uur is de Moeras- en 

Stinzenplantentuin van Wim en Marianne Baas – Volkers aan de Kerkdijk 

132 (tuiningang) te Westbroek vrij 

toegankelijk. Vooral 29 juni zijn de 

wilde orchideeën te bewonderen. 

Parkeren tegenover de tuin.

Gipsy Jazz op Beerschoten
Zondagmiddag 9 juni vindt het tweede Zomerconcert plaats op het gazon 

achter paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6A. Voor de pauze een optre-

den van het Gipsy Jazz Indifference kwartet o.l.v. Wouter Poot. Indiffe-

rence brengt jazz, latin, gypsy swing, musette, tango’s en meer op een frisse 

hedendaagse manier. Na de pauze een optreden van de Melodie Percussie 

Groep van de Koninklijke Biltse Harmonie o.l.v. dirigent Arie Roelofsen 

met een sprankelend programma.

De concerten worden georganiseerd door de Stichting Zomerconcerten De 

Bilt i.s.m. Stichting Het Utrechts Landschap. Stoelen zijn aanwezig en de 

toegang is gratis (vrijwillige bijdrage). Bij slecht weer wordt het concert 

verplaatst naar de Immanuëlkerk, Soestdijkseweg Zuid 49, De Bilt. Volgen-

de concerten vinden plaats zondag 7 juli en 1 september. Voor inlichtingen: 

030-2205086. 


