
Martin Visser werkte in zijn arbeid-
zame leven zo’n veertig jaar voor 
het KNMI. Veel van zijn werkuren 
bracht hij door op zee, waar hij in 
zijn vrije tijd begon met tekenen. Het 
werd een passie en al gauw gingen 
ook verf en kwast mee op reis. Hij is 
er nooit meer mee opgehouden.

Fantasie en droom
Martin houdt van creëren. Bij voor-
keur tekent en schildert hij dingen die 
er niet zijn. ‘Bestaande dingen hoef 
ik niet schilderen’, legt hij uit, ‘want 
dat is niets nieuws, dat is al bekend’. 
Zijn voorstellingen komen voort uit 
intuïtief schilderen of uit dromen en 
fantasie. 

Het is ontwapenende kunst. 
Bij zijn eerste werk in de BeeKk ga-
lerie zien we de ‘Onleesbare Brief’. 
Er lijken letters op te staan, maar dat 
zijn het niet. De kriebelige lijntjes 
lijken ook wel een beetje op prikkel-
draad. ‘Het zou een brief van Amnes-
ty International kunnen voorstellen’, 
zegt Martin ‘maar dat hoeft natuur-
lijk niet. Iedereen is vrij om er van te 
maken wat zijn fantasie hem ingeeft. 
Dat geldt voor bijna alle werkstuk-
ken die er hangen een enkeling uitge-
zonderd. Een van die uitzonderingen 
is het zeepaardje, bestaande uit kurk 
in allerlei hoogtes aangebracht op 
een houten paneel. Het is herkenbaar 
maar dat kan niet gezegd worden van 
het grootste deel van zijn werk, waar 
de toeschouwer uitgenodigd wordt 
om zijn fantasie te gebruiken. Werk 
dat de blik vast houdt. Werk dat boeit.

Kunstzinnige bestuurder
Henk van den Berg heeft zijn hele 
leven in besturen gezeten. Hij heeft 
iets met kunst en met besturen. Zo 
was hij onder andere voorzitter van 
BeeKk en richtte hij de Stichting 
Kunst en Cultuur op. Als vrijwilliger 
was hij zo druk bezig dat hij aan zijn 
eigen hobby’s nauwelijks toe kwam. 
Wel volgde hij tien jaar lang cursus-
sen bij de Werkschuit, waar hij veel 
over verhoudingen leerde, maar er 
bleef weinig tijd over om vrij werk 
te maken. Uiteindelijk vond hij het 
genoeg geweest. Na het laatste be-
stuurlijke baantje te hebben neerge-
legd, kon hij zich eindelijk aan het 
beeldhouwen wijden. 

Hoewel Henk rust en bedachtzaam-
heid uitstraalt, is hij in zijn kunst-
uiting ongeduldig. Het moet niet te 
lang duren, vindt hij. Hij is nieuws-
gierig naar het eindresultaat, dat voor 
hem ook steeds weer verrassend is. 
Twee à drie dagen is hij bezig met 
zijn creatie. Dan moet het klaar zijn. 
Maar voor het zover is, is er een heel 
proces aan vooraf gegaan.

Aaibare steen
Eerst zoekt hij een steen uit waarvan 
de kleur en de grootte hem aanspre-
ken. Hij bekijkt hem, draait hem, 
wikt en weegt totdat de steen iets 
bij hem oproept. Dan gaat hij aan 
de slag. Soms met een idee in zijn 
hoofd, meestal intuïtief. Hij wordt 
vooraf niet gehinderd door stijlre-
gels en begint gewoon. Zijn werk is 
doorgaans abstract, maar soms ont-
staat er als vanzelf iets herkenbaars. 
Dat kan een hoekige zwemmer zijn 
of een triest oud vrouwtje, maar ook 
gewoon een bol, die een eigen leven 
leidt en noodt tot aanraken. Hard als 
steen, maar uitnodigend aaibaar door 
de gladde vorm. Het is prachtig werk 
en we mogen er een aantal weken 
van genieten, maar daarna gaat het 
terug naar de familie, die er nog net 
niet om vecht. Henk verkoopt zijn 
beelden niet. Stuk voor stuk zijn het 
kindjes die in de familie worden op-
genomen. En de familie weet het op 
waarde te schatten. 
De expositie is nog tot en met 27 juni 
te bezichtigen in de bibliotheek van 
de Kwinkelier.
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Fietsenrekken bij 
station Bilthoven verplaatst

Woensdag 18 mei heeft de gemeente De Bilt de fi etsenrekken op het Em-
maplein in Bilthoven verwijderd. Deze rekken stonden in de weg bij het 
verleggen van de riolering ten behoeve van de ondertunneling van het 
spoor. Geruime tijd van tevoren heeft de gemeente eigenaren met stickers 
en fl yers verzocht hun fi etsen op tijd weg te halen. Bij de bouwschutting aan 
de overkant van de Soestdijkseweg is voor een alternatieve fi etsenstalling 
gezorgd waar fi etsen gedurende de werkzaamheden kunnen worden gestald. 
Fietsen die er op 18 mei nog stonden en met een ketting aan het rek waren 
vastgemaakt zijn losgeknipt en achter een gesloten hek bij Fietspoint Bak-
ker Bilthoven neergezet. Er is een informatiebord geplaatst. Voor meer in-
formatie kunt u via tel. 06-10160542 terecht bij Jan Dijkkamp, projectleider 
uitvoering van Bilthoven Bouwt. [GG]

Fietsen waarvan het slot is losgeknipt staan achter een gesloten hek.

Intuïtieve kunst in De Kwinkelier
door Annemieke van Zanten

Opnieuw is er een BeeKkexpositie in de bibliotheek van De Kwinkelier te Bilthoven. 
Henk van den Berg en Martin Visser exposeren met beeldhouwwerk, tekeningen en schilderingen. 

Beiden zijn het vrije geesten die zich weinig aantrekken van stromingen of stijlen. 

Henk bij het werk dat wij van de affi che kennen. Het is volledig intuïtief tot 
stand gekomen. Harde steen, die uitnodigt om aan te raken.

Martin bij zijn uit kurk bestaande Zeepaardje. ‘Toen mijn omgeving wist dat 
ik met kurk bezig was, kreeg ik van alle kanten kurken aangeboden. Iedereen 
begon te sparen. Ik heb voor mijn hele leven genoeg kurken’.  
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

29/5 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
29/5 • 9.00u - Ds. W.C. Meeuse
29/5 • 18.30u - Ds. A.J. Kunz, 

Katwijk aan Zee

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
29/5 • 10.30u - Ds. C.A. Nijkamp, IJlst

Evangelische Gemeenschap 
‘De Koperwiek’

29/5 • 10.00u - Dhr. Wessel de Jonge, 
Den Haag

R.K. Kerk O.L. Vrouw
29/5 • 10.00 en 11.30u - Pastor F. Zwarts 

en pastor F. Overbeek

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

29/5 • 9.30 - Ds. G. Hagens, 
Houten (Schakel)

29/5 • 16.30 - Ds. H. Knigge, 
Amersfoort (Immanuëlkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
29/5 • 10.00u - Ds. H. de Leede, Amersfoort

29/5 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk
29/5 • 10.00u - Ds. A. van Buuren, 

Amsterdam
29/5 • 19.30u - Taizé

Pr. Gem. Opstandingskerk
29/5 • 10.00u – Mevr. Da. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
29/5 • 10.00u - Eucharistieviering
29/5 • 12.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
29/5 • 10.00u - Dhr. Reinier van Gent, Italië

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

29/5 • 10.30u - Dr. J. van Amersfoort, 
De Bilt

PKN - Herv. Kerk
29/5 • 10.00u - Ds. C. Stelwagen, 

Damwoude
29/5 • 18.30u - Ds. H. Liefting, Delft

Herst. Herv. Kerk
29/5 • 10.30  en 18.00u - Dhr. E. van Baren

Onderwegkerkje Blauwkapel
29/5 • 10.00u - Pastor G. Weersink

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

29/5 • 11.00 uur - Mevr. L.C. Spelberg, 
De Bilt

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

29/5 • 10.00u - Ds. J. van Dijk, Zeist
29/5 • 18.30u - Ds. M. van Kooten, Elspeet

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

29/5 • 9.30u - Mevr. L.C. Spelberg, De Bilt

St. Maartenskerk
28/5 • 19.00u - Pastor Ton Huitink, 

Eucharistieviering
29/5 • 10.30u - Pastor Gerard de Wit, 

Gezinsviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

29/5 • 10.00u - Hr. A. van Hilten, Uithoorn
29/5 • 18.30u - Ds. J. de Lange, Nijkerk

PKN - Herv. Kerk
29/5 • 10.00 en 18.30u - 

Ds. M. van der Zwan

Stijldansers in de Danssalon 

Op zaterdag 28 mei a.s. organiseert 
de Danssalon weer een stijldans-
avond in het HF Witte Centrum in 
De Bilt. De Danssalon is speciaal 
bedoeld voor dansliefhebbers, jong 
en oud. Een dansavond in de Dans-
salon is echt anders. De bezoekers 
komen om te dansen en om contact 
te maken met bekende en onbe-
kende gezichten!

De zaal is open om 19.30 uur en 
vanaf 20.00 uur gaat de swingende 
avond van start. Stijlvolle uitgaans-
kleding is gewenst. Entree 6 euro 
p.p. Adresinformatie: H.F. Witte 
Centrum, Henri Dunantplein 4, De 
Bilt, Tel (030) 220 39 54. Meer 
informatie op www.de-danssalon.
nl 

Taizéviering 
in de Immanuëlkerk

Op zondag 29 mei is er weer een 
Taizéviering in de Immanuëlkerk 
in De Bilt, Soestdijkseweg-Zuid 
nr. 49. De meditatieve viering in 
de sfeer van het Franse klooster in 
Taizé begint om 19.30 uur. Thema 
van de avond is: ‘Gods aanwezig-
heid herkennen’. Na de viering kan 
er in de zaal achter de kerk koffie 
of thee worden gedronken en wor-
den nagepraat.

Soefibijeenkomst
 
Op zondag 29 mei verzorgt het 
Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 
een universele eredienst in Huize 
het Oosten, ingang Jan Steenlaan 
25, Bilthoven. Aanvang 11.00 uur. 
Het thema is: Afstemming.

Het Soefisme is een religieuze 
levensbenadering, gebaseerd op 
geestelijke vrijheid, respect voor 
alle religies en het bewust ervaren 
van het dagelijks leven als bron van 
spirituele groei.
(www.hier.is/soefisme) 

Jeugddienst in de Julianakerk

Op zondagavond 29 mei is er om 
19.00 uur een nieuwe jeugddienst 
in de Julianakerk te Bilthoven. Het 
thema is ‘Op zoek naar God’, naar 
de gelijknamige serie van de EO. 

Hoe moet je God eigenlijk zoeken 
en laat hij zich wel vinden? De 
dienst is speciaal door en voor 
jongeren gemaakt, maar uiteraard 
is iedereen van harte welkom! De 
muzikale begeleiding wordt ver-
zorgd door de jeugdband van de 
Hervormde Dorpskerk uit De Bilt. 
Neem voor een optimale zoektocht 
naar God je eigen kussen mee.

Zendingsechtpaar te gast

Het zendingsechtpaar Paul en Adri-
ana van der Weide zijn op dinsdag 
31 mei om 20.00 uur bij de Volle 
Evangelie gemeente De Bilt e.o. te 
gast op de Nieuwstraat 47.

Wilt u meer weten over hun zen-
dingswerk in Venezuela, dan bent 
u daarvoor van harte uitgenodigd. 
Vanaf 19.45 uur staat er een kopje 
koffie of thee voor u klaar. De 
toegang is gratis, er wordt wel een 
collecte gehouden dat bestemd is 
voor het werk van Casa del Alfa-
rero. Voor meer informatie tel. 030 
6960667 of website www.vegde-
bilt.net

Film ‘Het Tibetaans dodenboek’

Op zaterdag 4 juni sluit de Stich-
ting Bodhisattva haar drieluik over 
vredig, waardig sterven af met een 
film over het Tibetaans Dodenboek 
met een overzicht van de boed-
dhistische rituelen na het overlijden 
en een inzicht in de sferen waarin 
de geest vertoeft na dat deze het 
lichaam verlaten heeft bij een Tibe-
taanse gemeenschap in India. De 
bijeenkomst is om 17.00 uur in de 
Vrije School, Weltevreden 6, de 
Bilt. Na afloop is er een samenzijn 
in de vrije natuur. De kosten zijn 10 
euro inclusief drankjes en maaltijd. 
Info/Aanmelden tot 28 mei a.s. 
: info@stichtingbodhisattva.eu of 
tel. 06 28373039 of 06 23826039. 
Alle netto opbrengsten komen ten 
goede aan projecten voor kinderen 
in nood in boeddhistisch georiën-
teerde landen. 

Indonesische ochtend

Donderdag 26 mei, aanvang 10.00 
uur, neemt Herman van Os u graag 
mee naar Java (Indonesië). In een 
fotopresentatie maakt u kennis met 
het echte leven op dit prachtige 
Indonesische eiland. U krijgt niet 

alleen een indruk van de overwel-
digende natuur maar ook de cul-
tuur met de vele oude tradities en 
gebruiken komen aan bod. Toegang 
is gratis!
Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. 
T.M.C. Asserweg 2, info@animo-
werkt.nl, of 030 2201702.

Poëziebijeenkomsten

De SWO organiseert een serie poë-
ziebijeenkomsten, te beginnen op 
donderdag 26 mei: De taal van 
verlangen - Rutger Kopland. Ver-
volgbijeenkomsten op dinsdag 31 
mei: Sta je daar - Hester Knibbe, 
maandag 6 juni: Poëzie is een daad 
- Remco Campert, woensdag 15 
juni: Als je groot bent- Tjitske Jan-
sen, vrijdag 24 juni: Verloksels - 
Joke van Leeuwen em donderdag 
30 juni: Droomtijd - C.O. Jellema. 
Alle middagen worden gehouden 
in SWO-centrum de Duiventil o.l.v. 
mevr. C.Boudewijn van 14.00 tot 
16.00 uur. De kosten bedragen € 
6,00. Ervaring met het lezen of 
schrijven van poëzie is niet nodig.

Optreden ’t Akkoord’

Vrijdag 27 mei is in de recreatie-
ruimte van Dijckstate te Maartens-
dijk een optreden van het gemengd 
koor ’t Akkoord uit Utrecht. Dit 

21 leden tellende koor onder lei-
ding van Jacomijn Puite brengt een 
klassiek en licht repertoire uit vele 
windstreken. Aanvang 19.45 uur 
(zaal open vanaf 19.30 uur), kosten 
€ 4,00 incl. 1 x koffie of thee. Voor 
vervoers- en andere vragen: SWO 
0346 214161.

Bingo

Vrijdag 27 mei is er bingo met 
leuke prijzen. De zaal is open om 
19.30, om 20.00 begint de bingo. U 
kunt de boekjes kopen bij binnen-
komst. Het 1e boekje is € 10,00, het 
2e boekje € 5,00 en het 3e boekje 
€ 2,50. En er is natuurlijk ook een 
super ronde. 
Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. 
T.M.C. Asserweg 2, info@animo-
werkt.nl, of 030 2201702.

‘Ronde tafel’

Niet meer alleen uit eten! Ga heer-
lijk eten in het restaurant Maertens-
hoek in Dijckstate’, Maertensplein 
in Maartensdijk. Iedere laatste 
zondagavond van de maand is de 
Ronde Tafel gedekt. Voor 10 euro 
heeft u een heerlijk diner. Schuif 
aan op de zondagavond 29 mei 
tussen 17.00 en 18.30 uur. Reser-
veren (wordt aangeraden) op 0346 
217323.

Moniek van Mens
Joost Romeyn
24 uur bereikbaar
T 0343 51 62 13
M 06 53 27 09 38
www.aline.nl

afscheid waarin het 
leven weerklinkt

ALFINE uitvaart

‘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
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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

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

Oud papier 
Hollandsche Rading
Zaterdag 28 mei wordt door mu-
ziekvereniging Kunst & Genoegen 
oud papier in Hollandsche Rading 
ingezameld. De wagen vertrekt 
om 9.00 uur vanaf ‘Het Rondje’. 
U wordt vriendelijk verzocht de 
papiercontainers en/of het goed ge-
bundelde papier tijdig aan de weg 
te zetten.

Westbroek
Op donderdag 26 mei zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier in. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om het 
oude papier vóór 18.30 uur aan de 
weg op of de daarvoor bestemde 
plaatsen te zetten. Inwoners van de 
nieuwbouw worden verzocht ook 
de container op de vertrouwde plek 
neer te zetten.

Veel te vroeg.

Mijn lieve man en onze allerliefste papa

Martin de Bruin
is na een oneerlijke strijd op 45 jarige leeftijd overleden.

Namens iedereen die van hem hield

Corry, Esther, Judith

18 mei 2011

Prof. Dr. Ch. Eykmanweg 27
3731 KT  De Bilt

Wij hebben Martin woensdag 25 mei naar zijn laatste rustplaats gebracht
op de Algemene Begraafplaats Brandenburg te Bilthoven.

Mochten wij iemand vergeten zijn een rouwkaart te sturen,
gelieve deze advertentie dan als zodanig te beschouwen.



De laatste jaren is ze actief als vrij-
willigster bij de vaarvakanties met 
het vakantieschip De Zonnebloem 
van de gelijknamige stichting. Chro-
nische zieken hebben zo een heerlijke 
vakantieweek. Corrie Bosman levert 
daarin als hoofd van de huishouding 
op het schip een belangrijke bijdrage.

Geen verdienste
Corrie, die met haar echtgenoot sinds 
2002 in Hollandsche Rading woont, 
doet dus wel heel veel. Heeft ze nog 
wel tijd over voor haar man en fami-
lie? Corrie: ´Dat is een kwestie van 
plannen. Altijd je agenda bij je heb-
ben! Trouwens zonder mijn achterban 
zou ik dit allemaal niet kunnen doen. 
Naast al het vrijwilligerswerk werkt 
ze ook nog twee morgens per week bij 
twee chronische zieken en past ze ie-
dere donderdag op de kleinkinderen. 
Eigenlijk vindt zij het helemaal niet 
zo’n verdienste wat zij heeft gedaan. 
Een parochiaan uit de Sint Maarten-
sparochie heeft het initiatief gekomen 
om haar voor te dragen voor de on-
derscheiding.

Hoofd van de huishouding
Op het schip De Zonnebloem is ze 
hoofd van de huishouding. Ze doet 
dit al vijftien jaar. Wat houdt dat pre-
cies in? Corrie: ‘Dat schip maakt rei-
zen van een week door Nederland en 
Duitsland. De bemanning bestaat uit 

professionals, net als de mensen die in 
de keuken voor de maaltijden zorgen. 
Per keer gaan en 65 chronische zie-
ken mee. Daarbij komen dan ook 65 
vrijwilligers. De taak van deze men-
sen is om de gasten te verzorgen en te 
begeleiden bij de dagelijkse gang van 
zaken op het schip. Als hoofd huis-
houding stuurt zij 16 vrijwilligers aan 
zodat het restaurant er netjes uitziet, 
het serveren van de maaltijden maar 
ook de afwas en het opruimen achter-
af. Indien nodig helpen ze de gasten 
bij het eten. Daarnaast begeleiden ze 
de gasten iedere dag met het passagie-

ren of bij de excursies aan de wal. Het 
duwen van de rolstoelen dus. Al voor 
acht uur ‘s morgens staan de vrijwil-
ligers klaar. Ze zijn eigenlijk de hele 
dag bezig, met daarin één pauze, tot ‘s 
avonds negen uur. Dat is wel 13 uur 
achter elkaar! De gasten hebben zon-
der uitzondering een geweldige week 
op De Zonnebloemboot.’

Altijd weer spannend
De taak van Corrie Bosman is om op 
het schip dit alles in goede banen te 
leiden. Ze coördineert, stuurt en grijpt 
in wanneer er iets niet goed gaat. ‘Ik 
bemoei me overal mee en heb ogen 
van voren en van achteren!’, vertelt 
ze. Twee keer per jaar doet ze een 
reis. ‘Het is altijd weer spannend hoe 
het zal gaan met de mensen die in 
zo’n week vrijwilliger zijn. Dat is al-
tijd weer nieuw. Soms moet je ze wel 
eens corrigeren en dat moet je wel 
kunnen. Ik probeer daarbij iedereen 
in z’n waarde te laten. Ze accepteren 
meestal wel hoe ik de zaak aanpak. Ik 
zeg echter ook altijd dat ik, net als zij, 
ook vrijwilliger ben. De mensen die 
meehelpen in zo’n week zijn allemaal 
heel enthousiast. Ik vind het zelf ook 
nog steeds heel erg leuk om mee te 
gaan. Zou dat niet meer het geval zijn 
dan stop ik er meteen mee. Voorlopig 
ga ik echter nog wel even door!’ voegt 
de vitale inwoonster van Hollandsche 
Rading er aan toe.
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Om half drie zit de ruimte al behoor-
lijk vol. Tineke is te vinden in een 
ruimte waar de hapjes al klaar liggen 
op borden en schalen. ‘Het meeste 
heb ik thuis gemaakt. Andere vrijwil-
ligers zorgen vandaag voor de afwer-
king. We zijn uitverkocht, net als de 
vorige keer. Veertig mensen kunnen 
meedoen, dat is echt het maximum, 
anders is het niet meer gezellig.’ Veel 
deelnemers kent ze van het cultureel 
eetcafé, dat op de laatste zondag van 
de maand in ’t  Hoekie plaatsvindt. 
‘Maar ik zie ook nieuwe gezichten.’ 
Tineke vindt hapjes maken voor grote 
gezelschappen leuk werk. ‘Het is een 
uitdaging om niet hetzelfde op tafel te 
zetten als de vorige keer. Ik haal heel 
veel recepten van het internet.’ De 
High Tea kost deze middag maar 3,50 
euro, dat lijkt absurd weinig voor thee 
plus zes hartige en zes zoete gerecht-
jes. Tineke onthult haar geheim: ‘Ik 
koop goedkoop in bij supermarkten in 
de buurt, maar drievijftig is net aan. 
Het kan zijn dat we in de herfst iets 
meer moeten gaan vragen.’ Deze keer 
heeft Tineke hulp van zeven vrijwil-

ligers. ‘Drie waren er vorige keer ook 
bij, vier zijn nieuw. Twee mensen ken 
ik van Nordic Walking, drie doen al 
andere dingen in het buurthuis, een 
was vorige week bezoeker en wilde 
graag meehelpen en er doet een vrien-
din van me mee.’ Nieuwe vrijwilli-
gers zijn welkom: ‘Het zou ijn zijn 
als ze twee rechterhanden hebben’, 
grapt Tineke.

Volop keus
Voordat de hapjes worden geser-
veerd, legt Tineke uit dat iedereen aan 
de balie thee kan komen halen. Deze 
keer zijn er behalve gewone thees-
oorten ook vruchtentheetjes verkrijg-
baar. Ook aan fervente kofieleuten is 
gedacht. Opvallend is dat er vooral 
ouderen aan de High Tea deelnemen, 
maar er is ook een tafel met jongere 
mensen. Aan een van de ouderenta-
fels zitten Lydia en Henk uit Utrecht 
en Alex uit De Bilt. ‘Wij kennen el-
kaar van de andere maaltijden op zon-
dag’, aldus Alex. ‘Ik doe daar sinds 
een jaar of twee aan mee. Ik ben hier 
gekomen via Carla, een vriendin van 

me, die vandaag vrijwilligster is.’ Ly-
dia en Henk, een echtpaar uit Utrecht 
Zuid, hebben de maaltijden al eerder 
ontdekt. ‘Een jaar of vijf geleden’, 
herinnert Lydia zich. ‘En toen we 
hoorden dat je hier de derde zondag 
van de maand nu ook een High Tea 
hebt, dachten we: laten we het eens 
proberen.’ ‘De vorige keer was het 
stampvol’, vult Henk aan. ‘Bijna ie-
dereen die hier zit, was er toen ook.’ 
Op de tafel staat een menukaart met 
maar liefst twaalf gerechtjes: mini 
kaascroissant, stukjes pizza Hawaii, 
wraprolletje guacamole-rode paprika, 
sandwich geitenkaas- groene pesto-
pijnboompitten, sandwich eiersalade, 
bladerdeeghapje kip, scone met jam 
en slagroom, ontbijtkoek met appel 
en kaneel, kokoscakeje met chocola, 
soesjestoren met aardbeien, Ameri-
kaanse brownie en Zweeds gember-
koekje. Voor vegetariërs is er een al-
ternatief voor de vleesgerechten. 

Betere kwaliteit
Het echtpaar Kim en Ceres heeft 
dochtertje Yara Luna van bijna twee 

meegenomen. ‘Wij wonen hier om de 
hoek’, aldus Ceres. ‘We hebben een 
keer voor veertig euro een high tea in 
een restaurant in Amersfoort gehad, 
maar de kwaliteit is hier vele malen 
beter en het is gezellig.’ Yara Luna 
heeft het ook naar haar zin, heeft 
Ceres gemerkt. ‘Ze trekt erg naar 
ouderen en de ouderen genieten van 
haar. Het zou een goed idee zijn om 
vaker ouderen en kinderen samen te 
brengen.’ Ook Angela de Koster eet 
mee als bezoekster en geniet van de 
heerlijke hapjes van Tineke. ‘Ze heeft 
het geweldig opgepakt’, complimen-
teert ze de vrijwilligster. Bezoekster 

Esmeralde heeft over de High Tea in 
de krant gelezen. ‘Ik zou met vrien-
dinnen gaan, maar die zeiden af. Eerst 
dacht ik: hier komen alleen ouderen, 
maar toen ik zag dat er ook een jon-
gerentafel was, ben ik daar gaan zit-
ten. Ook Irene heeft hier aangescho-
ven. ‘Ik kom uit Amsterdam en help  
Tineke vandaag. Zij is een vriendin 
van me.’ 

De volgende High Tea vindt plaats 
op zondag 18 september tussen 14.30 
en 16.30 uur. Aanmelden liefst via 
info@animowerkt.nl, of anders via 
telefoonnummer 030 – 2201702.

High Tea in ’t Hoekie smaakt verrukkelijk
door Lilian van Dijk

Angela de Koster, gastvrouw van buurthuis en servicecentrum ’t Hoekie, kwam op het idee van 
een nieuwe activiteit. Vrijwilligster Tineke Spruit nam de uitvoering op zich en zo kwam het dat op 
zondagmiddag 22 mei deelnemers voor de tweede keer konden aanschuiven bij een overheerlijke 

High Tea, geserveerd door Tineke en een aantal andere vrijwilligers.

Tineke Spruit dient niet alleen smakelijke hapjes op, maar voert ook 
geanimeerde gesprekjes met de bezoekers.

Corrie Bosman-Baas vastberaden regelaar 
op vakantieschip ‘De Zonnebloem’ 

door Martijn Nekkers

Corrie Bosman-Baas (63) was één van de vele inwoners van de gemeente De Bilt die t.g.v. 
Koninginnedag werd onderscheiden voor het vele vrijwilligerswerk dat ze in de afgelopen jaren heeft 

verricht. Zij heeft zich vele jaren ingezet als bestuurslid van de Katholieke Bond voor Ouderen. Ze 
stond ook aan de wieg van de afdeling Maartensdijk van De Zonnebloem, is daarnaast één van de 

organisatoren van jaarlijkse Dorcas Voedselactie. Corrie Bosman werkt mee in het pastoraat van de 
Sint Maartensparochie in Maartensdijk. 

Corrie Bosman-Baas werd lid in de 
Orde van Oranje-Nassau.

Lezing-monoloog 
van Saskia Goldschmidt

In Verplicht gelukkig zoekt Saskia Goldschmidt naar een antwoord op de 
vraag waar het allesoverheersende gevoel van schaamte bij haar, dochter 
van een Joodse vader, die het kamp heeft overleefd, vandaan komt. Zij, van 
de Woodstock-generatie, heeft met de oorlog niets te maken. Jaren later pro-
beert ze, speurend in archieven en oude brieven, de niet vertelde verhalen 
van haar familie te achterhalen en leert ze haar voorvaderen kennen. 

Saskia Goldschmidt heeft haar ruime theaterervaring gebruikt om een korte 
voorstelling (monoloog) te maken, gebaseerd op een aantal fragmenten uit 
haar roman Verplicht gelukkig. De voorstelling verhaalt niet alleen over 
haar vader, de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog, de overlevings-
schaamte en de tweede generatieproblematiek van de kinderen van kamp-
overlevenden. Goldschmidt vertelt ook over het vooroorlogse leven van een 
handelaar in kofie en thee en ze gaat dieper in op de geschiedenis van 
Amsterdam, de immigratie van Joden, het gezinsleven en een jeugd in de 
jaren vijftig en zestig. 

Saskia Goldschmidt (Amsterdam 1954) studeerde aan de Academie voor 
Expressie door Woord en Gebaar in Utrecht en werkt tegenwoordig als the-
aterdocente en actrice. Verplicht gelukkig is haar debuut. De voorstelling 
wordt omlijst met indrukwekkende familiefoto’s en muziek. De voorstel-
ling is op dinsdag 31 mei a.s. om 20.00 uur in de Bilthovense Boekhandel 
aan het Emmaplein 20 te Bilthoven. Reserveren is gewenst en kan op www.
bilthovenseboekhandel.nl of tel. 030 2281040.

EMMAPLEIN 20  3722 AD BILTHOVEN   

T 030 2281014   

WWW.BILTHOVENSEBOEKHANDEL.NL

31 mei Verplicht gelukkig

Een aangrijpend verhaal over de schaamte van een dochter en 

het oorlogsverleden van haar Joodse vader.

In Verplicht gelukkig zoekt Saskia Goldschmidt naar een 

antwoord op de vraag waar het allesoverheersende gevoel 

van schaamte bij haar, dochter van een Joodse vader, 

die het kamp heeft overleefd, vandaan komt. Zij, van 

de Woodstock-generatie, heeft met de oorlog niets te 

maken. Jaren later probeert ze, speurend in archieven en 

oude brieven, de niet vertelde verhalen van haar familie 

te achterhalen en leert ze haar voorvaderen kennen. 

Stukje bij beetje komt ze tot de conclusie hoezeer de 

oorlogservaringen van haar vader ook háár gevormd hebben. 

• Aanvang 20.00 uur • Entree € 10,-- • Kaarten vooraf reserveren.

   Meer info: www.bilthovenseboekhandel.nl



VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Heerlijke France Limousin 
Entrecôte 

Runder-
schnitzels

Runderroerbak-
reepjes

Duitse 
braadworst

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

GRIEKSE FETA

500
gram 4.75 100

gram 1.49

100
gram 1.80

100
gram 1.75

100
gram 1.75

  DONDERDAG

Diverse v
leeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

Reclame geldig vanaf 
donderdag 26 mei
t/m woensdag 1 juni

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Rosbief
Boerenham
Fricandeau

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3,98

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 4.49

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

Tartaar
Duitse biefstuk
Hamburgers

CASHEW-

NOTEN 

100
gram 1.49

Filet Americain
Eiersalade
Sellerysalade 3x 100

gram 3.49

6 halen / 
     5 betalen

6 halen / 
     5 betalen

Varkenssaté 
los

  EXTRA DONDERDAG AANBIEDING

op=op
1 Kg. 6.98

Heerlijk in een 
zomer salade!

Vers gesneden 

Snijboontjes
400 gram

1,69

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Bananen

Turbana
Héél kilo

Vers gesneden        (fijn of grof)

Andijvie ___________ 400 GRAM  0,99

Vers gesneden

Ananas _____________VOLLE BAK  0,99

Spaghetti
MET SCAMPI’S EN RUCOLA _ 100 GRAM 0,99

MAANDAG 30 MEI,  DINSDAG 31 MEI 

EN WOENSDAG 1 JUNI

• Witlofschotel  __ 100 GRAM  0,89

• Japanse   - Kip

- Biefstuk

- Zalm

-Groente

   MET NOEDELS OF RIJST _____ 100 GRAM  1,25

Alleen zaterdag verse sushi!

Volop 
verse specialiteiten 

uit Brussel!
O.a. frambozen, bramen, 

kersen, wilde perziken, 

nectarines etc. etc.

Mooie Hollandse

Trostomaten
Héél kilo

1,25

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_________________________ 100 GRAM  0,60

0,99

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

OPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR
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Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

advertentie

Sluishoef heeft er vele jaren verkom-
merd bijgestaan. Tegenwoordig is 
het, mooi gerestaureerd, weer par-
ticulier bewoond. Ook de oranjerie, 
die aan het huis is vast gebouwd, is 
in oude glorie hersteld. Tweemaal per 
jaar stellen de huidige bewoners deze 
geweldig mooie ruimte beschikbaar 
voor een expositie.

Zoon
Zoon Dries Duynstee opende de ten-
toonstelling van zijn vader en compli-
menteerde allereerst de huidige be-
woners van Sluishoef; zijn achterneef 
Hans Sluijmer en diens vrouw Anne-
marie, welke hij beschermers van de 
kunst noemde. 
De beelden voor deze tentoonstelling 
van zijn vader zijn volgens hem ge-
selecteerd rond twee thema’s: Paren 
en Evolutie. Het zijn twee losstaande 
thema’s, die, zeker bij het maken van 
de selectie, niet met elkaar zijn ver-
bonden. Maar het is de moeite waard 
om te ontdekken of er misschien er-
gens een verbinding is. Die verbin-
ding is er in elk geval in het materiaal. 
De werken in deze tentoonstelling 
zijn van steen. Dus geen hout, klei of 
brons. Niet snijden boetseren of gie-
ten, maar hakken. 

Vader
Dries Duynstee stelde zijn vader de 
vraag, hoe er naar zijn beelden geke-
ken moest worden. Duynstee Sr: Na-
tuurlijk mag je er naar kijken als naar 
beelden waarvan er sommige te koop 
zijn’. De oude hoogleraar moderne 

kunstgeschiedenis Hans Jaffé zei al-
tijd: ‘Kunst begint met kijken en het 
eindigt met kijken. Altijd heel goed 
kijken’. Dries Duynstee tenslotte: 
‘Neem de tijd om te kijken. Vergeet 
niet dat het voor de kunstenaar meer 
dan 20 jaar heeft geduurd om de weg 
naar deze vormen te vinden. Neem 
de tijd om goed te kijken en laat je 
meenemen op een reis waarin je de 
vormen kunt ontdekken en ze tot je te 
nemen.

Dat kijken is nog mogelijk tot en met 
5 juni a.s. alleen op zaterdag en zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur en op af-
spraak.
Routebeschrijving: vanuit Utrecht: 
Utrechtseweg richting Zeist N237. 
Na Villa Sandwijck (huis met roze er-
kers) rechtsaf de ventweg/fi etspad op 
en het bruggetje (Biltsche Grift) over. 
Parkeren achter de boerderij. Volg de 
bordjes Sluishoef/Utrechtseweg 315. 
TomTom 3731 GA.

Eduard Duynstee exposeert op Sluishoef
door Henk van de Bunt

Even ten westen van Sandwijck aan de Utrechtseweg in De Bilt ligt de buitenplaats Sluishoef. 
Dit buitenhuis werd omstreeks 1823 opgericht door Hendrik de Heus, een Amsterdamse 

knopenfabrikant. De naam Sluishoef verwijst naar de sluis die zich bevond in de Biltse Grift. 
Van werk van Eduard Duynstee werd zaterdag 21 mei een tentoonstelling geopend, 

die tot en met 5 juni duurt.

Eduard Duynstee in de fraai gerestaureerde Oranjerie van de Sluishoef, 
waar tot en met 5 juni een tentoonstelling van zijn werk is ingericht.

Bridgen voor goed doel

Soroptimistclub De Bilt- Bilthoven organiseerde op woensdag 18 mei jl. 
haar inmiddels traditionele jaarlijkse bridgedrive voor het goede doel, 
die dit jaar voor de veertiende keer in successie plaatsvond. Er was 
in de tuinzaal van Huize Het Oosten een ochtend- en een middagsessie, 
waaraan een dertigtal paren deelnamen. De fi nanciële bijdragen aan deze 
bridgedag zijn bestemd voor de lokale en internationale projecten van de 
Soroptimistclub. 
Wethouder Herman Mittendorff, die samen met Vierklankredacteur Henk 
van de Bunt de derde prijs veroverde, op de foto met andere winnaars, 
direct naast het winnende paar Titia Santema + Joke Huls.

Joan was 24 en Henny 20 jaar toen 
ze trouwden. ‘Vianen was een hele 
kleine gemeenschap dus ontmoette je 
elkaar al gauw op dansavondjes en op 
straat’, vertelt Joan Schram over de 

manier waarop ze elkaar leerden ken-
nen. ‘Na zeven maanden verkering 
zouden we ons gaan verloven. Ik was 
radiomonteur en kreeg de mogelijk-
heid om een zaak aan de Hessenweg 

in De Bilt te kopen. Om dat door te 
kunnen laten gaan moesten we voor 
een vergunning van de Wederopbouw 
binnen een maand getrouwd zijn.’

Het echtpaar kwam daardoor dus zes-
tig jaar geleden in De Bilt wonen. Het 
was een moeilijke tijd want er werd 
nauwelijks voorraad aangevoerd. Af 
en toe een strijkijzer of een radio. 
‘Toen hebben we echt in de armoe 
samen hand in hand gelopen’, zegt 
Joan Schram lachend. Het bruidspaar 
kreeg drie zonen en heeft vier klein-
kinderen. In 1989 zijn ze met de zaak 
gestopt. Joan Schram is nog actief in 
twee koren, een mannenkoor in Via-
nen en het Luchtmacht Koor in Soes-
terberg. Het 60-jarig huwelijksfeest 
vieren ze op 31 juli op Camping Vos-
senberg in Epe. Er werden felicitaties 
ontvangen namens Koningin Beatrix, 
Commissaris van de Koningin Rob-
bertsen en bloemen van het gemeen-
tebestuur van De Bilt.

Burgemeester feliciteert 
diamanten bruidspaar

door Guus Geebel

Burgemeester Gerritsen kwam maandag 23 mei de heer en mevrouw Schram-Rollman 
feliciteren met hun 60-jarig huwelijksjubileum. Joan Schram en Henny Rollman trouwden 
op 23 mei 1951 in Vianen, waar ze allebei ook geboren en getogen zijn. Zijn vader was daar 

een bekende loodgieter-leidekker en haar vader was gemeentearchitect. 

Het diamanten bruidspaar met burgemeester Gerritsen.

De zaak aan de Hessenweg waar Schram tot 1989 was gevestigd.

BeeKk expositie in de Traverse

V.l.n.r. Paul Werner, Marjanne de Boer, Henk de Bruijn, Toke Ernst, Cees 
van Es, Anne -Claire Alta, Sascha Hacsa, Joze ten Have, Riek de Graaf, 
Bob van der Putten en Janneke Dungelmann.

Eenmaal per jaar houdt Kunstkring BeeKk een expositie in de Traverse van 
gemeentehuis Jagtlust, Soestdijkseweg-Zuid 173 in Bilthoven. De dag voor 
Koninginnnendag 2011 werd deze geopend, waarbij voorzitter Henk van 
den Berg die de laatste jaren intens betrokken is geweest bij de organisatie 
van de BeeKk Traverse exposities, deze met veel inzicht, kennis en enthou-
siasme organiseerde en zijn taak nu overdroeg aan een aantal andere leden 
van de Kunstkring. 

De expositie bevat werken van 11 BeeKk leden; Henk de Bruijn, Marjanne 
de Boer, Janneke Dungelmann, Cees van Es, Anne-Claire Alta en Toke Ernst 
met vlak werk, Rieke de Graaf met 
beelden, Paul Werner met porse-
lein, Joze ten Have& Sascha Hacsa 
met glas en Bob van der Putten 
met hout. Een houten oor van Bob 
prijkt op de posters en fl yers. Deze 
prachtige expositie duurt nog tot en 
met 31 mei a.s. en is tijdens kan-
tooruren gratis te bezichtigen.



van 8.00 tot 20.00 uur
dus ook op Zaterdag!!

Vanaf heden 
C1000 Maartensdijk

Aanbieding geldig alleen zaterdag 28 mei v.a. 18.00 uur 
Maximaal 3 dezelfde aanbiedingen per klant

C1000 Johan de Zeeuw • Maertensplein 31 • 3738 GM Maartensdijk • tel. 0346-211212 

Slim bezig.

Coca cola 
Regular, light of zero
Pak 4 fl essen à 1500 ml
Van 5.69
Voor

Verse Hollandse 
Aardbeien
500 gram per bakje

2e bakje    

Supervers 
korte 
varkenshaas
750 gr.€ 4.00

€ 5.00Gratis

6 dagen (ma t/m za) 

per week geopend
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Doel	 van	 deze	 avond	 was	 te	 peilen	
wat	de	inwoners	en	vooral	de	omwo-
nenden	 van	 de	 nieuwe	 locatie	 hier-
van	 vinden.	 De	 voorlichtingsavond	
is	 een	 uitvloeisel	 van	 de	 klachten	
die	 de	 binnensportverenigingen	 in	
Maartensdijk	 gezamenlijk	 hebben	
geuit	 over	 het	 tekort	 aan	 zaalruimte	
in	 De	 Vierstee.	 De	 gemeente	 vindt	
de	 klacht	 van	 de	 sportverenigingen	
gegrond.	Maar	heeft	eerst	onderzoek	
gedaan	naar	renovatiemogelijkheden	
voor	De	Vierstee.	Dit	bleek	vanwege	
een	 grote	 hoeveelheid	 achterstallig	
onderhoud	 erg	 kostbaar.	 De	 kosten	
voor	 renovatie	 komen	 uit	 op	 plm.	
1.000.000	euro.	Omdat	dit	daarnaast	
ook	 nog	 niet	 de	 genoemde	 ruimte-
problemen	oplost	kiest	de	gemeente	
voor	nieuwbouw	bij	het	Groenhorst-
college.

Sprekers
Wethouder	 Herman	 Mittendorff	 gaf	
aan	dat	het	college	van	burgemeester	
en	wethouders	kiest	voor	nieuwbouw	

ondanks	de	bezuinigingen	die	ook	de	
gemeente	De	Bilt	treffen.	Het	college	
vindt	dat	problemen	van	de	sportver-
enigingen	moeten	worden	aangepakt.	
Vervolgens	 schetst	 de	wethouder	de	
aanwezigen	 het	 proces	 en	 de	 afwe-
gingen	 die	 de	 gemeente	 heeft	 ge-
maakt	om	tot	de	huidige	eerste	opzet	
van	 de	 plannen	 te	 komen.	 Daarbij	
steeds	maar	weer	 benadrukkend	 dat	
het	hier	om	een	eerste	opzet	gaat.	De	
start	van	een	project	waaraan	nog	van	
alles	kan	veranderen.	
Namens	de	binnensportverenigingen	
Salvo’67,	TZ,	DOS,	Relex,	MTTV,	
Gymma,	 Judokan	 en	 SVM-zaal-
voetbal	 wordt	 verduidelijkt	 waarom	
De	Vierstee	 voor	 deze	 verenigingen	
(samen	 1300	 sporters)	 niet	 meer	
geschikt	 is:	 ‘Het	 probleem	 is	 dat	
de	 sporthal	 over	 te	 weinig	 vloerop-
pervlak	 beschikt	 om	 alle	 sporters	
onderdak	 te	 kunnen	 bieden.	 Korf-
balverenigingen	 hebben	 daardoor	 al	
moeten	uitwijken	naar	ander	accom-
modaties	 binnen	 deze	 gemeente’.	

Ook	voor	deze	verenigingen	is	reno-
vatie	geen	optie.	Projectleider	Wilco	
de	 Rooy	 verduidelijkt	 de	 plannen	
van	het	college:	‘Het	beoogde	terrein	
(voormalig	 voetbalveld	 van	 SVM)	
is	voor	50%	van	het	Groenhorstcol-
lege	en	50	%	van	de	gemeente.	Het	
Groenhorstcollege	wil	meewerken	en	
daarom	is	het	mogelijk	om	op	die	lo-
catie	te	plannen’.	De	Rooy	gaf	ook	de	
plannen	 weer	 voor	 woningbouw	 op	
de	 huidige	 locatie	 van	 De	 Vierstee,	
wanneer	 die	 zal	 worden	 gesloopt.	
Vooralsnog	 betreft	 het	 hier	 39	 een-
gezinswoningen,	waarvan	13	sociale	
koopwoningen.	De	verkoop	van	deze	
woningen	 zal	 de	 kostendrager	moe-
ten	zijn	voor	het	project.

Vragen aanwezigen 
Een	 groot	 deel	 van	 de	 vragen	 die	
door	 de	 aanwezigen	werden	 gesteld	
hebben	 te	maken	met	de	angst	voor	
overlast	 in	 de	 aangrenzende	 woon-
wijk.	 De	 bewoners	 vrezen	 dat	 een	
groot	deel	van	de	 sporters	hun	wijk	

en	 straat	 zal	 gebruiken	 om	 naar	 de	
sporthal	 te	gaan	om	ook	weer	 langs	
dezelfde	 weg	 terug	 te	 keren.	 Ook	
werd	gevraagd	of	er	een	andere	toe-
gangsweg	 naar	 de	 nieuwe	 sporthal	
mogelijk	is	en	of	de	bibliotheek	ook	
mee	gaat	naar	de	nieuwe	locatie.	Een	
van	 de	 aanwezigen	 gaf	 ook	 aan	 dat	
de	 vijver	 voor	 De	Vierstee	 in	 stand	
moet	 blijven	 niet	 alleen	 omdat	 het	
een	mooi	element	 is	binnen	de	wijk	
maar	dat	deze	ook	een	overloopfunc-
tie	heeft	voor	het	 regenwater.	Op	al	
deze	 vragen	 werd	 door	 wethouder	
Mittendorff	 naar	 vermogen	 gerea-
geerd.	 Telkens	 benadrukt	 de	 wet-
houder:	 ‘Het	 betreft	 hier	 een	 eerste	
opzet	en	er	ligt	nog	niets	vast.	Alles	
is	nog	mogelijk.	Het	overleg	met	alle	
betrokken	partijen	nog	moet	worden	
gezocht’.	

Vervolg 
Het	college	gaat	met	het	totale	voor-
stel	in	juni	a.s.	naar	de	Gemeenteraad	

om	 toestemming	 te	 vragen	 de	 plan-
fase	 in	 te	 mogen	 gaan.	Wanneer	 de	
Raad	instemt	met	het	plan	zullen	be-
woners	en	belanghebbenden	door	de	
gemeente	rond	oktober	en	november	
worden	uitgenodigd	om	zitting	te	ne-
men	in	klankbordgroepen.	

Binnen	 deze	 groepen	 kunnen	 alle	
wensen	 en	 eisen	 worden	 bespro-
ken	met	de	gemeente	om	samen	 tot	
goede	 planvorming	 te	 komen.	 Ook	
de	 sportverenigingen	 gaan	 dan	 in	
overleg	 met	 de	 gemeente	 om	 hun	
programma’s	 van	 eisen	 over	 de	
nieuwe	 sportaccommodatie	 op	 ta-
fel	te	leggen.	De	wethouder	sloot	af	
met	 de	 melding	 dat	 dit	 project	 zich	
zal	ontwikkelen	in	samenspraak	met	
belanghebbenden	en	bewoners.	Hier-
toe	zullen	voorlichtings-	en	inspraak-
avonden	worden	georganiseerd.	Van	
de	 mogelijkheid	 tot	 het	 stellen	 van	
vragen	werd	na	aloop	ruim	gebruik	
gemaakt.

Voorlichtingsavond 
nieuwe sporthal Maartensdijk

door Kees Diepeveen

Donderdag 20 mei was er in het Groenhorstcollege een eerste voorlichting over de plannen 
voor een nieuw te bouwen sporthal in Maartensdijk. Deze nieuwe sportaccommodatie moet de 

huidige Vierstee, die sterk verouderd is, vervangen. Honderd mensen waren op de door gemeente 
georganiseerde avond afgekomen en konden kennis nemen van de plannen die de gemeente heeft 

ontwikkeld voor de bouw van een nieuwe sporthal op een locatie bij het Groenhorstcollege. 

Projectleider Wilco de Rooy verduidelijkt de plannen van het college.

Studenten	 van	 de	 faculteit	 Dierge-
neeskunde	van	de	Universiteit	Utrecht	
organiseren	de	 ‘Dag	van	het	Aange-
spannen	Paard’	(DAP)	een	veelzijdig	
mensportevenement.	 De	 Dag	 wordt	
voor	 de	 20e	 keer	 gehouden	 op	 het	
terrein	 van	 de	 faculteit	 Diergenees-
kunde.	 Dat	 betekent	 dat	 het	 vierde	
lustrum	wordt	 gevierd.	Vanwege	het	
lustrum	is	er	naast	de	jaarlijkse	activi-
teiten	ook	een	oficiële	kortebaandra-
verij!	Nagenoeg	alle	 facetten	van	de	
aangespannen	sport	zijn	te	zien	op	dit	
populaire	evenement,	welk	ieder	jaar	
enkele	duizenden	bezoekers	trekt.

De	Bilt
De	Vereniging	‘De	Stichtse	Aanspan-
ning	-	Doorn’	werd	in	1965	opgericht	
en	 telt	 inmiddels	 ruim	 240	 leden.	
Daarmee	is	het	de	één	van	de	grootste	
en	 oudste	 Rijtuigen-,	 Koetsiers-	 en	
Menvereniging	 van	 Nederland.	 Het	
doel	van	de	vereniging	is	het	stimule-
ren	van	de	mensport	in	de	breedste	zin	
van	het	woord	 en	die	 van	het	 rijden	
met	 authentieke	 rijtuigen	 en	 koetsen	
in	 het	 bijzonder.	Het	 bestuur	 bestaat	
uit	zeven	leden,	waarvan	er	vijf	uit	de	
gemeente	De	Bilt	afkomstig	zijn.
Biltenaar	 Gerard	 Vroegindeweij	 is	
al	 maanden	 druk	 met	 de	 voorberei-
dingen.	 Als	 vice-voorzitter	 van	 de	
Stichtse	Aanspanning	 organiseert	 hij	
de	‘Rondom	de	Dom’.	Dit	jaar	wordt	
het	 extra	 bijzonder,	 omdat	 achter	
de	 stoet	 met	 klassieke	 rijtuigen	 een	
maskerade	 volgt	 van	 de	 leden	 van	

het	 Utrechtse	 Studenten	 Corps.	 Het	
wordt	een	enorm	spektakel	en	de	hele	
stad	wordt	er	voor	afgezet.	De	leden	
van	 de	 Stichtse	 Aanspanning	 rijden	
met	 antieke	 koetsen	 dwars	 door	 het	
centrum	 van	 Utrecht,	 gevolgd	 door	
een	optocht	van	soldaten	uit	de	Griek-
se	oudheid,	strijdwagens	en	het	Paard	
van	Troje.	

Proefronde
Gerard	 Vroegindeweij	 heeft	 samen	
met	 Ruth	 Westening	 uit	 Groenekan	
al	 een	proefronde	gereden:	 ‘Ruth	 en	
ik	zullen	op	de	dag	zelf	voorop	gaan	
in	de	tocht	met	tientallen	antieke	rij-
tuigen.	 Ringmeester	 Henk	 de	 Greef	
uit	Bilthoven	zal	samen	met	zijn	col-
lega’s	er	alles	aan	doen	om	het	goed	
te	laten	verlopen:	‘Ik	zit	nog	volop	in	

de	 voorbereidingen,	 maar	 het	 is	 een	
prachtige	tocht.	Net	alsof	 je	met	een	
tijdmachine	terug	gaat	in	de	tijd.	Even	
niet	het	gehaaste	verkeer	van	nu,	maar	
gewoon	met	paard	en	wagen	door	het	
historische	centrum	van	Utrecht.	We	
gaan	zelfs	met	de	hele	stoet	onder	de	
Dom	door,	dat	 is	echt	uniek!	 Ik	ver-
heug	me	enorm	op	deze	nostalgische	
dag’

Om	 11.30	 uur	 zal	 de	 ‘Rondom	 de	
Dom’	tocht	beginnen	met	een	parade	
in	 de	 hoofdring	van	de	Dag	van	het	
Aangespannen	Paard,	gehouden	ach-
ter	 het	 diergeneeskunde	 gebouw	 bij	
de	Uithof.	Daarna	zal	de	stadsrit	be-
ginnen.	Om	13.30	uur	 is	er	een	stop	
op	het	Domplein,	waarna	ze	de	route	
door	het	centrum	vervolgen.	

Historische rijtuigentocht rondom de Dom
door Hanna Vroegindeweij

Zaterdag 28 mei wordt de ‘Rondom de Dom’ rijtuigentocht van de Stichtste Aanspanning gehouden. 
Deze groep enthousiaste menners uit de gemeente De Bilt zijn ook dit jaar weer te gast op de ‘Dag 

van het Aangespannen Paard’. Een dag vol demonstraties en wedstrijden voor de paardenliefhebbers 
in de regio. De leden van de Stichtste Aanspanning geven met de fraaie koetsen, de glanzende en 

voorwaartse paarden en vooral ook als trotse eigenaren een extra dimensie aan deze dag. 

Jl. zaterdag oefenden v.l.n.r. Ruth Westening, Henk de Greef en Gerard 
Vroegindeweij in de Bilthovense Plutolaan alvast. [foto Henk van de Bunt]

Stichting Burkinashop 
met heldere website 

Comité Maartensdijk/Soest helpt
op één na armste land ter wereld

door Kees Pijpers

In	 een	 gemoedelijke	 sfeer,	 thuis	 in	 Maartensdijk	 bij	 voorzitter		
Pieter	 Terlouw,	 praten	 we	 met	 hem	 en	 andere	 bestuursleden	 van	 het		
plaatselijke	 comité:	 ‘Ons	 belangrijkste	 doel	 is	 om	 mensen	 in	 Burkina	
Faso	 te	helpen	met	hun	ontwikkeling.	We	maken	daarbij	 gebruik	van	de		
bestaande	 organisatie,	 de	 stichting	 Woord	 en	 Daad	 in	 Gorkum	 die	 via		
regio’s	in	het	hele	land	contacten	heeft.	

Maartensdijk	 met	 de	 bijbehorende	 Biltse	 dorpen,	 plus	 Baarn	 en		
Lage	 Vuursche	 valt	 onder	 de	 regio	 Soest.	 Onze	 stichting	 Burkinashop		
bestaat	 nu	 een	 jaar	 en	 sinds	 februari	 draait	 onze	 internetsite.	 Daarmee		
helpen	wij	de	ontwikkeling	van	de	mensen	in	Burkina	Faso,	het	op	één	na	
armste	land	ter	wereld.’	

‘Het	doel	van	de	stichting	is:	‘het	binnen	het	kader	van	het	christelijk	getui-
genis	verstrekken	van	inanciële,	medische,	technische,	landbouwkundige,	
onderwijskundige	of	andersoortige	hulp	aan	personen,	groepen	en	volkeren	
die	 in	nood	verkeren,	ongeacht	 ras	of	kleur.’	Met	 import	en	verkoop	van	
producten	uit	Burkina	willen	we	ondernemers	en	kunstenaars	 in	dat	 land	
een	afzetmarkt	 in	Nederland	bieden.	We	kopen	zelf	de	diverse	producten	
in.	We	doen	dat	via	onze	eigen	contactpersonen	in	Burkina	Faso,	een	Ne-
derlands	stel	dat	voorheen	voor	Woord	en	Daad	heeft	gewerkt	en	ter	plaatse	
werk	heeft	gevonden.	Zij	controleren	alles.	Onze	winst	gaat	naar	de	mensen	
van	wie	we	de	spullen	hebben	gekocht	en	naar	diverse	opleidingen,	zieken-
zorg	en	onderwijs.’			
	
Contact 
Ze	waren	op	de	voorjaarsfair	in	Maartensdijk	met	eerlijke	cadeau’s	en	huis-
houdelijke	artikelen.	Ze	zullen	in	augustus	op	het	Houthakkersfeest	in	Lage	
Vuursche	staan	en	ook	aanwezig	zijn	bij	vele	andere	lokale	evenementen.	
Wie	Burkina	Faso	zoekt	vindt	het	in	West	Afrika.	Het	ligt	ingeklemd	tussen	
de	landen	Mali,	Niger,	Benin,	Togo,Ghana	en	Ivoorkust	en	heette	tot	1984	
Opper	Volta.	De	webwinkel	is	te	bereiken	via	www.burkinashop.nl



GRATIS*
Bij aankoop van 3 producten, het 4e GRATIS! Combineren uit verschillende 

TC TEN CATE collecties is mogelijk m.u.v. de multipacks en bepaalde

seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is GRATIS.

*

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

www.detwaalfgaarden.nl • www.despeelgaarden.nl

De Twaalf Gaarden
Grond- en straatwerk, tuinaanleg

De Speel Gaarden
Webshop - Particulier en zakelijk

Achterweteringseweg 70

3738 MA Maartensdijk

T 0346 21 00 07

F 0346 21 03 09

info@detwaalfgaarden.nl

info@despeelgaarden.nl

AANBIEDING

Trampoline

Berg Champion 330

van € 499,- voor € 399,-*

*excl. trapje

LANGE FRANS - QUINCY - WILLEM BARTH 

WESLY BRONKHORST - H’SUM TOPPERS - DJ’S ETC 

HAVENSTRAAT LIVE
VRIJDAG 27 EN ZATERDAG 28 MEI

VAN 20:00 - 01:00 UUR
LOCATIE: FEESTTENT OUDE HAVEN

WWW.HAVENSTRAATLIVE.NL

11 juni, 20.30 uur
New Cool Collective

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

Wij zijn geopend op: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Speciale avond 4 daagse 
boeketten  v.a. 2,50 
Geurige lathyrus 
 2 bosjes   6,50 
Pioenen om... te zoenen!

2 bossen 7,95

06 - 53 14 67 33

INSTALLATIEBEDRIJF BV

Het juiste adres voor:

gas-, water- en sanitaire installaties,

CV installaties, vloerverwarming,

Zinken goten en dakbedekking

Eigen service dienst

Vraag vrijblijvend 

informatie of kijk op:

www.booninstallatiebedrijf.nl

Boon Installatiebedrijf BV 

Dr. Letteplein 12a Tel. 030 220 0457

3731 JS De Bilt Fax. 030 220 0212

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

Voor maatwerk zoals (schuifdeur) kasten, 
(tuin)tafels, stoelen, banken, radiatorkasten 
en nog veel meer.

Heeft u een speciale wens? Vraag het aan 
ons of wij die voor u waar kunnen maken.

Uiteraard kunt u ook voor Doe Het Zelf 
artikelen bij ons terecht.

“Maartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738CL Maartensdijk
  Tel/Fax 0346 211579De eerste de beste

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

8,95

Slagroomtrakteertaartje
met aardbeien

Kleinbroodspektakel!
   4 Kwarkbollen 
+ 4 Krent’n stoeties 
+ 10 witte bollen 

samen geen € 8,85 

maar nu 6,00



	De	Vierklank	 9	 25	mei	2011

De	festiviteiten	begonnen	om	half	één	
’s	middags	op	het	Vinkenplein,	waar	
kinderen	zich	konden	uitleven	opeen	
springkussen,	 zich	 laten	 schminken	
en	 blikgooien,	 grabbelen	 en	 spijker	
slaan.	Ook	mochten	ze	een	cadeautje	
grabbelen	 en	 kregen	 een	 ballon.	 De	
deelnemers,	leden	van	de	Ronde	Tafel	
en	enkele	sponsors	deden	zich	vervol-
gens	te	goed	aan	een	lunch,	verzorgd	
door	Bubbles	and	Blessings.	‘Er	doen	
vijf	teams	mee	en	we	hebben	acht	los-
se	 inschrijvingen’,	 vertelde	 PR-man	
Rogier	van	Huffelen.	‘De	teams	en	de	
individuele	 deelnemers	 worden	 met	
auto’s	van	Renault	Bochane	vervoerd	
naar	 in	 totaal	 zeven	 locaties.	 Hole	
1,	2	en	3	bevonden	zich	in	de	Biltse	
Duinen,	hole	4	en	5	bij	Christophorus	
in	Bosch	en	Duin,	hole	6	en	7	in	het	
Van	Boetzelaerpark,	hole	8	en	9	bij	de	

Grontmij,	hole	10	bij	het	Biltse	Meer-
tje,	hole	11	en	12	bij	Jagtlust	en	hole	
13,	14	en	15	in	het	Heidepark.	

Speech
Bij	 de	 opening	 werd	 kort	 gespeecht	
door	Ton	Moonen,	voorzitter	van	de	
Ronde	Tafel	Bilthoven	en	wethouder	
Herman	Mittendorff,	waarna	 iemand	
van	de	Ronde	Tafel	nog	even	duide-
lijk	 spel-	 en	 gedragsregels	 uitlegde.	
Mittendorff	vertelde	daaraan	vooraf-
gaand	dat	hij	 zelf	ook	met	een	 team	
aan	het	toernooi	zou	deelnemen.	‘Met	
mijn	partner	Iris	en	een	stel	waarmee	
we	bevriend	zijn.	Ik	ben	met	golfen	in	
2006	begonnen,	 toen	 ik	het	 toernooi	
van	 De	 Ronde	 Tafel	 mocht	 openen	
bij	 Jagtlust.	 Ik	 sloeg	 de	 bal	 over	 de	
Soestdijkseweg	 Zuid	 heen	 en	 raakte	
bijna	een	auto.	Toen	heb	 ik	besloten	

golles	te	nemen.’	Bij	golf	wordt	een	
kleine	harde	bal	met	een	golfclub	van	
de	 tee	 (afslagplaats)	 weggeslagen	 in	
de	richting	van	een	met	een	vlag	ge-
markeerd	punt,	de	hole	genoemd.	Het	
doel	is	om	de	bal	in	zo	min	mogelijk	
slagen	 in	 de	 hole	 te	 doen	 belanden.	
Elke	 amateurspeler	 heeft	 een	 handi-
cap	 die	 berekend	 is	 uit	 zijn	 scores.	
Hoe	 lager	de	handicap,	hoe	beter	de	
speler.	 Sinds	 Mittendorff	 les	 heeft	
genomen,	is	hij	een	bevlogen,	zij	het	
nog	 niet	 volleerd	 golfer.	 ‘Mijn	 part-
ner	heeft	 een	handicap	van	veertien,	
ik	van	vijfentwintig’,	onthulde	hij.

Warme klank
Na	 aloop	 van	 de	 streetgolf	 werden	
deelnemers,	sponsors	en	genodigden	-	
in	totaal	92	personen	-	getrakteerd	op	
een	barbecue	en	een	feest	met	loterij	
en	veiling	in	Golfpark	Biltse	Duinen.	
Ook	werden	diverse	prijzen	uitgereikt	
aan	 degenen	 die	 hadden	 uitgeblon-
ken	 tijdens	 het	 toernooi.	 Directeur	
Chris	 Israel	 van	Christophorus	 hield	
een	speech	waarin	hij	benadrukte	dat	
de	naam	Bilthoven	altijd	een	warme	
klank	bij	hen	zal	hebben.	Christopho-
rus	is	van	plan	met	de	opbrengst	van	
het	 streetgolf	 toernooi	 een	 snoezel-
ruimte	voor	de	cliënten	 in	 te	 richten	
en	nieuwe	muziekinstrumenten	te	ko-
pen	ter	vervanging	van	versleten	ma-
teriaal.	 In	 een	 snoezelruimte	kunnen	
kinderen	 met	 een	 verstandelijke	 of	
emotionele	beperking	tot	rust	komen.	
Hen	wordt	 een	 ontspanningsgerichte	
activiteit	 geboden	 aan	 de	 hand	 van	
zintuiglijke	prikkels	door	middel	van	
licht,	 geluid,	 tast,	 geur	 en	 eventueel	
smaak.

Golftoernooi brengt 11.500 euro op 
voor stichting Christophorus

door Lilian van Dijk

Zaterdag 21 mei vond voor de zesde keer het Bilthoven Streetgolf plaats, een golftoernooi 
dat jaarlijks wordt georganiseerd door de Ronde Tafel Bilthoven. Het goede doel was evenals 

vorig jaar de stichting Christophorus, die tegenwoordig onder de Amerpoort valt. 
De opbrengst was 1500 euro hoger dan in 2010.

Deelnemers, leden van De Ronde Tafel en enkele sponsors poseren op het 
Vinkenplein vlak voor aanvang van het toernooi.

Bij het Heidemeertje moest de bal naar een plek aan de overkant worden 
geslagen.

Wethouder	 Bert	 Kamminga	 opende	
afgelopen	 donderdag	 een	 bijeen-
komst	 over	 Buurtbemiddeling	 in	 de	
Mathildezaal	 van	 gemeentehuis	 Jag-
tlust.	Hij	vertelde	over	zijn	eerste	per-
soonlijke	 kennismaking	 met	 media-
tiontraining.	 Mediationvaardigheden	
helpen	 volgens	 Kamminga	 erg	 om	
ook	 in	 je	 persoonlijke	 leven,	 gezin,	
vrienden-	 en	 kennissenkring	 conlic-
ten	 te	 beheersen	 voor	 ze	 escaleren:	
‘En	het	 is	buitengewoon	motiverend	
om	te	ontdekken	dat	mede	door	jouw	
toedoen	buurtbewoners	die	elkaar	een	
tijd	niet	zagen	staan	elkaar	weer	groe-
ten’.	Kamminga	beschouwt	de	erken-
ning	 door	 de	 Adviescommissie	 als	
een	 groot	 compliment	 voor	 coördi-
nator	Frieda	Boekel	en	contactvrouw	
Annemieke	Vos.	Zie	ook	pagina	12.

Kamminga: 
‘Erkenning een groot compliment’

door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt heeft groen licht gegeven om het project buurtbemiddeling voorlopig voort 
te zetten en bewoners bij te blijven staan bij overlastsituaties. Tevens heeft buurtbemiddeling 

De Bilt, als een van de eerste projecten in Nederland, een oficiële erkenning ontvangen van het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het project voldeed aan alle opgestelde 

kwaliteitsnormen. Dubbele erkenning dus voor het succesvolle project in de gemeente De Bilt.

Wethouder Bert Kamminga: ‘Erkenning van Buurtbemiddeling De Bilt is een 
groot compliment’.

Vrijwilligers gezocht 
voor Schutsmantel

De Schutsmantel is een modern woon/zorg complex voor 
ouderen waar naast de basiszorg, meerzorg, dagverzorging, 

de mogelijkheid voor kortdurende opname en/of 
overbruggingszorg geboden wordt.

De	vakantietijd	is	geen	plezierige	periode	voor	ouderen	omdat	familieleden	
en	vaste	verzorgers	voor	kortere	of	langere	tijd	afwezig	zijn.	Om	dit	te	com-
penseren	is	er	dit	jaar	in	Schutsmantel	een	speciaal	activiteitenprogramma	
met	Nederland	vakantieland	als	hoofdthema	waarbij	steeds	een	ander	deel	
van	Nederland	centraal	staat.

Omdat	 in	 deze	 periode	 ook	 vaak	 de	 vaste	 vrijwilligers	 op	 vakantie	 zijn,	
is	er	dringend	behoefte	aan	helpende	handen	in	deze	periode.	Vindt	u	het	
leuk	om	wat	extra’s	te	beteken	voor	een	ander	dan	bent	u	van	harte	welkom	
om	te	assisteren	bij	de	activiteiten.	Het	varieert	van	helpen	met	kofie/thee	
schenken,	assisteren	bij	creatieve	activiteiten,	wandelen,	bij	mooi	weer	hel-
pen	bij	het	 jeu	de	boules	enz.	Ook	zijn	vrijwilligers	die	bijvoorbeeld	een	
muzikale	invulling	kunnen	geven	aan	een	zondagmiddag	welkom.	Kunt	u	
een	lezing	geven	over	een	mooi	stukje	Nederland	,	of	bent	u	misschien	een	
verzamelaar	en	kunt	u	hier	wat	van	laten	zien	en	vertellen	dan	wordt	dat	
zeer	op	prijs	gesteld.	
Voor	de	woensdag	en	donderdagmorgen	 is	er	nog	behoefte	aan	creatieve	
vrijwilligers	die	door	het	jaar	heen	kunnen	helpen	met	het	maken	van	kaar-
ten,	breien	en	ondersteunen	bij	tekenen	en	schilderen.

Voor	vragen	kunt	u	terecht	bij	Marlies	Dijkkamp-Berns,	activiteiten	en	vrij-
willigerscoördinator;	 telefoon	 030	 2286911	 of	 per	 e-mail	 m.dijkkamp@
warandeweb.nl

‘Liefdevolle handen, daar waar het kan’
Uitgelicht uit de Goed Gevoel Gids: 

Inge Maria de Haan - Happy Colours creative
Praktijk	Happy	Colours	Creative	van	
Inge	Maria	de	Haan	 is	niet	 zomaar	
een	massagesalon.	Door	middel	van	
unieke	helende	mix	lichaamsverzor-
ging	met	geuren	en	kleuren	helpt	zij	
mensen	op	een	zachte	manier	weer	
in	balans	te	komen.

‘Geuren	 en	 kleuren	 helpen	 om	 te	
koesteren	en	balans	te	brengen.	Het	
samen	maken	 van	 de	 olie	 of	 gel	 is	
al	heel	leuk	en	de	geuren	geven	een	
positieve	ervaring.	Kleuren	roepen	herinneringen	op	of	brengen	emotie	in	
beweging.’	De	olie	die	ontstaat	vertelt	een	heel	verhaal.	Praten,	zoals	vaak	
wordt	gevraagd	bij	andere	therapieën,	is	dan	ook	niet	altijd	nodig.	De	olie	
of	gel	geeft	de	informatie	om	bij	de	kern	uit	te	komen.

Inge	Maria	gaat	er	vanuit	dat	lichaam	en	emotie	een	geheel	vormen	met	de	
geest.	Haar		aanraking	wordt	met	grote	zorgvuldigheid	op	jouw	behoefte	af-
gestemd.	‘Soms	raken	we	van	onszelf	vervreemd	door	ziekte,	scheiding	of	
andere	stress.	Aanraking	is	een	eerste	levensbehoefte,	die	ons	weer	terug	bij	
onze	spirit	brengt.	Mensen	die	al	vertrouwd	zijn	met	massage	komen	graag,	
maar	 vooral	 ook	mensen	die	 het	moeilijk	 vinden	om	aangeraakt	 te	wor-
den	of	hun	emotie	te	verwerken	voelen	zich	op	hun	gemak	bij	Inge	Maria.	
Voor	meer	informatie	kun	je	Inge	Maria	bereiken	via	www.happycolours.
nl	of	06-54330160



En wat is hierop uw 
antwoord ..?

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

Met onze Hortensia’s gaat u een verbintenis
aan voor lange tijd, want ze zijn nogal trouw
en blijven maar bloeien, en bloeien, en bloeien

En deze week heeft u een extra reden om 
volmondig ja te zeggen, want alle 
Hortensia’s mogen met u mee voor slechts

DRIEKWART VAN DE PRIJS

Aanbieding geldig t/m 31 mei a.s.Aanbiedin

Hortensia’s
korting
aan de 
kassa

Vele kleuren en variëteiten
25%

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

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

RENAULT VEL-SATIS 3.5 V6 AUT
2002, 96.000, GRIJS MET, 

HALF LEDER, CLIMATE C, ER, 

CV, SB, ESP, CRUISE C, LMV, 

PARKEERH, RAD/CD,

€ 8.250,- 

AUTO VAN DE WEEKTYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C4 PICASSO 1.8 16V LPG G3 2008 97.000 ZILV GRIJS MET,CRUISE C,CLIMATE C,TREKH,ER,CV,

ABS,ESP,RAD/CD,REGENS,  € 15.250,00 

PEUGEOT 107 1,0 12V 5DRS 2009 70 000 BLAUW MET,AIRCO,ER,CV,SB,RAD/CD,ABS  € 7.800,00 

PEUGEOT 205 1.4 GENERATION 1997 214.000 ROOD,ER,CV,NIEUWE APK,  € 1.250,00 

PEUGEOT 206 1.1 3DRS XR 2002 162.000 ZILV GRIJS MET,LMV,SB,ER,CV,  € 3.450,00 

PEUGEOT 307 1.6 16V 5DRS 2001 166000 CLIMATE C,ER,CV,SB,RAD/CD,  € 4.400,00 

RENAULT CLIO 1.4 16V,AUT 2002 GRIJS MET,CLIMATE C, ER,CV,SB,RAD.CD,ABS  € 5.950,00 

RENAULT VEL-SATIS 3.5 V6 AUT 2002 96.000 GRIJS MET,HALF LEDER,CLIMATE C,ER,CV,SB,ESP

CRUISE C,LMV,PARKEERH,RAD/CD,  € 8.250,00 

RENAULT MEGANE CABRIO 2.0 2000 124.000 D BLAUW MET,CRUISE C,ER,CV,SB,RAD/CD,ABS,

LEDER INT,AIRCO,LMV,  € 4.950,00 

VOLVO XC70 2.4T AUTOMAAT 2000 199.000 BLAUW MET,LEDER INT,CLIMATE C,ABS,ASR,ER,

CRUISE C,RAD/CD,TREKH,ABS,CV,SB,  € 10.500,00 

11
0
6

Uw vakantie begint 
pas écht als u bij 
ons bent geweest. 
Met een testament 

gaat u met een 

gerust gevoel 

op vakantie. 

Omdat u dan alles 

goed geregeld heeft. 

www.houwingvanbeek.nl/voogdij

Soestdijkseweg Zuid 251-A
3721 AE  Bilthoven
T (030) 229 08 11
E info@houwingvanbeek.nl

Met frisse voeten het voorjaar in?
Maak een afspraak met onze pedicure, Lydia van Vliet,
in de George in der Maur beterlopenwinkel.0346-259459.
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• 

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

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

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten
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advertentie

De	 nieuwe	 productie	 heet	 Binnens-
kamers.	 Bij	 iedere	 voorstelling	 gaat	
het	om	drie	op	zichzelf	staande	een-
akters	 rond	het	 thema	driehoeksver-
houdingen	 die	 op	 drie	 plekken	 in	
Huize	Voordaan	worden	uitgevoerd.	
Onder	 leiding	van	een	gids	gaan	de	
bezoekers	 vanuit	 het	 Theatercafé	 in	
dorpshuis	De	Groene	Daan,	gelegen	
aan	 de	 achterkant	 van	 Huize	 Voor-
daan,	naar	de	juiste	speellocatie.	Tij-
dens	de	pauze	en	ook	na	aloop	kan	
het	 publiek	 in	 het	 Theatercafé	 van	
een	drankje	genieten.

Nieuwe acteurs 
Theater	 in	 ’t	 Groen	 werkt	 dit	 keer	
met	 drie	 regisseurs:	 naast	 artistiek	
leider	Timon	Blok	zijn	dat	Nelly	van	
der	Geest	en	Erika	Mous.	Onder	hun	
leiding	 wordt	 er	 wekelijks	 gerepe-
teerd	 in	Huize	Voordaan.	Afgelopen	
januari	 heeft	 Erika	 Mous	 een	 spel-
training	verzorgd,	zowel	voor	acteurs	
die	 eerder	 mee	 hebben	 gedaan	 als	
voor	nieuw	talent.

Tot	 de	 laatste	 categorie	 behoort	 bij-
voorbeeld	 Renata	 Bruineman	 uit	
Maartensdijk,	 in	 het	 dagelijks	 leven	
docent	 communicatiemanagement	
op	 de	 School	 voor	 de	 Journalistiek.	
Iedere	woensdagavond	werkt	ze	on-

der	de	bezielende	leiding	van	Timon	
Blok	aan	het	hilarische	stuk	Op	volle	
zee.	‘Sommige	tekstgedeelten	lees	ik	
thuis	of	aan	vrienden	voor	en	die	luis-
teren	in	het	begin	aandachtig,’	vertelt	
Renata.	‘Totdat	ze	uitroepen:	‘Wat	is	
dit	voor	tekst?’	En	dat	zegt	veel	over	
de	 inhoud:	 alles	 draait	 namelijk	 om	
valse	redenaties,	manipulaties,	drog-
redenen...	 Ik	 vind	 het	 een	 heel	 leuk	
stuk	om	te	spelen,	het	wordt	namelijk	
steeds	hilarischer	en	absurdistischer.’

Meester
Jochem	 Tims,	 meester	 van	 groep	 6	
op	basisschool	De	Nijepoort	in	Groe-
nekan,	 heeft	 een	 rol	 in	 Twee	 oude	
vrouwtjes,	 een	 eenakter	 gebaseerd	
op	twee	verhalen	van	Toon	Tellegen.	
Jaren	 geleden	 volgde	 hij	 cursussen	
toneel	 op	 de	 HKU,	 de	 Hogeschool	
voor	de	Kunsten	Utrecht.	Vervolgens	
richtte	 hij	 samen	 met	 medecursis-
ten	een	eigen	 toneelgroep	op:	Hotel	
Dolly.	 ‘We	 deden	 veel	 improvisatie	
waarbij	we	onze	eigen	teksten	maak-
ten	en	zorgden	voor	nogal	wat	spek-
takel	 tijdens	de	voorstellingen,’	ver-
telt	hij.	‘Op	een	gegeven	moment	had	
ik	 dat	 wel	 gezien.	 Nu	 leer	 ik	 onder	
leiding	van	Nelly	van	der	Geest	om	
me	in	te	leven	in	een	rol	en	dat	is	een	
geweldige	ervaring.’

Zelf	 werkt	 Jochem	 overigens	 ook	
met	 toneeltalent.	 Iedere	 vrijdagmid-
dag	geeft	hij	drama	in	groep	zes	van	
De	Nijepoort.	Improviseren	in	kleine	
groepjes	over	een	emotie,	een	bepaal-
de	plek	of	een	handeling.	‘We	zijn	er	
aan	het	begin	van	het	schooljaar	mee	
begonnen	 en	de	 kinderen	hebben	 er	
nog	steeds	niet	genoeg	van.	Zelfs	als	
we,	zoals	afgelopen	week,	op	school-
reis	 gaan,	 vragen	 ze	of	 de	dramales	
toch	 alsjeblieft	 naar	 een	 andere	 dag	
kan	verschuiven.’

Zes voorstellingen
De	 avondvoorstellingen	 van	 Bin-
nenskamers	vinden	plaats	op	vrijdag	
17	 juni,	 zaterdag	18	 juni,	woensdag	
22	juni	en	vrijdag	24	juni.	Ontvangst	
in	 het	 Theatercafé	 in	 Dorpshuis	 de	
Groene	 Daan	 vanaf	 19.15	 uur,	 aan-
vangstijd	 programma	19.45	 uur.	De	
matinee	 vindt	 plaats	 op	 zondag	 19	
juni	 en	 zondag	 26	 juni.	 Ontvangst	
in	 het	 Theatercafé	 in	 Dorpshuis	 de	
Groene	 Daan	 vanaf	 13.15	 uur,	 aan-
vangstijd	programma	13.45	uur.
Kaartjes	 à	 €	 10,-	 (voor	 drie	 eenak-
ters!)	 zijn	 te	 koop	 in	 de	webwinkel	
via	 www.dorpspleingroenekan.nl	
waar	alle	informatie	over	de	nieuwe	
productie	 Binnenskamers	 te	 lezen	
valt.	

LET OP:	
Helaas is deze locatie niet geschikt 
voor invaliden of mensen die slecht 
ter been zijn, omdat er geen lift is in 
Huize Voordaan. Bezoekers wordt 

gevraagd zoveel mogelijk op de iets 
te komen. Parkeren is mogelijk op 
de parkeerplaats van dorpshuis De 
Groene Daan, in de Grothelaan of in 
omliggende straten.

Theater in ’t Groen speelt in juni Binnenskamers
Drie eenakters in Huize Voordaan

Na twee succesvolle producties – Een Midzomernachtsdroom in 2008 en De Revisor in 2010 – komt 
Theater in ’t Groen dit keer met een kleine productie op een bijzondere locatie. Op vier avonden 

en twee zondagmiddagen in juni speelt dit Groenekanse theatergezelschap in Huize Voordaan, het 
markante en statige pand aan de Groenekanseweg, eigendom van EMC Leren in Bedrijf. Oprichter 

Henk Maas heeft het pand geheel belangeloos ter beschikking gesteld.

De cast van Binnenskamers: op de achterste rij, van links naar rechts: Luc 
van der Linden (de man met de hoed), Jannie Baron, Nelly van der Geest 
(regisseur), Erika Mous (regisseur), Timon Blok (regisseur) en Thomas 
Vencken. Op de voorste rij van links naar rechts: Ton Kaffka, Renata 
Bruineman, Brigitte Kant, Daphne de Wild, Ilja Raspe, Jochem Tims, Frøydis 
Ihle en Floris Kant. Voor de groep op de grond: Gislind Stuut.

C1000 Maartensdijk 
zes dagen ruim open

door Marijke Drieenhuizen

Met ingang van donderdag 26 mei 2011 is de C1000 in 
Maartensdijk van maandag tot en met zaterdag open van acht 

uur ‘s morgens tot acht uur ’s avonds. De consument kan zo 
ook na een werkdag of een dagje uit op de zaterdag toch nog 

zijn noodzakelijke boodschappen doen.

Al	26	jaar	runt	Johan	de	Zeeuw	supermarkten.	Evenzo	lang	probeert	hij	mo-
gelijkheden	te	zien	en	kansen	te	pakken.	Ruimere	openingstijden	voor	zijn	
C1000	in	Maartensdijk	houden	hem	al	twee	jaar	bezig.	Onlangs	heeft	hij	de	
beslissing	genomen	om	er	gewoon	voor	te	gaan,	natuurlijk	heeft	hij	in	zijn	
overweging	de	mening	van	zijn	personeel	meegenomen.	

Nooit op zondag
´Ruimere	openingstijden	om	de	klanten	te	blijven	binden,	dat	is	waar	we	het	
voor	doen´,	vertelt	Johan	de	Zeeuw.	´Ik	ben	blij	dat	de	beslissing	genomen	
is,	we	hebben	er	met	z´n	allen	echt	zin	in.	Het	is	weer	spannend´.	De	C1000	
is	Maartensdijk	loopt	goed.	́ Ik	klaag	niet.	Maar	ik	wil	wel	bezig	blijven	met	
nieuwe	uitdagingen.	Ik	wil	zeker	niet	achterover	gaan	leunen.	Het	moet	een	
uitdaging	blijven	om	de	klanten	die	we	al	hebben	binnen	te	houden	en	die	
we	nog	niet	hebben	over	de	streep	te	trekken.	Deze	ruimere	openingstijden	
geven	mensen	die	werken	ook	de	gelegenheid	om	na	werktijd	in	hun	eigen	
woonplaats	 de	 benodigde	 boodschappen	 te	 doen´.	 Hij	 vertelt	 vervolgens	
nog	dat	hij	er	voor	is	dat	winkels	langer	open	gaan,	maar	dat	hij	zelf	nooit	
op	zondag	open	zal	gaan.

Voor	 eigenaar	 Cees	 Vermeulen	 wa-
ren	in	zijn	jeugdjaren	schilderdoosjes	
voor	 kinderen	 taboe.	 Zijn	 vader	 had	
een	 schildersbedrijf	 en	 de	 creatieve	
uitspattingen	 van	 beide	 zoons	 wer-
den	derhalve	gevoed	met	heuse	schil-
derkwasten	 en	 een	 ruim	 assortiment	
verfblikken.	 Een	 betere	 basis	 om	 je	
kinderen	in	je	voetsporen	te	laten	tre-
den,	bestaat	kennelijk	niet	want	bei-
den	zijn	 inmiddels	zelfstandig	 in	het	
schildersvak.

HuisSchilderPlan
Cees	startte	12	½	jaar	met	zijn	bedrijf	
en	verrricht	voornamelijk	werk	voor	
particulieren	en	Verenigingen	van	ei-
genaren.	 Sikkens	 sloot	 Cornelle	 aan	
bij	 het	 Sikkens	 HuisSchilderplan®.		
Een	 meerjaren	 onderhoudsvisieplan	
voor	 de	 particuliere	 woning.	 Het	
HuisSchilderPlan®	 kent	 unieke	 ga-
ranties	 en	 maakt	 uitsluitend	 gebruik	
van	 speciaal	 daarvoor	 aangestelde	
schildersbedrijven.

Nog jaren
Cees:	 ‘Eén	 ding	 heb	 ik	 al	 jong	 ge-
leerd:	Je	staat	absoluut	voor	de	kwa-
liteit	van	je	werk;	anders	moet	je	het	
niet	doen.	Ik	heb	een	gedegen	vakop-
leiding,	maar	natuurlijk	ook	veel	van	

mijn	vader	geleerd	waar	ik	vanaf	mijn	
16e	 gewerkt	 heb.	 Het	 stuk	 vakman-
schap	 is	1,	maar	net	dat	 stukje	extra	
aandacht	 voor	 de	 klant	 en	 de	 per-
soonlijke	benadering	maken	het	af.	Ik	
hoop	het	nog	jaren	te	kunnen	doen.’

Koper voor Cornelle
Schildersbedrijf Cornelle hanteert al 12 ½ jaar de kwast. 

Kwaliteit en vakmanschap zijn de ingrediënten voor het succesvolle bestaan 
van dit Bilthovense bedrijf dat deze maand het koperen jubileum viert.

Cees Vermeulen hanteerde de kwast al op jonge leeftijd.

De	Theetuin	Bilthoven	aan	de	Spoor-
laan	 11is	 een	 ecologische,	 zelf	 ont-
worpen	 tuin	 met	 veel	 aparte	 plan-
tensoorten,	 Franse	 potager,	 Engelse	
tuinkamers,	 boompioenenhoek,	 ro-
zenborders,	 vruchten-	 en	 notenbo-
men.	

De	seizoenopening	vindt	plaats	in	de	
vorm	van	een	Open	Dag	op	zaterdag	
28	mei	 van	 10.00	 tot	 16.00	 uur	met	
gezellige	kraampjes	met	plantenstek-
ken,	curiosa	en	eigen	gemaakte	chut-
neys	 en	 jams.	 Verder	 zijn	 kofie	 en	
thee	 verkrijgbaar	 met	 eigengemaakt	

gebak	en	er	zijn	curiosa	en	stekjes	te	
koop.	
Openingdagen:	 elke	 woensdag	 in	
juni;	de	eerste	twee	woensdagen	van	
juli	 en	 de	 laatste	 twee	 woensdagen	
van	 augustus.	 Openingstijden:12.00	
tot	17.00	uur.	

Open dag Theetuin Bilthoven
Perkplanten.

Diverse soorten. 

Potmaat 17 cm. Per stuk

van 3,99Dvoor 

2,49

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Agenda Dorpsraad Groenekan 

30 mei 2011

Aanvang: 20.00 uur
Einde: 22.00 uur
Locatie:  Dorpshuis de Groene Daan

1.  Presentatie Plusplan recreatiegebied  Ruigenhoek
2.  Vaststellen agenda
3.  Naamsbekendheid van de dorpsraad
4.  Functieverdeling binnen Dorpsraad
5.  Voortgang n.a.v. evaluatie thema avond
6.  Naamsbekendheid Dorpsraad
7.  Vervolg ring Utrecht, A 27, info stand van zaken, KW weg, 

Geluidsschermen
8.  Informatie over lopende zaken

U bent van harte welkom bij  deze vergadering en wanneer 
u punten wilt inbrengen kunt u deze vooraf  per email door-
geven of  voorafgaand aan de vergadering bij de secretaris 
indienen.

Informatie en contactgegevens: 
www.dorpspleingroenekan.nl/dorpsraad
Nicolien Curiere-trommelen, secretaris
e: nicoliencuriere@casema.nl

De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen 
hun eigen berichten uit de wijken en dorpen kunnen plaatsen. 

Landelijke Buitenspeeldag; Wie doet mee?

Op woensdagmiddag 1 juni 2011 is het weer Buitenspeeldag! Een mooie gelegenheid voor 
de kids om een frisse neus te halen en lekker buiten te spelen. Op verschillende plekken in 
Nederland worden er op deze (hopelijk) stralende dag leuke activiteiten georganiseerd zodat 
kinderen lekker buiten kunnen spelen met hun vriendjes en klasgenootjes.

Buitenspeeldag in uw buurt?
Lijkt het u ook leuk om Buitenspeeldag in uw buurt te organiseren? Schrijf  u dan in via de website 
www.buitenspeeldag.nl en ontvang na inschrijving een gratis startpakket. Daarnaast kunt u op 
deze site ook volop inspiratie opdoen voor leuke en originele activiteiten waardoor de kinderen 
zich geen seconde zullen vervelen.

Bijdrage gemeente
In het kader van het Wijk- en Dorpsgericht draagt de gemeente graag een steentje bij aan de orga-
nisatie van een buitenspeeldag, straat- of  buurtfeest. Als u een dergelijk evenement organiseert 
kunt u de gemeente vragen om een bijdrage te leveren vanuit het budget Wijk- en Dorpsgericht 
Werken. Dit kunt u per mail aanvragen bij uw wijkcontactambtenaar. 

Melden evenement
Voor kleine evenementen zoals een buitenspeeldag hoeft u geen vergunning aan te vragen, maar 
u moet wel een melding indienen. Dit kan via een formulier op de gemeentelijke website www.
debilt.nl. Als u zoekt op de term ‘buurtfeest’ en dan doorklikt naar ‘Buurt- of  straatfeest mel-
den’, komt u op de pagina waar u het formulier voor de melding vindt. Met het invullen van het 
formulier kunt u ook aangeven of  u de straat wilt laten afzetten. 

Tips
Op verschillende websites kunt u ideeën vinden om de dag te vullen en bijvoorbeeld aandacht te 
besteden aan de 30km zone in uw buurt. Dit kan op www.veiligverkeernederland.nl. Hier is een 
handleiding te vinden (zoek op ‘straatspeeldag’). Campagnemateriaal voor een 30km zone vindt 
u op www.nederlandveilig.nl/houjeaandesnelheidslimiet.  

Wijkcontactambtenaar
Gerard Kosterman, T. (030) 228 94 91, E. kostermang@debilt.nl

Dubbele erkenning voor Buurtbemiddeling De Bilt

De gemeente De Bilt heeft groen licht gegeven om het project buurtbemiddeling voorlopig voort 
te zetten en bewoners bij te blijven staan bij overlastsituaties. Tevens heeft buurtbemiddeling 
De Bilt, als een van de eerste projecten in Nederland, een officiële erkenning ontvangen van 
het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Dubbele erkenning dus voor het 
succesvolle project in de gemeente De Bilt.

Buurtbemiddeling succesvol
Op 4 april 2009 kreeg buurtbemiddeling het startsein voor twee jaar. 15 Enthousiaste vrijwilligers 
gingen aan de slag om bewoners kosteloos en onpartijdig bij te staan in geval van burenoverlast. 
En met succes;  88 bewoners vonden tot nu toe de weg naar buurtbemiddeling en velen van hen 
kunnen inmiddels weer rustig ademhalen en genieten van hun buurt.
Omdat het belangrijk is dat buurtbemiddelingsprojecten kwalitatief  goed werk verrichten, stelde 
het CCV begin 2011 diverse kwaliteitsnormen op en konden projecten zich hierop profileren. 
Buurtbemiddeling De Bilt voldeed aan alle eisen en ontving deze week de verklaring tot erken-
ning.

Goede samenwerking
Coördinator Frieda Boekel prijst zich gelukkig met haar deskundige team vrijwilligers, de posi-
tieve medewerking van de gemeente en de prettige samenwerking met politie, BOA’s en andere 
instellingen
“Met elkaar gaan we voor woongenot in de hele gemeente en geven we gelegenheid aan alle bewo-
ners om samen overlastsituaties op te lossen.” Naast deze samenwerking speelt ook het vertrou-
wen in de aanpak een grote rol bij het succes. Frieda hoopt dat uiteindelijk het vragen om hulp 
bij een goed gesprek tussen buren net zo normaal wordt als je haren laten knippen bij de kapper.

Contact
Voor meer informatie, advies of  ondersteuning kunt u op maandag en donderdag bellen naar 
Frieda Boekel, T. (030) 267 77 88.

Reparatie beeld Portret van een jonge vrouw

In het park van Voordaan staat langs de Groenekanseweg het beeld van Charles Weddepohl 
Portret van een jonge vrouw. Geconstateerd is dat aan het bronswerk van dit beeld schade is 
ontstaan door slijtage. Het beeld zal daarom op woensdagmiddag 18 mei worden verwijderd door 
een bronsgieter om structureel te worden opgeknapt. Daarna zal het zo snel mogelijk worden 
herplaatst.

Informatiebijeenkomst Plusplan 

recreatiegebied Ruigenhoek

Recreatiegebied Ruigenhoek krijgt extra voorzieningen 
zoals wandelpaden en een waterspeelpark. Deze uitbreiding 
heet Plusplan Ruigenhoek, en is een gezamenlijk initiatief 
van de gemeente Utrecht, het recreatieschap en de 
gemeente De Bilt. 

Het Plusplan is nu definitief  vastgesteld na een traject 
waarbij inwoners betrokken zijn. Bent u nieuwsgierig naar 
de plannen? Kom dan op 30 mei aanstaande om 20.00 uur 
naar het dorpshuis de Groene Daan, Groenekanseweg 87 
in Groenekan. 

De gemeente Utrecht, het recreatieschap en de gemeente 
De Bilt hebben een overeenkomst ondertekend voor de 
uitvoering van het Plusplan Ruigenhoek. De benodigde 
bestemmingsplan-procedure op Utrechts grondgebied is 
doorlopen. Daarnaast is het plan eerder al ter reactie 
voorgelegd aan omwonenden en belanghebbenden. Dit 
resulteerde onder meer in het verplaatsen van een brug en 
een wandelpad en het plaatsen van kleinere speeltoestellen 
vanwege de privacy van omwonenden.

Meer informatie
Het recreatieschap is opdrachtgever van het plan en voert 
het met de gemeenten De Bilt en Utrecht uit. Naar verwach-
ting is het plan eind 2011 afgerond. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij dhr. P. Smit van de gemeente De Bilt (tel.
nr.: 030-228 9439, e-mail: smitp@debilt.nl). Op de website 
van de gemeente kunt u het plan inzien. Zie www.debilt.
nl, onder achtereenvolgens ‘vrije tijd’ en ‘recreatie en toe-
risme’.

U zoekt - U vindt
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Stichting	 Storm	 heeft	 het	 initiatief	
genomen	 voor	 de	 tentoonstelling	
KAAP	 en	 de	 kunstenaar	 Tjong	Ang	
heeft	gezorgd	voor	de	samenstelling.	
Dertien	kunstenaars	uit	acht	verschil-
lende	landen	laten	hun	werk	zien	dat	
voor	kinderen	gemaakt	 is.	De	kunst-
werken	zijn	ook	speciaal	voor	KAAP	
vervaardigd.	 Het	 bijzondere	 van	 de	
kunstwerken	is	dat	je	niet	van	tevoren	
weet	 wat	 je	 te	 wachten	 staat.	 Daar-
door	 is	 de	 tentoonstelling	 een	 grote	
ontdekkingsreis	 voor	 kinderen.	 De	
kunstenaars	 hebben	 bij	 het	 maken	
van	 hun	 kunstwerk	 rekening	 gehou-
den	met	de	 locatie.	Fort	Ruigenhoek	
is	 een	 voormalig	 militair	 fort	 en	 de	
bunkers	 liggen	verscholen	onder	be-
groeide	 heuvels.	 Om	 het	 fort	 loopt	
een	 gracht	 en	 een	 ophaalbrug	 geeft	
toegang	tot	het	fort.	De	omgeving	van	
Fort	Ruigenhoek	is	een	waar	wandel-	
en	 ietsparadijs	met	 stille	weggetjes,	
sloten,	weilanden	en	bomen.

De eerlijkheid van de bezoeker
De	kunstenaars	maken	 dankbaar	 ge-
bruik	van	de	geheimzinnige	locatie	in	

de	natuur.	Erica	van	Loon	maakt	bij-
voorbeeld	een	kunstwerk	waarin	ze	de	
natuur	via	een	sculptuur	onderzoekt.	
Yoko	 Semaya	 en	 Lindsey	 Housden	
maken	van	de	bunkerheuvels	van	het	
fort	levende	organismen	van	elastiek.	
Het	zenuwstelsel	van	het	fort	kan	bij	
hen	worden	bespeeld.	Mella	Jaarsma	
en	Nindityo	Adipurnomo	maken	een	
werk	waarin	de	bezoeker	zelf	de	ont-
dekkingsreiziger	 wordt.	 Je	 kunt	 let-
terlijk	in	hun	schoenen	staan.	

Frank	Koolen	 bedenkt	 dat	 Fort	Rui-
genhoek	 een	 archeologische	 vind-
plaats	zou	kunnen	zijn	en	vraagt	zich	
af	wat	er	dan	opgegraven	zou	worden.	
Tintin	Wulia	 laat	 de	 wereld	 zien	 als	
een	 plattegrond	 van	 bloeiende	 pot-
planten.	De	vraag	 is	 hoe	 je	 de	bloe-
men	met	verschillende	kleuren	moet	
rangschikken	 om	 het	 wereldbeeld	
naar	je	zin	te	maken.	Praneet	Soit	sti-
muleert	 hert	 voorstellingsvermogen	
van	kinderen	door	tekeningen	die	hij	
heeft	gemaakt	in	Amsterdam	en	Cal-
cutta	over	elkaar	te	leggen.	De	eerlijk-
heid	 van	 de	 bezoekers	 wordt	 getest	

bij	Pilvi	Takala:	hij	biedt	euromunten	
aan	in	een	beveiligde	omgeving.	

Hoe zien kinderen hun vader?
KAAP	 is	 gericht	 op	 kinderen,	 maar	
ouders	 kunnen	 er	 ook	 veel	 plezier	
beleven.	 Kunstenaar	 Yeondoo	 Jung	
vraagt	kinderen	hoe	ze	hun	vader	zien	
en	 laat	 het	 beeld	 dat	 kinderen	 van	
hem	hebben	zien	in	foto’s	zien	die	ze	
gemaakt	heeft	met	de	kinderen.	Ter-
wijl	kinderen	ronddolen	op	het	terrein	
kunnen	 ouders	 onder	 de	 bomen	 ge-
nieten	van	een	drankje	en	een	hapje.	
Bij	 slecht	weer	 is	er	een	café	 in	een	
bunker.	 KAAP	 is	 bedoeld	 voor	 kin-
deren	vanaf	zeven	jaar,	maar	de	hele	
familie	is	van	harte	welkom.

KAAP	wordt	zondag	29	mei	oficieel	
geopend	door	wethouder	Kamminga.	
Kaap	en	 is	 t/m	10	 juli	 elke	 zaterdag	
en	 zondag	 van	 10.00	 uur	 tot	 18.00	
uur	 geopend.	 Ook	 met	 Hemelvaart	
(donderdag	2	juni),	vrijdag	3	juni	en	
op	Pinkstermaandag	(13	juni)	is	Kaap	
geopend	voor	bezoek.	Kijk	voor	meer	
informatie	op	www.kaapweb.nl.

Kinderen en kunst bij KAAP
door Sylvia van der Laan

Vanaf zondag 29 mei is Fort Ruigenhoek in Groenekan weer het domein van kinderen en kunst. De 
jaarlijkse kunsttentoonstelling KAAP geeft kinderen tot en met 10 juli gelegenheid kennis te maken 

met bijzondere kunstvormen.

Kunst bij KAAP is nooit wat het lijkt.

De	school	was	veranderd	in	een	pand	
dat	 het	 midden	 hield	 tussen	 een	 be-
drijvengebouw	 en	 een	 warenhuis.	
Veel	 kinderen	 hadden	 zich	 verkleed	
om	 te	 laten	 zien	 wat	 ze	 later	 mis-
schien	 zouden	 willen	 worden.	 Zo	
liepen	 er	 onder	 meer	 jonge	 boeren	
en	 boerinnen,	 een	 brandweerman,	
een	serveerster,	een	voetballer	en	een	
militair	rond.	Andere	kinderen	waren	
te	 vinden	 in	 kramen	 waar	 de	 meest	
uiteenlopende	 spullen	 werden	 ver-
kocht.	De	meesten	daarvan	vielen	 in	
de	categorie	eten	en	drinken.	Zo	kon	
je	een	koek	kopen	bij	Tessa	Verkroost	
of	je	nagels	laten	lakken	door	Carlijn	
Lenssink.	In	een	andere	‘stand’	kon	je	

dan	weer	 een	vlecht	 in	 je	 haar	 laten	
maken	 of	 een	 broodje	 warme	 worst	
kopen.	 Rob	 Schuurman	 en	 Mark	
Schouten	hadden	een	winkeltje	waar-
in	ze	‘mooie	troep’	verkochten,	zoals	
ze	dat	zelf	uitdrukten.	Groep	7/8	had	
zelfs	een	echt	businessplan	voor	hun	
minionderneming	 ontworpen.	 Met	
een	 startkapitaal	 van	 vijf	 euro	 pro-
beerden	ze	met	hun	handeltjes	en	ac-
tiviteiten	winst	te	maken.	Ook	hadden	
ze	 in	deze	groep	beroepskeuzetesten	
gemaakt	om	te	kijken	waar	ze	goed	in	
waren	en	waar	hun	talenten	lagen.	Er	
was	een	leuke	digitale	fotopresentatie	
waarop	ze	lieten	zien	wat	ze	van	plan	
waren	te	worden.	

Verscheidenheid
Een	 verscheidenheid	 aan	 beroepen	
kwam	 voorbij	 waaronder	 advocaat,	
verpleegster,	 dierenverzorgster,	 prof-
voetballer,	 schoonheidsspecialiste,	
kok,	 militair	 maar	 ook	 directeur	 en	
berentemmer.	 De	 leerlingen	 hadden	
ook	hun	ouders	geïnterviewd	over	het	
vak	dat	deze	beoefenden.	Het	leverde	
opmerkelijke	verslagen	op.	

Ondertussen	probeerden	de	kinderen	
zoveel	 mogelijk	 te	 verkopen	 en	 te	
verdienen.	Zo	 kon	 je	 ook	met	water	
gevulde	 ballonnen	 gooien	 naar	 één	
van	de	leerkrachten.	Dat	bleek	enorm	
populair	bij	de	kinderen.	Of	je	kon	op	
een	 veldje	 naast	 de	 school	 een	 ritje	
maken	op	de	pony	‘Nanja’	van	Cato	
Willers.	Ondertussen	werd	er	ook	nog	
geplaybackt	 en	gezongen	op	het	 po-
dium.	Er	was	dus	heel	veel	te	beleven.	
‘De	bedoeling	was	dat	 de	winst	 zou	
worden	 ingebracht	 voor	 de	 aanschaf	
van	een	beamer	voor	de	school’,	ver-
telde	juf	Gerdien	Sterrenburg.	

In	 ieder	 geval	 was	 het	 wel	 de	 op-
zet	 dat	 de	 vrolijke	 chaos	 die	 in	 het	
schoolgebouw	heerste	na	aloop	weer	
zou	worden	opgeruimd	want	vrijdag-
ochtend	moest	er	weer	gewoon	wor-
den	lesgegeven.	Aan	het	einde	van	de	
avond	waren	de	meeste	kinderen	door	
hun	 voorraad	 heen.	 Er	 is	 ongeveer	
850	 euro	 opgehaald.	 Gerdien	 Ster-
renburg:	‘Daar	zijn	we	heel	blij	mee.	
De	kinderen	hebben	zich	keihard	in-
gezet!’	

Beroepen centraal in project 
bij ’t Kompas

door Martijn Nekkers

De kinderen van School met de Bijbel ’t Kompas zijn vorige week op allerlei manieren druk bezig 
geweest met het thema ‘beroepen’. Een projectgroep van leerkrachten onder leiding van juf Gerdien 

Sterrenburg had allerlei originele manieren bedacht hoe je daarmee bezig kon zijn. Afgelopen vrijdag 
konden ouders, opa’s en oma’s op school komen kijken wat het resultaat was van alle activiteiten. 

Wafels te koop!

Tennisdagen in 
Groenekan en Maartensdijk 

Onder	het	motto	‘Zonder	jou	is	er	geen	bal	aan’	worden	van	2	tot	en	met	5	
juni	2011	in	het	hele	land	de	Open	Tennisdagen	gehouden.	Lokale	tennis-
verenigingen	stellen	dan	hun	banen	open	om	vooral	niet-tennissers	op	een	
leuke	en	originele	manier	nader	kennis	te	laten	maken	met	de	tennissport.	
Begin	juni	staan	de	poorten	open	van	Tennisvereniging	Groenekan	in	Groe-
nekan	en	TV	Tautenburg	in	Maartensdijk.

Volgens	Theo	de	Vaal,	directeur	Verenigingstennis	van	de	KNLTB,	zijn	de	
tennisdagen	 vooral	 bedoeld	 om	 mensen	 die	 nog	 nooit	 of	 nauwelijks	 een	
racket	hebben	vastgehouden	te	enthousiasmeren	voor	de	tennissport.	‘Men-
sen	die	al	tennissen	en	lid	zijn	van	een	vereniging	kunnen	hun	familieleden	
en	kennissen	die	nog	niet	tennissen,	aansporen	om	tijdens	het	Hemelvaart-
weekend	de	baan	op	te	gaan.	Daarnaast	kan	men	tijdens	de	Open	Tennisda-
gen	op	eigen	initiatief	bij	de	deelnemende	tennisverenigingen	binnenstap-
pen.	Bovendien	zijn	er	verschillende	prijzen	te	winnen	voor	de	deelnemers	
en	maken	ze	kans	op	exclusieve	tennisclinics	met	Raemon	Sluiter.’

Ambassadeur
Oud-topspeler	Raemon	Sluiter	is	ambassadeur	van	de	Open	Tennisdagen.	
Ook	hij	roept	alle	niet-tennissers	op	eens	een	balletje	te	gaan	slaan.	‘En	kom	
vooral	samen	naar	de	tennisbaan.	Het	wordt	lastig	om	in	je	eentje	te	spelen.	
Niet	voor	niets	hanteren	we	het	motto	‘Zonder	jou	is	er	geen	bal	aan’!’	

Alles	 over	 de	 Open	 Tennisdagen	 is	 te	 vinden	 op	 www.tennisdagen.nl		
Bij	TV	Tautenburg	in	Maartensdijk	ben	je	welkom	vrijdag	3	juni	van	19.00	
tot	22.00	uur	(zie	ook	www.tautenburg.nl)	en	bij	Tennisvereniging	Groene-
kan	op	zaterdag	4	juni	van	12.00	tot	00.00	(zie	ook	www.tcgroenekan.nl)

Slotpresentatie 
Talentenopleiding

Zondagmiddag 22 mei was in de zaal van de Biltse Muziekschool (Henrica 
van Erpweg 2 te De Bilt) de jaarlijkse slotpresentatie van de Talentopleiding. 
De Talentopleiding is mogelijk gemaakt door Tap Uitvaartzorg, die de 
Biltse Muziekschool sinds september 2007 extra mogelijkheden voor de 
ondersteuning van muziektalent geeft. 
Uitvoerenden waren Joris Barkema en Mirte van Hout, blokluit, Charlotte 
Stroes, cello, Eline Minjon en David Crommentuijn, dwarsluit, Lea 
Hemmerlin, klarinet, Merlijn Barkema, piano en Aleid Langen, viool en 
Lucia Aerden, zang. De leeftijd van de deelnemers lag tussen de 12 en 17 
jaar. Truus Neijssen verzorgde de pianobegeleidingen en Ineke van Enk 
(coördinator van de Talentopleiding) gaf bij de programmaonderdelen een 
korte toelichting. [foto Reyn Schuurman]



KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

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

A A N B I E D I N G
Nieuwe 5008 ST 1.6 THP 

7 Persoons met Pack Premium.

kleur: Gris Shark 

Prijs normaal € 33.979,- 

nu bij ons € 30.950,-

Diverse type 3008/5008 direct leverbaar in diverse kleuren en uitvoeringen.

www.zorgboerderijnieuwtoutenburg.nl

Recreatiepark Bos Park Bilthoven zoekt z.s.m. een

Schoonmaker m/v (32 uur per week)

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, serieuze en betrouwbare kandidaat met ervaring 
in de schoonmaak die op Bos Park Bilthoven de sanitaire voorzieningen, huurchalets 
e.d. wil schoonmaken. Het betreft een functie voor 32 uur per week tot 31 oktober 2011. 

Functie-eisen
Je hebt bij voorkeur ervaring in de schoonmaak, echter, dit is geen eis. 
Jij bent lexibel, representatief en een doorzetter. 
Bovenal heb je een servicegerichte werkhouding. Je beheerst de Nederlandse taal.

Bijzonderheden
De werktijden zijn zowel overdag als in het weekend. Ook ’s avonds dien je beschikbaar 
te zijn. Dienstverband is bedoeld voor een bepaalde periode en wel tot 31 oktober 2011. 
Je werkt samen met één andere collega met wie je samen het rooster maakt.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annemieke Matser 
of Amber van den Breemer op telefoonnummer 030-228 67 77.

Geïnteresseerd? 
Stuur dan je CV en een motivatie naar info@bosparkbilthoven.nl 
t.a.v. de heer J. Aben of Bos Park Bilthoven, Burg. v.d. Borchlaan 7, 3722 GZ Bilthoven.

Bos Park Bilthoven

Vestigingen in De Bilt,
Arnhem, Apeldoorn, Lochem, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 030 - 2203800
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Ruimtelijke Ordening

Pachtzaken

Kwaliteit & Vakmanschap

Als het goed moet
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

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 INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

100% rundlederen Relaxfauteuil
Diverse modellen direct uit 
voorraad leverbaar. 
Nu vanaf € 850,00.
Nederlands fabricaat. Bezoek
onze winkel en showroom met ruim 
100 modellen of bel voor een brochure.  

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012
Sinds 1931, www.raaijeninterieurs.nl

Goed uitgerust op
 weg!

Westbroeksebinnenweg 86A, 3612 AK Tienhoven,

Telefoon 0346-281764

 

Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

Inventive Repair Dealer Thetford

 

Openingstijden: maandag 08.30 - 20.00 uur, 

dinsdag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur en zaterdag 09.00 - 12.30 uur.

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen

Aanbieding:

Tijdelijke actie Thetford: OP = OP
Aqua Rinse 2 liter 

voor de prijs van 1,5 liter
 

Tenttapijt 2.50 m breed € 11,50 per meter
(ook 3.00 m en 3.50 tegen actieprijzen verkrijgbaar)

Denkt u aan een tijdige afspraak 
voor de (BOVAG) onderhoudsbeurt?

 
Kijk voor aanbiedingen ook op onze 

vernieuwde website: www.caravannmv.nl

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.

Katten Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 
Marielle Braanker
Jaap te Kiefte
Nel Knoop 
Lesley Kolmer
Loes Koster
Marjori Lutter
Cees Meijer 
Daniëlle Orelio
Ansèl Sandberg 
Joke Struik
Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04
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De	 formele	 overdracht	 vond	 afgelo-
pen	 vrijdag	 plaats	 in	 de	 oude	 raads-
zaal	van	Jagtlust.	Burgemeester	Arjen	
Gerritsen	 verwelkomde	 de	 aanwezi-
gen;	Mevrouw	M.	Balk	 en	 de	 heren	
M.C.	 de	 Swart	 en	 B.	 de	 Wolf	 van	
het	 voormalig	 verzet,	 een	 vertegen-
woordigend	 groepje	 van	 groep	 8	 en	
de	 volledige	 groep	 7	 van	 de	 Groen	
van	 Prinstererschool.	 Burgemeester	
Gerritsen	ging	ervan	uit,	dat	groep	7	
hun	 verantwoordelijkheid	 voor	 het	
monument	goed	zouden	uitvoeren	en	
dat	zij	bij	de	volgende	herdenking	(4	
mei	2012)	een	belangrijke	rol	zouden	
willen	spelen.	

Quiz
Mevrouw	 Balk	 vertelde	 de	 leerlin-
gen	 over	 haar	 oorlogservaringen.	

Mevrouw	 Balk	 is	 de	 zuster	 van	 de	
op	 19-jarige	 leeftijd	 omgekomen	
Machiel	 Balk.	 Machiel	 studeerde	
in	Utrecht	en	zat	bij	het	verzet.	Zijn	
naam	staat	vermeld	op	het	monument	
bij	het	gemeentehuis	Jagtlust.	Zij	ver-
telde	 over	 de	 verschillende	 verzets-
groepen	in	De	Bilt.	
De	heer	de	Wolf	vertelde	hoe	hij	als	
kind	 in	 de	 oorlog	 de	 arrestatie	 van	
zijn	 vader	 verwerkte.	 Er	 werd	 een	
heuse	 oorlogsquiz	 gehouden	 met	
pittige	 vragen.	 Burgemeester	 Ger-
ritsen	 concludeerde	 tevreden	 dat	 er	
heel	veel	vragen	goed	werden	beant-
woord.	Tenslotte	 las	mevr.	Balk	 alle	
namen	van	hen	die	op	het	monument	
genoemd	 staan,	 waarna	 deze	 perso-
nen	met	een	moment	van	stilte	staan-
de	werden	herdacht.

Monument
Bij	 het	 monument	 vertelde	 burge-
meester	Gerritsen,	dat	ontwerper	Jaap	
Kaas	met	de	 leeuw	door	een	natuur-
getrouwe	weergave	de	kracht	van	het	
dier	wilde	blootleggen:	‘De	leeuw	is	
een	 scherpzinnige	 voorstelling	 van	
veel	facetten	van	oorlog	en	verzet’.	

Later	 heeft	 men	 het	 oorlogsmonu-
ment	 een	 bredere	 functie	 willen	 ge-
ven;	 ook	mensen,	 die	 na	 de	Tweede	
Wereldoorlog	door	oorlogsgeweld	of	
onderdrukking	om	het	 leven	zijn	ge-
komen	worden	herdacht.	

Tenslotte	legden	alle	leerlingen	-	twee	
aan	 twee	 -	 een	bloem	bij	 het	monu-
ment	 en	 was	 de	 formele	 overdracht	
een	feit.

Overdracht herdenkingsmonument
door Henk van de Bunt

De leerlingen van de Groen van Prinstererschool hebben het herdenkingsmonument bij het 
gemeentehuis geadopteerd. Ieder jaar vindt er op het gemeentehuis een overdracht van deze adoptie 

plaats van groep 8 aan groep 7, onder voorzitterschap van de burgemeester.

Burgemeester Arjen Gerritsen verwelkomde Mevrouw M. Balk en de heren 
M.C. de Swart en B. de Wolf van het voormalig verzet en de leerlingen van de 
Groen van Prinstererschool.

De	 leerlingen	 krijgen	 antwoord	 op	
vragen	als:	Hoe	is	het	landschap	ont-
staan?	Hoe	zag	deze	omgeving	er	 in	
de	 Middeleeuwen	 uit?	 Het	 project	
komt	 voort	 uit	 de	 cultuurhistorische	
atlas	 Tastbare	 Tijd	 van	 de	 provincie	
Utrecht.	

Het	succesvolle	project	Tastbare	Tijd	
draait	 al	 enkele	 jaren	 in	 diverse	 ge-
meenten	en	vanaf	dit	 jaar	ook	 in	De	
Bilt/Bilthoven.	 Er	 is	 een	 klassikale	
introductie,	waarin	de	leerlingen	van	
elke	tijdlaag	via	het	digitale	kaarten-
programma	 Edugis	 kaarten	 bekijken	
en	ontdekken	hoe	het	landschap	zich	
in	de	 loop	der	eeuwen	heeft	ontwik-
keld.	 Daarna	 gaan	 ze	 een	 halve	 dag	
naar	 buiten	 om	 veldwerk	 te	 ver-

richten.	 In	 Bilthoven	 vergelijken	 de	
leerlingen	het	ontwerp	van	Villapark	
Vogelzang	 uit	 1899	 met	 het	 huidige	
stratenpatroon.	

Bij	 boerderij	 Fortzicht	 zetten	 de	
leerlingen	 een	 grondboring	 en	 be-
antwoorden	 zij	 vragen	 over	 het	 fort	
Voordorp.	In	het	veenweidelandschap	
bij	Maartensdijk	maken	de	leerlingen	
een	gebiedsbeschrijving.Tot	slot	ver-
werken	 ze	 de	 veldwerkresultaten	 in	
een	digitale	kaart.

(Natalie Joosten,  
Landschap Erfgoed Utrecht)

Leerlingen aan het werk tijdens het 
veldwerk.

Op onderzoek in de eigen omgeving 
Wie goed kijkt, ontdekt in de omgeving van De Bilt allerlei sporen uit het verleden. 
De tijd heeft natuurlijk niet stil gestaan, maar is nog wel tastbaar. Dit ontdekten de 

3 havo/vwo-klassen van De Werkplaats Kees Boeke tijdens het project Tastbare Tijd van 
Landschap Erfgoed Utrecht. In dit project leren zij hoe het landschap rond De Bilt is ontstaan 

en hoe het gebied door mensen gebruikt werd. 

Kinderen Obs Kievitschool 
circusartiest 

Donderdagavond	19	juni	was	er	een	massa	publiek	in	de	grote	sportzaal	van	
De	Vierstee	in	Maartensdijk.	Vanaf	18.45	uur	trad	Circus	Wouzz	uit	Veen-
endaal	op	met	een	prachtig	decor.	De	kinderen	uit	alle	klassen	van	de	school	
waren	de	 artiesten	 en	die	hadden	een	groot	 deel	 van	de	dag	gerepeteerd	
onder	leiding	van	de	circusmensen	en	met	hulp	van	ouders.	

Nadat	 de	 directeur	 van	 de	 school	Wim	v.d.	Hemel	 als	 circusdirecteur	 in	
prachtig	snit	de	voorstelling	had	geopend,	begon	het	spektakel.	Anderhalf	
uur	 lang	 genoten	 de	 toeschouwers	 van	 de	 aangeleerde	 kunsten.	 Met	 ge-
kleurde	smoeltjes	balanceerden	zelfs	de	 jongsten	op	grote	ballen	en	een-
wielers,	diaboleerden	en	jongleerden,	hingen	aan	de	trapeze	en	de	ringen,	
dansten	koord	en	nog	veel	meer.	Onder	de	kinderen	en	de	ouders	was	met	
het	genieten	ook	de	spanning	voelbaar	en	het	juichende	applaus	duurde	een	
voorstelling	lang.	[KP]

Van schooldirecteur tot circusdirecteur.

Kinderen	 konden	 posters	 maken,	
die	 bij	 de	 supermarkt	 werden	 opge-
hangen	 of	 een	 smurfenspeurtocht	
lopen	langs	de	Looydijk.	Het	maken	
van	posters	groeide	uit	tot	een	heuse	
wedstrijd.	Vrijdag	 20	 mei	 ontvingen	
de	winnaars	in	de	verschillende	leef-
tijdscategorieën	 uit	 handen	 van	 bur-
gemeester	Arjen	Gerritsen	hun	prijs,	
welke	 vergezeld	 ging	met	 een	 hapje	
en	een	drankje.	De	winnende	ontwer-
pen	zullen	worden	opgehangen	bij	de	
aan	 de	 Looydijk	 gevestigde	 Albert	
Heijn	 en	 er	 wordt	 nog	 gezocht	 naar	
een	manier	om	ze	‘langs’	de	Looydijk	
te	‘plaatsen’.	

De winnaars v.l.n.r. Zarah Vredeveldt 
(8 jaar), Tixt Renema (6 jaar) en Keri 
Schmidt (10 jaar). 

Prijswinnaars 30 km zone Looydijk
door Henk van de Bunt

Op de Looydijk in De Bilt is 30 km het maximum. Maar veel automobilisten houden zich daar niet 
aan. De bewoners waren het zat. Wat begon met een klein, actief groepje, groeide in korte tijd uit tot 

een breed gedragen actie. 

Op bezoek bij brandweer

Donderdag 19 mei ging groep 2b van de Julianaschool op bezoek bij 
de brandweer in Bilthoven, samen met hun juffen Ankie Verburg en Bea 
Maarhuis. Met dit bezoek sloten leerkrachten en leerlingen een leuk thema 
af. [HvdB]
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Suzan Sijmonsma nieuwe 
voorzitter Vriendenkring

door Martijn Nekkers

Sinds de ledenvergadering van maart heeft Muziekvereniging 
Vriendenkring uit Westbroek een nieuwe voorzitter. Na 

acht jaar de kar getrokken te hebben is Arie de Bree (44) 
opgevolgd door Suzan Sijmonsma (54). Acht jaar vond Arie 

genoeg. Het beïnvloedde toch waarvoor hij eigenlijk lid 
van de muziekvereniging was geworden: het gewoon lekker 

meeblazen met de andere leden in de fanfare.

Suzan	 Sijmonsma	 woont	 pas	 een	
paar	jaar	in	Westbroek	en	is	afkom-
stig	uit	Utrecht.	Ze	speelde	aanvan-
kelijk	 dwarsluit.	 Toen	 ze	 hoorde	
van	 de	 mogelijkheid	 om	 bij	Vrien-
denkring	een	koperinstrument	te	le-
ren	spelen	greep	ze	die	mogelijkheid	
met	 beide	 handen	 aan.	En	 nu	 is	 ze	
dan	 zelfs	 voorzitter	 van	 de	 vereni-
ging	geworden.	Tijdens	de	komende	
jaarlijkse	 uitvoering	 wordt	 nog	 op	
speciale	 wijze	 afscheid	 genomen	
van	Arie.	Als	 goede	 raad	 geeft	 hij	
zijn	opvolgster	mee	om	vooral	jezelf	
te	blijven.	‘Je	moet	het	toch	met	el-
kaar	doen’,	geeft	hij	haar	mee.	 ‘De	
leden	 zelf	 zijn	de	vereniging.	 Ieder	
lid	 heeft	 zijn	 sterke	 kanten,	 daar	
moet	je	gebruik	van	maken.’

Leerlingenorkest
Het	gaat	goed	met	Vriendenkring.	Het	ledenaantal	mag	echter	best	nog	wat	
hoger	worden.	Gelukkig	is	men	met	de	jeugd	in	de	leeftijd	van	zeven	tot	
zestien	die	in	het	jeugdorkest	speelt.	De	andere	leden	vinden	we	in	de	leef-
tijdsgroep	boven	de	22.	De	 leeftijdsgroep	van	16	 tot	22	 jaar	blijft	echter	
een	probleem.	Na	de	middelbare	school	gaan	veel	jongeren	verder	studeren	
buiten	 het	 dorp.	 ‘Die	 groep	ben	 je	 daarmee	grotendeels	 kwijt’,	 vertellen	
De	Bree	en	Sijmonsma.	Westbroek	heeft	geen	studenten	in	haar	gemeen-
schap,	in	tegenstelling	tot	bijvoorbeeld	De	Bilt	waar	deze	leeftijdsgroep	bij	
de	Biltse	Harmonie	wel	sterk	vertegenwoordigd	is.	

Dorpsvereniging
‘Wij	zijn	nu	eenmaal	een	echte	dorpsvereniging’,	merkt	Arie	de	Bree	op.	
Suzan	Sijmonsma	voegt	er	aan	toe	dat	er	gesprekken	zijn	gevoerd	met	de	
jongeren	van	de	 jeugdgroep.	Wat	willen	 jullie	precies?	Wat	vinden	 jullie	
leuk?	Punten	die	dan	een	rol	blijken	te	spelen	zijn	het	repertoire	en	de	ma-
nier	waarop	de	uitvoeringen	worden	gegeven.	Vooral	de	 jeugd	wil	graag	
nog	iets	anders	dan	een	concert	voor	vaders,	moeders,	opa’s	en	oma’s.	‘Ze	
zouden’,	zo	vertellen	de	huidige	voorzitter	en	haar	voorganger,	’best	wil-
len	spelen	voor	hun	leeftijdsgenoten.	Met	eigentijdse	muziek	die	aansluit	
bij	hun	cultuur.	Er	zijn	tal	van	mogelijkheden,	daar	zijn	Arie	en	Suzan	van	
overtuigd.	Richting	popmuziek	of	andere	eigentijdse	muzikale	uitingen.

Nieuwe ideeën
Nieuwe	ideeën	komen	echter	toch	maar	moeizaam	boven	water	hebben	ze	
opgemerkt.	‘We	willen	graag	iets	nieuws,	iets	wat	verrassend	is’.	Het	moet	
meer	 entertainment	worden,	 er	moet	 iets	 te	 beleven	 zijn.	Voor	 de	muzi-
kanten	zelf	maar	ook	voor	de	mensen	die	komen	luisteren.	Dat	vergt	veel	
onderzoek	en	overleg.	Ze	hebben	hun	hoop	gevestigd	op	de	nieuwe	dirigent	
van	het	orkest:	Christian	de	Jongh.	Hij	is	de	opvolger	van	de	in	november	
2010	naar	Duitsland	vetrokken	Harm	Vuijk.	Ze	verwachten	veel	van	hem.	
‘Christian	is	een	echte	verenigingsman’,	merkt	Arie	de	Bree	op.

90 jaar
Het	orkest	zoekt	het	tegenwoordig	vooral	in	optredens	in	de	zaal.	Het	alleen	
op	straat	marcheren	vinden	de	leden	toch	te	beperkt.	‘We	willen	meer	zijn	
dan	een	mars	vereniging.	Het	meewerken	aan	evenementen	als	de	intocht	
van	Sinterklaas	en	de	Koninginnedag	moet	overigens	wel	blijven	bestaan.	
Ook	als	presentatie	naar	de	achterban	toe.	Op	een	concert	kun	je	echter	veel	
meer	laten	zien’,	weten	ze.	Dat	is	op	de	concerten	van	de	afgelopen	jaren	al	
duidelijk	gebleken.	Ook	dit	jaar	zal	dat	weer	het	geval	zijn.	Tijdens	de	uit-
voering	op	vrijdag	17	juni	in	het	Dorpshuis	zal	het	thema	‘Dans!’	zijn.	Met	
medewerking	van	de	dancers	van	‘Feel	 the	Beat’	uit	Maarssen.	Een	keur	
van	dansen	zal	de	revue	passeren,	van	Keltisch	tot	Argentijns.	‘Het	wordt	
één	bonk	ritme’,	voorspellen	de	twee.	

Ze	zijn	er	van	overtuigd	dat	het	 in	de	smaak	zal	vallen.	En	volgend	 jaar	
staan	er	nog	veel	meer	verrassingen	op	het	programma.	Dan	bestaat	het	or-
kest	90	jaar	en	dat	zal	met	verschillende	presentaties	en	evenementen	uitge-
breid	worden	gevierd.	Suzan	Sijmonsma	is	de	eerste	vrouwelijke	voorzitter	
in	de	90	jaar	van	de	vereniging.	In	die	periode	zijn	er	precies	zes	voorzitters	
geweest.	Dat	is	gemiddeld	vijftien	jaar	per	voorzitter.	Suzan	kan	dus	nog	
even	vooruit!

De nieuwe Vriendenkring voorzitter 
Suzan Sijmonsma met haar 
voorganger Arie de Bree.

Veertig	jaar	lang	had	Louis	Witteman	
een	zeefdrukkerij	in	de	Bilt.	Aan	op-
drachtgevers	had	hij	nooit	gebrek.	In	
de	ruimte	boven	zijn	atelier	is	nog	wat	
werk	te	bewonderen	voor	belangrijke	
opdrachtgevers	 als	 de	 AMRO-bank.	
‘Ik	 heb	 nooit	 een	 tussenpersoon	 no-
dig	 gehad.	 Opdrachten	 kreeg	 ik	 via	
mond-op-mond	 reclame.	 Mensen	
wisten	me	altijd	 te	vinden.	Ze	zagen	
werk	 van	 mij	 bij	 een	 ander,	 vonden	
dat	 mooi,	 vroegen	 wie	 het	 gemaakt	
had	 en	 hoe	 ze	 me	 konden	 bereiken.	
Kwaliteit	 stond	 bij	 mij	 voorop.	 Ik	
leverde	 pas	 een	ontwerp	 af	 als	 ik	 er	
in	alle	opzichten	tevreden	over	was.’	
Na	zijn	opleiding	tot	reclameontwer-
per	 aan	 de	 kunstacademie	 in	 Den	
Haag	 zorgde	 zijn	 vakmanschap	 dat	
hij	 goed	 zijn	 brood	 kon	 verdienen.	
Bij	 zijn	werk	 kwam	veel	 creativiteit	
te	pas,	maar	hij	was	altijd	gebonden	
aan	 wat	 zijn	 opdrachtgevers	 hem	
voorschreven.	 Sinds	 hij	 de	 tijd	 aan	
zichzelf	 heeft,	 kan	 hij	 zich	 volledig	
wijden	aan	wat	hij	het	liefst	doet:	por-
tretten	 maken.	 Daarvan	 getuigt	 zijn	
atelier	aan	de	Molenkamp	34a	in	De	
Bilt.	Beneden	 is	 behalve	 ruimte	 ook	
plaats	 voor	 zijn	 kleiportretten,	 die	

alle	zijn	voorzien	van	een	eenkleurige	
deklaag.	 Zijn	 grote	 voorbeeld	 is	 de	
impressionistische	 Franse	 beeldhou-
wer	 Rodin,	 vertelt	 hij.	 Ruwweg	 kan	
zijn	 eigen	 werk	 in	 twee	 categorieën	
worden	 verdeeld:	 realistische	 weer-
gaves	 en	 karikaturen/fantasieiguren.	
Bij	zijn	karikaturen	laat	hij	bepaalde	
gelaatstrekken	het	portret	domineren,	
maar	 hij	 heeft	 ook	 kabouterkoppen	
en	 aliens	bedacht.	Sommige	mensen	
hebben	zijn	werk	mogelijk	al	eens	ge-
zien:	‘Een	tijdje	terug	heb	ik	met	mijn	
portretten	bij	WVT	gestaan.’

Lesgeven
Nu	 hij	 een	 eigen	 atelier	 geeft,	 heeft	
Witteman	ook	ruimte	te	over	om	les	te	
geven	aan	volwassenen	en	kinderen.	
‘Iedereen	 mag	 maken	 wat	 hij	 mooi	
vindt’,	 legt	 de	 kunstenaar	 uit.	 ‘Ik	
help	 ze	 het	 maken.’	 ‘Louis’	 volwas-
sen	 cursisten	 kiezen	 zelf	 een	model.	
Veel	 mensen	 houden	 niet	 van	 pose-
ren.	Dat	hoeft	ook	niet:	ze	nemen	zelf	
foto’s	van	die	persoon	en	aan	de	hand	
daarvan	maken	ze	een	portret	in	klei’,	
legt	zijn	vrouw	en	grootste	bewonde-
raarster	 Els	 uit.	 Louis	 pakt	 een	 kop	
en	een	groot	kartonnen	vel	vol	foto’s	

erbij	 om	 die	 methode	 toe	 te	 lichten.	
‘Dit	werk	is	van	iemand	die	hier	elke	
maandag	komt.	Aan	de	hand	van	de	
foto’s	die	hij	van	alle	kanten	van	het	
hoofd	van	zijn	model	heeft	gemaakt,	
krijgt	 hij	 een	 volledig	 beeld	 van	 de	
lijnen.’	Voor	volwassenen	biedt	Wit-
teman	cursussen	aan	van	tien	lessen.	
‘Mensen	 die	 hier	 les	 komen	 nemen,	
vinden	het	altijd	heel	gezellig’,	vertelt	
echtgenote	Els.	 ‘Kofie-	en	 theedrin-
ken	hoort	erbij.	Cursisten	mogen	ook	
vrienden	of	vriendinnen	meenemen.’	
Op	 de	 etage	 boven	 zijn	 atelier	 staat	
op	een	plank	werk	van	kinderen.	‘Die	
geef	ik	geen	complete	cursus,	maar	ze	
komen	 een	 keertje	 langs	 en	 dan	 be-
geleid	ik	ze	bij	wat	ze	die	dag	willen	
maken.’	Ook	voor	bedrijfsuitjes	staat	
de	 deur	 van	 Wittemans	 atelier	 wijd	
open.

Kunstenaarscollectief
Witteman	 maakt	 ook	 portretten	 in	
opdracht	 van	 volwassenen,	 kinde-
ren	en	dieren,	in	klei,	olieverf	of	met	
potlood,	 maar	 altijd	 koppen.	 ‘Veel	
mensen	 denken	 dat	 zoiets	 heel	 duur	
is,	maar	dat	valt	 erg	mee’,	verzekert	
Els	 Witteman.	 Louis	 Witteman	 ver-
klaart	zijn	fascinatie	voor	het	portret-
teren	van	hoofden	aldus:	‘Het	is	leuk	
en	spannend.	In	een	kop	zie	je	alles.	
Uit	 gezichtsuitdrukkingen	 kun	 je	 ie-
mands	karakter	alezen.	Als	ik	iemand	
zie,	 kan	 ik	 bepalen	 wat	 die	 persoon	
beweegt	en	wat	hem	bezighoudt.’	De	
kunstenaar	zoekt	ook	buiten	de	eigen	
gemeente	inspiratie:	‘Ik	schilder	zelf	
bij	het	kunstenaarscollectief	de	Noy-
ense	School	in	een	atelier	in	Sassen-
heim.	Ieder	schildert	voor	zich.	Ik	ben	
die	man	die	alleen	koppen	schildert.’	
Wie	een	keer	in	zijn	atelier	wil	komen	
kijken,	kan	het	beste	vooraf	even	bel-
len	 voor	 een	 afspraak:	 030-2203303	
of	 06-277242832.	 Nieuwe	 cursisten	
kunnen	zich	telefonisch	aanmelden	of	
via	het	contactformulier	op	zijn	web-
site	www.wittemanportret.nl.

Louis Witteman kan eindelijk 
zijn passie voor de beeldende kunst botvieren

door Lilian van Dijk

Sinds iets meer dan een jaar beschikt kunstenaar Louis Witteman over een eigen atelier. 
Hij kan nu al zijn tijd wijden aan het vervaardigen van kunst. Ook begeleidt en ondersteunt hij 

volwassenen en kinderen bij het maken van hun eigen kunstwerk. 

Louis Witteman legt uit hoe een portret in klei bij hem tot stand komt.

•	 	De	 tuin	 van	 Jos	 Schrikkema	 en	
Wilma	Voorneveld	(Kerkdijk	174)	
is	 negen	 jaar	 oud.	 In	 2010	 is	 een	
conifeer	gekapt	waardoor	de	kans	
ontstond	 om	 de	 tuin	 een	 andere	
impuls	te	geven.	Dit	heeft	geresul-
teerd	in	een	meer	formeel	gedeelte	
met	 een	 zichtlijn	 vanaf	 het	 terras	
bij	het	huis	naar	het	einde	van	de	
tuin.	

•	 	Wil	 en	 Evert	 de	 Graaf	 (Kerkdijk	
174	A):	 ‘Dit	 jaar	dragen	wij	onze	
tuin	op	aan	de	buurvrouw.	Wij	ho-
pen	 dat	 zij	 in	 juli	 de	 leeftijd	 van	
honderd	jaar	bereikt.	

•	 	Marjolijn	 Delver	 (Kerkdijk	 127)	
heeft	een	tuin	met	veel	afwisseling	
die	een	weids	uitzicht	biedt	over	de	
polder.	Binnen	een	overzichtelijke	

structuur	 met	 niveauverschillen	
kunnen	de	planten	hun	uitbundige	
gang	 gaan.	 Daarnaast	 is	 er	 kera-
misch	gevogelte	van	diverse	plui-
mage	te	bewonderen.

•	 	De	 ‘Moeras-	 en	 Stinzenplanten	
tuin’	van	de	familie	Baas	-	Volkers	
(Kerkdijk	 132)	 grenst	 aan	 het	 re-
servaat	‘De	Westbroekse	Zodden’.	
Er	 zijn	 zaden	 en	planten	 te	 koop,	
evenals	porselein	en	boeken	uit	ei-
gen	verzameling.	

•	 	De	 familie	 Kalisvaart	 (Kerkdijk	
106)	 heeft	 een	 ‘hobby-erf’,	 be-
staande	 uit	 een	 zelf	 ontworpen	
bloementuin,	 een	 boerenmoestuin	
en	 een	 klein-dier-weide.	 Aan	 het	
einde	van	de	middag	worden	hier	
de	schapen	geschoren.

•	 	De	 tuin	 van	 de	 familie	 de	 Rooij	
(Doctor	 Welfferweg	 94)	 is	 door	
hen	 zelf	 ontworpen	 en	 aangelegd	
op	 een	 oorspronkelijk	 stuk	 wei-
land.	 Het	 is	 een	 echte	 liefheb-
berstuin	 met	 een	 bijzonder	 grote	
diversiteit	 aan	 planten;	 er	 staan	
bijvoorbeeld	meer	dan	100	soorten	
rozen.	Dit	 jaar	 is	 er	weer	 een	 ex-
positie	in	de	tuin.	Tevens	verkoop	
van	planten	en	stekken.	

NB:		huisdieren	niet	toegelaten

NB:		bij	 bezoek	 aan	 de	 tuinen	 op	 de	
Kerkdijk	gelieve	 te	parkeren	op	
het	 daartoe	 gereserveerde	 wei-
land	tegenover	nr.132.

Open Tuinendag Westbroek 2011
Op zaterdag 28 mei a.s. wordt er van 10.00 tot 17.00 uur in Westbroek weer de jaarlijkse 

‘Open Tuinendag’ gehouden. Een diversiteit aan tuinen - zo niet lusthoven - wordt opengesteld 
voor het publiek. De deelnemende tuinen zijn (van west naar oost): Kerkdijk 174, Kerkdijk 174 A, 

Kerkdijk 127, Kerkdijk 132, Kerkdijk 106 en Doctor Welfferweg 94. 
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Op	het	zonnige	terras	voor	de	kantine	
vonden	we	een	aantal	meisjes	die	de	
stap	al	hebben	gedaan	en	maken	een	
praatje.	 Kim,	Anne,	Anouk,	 en	 Mir-
jam	zijn	meiden	van	tussen	12	en	16	
jaar	 en	 zitten	nog	op	 school.	Ze	ko-
men	 uit	Maartensdijk,	Westbroek	 en	
zelfs	uit	Zeist.	Ze	weten	wat	ze	wil-
len.	Ze	kiezen	voor	voetbal	i.p.v	korf-
bal	of	scouting	of	andere	sporten.	

‘Wij	vinden	voetbal	leuker	en	gaan	er	
tegen	aan!’	vertellen	ze.	Dat	komt	ook	
doordat	 we	 SVM	 een	 hele	 gezellige	
vereniging	 vinden.’	 Ze	 hebben	 zelf	
al	 een	 keuze	 gemaakt	 waar	 ze	 wil-
len	 spelen.	 Voorhoede,	 middenveld	
en	 back.	 Nee,	 geen	 keeper.	 Ze	 wor-
den	 getraind	 door	 Chantal	 Wijman,	
Marjolein	 Smits,	 Esther	 de	Rooy	 en	
Judith	Meeuwissen	van	het	eerste	da-
meselftal.	 Dus	 daar	 moet	 iets	 goeds	
uit	groeien.			
	
Erewedstrijd 
Zaterdagmiddag	 21	 mei	 was	 er	 op	
een	veld	van	SV	M	een	wedstrijd	met	
gemengde	teams.	Een	bijzondere	ge-
beurtenis	 ter	ere	van	een	viertal	me-
despeelsters	met	 respectabele	 leeftij-
den	 en	 aantallen	 voetbaljaren	 achter	
de	rug.	Samen	met	de	mannen	gingen	

ze	er	nog	link	tegen	aan.	Wie	er	ge-
wonnen	heeft	 is	 niet	meer	 te	 achter-
halen	doordat	ze	al	spelend	van	team	
wisselden	door	hun	shirtjes	te	ruilen.	

Dat	deed	er	ook	niet	toe.	Het	ging	om	
het	 plezier	 en	 dat	 hebben	 ze	 gehad.	
Na	 aloop	 ontving	 het	 viertal	 dames	
een	beker	van	de	vereniging.	

SVM lijkt te scoren 
met compleet meisjesteam

door Kees Pijpers

Onlangs vertelde jeugdcoördinator van SVM Gerd-Jan Braas er binnen SVM naar een echt 
meisjeselftal te streven. Er hebben zich al een meisjes aangemeld maar nog niet genoeg. 

De inschrijving voor meisjesdeelname sluit binnenkort dus wie belangstelling heeft moet zich snel 
aanmelden. Intussen zijn er 11 meisjes bekend die graag willen voetballen maar om compleet 

te zijn moeten er nog een paar bij. 

V.l.n.r.: Marieke v.d. Linde (31) speelde 15 jaar. Astrid Westra (45) speelde 20 
jaar. Jacqueline Harte (46) speelde 30 jaar en Esther Bosman (38) speelde 24 
jaar. Petje af voor deze dames. Jacqueline met de meeste speel- en leeftijdjaren 
vertelde nog: ‘We hebben in onze ijne club altijd gezellig en met veel plezier 
gevoetbald. Eigenlijk wilde ik vorig seizoen al stoppen. Ze hebben mij toen 
overgehaald nog een jaartje te blijven spelen en we hebben nu besloten dat 
we in het “35 plus team voor vrouwen” gaan voetballen. Dan speel je in 
een aparte competitie met zeven tegen zeven spelers. Want helemaal stoppen 
willen we nog niet.’

DOS	 kwam	 goed	 uit	 de	 startblok-
ken	 tegen	 het	 sterke	Thor.	Het	 team	
verdedigde	 goed	 en	 gaf	 druk	 op	 de	
juiste	 momenten.	 Aanvallend	 werd	
er	 snel	 gespeeld	 en	de	posities	 goed	
ingevuld.	Na	het	goede	resultaat	van	
vorige	week	bleek	uit	alles	dat	ze	ook	
nu	 in	 een	 goed	 resultaat	 geloofde.	
Via	 1-1	 liep	 DOS	 eigenlijk	 eenvou-
dig	weg	van	Thor.	Halverwege	zullen	
de	Westbroekers	 toch	 echt	 nog	 even	
goed	 naar	 het	 scorebord	 hebben	 ge-
keken	 voordat	 ze	 de	 verkoeling	 van	
de	 kleedkamers	 opzochten.	 Een	 ri-
ante	8-2	voorsprong	tegen	de	lijstaan-
voerder	was	niet	echt	verwacht,	maar	
zeker	 niet	 onverdiend.	 Thor	 speelde	

ongeïnspireerd	en	keek	vooral	mach-
teloos	 toe.	Het	 begin	 van	 de	 tweede	
helft	ging	DOS	gewoon	brutaal	door.	
Halverwege	 de	 tweede	 helft	 was	 de	
voorsprong	 verder	 uitgebouwd	 naar	
11-4.	 Het	 laatste	 kwartier	 vloeiden	
de	 krachten	 bij	 de	 DOS	 spelers	 een	
beetje	weg.	Verdedigend	werd	er	min-
der	druk	op	de	tegenstander	gegeven	
en	Thor	maakte	graag	gebruik	van	de	
extra	geboden	ruimte.	Met	een	aantal	
afstandschoten	kwam	Thor	dichterbij.	
Het	aanvalspel	werd	iets	rommeliger	
bij	 DOS	 en	 men	 had	 ook	 pech	 dat	
enkele	ballen	weer	de	korf	uitrolden.	
Thor	kwam	vijf	minuten	voor	tijd	tot	
11-9,	maar	toen	DOS	de	12-9	scoor-

de	 dacht	 de	 thuisploeg	 dat	 de	 winst	
hiermee	binnen	was.	Helaas	 scoorde	
Thor	in	dezelfde	minuut	de	12-10	en	
ook	 nog	 twee	 minuten	 later	 de	 12-
11.	DOS	liet	zien	dat	het	dit	seizoen	
gegroeid	 is,	want	 de	 laatste	minuten	
speelde	men	geconcentreerd	de	wed-
strijd	uit.	Voor	het	publiek	waren	het	
enkele	nerveuze	minuten	die	veel	lan-
ger	leken	te	duren.
Zeker	gezien	het	¾	van	de	wedstrijd	
een	meer	dan	verdiende	overwinning	
voor	de	thuisploeg,	dat	vol	overgave	
een	mooie	wedstrijd	op	de	mat	legde.
Aanstaande	zaterdag	speelt	DOS	een	
uitwedstrijd	 in	 en	 tegen	 Huizen.	 De	
aanvang	is	om	15.30	uur.

DOS ontpopt zich als ware reuzendoder
Het was zaterdag de derde maal na de hervatting van de veldcompetitie dat DOS als tegenstander 
de ploeg trof die op dat moment koploper was. Telkens een andere ploeg, maar telkens hetzelfde 
resultaat: driemaal winst voor DOS. Zaterdag was Thor uit Harmelen niet opgewassen tegen de 

dadendrang van de Westbroekers.

Nu al 3 teams kampioen op 
Tenniscentrum Groenekan

Met	nog	1	speeldag	te	gaan	zijn	de	eerste	successen	op	Groenekan	al	be-
kend.	Op	de	vrijdagavond	behaalde	het	2de	 team	het	 felbegeerde	kampi-
oenschap.	Het	sterke	gemengde	jeugdteam	speelt	volgend	jaar	zeker	in	een	
hogere	klasse	 in	de	 landelijke	 competitie	 .	Het	 jongens	 t/m	10	 jaar	 team	
behaalde	ongeslagen	ook	in	de	A-poule	de	titel	en	bereidt	zich	nu	voor	op	
de	vervolgwedstrijden	om	het	districtskampioenschap.	Met	de	wedstrijden	
op	 woensdag	 25,	 zaterdag	 28	 en	 zondag	 29	 mei	 op	 het	 programma	 zijn	
nog	zeker	4	teams	zeer	kansrijk:	Gemengd	1	zondag,	Gemengd	1	zaterdag,	
Jongens	t/m	12	woensdag	en	Meisjes	t/m	14	zondag	verdedigen	de	laatste	
speeldag	de	koppositie.	De	organisatie	staat,	de	tennisschool	Silva	Tennis	
Academy	levert	heel	goed	werk:	succes	is	geen	toeval!

Leeuwenjudotoernooi
Zondag	 22	 mei	 deden	 2	 judoka’s	 van	 judovereniging	 Judokan,	 mee	 aan	
‘Leeuwenjudotoernooi’	in	Boven-Leeuwen.	Het	was	een	gezellig	toernooi	
waar	 een	meisjescompetitie	 gedraaid	werd.	Ashley	 en	Amber	 van	Essen	
hadden	zich	hiervoor	ingeschreven.	Zij	deden	goed	hun	best	en	behaalden	
een	3de	en	4de	plaats.

Amber en Ashley met hun trainer John Jansen.

Regiocompetitie badminton

Zaterdag 21 mei organiseerde SV Irene Badminton voor de 3e keer 
de slotwedstrijden van de Recreanten Regiocompetities met ruim 70 
teams, waaronder drie teams van Irene. Team 3 wist, geheel ongeslagen, 
gedeeld 1ste te worden maar verloor helaas de beslissende wedstrijd. 
De wedstrijden vormden het slot van de najaars- en voorjaarscompetitie 
binnen de regio. De competities staan open voor recreanten en spelers uit 
de vierde klasse. Volgend seizoen zullen er weer meerdere teams meedoen 
aan de regiocompetitie. Er is nog plaats voor iedereen die graag badminton 
speelt. Meld je snel aan op badminton.sv-irene.nl

Open bridgedrives BCC-86
Bridge	Combinatie	Concordia-86	houdt	ook	deze	zomer	op	de	woensdag-
avonden	1	juni	t/m	13	juli	en	17	+	24	augustus	weer	open	bridgedrives.	De	
drives	zijn	voor	iedereen	toegankelijk.	Een	ideale	gelegenheid	om	zomers	
door	te	kunnen	spelen	of	om	kennis	te	maken	met	bridge	in	wedstrijdver-
band.	Er	wordt	gespeeld	in	twee	lijnen.	De	speellocatie	is	gebouw	De	Scha-
kel	(achter	de	kerk),	Soestdijksestraatweg-Zuid	49b.	
Aanvang	19.30	uur	 (zaal	open	19.00	uur).	Belangstellenden	hoeven	zich	
niet	tevoren	aan	te	melden.	Deelname	voor	niet-leden	is	€	2,-	per	persoon	
per	avond.	Nadere	informatie:	Els	van	den	Berg,	tel.030	2281581	of	Wim	
Westland,	tel.030	2251012.

Zomerbridge in 
Hollandsche Rading

Met ingang van donderdag 23 juni tot en met donderdag 25 
augustus a.s. is er weer vrij toegankelijk Zomerbridge in het 

tijdelijk Dorpshuis aan de Dennenlaan in Hollandsche Rading. 

Voor	 niet	 leden	 van	 Bridgeclub	 Hollandsche	 Rading	 zijn	 de	 kosten	 van	
deelname	€	2,00	per	persoon	per	avond.	Vooraf	aanmelden	voor	zowel	le-
den	 als	 niet-leden	per	 paar	 kan	per	 e-mail	 (bridgehollrading@casema.nl)	
op	de	betreffende	donderdag	tot	17.00	uur.	Inschrijven	ter	plaatse	per	paar	
kan	ook	daarna	nog	tot	uiterlijk	19.00	uur,	mits	het	maximum	aantal	deel	te	
nemen	paren	dan	nog	niet	is	bereikt.	De	aanvang	is	om	19.30	uur.	Nadere	
inlichtingen	op	genoemd	e-mailadres.

Nieuwe dagtocht 
Fietsgilde	‘t	Gooi	rijdt	zaterdag	28	
mei	de	nieuwe	dagtocht	‘de	Vorste-
lijke	Weg’.	Deze	route	voert		langs	
de	 Koninklijke	 locaties	 rondom	
Baarn.	Vertrek	 	om	10.00	uur	van	
Kerkbrink	 Hilversum	 (Museum).	
Op	 zondag	 29	 mei	 de	 wordt	 de	
middagtocht	 ‘Drie	Gooise	dorpen’	
gereden.	Vertrek	om	13.30	uur	van	
het	 gemeentehuis	 Huizen,	 Graaf	
Wichman	10.	
Voor	meer	informatie	over	deze	en	
de	overige	tochten	van	Fietsgilde	’t	
Gooi,	zie	www.ietsgilde.nl
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Te koop aangeboden
Aangeboden professionele 
ZAAGTAFEL (cirkelzaag) 
merk ALU, in perfecte staat. 
Uitermate geschikt voor 
gevorderde hobbyisten en 
klusbedrijven. Geschikt voor 
langzagen en/of verstekza-
gen. Zaagtafel is kantelbaar. 
Vraagprijs € 250,-. Biedingen 
per telefoon: 0346-211349 of 
06-40022921.

Wegens beëindigen HOBBY, 
‘kaarten maken’,  alle hob-
bymaterialen (scharen, papier, 
ponsjes, 3d plaatjes enz.) 
T.e.a.b. Bel nu 030-2202996

OPENHAARDHOUT per kub 
€ 50,-. Eiken en beuken, zelf 
ophalen. Tel. 0346-214084

Royale blauwe kinderwagen 
in zeer goede staat. Netjes 
onderhouden. € 10,-. Bel nu 
06-23109236

Hondenbench geschikt voor 
vervoer met vliegtuig, deel-
baar 80x80x60cm. € 50,-. Tel. 
030-2253135

Houten trap. 9 sports. € 20,-. 
Houten harmonica wijnrek 
voor 10 flessen. € 5,-. Tel. 
030-2202996

Oude kolenkit is wit geschil-
derd. € 10,-. 20 nieuwe Crea-
Doe-Boekjes à € 2,- per stuk. 
Tel. 030-2202996

Blauwe trolley op wieltjes + 
cijferslot kan als handbagage. 
€ 15,-. Bijpassende beauty-
case. € 7,50. Tel. 030-2202996

Te koop: Stef Meeder’s popu-
laire orgelcursus op 4x12 
casettebandjes + cursusboek. € 
20,-. Tel. 030-2204887

Donker eiken kastje met 5 
lades 70x35x50. € 25,-. Tel. 
030-2204887

Nordic Walking poles 115 
cm. € 30,-. Bergschoenen, 3 x 
gedragen, maat 40. € 40,-. Tel. 
035-5772298

Donker bamboe salontafel 
129x64x45, glazen bovenblad 
en gevlochten onderblad. € 
10,-. Tel. 035-5772298

10 Arendsoog boeken. € 35,-. 
Tel. 0346-213073

2 paar nieuwe kinderschoenen 
Birkenstock en Geox, maat 31 
en 32, niet gedragen. € 10,- per 
paar in doos. Tel. 0346-213715

Gratis af te halen: prieel, tuin-
deur en pergola. Zelf demon-
teren. Eind juni. Tel. 0346-
211737

Playstation 2 met tien spellen, 
singstarset, memorysticks en 
controlers. € 50,-. Tel. 0346-
213501

Printer HP Deskjet 5550. € 
10,-. Tel. 0346-213501

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.)

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*

Goed uitziende kinderstoel 
voor bij de eethoek. € 20,-. 
Tel. 0346-214084

Goed uitziende autokinder-
stoeltje. Kleur: blauw met 
hondjes. € 15,-. Tel. 0346-
214084

Te geef: 1 jonge kitten, gebo-
ren 3 april. Tel. 0346-214011

Smeedijzeren houtblokken 
standaard voor bij de open-
haard met dito tang. € 20,-. Tel. 
035-5772844 na 19.00 uur.

Houten regenton 200 ltr. € 
25,-. Tel. 035-5772844 na 
19.00 uur.

Zinken teil 150 ltr. € 15,-. Tel. 
035-5772844 na 19.00 uur.

Elektrische grasmaaier met 
afneembare grascontainer. 
€ 25,-. Tel. 035-5772844 na 
19.00 uur.

Fietsen/brommers
Vouwfiets, Fongers. € 50,-. 
Tel. 0346-281304

Vouwfiets, Classical-Hol. € 
50,-. Tel. 0346-281304

Personeel gevraagd
Recreatiepark Bos Park 
Bilthoven zoekt z.s.m. een 
schoonmaker m/v (32 uur per 
week). Zie pag. 14

Zilt & Zoet zoekt 
Zelfstandig werkend 

kok / aankomend Souschef. 
Kijk op www.lokalebedrijven-
debilt.nl

De Vierklank zoekt 
bezorgers. Kijk op 

www.lokalebedrijvendebilt.nl

Zilt & Zoet zoekt 
Afwasser. Kijk op 

www.lokalebedrijvendebilt.nl

Diversen
WEILAND gezocht voor wei-
degang fokmerrie en jonge 
paarden met goede omheining. 
T 06-54753516

Ik wil graag hier in de omge-
ving op wedstrijd met mijn 
PAARD, maar ik heb geen 
vervoer. Wie kan mij, tegen 
vergoeding, brengen en halen 
vanuit Maartensdijk. Bel 
06-12681529

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

Altijd gezellig en goed gekapt bij 
BETTY’S CORNER! Bel voor 
een afspraak: 06-33722022. 
Elke woensdag en vrijdag + 
avond in Maartensdijk. Zorg 
voor uw haar!

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen 
kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. Voor 
meer info over onze service en tarieven:
www.computerhulpmiddennederland.nl
Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN v. DIJK 
Gruttolaan 18. Tel. 0346-212267. Ma. t/m Vr. 16.00- 20.00 uur 
Za. 10.00-17.00 uur. Onderdelen uit voorraad leverbaar 90%  
reparaties in een dag klaar. Levering alle merken NIEUWE en 
gebruikte fietsen.

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 
voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestra-
ting, afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrij-
blijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. 
Tel. 06-54967985

Dames en heren kunnen bij ons terecht voor: 
knippen, verven, epileren (met touw), pedicure-manicure, mas-
sage, permanent make-up, gezichtsbehandelingen, hair-extenti-
ons, bruidskapsels, etc. Voor aantrekkelijke prijzen belt u gerust 
Erwin 030-2290395 (Hair & Beauty Gallery, Planetenbaan 9, 
B’hoven)

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garage's, 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

Lease PONY aangeboden. Mijn lieve new-forest D-pony 
komt vanaf 1 juni weer beschikbaar voor lease en is prima 
geschikt voor dressuur, springen en een bosrit. Heb je wat 
ervaring en kan je zelf de verzorging doen, dan mag je er 5 of 
6 dagen per week volledig voor zorgen. Kosten € 150,00 per 
maand. Kijk voor meer info op www.stalarends.nl/handelsstal 
of bel (na 19.00 uur) 06-23596003.

Extra middagtocht met Asperge diner. Voor zaterdag 4 juni 
staat er een mooie middagtocht op het programma bij de reisclub 
55+ inclusief een asperge diner voor maar € 25,-pp. Inl. 0345-
212288 – mail broekhu2@xs4all.nl www.reisclub55plus.nl

Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751296. Vrijdag en 
zaterdag verkoop: Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. Buxus, 
Rododendrons, coniferen, vaste planten, etc. Hedera klimplaat 
± 1,70 hoog à € 6,50. Cultera mestkorrels 25 kg à € 15,-. Ook 
voor zand, grond, grind, mest, gras(zaad), etc. Tevens voor al 
uw boom-, snoei-, tuin- en straataanleg tuinwerkzaamheden.

Cursussen
Ouders met vragen over hun kinderen of met planningspro-
blemen (hoe het ouderschap te combineren met werk, vrije 
tijd, school of andere problemen) kunnen Marianne Linschoten 
bellen. Als onafhankelijke coach help ik u om rust in het gezin 
te krijgen. Bel mij gerust op: 06-15095379 of mail naar: mail@
mariannelinschoten.nl

Ook in de zomer blijven bewegen? Kom dan naar Pilates! Elke 
woensdag van 20:30-21:30 uur bij Its Sport in Maartensdijk. 
Meldt u aan voor een gratis proefles. Ook privé-trainingen zijn 
mogelijk. Voor meer informatie/vragen, bel naar 06-30443485 
of surf naar www.drbm.nl. Met Pilates wordt u bewust van uw 
houding en maakt u een sterker en flexibeler lichaam. Pilates 
is interessant voor ouderen, mensen met weinig sportervaring 
en ervaren sporters.

Cursus intuïtieve ontwikkeling volgen in de zomer? 
Maak kennis met energie, aura en chakra's. Je eigen ruimte 
innemen, gronden, aanwezig zijn. Wat zijn invloeden van ande-
ren en hoe herken je deze? Ook het vergroten van je vitaliteit 
en het stromen van je levensenergie. In 1 week de basis van het 
energiewerk. Van 11 t/m 15 juli. Van 10.00-16.00 uur. Nieuw 
Licht, centrum voor Inspiratie & Intuïtie in Bilthoven. Info: 
www.nieuw-licht.nl/ 06-28036019

Nieuws / Agenda / Informatie / 
Kanaal 45 / www.rtvdebilt.nl

De Nieuwe Bakker:

GESPECIALISEERD IN BRUIDS-

TAARTEN, FOTO TAARTEN .

SPELT PRODUCTEN VOOR MENSEN 

MET EEN TARWE ALLERGIE.
 

Nw. Loosdrechtsedijk 117
tegenover kasteel Sypesteyn

tel. nr. 035-5823651

U zoekt - U vindt

Meer weten over Piek Olie? 
Iedereen weet dat aardolie schaars is en duur wordt, maar waar 

ligt dat aan? En wat doe je ermee? En hoe leg je dit uit aan 
collega's, klanten, familie en vrienden? Daarom organiseert 

Transition Towns Heuvelrug op vrijdag 27 mei een cursus over 
Peakoil & Communicatie. 

Peakoil is de naam voor het moment waarop de goedkope olieproductie wereld-
wijd haar maximum bereikt. Nadien zal aardolie schaarser en daarmee duurder 
worden en niet langer kunnen voldoen aan een groeiende vraag. In een oliever-
slaafde wereld kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Tijdens de cursus leer 
je meer over olieproductie en waarom die de komende jaren fors gaat dalen. Er 
wordt ingegaan op de rol van aardolie op de economie en welke effecten een 
piek van de olieproductie heeft op onze wereld. Verder wordt er gekeken naar 
mogelijke oplossingen. En aan het eind van de cursus wordt er nader ingegaan 
op wat effectieve manieren zijn om dit verhaal te communiceren.

Try Out
De cursus op 27 mei is een try out. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers 
en bij meer interesse zal de cursus vaker aangeboden worden. De kosten zijn 
5 euro, eenvoudige lunch inbegrepen. De cursus duurt van 10.30 tot 13.30 uur 
en is in Bilthoven (locatie wordt nader bekend gemaakt bij aanmelding). Meer 
informatie en aanmelden kan per e-mail: heuvelrug@transitiontowns.nl 

(Émile C. van Dantzig)

Feestje op Eyckenstein
Het was alweer vijf jaar geleden dat 
Luuk Schouten begon met Tuinderij 
Eyckenstein in Maartensdijk. De druk 
bezochte eerste Open Dag van het 
seizoen op zaterdag 21 mei jl. viel samen 
met de viering van het eerste lustrum 
van Tuinderij Eyckenstein. Vrienden van 
Luuk hadden er als cadeau gezamenlijk 
voor gezorgd, dat een optreden van het 
Utrechtse feestorkest ‘De Roodneuzen’ 
deze prachtige zonovergoten dag 
tot verassing van de nijvere tuinder 
nog meer tot een echte feestdag werd 
gemaakt. [HvdB]
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Herman	 Mittendorff,	 wethouder	
Sport,	loste	tegen	zeven	uur	het	start-
schot	voor	de	zeventig	kilometer	lange	
wedstrijd	voor	Amateurs.	Een	krach-
tig	zonnetje	en	weinig	wind	tekenden	
voor	 perfecte	 omstandigheden.	 De	
Amateurs	rijden	direct	hard	waardoor	
het	peloton	van	tachtig	renners	direct	
in	verschillende	groepen	uiteen	valt.

Premie
Lars	Rietveld	is	vanaf	de	eerste	pre-
miesprint	vooraan	actief.	Hij	is	van-
uit	Oudewater	naar	Maartensdijk	ge-
komen	 om	 te	winnen.	 En	 omdat	 de	
prijzen	 niet	 alleen	 op	 de	 eindstreep	
liggen,	sprint	hij	lustig	mee	in	de	tus-
sensprints.	Het	levert	hem	de	leiders-
prijs	en	een	aantal	premies	op.
Net	na	half	koers	proberen	De	Bruin,	

Rietveld	 en	 de	 Utrechter	 Matthijs	
Kuipers	 te	 ontsnappen.	 De	 eerste	
groep	 laat	 hen	 echter	 niet	 gaan	 en	
ze	 worden	 drie	 ronden	 later	 terug-
gepakt.	Negen	ronden	voor	het	eind	
zijn	 er	 zeven	 koplopers,	 waaron-
der	de	winnaar	van	vorig	 jaar	Eddy	
Hermsen	 uit	 Ochten.	 Met	 nog	 vijf	
ronden	 te	 gaan	ontsnappen	Rietveld	
en	De	Bruin.	De	anderen	kijken	naar	
Hermsen.	Mede	daardoor	pakken	de	
twee	 snel	 een	voorsprong	van	 twin-
tig	seconden.	In	de	voorlaatste	ronde	
probeert	Andy	Knijpinga	uit	Utrecht	
nog	 te	 ontsnappen	 bij	 de	 achtervol-
gers,	maar	dat	lukt	niet.

Bellen
De	 bel	 gaat.	 Nog	 één	 ronde.	 Acht	
bochten.	 De	 spanning	 stijgt	 bij	 het	

toegestroomde	 publiek.	 Ook	 bij	 de	
koplopers	 begint	 het	 aftasten.	 Riet-
veld	is	ervaren.	Hij	is	48.	Stond	vo-
rig	 seizoen	 meerdere	 keren	 op	 het	
podium.	De	Bruin	is	24.	Studeert	op	
RU	 Groningen	 Economische	 Geo-
graie.	 Won	 vorig	 jaar	 één	 keer,	 in	
Spaarndam.	 Rietveld	 kijkt	 om.	 De	
voorsprong	 is	 groot	 genoeg.	 Laat-
ste	bocht.	Zij	aan	zij	beginnen	ze	 te	
sprinten.	De	 jongere	Marc	de	Bruin	
blijkt	 iets	 meer	 snelheid	 te	 kunnen	
maken	 in	 de	 laatste	 honderd	 meter.	
Hij	wint.	Zijn	armen	gaan	pas	na	de	
streep	de	lucht	in.	Hij	is	dolgelukkig.	
Een	wedstrijdgemiddelde	van	42,86	
km/uur.	 De	 bloemen	 en	 de	 kussen	
zijn	 voor	 hem.	 In	 de	 sprint	 om	 de	
derde	plaats	haalt	Eddy	Hermsen	het	
nipt	voor	Andy	Knijpinga.

Sportklasse
Chris	Maas	 heeft	 de	wedstrijd	 voor	
de	 Sportklasse	 bij	 Maartensdijkse	
Acht	 gewonnen.	 In	 de	 wedstrijd	
over	50	kilometer	bleef	hij	zijn	me-
devluchters	 Johan	Hendriks	uit	Hil-
versum	 en	 Erik	 Satter	 uit	 Gameren	
voor.	 Tijdens	 de	 wedstrijd	 bleef	 er	
lange	tijd	een	grote	groep	bij	elkaar.	
Er	werd	hard	gereden,	waardoor	ont-
snappen	moeilijk	 was.	Aan	 de	 ach-
terzijde	van	de	groep	komen	er	wel	
renners	in	de	problemen.	Zij	kunnen	
het	 harde	 tempo	 niet	 volgen.	 Met	
nog	acht	 ronden	 te	gaan	 is	het	Erik	
Satter,	vorig	 jaar	 tweede,	die	de	be-
slissende	 ontsnapping	 inzet.	 Johan	
Hendriks	 springt	 mee.	 Even	 later	

sluit	ook	Chris	Maas	uit	Papendrecht	
aan.	 Hij	 heeft	 gedurende	 de	 wed-
strijd	meerdere	keren	laten	zien	over	
goede	benen	 te	beschikken.	De	drie	
werken	 goed	 samen	 en	 pakken	 snel	
een	halve	minuut	voorsprong.	 In	de	
sprint	blijkt	Chris	Maas	overtuigend	

de	 beste	 te	 zijn.	 Hij	 kan	 nog	 ach-
terom	kijken	voordat	 hij	 zijn	 triomf	
viert.	Johan	Hendriks	wordt	tweede,	
Erik	Satter	derde.	De	sprint	van	het	
peloton	wordt	 gewonnen	 door	Nico	
Bakker	voor	Jorrit	Noppen	en	Anne-
Jan	Stuy.

Marc de Bruin wint 
41ste Maartensdijkse Acht

door Jan Westbroek

Zaterdagavond heeft Marc de Bruin de 41e editie van de wielerronde 
“Maartensdijkse Acht” gewonnen. In de wedstrijd voor Amateurs was de 24-jarige 

Groningse student in de sprint sneller dan Lars Rietveld.

Marc de Bruin samen met Minouche Koetsier op de hoogste trede van het 
podium. Lars Rietveld (2) en Eddy Hermsen vergezellen hen.

Herman Mittendorff, wethouder Sport, loste tegen zeven uur het startschot 
voor de zeventig kilometer lange wedstrijd voor Amateurs. 

Om	een	extra	slot	op	de	verdediging	
te	hebben	stond	Michel	van	de	Goede	
afgelopen	zaterdag	op	zijn	vertrouw-
de	plek	als	centrale	verdediger.	Trai-
ner	Van	Dronkelaar	had	Van	de	Goe-
de	 opgeroepen	 om	wat	meer	 rust	 in	
zijn	team	te	krijgen	en	te	zorgen	voor	
een	betere	opbouw	van	achteruit.	Bo-
vendien	had	Van	Dronkelaar	gekozen	
voor	een	extra	centrale	verdedigende	
middenvelder	 in	 het	 centrum.	 Deze	
zet	en	de	ervaring	en	rust	die	Van	de	
Goede	uitstraalde	zorgden	er	voor,	dat	
de	verdediging,	die	verder	bestond	uit	
Ricardo	van	de	Goede,	Michel	Kemp	
en	Rick	Lith	weinig	weg	gaf	aan	de	
tegenstander.	Ook	keeper	Richard	de	
Groot	speelde	een	goede	wedstrijd	en	
ontpopte	zich	 later	 als	 een	echte	pe-
naltykiller.

SVM	was	 in	 de	 beginfase	 de	 betere	
ploeg.	Al	in	de	1ste	minuut	moest	de	
Cobu	 Boys-keeper	 met	 zijn	 vinger-
toppen	 een	 schot	 van	 Ricardo	 van	
de	Goede	 uit	 de	 hoek	 van	 zijn	 doel	
tikken.	 In	 de	 15de	 minuut	 betaalde	
dat	 zich	 uit.	 Goaltjesdief	 Mike	 de	
Kok	 soleerde	 door	 de	 verdediging	
en	maakte	de	1-0.	Een	kwartier	later	

maakte	 De	 Kok	 zijn	 2de	 doelpunt	
uit	een	voorzet	van	Djoey	Engel	die	
met	een	mooie	passeerbeweging	zijn	
tegenstander	achter	zich	liet.	Een	mi-
nuut	later	was	het	3-0.	Uit	een	corner	
werkte	een	Cobu	Boys-verdediger	de	
bal	 in	 zijn	eigen	doel.	SVM	leek	op	
rozen	 te	 zitten,	 maar	 kort	 voor	 rust	
lukte	 het	 Cobu	 Boys	 toch	 tegen	 te	
scoren.	Djoey	Engel	 verdedigde	wat	
nonchalant	zodat	uit	een	voorzet	van	
de	zijkant	de	Cobu	Boys-spits	de	bal	
kon	intikken.

Tien man
De	2de	 helft	was	minder	 interessant	
om	 naar	 te	 kijken.	 SVM	verdedigde	
vooral	de	voorsprong	en	leek	te	gok-
ken	op	snelle	counters.	Een	vertrouwd	
spelletje	van	de	Maartensdijkers,	die	
het	hele	seizoen	er	al	last	van	hebben	
als	 zij	 zelf	 het	 spel	 moeten	 maken.	
De	 tactiek	werd	 enigszins	 in	 duigen	
gegooid	door	de	rode	kaart	van	spits	
Eric	 Röling.	 Röling	 liet	 zich	 provo-
ceren	 door	 een	 verdediger	 en	 zijn	
reactie	werd	door	de	(neutrale)	grens-
rechter	waargenomen.	Al	in	de	50ste	
minuut	moest	 SVM	daardoor	 verder	
met	 10	 man.	 Dat	 leverde	 overigens	

niet	 veel	 verschil	 in	 het	 spelbeeld	
op.	Cobu	Boys	drong	wat	meer	aan,	
maar	 dat	 leidde	 niet	 tot	 veel	 gevaar	
voor	het	SVM-doel.	In	het	slot	van	de	
wedstrijd	kon	Kevin	van	Dronkelaar	
bij	een	snelle	uitbraak	zelfs	4-1	voor	
de	geelblauwen	maken	uit	een	prima	
voorzet	van	Roy	Wijman.		

Strafschoppen
Na	aloop	werden	er	penalty’s	geno-
men	die	beslissend	kunnen	zijn	als	er	
aan	het	einde	van	de	poulewedstrijden	
gelijke	 standen	 zijn	 tussen	 ploegen.	
Er	 werden	 vijf	 penalty’s	 genomen,	
waarvan	Richard	de	Groot	 er	 3	wist	
te	stoppen.	Zelf	miste	hij	ook	zijn	ei-
gen	strafschop.	De	andere	Maartens-
dijkers	 lieten	 de	 Cobu	 Boys-keeper	
kansloos.	 De	 uitslag	 van	 de	 straf-
schoppenserie	werd	daardoor	4-2.	
SVM	 deed	 afgelopen	 dus	 goede	 za-
ken.	 De	 eerste	 klap	 is	 een	 daalder	
waard.	Komende	zaterdag	heeft	SVM	
waarschijnlijk	 een	 zwaardere	 tegen-
stander.	 In	 Doorn	 moet	 aangetreden	
worden	tegen	periodekampioen	DEV,	
die	dit	seizoen	slechts	5de	 is	gewor-
den	in	de	4de	klasse	F,	maar	een	ge-
vaarlijke	ploeg	schijnt	te	hebben.	

SVM start nacompetitie goed (4-1)
Afgelopen zaterdag heeft SVM een goede start gemaakt voor een behoud in de derde klasse. 

Cobu Boys uit Amersfoort werd met een 4-1 nederlaag naar huis gestuurd.
In een poule van 6 ploegen moet SVM 5 wedstrijden spelen om te bepalen welke ploeg volgend jaar 

in de 3de klasse mag spelen. De bovenste 3 ploegen gaan of blijven in de 3e klasse. 

Tweemaal Zes 1 verspeelt in 
laatste seconde de volle winst

Na	een	lange	rit	naar	het	Zeeuwse	en	zonnige	Arnemuiden	moest	niet	alleen	
Tweemaal	Zes	1	maar	ook	het	2de	 team	het	 aldaar	opnemen	 tegen	TOP.	
Deze	tegenstander	die	slechts	één	punt	op	de	ranglijst	onder	de	Maartens-
dijkers	staat	is	de	laatste	weken	aan	een	opmars	bezig	om	uit	de	onderste	
regionen	te	komen.	

De	 thuiswedstrijd	 in	Maartensdijk	had	Tweemaal	Zes	nipt	met	13-12	ge-
wonnen	en	bij	winst	nu	en	nog	slechts	2	wedstrijden	te	gaan	zou	Tweemaal	
Zes	praktisch	veilig	zijn.	Uiteindelijk	kon	de	selectie	slechts	3	punten	mee-
nemen	richting	Maartensdijk.	Tweemaal	Zes	2	maakte	geen	fout	en	won	met	
11-14	en	behoudt	hiermee	als	koploper	uitzicht	op	het	kampioenschap	in	de	
Reserve	1ste	klasse.	Tweemaal	Zes	1	gaf	echter	na	een	matige	1ste	helft	in	
de	laatste	anderhalve	minuut	alsnog	een	voorsprong	van	2	doelpunten	uit	
handen	en	moest	daardoor	met	slechts	1	punt	genoegen	nemen.	(16-16)
Doelpunten	werden	te	makkelijk	weggeven	en	aanvallend	was	er	te	weinig	
stootkracht.	Bij	1	minuut	voor	rust	stond	er	een	matige	7-3	tussenstand	op	
het	scorebord.	Gelukkig	was	een	opleving	met	2	goals	(7-5)	een	signaal	om	
na	rust	een	tandje	bij	te	schakelen.	Gedurende	de	hele	2de	helft	had	Twee-
maal	Zes	het	 initiatief.	Aanvallend	werden	 steeds	beter	 de	goede	kansen	
genomen,	maar	omdat	verdedigend	nog	steeds	teveel	werd	weggeven	kon	
TOP	blijven	aanhaken.
Het	initiatief	in	de	2de	helft	leek	toch	beloond	te	gaan	worden.	Helaas	in	
de	laatste	aanvallen	waarin	TOP	opportunistisch	ging	schieten	scoorden	zij	
daarmee	niet	alleen	de	aansluitingstreffer	maar	ook	nog	eens	de	gelijkma-
ker,	waarna	meteen	werd	 afgeloten.	Een	 teleurstellend	 slot	 van	de	wed-
strijd,	want	 de	volle	winst	 en	daarmee	 een	 zeer	 belangrijke	overwinning	
was	binnen	handbereik,	maar	op	basis	van	de	gehele	1ste	helft	en	verde-
digende	momenten	gedurende	de	hele	wedstrijd	zal	hier	lering	uit	moeten	
worden	 getrokken.	Zo	 bleek	 dat	 de	 competitie	 en	met	 name	 de	 eindfase	
veelal	wordt	bepaald	door	details	en	belangrijke	momenten.
Komende	zaterdag	28	mei	speelt	Tweemaal	Zes	alweer	haar	laatste	thuis-
wedstrijd	van	dit	veldseizoen	om	15.30	u	tegen	medekoploper	Oranje	Wit	
uit	Dordrecht.

Donderdag 19 mei bestond Judokan Maartensdijk 30 jaar. Eén van de 
medeoprichters en nog steeds actief bestuurslid Hans Stevens deelde iets 
lekkers uit aan de leden. (Adrie de Vries - van Ee)
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

Ondanks	de	verontreiniging	is	er	een	
natuurgebied	 ontstaan,	 waar	 water-
vogels	 overnachten	 en	 een	 das	 een	
burcht	 heeft.	 De	 natuurlijke	 waarde	
van	 de	 plas	 zelf	 is	 echter	 beperkt.	
Het	 Utrechts	 Landschap	 wil	 de	 na-
tuurwaarden	van	de	plas	ontwikkelen	
door	het	maken	van	brede	oevers	en	
eilandjes.	 Hierdoor	 wordt	 het	 nog	
aantrekkelijker	om	langs	de	goed	ont-
wikkelde	oeverzone	te	wandelen	en	te	
ietsen.	Het	afsluiten	van	de	op	de	bo-
dem	liggende	materialen	alsmede	het	
creëren	van	brede	oevers	en	eilanden	
wordt	gerealiseerd	door	het	afdekken	
met	 herbruikbare	 grond	 en	 waterbo-
dems.

Kijkje
Als	een	‘kijkje	in	de	keuken’	werd	de	
gebeurtenis	 aangekondigd.	 Veel	 be-
zoekers	maakten	gebruik	van	de	mo-
gelijkheid	om	met	eigen	ogen	te	zien	
hoe	er	op	de	Hooge	Kampse	Plas	ge-
werkt	wordt.	In	een	breed	programma	
was	er	voor	ieder	wat	wils.	Zo	was	er	
een	toelichting	over	de	natuurontwik-
keling,	 met	 een	 bootje	 kon	 de	 plas	
worden	rondgevaren	en	men	kon	een	
kijkje	nemen	op	het	ponton.	Voor	kin-
deren	was	door	de	plaatselijke	scou-
tingclub	een	speurtocht	uitgezet.	Ook	
konden	 zij	mini	 pionieren	 en	brood-
jes	 bakken	 boven	 een	 vuurtje.	 Met	
schmink	 werden	 gezichten	 omgeto-

verd	in	de	mooiste	vlinders,	tijgers	of	
prinsessen.	

Dekker	van	de	Kamp	bracht	ook	een	
cadeau	mee.	Onder	grote	belangstel-
ling	werd	een	staande	verrekijker	ont-
huld.	 Wandelaars	 en	 ietsers	 kunnen	
zo	de	lora	en	fauna	op	de	plas	en	de	
oevers	van	dichtbij	bekijken.	De	dag,	
gezegend	met	mooi	weer,	leende	zich	
uitstekend	 voor	 zowel	 een	 leerzaam	
als	een	aangenaam	vertoeven	aan	het	
eigen	 water	 in	 Groenekan.	 De	 ko-
mende	weken	is	de	zandsculptuur	die	
tijdens	de	open	dag	door	kunstenaars	
werd	 gemaakt,	 nog	volop	 te	 bewon-
deren.	

Bewaking
De	 werkzaamheden	 in	 en	 om	 de	
Hooge	 Kampse	 Plas	 worden	 vanaf	
het	 begin	 nauwlettend	 gevolgd	 en	
bewaakt	 door	 een	 Klankbordgroep.	

Deze	 bestaat	 uit	 diverse	 natuurorga-
nisaties	 uit	 de	 omgeving,	waaronder	
het	 Groenekans	 Landschap.	 Ook	 de	
Dorpsraad	Groenekan	neemt	hieraan	
deel.	 (Trudie Siegerink)

Open Dag Hooge Kampse Plas
Op zaterdag 21 mei jl. organiseerde Dekker Van de Kamp, de uitvoerder van het project De Hooge 
Kampse Plas, gelegen tussen Groenekanseweg en Voordorpsedijk op de grens van Groenekan en De 
Bilt, samen met Stichting Het Utrechts Landschap een open dag. De plas is sinds 2003 grotendeels 

eigendom van Het Utrechts Landschap. In de plas is in de loop der tijd van alles gestort, waaronder 
bagger, bedrijfsvuil en compost. 

De komende weken is de zandsculptuur die tijdens de open dag door 
kunstenaars werd gemaakt, nog volop te bewonderen. [foto Henk van de Bunt]

Niet	lang	na	Pasen	is	dezelfde	groep	
vrijwilligers	 met	 ladders	 en	 fotoca-
mera’s	 op	 stap	 gegaan	 om	 te	 kijken	
of	de	kasten	in	gebruik	zijn	genomen.	
De	kasten	zijn	een	keer	opengemaakt,	
wat	 volgens	 de	 echte	 vogelkenners	
geen	kwaad	kan.	Het	monitoren	was	
een	bijzondere	ervaring!	Het	was	leuk	
om	te	zien	dat	veel	van	de	mezenkas-
ten	in	gebruik	zijn	genomen.	In	bijna	
alle	 nesten	 zaten	 eieren	 of	 kuiken-
tjes.	 In	 sommige	gevallen	zat	er	een	
pimpelmees	 te	broeden	die	 zich	niet	
weg	 liet	 jagen.	 De	 kasten	 moesten	
voorzichtig	 worden	 geopend,	 want	
er	 vloog	 nogal	 eens	 een	 vogel	 uit.	
Zo	 nu	 en	 dan	 begon	 er	 zelfs	 eentje	
te	 blazen!	 In	 veel	 kastjes	 zaten	 dus	
al	 kleine	 pimpelmeesjes;	 heel	 aan-
doenlijk,	 kleine	 roze	 wormpjes	 met	
open,	 gele	 snaveltjes.	 Helaas	 waren	 de	andere	kasten	nog	niet	 in	gebruik	

genomen,	behalve	een	van	de	spech-
tenkasten.	In	deze	kast	(VW	02,	Vij-
verlaan	 West)	 zijn	 witte	 eieren	 met	
bruine	spikkels	waargenomen,	groter	
dan	van	de	pimpelmees,	die	ook	wit	
met	 bruin	 gespikkelde	 eieren	 heeft.	
Het	vermoeden	was	aanvankelijk	een	
broedsel	 van	 een	 spreeuw,	 maar	 die	
heeft	 lichtblauwe	 eitjes.	 Een	 specht	
kan	het	ook	niet	zijn,	aangezien	deze	
vogels	witte	eieren	leggen	(alle	soor-
ten).	Wordt	vervolgd.	

In	totaal	zijn	in	minimaal	twintig	me-
zenkasten	eieren	of	kroost	waargeno-
men,	gemiddeld	7	of	8	per	nest.	Een	

fantastisch	resultaat.	Hopelijk	volgen	
volgend	 jaar	 de	 andere	 vogels	 nog!	
De	vleermuizen	verzamelen	zich	pas	
later	 in	het	 jaar,	dus	dat	 is	nog	even	
afwachten.	Op	27	april	zijn	24	jonge,	
aanstaande	 vogelaars	 uit	 de	 eerste	
klas	 van	 de	 Rudolfsteinerschool	 op	
schoolreis	 langs	 de	 kasten	 geweest,	
met	 uitleg	 van	 Henk-Jan	 Hoefman	
en	 Karst	 Kooistra.	 Het	 leven	 van	
deze	 kleine	 diertjes,het	 lawaai	 van	
de	specht,	en	het	wel	en	wee	van	de	
Vrienden	 van	 de	 Nacht	 (bosuil	 en	
vleermuis)	 heeft	 er	 weer	 voor	 ge-
zorgd	dat	velen	zich	verbaasden	over	
de	wonderen	van	moeder	natuur!

(Iris Lether)

Het eerste succes 
van het Groenekanse nestkastenproject 

Het is al weer een paar weken geleden dat op initiatief van Karst Kooistra een groep vrijwilligers 
uit Groenekan nestkasten voor verschillende vogels heeft opgehangen in het dorp. Met name 

(pimpel)mezen kasten, maar ook nestplekken voor boomkruipers, spechten, uilen, torenvalken en 
vleermuizen. Veel dorpsbewoners zijn enthousiast en leven mee met het wel en wee van de vogels. 

Kinderen van de Rudolfsteinerschool brachten een bezoek aan de nastkasjes.

De gespikkelde eitjes.

80 jaar Van Boetzelaerspark
Het	van	Boetzelaerpark	 is	 al	 tachtig	 jaar	 lang	de	plek	waar	 jong	 en	oud	
ontspanning	vinden.	Talloze	muziekuitvoeringen	zijn	er	geweest,	ontelbaar	
veel	trouwfoto’s	zijn	er	gemaakt,veel	honden	zijn	er	uitgelaten.	En	wat	bij-
na	vergeten	is,	aan	het	einde	van	de	Tweede	Wereldoorlog	was	er	een	groot	
bevrijdingsfeest.
Op	29	mei	2011,	de	Nationale	Dag	van	het	Park,is	er	van	12.00	tot	16.00	
uur	een	presentatie	met	foto’s	van	het	park	vroeger.	Loop	gerust	eens	langs	
en	geniet	van	de	foto’s	van	toen	(met	dank	aan	de	Historische	Kring	de	Bilt	
en	Fred	Meijer	die	veel	foto’s	hebben	aangereikt)	en	van	het	park	van	nu.	
De	foto	van	de	opening	in	1931	is	er	op	groot	formaat,	ook	is	er	een	foto	van	
het	spontane	feest	in	mei	1945.	Website:	www.vriendenboetzelaerpark.nl

De bewuste foto van de opening in 1931.

Met	de	Lions	de	streek	gaan	verkennen
is	niet	alleen	maar	jezelf	verwennen
want	met	dat	ijne	gevoel
steun	je	ook	een	goed	doel
lekker	ietsen	en	zonder	te	rennen

Guus Geebel Limerick

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl
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