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Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij
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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

www.huussenelektro.nl 030-2200404

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11
www.hairdesque.nl

Aanhoudingen voor heling 
in omvangrijke kunstroof

door Henk van de Bunt

Ruim 13 jaar nadat overvallers zeven zeer kostbare schilderijen uit een woning 

in Bilthoven hebben gestolen, heeft de politie vijf werken teruggevonden. 

Dit gebeurde na oplettend optreden van veilinghuis Cristie’s. Half april van dit 

jaar werden twee mannen aangehouden op verdenking van heling van de vijf 

schilderijen en op dinsdag 10 juli is een derde verdachte aangehouden.

Zoon Jaap Röell reageert op het terug-

vinden van vijf van de zeven schilde-

rijen: ‘Het is natuurlijk uitermate be-

treurenswaardig dat onze moeder op 

21 februari jl. is overleden op 97 ja-

rige leeftijd en niet meer heeft kunnen 

meemaken dat een deel van de roof 

weer terug is. Een niet onbelangrijk 

detail is nog dat bij de roof ook een 

antiquarische barometer werd meege-

nomen. Deze bakbarometer is in de 

publiciteit rond de schilderijen niet 

genoemd en waarschijnlijk na de roof 

verloren gegaan’.

1999

Op 31 oktober 1999 overvielen twee 

mannen aan het begin van de avond de 

84-jarige bewoonster in haar woning 

aan de Soestdijkseweg Zuid. Zij be-

dreigden en mishandelden haar en na-

men zeven schilderijen uit de zeven-

tiende en de negentiende eeuw mee 

en enkele antiquiteiten. Het slachtof-

fer moest zich destijds meerdere ma-

len in het ziekenhuis laten behande-

len als gevolg van de mishandeling. 

Tot de gestolen kunstwerken behoren 

schilderijen van Jan van Goyen, Salo-

mon van Ruysdael, Joos de Momper 

de Jonge, Herman Saftleven, Woute-

rus Verschuur en Isaac Israëls en Jan 

Steen. De recherche startte direct een 

groot onderzoek maar kon geen ver-

dachten aanhouden, ondanks dat de 

beroofde familie destijds een groot 

geldbedrag uitloofde voor de gouden 

tip.

Heropend

De politie kwam twee verdachten van 

deze kunstroof op het spoor toen op 

12 januari 2012 een schilderij ter vei-

ling werd aangeboden bij veilinghuis 

Christie’s in Amsterdam. De kunst-

specialisten stuitten bij onderzoek 

naar een aangeboden paneel van Her-

man Saftleven op diverse onregel-

matigheden en vroegen om aanvul-

lende informatie. De politie en het 

veilinghuis stelden een 100% match 

vast met de Saftleven die sinds 1999 

als gestolen stond geregistreerd en de 

politie constateerde dat het schilderij 

onderdeel uitmaakte van de in 1999 

gestolen partij. Het onderzoek naar de 

kunstroof werd heropend en de politie 

kwam uit bij twee mannen uit Heino 

en Lelystad. Bij een huiszoeking bij 

de verdachte uit Lelystad trof de po-

litie daarnaast een grote hoeveelheid 

xtc-pillen (26.000 stuks) en 18 kilo 

hasj aan. 

Ook bij de huiszoeking van de ver-

dachte in Heino is hasj gevonden en 

tevens een stroomstootwapen. De 

politie ging verder met het onder-

zoek en op dinsdag 10 juli werd in de 

vroege ochtend een 56-jarige man in 

Leer (Duitsland) aangehouden. Ne-

derlandse rechercheurs waren bij de 

aanhouding aanwezig. De man rende 

weg uit zijn woning maar kon uitein-

delijk worden achterhaald door poli-

tiehonden.

Herman Saftleven (1609-1685), Rijnlandschap met reizigers op een slingerend 

pad, berken op de voorgrond en een kasteelruïne op een heuveltop in de verte.

Volg de Biltse politie op Twitter 
door Guus Geebel

Sinds vorige maand is het wijkteam van de politie De Bilt via @PolitieDeBilt te volgen op Twitter. 

De wijkagenten kunnen op deze manier op een eenvoudige en laagdrempelige manier burgers snel 

attenderen op bepaalde problemen, ze verzoeken de politie te helpen bij het opsporen van strafbare 

feiten en op allerlei gebied informatie verstrekken.

Henk Wiesenekker en Roelof Ben-

ning vertellen over de opzet en de 

ervaringen tot nu toe met het twit-

teraccount. Wiesenekker is bij het 

wijkteam werkzaam als allround po-

litiemedewerker. Hij ondersteunt de 

wijkagenten op diverse vlakken en 

was betrokken bij de ontwikkeling 

van het twitteraccount. Roelof Ben-

ning is wijkagent van Bilthoven Zuid 

en De Leijen. ‘Twitter is een gemak-

kelijke manier om contact met elkaar 

te leggen en het werkt heel prettig. 

We merken dat burgers incidenten die 

ze gezien hebben via dit medium snel 

melden. 

We gebruiken Twitter ook om burgers 

te laten zien waar we mee bezig zijn. 

Verder geven we adviezen om crimi-

naliteit te voorkomen. Ook de burger 

is verantwoordelijk voor veiligheid 

en met de tips die we zo ontvangen 

helpen we samen De Bilt veiliger ma-

ken.’  

Sneeuwbaleffect 

Voor het twitteraccount zijn alle wijk-

agenten van het wijkteam verant-

woordelijk. Zij verzenden de berich-

ten. ‘Twitter is een middel erbij om 

contact te hebben met de mensen in 

de wijken. Omdat berichten snel ver-

spreid worden heb je een sneeuwbal-

effect en op die manier pak je ook een 

stukje preventie mee.’ Het is niet de 

bedoeling dat burgers massaal zaken 

via Twitter gaan melden die thuisho-

ren bij de reguliere kanalen. Voor al-

gemene meldingen is dat 0900-8844 

en bij spoed 1-1-2. ‘Maar beter via 

Twitter dan helemaal niet. Op de site 

van de politie staan ook berichten, 

maar die moet je bewust opzoeken. 

Deze berichten zie je meteen als je 

Twitter aanklikt.’ 

Volgen

Burgernet is er vooral voor een di-

recte opsporing van bijvoorbeeld ie-

mand die net een strafbaar feit heeft 

gepleegd, of een vermissing waarbij 

hulp direct nodig is. Via Twitter kun 

je ook laagdrempelig opsporing vra-

gen voor gevallen waarbij opsporing 

minder urgent is. Omringende wijk-

teams zoals Zeist en Utrecht maken 

ook gebruik van Twitter. 

Het wijkteam De Bilt spoort burgers 

aan @PolitieDeBilt op Twitter te vol-

gen. ‘Er zijn nu 326 volgers en we ho-

pen dat het aantal snel uitbreidt. Hoe 

meer volgers we hebben, hoe meer 

contact er is met de politie.’

V.l.n.r. Roelof Benning, Sebastiaan Bouman, wijkagent belast met jeugd en 

Henk Wiesenekker.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

22/7 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

22/7 • 09.00u - Kand. J.W. Hooydonk
22/7 • 18.30u - Ds. A. Visser

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

22/7 • 10.30u - Mw. drs. F. Dijk

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

22/7 • 10.00u - Ron de Graaff

R.K. Kerk O.L. Vrouw

22/7 • 10.30u - Eucharistieviering

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

22/7 • 10.00u - Ds. L. Boot
22/7 • 19.00u - Ds. P. v.d. Heuvel

Pr. Gem. Opstandingskerk

Gezamenlijke dienst met Immanuelkerk

22/7 • 10.00u - Mevr. ds.  E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

22/7 • 10.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

22/7 • 10.00u - Dhr. Paul v.d. Laan

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

22/7 • 10.30u - Dr. J. van Amersfoort

PKN - Herv. Kerk

22/7 • 10.00u - Kand. G.A. van Ginkel
22/7 • 18.30u - Ds. E. van Rooijen

Herst. Herv. Kerk

22/7 • 10.30 en 18.00u
Dhr. A. van de Galiën

Onderwegkerk, Blauwkapel

22/7 • 10.30u - Pastor G. Weersink

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

22/7 • 11.00u - Ds. P.D.D. Steegman

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

22/7 • 10.30u - Drs. J.W. Hooydonk
22/7 • 18.30u - Ds. H.L. Versluis

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

22/7 • 09.30u - Ds. P.D.D. Steegman

St. Maartenskerk

22/7 • 10.00u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

22/7 • 10.00u - Ds. W.D. Duvekot
22/7 • 18.30u - Dr. A v.d. Mheen

PKN - Herv. Kerk

22/7 • 10.00u - Ds. J.A.H. Jongkind
22/7 • 18.30u - Ds. C. van de Scheur
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bereikbaar ma. t/m vrij 8.30–17.00 uur

Rondleiding gemeentehuis voor ouderen

Traditiegetrouw organiseert de gemeente De Bilt in de zomerperiode 2 

rondleidingen voor ouderen in het gemeentehuis. Dit op verzoek van en 

in samenwerking met de Stichting Dag van de Ouderen. De rondleidingen 
vinden plaats op dinsdag 24 juli en dinsdag 7 augustus a.s. en beginnen om 
10.00 uur met een ontvangst in de oude raadszaal, ingang Jagtlust en duurt 
ca. 2 uur. De heer K. Beesemer, oud-wethouder van De Bilt, zal de rondlei-
dingen op zich nemen. Tijdens de tocht door het gemeentehuis wordt ook 

stilgestaan bij de expositie van de Fotoclub Bilthoven e.o. Iemand van de 
Fotoclub De Bilt zal het getoonde kort toelichten. De deelnemers kunnen 
zich via de stichting Dag van de Ouderen hiervoor aanmelden. telefoon-

nummer 0346 212390 (mevr. Buitenhuis - Reuselaars). 

Zomersluiting Bibliotheek

Tot en met 18 augustus zijn de Bibliotheken De Bilt beperkt open. 

Bilthoven: maandag 13.30 - 17.30 uur, dinsdag gesloten, woensdag 10.00 
-17.30 uur, donderdag gesloten, vrijdag 10.00 - 20.00 uur en zaterdag 
10.00 - 13.30 uur. 

Maartensdijk: maandag 14.30 - 16.30 uur en 19.00 -21.00 uur, dinsdag 
gesloten, woensdag 19.00 - 21.00 uur (‘s middags gesloten), donderdag 
gesloten, vrijdag 14.30 -16.30 uur (‘s avonds gesloten). 

In de zomerperiode kunt u boeken en andere materialen langer lenen. Tot 
en met 5 augustus is de uitleentermijn verdubbeld naar 6 weken (inclusief 
DVD-speelfilms). Uitzondering zijn de Sprinters en de CDR-materialen: zij 
behouden dezelfde uitleentermijn. Voor Sprinters is dat 1 week, voor CDR-
materialen 3 weken. Vanaf 6 augustus gelden de normale termijnen weer. 
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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.

Dankbaar voor alles wat hij in zijn liefdevolle en toegewijde 

leven voor ons betekende, geven wij  kennis van het overlijden 

van mijn lieve man, vader en onze opa 

Bernardus Jacobus Woorts
Ben

 

* Amsterdam, 5 augustus 1934 

† Hollandsche Rading, 10 juli 2012 

 Fonny Woorts - Kaagman

 Yvonne

 Marieke

 Lisanne

 Joris

 

Dennenlaan 42

3739 KP  Hollandsche Rading

 

De begrafenis heeft op zaterdag 14 juli plaatsgevonden op 

de Algemene Bijzondere Begraafplaats te Maartensdijk.

Dankbaar voor alles wat hij in zijn liefdevolle en toegewijde leven 

voor ons betekende, geven wij u kennis van het overlijden van

 Cornelis Melissen
Cor

weduwnaar van Jannetje van der Vliet

in de leeftijd van 76 jaar.   

 Uit aller naam:

 Sandra Broekhuizen - Melissen

Bilthoven, 5 juli 2012

Correspondentieadres: 

p/a Fazantlaan 16

3738 EZ  Maartensdijk

 

De crematieplechtigheid heeft op donderdag 12 juli  

te Bilthoven plaatsgevonden.

Dankbaar dat hij lang in ons midden heeft mogen zijn, geven 

wij u er  kennis van dat vredig is overleden onze lieve vader, 

schoonvader en opa

Cornelis Koeman

Cor
weduwnaar van Aagje Koeman - Wit

 sinds 20 november 2008

* Sijbekarspel, 21 augustus 1920

† De Bilt, 13 juli 2012 

Utrecht, Jan en Lubbie

 Annemieke en René

 Kees-Jan en Gerrianne

 Ellen en Nico

Bussum, Anneke en Hugo

Hoorn, Cor en Kirsten

 Linn en Adriaan

 Marlies en Olivier

Correspondentieadres: 

Tap Uitvaartzorg

T.a.v. de familie Koeman

Soestdijkseweg-Zuid 265

3721 AE Bilthoven

Onze vader is overgebracht naar rouwcentrum Tap, Soestdijkseweg-

Zuid 265 te Bilthoven, alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 20 juli 2012 

om 15.30 uur in crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 

te Bilthoven.

Na aloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer 
van het crematorium. 

Adverteren 

in De Vierklank!

Iets voor u? 

Bel dan 0346 21 19 92
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Voordelige 
rijbewijskeuring

Senioren die op de datum waarop hun rijbewijs verloopt 70 jaar of ouder 

zijn dienen een medische keuring te ondergaan. Sinds 2005 moet ook ie-

dereen die in het bezit is van een rijbewijs C en/of D (ook jonger dan 70 

jaar) bij vernieuwing een medische keuring ondergaan bij een bedrijfs- of 

ARBO-arts.  

 

Voor wie jonger is dan 70 jaar, gaat met ingang van 19 januari 2013, de 

geldigheid van het C/D/E rijbewijs terug van tien naar vijf jaar. Voor chauf-

feurs van wie dit rijbewijs in 2013 en de volgende 4 jaar verloopt, loont het 

de moeite om de vernieuwingsdatum te verschuiven.  In 2012 krijgen zij het 

nieuwe rijbewijs nog voor tien jaar mee. 

 

Regelzorg hanteert aantrekkelijke tarieven voor alle rijbewijskeuringen en 

heeft keuze uit meer dan 225 locaties. Voor informatie of het maken van 

een afspraak kunt u niet terecht bij de locatie zelf maar dient u contact op te 

nemen met het landelijk afsprakenbureau via tel: 088 2323300 of op  www.

regelzorg.nl. 3 augustus is de eerste keuring in De Bilt. Het is raadzaam 

direct na de herinneringsbrief van het RDW een afspraak te maken, de hele 

procedure kan soms enkele maanden in beslag nemen. Wie goedgekeurd 

is ontvangt een Verklaring van Geschiktheid. Daarmee kan tot een jaar na 

afgifte een nieuw rijbewijs worden aangevraagd.

Een jaartje verder
Sociaal Warenhuis wordt uitstekend benut

door Lilian van Dijk

Eind 2010 werd het Sociaal Warenhuis aan de Molenkamp 48 in De Bilt in gebruik genomen 

In het pand zijn diverse maatschappelijke organisaties gehuisvest. De participanten zijn 

Woonstichting SSW, Tafeltje Dek- je, Voedselbank, Stichting Leergeld, Wereldwinkel, 

Dorpskerk en Stichting Eet Mee. Zij gebruiken het pand als kantoor- en/of opslagruimte.

Het was Wim Corbee, coördinator 

netwerken en bijzondere projecten bij 

SSW, die de initiator was van het pro-

ject. ‘Ik ben ook lid van het platform 

Respectvol Samenleven. ‘Een jaar of 

twee geleden kreeg ik de uitnodiging 

om bij de vereniging voor samenle-

vingsopbouw WVT in Bilthoven een 

presentatie bij te wonen van de Voed-

selbank Zeist. Die zocht ruimte in De 

Bilt. Ik heb mijn vinger opgestoken 

en gezegd dat ik eventueel een pand 

had.’ Corbee wist dat SSW een beetje 

in zijn maag zat met het gebouw aan 

de Molenkamp. ‘SSW heeft het een 

jaar of vijf geleden aangekocht om er 

op den duur woningbouw te realise-

ren. De gemeente was toentertijd van 

plan dit gebied te herontwikkelen. Het 

was de bedoeling dat de kleine bedrijf-

jes die er nu zitten zouden verhuizen 

naar Larenstein. Ons pand zou op de 

lange termijn worden meegenomen 

bij die herontwikkeling.’ De economi-

sche crisis gooide roet in het eten. ‘De 

bedrijfjes vinden Larenstein te duur, 

die blijven liever zitten, en het lukte 

de ons niet het pand te verhuren aan 

een commerciële partner.’ Corbee be-

dacht het plan om het pand voor ideële 

doeleinden ter beschikking te stellen. 

‘Met de Voedselbank liep het niet zo 

vlot, maar inmiddels had ik gehoord 

dat Tafeltje Dekje ruimte zocht. Ik heb 

toen bij SSW mijn plan gepresenteerd. 

Het werd positief ontvangen. Mana-

ger Klant en Maatschappij Marcel Jets 

riep: “Zo wordt het een sociaal waren-

huis!” Vandaar de naam.’ 

Vijf jaar

Corbee ging vervolgens in gesprek met 

Tafeltje Dekje. ‘Ik heb ze het volgende 

voorstel gedaan: “Wij maken het pand 

gebruiksklaar en jullie hoeven geen 

huur te betalen. Op een gegeven mo-

ment kwam de Voedselbank er ook bij. 

Eerst was De Bilt nog een dependan-

ce, nu een zelfstandige vestiging.’ Op 

de bovenverdieping was een enorme 

ruimte, die ingedeeld kon worden in 

kantoorunits en zo kwamen er steeds 

meer participanten bij. ‘Ze hebben al-

lemaal een contract dat ze hier mini-

maal vijf jaar vanaf de opening in 2011 

mogen blijven zitten. Voor die periode 

staat de gemeente garant voor de ener-

giekosten en water. Wat er na die vijf 

jaar gebeurt, is nog niet te voorspellen. 

In feite worden de contracten verlengd 

totdat wij het pand voor andere doel-

einden nodig hebben. Wanneer dat zal 

zijn weten we niet. Er is nu een econo-

mische recessie, dus ze kunnen er mis-

schien nog langer in blijven. ’ De ge-

bruikers krijgen wel ruim van te voren 

te horen dat ze eruit moeten, belooft 

Corbee. ‘Zeker een jaar, want ze zullen 

vervangende huisvesting moeten zoe-

ken. Wij hebben geen idee of we ooit 

nog een dergelijk pand zullen krijgen.’ 

Vol is vol

Het gebouw is nu, ruim een jaar na 

de opening, volledig bezet. ‘Ik ben 

laatst op de Beursvloer in contact ge-

komen met toneelvereniging Steeds 

Beter. Die zocht nieuwe opslagruimte, 

omdat ze op termijn hun ruimte in de 

muziekschool kwijtraken. Zij kunnen 

er nog bij, dan is het pand vol.’ SSW 

zelf heeft een van de ruimtes ter be-

schikking. De andere participanten 

zijn niet-commercieel, een belangrijke 

voorwaarde die SSW en de gemeente 

hebben gesteld.. Tafeltje Dekje be-

zorgt maaltijden bij mensen die tij-

delijk of langdurig niet zelf voor een 

hoofdmaaltijd kunnen zorgen.  De 

Wereldwinkel heeft er extra magazijn-

ruimte, evenals De Dorpskerk in De 

Bilt. De Voedselbank verstrekt voed-

selpakketten aan mensen met een in-

komen onder het bijstandsniveau, die 

worden gedoneerd door levensmid-

delenleveranciers.  Stichting Leergeld 

richt zich op schoolgaande kinderen, 

die om inanciële redenen niet met 
leeftijdgenoten kunnen meedoen aan 

schoolse en buitenschoolse activi-

teiten. Stichting Eet Meezet zich in 

voor alle inwoners van de gemeenten 

Utrecht, Nieuwegein, Zeist en De Bilt 

die plaatsgenoten willen ontmoeten. 

Deelnemers kunnen individueel, maar 

ook als gezin of als vriendengroep 

meedoen als ‘eetadres’ en/of als ‘gast’, 

eenmalig of meerdere keren. 

Vertrek naar Nicaragua
door Henk van de Bunt

Afgelopen zaterdag vertrok precies om 3.00 uur de bus met de Biltse diaconale Nicaraguagroep 

vanaf De Bilt. Ze werden uitgezwaaid door een grote groep achterblijvers. 

Tijdens deze diaconale reis wil de 

groep van 35 personen zich met ver-

schillende zaken bezighouden. Voor 

een deel zal de tijd worden besteed aan 

bouwwerkzaamheden. In Nicaragua 

zie je vaak dat hele families van oma 

tot kleinkinderen in één huisje wonen. 

Daar slapen ze vaak in één ruimte, 

soms ook met mensen van buiten de 

directe familie, waardoor er weinig 

privacy is. De bouwwerkzaamheden 

zullen bestaan uit het bouwen van 

nieuwe huisjes en het uitbreiden van 

bestaande huisjes met nieuwe kamers.

Straat

Naast de bouwwerkzaamheden zal er 

tijdens de diaconale reis ook een 

jeugdkamp worden georganiseerd 

voor Nicaraguaanse (straat)jongeren. 

Tijdens dit soort jeugdkampen is er de 

gelegenheid tot een stuk uitwisseling 

tussen Nederlanders en Nicaraguanen. 

Daarbij zal geprobeerd worden spe-

ciieke kennis en vaardigheden van 
deelnemers aan de reis, bijvoorbeeld 

op creatief gebied in te zetten. Moge-

lijk kunnen de jongeren hierdoor iets 

leren of talenten ontdekken die hen 

helpen om een inkomen te krijgen.

Samenstelling

De groep kent een brede samenstel

ling zowel qua leeftijd als ‘afkomst’. 

Deelnemers behoren bij diverse 

PKN-gemeenten uit meerdere ker-

nen van De Bilt en variëren in leeftijd 

vanaf 16 jaar. In de aan de reis voor-

afgaande periode is d.m.v. allerlei ac-

ties getracht met een zo goed moge-

lijk gevulde beurs af te reizen, zodat 

het merendeel van de activiteiten daar 

ook inancieel mogelijk is. 

De reis- en verblijfkosten zijn volle-

dig door de deelnemers zelf bekos-

tigd. Vanaf Schiphol is de groep rich-

ting Londen gevlogen, om vervolgens 

via Miami naar Nicaragua te gaan. 

Gemeente stopt faciliteren 

Buurtberichten
Met ingang van 1 september 2012 beëindigt de gemeente het faciliteren van 

wijkgerichte communicatie in De Vierklank. B en W delen dit besluit mee 

in het Mededelingenblad van 5 juli aan de gemeenteraad. De wijkgerichte 

informatie bestaat uit de rubrieken ‘Wijk en Dorpsgericht werken’, bedoeld 

voor wijkgerichte informatie van de gemeente en ‘Buurtberichten’, waarin 

bewonersgroepen eigen berichten voor hun achterban kunnen plaatsen. 

Het college stelt dat het gebruik van ‘Buurtberichten’ reeds in de loop van 

het eerste jaar steeds minder werd en dat nog zes van de ruim veertig bewo-

nersgroepen er gebruik van maken. De rubriek werd ingevoerd nadat Bilt-

buis alleen nog maar in de Biltsche Courant verscheen. Dat, zoals het colle-

ge stelt, de rubriek uit coulance naar de bewoners van de kernen Groenekan, 

Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek werd ingevoerd en dat het 

een overgangsregeling betrof, is niet zo ervaren. Het ging om de gehele 

gemeente en De Vierklank werd op dat moment al in de gehele gemeente 

verspreid. ‘Zolang wij de bewonersgroepen in het kader van het wijk- en 

dorpsgericht werken daartoe faciliteiten verschaffen, achten wij hen goed 

in staat om hun eigen communicatie te organiseren. Dat is ook geheel in lijn 

met het zuinig omgaan met gemeenschapsgelden, de zelfredzaamheid van 

inwoners en een terugtredende overheid’, aldus het college. [GG]

Will Corbee is blij dat SSW en de 

gemeente De Bilt een aantal niet-

commerciële initiatieven tegemoet 

hebben kunnen komen. Ze hebben 

onderdak gekregen in het Sociaal 

Warenhuis in De Bilt.

KBO bustocht naar Ulft
Woensdag 25 juli is de derde KBO bustocht van dit jaar. De reis voert naar de 

voormalige DRU-fabrieken in Ulft. DRU is een van de oudste industriële be-

drijven van Nederland. Het bedrijf werd opgericht in 1754 te Ulft, de gieterij 

daar werd in 1973 gesloten en in 2003 verhuisde de resterende onderdelen 

van het bedrijf naar Duiven. In 2009 is een cultuurcentrum genaamd ‘De 

Drufabriek’ in een van de gebouwen gevestigd. 

Het vertrek is om 8.55 uur vanuit Maartensdijk en rond 10.30 uur is er een 

ontvangst in de DRU-Cultuurfabriek met kofie en Achterhoekse krenteweg-

ge. Vervolgens is er een rondleiding met een gids van de Oudheidkundige 

Vereniging Gemeente Gendringen. Rond 12.45 uur is er een lunch met soep 

en heerlijk belegde broodjes. Kofie, thee, melk en karnemelk zijn onbeperkt 
beschikbaar. Rond 14.00 uur is er opnieuw een rondleiding; ditmaal door 

het Koepel-ovengebouw, de vroegere ijzergieterij, de emailleerderij en de 

metaalfabriek en is er de mogelijkheid op eigen kosten een drankje te nemen. 

Rond 16.30 uur wordt de thuisreis aanvaard. Voor inlichtingen en/of aanmel-

ding: tel. 06 36044271. Niet-leden kunnen ook mee, mits er plaats over is.

Voor het vertrek en voor de bus. Op vrijdag 3 augustus staat de terugreis gepland.



VOORDEEL HELE WEEK

500
gram 3.98

500
gram 8.98

100
gram 3.49

500
gram 7.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 19 juli
t/m woensdag 25 juli

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

VLEESWAREN DUO

GEHAKTDAG

Huisgemaakte beenham

Rosbief

Filet Americain
Sellerysalade
Bieslookpaté

Half om half gehakt 1 Kg.  | 4.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 5.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 5.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

2x 100
gram 3.98

Runderschnitzels

Varkensschnitzels

Kipschnitzels

6 halen / 
   5 betalen

STOMPETOREN 
BELEGEN

OLD MAARTENSDIJK

VERSGEBRANDE 
PINDA’S

Speklapjes 
naturel of gemarineerd

Biefstukspiezen

Lamsracks 
naturel of gemarineerd

Varkenshaas 
medaillons 
naturel of gemarineerd 

Voor een gezellig zomeravondje… 

7.50500
gram

5.50500
gram

1.98250
gram

 DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

Leverworst
Grillworst
Paardenworst
Gekookte worst

Palingworst
Zeeuws spek

Procureurrollade

Fijne cervelaat
Schouderham
Spekrollade
Varkenslever
Kip shoarma rollade

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

SATÉVLEES
1 Kg. 6.98

KLASSIEKE DROGE 
WORSTJES IN 2 SMAKEN: 
PITTIGE PAPRIKA EN 
VOL KLASSIEK

Lekker dun voor op de bbq!

Alle stamppotten

Alle rauwkost

_____________________ 100 GRAM  0,60

Alléén DONDERDAG

Hollandse

Trostomaten
Héél kilo

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Alle luxe

 Sla soorten
per krop

•  Paëlla rijk gevuld
 _________________ 100 GRAM 1,25

•  Wok groente met kip
RIJST OF GEB. AARD. NAAR KEUZE

 _________________ 100 GRAM 0,99

•  Snijbonenschotel
 _________________ 100 GRAM 0,99

Zaterdag verse Sushi!!!

Vers gesneden

Meloenmix
Volle bak

0,99 0,99

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Bij aankoop van een bakje 

rauwkost naar keuze

2e bakje _____________  GRATIS!

Vers gesneden

Watermeloen ___ PER BEKER  0,99

Spaghetti Bolognese, zomer 
tomaat of scampi
_________________________  100 GRAM  0,99

MAANDAG 23 JULI, DINSDAG 24 JULI 

EN WOENSDAG 25 JULI

Volop Hollandse 

AARDBEIEN, ZACHTFRUIT, 

KERSEN en PERZIKEN 

De lekkerste grote 
Nectarines 10 voor € 2,98

sap...sap...sap

1,25
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Servicecentrum Dijckstate 
door Marijke Drieenhuizen

Het Gemeentelijk Servicecentrum Maartensdijk is gesloten, maar Servicecentrum 

Dijckstate gaat door en wordt uitgebreid. Inwoners van alle leeftijden kunnen hier 

terecht met vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 

Het Servicecentrum Dijckstate is 

een voorziening voor inwoners van 

alle leeftijden en komt voort uit het 

project MENS. Dit project startte in 

2008 en heeft onder andere als doel 

het ondersteunen van mensen die er 

zelf voor kiezen om zo lang mogelijk 

zelfstandig thuis te blijven wonen met 

de mogelijkheid om mee te blijven 

doen in de woonomgeving. Daarnaast 

kan men er ook terecht voor vragen 

over sportmogelijkheden, het consul-

tatiebureau etc. 

Servicecentrum Dijckstate

Het Servicecentrum biedt de inwo-

ners van Maartensdijk al veel moge-

lijkheden die niet bij iedere inwoner 

bekend zijn. 

•	 Helpdesk	wonen,	welzijn	 en	 zorg	
– deze desk wordt bemand door ge-

trainde vrijwilligers voor het beant-

woorden van algemene vragen over 

wonen, welzijn, zorg en is open op 

maandag, woensdag, vrijdag van 9.00 

- 12.00 uur. Voor bijvoorbeeld vragen 

over algemeen maatschappelijk werk 

en de uitleen van hulpmiddelen zul-

len zij verwijzen naar de Vitras. 

•	 Adviseur	wonen,	welzijn	en	zorg	–	
Cynthia Vrijsen vervult al jaren deze 

functie en ondersteunt Maartens-

dijkers bij complexe vragen op het 

gebied van wonen, welzijn en zorg. 

Ook heeft zij meer informatie over 

de Ketenzorg Dementie en geeste-

lijke gezondheidszorg door het Fact 

team. Op maandag en donderdag is 

zij aanwezig van 08.00 tot 13.00 uur, 

een afspraak maken kan via telefoon-

nummer 0346-214161. Ook voor een 

bezoek aan huis kan een afspraak ge-

maakt worden.

•	 Restaurant	 Maertenshoek	 voor	
driegangenmaaltijden: van maandag 

tot en met vrijdag kunnen alle inwo-

ners van Maartensdijk hier terecht 

voor een warme maaltijd voor een 

betaalbare prijs van 12.00-13.30 en 

van 17.00-18.30 uur, in het weekend 

uitsluitend van 17.00 tot 18.30 uur.

•	 Restaurant	 Maertenshoek	 voor	
kofieochtend/-middag:	 voor	 gezel-
ligheid en ontmoetingen kan men hier 

terecht	van	maandag	t/m	zaterdag	van	
10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 

17.00 uur (op zaterdag (nog) niet ’s 

middags geopend). 

•	 Wijkzorgteam	Cordaan	-	voor	vra-

gen over verzorging, verpleging en 

huishoudelijke	 hulp	 is	 het	Wijkteam	
bereikbaar van maandag tot en met 

donderdag van 8.30 tot 16.00 en vrij-

dag van 8.30 tot 13.00 uur.

•	 Wijkcontactambtenaar	 –	 voor	
vragen, ideeën en of suggesties met 

betrekking tot de fysieke, sociale 

of economische infrastructuur van 

Maartensdijk is de Helpdesk op 

donderdag	 bemand	 door	 Wijkcon-

tactambtenaar Lianne Oosterlee van 

08.30 tot 10.00 uur.

•	 Mantelzorg	 –	 voor	 vragen	 over	
Mantelzorg kan men terecht bij Lauk 

Spelberg. Zij is consulent voor de 

kernen	 Groenekan,	 Hollandse	 Ra-

ding,	 Maartensdijk	 en	 Westbroek.	
Een afspraak maken kan via telefoon-

nummer 0346-214161. 

•	 Wijkdiensten	–	verschillende	wijk-

diensten als maatjesdiensten en het 

doen van boodschappen zijn moge-

lijk via de Stichting Handje Helpen. 

Coordinator	Rosemarie	Pielage	is	be-

reikbaar op telefoonnummer 030-263 

29 60 of vai de mail rpielage@hhru.nl

•	 Klussenbus	 –	 voor	 het	 verzorgen	
van kleine klussen kan men terecht 

bij de mensen van de Klussenbus. Zij 

rekenen een bedrag van 9 euro per 

uur. Een afspraak maken kan via te-

lefoonnummer 0346-214161.

•	 Kledingreparatie	 –	 Ouderen	 die	
niet meer in staat zijn om zelf licht 

her- of verstelwerk aan kleding te 

verrichten kunnen terecht in Dijck-

state op elke eerste dinsdag van de 

maand van 10.00 tot 11.30 uur.

•	 Internetzuil	–	in	de	hal	van	Dijck-

state is een internetzuil geplaatst 

waarmee een aantal gemeentelijke 

publiekszaken met behulp van een 

DigiD kunnen worden aangevraagd. 

Daarnaast zijn er nog de vele moge-

lijkheden	 die	 SWO	 Maartensdijk	 en	
de	BoodschappenPlusBus	bieden.	
Voor meer informatie kan men terecht 

in Dijckstate zelf of via telefoonnum-

mer 0346-21 41 61.

Bea Alma (SWO) in het kader van MENS achter de internetzuil. [foto Henk 

van de Bunt]

Meedoen aan een concert
Op zaterdag 6 oktober vindt ten bate van Woord en Daad een 

bijzonder beneietconcert plaats in de Hervormde Kerk te 
Groenekan. Vocaal ensemble Cantica o.l.v. Johan van Oeveren 

uit Zoetermeer en organist Gerrit Christiaan de Gier verlenen 

hun medewerking. Het concert biedt als muzikale reünie 

tevens een podium aan andere musici die een band hebben 

met Groenekan e.o.

Zowel Johan van Oeveren als Gerrit Christiaan de Gier zijn woonachtig ge-

weest in Groenekan. Vandaar ook die reuniegedachte; andere musici die een 

band hebben met Groenekan worden uitgenodigd zich aan te melden voor 

deelname aan dit concert. Een selectiecommissie beslist over de deelname. 

Schrijf	je	in	als	instrumentalist	en	maak	kans	op	deelname	aan	een	beneiet-
concert op niveau én voor het goede doel! Daarnaast krijg je een beoorde-

ling van een aantal musici waar je je voordeel mee kunt doen. 

Bij deelname wordt er natuurlijk wel iets gevraagd. Deelnemers moeten 

uiteraard een band hebben met het Groenekanse: (wonen of werken, nu of in 

verleden, familie aldaar, etc.). Een goede muzikale vaardigheid en voldoen-

de niveau is ook gewenst. Daarom wordt een kleine CV met vermelding van 

muziekopleiding en -docent voor referenties gevraagd. Behalve organisten 

en pianisten dienen deelnemers voor een eigen instrument te zorgen.

Kwaliteit
Ook dient men een aantal muziekstukken (met vermelding van componist) 

aan	te	geven	die	gespeeld	zouden	kunnen	worden.	Wanneer	men	als	deelne-

mer door de selectiecommissie wordt toegelaten, zal daaruit worden geko-

zen	.	Voor	1	september	worden	bekend	gemaakt.	Aanmeldingen	dienen	voor	
1 augustus binnen te zijn bij rwesteneng@solcon.nl;

Sponsoring

Je laat je sponsoren voor het goede doel door familie, vrienden en bekenden 

voor minimaal € 10. Maar liefst een veelvoud! Degene met de hoogste bij-

drage	ontvangt	een	muzikale	attentie.	Overwin	je	schroom	en	doe	mee!	Is	
het niet voor jezelf dan wel voor je verre naaste in Burkina Faso. Een door 

droogte geteisterd land in de Sahel. Meer info over ons project vind je op 

www.woordendaadsoest.nl. 

Voor	meer	inlichtingen	bel	of	mail	je	met	Greet	Westeneng	
(0346-210032, rwesteneng@solcon.nl)of Marian Steenbeek 

(0346-213592, ja-st@hetnet.nl). 

Johan en Marlies Doornenbal 
in Noorse Vierklank

door Koos Kolenbrander

De Skedsmobladet, een soort Noorse Vierklank van Strømmen, een dorpje ten noordoosten van Oslo 

in Noorwegen, besteedde in de editie van 20 juni jl. aandacht aan het bezoek van Johan en Marlies 

Doornenbal aan de Vereniging van Treva’rn Vrienden in de Fremdheimskole te Strømmen.

Tijdens hun vakantie in de week van 

11 juni jl. in Noorwegen werden Jo-

han en Marlies Doornenbal uit Hol-

landsche	 Rading	 uitgenodigd	 door	
de Noorse vereniging van Trevar’ns 

Vrienden. Deze vereniging houdt 

zich bezig met de geschiedenis van 

de Strømmen Trævarefabrik, die van-

af 1884 seriematig houten woningen 

produceerde, welke als bouwpakket 

werden geleverd aan verschillende 

Europese landen. Begin 1900 zijn er 

ook twee van deze huizen in Holland-

sche	Rading	 -	 respectievelijk	 aan	de	
Vuurse Dreef en de Tolakkerweg - ge-

bouwd. 

Bouwkunde

Johan is op 16 februari 2007 aan de 

afdeling Bouwkunde van de Hoge-

school Utrecht afgestudeerd met een 

onderzoek naar deze in Nederland 

gebouwde Noorse houten prefabwo-

nigen in Noorse Dragenstijl. Hij is 

thans werkzaam als bouwhistoricus 

en doet onderzoek naar de bouwge-

schiedenis van monumentale boerde-

rijen en gebouwen in Nederland. 

Resultaten

De leden van de Vereniging Treva’rn 

Vrienden zijn zeer geïnteresseerd in 

Johan’s onderzoeksresultaten. Tijdens 

zijn bezoek heeft hij een lezing hier-

over voor deze vereniging gehouden. 

Dit eerste contact heeft geresulteerd 

in een plan tot uitwisseling van gege-

vens en advisering bij de restauratie 

van de nog bestaande houten huizen 

van de Strømmen Trævarefabrik in 

Nederland en Noorwegen.

Uit genoemd artikel…
Het idee voor het afstudeeronderzoek van Johan Doornenbal gaat terug tot 

het	midden	van	de	vorige	eeuw.	Grootvader	van	moederszijde	Jo	van	Am-

stel - woonde met zijn gezin in een sprookjesachtig houten huis aan de 

Vuursedreef	118b	in	Hollandsche	Rading.	Dit	huis	werd	in	1909	als	Jacht-
huis	 gebouwd.	 Pas	 later	 kreeg	 het	 een	 woonbestemming.	 In	 1999	 is	 het	
vervangen door een nieuw, in historiserende nieuwbouw gebouwd, houten 

huis. Eind vorige eeuw werd duidelijk dat het in de Nederlandse architec-

tuurgeschiedenis onbekende, Noorse Dragestil is gebouwd. Tot 1978 stond 

er	zo’n	zelfde	type	houten	huis,	bekend	onder	de	naam	De	Ark,	aan	de	To-

lakkerweg	19	in	Hollandsche	Rading.
Johan ontdekte in Nederlandse en buitenlandse archieven, dat deze houten 

huizen indertijd als bouwpakket vanuit Noorwegen werden geleverd. Twee 

jonge Noorse bouwkundig ingenieurs raakten tijdens hun studie in Dresden 

geïnspireerd door de Duitse activiteiten in de staal- en houtbouw. Zij richt-

ten in hun geboorteland even buiten Oslo de ‘Strömmen Trævarefabrik’ op 

(dit	 is	de	oficiële	merknaam,	waaronder	de	woningen	bekend	zijn).	Het	
werd de eerste grote Noorse stoomhoutzagerij, die vanaf 1887 seriematig 

complete houten huizen als kant-en-klaar bouwpakket vervaardigde.

Johan en Marlies in Noorwegen.



Uit onze traiteurhoek; met veel kipfilet, 

groente en kruiden: met gratis witte rijst!!

KIPKERRIE SCHOTEL

 500 GRAM € 5,50

Ca. 8 -10 min. roerbakken; 

ook lekker met puree en worteltjes

VARKENSHAAS IN 

BOSPADDESTOELENSAUS

 100 GRAM € 1,65

Uit onze poeliershoek: ca. 30 minuten op 

170°c, gemarineerde kiphaasjes gegarneerd 

met een lobbige kaassaus

KIPPANNETJES

 100 GRAM NU € 0,99

Voor de liefhebbers, bakken als biefstuk; 

huisgerijpt dus botermals

MALSE RUNDERENTRECÔTE

 100 GRAM € 2,15

Uit de oude doos, om lekker te bakken 

met spek en uitjjes

VARKENSLEVER 100 GRAM € 0,65

Van ons 1e kwaliteitslamsvlees in een 

heerlijke marinade a la Jamie Oliver

LAMSBIEFSTUKJES

 100 GRAM NU € 2,50

Met een klein randje vet, voor een heerlijke jus

ZOMERRIBLAPJES

 500 GRAM € 5,98

Voor in de pan of op de barbecue; 

ca. 2 minuten bakken

BISTROSTEAKS

 100 GRAM NU € 1,50

In een sleetje; ca. 20 minuten op 150°C, 

met o.a. kipfilet,sperzieboontjes, piri piri saus, 

bislook en katenspek

THAIS SLEETJE

 100 GRAM € 1,35

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. kipfilet, kaas, 

chorizo en veldsla, lekker gemarineerd

POLLO MILANO

 100 GRAM € 2,15

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

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

bieden en u kunt bijvoorbeeld ook uw barbecue 

direct bestellen. Onze wekelijkse reclame is daar 

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

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 21 juli. Zetfouten voorbehouden.
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Kwaliteit & Vakmanschap

Passie voor schilderen
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl
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G E B O O R T E K A A R T J E S

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

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

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461 

vertrouwd en prettig dichtbij
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Katten Kunst

15 kaarten voor € 5,95
Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst
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MELD JE AAN!
Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

Lekker buiten wandelen of 

� etsen én De Vierklank bezorgen

SLA 2 VLIEGEN 

IN ÉÉN KLAP!

Gedurende de zomermaanden hebben 

we behoefte aan invallers in m.n. 

De Bilt en Bilthoven. 

Bel 0346 211992 
of 

mail naar info@vierklank.nl

Aangepaste tijden Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 21 juli is er weer een Wereldwinkelstand in Dijckstate aan het Maer-

tensplein in Maartensdijk. Dit keer en voortaan van 10.00 tot 15.00 uur en niet 

meer tot 16.00 uur. Het is gebleken dat het voorheen laatste uur niet rendabel 

(meer) is. De overige tijd is iedereen onverminderd van harte welkom bij de (h)

eerlijke verkooptafels in de hal van Dijckstate. Alles fair-trade ingekocht, dus 

maximaal rendement voor boeren en producenten in ontwikkelingslanden.

 

De organisatie van de maandelijkse wereldwinkel in Maartensdijk maakt nau-

welijks kosten (uitsluitend vrijwilligerswerk en welwillend zaalgebruik), maar 

toch zit er een klein verschil tussen onze inkoop- en onze verkoopprijzen. Dat 

bescheiden winstje besteedt men jaarlijks aan een paar goede doelen die aan-

sluiten bij initiatieven in het (eigen) Maartensdijkse dorp. Onlangs werden er 

weer vier bestemmingen genoemd: a) Stichting Kiro voor kindertehuizen in 

Bulgarije, b) Volunteer Teacher voor onderwijs aan kinderen uit arme gezinnen 

in Thailand, c) de stichting Mutanyana voor opvang van invalide kinderen in 

Maputo/Mozambique en d) The Farm voor kinderopvang in Zuid-Afrika. Goed 

om te weten? Wellicht een extra stimulans om ook te gaan ‘Wereldwinkelen’. 

Het kan al over een paar dagen; nl. op 21 juli a.s. 
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Expositie Coralie van 
Oostveen - Vriesendorp

door Henk van de Bunt

Ter gelegenheid van haar 100ste geboortedag wordt er van 18 tot en met 22 juli a.s. in de 

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

van schilderijen en tekeningen van Coralie van Oostveen - Vriesendorp. Coralie woonde 

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

De expositie werd op de geboortedag 

(17 juli) door de in Bilthoven woon-

achtige nicht en kunstenaar Heleen 

Vriesendorp geopend in besloten kring 

en is nu op 18, 19, en 20 juli van 14.00 

tot 18.00 uur en op 21 en 22 juli van 

11.00 tot 17.00 uur vrij toegankelijk 

geopend. 

België

De in Vierhouten wonende zoon Arie 

van Oostveen vertelt dat het plan van 

de expositie samen met zijn twee ou-

dere broers en zus is opgepakt: ‘Er 

bleek zoveel werk van haar te zijn dat 

we daar ter gelegenheid van haar 100ste 

geboortedag wat mee wilden doen’. 

Coralie van Oostveen - Vriesendorp 

is op 17 juli 1912 in het Belgische 

Schaerbeek geboren en met haar ou-

ders in de 1e-wereldoorlog gevlucht 

naar Breda, waar ze haar jeugd heeft 

doorgebracht. 

Met heel veel plezier volgde zij van 

1928 tot 1933 de Rijksacademie voor 

Beeldende Kunsten in Rotterdam. 

Met haar ouders verhuisde zij begin 

van de dertiger jaren naar Bilthoven, 

waar zij via de tennisclub haar latere 

echtgenoot ontmoette met wie zij in 

1936 trouwde. 

Kunstenares

Haar zoon zegt: ‘Mijn moeder heeft 

tot aan haar overlijden - op vrij jonge 

(60) jarige leeftijd - altijd vanuit haar 

gevoel getekend en geschilderd. Mijn 

vader liet haar volkomen vrij; - ’t is 

een kunstenares, die daarin alle ruim-

te krijgt’ - en ik herinner mij nog wel 

van die fi jne momenten, dat ik bij haar 
achter op de fi ets, mee mocht naar bij-
voorbeeld Westbroek, waar zij dan op 

een mooi plekje ging zitten tekenen. 

’t Was een echt natuurmens’. In haar 

werk wisselt ze olieverfschilderijen af 

met pen- en potloodtekeningen. Veel 

tekent en schildert ze de natuur in de 

omgeving van De Bilt en Bilthoven. 

Ook tijdens de vakanties gaat het 

schetsboek mee. In haar latere jaren 

heeft ze zich meer toegelegd op pen-

tekeningen van bloemen en vlinders. 

Expositie

Coralie heeft nooit geëxposeerd en 

haar grote productie van schilderijen 

en tekeningen bleef altijd binnen het 

pand aan de Groenekanseweg waar 

zij vanaf het begin van haar huwe-

lijk woonde. Haar zoon heeft alles 

fotografi sch vastgelegd; tekeningen 
en schilderijen van natuurplekjes uit 

alle kernen van het hedendaagse De 

Bilt. Het originele werk heeft hij bij 

zijn broers en zus verzameld en een 

selectie daarvan is aan de Waterweg 

te bekijken.

Op deze prentbriefkaart (begin 1930) van Rienk Miedema, die ook ingelijst 

in het pand hangt, kijken we op de Waterweg richting Blauwkapelseweg. Het 

meest links ligt het pand dat nu de nummers 110-108 heeft. Op 13 september 

1928 werd vergunning verleend voor de bouw van een dubbele woning, 

waarvan er één (nr. 110) met winkel. Op 16 juli 1943 werd vergunning 

verleend voor het uitbreiden van het magazijn van zijn levensmiddelenwinkel 

(nr. 110). Op 31 juli 1975 werd aan de huurder A. Baars vergunning verleend 

m.b.t. een verbouwing. Tot 2010 werd de levensmiddelenzaak, met als adres 

Waterweg 110, gerund door Ad Baars. Die heeft in zijn winkel menig jubileum 

gevierd. In 2010 is hij gestopt met zijn buurtwinkel. In dit pand wordt de 

expositie nu gehouden.

V.l.n.r. Arie Anton van Oostveen en Ad Baars voor het pand waar de expositie 

met een aantal schilderijen van Coralie Vriesendorp wordt gehouden.

Bewonersinitiatief glasvezelbarometer
‘Mis de glasvezelboot niet’

door Henk van de Bunt

Het glasvezelproject in de kernen Bilthoven en De Bilt is in een kritieke fase beland. 

De benodigde 30% glasvezelaansluitingen is ook bij de tweede deadline niet gehaald. 

Reggefi ber heeft de bewoners een kans geboden om aangesloten te blijven bij de 
ontwikkelingen in de regio. Volgens Wouter Pijnacker Hordijk is er een extra impuls 

nodig: ‘Als we die nu niet met elkaar weten op te pakken, dan gaat het over’.

De laatste weken bemerkt Pijnacker 

Hordijk steeds meer signalen in zijn 

omgeving dat de ‘push’ vanuit pro-

viders eerder negatief werkte dan 

positief. Om nu nog mensen over de 

streep te trekken heeft hij daarom 

een initiatief opgestart waarmee be-

woners elkaar kunnen aanzetten om 

alsnog de benodigde 30% aansluitin-

gen te behalen: ‘Zo’n motivatie ‘van 

binnenuit’ werkt vele malen beter dan 

een ‘push’ die van buiten komt. Tus-

sen de ‘lawaaimakerij’ van providers 

is het best lastig om als bewoner je ei-

gen plan te trekken. En dat is precies 

waarom ik de Glasvezelbarometer 

heb opgezet. Kijk eens rustig rond in 

alle informatie die er is en praat er-

over in je eigen omgeving. Je moet 

zeker niet over één nacht ijs gaan. 

Maar besef je wel dat dit een stap is 

die we als bewoners met elkaar gaan 

maken. Tenminste: als we aangeslo-

ten willen blijven bij de wereld om 

ons heen’!

Wat is glasvezel?

Glasvezel, ook fi ber genoemd, is een 
haardunne vezel van glas. Een van 

de belangrijkste voordelen van een 

aansluiting op glasvezelnetwerk is de 

enorme snelheid. Via glasvezel wordt 

informatie verspreid met de hoogste 

snelheid die mogelijk is: de snelheid 

van het licht. Tot in het huis! Een an-

der voordeel is dat deze snelheid niet 

alleen wordt gebuikt om informatie 

(tekst, beeld, geluid) te ontvangen, 

maar ook om zelf te versturen. De 

bestaande koperen telefoon- en ka-

belnetwerken kunnen het huidige da-

taverkeer binnenkort niet meer aan. 

Terwijl de vraag naar meer capaci-

teit iedere dag groeit. Alleen met een 

aansluiting op het glasvezelnetwerk 

kunnen wij - en onze kinderen - al-

les halen uit de mogelijkheden die de 

communicatietechnologie ons biedt. 

Nu en in de toekomst.

Betrokkenheid

Wouter Pijnacker Hordijk begeleidt 

grote bedrijven en instellingen bij het 

invoeren van nieuwe communicatie-

voorzieningen in hun organisatie: 

‘Als je je realiseert hoe belangrijk 

deze stap is voor onze gemeente om 

‘aangesloten’ te blijven, dan is het 

inderdaad verbazingwekkend om 

te zien hoe terughoudend bewoners 

reageren. Vraag het maar eens aan 

kinderen! Die overzien het belang 

van een glasvezelnetwerk wel, zoals 

in het onderwijs e.d. Dat is volgens 

hen iets waar je niet lang over hoeft 

na te denken. Zeker niet omdat al heel 

veel gemeentes ons zijn voorgegaan. 

Ik denk dat het o.a. komt doordat hier 

het initiatief van buitenaf is gekomen. 

In veel gemeenten wordt glasvezel 

aangelegd als vervolgstap op een be-

wonersinitiatief. Hier ebde het weg na 

een enthousiaste opening en volle za-

len bij de eerste informatieavonden’. 

Wie betaalt?

De aanleg van het glasvezelnetwerk 

kost tientallen miljoenen. Dat is een 

investering die pas op lange termijn 

weer wordt terugverdiend. En dat 

gaat via een indirect model. Een be-

drijf legt het netwerk aan, maar krijgt 

daar geen geld voor. Bewoners die 

een aansluiting nemen betalen daar-

voor maandelijks abonnementskos-

ten aan hun provider. Die draagt daar 

een deel van af aan het bedrijf. En zo 

wordt uiteindelijk de investering te-

rugverdiend.

Tot nu toe waren we gewend dat de 

eigenaar van het netwerk ook degene 

is die de investering in de aanleg te-

rugverdient met diensten die hij zelf 

aanbiedt. Bij het telefoonnet is dat 

inmiddels niet meer zo: er zijn diver-

se providers die internet aanbieden 

via de telefoonlijn die ooit door het 

staatsbedrijf der PTT is aangelegd. 

Maar bij de kabel is dat wel het ge-

val. Het glasvezelnetwerk wordt al in 

de basis opgezet als een open model. 

Vergelijk met maar met een winkel-

straat waar een vrij vestigingsbeleid 

is. Doordat ondernemers zich in de 

straat hebben gevestigd trekken ze 

bezoekers aan. Ieder voor zich kun-

nen ze de inrichting van de straat niet 

bekostigen. Maar met alle winkels bij 

elkaar kan dat wel uit. 

Zie www.glasvezelbarometer.nl

Bij de aanleg van iets nieuws zit je altijd even in de rommel. Maar daar kijken deze mensen wel doorheen. Zij hebben 

liever vandaag dan morgen een werkende glasvezelaansluiting. Mabel, Diddy, Noortje, Maud, Nienke en Tjebbe 

hebben alvast een joystick en een racestuur meegenomen om te kunnen gamen, staan klaar met een glasvezelkabel, 

een netbook en een iPad (twee apparaten waar je niet mee hoeft te sjouwen) en …. een blikjestelefoon (voor de 

zekerheid?).Een van de kinderen houdt ook nog een losse glasvezel vast - ziet u hem?

Achteraan staan Ella Prins (directeur van de Julianaschool), Martin van Veelen (algemeen directeur Stichting Delta 

De Bilt) , de vader van Maud en Noortje en Wouter Pijnacker Hordijk (initiatiefnemer van de Glasvezelbarometer).



Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP 

WWW.NAGELFASHION.NL
*M.U.V. BASIS- EN NIEUWE COLLECTIE

NU RONDE 

PRIJZEN

50,-
40,-

30,-

15,-

25,-20,-

10,-5,-

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

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

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

Kon. Wilhelminaweg 

461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Ook voor 

LANGE 
posters

of 
banieren!

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail 

of andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR maak 

dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Dieren Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:
Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

2,95

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

Focaccia met 
tomaten en 
olijven

Appelkruimel-
taartje

4,95

Zesdaagse hotel herfstvakantie
Schitterende bus en excursie vakantie

DV. 1 – 6 oktober - Prijs: € 385,- p.p.
Org. Reisvrienden van Hennie en Henk Broekhuizen. 
Bestemming Oost en Noord Nederland, verblijf in 
twee uitstekende 3* hotels op basis van H.P. 

Deze mooie reis biedt u een geweldig excursie 
programma inclusief een dagtocht naar 
het eiland TEXEL.

Vraag even informatie aan via:
Tel. 0346-212288  -  06-53853557

Reisvrienden Hennie & Henk
Maartensdijk-De Bilt

Inlichtingen: 0346 – 212288

Garage Van der Meij
INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540, FAX. 0346-214438

OUDE LOSWAL 21, 1217 TG HILVERSUM, TEL. 035-6214335, FAX. 035-6233544

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT 307 SW 2.0 16V

PREMIUM NAVTEG, 2007, 123.000, 

GRIJS/BEIGE MET, CLIMATE C, 

CRUISE C, ESP, ABS, RAD CD/NAV, 

LMV, AFN TREKH, REGENS

 € 9.250,00

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN DS3 1.6 VTI 16V 2011 31.000 ZWART MET, CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV, SB, 

AIRDREAM RAD/CD, MLV, ABS, LMV  € 17.350, 00 

CITROEN XSARA BREAK 1.6 16V 2003 103.000 D BLAUW MET, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, SB, 

ABS, ESP  € 4.950, 00 

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

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

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

PEUGEOT 107 1.0 12V SUBLIME 5DRS 2011 12.000 ZWART MET, AIRCO, ABS, RAD/CD, ER, CV, SB  € 7.500, 00 

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

ABS, MLV, TREKH  € 7.950, 00 

PEUGEOT 306 1.8 16V XT 1999 199.000 GRIJS MET, ABS, AIRCO, ER, CV, SB, LMV  € 1.695, 00 

PEUGEOT 307 CC 2.0 16V 2008 159.000 BLAUW MET, ZWART LEDER, CLIMATE C, LMV, ESP, 

                                PALM BEACH CRUISE C, RAD/CD/NAV/TEF, PARKEERH, REGENS  € 12.500, 00 

PEUGEOT 307 SW 1.6 16V GRIFFE 2003 210.000 GRIJS MET, CRUISE C, CLIMATE C, ABS, REGENS, 

RAD/CD, PARKEERS, INT LEDER, PANORAMADAK  € 3.300, 00 

RENAULT CLIO 1.2 16V EXTREME 2002 122.000 L BLAUW MET, ESP, ER, CV, SB, ZONNEDAK, RAD/CD  € 4.500, 00 

VOLVO V70 2.4 D5 AUTOMAAT 2007 176.000 GRIJS MET, LEDER INT, CLIMATE C, ABS, ESP, ASR, 

LMV, RAD/CD/NAV, PARKEERS, TREKH, XENON  € 18.750, 00

Maertensplein 37, Maartensdijk  |  Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

Zonnebloemen 
5 voor € 2,95

 
Chrysanten 

2 bossen € 3,50

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk
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Wijken of blijven
Ik ben in 1926 op deze boerderij 

geboren. In 1955 nam ik het bedrijf 

van mijn vader over én ik trouwde 

met Willie, wij kregen samen vijf 

kinderen. Mijn ouders hoorden al in 

1928 over de plannen voor de aanleg 

van de snelweg. In eerste instantie 

zou de weg niet over ons land lopen, 

dus wij maakten ons weinig zorgen. 

Pas in 1959 bouwde Rijkswaterstaat 

een tweebaansviaduct, maar legde 

nog geen weg aan. In 1968 ver-

anderde Rijkswaterstaat de plannen 

radicaal: de loop van de A27 werd 

verlegd, het moest nu een víerbaans-

weg worden en het oude viaduct 

moest wijken voor een maatje groter. 

Met dit plan zou de weg dwars door 

ons land komen te lopen en wij zou-

den daardoor 7,5 ha land kwijtraken. 

Een ingenieur van Rijkswaterstaat 

kwam toen praten over de aankoop 

van ons land, maar we werden het 

niet eens. Ik heb lang gewacht met 

het tekenen van het koopcontract. 

Pas toen alle machines klaarstonden 

om de volgende dag met het werk te 

beginnen heb ik getekend. Had ik dat 

niet gedaan dan was Rijkswaterstaat 

een onteigeningsprocedure gestart. 

Achteraf denk ik dat ik het toch voor 

de rechter had moeten laten komen, 

maar anders dan tegenwoordig deed 

je dat toen niet zo makkelijk. Dat 

de weg er kwam heeft de boerderij 

gebroken, voor altijd. We raakten 

niet alleen een deel van ons land 

kwijt, maar ook een grote schuur 

en een mooie boomgaard. Ook het 

weidse uitzicht moesten we voortaan 

missen, er stond nu een hoog talud 

naast de boerderij, het heeft lang 

geduurd eer we daar aan gewend 

waren. Na de aanleg van de A27 

had ik niet genoeg land meer om 

de koeien bij huis te houden. Maar 

in Lage Vuursche had ik 32 hectare 

pachtland. Dat was ook best land, 

maar ja, niet bij huis. 

Van april tot oktober reed ik elke 

morgen en middag om vier uur met 

de Jeep vol melkbussen daar naartoe 

om mijn koeien te melken. Tussen-

door ging ik er ook nog vaak heen, 

voor een kalvende koe of landwerk. 

Het was veel werk om het winter-

voer, hooi en maïs, van dat land over 

de weg naar huis te halen. In 1986 

ben ik gestopt met melken, maar 

nog vele jaren heb ik daar en bij huis 

vleesvee gehouden.

Nu zijn er plannen om de A27 te ver-

breden. Het is nog heel niet zeker dat 

onze boerderij moet wijken, geluk-

kig maar, want ik zou het erg vinden 

als we hier weg moesten. Mijn hele 

leven heb ik hier gewoond en met 

veel plezier gewerkt, want het is toch 

een bar beste plek om boer te zijn. 

Op de website van De Bilt Schrijft – www.debiltschrijft.nl – vindt u nog meer 

verhalen bij het thema Die ene gebeurtenis. Uw eigen levensverhaal – over  het 

huidige of een ander thema - kunt u sturen naar info@debiltschrijft.nl. Maart 2013 

verschijnt een jubileumboek met levensverhalen van mensen uit de gemeente De 

Bilt. Mogelijk wordt uw verhaal daarin opgenomen. Maar u kunt uw verhaal 

ook laten optekenen. Neem daarvoor contact op het Petra Cremers 

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

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

juni is die ene gebeurtenis. Voor de familie Voskuil had de aanleg van de A27 grote consequenties. De nieuwe 

rijksstraatweg was dwars over hun land gepland. En ook nu, in 2012, is er onzekerheid over de toekomst van de 

boerderij vanwege de plannen om de A27 te verbreden.

Willie en Gijs Voskuil voor hun boerderij aan de Groenekanseweg. Ooit 

stond ze aan de overkant van de weg, maar die boerderij moest wijken 

voor de aanleg van het spoor. In 1874 werd de huidige boerderij opnieuw 

opgebouwd.

Hanson Hawaiin Minstrels 

in De Bremhorst

Woensdag jl. waren er zomerse temperaturen in de zaal van Woonzorgcen-

trum De Bremhorst. Buiten was het een Hollandse zomer met af en toe een 

bui. Maar binnen was het zomer door de zomerse muziek van de band Han-

son Hawaiin Minstrels. De bewoners genoten van de Hawaaiaanse muziek 

en de Hawaiiaanse danseres. 

Het voelde alsof iedereen meegenomen was naar Hawaï. De gezellige mu-

ziek en de dans deed aan zonnige vakantieoorden denken. Het repertoire 

bestaat uit Hawaiian songs, traditionele Indische Krontjong-liederen en 

Soft-Swing muziek. In de pauze was er een grote verrassing er was voor 

iedereen een ijssorbet met Hawaiiaanse versiering. Helaas werd het weer er 

buiten niet beter op maar daar keek, door de gezellige sfeer, niemand meer 

naar. De mensen vonden het een heerlijke middag.  (Joke Ruiter)

Bewoners genieten van de zomerse muziek.

Expositie Fotoclub Bilthoven 

in het Gemeentehuis
 

Vanaf woensdag 18 juli tot en met vrijdag 17 augustus a.s. is er in de Traver-

se van het gemeentehuis De Bilt een expositie van Fotoclub Bilthoven. De 

leden exposeren ca. 60 foto’s van de afgelopen tijd. De foto’s zijn van zeer 

uiteenlopende onderwerpen in zwart wit en kleur. De expositie is tijdens de 

openingsuren van het gemeentehuis De Bilt aan de Soestdijkseweg zuid 173 

te Bilthoven. Verdere inlichtingen www.fotoclubbilthoven.nl 

Een van de exposanten, Evert ter Burg, maakte deze foto van een coconut 

man op vakantie in Sri Lanka. 

Koor zing op huwelijksfeest
De Koninklijke Biltse zangvereniging Zang Veredelt was op 14 juli te gast in zaal Fortzicht 

aan de Voordorpsedijk in Groenekan. Het koor trad hier op bij het 50-jarig huwelijksfeest 

van oud-dirigente Kitty Donker en haar man Henry. 

Zij traden op 12 juli 1962 in het huwe-

lijk en wonen in Maartensdijk. Kitty 

dirigeerde Zang Veredelt van 1973 tot 

2000. Sindsdien staat het koor onder 

leiding van  Jean-Pierre Gendrault. 

Zang Veredelt werd opgericht in 1884 

en is de oudste vereniging van de ge-

meente De Bilt. Het koor telt 42 leden 

en heeft een gevarieerd repertoire. 

Momenteel wordt er hard gestudeerd 

voor het concert op 27 oktober in de 

Immanuelkerk in De Bilt. Wilt u mee-

zingen? Kijk op www.zangveredelt-

debilt.nl  of bel 030 2210177. 

[HvdB]

Zang Veredelt trad op bij het 50-jarig huwelijksfeest van oud-dirigente Kitty Donker en haar man Henry. 
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd (Nieuwe vaste rubriek: 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. 
€ 10,00. tot 50 tekens meer + € 3,50)

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

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 € 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,00.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 15,00.

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

Te koop aangeboden

Inline Skates, merk Nijdam 

maat 44 (vallen klein). Nog 

nieuw in doos € 25,-. Tel. 

06-20017135

KLOOFMACHINE € 175,-. 

Tel. 030-2286548

Aluminium LADDER 2 x 7 

sporten. lengte 2 x 2.40. € 70,-. 

Tel. 06-29463305

Maxi cosi priory autostoeltje 

kleur blauw voor kinderen van 

9 mnd tot ± 3,5 jaar. In goede 

staat. € 40,-. Tel. 0346-212662

2 heren Torso’s/bustes € 30,-. 

Tel. 06-53994663

Koelkast hoogte ± 150 cm. 

€ 20,-. Tel. 06-25128253

Nieuwe ponshulp (nog in ver-

pakking) ‘Carl’. € 12,-. Tel. 

030-2202996

Grote witte afvalbak van 

‘Rubbermaid’ 55 liter. € 6,50. 

Tel. 030-2202996

Nieuwe dames boodschoenen, 

bruin leer, maat 38. van € 89,- 

voor € 49,-. Tel. 030-2202996

Zwarte attachékoffer (nieuw) 

afm. 44x32x10 cm. € 10,-. Tel. 

030-2202996

4 Eettafelstoelen bruine bekle-

ding met een hoge rug, 5 

jaar oud, samen € 50,-. Tel. 

06-28545429

Stereo microscope Olympus 

VMT ( 1 oculair ontbreekt) 

met duo lichtbron Schott 

KL1500 Ideaal voor planten 

en insecten. € 45,-. Tel. 030-

2288994

Universele batterijlader Friwo 

EB 202 Plus, voor ontladen en 

laden van micro t/m 9V blok. 

Incl. handleiding. € 5,-. Tel. 

030-2288994

Philips HD 7810 Senseo appa-

raat. Werkt goed. € 15,-. Tel. 

030-2288994

Ongebruikte ORBITWHEEL-

skates (kruising skateboard/

inline) met doos en handlei-

ding. € 30,-. Tel. 06-18413349

Fietsen/brommers

Koga-miyata terraliner lady 

fiets. Frame hoogte 55 cm. 

Prijs € 475,-. Tel. 030-2286548

Personeel gevraagd

Bij paardenbedrijf in 

Groenekan 55 plusser gevraagd 

voor GROENONDERHOUD 

en licht terreinwerk. 

Zelfstandig werken een ver-

eiste. Wekelijks 10 à 12 uur. 

Inl. 06-14232756

Personeel aangeboden

65 plusser(s) doen diversen 

KLUSJES voor 65-plussers, 

tuin opruimen, grasmaaien 

€ 9,- per uur. Reparatie rol-

luiken/zonwering. Tel. Hans 

06-17896843 Groenekan

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, afschei-

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

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

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

06-54967985

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

Saus- en schilderwerk binnen mogelijk; bezemschoon opleve-

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

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

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

Nefra metaalwerken – Nieuwegein

buitenkachels, balkon-/tuinhekjes, priëlen

tevens reparaties, kleine laswerken en -constructies 

Tel. 06 51835449

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl 

Om uw huid extra weerbaar te maken voor de zomer is een 

all-in vochtregulerende behandeling een aanrader. Voor maar € 

49,50 heeft u een complete gezichtsbehandeling. Spoorlaan 66, 

Bilthoven. Tel: 06-10666673

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

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

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

Nw. Weteringseweg 34. Tel. 06-54751296.

Vastgelopen op je levensweg (met partner, werk of persoon-

lijke groei)? En is er een verlangen je patronen te doorzien en te 

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

U zoekt - U vindt

doorbreken en op een vernieuwende manier weer te verbinden 

met jezelf en de ander? Bel voor een gratis kennismakings-

gesprek. Hulpbronnen in het coachen zijn de dieptepsycholo-

gie van Jung, Imaginatie-technieken en eventueel de natuur. 

Hanneke van Doorn. Tel. 06-46380150 www.bewustzijninver-

binding.nl

Te huur aangeboden wendbaar kraantje Kubota U10, 

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

prima voor uw achtertuin. Tel. 06-22609711

Cursussen/Trainingen

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

seerd in leerprocessen van (hoog)begaafden ondersteunt de 

communicatie tussen ouders en kind, zodat ouders hun kind 

effectiever kunnen begeleiden in de studie en kind beter leert 

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

www.MPGcoaching.nl

De komende Olympische Spelen

moeten wonden van het EK weer gaan helen

Monique van de WP

doet in elk geval mee

om discuswerpend onze harten te stelen

Guus Geebel

Limerick

Vierklankbezorging en vakantie

Gedurende de vakantieperiode wordt De Vierklank in veel wijken door een an-

der dan uw vaste bezorger gelopen. Huis-aan-huis een krant bezorgen lijkt heel 

makkelijk, maar de ervaring leert ons dat invallers nog wel eens een brievenbus 

over het hoofd zien. Mocht u De Vierklank een keer missen de aankomende 

weken, dan is er grote kans dat een invalbezorger uw brievenbus niet gevonden 

heeft. Wij proberen ze zo goed mogelijk van informatie te voorzien, maar reke-

nen op uw begrip als het toch een keertje mis gaat.

Opbrengst Rommelmarkt Patioschool 

Zaterdag 7 juli was er bij de Patioschool De kleine Prins een goed verlopen 

prima rommelmarkt, met prachtig weer. Het was een gezellig komen en gaan 

van bezoekers. En de opbrengst was fantastisch met een bedrag van maar liefst 

€ 2453,30 . Daarvan gaat € 1225,- naar het goede doel: de stichting Vajra in 

Nepal. Het resterende bedrag is voor de werkweek van groep 8.

Marcel en Lydia 
Zimmer in De Bilt

Zaterdag 8 september komen Marcel en Lydia Zim-

mer met band naar de Dorpskerk in De Bilt om een 

optreden voor kinderen te verzorgen. Het belooft 

een afwisselend programma te worden voor kinde-

ren vanaf 4 jaar met veel zang dans en gegoochel. 

Het kinderprogramma vindt op zaterdag 8 septem-

ber plaats tijdens de jaarlijkse marktdag rond de 

kerk. Het begint om 15.00 uur. Meer informatie: 

www.dorpskerkdebilt.nl/marcelenlydia. Hier zijn 

tevens kaarten te bestellen. Ook zijn vanaf heden 

deze te verkrijgen bij Boekhandel Bouwman, Hes-

senweg 168 in De Bilt.

Het christelijk artiestenduo Marcel en Lydia.

Musicians Worldwide 

concerteert in Schutsmantel

Zondag 22 juli a.s. om 15.00 uur concerteert Musi-

cians Worldwide pianiste Mira Iskarova (Bulgarije) 

in Waranda Wooncentrum Schutsmantel Gregorius-

laan 35 te Bilthoven.

In december 2006 werd Stichting Musicians World-

wide opgericht, die o.a. ten doel heeft het opdoen 

van podiumervaring voor jonge musici en het be-

vorderen van begrip en vrede in een multiculturele 

samenleving. De Stichting tracht haar doel onder 

meer te bereiken door het organiseren van gra-

tis concerten in zorgcentra en verpleeghuizen In 

2009 stonden bijna 400 concerten op de agenda in 

40 zorgcentra. Inmiddels is de groep musici uitge-

groeid tot ruim 150 personen, waaronder pianisten, 

violisten, cellisten, harpisten, zangers, organis-

ten, blazers, klassiek gitaristen en jazzmusici uit 

o.a. Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Engeland, 

Frankrijk, Denemarken, Japan, Polen, Griekenland, 

Verenigde Staten, Wit Rusland, Israël, Armenië, 

Turkije, Letland,Taiwan, Indonesië en Nederland. 

Musici met het hart op de juiste plaats, die gaarne 

willen optreden en deze concerten gebruiken om 

podiumervaring op te doen, als try-outs voor an-

dere optredens en als voorbereiding op examens. 

Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten. De 

jonge musici krijgen de gelegenheid concerten voor 

publiek te spelen en de oudere/zieke medemensen 

zijn in staat te luisteren naar een live klassiek con-

cert of soms naar een live jazz concert.
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Programma:

Plaats + Adres Dag Sport Tijd

Hollandsche Rading: Maandag 13/8 1. Hockey 10.00-11.15

Dennenlaan 59-61  2. Voetbal 11.30-12.45

Plein + Grasveld Bosbergschool  3. Turnen 14.00-15.15

  4. Free Running 15.30-16.45

De Bilt: Dinsdag 14/8 1. Zelfverdediging 10.00-11.15

Cruyff Court  2. Hockey 11.30-12.45

Aeolusweg, 3731  3. Rugby 14.00-15.15

  4. Handbal 15.30-16.45

Bilthoven: Donderdag 16/8 1. Bootkamp 10.00-11.15

SCHC Velden  2. Hockey 11.30-12.45

Kees Boekelaan, 3723  3. Ultimate Frisbee 14.00-15.15

  4. Boogschieten/Slackline 15.30-16.45

Maartensdijk: Vrijdag 17/8 1. Zelfverdediging 10.00-11.15

Park bij de Nachtegaallaan +  2. Rugby 11.30-12.45

grasveld naast scholencomplex  3. Free Running 14.00-15.15

  4. Voetbal 15.30-16.45

Sportweek Doe Mee De Bilt
Combinatiefunctionarissen uit de Ge-

meente de Bilt gaan tijdens de laatste 

week van de zomervakantie - maan-

dag 13 t/m vrijdag 17 augustus - een 

hele week sportdagen organiseren 

voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In 

deze week zullen zij elke dag (behal-

ve op woensdag) op een andere loca-

tie staan om zo alle kinderen uit alle 

zes kernen te voorzien van een pas-

send en leuk aanbod op sportgebied. 

Jeffrey van Delft, Chantal Ruiter, To-

mas Klas en Inge Vermeulen tekenen 

die week op maandag, dinsdag, don-

derdag en vrijdag voor de organisatie. 

Op woensdag zijn er geen activiteiten. 

Sportverenigingen

Het programma gedurende de sport-

week bestaat dagelijks uit twee delen: 

een ochtendprogramma van 10.00 

tot 13.00 uur en een middagcessie 

van 14.00 tot 17.00 uur. Tijdens deze 

twee dagdelen zullen er verschillende 

sportclinics gehouden worden. 

Naast deze sportclinics kunnen kin-

deren ook vrij deelnemen aan de ac-

tiviteiten die met diverse sport- en 

spelmaterialen uitgezet worden door 

de CF’ers. Op deze manier is er voor 

alle kinderen altijd iets leuks en kun-

nen zij zich de hele dag vermaken. 

[HvdB]

SCHC-spelers Europees kampioen

Valerie van Odijk (van hockeyclub SCHC in Bilthoven) en 

aanvoerder van het Nederlands Hockeyteam U16 is met haar 

team in het Spaanse Valencia Europees Kampioen geworden.

Door te winnen van Tsjechië, Ierland en Italië werd het team poulewinnaar. 

In de andere poule was België winnaar geworden, door verrassend Spanje 

te verslaan. In de inale zondagavond 8 juli versloeg Nederland België met 
maar liefst 9-0. De itte Nederlandse meisjes gingen maar door in de tropi-
sche hitte van 30 graden en zo werd een geweldig toernooi afgesloten met 

een mooie huldiging, waarna er door de dames nog lang werd feest gevierd.

Jongens

Ook bij het EK hockey jongens U 16 in Wenen was Nederland succesvol en 

werd SCHC-speler Hidde Egeler uit Bilthoven met het team Europees kam-

pioen. In een thriller van een inale tegen België werd na shoot-outs gewon-

nen. Na 70 minuten was het tijd voor verlengen, volgens het golden goal 

principe, maar ook dit extraatje bracht geen beslissing. De zenuwslopende 

shoot-out-serie werd door Nederland uiteindelijk winnend (5-4) afgesloten. 

[HvdB]

Hidde Egeler (zit op de grond 1ste van links) met het kampioensteam.

De Gram’s Schutterfestijn 2012

Als slotactiviteit van het korfbalseizoen bij DOS stond het De Gram Schut-

tersfestijn op het programma. In de avonduren was er een barbecue en een 

discofeest ter gelegenheid van het 45 jarig bestaan van DOS. Bij het schut-

terstoernooi wordt in koppels geschoten op 12 korven die op een afstand 

van acht meter tegenover elkaar staan. In de inale verloren Danny Lam 
en Bart de Bruin uiteindelijk van Jolanda Sodaar en Michael van Bemmel.

Jolanda en Michael en hun bekers. 

Beachvolleybal in Bilthoven
Afgelopen weekend was er een 1e en 3e divisie-toernooi beachvolleybal op de velden van Irene Beach 

in Bilthoven. Op zaterdag kwamen de dames 1e divisie en de heren 3e divisie in actie; bij de vrouwen 

was het team Emmink/Linstra het sterkst. Het team dat namens Irene Beach mee deed (den Haan/

Tersteeg) wist 5e te worden. Bij de mannen waren de gebroeders Haanappel de sterksten.

Zondag waren de vrouwen in de 3e 

divisie en de mannen in de 1e divisie 

aan de beurt. Bij de vrouwen hebben 

Margit Meijer(17) en Mylène van 

der Sloot(15) gewonnen, dit gelegen-

heidskoppel van Irene Beach speelde 

voor het eerst samen en wist met-

een de titel binnen te slepen. Bij de 

mannen was de helft van het deelne-

mersveld van de eigen club. Alexan-

der Kraan(15) wist met zijn trainer 

(Rowan van Vreede) de laatste pot te 

winnen en 7e te worden en het team 

Glasbergen/Sturgess werd vijfde. De 

inale ging tussen Lems/Spil en de 
jonge talenten Van de Velde/van Wijk, 

welke deze inale wisten te winnen 
en de titel te pakken. Na dit prach-

tige beachvolleybal-weekend gaat 

de competitie door in de rest van het 

land met als afsluiter het Nederlands 

Kampioenschap op het Scheveningse 

strand op 17, 18 en 19 augustus. 

(Wouter van Gilst)

Centrals heel slecht 
en heel goed

De Centrals dames verloren vorige week zaterdag puur door eigen fouten de eerste wedstrijd tegen 

Pirates, met 6 -3 terwijl ze de tweede wedstrijd met maar liefst 10 – 0 in vier inningen wonnen. 

Het was een regelrechte ramp, de 

derde en de vierde inning van de eer-

ste wedstrijd tegen het Amsterdamse 

Pirates, nummer drie op de ranglijst, 

achter Centrals. Belangrijke wedstrij-

den dus. 

Het werd gelijk in de eerste inning al 

2-0 door goede honkslagen. De da-

mes waren dominant en zo spelend, 

kon niet anders dan gewonnen wor-

den, maar het liep anders. Het hele 

inield, derde honk, tweede honk, eer-
ste honk , het eerste honk en de pit-

cher, ze maakten allemaal aangooi en 

vangfouten. We hebben zelden zoveel 

fouten achter elkaar gezien; het werd 

dan ook een cadeau voor de Pirates, 

de zogenaamde onverdiende punten, 

punten die je dankt aan de fouten 

van de tegenstander stroomden bin-

nen, het stond 6-2 in de vijfde inning. 

Het werd nog wel 6-3 maar dat was 

een schrale troost. De mentale dreun, 

na zoveel fouten , kwam kennelijk 

zo hard aan, dat de ploeg niet meer 

zo goed sloeg als in de eerste twee 

inningen. Overigens had Centrals 

veel meer speelsters op de honken 

en kreeg het team ook veel minder 

honkslagen tegen. Je kan veel beter 

zijn,maar toch in twee foutenvolle in-

ningen de hele wedstrijd verliezen, zo 

blijkt maar weer

En toen kwam de tweede wedstrijd en 

opnieuw stond het na de eerste inning 

2-0 voor Centrals .Een andere, iets 

mindere pitcher bij Pirates en gelijk 

slaan door Petia Sokolova, een opof-

feringsslag van Eva Voortman, een 

honkslag van Andee Lindgren en een 
honkslag van Jessica Eberhardt waren 

voldoende voor die 2-0. 

Daarna was het echt goed raak. Alle 

honken raakten vol, waarna pitcher 

Eva Voortman, de laatste weken niet 

echt goed aan slag, de bal vol raakte, 

en deze dwars door het midveld tegen 

het hek sloeg. Het was een volle in-

park-home-run, er kwam geen fout 

van de tegenstander aan te pas, en de 

dames liepen één voor één binnen, 

vier punten in één slag! Kortom, 6 – 0 

na de tweede inning. Onder de Cen-

trals toeschouwers op de tribune zei 

men, niet te vroeg juichen, de derde 

en de vierde inning komen nog , maar 

de score werd daarna alleen maar uit-

gebouwd naar 10 – 0. Pitcher Andee 

Lindgren hield de zaak goed dicht, 
met een enkele honkslag tegen. In 

vier inningen was het gebeurd. Zo 

werd de eerste wedstrijd enigszins 

vergeten, maar er bleven wel twee 

kostbare punten liggen, zodat Robur 

twee punten kon uitlopen. Maar er is 

nog alle kans om de Hoofdklasse te 

halen, er volgen nog veertien wed-

strijden. Centrals moet alleen geen 

cadeautjes meer weg geven, zoals 

Ton van Koeverden (coach Pirates, 

ex-coach Centrals) zo mooi zei. Want 

dan speel je tegen jezelf en verlies je!

De kleine inale (om plek 3 en 4, zie foto) ging tussen de teams Agterberg/van 
Gilst (links) en Beijer/de Koning. Het laatstgenoemde koppel wist te winnen 
en de laagste trede van het podium te bezetten (foto Henk van de Bunt).
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Leerlingen Het Nieuwe Lyceum 
exposeren bij galerie BeeKk

door Lilian van Dijk

Om ook jong talent een kans te geven, maakt BeeKk elke zomer haar expositieruimte in de 

Bibliotheek Bilthoven vrij voor leerlingen van Het Nieuwe Lyceum te Bilthoven.  De selectie van het 

werk is in handen van de sectie Beeldende Vormgeving en Kunst, bestaande uit Manon Steenhoff, 

Victor Schotanus en Marko Roelofsen. De Vierklank sprak met Manon Steenhoff.

‘Mijn voorgangster, Truus 

Werners, is met deze tradi-

tie om in de zomervakantie 

werk van onze leerlingen bij 

de bibliotheek te exposeren 

begonnen’, weet Steenhoff. 

‘Ik heb dit initiatief van 

haar overgenomen.’ In de 

bibliotheek komt werk van 

leerlingen uit alle klassen te 

hangen, van de eerste tot de 

zesde. ‘De eerste drie klas-

sen van het voortgezet on-

derwijs krijgen de leerlingen 

verplicht twee uur Beeldende 

Vorming per week’, onthult 

de docent. ‘In de bovenbouw 

kunnen de leerlingen kiezen. 

Het is een proielkeuzevak 
in het proiel Cultuur en 
Maatschappij en leerlingen 

die een ander proiel nemen, 
kunnen het vak kiezen in de 

vrije ruimte die hun proiel 
biedt.’ Verder kunnen leerlin-

gen van Het Nieuwe Lyceum 

deelnemen aan de zogeheten 

Academieklas, anderhalf uur 

op de vrijdagmiddag van half 

drie tot vier. De Academieklas is zo-

wel voor getalenteerde leerlingen als 

voor leerlingen die het leuk vinden 

met kunst bezig te zijn. ‘Het is ook 

een heel sociaal gebeuren’, verzekert 

Steenhoff. 

Methodiek

‘In de onderbouw zijn de leerlingen 

bezig met allerlei onderwerpen en 

technieken’, legt de docent uit. ‘Maar 

een opdracht gaat nooit uit van het 

materiaal. We laten ze kennismaken 

met de mogelijkheden en de diverse 

technieken. Dat hun fantasie intact 

blijft, is ook heel belangrijk.’ In de 

bovenbouw werken leerlingen steeds 

meer aan de hand van thematische 

opdrachten, vaak gekoppeld aan de 

kunst. Steenhoff geeft een voorbeeld: 

‘De massacultuur. Dan maken ze bij-

voorbeeld fotomanipulaties. Deze 

passen bij het Post-Modernisme. Een 

andere opdracht luidde “Uiting van 

een gevoel van onvrede”. 

‘Dat levert vaak expressi-

onistisch werk op.’ De op-

dracht voor de Academie-

klas was: “Wat heb jij op je 

bord”. ‘Dat konden ze let-

terlijk, maar ook iguurlijk 
opvatten.’ In de bovenbouw 

krijgen de leerlingen zowel 

theorie- als praktijkonder-

wijs. Mijn collega, Marko 

Roelofsen, geeft Kunst Al-

gemeen. Dat maakt deel uit 

van het Centraal Schriftelijk 
Eindexamen en gaat over het 

functioneren van de kunst in 

de samenleving. Het wordt 

onderverdeeld in tijdvak-

ken en in elk tijdvak wordt 

de rol van beeldende kunst, 

muziek, drama, dans en, in-

dien van toepassing, ilm in 
de samenleving onderzocht.’ 

Dit onderdeel wordt met be-

hulp van ilmpjes, geluids-

fragmenten en foto’s op de 

computer getoetst aan de hand 

van vragen. 

Beeldend werk

Daarnaast maken ze voor Kunst Beel-

dende Vorming een eigen collectie 

van beeldend werk. ‘Ze krijgen de 

opdracht op papier en daar staan ook 

de criteria bij waaraan ze moeten vol-

doen ten aanzien van zaken als ma-

teriaalgebruik, compositie, inhoud 

en beeldaspecten als het gebruik van 

contrasten - groot-klein, licht-donker, 

etcetera. De leerlingen maken uitslui-

tend tweedimensionaal werk, maar 

het mag ook een ilm of een fotoserie 
zijn. ‘Ze maken dat werk in principe 

op school, maar ook wel thuis. Alles 

wordt van tevoren goed doorgespro-

ken en de docent begeleidt het pro-

ces.’ Steenhoff was dit jaar bijzonder 

verrast door de veelzijdige oogst die 

het heeft opgeleverd. ‘Heel origineel 

was bijvoorbeeld “lingerie”, door 

twee meisjes die ter inspiratie naar 

een lingeriemuseum in Limburg wa-

ren gegaan. Het lijkt me leuk het re-

sultaat in de vitrines van de BeeKk-

galerie te exposeren.’    

Het werk van de leerlingen van Het 

Nieuwe Lyceum is van 28 juni tot en 

met 27 augustus te bezichtigen in de 

bibliotheek in De Kwinkelier in Bilt-

hoven tijdens de gebruikelijke ope-

ningstijden. Let wel: tussen 9 juli en 

18 augustus is de bibliotheek beperkt 

geopend vanwege de zomervakantie. 

Zie voor de openingstijden http://

www.bibliotheekdebilt.nl.

Eerste prijs fotowedstrijd De Bilt
Cees Floor uit De Bilt kreeg de eerste 
prijs in de fotowedstrijd toebedeeld. 

De 64-jarige oppas-opa kwam juist 

terug van een wandeling met zijn 2 

kleinzonen toen wij hem gingen felici-

teren. Hij blijkt een meteoroloog te zijn 

die 23 jaar bij de KNMI heeft gewerkt. 

Foto’s maken doet hij graag en veel. 
Vooral van wolken! Die wolkenfoto’s 

horen bij de lezingen die hij geeft tij-

dens cursussen voor bedrijven en ver-

enigingen. Zijn foto van de Groene-

kanse molen Geesina met wolken in de 

verte is prachtig en zal ook prijken in 

de nieuwe Gemeentegids. [KP]

Klankbord

Biltenaren hanteren 
een zekere marge

Het weer zit niet mee de laatste weken. Niet op de camping, maar ook niet 

voor De Bilt. ‘Als er een stevig hogedrukgebied boven ons ligt, weet je dat 

je een langere periode van mooi zomerweer tegemoet kunt zien’, zegt San-

der Tijm van het KNMI op de internetsite van het dagblad Trouw van 14 

juli. ‘Maar met die buien van de afgelopen tijd; het is lastig te voorspellen 

hoe zwaar ze precies zullen worden en waar en wanneer ze exact vallen’. 

Argusogen

Dat het weer niet vrolijk stemt, zal er ook wel toe bijdragen dat menigeen 

de voorspellingen uit De Bilt met argusogen bekijkt. Toch zit het KNMI er 

zelden naast: in zeker 95 procent van de gevallen blijkt dat de meteorolo-

gen het bij het rechte eind hadden. Daar hoort wel de kanttekening bij dat 

de Biltenaren een zekere marge hanteren. Voorspellen ze dat het 20 graden 

wordt, dan geldt een werkelijke temperatuur tussen 18 en 22 graden als 

‘goed’. En voor de neerslag wordt niet gelet op dat buitje hier of daar, maar 

kijkt men naar de verdeling van neerslag over het gehele land. 

Commercieel

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut verzorgt de weers-

verwachtingen en de waarschuwingen. Sinds een jaar of vijftien valt het 

weerbericht op radio, tv of in kranten niet meer onder het takenpakket. 

Op de eigen site van het KNMI staat wel een algemeen weerbericht, maar 

verder is de berichtgeving uitbesteed aan commerciële partijen zoals Me-

teoconsult of Weeronline. Deze partijen betrekken hun gegevens wel uit De 

Bilt, maar geven er hun eigen interpretatie aan. Sommige zijn genuanceerd, 

andere schuwen de stelligheid niet. 

Spreekwoorden

Eén van de voor- c.q. nadelen van Internet is, dat je tegenwoordig alles 

daarop kunt vinden en dat het aanschaffen van bijvoorbeeld ‘naslagwer-

ken’ bijna niet meer van deze tijd is. Voor een habbekrats kocht ik onlangs 

een ‘spreekwoordenboek’. Na veel geblader kwam ik analoog niet verder 

dan ‘Morgen is er weer een dag’. Op Internet het tegenovergestelde beeld. 

Pagina’s vol: In deze tijd van weercomputers en satellietfoto’s, blijken 

oude weerspreuken van vroeger steeds meer waarheid te bevatten. Er zijn 

honderden, spreuken met een datum erbij. Voor de maand juli tel ik er 

alleen al een kleine 20. U bent vast gewaarschuwd voor a.s. vrijdag met: 

‘Regen met Sint Margriet (20 juli) geeft zes weken boerenverdriet’ en ‘Met 

St. Margriet droog, dan 6 weken de zon in het oog’. En voor twee dagen 

later: ‘Regen op St. Magdaleen (22), dan regent het dagen achtereen’. 

Epiloog

Weerman Reinier van den Berg vertelde over het weer op de eerste van 

deze maand niet veel goeds. Ik moest toen gelijk denken aan: ‘Is de eerste 

juli regenachtig, gans de maand is twijfelachtig’. En op You Tube van 6 

juli luister ik nog even opnieuw naar Willemijn Hoebert over het weer van 

die dag. Ze spreekt van regen en onweer enz. en gelijk komt de zegswijze 

‘Regen op St. Godelief (6 juli), tegenslag en grote grief, want zonder on-

derbreken, regent het dan zes weken’ weer boven. 

Twee weerspreuken tot besluit: ‘Hoe het weerbericht ook luidt, een impor-

teur voert nooit wat uit’ en ‘Wat elke zomer is gebleken, is dat het warm 

was - met de winter vergeleken’.

Henk van de Bunt
advertentie

advertentie

Manon Steenhoff toont een van de werken die ze al 

heeft geselecteerd voor de expositie in de bibliotheek 

van Bilthoven.

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Woe.
18-7

Tomatensalade 
met zalmspiesje

of
Gekruid lamsgehakt 

in bladerdeeg

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
19-7
Vrij.
20-7
Woe.
25-7

Spareribs, frietjes en sla
of

Gebakken sliptongen

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
26-7
Vrij.
27-7

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Groenekanseweg 168, 
Groenekan www.naastdeburen.nl


