
Een comité ter opwaardering van 

het Maertensplein nam eind vorig 

jaar het initiatief door een stemming 

te organiseren over het huidige mo-

nument op het moderne dorpsplein. 

Slechts zeven van de 137 stemmers 

vond het ‘een prachtig monument 

dat het waard is om te handhaven.’ 

Een ruime meerderheid van de Maar-

tensdijkse stemmers (95%) ziet de 

voormalige ‘pomp’ het liefst zo snel 

mogelijk verdwijnen van het Maer-

tensplein.

Pomp

Opvallend genoeg vond er ruim tien 

jaar geleden ook al een stemming 

plaats. 460 Maartensdijkers maak-

ten toen via een enquête hun ideeën 

kenbaar over een drietal voorgelegde 

ontwerpen. 165 ondervraagden koos 

toen vóór ‘de pomp’, gemaakt door 

kunstenaar Hedda Willem Buijs. 

Precies evenveel ondervraagden 

koos voor een ander ontwerp. De 

kunstcommissie van Maartensdijk 

bepaalde toen dat het abstracte beeld 

van Buijs voorrang kreeg. Volgens 

hen sloot de pomp prima aan bij de 

belevingswereld van de inwoners van 

Maartensdijk. Het hoge beeld zou ook 

goed passen bij de architectuur van 

het plein en de omringende gebou-

wen. Enkele jaren na de komst van de 

moderne waterpomp, werd zijn be-

langrijkste functie al uitgeschakeld. 

De waterstroom die langs de zuil 

naar beneden liep werd afgesloten 

vanwege de onhygiënische staat. Nu 

staat er slechts nog een saaie, don-

kere zuil, die voor veel bewoners van 

Maartensdijk inmiddels een doorn in 

het oog is. Maar het kan nog gekker.

Piemel van Koos

In 1996 stond Maartensdijk op zijn 

kop vanwege ‘de piemel van Koos’-

affaire. De Volkskrant wijdde er des-

tijds een artikel aan, dat als volgt be-

gon: ‘Als in 1998 het fonkelnieuwe 

centrum van Maartensdijk er staat en 

iedereen trots naar boven kijkt, kan 

het dorp en masse naar de piemel van 

Koos Kolenbrander staren.’ 

Zo ver kwam het echter nooit. Het 

transparante beeld van de naakte 

dorpshistoricus van Maartensdijk, 

gemaakt door kunstenaar Paul Ven-

del, ontketende een grote discussie 

in het dorp. Vendel had een uitgietsel 

van zijn eigen geslachtsdeel gemaakt 

en aan het beeld van Kolenbrander 

toegevoegd. En dat viel niet bij ie-

dereen in goede aarde. Het beeld was 

volgens sommige kerkelijke bewo-

ners van het dorp ‘in strijd met het 

goede fatsoen.’ De naaktheid in het 

openbaar was aanstootgevend en de-

den enkelen zelfs denken aan incest, 

zo stond te lezen in het Volkskrant-

artikel. Uiteindelijk werd het beeld 

verbannen naar Diemen. Daar werd 

hij begin 2009 onthuld (vijftien jaar 

na de discussie in Maartensdijk). En 

wel op het dak van een zorgcentrum. 

De naakte, transparante Koos Ko-

lenbrander is van alle kanten goed te 

zien en kijkt nog steeds trots uit over 

het Noord-Hollandse stadje.

Lees verder op pagina 3
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Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Wijk- en Dorpsgericht Werken 

op pagina 12

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

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

www.huussenelektro.nl 030-2200404

Wethouder lanceert educatieve website
door Guus Geebel

In het Walter Maashuis in Bilthoven nam wethouder Bert Kamminga op 12 juni de educatieve 

website buitengewoondebilt.nl in gebruik. Kunst Centraal heeft de website samengesteld in opdracht 

van de Gemeente De Bilt met als doel leerlingen van het voortgezet onderwijs te stimuleren kunst en 

cultuur in hun eigen omgeving te ontdekken.

Irene de Jong is consulent voortgezet 

onderwijs bij Kunst Centraal, een pro-

vinciale stichting die voor kinderen 

uit het primair en voortgezet onder-

wijs evenementen op cultureel gebied 

organiseert en begeleidt. De Jong ver-

telt dat het idee voor een website over 

kunst en cultuur ontstond nadat de 

gemeente de subsidie voor cultuurda-

gen stopzette. ‘Er bleek ook behoefte 

aan kant en klaar lesmateriaal. Zowel 

voor de leerlingen als voor de docent. 

Met de site kunnen leerlingen zelf-

standig of in groepjes op onderzoek 

gaan naar beelden, bijzondere gebou-

wen en buitengewone plekken in hun 

eigen gemeente.’ 

Informatie en inspiratie

Voor elk onderdeel van de site is 

lesmateriaal ontwikkeld dat goed 

aansluit bij de kerndoelen Kunst en 

Cultuur voor de onderbouw van het 

voortgezet onderwijs: kijken naar 

kunst, relecteren op kunst, zelf vorm-

geven, verslagleggen en presenteren. 

Docenten en leerlingen vinden er in-

formatie, waarmee zij direct in de klas 

aan de slag kunnen. ‘Ook voor de in-

woners van De Bilt of bezoekers aan 

de gemeente is de website een bron 

van informatie en inspiratie’, zegt Ire-

ne de Jong. ‘Ik zou willen dat ik vroe-

ger als leerling, maar ook als docent 

zo’n website had kunnen bezoeken’, 

aldus wethouder Bert Kamminga. Hij 

verricht de openingshandeling door 

kunstobjecten en gebouwen die op de 

website voorkomen op een kaart van 

de gemeente hun juiste plek te geven. 

Dat gaat hem, soms met wat aanwij-

zingen, goed af. De wethouder felici-

teert iedereen met deze website. 

Bijzondere plekken

De drie ontwikkelaars van het lesma-

teriaal, Theo Naessens, consulent bij 

Kunst Centraal, Janine Krosenbrink 

cultuurcoördinator bij Scholenge-

meenschap Maarsbergen en Freek 

Labots, docent kunst- en cultuurge-

schiedenis, lichten ieder hun eigen 

deel van de website toe. Theo Naes-

sens vertelt een verhaal over beelden 

in de gemeente. ‘Daarbij kun je niet 

om Jits Bakker heen.’ Hij laat ook 

zien hoe kunstenaars zich door andere 

kunstenaars hebben laten inspireren. 

Janine Krosenbrink kreeg de opdracht 

bijzondere plekken in kaart te bren-

gen. ‘Ik ben rond gaan rijden en zag 

zo veel dat ik een keuze moest ma-

ken. Ik begon bij Oostbroek, de ont-

staansplek van deze gemeente.’ Bij de 

bijzondere plekken is ook de geschie-

denis ervan vermeld. Krosenbrink 

zocht verder extra informatie over 

de buitenruimten van de landhuizen. 

Freek Labots vertelt over bijzondere 

architectuur in verschillende tijdsper-

ken. Het mooiste compliment kregen 

de drie ontwikkelaars van de ontwer-

per van de website Anneke Vos toen 

ze zei nu heel anders door De Bilt te 

ietsen. Frank van der Hulst, directeur 
van Kunst Centraal, sloot de bijeen-

komst af. 

Ook het Maartensdijkse beeld ‘De Vlucht’ is in kaart gebracht op de site waarbij 

je uitgenodigd wordt goed te kijken, want wat is het nu precies voor vogel...

V.l.n.r. Freek Labots, Irene de Jong, Janine Krosenbrink en Theo Naessens.

Passend monument gezocht
Opvallende geschiedenis kunstwerken Maartensdijk

door Raphael Klees

Op het Maertensplein in Maartensdijk moet een nieuw, passend monument komen, zo lieten de 

bewoners van het dorp onlangs weten. De zoektocht naar een geschikt kunstwerk loopt echter al 

jaren. De Vierklank dook de roerige historie in en strandde op enkele merkwaardige feiten.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

24/6 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

24/6 • 09.00u - Kand. J.J. Steketee
24/6 • 18.30u - Ds. H. Russcher

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

24/6 • 10.30u - Mw. L.C. Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

24/6 • 10.00u - Jan Blokker

R.K. Kerk O.L. Vrouw

24/6 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering

De Bilt

Ger. Kerk (vrijgemaakt)

24/6 • 09.30u - Ds. G. Roorda 
24/6 • 10.15u en 16.30u - Ds. J. de Wolf

Hervormde Gemeente Dorpskerk

24/6 • 10.00u en 19.00u - Ds. G.J. Codée
Viering en Nabetrachting  Heilig 

Avondmaal

Pr. Gem. Immanuelkerk

24/6 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam
24/6 • 19.30u - Taizé

Pr. Gem. Opstandingskerk

24/6 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk

24/6 • 10.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

24/6 • 10.00u - Dhr. Fred Pathuis

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

24/6 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk

24/6 • 10.00u - Kand. G.A. van Ginkel
24/6 • 18.30u - Ds. D.J. van Eckeveld

Herst. Herv. Kerk 

24/6 • 10.30 en 18.00u - Dhr. J. de Boer

Onderwegkerk Blauwkapel

24/6 • 10.30u - Pastor B. van Empel

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

24/6 • 11.00u - Ds. J.J. Sijl

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

24/6 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
24/6 • 18.30u - Ds. J.J. Tigchelaar

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

24/6 • 09.30u - Ds. J.J. Sijl

St. Maartenskerk

23/6 • 19.00u - Woord- en 
Communieviering

24/6 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

24/6 • 10.00u en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

24/6 • 10.00u en 18.30u - Ds. M. van der 
Zwan
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Informatieavond over  

borstvoeding 

Donderdag 21 juni is er een voor-

lichtingsavond over borstvoeding 

in de Ontmoetingskerk, Kon. Juli-
analaan 26 in Maartensdijk; aan-

vang 19.00 uur. Tijdens de voor-
lichtingsavond krijgt u informatie 

over o.a. de voor- en nadelen van 

borstvoeding en hoe je een goede 

start met borstvoeding maakt. De 

avond is bedoeld voor zwangeren 

vanaf de 5e-6e maand. Aanmelden 
kan bij Adrie van Voorst; tel. nr. 06 

20048992 of bij Vida-verloskun-

digen. Hier wordt u desgewenst 

ook geïnformeerd over de eraan 

verbonden kosten

Autowasactie

Donderdag- en vrijdagavond 21 

en 22 juni is er een autowasac-

tie achter de Hervormde kerk aan 

de Dorpsweg te Maartensdijk. Een 
enthousiaste groep vrijwilligers 

staat klaar van 19.00 tot 21.30 uur 
om een auto te wassen en/of zui-

gen. De kosten zijn 5 euro voor het 
wassen en 5 euro voor het zuigen. 
De opbrengst komt ten goede aan 

mishandelde en verwaarloosde jon-

geren in Roemenië.

Taizéviering

Zondagavond 24 juni is er om 

19.30 uur weer een Taizéviering 
in de Immanuëlkerk in De Bilt, 
Soestdijkseweg-Zuid nr. 49. Het is 
de laatste viering van dit seizoen. 

Tijdens deze meditatieve viering 

in de sfeer van het Franse kloos-

ter in Taizé wordt gezongen in 
verschillende talen, begeleid door 

instrumentalisten en het Taizékoor 
o.l.v. Els Firet. Na de viering kan er 
in de zaal achter de kerk koffie of 

thee worden gedronken en worden 

nagepraat. 

Ajo Dansa Senang

Op zondag 24 juni organiseert Ajo 

Dansa Senang weer een gezellige 

dans matinee H.F. Witte centrum te 
De Bilt. Dit keer met een allround 

band Relight en een gastoptreden 
van Edu Schalk. In de pauze is 
er ook gelegenheid voor Linedans 
onder leiding van Chris. Ook is er 
een Indonesische keuken aanwezig 

tevens met diverse snacks. Zaal 

open vanaf 12.00 tot 18.00 uur, 
aanvang 12.30 uur. Voor reserveren 
tel. 035 6858262 of e-mail in@
ajodansasenang.nl

MEEbus in Maartensdijk

De Meebus staat, woensdag 27 
juni van 10.00 tot 12.00 uur bij 

het Winkelcentrum Maertensplein 

in Maartensdijk. Iedereen met een 

beperking, handicap of chronische 

ziekte kan in de bus terecht voor 

informatie en advies over bijvoor-

beeld vakantie, vrije tijdsbesteding, 

wonen of dagbesteding. 

Zomercafé van  

Vrijwillig in Actie

Vrijwillig in Actie De Bilt luidt op 

28 juni aanstaande de zomer in. 
Maatschappelijke en vrijwilligers-

organisaties uit de gemeente De 

Bilt zijn van harte uitgenodigd dit 

mee te vieren.

Het zomercafé is een uitgelezen 
kans om vlak voor de vakantie 

elkaar nog even te zien en voor-

uit te kijken naar de toekomst. 

Een informele netwerkbijeenkomst 
voor maatschappelijke organisaties 

onder het genot van een zomers 

drankje!

Wat en waar?

Je bent van harte welkom aan de 
Henrica van Erpweg 2 in De Bilt. 
Het café start om 16.30 en duurt tot 
een uur of zes. Meld je aan door te 

mailen naar info@vrijwilliginactie-

debilt.nl of door te bellen naar 030 
7440595. 

Muzieklezing ‘Passie & Dans’

In de Duiventil te De Bilt zal een 

warmbloedig muzikaal diner op het 

programma staan van de jaarlijkse 

muzikale zomerlezing in. Centraal 
staan swingende ritmes die in Zuid-

Europa en Latijns-Amerika vele 
componisten inspireerden tot vir-

tuoze soli en wervelende dansen. 

Voor hedendaagse musici vormen 

ze een heerlijk fundament om op te 

improviseren. Met een combinatie 

van geluid en beeld zal de Latijnse 
hartslag voelbaar worden.

De lezing vindt plaats op maandag 

2 juli en zal worden herhaald op 

maandag 9 juli, beide keren van 
10.00 tot 12.00 uur en zal worden 

gegeven door dhr. P.A. Bakker. 
Aanmelding: SWO, Jasmijnstraat 
6, De Bilt, tel. 030 2203490.

Op het bankje dat u zelf heeft gekozen

is het vast heel prettig verpozen

het werd bank nummer drie

en als ik die zo bezie

zitten we straks heel lekker op rozen

Guus Geebel
Limerick

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.

Geboren

16 juni 2012

Anne-Jet

Dochter van 

Herbert en Marieke van Ginkel 

Merellaan 2

Maartensdijk

Geboren

17 juni 2012

Hanna

Dochter van 

Danny en Marja Copier
Pr. Willem Alexanderplantsoen 43

Maartensdijk

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van

Jan van Voorst

Jan was langere tijd en met grote inzet voorzitter 
van Stichting De Springplank.

Wij denken met dankbaarheid terug aan het vele werk 

dat hij hiervoor heeft gedaan.

Wij wensen Beli en de familie sterkte met dit verlies

Het Bestuur van

Stichting De Springplank

Ons bereikte het droeve bericht van het overlijden van oud-burgemeester

Mr. A. baron van Harinxma thoe Slooten
Oficier in de Orde van Oranje Nassau

De heer Harinxma thoe Slooten was burgemeester 

van De Bilt van 1977 tot 1990.

Hij was een bekwaam en actief bestuurder. Zijn oprechte belangstelling 

voor mensen was zeer kenmerkend. Wij denken met veel respect en 

waardering terug aan zijn tijd als burgemeester van onze gemeente.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen 

heel veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Bilthoven, 18 juni 2012

Mede namens de gemeenteraad,

het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt,

A.J. Gerritsen, burgemeester

R.A.K. Huijbregts, gemeentesecretaris
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Toekomst

Na deze roerige kunstgeschiedenis van Maartensdijk is het de grote vraag 

wat er in de toekomst op het Maertensplein te zien zal zijn. Als het aan de 

bewoners ligt komt er een kunstwerk dat met de rijke geschiedenis van 

Maartensdijk te maken heeft en waar de bevolking zich in kan herkennen. 

Een waardig monument dat gebruikt kan worden tijdens oficiële dorpsvie-

ringen of herdenkingen. Wellicht heeft dorpshistoricus Koos Kolenbrander 

nog wel een goed idee?

In kader

Vorige week werd door wethouder 

Bert Kamminga en de projectleider 

civiel van de gemeente De Bilt, de 

heer Mehmet Seyman, samen met 

enkele leden van het Comité ter 

opwaardering Maertensplein de si-

tuatie ter plaatse bekeken. Het ge-

zelschap besprak de voortgang van 

het project: Men streeft naar een 

afronding van de voorgenomen ver-

betering van het Maertensplein op 

of omstreeks open monumenten-

dag, zaterdag 8 september 2012. Er 

wordt door de gemeente, in afstem-

ming met een landschapsarchitect 

en de kunstenaar naar gekeken om 

tot een verantwoorde verbeterslag te 

komen. [HvdB]

Dit artikel over een roerige periode 

in het Maartensdijkse, is ook te vin-

den op www.900jaardebilt.nl 

Anne-Marie Mineur vertrekt 
uit Biltse raad

door Guus Geebel

‘Mijn ervaring is dat mensen graag bij de politiek betrokken willen worden. Als je naar bewoners 

toegaat zijn ze altijd bereid om met je te praten en hun verhaal te doen’, zegt Anne-Marie Mineur. 

Zij neemt in de gemeenteraadsvergadering van 28 juni na ruim zes jaar afscheid als raadslid van de 

Socialistische Partij. Door haar vertrek keert Maaico Maarsen na twee jaar terug in de raad.

Behalve raadslid is Anne-Marie Mi-

neur afdelingsvoorzitter van de partij 

in De Bilt en fractievoorzitter van de 

SP in Provinciale Staten. Ze werkt 

sinds kort als medewerker Beleid & 

Communicatie bij de Biga Groep in 

Zeist, een organisatie die in de regio 

de sociale werkvoorziening uitvoert. 

‘Mijn werk is om de veranderingen 

in de sociale werkvoorziening uit te 

leggen aan wethouders, raadsleden en 

ambtenaren in de hele regio. Als ik 

daar kom als raadslid van de SP in De 

Bilt is dat wat onhandig. Bovendien 

werd het allemaal wat teveel voor 

mij, dus besloot ik te stoppen met het 

raadswerk.’ 

Aan de slag

Anne-Marie Mineur (45) is afge-

studeerd in taal- en spraaktechnolo-

gie aan de Utrechtse universiteit en 

woont met haar katertje Max in een 

woongroep in De Bilt. Ze is geboren 

in Oss, de bakermat van de SP en zat 

daar op het Titus Brandsma Lyceum. 

Op die school legden leraren de ba-

sis voor haar kritische houding en de 

overtuiging dat er in de wereld alleen 

maar wat valt te veranderen als je de 

mensen mee hebt. Toch heeft het nog 

lang geduurd voor ze de SP ontdekte. 

‘Wel heb ik mijn leven lang links ge-

stemd.’ Van huis uit heeft ze het ge-

dachtegoed niet meegekregen. ‘Mijn 

ouders hadden een ander standpunt, 

maar dat vormde nooit een probleem.’ 

Bij de SP zag ze dat de partij echt be-

zig was dingen in praktijk te brengen 

en dat niet alles vanuit ivoren toren-

tjes geregeld werd. ‘De straat op en 

aan de slag’, dat sprak haar aan. 

Rol spelen

Het allerleukste van de zes jaar raads-

lidmaatschap vindt Anne-Marie dat 

ze de gemeente goed heeft leren ken-

nen. ‘Dat je met mensen in gesprek 

komt waar je voorheen nooit wat mee 

te maken zou hebben.’ Heel bijzonder 

noemt zij de gang van zaken rond de 

ontplofte bunker. ‘Daar hebben we 

echt een rol kunnen spelen om de 

standpunten van de mensen te ver-

woorden.’ De bunker heeft in oktober 

2008 nog geleid tot een motie van 

wantrouwen van de SP tegen wethou-

der Ditewig. ‘Ik vind het nog steeds 

terecht dat we dat uitgesproken heb-

ben. Alles afwegende wat er allemaal 

gebeurd is en de fouten die er ge-

maakt zijn, vind ik nog steeds dat het 

een terechte motie was.’ De SP heeft 

zich ook steeds sterk gemaakt voor 

sociale woningbouw in de gemeente, 

zodat ook jongeren hier kunnen blij-

ven wonen. Ze zou op het RIVM ter-

rein in plaats van industrie woningen 

gebouwd willen zien. ‘Op het Scha-

penweitje zou je best een woonwijkje 

kunnen bouwen.’ 

  

Bewoners

‘SP stelt mensen op de eerste plaats’, 

zei Anne-Marie in de aanloop naar 

de verkiezingen van 2006. ‘Dat klopt 

nog steeds en ik mis het nog vaak. Ik 

zie voorstellen voorbijkomen waar-

van ik denk is het niet alleen maar 

papier, weet je nou wel om wie het 

gaat. Is het wel gebaseerd op wat 

mensen willen en nodig hebben. Ik 

ben steeds meer gaan zien dat er heel 

veel initiatief bij de bewoners ligt.’ 

Ze noemt de acties voor het behoud 

van het Prinsenlaantje en Ommelan-

den en het initiatief over het dorps en 

groen houden van de gemeente naar 

aanleiding van de plannen om het 

zwembad naar het H.F. Wittecentrum 

te verplaatsen. ‘Heel veel bewoners-

verenigingen kwamen daartegen in 

opstand. Dan is het aan het bestuur 

om er iets mee te doen.’ Anne-Marie 

adviseert bewoners de raadsleden 

direct aan te spreken. Er is een geza-

menlijk e-mailadres waarop dat kan, 

gemeenteraad@debilt.nl. ‘Benader 

ze en vertel wat er speelt en waarom 

je vindt dat iets anders moet. Het zijn 

volksvertegenwoordigers en moeten 

op de hoogte blijven. Spreek ze aan, 

de mails worden goed gelezen.’

 

Politiek

‘Ik vind dat de politiek zich dienst-

baar moet opstellen.’ Bij de ontwik-

kelingen rond de peuterspeelzalen 

heeft Anne-Marie het gevoel gehad 

echt wat te hebben kunnen doen. ‘We 

hebben mensen goed kunnen advise-

ren. Er ontstond een prachtig voorstel 

waar goed over nagedacht is. Ieder-

een is er bij betrokken, de scholen, 

Centrum voor Jeugd en Gezin, de 

ouders, het bestuur en de peuterleid-

sters. Zo’n voorstel wordt dan een 

beetje van tafel geveegd van, ach we 

hebben al een idee. We weten eigen-

lijk helemaal niet hoeveel mensen 

we hiermee in de kou zetten.’ Het 

armoedebeleid stemt haar treurig. ‘In 

De Bilt zijn 750 mensen aangewezen 

op een bijstandsuitkering. Zij gaan 

vallen onder de Wet werken naar ver-

mogen. Van die 750 zijn er 600 waar 

we verder helemaal niets meer voor 

gaan doen. Dat zijn mensen die voor 

de economie niet interessant zijn en 

dan zouden ze ook voor de samenle-

ving niet interessant zijn. Dat vinden 

we echt verschrikkelijk en daar kun-

nen we ons heel boos over maken, 

want dat kan niet. Dat moet van ons 

echt prioriteit krijgen en dan moeten 

andere dingen maar wijken. Er is ge-

noeg te doen voor een goede raad om 

kritischer en meer betrokken te zijn.’ 

Op de vraag of we haar misschien 

nog eens als wethouder terugzien 

antwoordt Anne-Marie: ‘Voor de SP 

is het belangrijk dat een wethouder 

goed thuis is in de gemeente, er ook 

woont en de mensen kent. Aan die 

voorwaarden voldoe ik en als ze me 

vragen ga ik er serieus over naden-

ken.’

Dorpshistoricus Koos Kolenbrander 

bij de pomp op het Maertensplein. 

Volgens veel bewoners is het tijd 

voor een nieuw kunstwerk.

Anne-Marie Mineur op de rode traploper in het fractiehuis.

Collecteweek Rode Kruis
door Henk van de Bunt

Op 25 juni start de collecteweek van het Nederlandse Rode Kruis. Duizenden vrijwilligers 

gaan in heel Nederland met de collectebus langs de deur. Ook in De Bilt gaat men de 

straat op om geld op te halen voor het Rode Kruiswerk. De opbrengst van de collecte 

gaat helemaal naar de plaatselijke activiteiten, zoals EHBO hulpverleningen bij 

evenementen, reanimatiecursussen en gezellige activiteiten voor ouderen.

Ook spaart men voor een jubileum 

vakantiereis voor zorgbehoevende 

mensen in 2013. Er is ook nog be-

hoefte aan (nieuwe) collectanten. An-

nemieke Roestenberg (secretaris) ver-

telt: ‘Wij hebben met het Biltse Rode 

Kruis een jubileumreis op het pro-

gramma staan in het kader van 900 

jaar De Bilt. Onze afdeling heeft ei-

genlijk geen vaste datum om een jubi-

leum te vieren, want we zijn ontstaan 

uit samenvoegen van twee afdelingen 

(De Bilt en Maartensdijk), die allebei 

een andere oprichtingsdatum hebben. 

Maar we bestaan wel al ca. 40 jaar. 

Dus daarom gekozen voor dat jubile-

umjaar in de gemeente. We gaan nog 

uitzoeken hoe lang die beide afdelin-

gen eigenlijk bestaan in 2013’.

Ervaring

‘We hebben bovendien een heel 

goede ervaring met de Crebas Cruise 

vorig jaar juni; die groep vrijwilligers 

van toen is (deels) weer beschikbaar 

om nogmaals aan zoiets mee te doen. 

Dus daar willen we ook niet te lang 

mee wachten. Wanneer de reis is en 

hoeveel mensen er mee kunnen en 

waarheen etc. moet nog allemaal af-

gekaart worden, dus dat kunnen we nu 

nog niet bekend maken. Wel dat we de 

collecteopbrengst grotendeels daar-

voor willen gaan gebruiken. We gaan 

zeker niet met de J.H. Dunant, want 

die kunnen we niet betalen; dat kon al-

leen met die erfenis van mevr Crebas’.

Mobiel collecteren

Nieuw dit jaar is de collecte per SMS. 

U kunt direct via SMS een klein be-

drag aan het Rode Kruis in De Bilt 

overmaken. Voor meer informatie 

over de collecte in De Bilt en over de 

SMS-methode: 

info@rodekruis-debilt.nl. 

Dit jaar is de collecte om de spaarpot te vullen voor een jubileum vakantieweek in 2013 voor mensen die veel zorg 

nodig hebben. Deze foto is van het recente uitstapje naar de dierentuin in Amersfoort (30 mei).



VOORDEEL HELE WEEK

500
gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 20 juni
t/m woensdag 27 juni

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG

Gegrilde ham
Gekookte casselerrib
Rosbief

Kip-Tomaat-Mozzarella salade 
Eitje-Preitje salade 
Filet Americain

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

SALADE-TRIO

3x 100
gram 4.25

3x 100
gram 3.98

Hamlappen

Fricandeau

Riblappen

Kip in braadzak

Kipcordonbleu

Varkenscordonbleu

Rundercordonbleu

PINDA-ROZIJNENMIX

PISTACHE NOOTJES

500
gram 4.98 250

gram 1.98

100
gram 1.75100

gram 1.75

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

HEERLIJKE 
HEKS’N KAAS

6 halen / 
   5 betalen

1 Kg. 7.98

1 Kg. 7.98

1 Kg. 5.98

Nieuw!

 DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

Leverworst
Grillworst
Paardenworst
Gekookte worst

Palingworst
Zeeuws spek

Procureurrollade

Fijne cervelaat
Schouderham
Spekrollade
Varkenslever
Kip shoarma rollade

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

SATÉVLEES
1 Kg. 6.98op=op

Alle stamppotten

Alle rauwkost

_____________________ 100 GRAM  0,60

Alléén DONDERDAG

Heerlijke grote

Galia Meloen
Nú

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Pitloze

Watermeloen
Per part

DE LAATSTE KEER...

•  Aspergeschotel
 ____________________100 GRAM 0,99

•  Aspergesoep
 ____________________ LITERBAK 3,95

•  Pasta met kip
 ____________________100 GRAM 0,89

Zaterdag verse Sushi!!!

Hollandse

Bospeen
Nú

0,99 0,99

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Hollandse

Trostomaten ____ 500 GRAM  0,69

Vers gesneden

Spitskool __________ 400 GRAM  0,79

Spaghetti
met rucola en scampi’s
_________________________  100 GRAM  0,99

MAANDAG 25 JUNI, DINSDAG 26 JUNI 

EN WOENSDAG 27 JUNI

Nu de lekkerste...
PERZIKEN, ABRIKOZEN, 
NECTARINES EN VOLOP 

ZACHT FRUIT

Asperges, de laatste!
Gratis geschild!

0,99
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Servas International is in 1949 in 

Denemarken opgericht. Servas Ne-

derland ontstond in het begin van 

de jaren vijftig en werd in 1995 een 

vereniging. Servas International werd 

in 1972 in Genève geregistreerd en 

in 1973 door de Verenigde Naties 

erkend als niet-gouvernementele vre-

desorganisatie. De vereniging heeft 

in Nederland ongeveer 220 adressen 

waar mensen uit deelnemende landen 

kunnen logeren. Jaarlijks gaan van-

uit Nederland ruim honderd mensen 

op deze manier op reis. In totaal zijn 

meer dan 135 landen in zes continen-

ten aangesloten bij Servas Internatio-

nal. Er zijn zo’n 15.000 logeeradres-

sen beschikbaar. Leden die willen 

reizen melden zich aan bij de natio-

nale organisatie. Die brengt ze dan in 

contact met mensen die zich als host 

hebben aangemeld. 

Organisatie

Arnoud Philippo is voorzitter van 

Servas Nederland. Hij vertelt dat 

mensen die zich in Nederland als host 

aanbieden of willen reizen eerst een 

intakegesprek krijgen. ‘Daarin wordt 

uitgelegd hoe het werkt en wat van de 

leden verwacht wordt. Over het land 

verspreid zijn er tien leden die deze 

gesprekken voeren.’ Philippo vertelt 

dat in Japan veel mensen zich alleen 

als host aanmelden. ‘Zij hebben wel 

het geld maar geen tijd om te reizen. 

Andere landen hebben meer mensen 

die reizen. In Nederland zie je vaak 

dat leden op jongere leeftijd gaan rei-

zen en later host worden. Servas mag 

beslist niet gezien worden als een 

goedkope reisorganisatie.’ Als iemand 

bij een host in Nederland wil komen 

loopt dat via de nationale organisatie. 

We werken met een register waarin 

bij elk adres staat hoeveel mensen 

maximaal ontvangen kunnen worden, 

hoeveel dagen van tevoren ze bericht 

willen hebben en andere informatie.’ 

Elk land beschikt over zulke registers, 

die echter uit privacyoverwegingen 

niet worden gepubliceerd. In principe 

kunnen travellers twee dagen en twee 

nachten bij een host blijven. 

Programma

Elke drie jaar is er een vergadering 

van alle bij Servas International aan-

gesloten landen. Dit jaar vindt die 

plaats in Polen. Drie jaar geleden was 

Arnoud Philippos de vertegenwoordi-

ger van Servas Nederland in Argenti-

nië, waar 150 mensen uit 50 landen 

bijeen waren. De wijze waarop een en 

ander daar georganiseerd was maakte 

grote indruk op hem en zo ontstond 

het idee om ook in Nederland voor 

een grote groep mensen als gastheer 

op te treden. ‘Met zes mensen die rea-

geerden op de oproep in onze nieuws-

brief hebben we de organisatie ter 

hand genomen en het Koos Vorrink-

huis als hostplek uitgekozen’, vertelt 

Arnoud Philippo. ‘We hebben een 

programma ontwikkeld met bezoeken 

aan een aantal toeristische attracties. 

De bloemenveiling in Aalsmeer, per 

touringcar naar de Zaanse Schans, 

een bezoek aan poldergemaal Wilhel-

mina in Schermerhorn en een molen-

museum. Verder een dag op excursie 

in Amsterdam. Die is door onze leden 

zelf georganiseerd. In groepjes kun-

nen ze ietsen, musea bezoeken of 
gewoon wandelen. Voor tien mensen 

stelde een van de leden zijn privéboot 

beschikbaar voor een drie uur duren-

de tocht door de grachten.’

Aanmeldingen

‘Toen het programma klaar was heb-

ben we het naar alle landen opgestuurd 

en konden mensen zich aanmelden. 

We moesten zeker vijftig deelnemers 

hebben en het zag er in het begin niet 

naar uit dat het zou lukken. Maar 

plotseling stroomden de aanmeldin-

gen binnen. Begin december moesten 

we een wachtlijst maken want er was 

een duidelijke overvraging. Voor de 

accommodatie, het eten, de touring-

car en entreegelden betalen de gasten 

van vrijdag tot woensdag 220 euro. 

Het verblijf in het Koos Vorrinkhuis 

werd als zeer aangenaam ervaren. 

‘We hadden de deelnemers gevraagd 

iets uit eigen land mee te nemen. De 

Duitsers kwamen met bratwurst, de 

Koreanen brachten rijstwijn mee en 

presenteerden een show. We hebben 

gezongen, spelletjes gedaan en op 

andere manieren gezorgd dat men-

sen zich niet hoefden te vervelen. 

Op woensdag verlieten de gasten het 

Koos Vorrinkhuis en gingen de mees-

ten naar huis. Enkelen vertrokken 

naar een hostadres op een andere plek 

in Nederland. De website van Servas 

Nederland is: www.netherlands.ser-

vas.org

Internationaal gezelschap
in Koos Vorrinkhuis

door Guus Geebel

Van vrijdag 1 tot woensdag 6 juni logeerden 103 mensen uit twintig landen in het Koos Vorrinkhuis 

in Lage Vuursche.  Zij waren er op uitnodiging van de Vereniging Servas Nederland.

Servas is een wereldwijde vredesorganisatie met hosts, die gasten ontvangen en travellers

die bij hen op non-proit basis komen logeren. De organisatie staat open voor iedereen die
streeft naar openheid, begrip en tolerantie op internationaal niveau. 

Arnoud Philippo, voorzitter van 

Servas Nederland.

De eetzaal van het Koos Vorrinkhuis was met vlaggen van de deelnemende 

landen opgesierd.

Jaap Roëll (1946) heeft zich in zijn 

gehele carrière op uiteenlopend ter-

rein ingezet voor de samenleving. In 

de dertien jaar (1978-1991) dat hij lid 

was van de Provinciale Staten van de 

Provincie Utrecht deed hij dat op het 

gebied van Milieu, Ruimtelijke Orde-

ning en infrastructuur, later werd dat 

volksgezondheid, zorg voor ouderen 

en verstandelijk gehandicapten. Maar 

ook Cultuur en Historisch erfgoed 

houden zijn aandacht. Jaap Roëll is 

verzamelaar van moderne en heden-

daagse kunst. Van 1989 tot 2008 was 

hij directeur/bestuurder en initiator 

van kunstprojecten bij vestigingen 

van stichting Cordaan te Amsterdam. 

Hij was adviseur bij de ontwikke-

ling van de transformatie van het 

verpleeghuis De Amstelhof tot het 

moderne hedendaagse museum ‘De 

Hermitage’ te Amsterdam. Daarnaast 

was hij initiator van meerdere grote 

kunstmanifestaties in Utrecht en Am-

sterdam.

Natuur en Kunst

De heer Roëll was voorzitter Be-

stuurscommissie IVN Natuur en Mi-

lieueducatie (1997- 2005), voorzitter 

commissie Planning en Bouw van de 

landelijke branche organisatie voor 

ouderen- en thuiszorg Actiz (2000-

2008). Hij heeft zich, naast zijn pro-

fessionele werkzaamheden eerst bij 

de Stichting De Zonnehof en later bij 

de Cordaan Groep, ook persoonlijk 

ingezet om meer kunst te brengen in 

de verschillende zorglocaties. Hij was 

van 1989 tot 1997 voorzitter van de  

Adviescommissie Beeldende Kunst 

in de gemeente Maartensdijk en van 

2006 tot heden, voorzitter van de 

Commissie Kunst- en Cultuurprijzen 

van de gemeente Huizen. Over Kunst 

zei de gedecoreerde in een interview in 

2009 in antwoord op de vraag ‘Wat is 

het belang van kunst?’: ‘Velerlei. Het 

voegt iets wezenlijks toe. Waar kunst 

een prominente plaats krijgt, is de be-

trokkenheid bij de omgeving groter’. 

Koninklijke Onderscheiding
aan jonkheer drs. Roëll

door Henk van de Bunt

Burgemeester Arjen Gerritsen reikte zondag 17 juni de versierselen uit die horen bij de 

Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau aan de heer jhr. drs. J. A. Roëll 

uit Hollandsche Rading. De uitreiking vond plaats bij de feestelijke afsluiting van de laatste 
tentoonstelling die tijdens het voorzitterschap van de heer Roëll van Kunstliefde is georganiseerd.

De heer Roëll nam bij deze gelegenheid tevens afscheid van Kunstliefde. 

Lid in de Orde van Oranje Nassau Jaap Roëll uit Hollandsche Rading tijdens 

zijn dankwoord. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 

Onderstaand bericht heb ik 30 juni naar de Gemeente De Bilt gestuurd:

 

Ik woon in De Bilt. Al geruime tijd… d.w.z. al bijna 56 jaar… Eens was de 

Bilt mooi… Was er orde en handhaving. Nu is er verloedering en verhufte-

ring… Elke dag loop ik met mijn hondje in het van Boetzelaerpark. Als ik 

mijn hondje loslaat in dit park en er loopt zo’n BOA rond, krijg ik, of een 

andere hondenbezitter een boete… Van de ene BOA: 60 euro, van de andere 

BOA: 75 euro… 

Maar aan de verhuftering van het Boetzelaerpark wordt niets gedaan. Elke 

dag is het een grote rotzooi. Een smeerboel. De bankjes in het park worden 

bezet door lawaai-schoppende hangjongeren. Als je voorbij loopt krijg je 

een sneer. En ’s avonds wil je er helemaal niet meer lopen. Op de donder-

dagavond en in de weekeinden is het altijd raak. Dan worden de bankjes 

en die akelige metalen hangplek aan de zijde van de Utrechtseweg gebruikt 

voor andere praktijken… Vuurtjes worden er gestookt. Seks wordt er bedre-

ven alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Drugs worden er gebruikt. 

Banken worden kapot gezaagd om het vuurtje mee te stoken. Overal en echt 

overal liggen de vieze peuken… chips zakken… blikjes… Smeerboel overal. 

Achter die z.g. ‘hangplekken’ wordt dan de menselijke behoefte gedaan. De 

vieze papiertjes liggen in het groen en achter de struiken. 

Er is een leuk kinderspeelplaatsje waar ouders en grootouders graag wil-

len komen… Echter eerst moet alle rotzooi opgeruimd worden. En ouders 

en peuters zien helaas niet dat er in die zandbak gewoon gepist is. (helaas 

heb ik dat met eigen ogen geconstateerd). Het kinderspeelgoed wordt voor 

andere doeleinden gebruikt… 

Waar blijft de orde? De handhaving? Waar blijft toch de politie die op con-

trole uitgaat? De bewoners rondom het park klagen steen en been, maar 

de gemeente De Bilt doet niks. Het moet toch echt bekend zijn… Onderge-

tekende spreekt de hangjongeren nog wel eens aan… maar je krijgt alleen 

maar een sneer. Niemand wil ’s avonds nog even een wandeling door het 

park maken… 

Dringend verzoek aan de gemeente De Bilt: maak het Boetzelaerpark weer 

voor iedereen!!! Zorg voor controle, controle ’s avonds, en vooral controle 

’s avonds in het weekeinde. Ga ook eens ’s morgensvroeg kijken, ná het 

weekeinde. Kijk eens naar de verloedering van het park en de verhuftering!! 

Doe Er Wat Aan!

C.M. Olthof-Juta, De Bilt
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Op allerlei gebied heeft ze zich inge-

zet voor de gemeenschap. ‘Ik vond 

dat heel normaal, niets bijzonders en 

heb het altijd met heel veel plezier ge-

daan’, is de reactie van het nieuwe lid 

van de orde van Oranje Nassau. Joyce 

(61) woonde tot 1996 in Utrecht, in 

de volkswijk Zuilen. Toen verhuisde 

ze met haar gezin naar Westbroek. Ze 

wilde graag een huis met een grote 

tuin. In Utrecht heeft ze haar sociale 

betrokkenheid op allerlei gebied ten 

uitvoer gebracht. Toen haar kinde-

ren naar school gingen op de Prinses 

Margrietschool kwam ze in de ouder-

raad en werd later ook voorzitter. Ze 

deed dat ze negen jaar. Maar ze ging 

zich met veel meer dingen bemoeien. 

Ze ging assisteren bij de handarbeid-

lessen en werd later ook coördinator 

van de tussen-schoolse opvang. Joyce 

werd een aanspreekpunt voor de ou-

ders. 

Was dat nodig? Joyce: ‘De school 

staat in een echte volksbuurt. Later 

kwamen daar ook nog eens veel bui-

tenlandse gezinnen bij. De leerkrach-

ten hebben het enorm druk op die 

school. Ik kon er echter functioneren 

als aanspreekpunt voor de ouders. 

Dat werkte goed. Ik kreeg zo een 

bijzondere positie die zowel door de 

ouders als de leerkrachten werd ge-

accepteerd en gewaardeerd. Het gaat 

om het vertrouwen dat er moet zijn, 

dat is heel belangrijk. En ja, ik kwam 

zo heel veel trieste gevallen en soci-

ale problemen tegen. Ik heb gelukkig 

de gave om situaties snel in te kunnen 

schatten. Ik probeerde steeds een op-

lossing te zoeken’.

Persoonlijke belangstelling

Drieëndertig jaar bleef ze op de Prin-

ses Margrietschool. Werd later over-

blijfmoeder waarvoor ze vier dagen 

per week klaar stond. Met enkele 

helpsters zorgde ze er voor dat zo’n 

vijftig kinderen konden overblijven. 

Ze had daarbij ook oog voor alle kin-

deren persoonlijk. Joyce: ‘Het is zo 

belangrijk dat een kind z’n verhaal 

kwijt kan. Ze voelden zich altijd vei-

lig bij mij. En ik vond het zo leuk om 

te doen.’ Sinds vorig jaar is de school 

overgegaan op een continurooster. Er 

wordt dus niet meer overgebleven. ‘Ik 

mis de kinderen nu al. Mijn wereld is 

nu toch wel een stuk kleiner gewor-

den. Ik heb daar zo lang op die school 

rondgelopen, veel langer dan de ge-

middelde leerkracht. Ik hoorde er dan 

ook helemaal bij. Binnenkort ga ik 

gauw weer eens bij ze kijken’.

Schaatsen en tennis

Maar Joyce heeft nog veel meer ge-

daan. Toen haar dochter ging schaat-

sen bij de Schaatsvereniging Utrecht 

kon ze het niet laten en werd ook daar 

actief. Ze werd één van de coördinato-

ren van het jeugdschaatsen en heeft er 

aan meegewerkt dat het jeugdschaat-

sen bij SVU zich sterk ontwikkelde. 

Zo’n 170 kinderen zijn ieder jaar 

daarin actief. Maar ze is ook jurylid 

bij de marathon op zondagavond en 

werkt mee bij de landelijke wedstrij-

den van het gewest Noord-Holland 

Utrecht van de KNSB. In die positie 

kent ze vele grootheden van het hui-

dige topschaatsen. ‘In een dergelijk 

weekend zijn er heel veel vrijwil-

ligers nodig. Ik vind het ijn om een 
klein radertje te zijn in het grote ge-

heel’, zegt ze er zelf bescheiden van.

Praktisch ingesteld

Alsof dat niet genoeg was werd ze in 

1995 ook nog actief voor de Zuilense 

Tennisclub en zat daar zes jaar in de 

barcommissie. Organiseert met ande-

ren tal van clubevenementen en toer-

nooien. Zorgt voor de catering voor de 

deelnemers. Zelf geeft ze toe eigenlijk 

een echte ‘doener’ te zijn. Ze is heel 

praktisch ingesteld. Het ligt haar beter 

dan het bestuurswerk hoewel ze dat in 

tal van functies ook met veel plezier 

heeft gedaan. Dingen doen voor de 

mensen om zich heen was en is haar 

grote drijfveer. Nu de school is weg-

gevallen is er tijd gekomen voor an-

dere dingen. Tijd voor meer aandacht 

voor de vijf kinderen van haar doch-

ter en zoon. ‘Daar geniet ik enorm 

van’. Lekker ietsen met vriendinnen 
door de mooie omgeving van West-

broek. En op reis. Naar Engeland en 

Schotland of wellicht Canada. Maar 

ook lekker tuinieren in haar grote 

tuin. ‘Westbroek is echt heel ijn om 
te wonen’, voegt ze er nog aan toe. Ze 

wil ook nog leren skiën, dat is er tot 

nu toe niet van gekomen. ‘Maar het 

belangrijkste is om bezig te blijven.’ 

En dat lintje? ‘Ik voel me bevoorrecht 

dat ik het heb gekregen maar had dat 

toch echt nooit verwacht.’ 

Joyce de Rooij, een onvermoeibare doener 

door Martijn Nekkers

Ze had niets in de gaten op 27 april. Was naar het gemeentehuis gelokt met de smoes dat een goede 

vriendin een koninklijke onderscheiding zou krijgen. Of ze, samen met haar man, daar ook bij wilde 

zijn. Natuurlijk, waarom niet. Maar ze voelde zich hoogst ongemakkelijk op het gemeentehuis bij 

de ontvangst van al die mensen. ‘Hier hoor ik niet’, was haar reactie tegen de secretaresse van de 

burgemeester. Het is kenmerkend voor de bescheiden Joyce de Rooij-Tiemstra uit Westbroek. 

Joyce de Rooij.

In 1924 werd de kapel door architect 

George Willem van Heukelom ont-

worpen als sfeervol onderkomen voor 

een open religieuze gemeenschap met 

dezelfde naam als het gebouw. Het in 

Amsterdamse Schoolstijl uitgevoerde 

bouwwerk zal door kenners herkend 

worden als het piepkleine zusje van 

HGB3, het hoofdgebouw van de 

spoorwegen in Utrecht, van Heukel-

oms bekendste ontwerp.

Het hoofdgebouw van De Woudka-

pel, dat tot gemeentelijk monument is 

verklaard, werd in twee fasen in 1963 

en 1981 uitgebreid met een bijge-

bouw dat ruimte biedt aan twee zalen, 

een kleine hal en een keuken. 

Aan de oorspronkelijke kapel wordt, 

mede door de status van monument, 

gelukkig niets veranderd. Maar de 

aanbouw wordt vergroot en gemo-

derniseerd. Tijdens de verbouwing 

gaan de bijeenkomsten gewoon door. 

In september is de nieuwe aanbouw 

klaar zodat de vereniging De Woud-

kapel klaar is om haar 90 jarig be-

staan in 2013 in een vernieuwd ‘huis’ 

te vieren. De bouwcommissie en de 

welstandscommissie van de gemeen-

te de Bilt Bilthoven zien er op toe dat 

het markante gebouw op de hoek van 

de Sweelincklaan – Beethovenlaan 

haar bijzondere uitstraling behoudt. 

De Woudkapel is nog steeds een open 

religieuze gemeenschap, een ontmoe-

tingsplaats voor bezinning en inspi-

ratie, met ruimte voor persoonlijke 

verdieping en maatschappelijke be-

trokkenheid. Een vernieuwd gebouw 

biedt een beter onderkomen aan de vele 

cursussen en lezingen die De Woud-

kapel ook voor niet leden organiseert. 

Alle informatie over het programma 

is te vinden op www.woudkapel.nl 

De Woudkapel verbouwt
Deze week begint De Woudkapel in Bilthoven met een verbouwing

die het gebouw klaar moet maken voor de toekomst. 

Impressie van de Woudkapel na de verbouwing.

Juninummer De Biltse Grift
In het juninummer van De Biltse Grift wordt opnieuw aandacht besteed aan 

de Biltse bodemvondsten van kleipijpen. In het tweede deel van het artikel 

van Wim Krommenhoek komen de Utrechtse kleipijpenbakkers onder de 

aandacht en afbeeldingen van de leden van het huis van Oranje zoals die op 

kleipijpen te vinden zijn. Marga Verschoor besteedt in haar artikel over de 

Povietfabriek, aandacht aan de Biltse bedrijvigheid.

Met De Bilt, toen en nu wordt er een start gemaakt met een nieuwe rubriek, 

als uitvloeisel van de zeer succesvolle tentoonstelling van dit jaar op 13 en 

14 april in het WVT aan de Talinglaan in Bilthoven. Hierin wordt steeds een 

foto van de situatie toen in contrast met de situatie van nu gepresenteerd. 

Ook wordt de publicatie van de oorlogsdagboeken van mevrouw Van Bo-

degraven vervolgd.

De Biltse Grift is in De Bilt verkrijgbaar bij Bouwman, Hessenweg 168 en 

The Readshop, Hessenweg 133. In Bilthoven bij Bilthovense Boekhandel, 

Julianalaan 1 enTobaccoshop Henk Hillen, Planetenbaan 17/21.

Rondleiding gemeentehuis 

voor ouderen
Traditiegetrouw organiseert de gemeente De Bilt in de zomerperiode 2 

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

in samenwerking met de Stichting Dag van de Ouderen. De rondleidingen 

vinden plaats op dinsdag 24 juli en dinsdag 7 augustus a.s. en beginnen om 

10.00 uur met een ontvangst in de oude raadszaal, ingang Jagtlust  

De heer K. Beesemer, oud-wethouder van De Bilt, zal de rondleidingen op 

zich nemen. Tijdens de tocht door het gemeentehuis wordt ook stilgestaan 

bij de expositie van de Fotoclub Bilthoven e.o. Iemand van de Fotoclub De 

Bilt zal het getoonde kort toelichten. Om ongeveer 12.00 uur nemen we in 

de Mathildezaal weer afscheid van elkaar.

De deelnemers kunnen zich via de stichting Dag van de Ouderen hiervoor 

aanmelden. telefoonnummer 0346 212390 (mevr. Buitenhuis - Reuselaars). 

Voor meer info:  de heer van de Loo: tel. 030  2253588  of  mevrouw Bui-

tenhuis - Reuselaars: tel. 0346  212390.

Zomerbridge in 

Hollandsche Rading
Van donderdag 21 juni tot en met donderdag 30 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. De consumpties, 

door de vereniging zelf verzorgd, zijn zeer laag geprijsd. 

 

Vooraf aanmelden van zowel leden als niet-leden per paar kan bij voor-

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

06 26947689. Op de betreffende donderdag kan inschrijven ter plaatse per 

paar ook nog tot 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur is men welkom in het clubhuis 

en de aanvang is om 19.45 uur. 

Het is voor paren die thuis bridgen een uitgelezen mogelijkheid om het 

clubbridgen in Hollandsche Rading uit te proberen. Er zijn geen verplich-

tingen aan verbonden en een avond meedoen geeft al een goed beeld: Ge-

zelligheid staat voorop.

Vanaf september begint het wedstrijdseizoen weer en als er buitenstaanders 

zijn die het zomerbridge goed is bevallen, zijn ze van harte welkom om lid 

te worden van de vereniging. Uiteraard geldt deze uitnodiging ook hen, die 

niet deelnemen aan het zamerbridge.



HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

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

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

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

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

 

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

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

 

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Kwaliteit & Vakmanschap

Passie voor schilderen
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

06 - 53 14 67 33

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

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

Suikerbrood

Aardbeien 

trakteertaartje

1,95

8,95
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OOPEN HUIS
op donderdag 21 juni 2012 

16.00 - 20.00 uur in Westbroek

Prinses Christinastraat 5 

3615 AE  Westbroek

Vraagprijs € 312.000 k.k.

Dr. Welfferweg 52 

3615 AP  Westbroek

Vraagprijs € 485.000 k.k.

Kerkdijk 98 

3615 BH  Westbroek

Vraagprijs € 549.000 k.k.

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

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

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

AUTO VAN DE WEEK

CITROEN DS3 1.6 VTI 16V 

AIRDREAM 2011, 31.000, ZWART 

MET, CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV, 

SB, RAD/CD, MLV, ABS, LMV

€ 17.350,-

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

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

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

CITROEN C1 1.0 12V 5DRS 2009 45.000 ZILV GRIJS MET, AIRCO, ABS, AIRB, RAD/CD, CV, SB, ER  € 6.750,- 

CITROEN C3 1.6 16V EXCLUSIVE 2003 62.000 ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, RAD/CD

ABS, MLV, REGENS,  € 5.200,- 

CITROEN BERLINGO MULTISPACE 2002 206.000 D BLAUW MET, AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB, AIRBAGS

1.6 16V 2XSCHUIFDEUR, TREKHAAK,  € 3.500,- 

LANCIA YPSILON 2003 74.000 BLAUW, ER, CV, SB, RAD/CD,  € 3.300,- 

PEUGEOT 206 CC 1.6 16V 2002 111.000 ZWART MET, ROOD/ZWART LEDER, ABS, LMV, 

MLV, RAD/CD, ER, CV, SB,  € 6.750,- 

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

ABS, MLV, TREKH,  € 7.950,- 

PEUGEOT 207 CC 1.6 VTI 2009 46.000 GRIJS MET, LEDER INT, CLIMATE C, ABS, ER, CV, SB, 

ROLAND GARROS RAD/CD, LMV, PARKEERH, MLV, ESP,  € 16.950,- 

PEUGEOT 307 1.6 16V XT 2005 153.000 ZILV GRIJS , CLIMATE C, CRUISE C, TREKHAAK, 

PRIMIUM 5 DRS ER, CV, SB, ESP, RAD/CD, REGENS,  € 4.950,- 

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

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

SCHUIFD, CLIMATE C,  € 4.750,- 

Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

MELD JE AAN!
Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

Lekker buiten wandelen of 

� etsen én De Vierklank bezorgen

SLA 2 VLIEGEN 

IN ÉÉN KLAP!

Gedurende de zomermaanden hebben 

we behoefte aan invallers in m.n. 

De Bilt en Bilthoven. 

Bel 0346 211992 
of 

mail naar info@vierklank.nl

Maertensplein 37, Maartensdijk  |  Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

Lees ons artikel in De Vierklank

Donderdag, vrijdag en zaterdag
 

10% korting
Op alle snijbloemen

en boeketten

Daarnaast in de winkel nog div. aanbiedingen.

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk
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Een van de schilderijen van Magda 

Zimmerman uit Amsterdam lijkt 

meer winters dan zomers. ‘Dit schil-

derij gaat over een landschap, maar 

ook over het zijn in een landschap. 

Ik wilde eerst de zee doen, met witte 

schelpen in het zand. Die zie je voor-

aan op het schilderij. Daaroverheen is 

toch een sneeuwlandschap gekomen 

in witte kleurschakeringen’, bevestigt 

ze. Wat haar werk betreft noemt Mag-

da zichzelf “afschuwelijk Hollands”. 

‘Ik heb niets met zuidelijke landen, 

met al die felle kleuren. Ik houd van 

het licht van Holland, dat witte, die 

nevel.’ Ze werkt altijd met olieverf. 

‘Je kunt het dik opbrengen, maar 

ook transparant’, verklaart ze. Weer 

heel anders dan het winterse schil-

derij is Portret in opdracht van een 

jonge vrouw. ‘Dat heeft van dat een 

zeventiende, achttiende-eeuwse licht. 

Ik houd van laag over laag en een 

schilderijopbouw waarin de iguren 
naar je toekomen.’ Ook hangt er een 

portret van een meisje. ‘Dat is mijn 

dochtertje. Hiermee wil ik laten zien 

dat ik ook kinderportretten schilder.’ 

Verder exposeert ze een serie schilde-

rijen van kinderen aan het strand of in 

het water. Het kind waarom het in elk 

van die schilderijen gaat, accentueert 

ze door het een fellere kleur badpak 

te geven, terwijl de kinderen en vol-

wassenen om het kind heen in vage 

pasteltinten zijn afgebeeld. ‘Ik word 

geboeid door de concentratie, de stilte 

waarin iemand bezig is. Het in zich-

zelf verzonken zijn. Soms gebeurt er 

van alles om die persoon heen. Toch 

zoem ik in op een bepaalde stilte die 

in iemand zit.’ 

Autodidact

Paul Kalverboer uit Leusden is werk-

zaam in de reclamewereld, maar hij 

schildert al sinds zijn zevende, vertelt 

hij. ‘Ik heb een artistieke opleiding 

gehad, maar ik had ook nog graag de 

kunstacademie willen doen. Maar di-

rect na mijn studie kreeg ik een goede 

baan aangeboden en toen is dat er niet 

meer van gekomen. Ik ben dus auto-

didact, maar ik kijk wel veel om me 

heen wat anderen doen en hoe ze te 

werk gaan.’ Hij exposeert drie schil-

derijen bij MaCLOUD. ‘Het eerste 

is een fruitboomgaard met bloeiende 

bomen in Zuid-Frankrijk. ‘Ik heb  met 

mijn schilderijen maar één doel: ik wil 

graag dat mensen er vrolijk van wor-

den.’ Opvallend is dat er ook dunne 

zwarte lijntjes door zijn schilderijen 

lopen. ‘Ik ben van huis uit illustrator’, 

legt hij uit. ‘Dat blijft doorspelen in 

mijn werk. Ik combineer dus illustra-

tie met schilderen.’ Ook houdt hij er-

van stoeltjes een plek te geven in zijn 

schilderijen, zoals het tweede schilde-

rij, een zeezicht op de Middellandse 

Zee, aantoont. Alleen in zijn derde 

schilderij ontbreekt het stoeltje. Het 

is een bostafereel met een zon die van 

achteren af fel door de bomen schijnt 

en zo rechtstreeks binnenkomt bij 

degene die het bekijkt. ‘Dat had ik al 

een hele tijd in mijn hoofd. Het is niet 

een bepaald bos, maar een impressie 

van licht dat door bomen schijnt.’

De Zomer Expo bij MaCLOUD duurt 

tot en met 14 september. Tijdens de 

zomervakantie zijn de openingstij-

den: donderdag tot en met vrijdag van 

12.00-17.00 uur, zaterdag van 11.00-

17.00 uur en ook is de expositie te 

bezoeken op afspraak, te maken via 

030-6013800 of ab@macloud.nl.

Zomer Expo MaCLOUD Gallery maakt 

bezoekers blij met veel zomerse schilderijen

door Lilian van Dijk

Op vrijdag 15 juni werd de Zomer Expo van MaCLOUD Gallery van Ab Talmon in Bilthoven

aan het publiek gepresenteerd. Deelnemers aan de groepstentoonstelling zijn Magda Zimmerman, 

Mariëtte Meijers, Tineke Hoogendam, Paul Kalverboer en Marieke Verhoef-Temme.

De Vierklank ging met twee van hen langs hun schilderijen en vroeg om uitleg. 

Bij de opening waren drie van de vijf kunstenaars aanwezig. Van links naar 

rechts: Magda Zimmerman, Paul Kalverboer en Marieke Verhoef-Temme.

Op zaterdagavond 23 juni om 18.00 

uur wordt de aftrap gegeven met een 

tuinmaaltijd in de open lucht of bij 

minder mooi weer in de kapschuur, 

met op het menu uiteraard verse sei-

zoensgroenten uit de tuin. Speciaal 

voor deze maaltijd zullen eerder op 

de dag de allereerste nieuwe aardap-

pels geoogst worden. Na een rond-

leiding en nagerecht met kopje kof-

ie of thee, wordt het programma op 
muzikale wijze rond het kampvuur 

vervolgd. Wanneer de avond valt en 

het programma ten einde loopt, zullen 

de jonge ransuilen waarschijnlijk nog 

een toegift geven met hun onmisken-

bare roep om tuinongedierte of een 

ander vlezig hapje uit de omgeving. 

In verband met het beperkte aantal 

plaatsen dient u zich op te geven voor 

deze avond via info@groenekans.nl 

of 0346-574636. Per persoon wordt 

een onkostenvergoeding gevraagd 

van €10. Kinderen betalen de halve 

prijs.

Groene weelde op het land

De zondag 24 juni belooft een gezel-

lige familiedag te worden, waarvoor u 

van 10 tot 16 uur welkom bent. Er is 

ruimte om te picknicken en te kijken 

naar de wilde sprongen van de lam-

metjes, die in mei geboren zijn. Ieder 

uur zal er door een van de tuinders een 

rondleiding gegeven worden. U kunt 

met eigen ogen aanschouwen wat er 

allemaal komt kijken bij het telen van 

biologische groenten. Het draait bij ’n 

Groene Kans echter niet om het telen 

van groenten alleen. De natuurmaat-

regelen die afgelopen jaren getroffen 

zijn, werpen inmiddels hun vruchten 

af: zo komen er verschillende soorten 

bijzondere planten (orchideeën) en 

dieren voor op het terrein. De Groe-

nekanse imkers zullen dit aanvullen 

door uitleg over het leven van de ho-

ningbij te geven. Zij hebben ook een 

demo-kast bij zich waar bekeken kan 

worden hoe de bijen zich ‘binnens-

huis’ gedragen.

‘Lekker naar de Boer’ wordt dit jaar 

op een ’n Groene Kans ook letterlijk 

tot uitdrukking gebracht: in de open 

schuur kunt u naast kofie, thee en 
sap, ook genieten van diverse biolo-

gische versnaperingen. Bijzonder zijn 

dit jaar de lekkernijen die door twee 

patissierkoks-in-opleiding worden 

gemaakt. Zij zullen hun zoete kunst-

werkjes combineren met groenten, 

kruiden, fruit, en (eetbare) bloemen 

uit de tuin. 

Voor meer informatie of opgave kunt 

u terecht bij: Biologische Tuinderij ’n 

Groene Kans, Groenekansweg 142, 

Groenekan. www.groenekans.nl 

Een kijkje achter de schermen
bij ’n Groene Kans

Komend weekend zal Tuinderij ’n Groene Kans in het kader van het landelijke programma

‘Lekker naar de Boer’ toegankelijk zijn voor publiek. De tuinders Floor, Jan en Sandra

stellen u dan op diverse manieren in de gelegenheid om kennis te maken met de wereld

van hun biologische groentekwekerij.

Zaterdagavond staan verse seizoensgroenten uit de tuin op het menu.

Jubileumconcert in Schutsmantel

Zondag 24 juni 2012, om 15.00 uur, vindt in Schutsmantel, 

Gregoriuslaan 35 te Bilthoven een jubileumconcert plaats,

dat in nauwe samenwerking met Stichting Muziek In Huis 

wordt georganiseerd. 

Het ensemble Jenny Haisma en Jeroen Liedorp, bestaande uit Jenny Haisma 

- sopraan, Jeroen Liedorp - piano, zal een gevarieerd klassiek programma 

brengen met onder voorbehoud werken van o.a. Henriette Bosmans en 

Anna Cramer. Het programma duurt één uur, zonder pauze. Dit is het 100-

ste concert van SMIH in De Schutsmantel.

Stichting Muziek In Huis (SMIH) verzorgt sinds 1999 klassieke kamer-

muziekconcerten op de podia van zorgcentra met ambitieuze, veelal jonge 

professionele kamermusici die ook op de reguliere concertpodia actief zijn. 

Een honderdtal streng geselecteerde musici gaan jaarlijks op pad om de 

SMIH concerten te verzorgen. In 2011 telde de stichting ruim 32.000 (!) 

luisteraars op haar concerten. Een grote groep luisteraars zou zonder de 

stichting niet meer naar concerten kunnen gaan. Toegang is gratis. Meer 

informatie over SMIH, haar musici en de volledige concertagenda vindt u 

op www.stichtingmuziekinhuis.nl of www.smih.nl 

Derde editie festival Uprising 

in de startblokken
De derde editie van Festival Uprising vindt plaats op zaterdag

23 juni tussen 12.00 en 22.00 uur op het voetbalveld op de hoek

van de Melkweg/Weegschaal en de Orionlaan in Bilthoven.

De opening wordt verzorgd door de groep Djembe Carrera, gevolgd door 

een speech van D66-gemeenteraadslid en lid van het platform Respectvol 

Samenleven Frans Poot. Het doel van dit festival is om geld in te zamelen 

voor de bouw van een MULO (lees MAVO), IMEO (instituut voor econo-

misch en administratief middelbaar onderwijs) en LBGO (lager beroepsge-

richt onderwijs) school in de binnenlanden van Suriname. Initiatiefnemer 

van dit festival en de bouw van de school is Bilthovenaar Brian Saaki van 

de stichting Tjai-konde. De deelnemende acts zijn Brassband, buikdanseres 

en –docent Sulena, Stontje Crew, Hexxekette, My Son, Ramon van Dijk, 

Verrekte Knoeiers, Zion Grooves, Mingstone, Kruloh, Quesada, Professor 

Priet Pangi, Letzgroove, Killéman en The Marrons, die alle belangeloos 

meewerken. Op het terrein staan allerlei kramen met leuke spulletjes, eten, 

drinken en informatie van politieke en ideële organisaties. Eerstejaars stu-

denten van de opleiding Theatre and Education van de Hogeschool Utrecht 

zullen in het kader van een project 

diverse leuke activiteiten voor kin-

deren en volwassenen op het veld 

organiseren. Zie verder de website 

http://www.uprisingtjaikonde.com. 

De entree is gratis, maar een bijdra-

ge voor het goede doel wordt erg op 

prijs gesteld. 

Op 9 september 2012 organiseert 

Brian Saaki de sponsorloop “Roof 

over my head”, dat drie parcours 

zal omvatten: twee, vijf en tien kilo-

meter. Deelnemers kunnen zich in-

schrijven op de dag van het festival 

en via de website. [LvD]

Het optreden van de Brassband is 

altijd een spectaculaire gebeurtenis 

op het festival Uprising.



Nieuw in 

Utrecht

brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

3 gangen keuzemenu
€ 29,50

Smelt op de tong, gemarineerd 

met onze kruidenboter olie marinade!

LAMSRIBKOTELTJES

 100 GRAM € 2,45

Heerlijk mals, met een klein smakelijk 

vetje erin; bakken als biefstuk

RUNDERRIBEYE 100 GRAM € 1,98

Gekruid en gezouten, mals, mager en 

handgeknoopt, ca. 35 min. braden

DE RUNDERBIEFROLLADE

 500 GRAM € 8,75

Bakken als biefstuk, 

stoer gekruid en gemarineerd

PORTUGESE STEAKS

 4 STUKS VOOR MAAR € 7,00

Uit onze specialiteitenhoek, met o.a. een 

biefstukschnitzel, rucola, kaas en rauwe ham

LENTE ROLLETJES

 100 GRAM € 1,75

Uit onze poeliershoek; om zelf te grillen 

of in de oven, gemarineerd of naturel

KIPDRUMSTICKS

 1 KILO € 7,50 NU VOOR MAAR € 4,98

Bekend in heel utrecht, kipdijfilet 

gemarineerd met oosterse marinade

DE YAKITORY SATE

 100 GRAM € 1,50

Om te wokken, lekker gekruid en gezouten

INDISCHE KIPWOKBLOKJES

 500 GRAM € 4,98

Uit onze traiteurhoek: ca. 20 minuten op 180°C 

in de oven, gevuld met kip en Oosterse groente

KIPLOEMPIA

 4 STUKS NU VOOR MAAR € 6,00

Lekker gekruid en gezouten met een dun laagje 

paneermeel. Ca. 15 min. zachtjes braden

VOETBALLEN 3 STUKS € 3,30

YAKITORY SATÉOp deze stokjes zit gemarineerd kipdijen vlees. 

Dit vlees wordt minder snel droog en blijft 
lekker sappig. Het aller lekkerste zijn deze 
indirect, dus niet vol boven het vuur, van de 
barbecue. Tijdens het bakken een klein beetje 

bruine basterdsuiker erover strooien. Dit 
karamelliseert dan op het vlees zodat het nog 

lekkerder proeft!
Als u het toch heeft staan probeer het eens…..

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 23 juni. Zetfouten voorbehouden.

Nieuw gevestigd 
in Maartensdijk

Gezondheidscentrum Maartensdijk 
Tolakkerweg 217, 

3738 JM Maartensdijk 
0346-210592

www.atlasfysio.nl
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G E B O O R T E K A A R T J E S

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Raaijen Interieurs
OPRUIMING  RELAXFAUTEUILS

Relaxfauteuils. Diverse modellen 

direct uit voorraad leverbaar. 

Nu vanaf € 850,00.

Bezoek onze winkel en 

showroom met ruim 100 

modellen. Wij adviseren u graag.

Alles met 3 jaar CBW garantie.

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012 

Sinds 1931, www.raaijeninterieurs.nl
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Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst
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Dieren Kunst

15 kaarten voor € 5,95
Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

Arinfo BV

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

The Netherlands

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

service voor ondernemers

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR

maak dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

merk/model/uitvoering bouwjaar km stand kleur vraagprijs

Audi A3 1.6 sportback 102PK 01-07 100604 zilvermet  13.950 

Chevrolet Aveo 1.2 nieuw 03-10 15 blauwmet  9.500 

Chevrolet Lacetti 1.6 automaat 06-06  76.554  blauwmet 7.950 

Citroen C5 2.0 16V exclusive 06-02  146.596  zilvermet 2.950 

Daihatsu Cuore 1.0 12V 10-04  39.787  zilvermet 4.250 

Daewoo Kalos 1.4 16V 08-04  133.237  blauwmet 4.300 

Ford Fiesta 1.3  11-01  101.437  groenmet  2.750 

Ford C Max 1.6 Champion 10-06  118.837  antracietmet 9.750 

Ford Smax 2.0 16V 107 kw 7 pers. 06-07  98.853  zwartmet 14.500 

Ford Focus 1.6 16V station 01-08  137.200  zilvermet 9.950 

Honda Civic 1.3 hybrid aut. bel.vrij 01-10  44.444  blauwmet 15.500 

Hyundai excel 1.3 HB  03-01  126.285  d.roodmet 2.500 

Mercedes 180  04-96  161.849  blauwmet 2.250 

Mini Cooper 1.6 16V 10-05  74.323  rood/wit 11.950 

Opel Astra 1.6 business 05-07  98.457  zwartmet  9.950 

Opel Astra 1.8 Elegance 07-05  114.148  blauwmet 8.950 

Opel Astra 1.416V stationwagon 06-06  138.692  zwartmet 7.750 

Opel Astra 1.3 CDTI  Stationwagon 11-05  155.856  antracietmet 6.750 

Opel Astra 1.6 16V 04-00  114.716  groenmet  3.750 

Opel Corsa 1.2 16V 08-08  52.674  blauwmet  9.950 

Opel Corsa 1.2 16V  03-07  69.282  zilvermet 8.250 

Opel Corsa 1.2 16V automaat 05-99  156.848  groenmet  2.600 

Opel Zafi ra 1.6 16V business 7 pers. 02-07  48.888  blauwmet 13.750 

Opel Meriva  1.4 16V Enjoy 06-06  129.707  grijsmet 7.250 

Peugeot 107 1.0 12V Accent bel.vrij 11-11  5  zilvermet  8.800 

Peugeot 206 1.4 stationwagon 06-05  104.702  d.roodmet 6.500 

Peugeot 206 1.4  07-06  126.115  grijsmet  5.950 

Peugeot 207 1.4 03-08  65.102  groenmet 9.950 

Peugeot 207 1.4  08-06  93.118  zilvermet 6.750 

Renault Megane 1.6 16V 09-04  103.551  zwartmet 5.250 

Renault Megane RX4 Scenic 05-01  147.170  groenmet 3.250 

Seat Ibiza 1.2 12V 51kw 05-07  7.500  zwartmet  7.500 

Seat Cordoba 1.4 16V 02-07  79.508  zilvermet 8.000 

Seat Cordoba 1.6 stationwagon 02-99  160.124  blauwmet 1.500 

Skoda Fabia 1.9 TDI RS 130 PK 08-06  100.906  zwartmet  9.950 

Skoda 1.6 16V combi stationwagon 08-08  75.764  zwartmet 10.950 

Subaru Vivio GLI 02-99 73.192  rood 1.750 

Toyota Aygo 1,0 12V access w.bel.vrij 05-11  6.269  roodmet 6.950 

VW Touran 1.6 Optive 7 personen 08-08  49.394  zilvermet 17.750 

Volkswagen Fox 1.2  06-07  119.419  zilvermet 4.950 

Volkswagen Fox 1.2  01-07  71.722  zilvermet  5.950 

Volkswagen Golf 1.6 75 kw stationw. 11-07  128.430  grijsmet 13.950 

Volkswagen Golf 5 1.6 FSI 85kw 08-07  60.715  blauwmet 12.950 

Volkswagen Golf 5 1.4 FSI 02-06  103.188  zwartmet  9.500 

Volkswagen Golf 5 1.9 TDI  01-08  81.705  blauwmet 14.950 

Volkswagen Golf 5 1.6 FSI 85kw 05-05  124.550  rood 8.500 

Volkswagen Polo 1.4 TDI 10-07  111.757  blauwmet 8.500 

Volkswagen Polo 1.4 TDI  07-07  112.144  blauwmet 8.500 

Volkswagen Polo 1.4  03-06  110.799  zilvermet  7.250 

Volkswagen Polo 1.2  02-07  75.371  zilvermet 8.950 

VW Caddy 2.0 SDI airco cruisecontr. 02-07  106.645  wit  7750 ex BTW 

Nijverheidsweg 7   3606 AH  Maarssen

0346-562557           bij Boni en Praxis

 
- Verkoop nieuw en gebruikt

- APK reparatie service winterbanden

- Schadeherstel / expertise

AUTOCENTRUM MAARSSEN
Voor ALLE merken auto's : R. van der Linden

Occasions vanaf 4.500,- incl. 6 mnd BOVAG garantie * Financiering en inruil mogelijk * www.autocentrummaarssen.nl

Merk | model | uitvoering Bouwjaar Km stand Kleur Vraagprijs

Audi A3 1.6 sportback 102PK jan-07 100604 zilvermet  € 13.400 

Dacia 1.2 Sandero jun-10 27637 d blauw  € 7.900 

Ford C Max 1.6 Champion okt-06  118.837 grijsmet  € 8.700 

Ford Smax 2.0 16V jun-07  98.853 zwartmet  € 14.000 

Hyundai excel 1.3 HB mrt-01  126.285 roodmet  € 1.950 

Honda Civic 1.3 hybrid automaat belastingvrij jan-10  44.444 blauwmet  € 14.995 

Opel Astra 1.6 16V business, SW okt-08  134.100 zilvermet  € 8.900 

Opel Astra 1.6 business mei-07  98.457 zwartmet  € 8.950 

Opel Astra 1.8 Elegance jul-05  114.148 blauwmet  € 8.250 

Opel Astra sport jan-00  171.078 rood  € 2.500 

Opel Corsa 1.2 16V aug-08  52.674 blauwmet  € 9.450 

Opel Corsa 1.2 16V business mrt-07  69.282 zilvermet  € 7.750 

Opel Corsa 1.2 16V automaat mei-99  156.848 groenmet  € 2.250 

Opel Corsa 1.2 mrt-01  123.239 rood  € 2.350 

Opel Zafira 1.8 executive mrt-08  123.161 zwartmet  € 12.450 

Opel Zafira 1,6 16V business jun-07  104.790 zilvermet  € 10.450 

Opel Zafira 1,6 16V business feb-07  124.100 grijsmet  € 9.450 

Opel Zafira 1.8 executive jul-07  128.591 grijsmet  € 9.600 

Opel Meriva 1.7 CDTI business jan-08  104.966 blauwgrijsmet  € 9.250 

Opel Meriva Enjoy 1.4 16V jun-06  129.707 grijsmet  € 6.750 

Peugeot 107 1.0 12V Accent belastingvrij nov-11  5 zilvermet  € 8.245 

Peugeot 107 1.0 12V XR belastingvrij nov-10  52.732 wit  € 5.750 

Peugeot 207 1.4 mrt-08  65.102 groenmet  € 8.950 

Peugeot 207 1.4 HDI cool@bleu mrt-08  126.620 zwartmet  € 7.450 

Peugeot 207 1.6 VTI XS mei-08  72.025 zwartmet  € 7.750 

Merk | model | uitvoering Bouwjaar Km stand Kleur Vraagprijs

Peugeot 307 1.6 16V aug-01  111.562 zilvermet  € 3.500 

Seat Cordoba 1.4 16V feb-07  79.508 zilvermet  € 7.500 

Skoda 1.6 16V combi ambiente, SW aug-08  75.764 zwartmet  € 10.450 

Skoda 1.4 ambiente sep-05  81.018 blauwzilvermet  € 5.950 

Subaru Vivio GLI feb-99  73.192 rood  € 1.600 

Suzuki alto mei-00  47.965 blauwmet  € 1.700 

Volkswagen Fox 1.2 VW trendl jan-07  71.722 zilvermet  € 5.250 

Volkswagen Golf 1.2 TSI tour okt-10  43.876 zilvermet  € 16.350 

Volkswagen Golf 1.6 75 kw comfort, SW nov-07  128.430 grijsmet  € 12.950 

Volkswagen Golf 1.9 TDI Optive jan-08  81.705 blauwmet  € 13.900 

Volkswagen Golf 1.6 Turijn mei-05  124.550 rood  € 7.950 

Volkswagen Polo 1.2 TDI BM belastinvrij nov-10  61.235 zilvermet  € 12.600 

Volkswagen Polo 1.2 TDI BM belastingvrij mei-10  79.584 l.blauwmet  € 12.400 

Volkswagen Polo 1.4 16V comfort jan-10  37.333 grijsmet  € 13.200 

Volkswagen Polo 1.4 TDI optive jul-07  112.144 blauwmet  € 8.000 

Volkswagen Polo 1.4 16V turijn mrt-06  110.799 zilvermet  € 6.750 

Volkswagen Polo 1.2 40kw trend feb-07  75.371 zilvermet  € 7.650 

Volkswagen Polo 1.4 TDI optive okt-07  113.294 blauwmet  € 7.900 

Volkswagen Passat 1.4 TSI trendl.BM, SW jun-10  52.247 antr.metallic  € 18.450 

Volkswagen Touran 1.4 TSI optive mrt-08  104.692 d.grijsmetallic  € 14.600 

Volkswagen Caddy 1.9 TDI (ex btw!) mei-09  59.598 wit  € 10.100 

Volkswagen Caddy 1.9 TDI (ex btw!) aug-11  19.340 zilvermet  € 12.850 

Opel Combo 1.3 CDTI (ex btw!) dec-08  69.100 wit  € 5.100

SW = Stationwagon

Occasions boven € 4.500,- meerprijs 6 mnd Bovag garantie € 500,- * Financiering en inruil mogelijk * www.autocentrummaarssen.nl
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GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Duizendschoon

Dianthus barbatus 

‘Barbarini’

Diverse kleuren. 

Potmaat 13 cm. 

Per stuk 2,99

3 voor 

5,-

wk 25. Geldig van 21-06 t/m 27-06. OP=OP

Rosita schuift aan bij de leestafel, 

waar haar publiek al is voorzien van 

een kopje thee of kofie. ‘Gezellig op 
de thee’, zijn haar eerste woorden. 
Dan vervolgt ze: ‘Veel mensen waren 
verrast dat ik een ietstocht ging ma-

ken. Ik ben niet echt met sport opge-

voed. Toen ik in Amsterdam studeer-
de, werden veel ietsen van me gejat. 
Ik woon nu al heel lang in Rome, dat 
niet bepaald bekend staat als een iets-

stad.’ De verhalen van Art, die al drie 
keer van Amsterdam naar Rome was 
geietst, brachten toch iets teweeg. ‘Je 
zag zoveel meer dan wanneer je met 
de auto, trein of het vliegtuig reisde, 
zei hij. Hij had bijvoorbeeld muizen 
in de Alpen in de berm zien liggen 
zonnebaden. Dat leek me wel wat. 
Ik keek wel erg tegen die Alpen op, 
maar ik dacht: als het niet lukt, stap ik 
in de trein.’ 
Omdat Rosita nog nooit in Grieken-

land was geweest, besloten ze niet 
naar Rome te ietsen. ‘Ik wilde een 
reisdoel dat me inspireerde. Grie-

kenland is de bakermat van onze be-

schaving.’ Het einddoel werd Delphi. 
‘Daar zat een priesteres, de pythia, op 

een driepoot boven een nauwe spleet 

waaruit dampen opstegen. Mensen 
gingen naar haar toe met vragen om 
via haar antwoord te krijgen van de 
god Apollo.’ Rosita vroeg zich wel af 
of ze die lange tocht zou aankunnen. 
‘Tien jaar geleden heb ik mijn rug 
gebroken en op mijn dertiende heb 
ik een hersenbloeding gehad. Maar 
het ietsen bleek zelfs heel goed voor 
mijn rug. Ik heb er nu geen last meer 
van.’

Relatie

De relatie tussen de twee geliefden 
kwam behoorlijk onder druk te staan, 
zelfs al voordat de reis begon.‘Ik wil-
de aan de hand van een kaart reizen, 

maar Art zei dat we die niet nodig 
hadden, omdat we een iPhone had-

den. Hij tikte dus even de kortste weg 
van Amsterdam naar Delphi in.’ De 
IPhone bleek ook ideaal om regel-
matig te gebruiken om in te spreken 
over de reis, omdat Rosita al had 
besloten er een boek over te schrij-

ven. Onderweg kwam het soms tot 
heftige confrontaties. ‘Het Armeense 
temperament botste met het Friese. 

Van mijn vaders kant heb ik name-

lijk Fries bloed. Af en toe hadden we 
daverende ruzies, maar die werden 
altijd gevolgd door snelle verzoenin-

gen.’ Onderweg beleefden ze allerlei 
avonturen. ‘Toen we langs de Lorelei 
kwamen, vertelde ik Art het verhaal 
over de schepen die door haar gezang 
vergingen. Even later kwam ik voor 
de eerste keer ten val. Dat moet die 
Lorelei gedaan hebben, dacht ik.’  

Citaten 

Elk hoofdstuk in het boek Amster-
dam-Delphi wordt voorafgegaan door 
citaat uit de Griekse oudheid. Niet zo 
verwonderlijk, want Rosita heeft niet 

alleen het gymnasium in Amersfoort  
gedaan, maar haar vader leerde zijn 
kinderen van kleins af aan allerlei 

Griekse spreuken. ‘Hij heeft daar veel 
lol aan beleefd. “Later zullen jullie 
me dankbaar zijn”, zei hij altijd.’ Drie 
levenswijsheden hebben in de periode 

rondom de ietstocht een belangrijke 
rol gespeeld, “Ken uzelf”, “Alles met 
mate” en “Een gezond mens in een 
gezond lichaam”, in combinatie met 
het begrip hubris, wat overmoed bete-

kent. ‘Toen ik de tocht had volbracht, 
had ik het gevoel dat ik alles aankon. 
Terug in Nederland kreeg ik allerlei 
leuke aanbiedingen voor andere toch-

ten, onder meer naar Israël.’
Maar het noodlot sloeg onverbidde-

lijk toe. ‘Plotseling was de ene helft 
van mijn gezicht verlamd. Ik dacht 
dat het door een beroerte kwam, maar 
het was de ziekte van Bell. Ik heb 
me maandenlang teruggetrokken in 
Rome en uiteindelijk is het helemaal 
goed gekomen.’ Inmiddels is ze al 
weer bezig voor een nieuw boek. ‘Dat 
zal gaan over mijn grootmoeder van 
moeders kant, Rose. Ik ben nu in de 
researchfase. Mijn moeder heeft een 
geweldig geheugen. Zo herinnert ze 
zich nog hoe ze aan het begin van de 
Tweede Wereldoorlog op de verjaar-
dag van haar moeder op diens arm 
naar het bombardement op Rotterdam 
keek.’

Rosita Steenbeek houdt boeiend 
verhaal bij Bilthovense Boekhandel

door Lilian van Dijk

Even na drieën arriveert een klein vrouwtje in een felroze ietspak op een roze iets,
een soort kruising tussen een raceiets en een mountainbike, bij de Bilthovense Boekhandel.

Haar naam is Rosita Steenbeek en ze komt deze middag, zaterdag 16 juni, vertellen over
de ietstocht die ze met haar vriend, de van oorsprong Armeense fotograaf Art Khachatrian,

maakte van Amsterdam naar Delphi in Griekenland. 

Rosita Steenbeek arriveerde bij de Bilthovense Boekhandel op een ‘zusje’ van 

de iets waarmee ze de tocht van Amsterdam naar Delphi maakte. 

Afgelopen zaterdag was het druk 
bij de Hubo op de Maartensdijkse 
Dorpweg. Jan de Haan en Thea van 
de Scheur hadden iets leuks bedacht. 
Kinderen maakten zelf voor Vaderdag 
een mozaïek kunstwerk. Het werden 
mooie schilderijen van gekleurde 
steentjes op hout met in het midden 
de ter plaatse gemaakte foto van de 
jonge kunstenaars. Het kreeg de tekst: 
‘Voor de liefste papa van de wereld’.  

De meegekomen moeders waren trots 
en wie na de spanning wilde afrea-

geren kon dat springend doen in het 
opgeblazen speeltoestel. En naast 
dit stukje kermis maakte buurman 
Jan Dirk Brouwer met de machinale 
iguurzaag fraaie houten poppetjes 
voor ‘het goede doel.’ [KP]

Vaderdagknutselen bij Hubo

Winnaar C1000 EK Clinic
Bart Bremer gaat een dag als echte International trainen. Hij was de win-

naar in de prijsvraag van C1000 Johan de Zeeuw. Vorige week nam hij 
de toegangskaart die recht geeft op deelname in ontvangst van Johan de 
Zeeuw.

Johan: ‘Bart is zaterdag 16 juni een dag gaan trainen zoals ook de spelers 
van het Nederlands elftal dit doen. Op hetzelfde trainingscomplex in Kat-
wijk en onder leiding van 3 ex- internationals. Dat moet een onvergetelijke 
dag zijn geworden’. De hele middag volgen ze clinics om misschien wel 
later net zo groot te worden als de helden van het Nederlands elftal van nu. 
Elke winkel vaardigde een winnaar af die deze dag mocht meemaken.

Jasper de Zeeuw en Bart Bremer.

De stiefzussen van Assepoester
Esther Pester en Treiter Treintje zijn de stiefzussen van Assepoester. Zij 
bezochten afgelopen zaterdag winkelcentrum Hessenweg / Looydijk in De 
Bilt. Ze waren op zoek naar hun droomprins en deden er alles aan om de 
meeste indruk te maken op hun prins, want de tijd dringt en ze worden er 
niet jonger op. 

Ze maakten foto’s en vroegen passanten om hulp. [HvdB]



Website voor en door 

inwoners Maartensdijk

Een aantal inwoners van Maartensdijk heeft het initiatief 

genomen om een website voor alle inwoners van Maartendijk 

op te zetten. Deze website moet ervoor zorgen dat iedereen 

kan zien wat er in het dorp leeft en welke evenementen er 

plaats vinden. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om als 

inwoners onder elkaar van gedachten te wisselen en in gesprek 

te blijven.

De kernen Westbroek, Groenekan en Hollandsche Rading beschikken, 

net als enkele bewonersverenigingen in De Bilt en Bilthoven, al enige tijd 

over een eigen website die door enthousiaste inwoners is opgericht. Als 

gemeente ondersteunen wij dergelijke initiatieven van harte. Uiteraard 

is de website van de bewoners zelf en zorgen zij voor het up to date 

houden van alle informatie. De initiatiefnemers kunnen dat natuurlijk niet 

alleen. Voor de website in Maartensdijk wordt nog versterking gezocht. 

Als u dit initiatief een warm hart toe draagt en graag uw steentje bij wilt 

dragen, kunt u contact opnemen met Linda van Barneveld via platform-

maartensdijk@gmail.com of (0346) 21 06 14. 

De website is nog niet officieel gelanceerd, maar als u nieuwsgierig bent 

kunt u nu alvast kijken op www.dorpspleinmaartensdijk.nl.

Cursus moderne Nederlandse literatuur
Maandag 17/9 start deze cursus in Bibliotheek 
Bilthoven, voor alle liefhebbers van de 
Nederlandse literatuur na 1950. O.a. ‘De 
verdovers’ van Anna Enquist, ‘De donkere kamer 
van Damokles’ van W.F Hermans, ‘Verdwenen tijd’ 
van Thomas Verbogt en ‘Grip’ van Stefan Enter. 15 
tweewekelijkse bijeenkomsten van sept. t/m april 
op maandag van 13.00-15.00 uur of van 15.00-
17.00 uur. Kosten: € 135,00 / leden € 120,00. 
Zie ook www.bibliotheekdebilt.nl.

Samen gedichten lezen 
26/9 start deze poëziecursus in Bibliotheek 
Bilthoven. Samen gedichten lezen geeft vaak 
onverwacht inzicht en plezier in het lezen ervan. 
Onder leiding van neerlandica Ceciel Boudewijn 
worden er gedichten besproken uit de vorige eeuw 
van J.C. van Schagen (1891-1985) en van de 
hedendaagse dichters Menno Wigman en Joke 
van Leeuwen. 8 bijeenkomsten op 26/9, 3-10-24-
31/10 en 7-21-28/11. Op woensdag van 14.00-
16.00 uur. Kosten: € 90,00 / leden € 75,00. 
Zie ook www.bibliotheekdebilt.nl. 

SLA uw
SLAG!
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SLAG!
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Het adres voor uw caravan.
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schade herstel, accessoires 
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info@dendoldercaravans.nl
www.dendoldercaravans.nl
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Er zit muziek in Blauwkapel

Vanaf 2008 organiseert de Vereniging van Vrien-

den van Blauwkapel gratis toegankelijke concerten 

in het onderwegkerkje Blauwkapel aan de Kapeld-

warsweg in het gelijknamige fort Blauwkapel. Om-

dat het musiceren in het kerkje vanwege de goede 

akoestiek en de intieme sfeer - er zijn 140 zitplaat-

sen - bijzonder in trek is bij ensembles en koren, 

heeft het bestuur indertijd besloten om de kerk vier 

keer per jaar gratis ter beschikking te stellen aan 

geschoolde amateur- én beroepsmusici. Om een zo 

groot mogelijk publiek te trekken zijn de concer-

ten gratis toegankelijk. Bij droog weer kunnen de 

bezoekers en musici nog even napraten op het ter-

ras voor het dienstgebouwtje onder het genot van 

een drankje.. Iedere laatste zondag in de maanden 

mei, juni, augustus en september wordt van 15.00 

tot 16.00 uur een concert gegeven. De kerk is open 

om 14.40 uur.

Zie voor meer informatie de website: www.onder-

wegkerkblauwkapel.nl. Musici die belangstelling 

hebben om in de toekomst een concert te geven in 

Blauwkapel, kunnen terecht bij de secretaris van de 

vereniging Ben van Hoefl aken, 
telefoon 030-2287342 of 

per email kerkblauwkapel@hotmail.com 

Zondag 24 juni a.s. brengt Vocaal Ensemble Chou-

ette een Spaans programma ten gehore met kerkmu-

ziek en wereldlijke muziek van zowel oude als he-

dendaagse componisten.
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‘Het leukste van vakantie vind ik 

altijd het praten met de plaatselijke 

bevolking’, vertelt Anneke de Regt. 

‘Het vragen naar de weg, daar begint 

het vaak mee. Het brengt je soms 

met kleurrijke mensen in contact die 

je interessante of grappige details 

vertellen over de omgeving of over 

zichzelf’, weet De Regt uit ervaring. 

‘Ik liep een keer in Yorkshire in En-

geland over de ‘moors’ en kwam een 

man tegen, die zijn hond uitliet. Hij 

sprak me aan. Toen ik zei dat ik An-

neke heette en uit Nederland kwam, 

ging hij me uitgebreid een verhaal 

vertellen over een vrouw die in de 

buurt woonde en toevallig ook Anne-

ke heette en uit Nederland kwam. Ze 

maakte prachtige schilderijen, die hij 

uitgebreid ging beschrijven. Het was 

een superleuk gesprek over de omge-

ving en het dialect van de man, dat ik 

goed kon volgen. Daardoor kreeg ik 

echt het gevoel dat ik iets speciaals 

meemaakte.’

Instrument

‘De taal kennen is het belangrijkste 

instrument voor leuke gesprekken 

en dus een leuke vakantie, vind ik. 

Daarom wil ik iedereen die naar een 

Engelstalig gebied vertrekt met va-

kantie een speciale cursus vakantie-

Engels aanbieden.’ De cursussen zijn 

vanaf nu (half-juni) tot en met eind 

juli te volgen. Groepjes van maximaal 

vier tegelijk kunnen op maandag- of 

woensdagavond van 19.00 tot 20.30 

of op dinsdagochtend van 10.00 tot 

11.30 uur bij De Regt terecht. ‘Eerst 

komt er een klein intakegesprek met 

deelnemers en aan de hand daarvan 

bepaal ik in welke niveaugroep ze 

komen.’

Aardbeien met slagroom

De Regt gebruikt eigen lesmateriaal. 

Al meer dan twintig jaar geeft ze in 

de avonduren cursussen Engels na-

mens Eurocom. Overdag geeft ze les 

op het ROC in Amersfoort. Ook gaf 

ze al eerder vakantiecursussen. ‘Dat 

is al ruim twintig jaar geleden. Toen 

heb ik 3 jaar lang allerlei groepjes 

geholpen hun Engels bij te schaven. 

Van echtparen die op vakantie gingen 

tot zakenmannen die in Engelstalige 

landen zaken gingen doen. Maar de 

laatste jaren kwam het er niet van. Ik 

was al heel lang van plan om het weer 

op te pakken. Nu heb ik wat meer tijd 

en ik heb de ruimte.’ 

De Regt laat haar grote achtertuin 

zien. ‘Als het lekker weer is, kun-

nen we hier zitten en dan onder het 

genot van een lekker bakje ijs, Engels 

leren. Of aardbeien met slagroom na-

tuurlijk. Typisch Brits’, glimlacht De 

Regt.

Gewoontes

Naast kennis van de Engelse taal 

heeft De Regt inmiddels ook kennis 

van de cultuur en de gewoonten. ‘In 

dit vakantie-pakket leer je niet al-

leen naar de weg te vragen, maar ook 

over jezelf te vertellen en wat je wel 

en niet moet zeggen in een gesprek 

met de plaatselijke bewoners.’ Zo is 

er een groot verschil waar je wel en 

niet over moet praten met een Engels-

man en een Amerikaan. ‘Ja’, lacht De 

Regt. ‘Met een Engelsman kun je be-

ter niet over geld, politiek of religie 

praten, dan krijg je ruzie. Amerikanen 

zijn veel losser. Je kunt een Ameri-

kaan best vragen wat hij verdient. 

Dat streelt zijn ego. Een Engelsman 

vindt dat onbeleefd. Dus het gaat niet 

alleen om de woorden kennen, maar 

ook welke onderwerpen je aansnijdt.’ 

Geïnteresseerden kunnen voor verde-

re info en kosten van de cursus mailen 

naar: rga@asa.nl. 

‘De taal is de sleutel voor een leuke vakantie’

Lerares uit Bilthoven geeft cursussen Engels in haar achtertuin 

door Raphael Klees

Anneke de Regt, afgestudeerd als doctorandus in de Taalwetenschappen en gespecialiseerd

in de Engelse taal, geeft in de zomermaanden cursussen vakantie-Engels in haar

achtertuin in Bilthoven. Ook geeft ze tips wat je wel en vooral niet moet zeggen: 

‘Een Amerikaan kun je rustig vragen hoeveel hij verdient. Een Engelsman niet.’

Anneke de Regt geeft deze zomer cursussen vakantie-Engels in haar achtertuin.

Kinderinstuif in t Hoekie‘
Op woensdag 27 juni is (voorlopig) de laatste kinderinstuif. 

Er wordt dan buiten gespeeld met sportmateriaal en leuke 

spelletjes gedaan. Van 14.00 uur tot 16.00 uur voor kinderen 

van 6 t/m 12 jaar. Kosten € 1,00 inclusief limonade en iets 

lekkers en neem vooral vriendjes en vriendinnetjes mee.

Rommelmarkt 

Op zaterdag 18 augustus houden de vrijwilligers van Servicecentrum ’t Hoe-

kie van 10.00 tot 16.00 weer de jaarlijkse rommelmarkt. Tijdens de rommel-

markt worden kleding, speelgoed, keuken- en serviesgoed, klein- meubels, 

boeken, antiek en curiosa, verlichting en elektrische apparatuur etc. te koop 

aangeboden. De opbrengst van de rommelmarkt wordt dit jaar gebruikt om 

de vrijwilligersactiviteiten in Servicecentrum ’t Hoekie te behouden.

Heeft u nog spullen, dan kunt u ze zelf brengen naar Servicecentrum ’t Hoe-

kie; vanaf week 26 elke zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur in week 28 en 

29 tussen 09.00 en 17.00 uur en in week 32 van 13.00 tot 17.00 uur. Spullen 

kunnen afgeleverd worden tot woensdag 15 augustus. Met uitzondering van 

grote meubelstukken, witgoed, computers en chemicaliën is alles welkom.

Aanmelden bij Servicecentrum ’t Hoekie, prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 

3731 KX De Bilt, 030-2201702 of via info@animowerkt.nl 

Zaterdag 9 en zondag 10 juni gaven 

de dans- en balletleerlingen van De 

Werkschuit twee balletvoorstellingen 

in Theater Figi in Zeist. Zo’n 180 leer-

lingen van 4 tot rond de 60 jaar deden 

mee met ‘Otje, het dierensprookje’ 

naar het gelijknamige verhaal van An-

nie M.G. Schmidt. De grote verschei-

denheid aan voorkomende iguren in 
het boek inspireerde onder artistieke 

leiding van hoofddocent dans Judith 

Jaggie, de zeven dans docenten tot het 

maken van een werkelijk wervelende 

en zeer gevarieerde dansvoorstelling 

met een ruime verscheidenheid aan 

dansstijlen. Na de zomervakantie start 

er weer een nieuw dansseizoen bij De 

Werkschuit in Zeist en De Bilt.

Dansvoorstelling groot succes

Open dag BSO De Leeuwerik
Op donderdag 28 juni opent BSO De Leeuwerik van Stichting 

Kinderopvang De Bilt, Leeuweriklaan 1-a te Bilthoven van 

15.00 tot 17.15 haar deuren voor iedereen die op zoek is naar de 

mogelijkheden van buitenschoolse opvang dichtbij de natuur. 

BSO De Leeuwerik is een prachtige locatie gelegen in een bosrijke omge-

ving. Voor kinderen dé plek om lekker te spelen en te ontdekken. Met de 

open dag wil Kinderopvang De Bilt meer mensen bekend laten raken met 

de prachtige buitenlocaties die de stichting te bieden heeft.

Vriendjes- en vriendinnetjesdag

Alle kinderen van De Leeuwerik mogen op deze dag ook een vriendje of 

vriendinnetje meenemen (mits van tevoren even aangemeld). Er zijn veel 

leuke activiteiten gepland die dag, zoals hutten bouwen en een spannende 

speurtocht in het bos. Met de hulp van een echte chef-kok samen hapjes 

maken van de eerste oogst uit eigen moestuin. Ouders zijn vanaf 17.00 uur 

van harte welkom om te komen proeven!

Werkschuitleerlingen in Theater Figi. (foto Colin van der Bel)

Straatspeeldag

Afgelopen woensdag was op het pleintje (Jasmijnstraat, Rozenstraat, Dal-

hiastraat en Leliestraat) te De Bilt de jaarlijkse straatspeeldag. Het aantal 

kinderen dat hierop af is gekomen was weer hoger dan in de vorige edities. 

Dit keer waren het meer dan 140 kinderen en natuurlijk vele enthousiaste 

ouders. Er waren spelletjes zoals skelter rijden, koekhappen, jongleren, 

touwklimmen, bordjes schilderen tegen hondenpoep en de sirtaki dansen. 

De scouting had touwen beschikbaar gesteld zodat er heerlijk kon worden 

geklommen en de Albert Heijn heeft voor een hapje en drankje gezorgd. 

Kortom een groot succes.  (Petra Bergstra)



Afstanden: 15, 30 en 45 km. 

 Voor deelnemende kinderen zijn er fotovragen onderweg en 
wacht hen na afloop een consumptiebon 

 

Doelen:        Fight for Sight 
en 

Stichting Leergeld 
 

De opbrengst van de fietstocht zal verdubbeld worden door de 
Stichting Wilde Ganzen 

 

Kosten:  € 5,00 per volwassene, inclusief een lot voor loterij 
€ 2,00 per kind 

 

Starttijd: Tussen 10:00 en 13:00 uur 
 

Locatie:  Paviljoen Beerschoten, Holle Bilt 6, De Bilt  
(nabij Hotel Biltsche Hoek, van der Valk) 

  

Muziek: Bij start en finish muzikaal programma 
  10:00 uur tot 14:00 uur:   

DJ Rezone 

  14:00 uur tot 16:00 uur:   
Koninklijke Brassband Utrecht 

Melodie Percussiegroep KBH 
 

Fight for Sight realiseert jaarlijks twintigduizend oogoperaties in de armste landen 

Stichting Leergeld ondersteunt kinderen in De Bilt mee te doen in maatschappelijk sociaal verkeer 

www.landgoederenfietstocht.nl

Op zondag 24 juni 2012 organiseert  

 

       SPONSORS: 
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Het Cantatekoor Bilthoven start in 

september met het instuderen van het 

Requiem van W.A.Mozart. Naast het 

Requiem wordt ook de cantate ‘Wa-

chet auf ruf uns die Stimme’ BWV 

140 van J.S. Bach gezongen. 

Het Cantatekoor werkt op basis van 

projecten, waarbij elk jaar twee keer 

een programma wordt ingestudeerd 

en uitgevoerd. Bij elk project schrij-

ven belangstellenden zich in en vaak 

is er plaats voor nieuwe mensen. Aan-

gezien de uitvoering van het Requiem 

een wat ruimere bezetting van de di-

verse stemsoorten vereist, is er vooral 

deze keer gelegenheid om mee te zin-

gen. Belangstellenden kunnen zich 

tot 7 juli a.s. melden 

Voor informatie over de repetitiedata 

en tijden en een inschrijfformulier, zie 

de website: www.cantatekoorbiltho-

ven.nl. Voor meer informatie: Corry 

van der Hoeven, 030 2285977.

Open Dag in Tuinderij 

Eyckenstein 
Op 23 juni, tijdens de landelijke open dagen van de 

biologische tuinbouw staan de deuren van Tuinderij 

Eyckenstein en Agnes kruiden 

van 10.00 tot 16.00 uur wijd open. 

Luuk Schouten, de biologisch tuinder en Agnes Looman, biologisch krui-

denkweker in Maartensdijk hebben hun tuinen fantastisch op orde. De 

groente en kruiden staan er geweldig bij en alles wordt steeds kleuriger in 

de tuinen. Er is van alles te beleven in de groentetuin en de kruidentuin. u 

kunt deelnemen aan activiteiten, maar ook ontspannen genieten.

Het jaar 2012 is het jaar van de bij. Bijen zijn onmisbaar in de landbouw, 

ook op de bedrijven van Agnes en Luuk. Sinds dit voorjaar staan er al twee 

bijenvolken op de tuinderij. Op de open dag laten de imkers Kim en Mo-

nique uit Hollandse Rading alles zien over hoe bijen leven. Zij hebben een 

demonstratiekast waarin u precies kunt zien wat er zich in een bijenkast 

afspeelt.

Om 12.00 uur is er een rondleiding in de moestuin door Luuk Schouten; 

om 14.00 uur is er een rondleiding in de kruidentuin door Agnes Looman. 

Kinderen kunnen om 12.00 uur zelf kruiden oogsten, om 13.30 uur is er 

in de moestuin het Grote Groentespel en om 14.30 uur kunnen er geurige 

zeepjes worden gegoten. Het adres is Dorpsweg 264 achter te Maartensdijk. 

Eyckentuin 

Audiotour Hollandsche Rading
Op steeds meer plekken in Nederland kun je via je mobiel luisteren naar persoonlijke verhalen van 

mensen. Zo ook in Hollandsche Rading. Kleine verhalen geven kleur aan dit dorp tussen bos en hei. 

Het bijzondere van de audiotour is dat andere vertellers hun verhaal aan de collectie toe kunnen 

voegen. Zo wordt het hopelijk een never ending story.

De audiotour van Hollandsche Ra-

ding is gemaakt in opdracht van De 

Bilt Schrijft, een project rond levens-

verhalen in het kader van het 900-ja-

rig jubileum van De Bilt in 2013. 

Hollandsche Rading is een van de zes 

dorpen van deze gemeente. 

Projectleider Petra Cremers: ‘We zijn 

onder meer bezig met een jubileum-

boek. Maar toen we in contact kwa-

men met Emke Teitsma van MyTo-

tem besloten we audiotours aan ons 

project toe te voegen. Je kunt op lo-

catie luisteren naar de verhalen – de 

app van Shoudio kan gratis gedown-

load worden - maar het is ook heel 

goed mogelijk om het thuis achter 

de computer te doen. Dus zoals som-

mige mensen een museum bezoeken. 

De link staat op onze website: www.

debiltschrijft.nl/audiotours. Op een 

kaartje zie je precies aan welke loca-

tie een verhaal gekoppeld is.’

Emke Teitsma van MyTotem zorgde 

niet alleen voor de technische reali-

satie van deze audiotour. Als spon-

sor van De Bilt Schrijft zorgde ze bij 

deze tour voor haar eigen woonplaats 

ook voor de verhalen. Ze benaderde 

dorpsgenoten en nodigde ze uit mee 

te doen. Emke Teitsma: ‘De verhalen 

en herinneringen van bewoners uit 

Hollandsche Rading zijn eenvoudig 

en niet wereldschokkend. De mensen 

vertellen zelf hun verhaal. Ze gaan 

over het leven van alledag, van voor-

bije dagen. Het zijn zomaar herinne-

ringen in iemands hoofd, vaak wel 

verrassend.’ 

De audiotour van Hollandsche Ra-

ding krijgt een vervolg. Momenteel 

worden verhalen verzameld in Groe-

nekan en in de Bilt (rond het Van 

Boetzelaerpark),. ‘Mensen die een 

verhaalidee hebben kunnen zich bij 

ons melden,’  aldus Petra Cremers. 

‘Daarnaast is het ook mogelijk om via 

het audioplatform Shoudio een eigen 

verhaal te vertellen en up te loaden.’ 

Kijk voor meer info op www.debilt-

schrijft.nl of ga via de QR-code recht-

streeks naar de tour.

Audities voor ‘Naar het U lijkt’ komen eraan

Na ‘Een midzomernachtdroom’, ‘De revisor’ en ‘Binnenskamers’ komt 

Theater in het Groen in 2013 met haar nieuwe, grootschalige locatievoorstelling. 

Shakespeare’s ‘Naar het U lijkt’ is een romantische komedie, waarbij onder andere op 

lichtvoetige wijze de draak wordt gestoken met de ophemeling van het platteland en de 

landelijke levenswijze. Filosoische overpeinzingen wisselen in sneltreinvaart met een 
klassieke ‘comedy of errors’, waarin de complicaties van de liefde centraal staan. 

De afgelopen jaren heeft Theater in 

het Groen naam gemaakt met haar 

theatervoorstellingen op locatie in 

Groenekan. 

De stukken van TIHG zijn muzikaal, 

kleurrijk, verbinden serieuze thema-

tiek met een lichtvoetige aanpak, en 

trokken al gauw zo’n 1200 bezoekers. 

Een week lang kon het publiek kennis 

maken met een prachtige speelplek 

in de open lucht, waar meer dan 100 

vrijwilligers uit Groenekan en om-

streken onder begeleiding van pro-

fessionele kunstenaars een avondvul-

lende voorstelling wisten te maken. 

Amateurspelers met weinig of geen 

ervaring stegen tot ongekende hoog-

te, tot verbazing en bewondering van 

het publiek. 

Audities

Dinsdag 26 juni a.s. houdt Theater 

in het Groen de audities voor haar 

nieuwe voorstelling. Iedereen uit 

Groenekan en omstreken is welkom 

om te auditeren. De repetities voor 

‘Naar het U lijkt’ beginnen in sep-

tember 2012, en zijn een jaar lang 

op woensdagavond. De voorstellin-

gen zijn gepland tussen 3 en 10 juni 

2013. Theater in het Groen werkt met 

amateurspelers, maar amateur is niet 

hetzelfde als amateuristisch. Ervaring 

is minder belangrijk dan instelling: 

we zoeken mensen die gemotiveerd 

zijn, houden van uitdagingen en niet 

bang zijn om zich volledig in te zet-

ten voor het eindresultaat. Daar te-

genover staat de mogelijkheid om een 

week lang in een unieke, bruisende, 

multidisciplinaire theatervoorstelling 

te staan. Regisseur Timon Blok, re-

gieassistente Erika Mous en een team 

van professionals –ondersteund door 

een productieteam- staan borg voor 

goede begeleiding.

Mocht je belangstelling hebben om 

deel te nemen aan de auditie, dan kun 

je je via de mail aanmelden bij Ti-

monblok@telfort.nl. Je ontvangt dan 

nadere informatie over de precieze in-

houd van de auditie. Voor vragen kun 

je bellen met artistiek leider Timon 

Blok (06-51604554). 

Het jaar 2013 is voor de gemeente De Bilt en haar zes kernen een bijzonder 

jaar door de viering van haar 900 jarig bestaan. Theater in ’t Groen zal daar 

met het stuk ‘Naar het U lijkt’ in goede samenwerking met Landgoed Eyc-

kenstein een uitzonderlijke bijdrage aan leveren.

De voorstellingen zijn gepland tus-

sen 3 en 10 juni 2013 en zullen wor-

den gehouden ten noorden van de 

vijver, gelegen achter  Eyckenstein 

aan de Dorpsweg in Maartensdijk. 

Ook de eraan voorafgaande repeti-

ties zullen daar worden gehouden. 

Net als thuis
Sinds een half jaar is op het Maertensplein in Maartensdijk bloemenboetiek 

Marjolein gevestigd. De eigenaren Bob en Nicolette Sonder voelen zich 

bijzonder op hun gemak in Maartensdijk. Nicolette: ‘Het persoonlijke con-

tact en de gezelligheid voelt net als bij ons in Nigtevecht, dat maakt het 

heerlijk vertrouwd. Het nodigt ook snel uit tot een praatje en het werd ons 

wel duidelijk dat er toch ook behoefte is aan goedkopere bloemen. Wij doen 

echter niet graag concessies aan kwaliteit, dus hebben we besloten om zelf 

rechtstreeks van de veiling te gaan kopen. Zo kunnen we een breed assorti-

ment tegen scherpe prijzen inkopen en zitten we ook direct bij de bron voor 

de aparte soorten.’

Marjoleins bloemenboetiek speelt in op wensen van de klant.

Zing Het Requiem van Mozart



Stap voor stap
over op 

glasvezel?

Meld je aan via www.wisper.nl 

of bel 088-0120300.

Begin met 

razendsnel

internet!

• 200/200Mbps voor € 40,-/mnd. 

 Dan haalt u ook echt wat in huis!

• Telefonie voor € 0,-/mnd extra.

• Uw order telt gewoon mee voor 

 de 30% die Reggefi ber stelt.

200Mbps: € 40,-/mnd   

600Mbps: € 47,50/mnd   

1Gbps:  € 130,-/mnd

Wisper heeft nieuwe pakketten, allemaal incl. 

volledige installatie en glasvezelmodem met 

WiFi!
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Prinses Máxima Manege: tien jaar 
rijplezier voor de gehandicapte ruiter

door Martijn Nekkers

Dit jaar viert de Prinses Máxima Manege in Den Dolder haar tienjarig bestaan. 

In die periode heeft de manege zich ontwikkeld tot een hippisch therapeutisch centrum. 

Per week komen er zo’n 200 ruiters met een beperking paardrijden. Ze worden daarbij begeleid 

door meer dan 80 enthousiaste vrijwilligers. Allerlei mogelijkheden worden geboden zoals 

fysiotherapie en logopedie met behulp van een paard. Ook is er de gelegenheid om te 

rijden op een zogenaamd huifbed, getrokken door twee paarden.

Al deze mogelijkheden leiden tot 

verbluffende resultaten. De cliënten 

van de manege zien hun lichame-

lijke maar ook geestelijke situatie 

verbeteren. Maar bovenal beleven 

ze allemaal heel veel plezier aan het 

paardrijden en de contacten met dit 

edele dier. Ook uit Maartensdijk, 

Groenekan, Lage Vuursche , Biltho-

ven en Westbroek komen iedere week 

veel rijders naar de Máxima Manege, 

evenals veel vrijwilligers. Per gehan-

dicapte ruiter is er altijd minimaal één 

vrijwilliger nodig om hem of haar en 

het paard te begeleiden.

Vrijwilligers

Mariëtte Scheltens uit Den Dolder en 

Carina de Graaf uit Westbroek zijn 

twee van die enthousiaste vrijwil-

ligers. Ze vertellen dat deze manege 

de enige in de regio is waaraan een 

psychologe, een logopediste en een 

fysiotherapeute verbonden zijn die 

gespecialiseerd zijn in het geven van 

therapie met behulp van een paard. 

Mariette: ’Het paard is daarbij de 

‘co-therapeut’. Kinderen zijn vaak 

‘therapie-moe’. Ze willen niet meer 

meewerken. Maar een paard is na-

tuurlijk een heel ander verhaal. Dat 

werkt heel stimulerend voor ze.´ Bij 

logopedie en fysiotherapie wordt ook 

zo gewerkt. Maar ook de psychologe 

maakt gebruik van dit dier. ‘Het paard 

spiegelt eigenlijk het gedrag van de 

cliënt. Geeft dit weer terug aan hem 

of haar. Het paard moet vertrouwen 

krijgen in zijn berijder. Zo worden de 

cliënten zich bewust van hun eigen 

lichaamstaal.´

Proelessen
Ook voor autistische kinderen werkt 

therapie met behulp van een paard 

heel goed, weten de twee vrijwil-

ligsters. Mariëtte verwondert er zich 

over dat niet meer ouders hiervan ge-

bruik maken. Vaak komt het door on-

bekendheid met de mogelijkheden of 

gewoon uit angst voor het fenomeen 

paard. ´En wij hebben toch zulke 

brave paarden´, vertelt Mariëtte. Op 

de website van de manege www.prin-

sesmaximamanege.nl is een ilmpje 
te zien wat hierover de nodige infor-

matie geeft. Mariette: ‘De Máxima 

Manege beschikt over een budget van 

de Johan Cruyff Foundation. Het stelt 

kinderen met een beperking in staat 

om drie proelessen paardrijden te 
krijgen. Dat kunnen ook drie kennis-

makingsritten met een huifbed zijn. 

Ouders zullen dan merken dat er een 

verbetering komt in de kwaliteit van 

leven van het kind maar ook in dat 

van de familie er om heen.’

Fondsenwerving

De Máxima Manege probeert steeds 

om haar professionaliteit te verbete-

ren. Zeven dagen per week is de ma-

nege open. ‘We hebben de grootste 

variatie in het aanbod van vormen van 

paardrijden in Nederland’, meldt Ma-

riette trots. De hulp van de vele vrij-

willigers is hierbij van groot belang. 

Carina de Graaf vertelt hoe ijn het is 
om je in te zetten voor al die rijders. 

‘Het is reuze leuk om dit te doen’, is 

haar ervaring. ‘Je wordt al heel gauw 

besmet met het ‘paardenvirus’, zoals 

ze het noemt. De achtjarige dochter 

van Carina rijdt overigens zelf ook 

bij de Máxima. Mariëtte: ‘Wij zijn 

een echte vrijwilligers organisatie. 

We doen alles zelf en hebben geen 

overhead in onze organisatie. Alles 

wordt gedaan op vrijwillige basis.’ 

Dat laatste geldt natuurlijk niet voor 

instructie en behandeling door de 

therapeuten die verbonden zijn aan 

de manege. Fondsenwerving is heel 

belangrijk en gebeurt op allerlei ma-

nieren. Voorbeelden: men kan mee-

spelen in de Vrienden Loterij voor 

de manege maar ook is het mogelijk 

om de statiegeldbonnen van de AH in 

Den Dolder daar in te leveren t.b.v. de 

Prinses Máxima manege.

Spectaculaire Jubileumviering

Maar nu wordt eerst het tienjarig be-

staan feestelijk gevierd op zaterdag 

30 juni op het terrein van de manege 

aan de Dolderseweg 170 in Den Dol-

der. Het maakt onderdeel uit van het 

Altrecht/Reinaerde complex. Dit ju-

bileumprogramma duurt van 13.00 

tot 17.00 uur. Het wordt geopend 

door de Paralympische dressuurrui-

ter (zilveren medaille) Gert Bolmer 

met een kür op muziek. Hierna zijn 

er dressuurdemonstraties van Yonatan 

Dressler. Hij kwam uit voor Israël tij-

dens de Wereldkampioenschappen in 

2010. Vervolgens start de clinic van 

Miranke Schellekens, trainer van het 

Israëlische paralympische team. De 

eigen ruiters van de manege laten 

een carrousel en springdemonstraties 

zien. Het maakt duidelijk wat er te 

paard allemaal mogelijk is, of je nu 

een beperking hebt of niet. Ter afslui-

ting van de middag is er een wedstrijd 

paardenvoetbal. Natuurlijk heel toe-

passelijk in deze tijd. Op deze middag 

wordt ook nog een loterij gehouden 

met fraaie prijzen. Het belooft een 

spectaculaire en ook gezellige mid-

dag te worden. 

Wensen

Na dit feestelijke jubileum gaan me-

dewerkers en vrijwilligers weer ge-

woon verder met hun werk voor de 

manege. Er is genoeg te doen en er 

zijn ook genoeg wensen. Nog meer 

vrijwilligers bijvoorbeeld. Hoe meer 

mensen mee willen helpen, hoe meer 

gehandicapten deel kunnen nemen 

aan de activiteiten. Meer sponsors 

ook. De Máxima manege draait ge-

heel op de inkomsten uit de lesgelden 

en vrijwillige bijdragen en giften. 

Helaas lopen de inkomsten uit deze 

hoek door de huidige crisis toch wat 

terug. Een andere wens is een over-

kapping van een open ruimte waar 

therapeutisch wordt gereden. De be-

trokken instanties geven daar geen 

toestemming voor op basis van de 

huidige natuur- en milieuwetgeving. 

Wel is men blij dat er binnenkort au-

tomatische deuren in het gebouw ko-

men zodat dit een stuk toegankelijker 

wordt voor de gehandicapte ruiters. 

Er is nog veel te wensen en te berei-

ken. Genoeg om enthousiast te begin-

nen aan de volgende 10 jaar van de 

Máxima Manege.

Ruiters en hun begeleiders in de Prinses Máxima Manege in Den Dolder. 

(foto Mel Boas)

Als begeleider van een gehandicapte 

ruiter krijg je vanzelf een goede 

conditie. (foto Mel Boas)

Tuindagen Landgoed Vollenhoven: 
een buitenkansje

Vanaf zaterdag 23 juni gaan de poorten van landgoed Vollenhoven weer voor 

drie dagen open. Achter het witte landhuis aan de weg naar Zeist gaat een 

onverwachte schoonheid aan natuur en cultuurhistorie schuil.

De originele aanleg van het landgoed 

is goed bewaard gebleven en in de 

prachtig onderhouden tuinen hangt 

nog de sfeer van vroegere tijden. Tij-

dens een wandeling over het circa 

twintig hectare omvattende landgoed 

passeren de bezoekers de Engelse tuin 

met de op kleur ingeplante borders, de 

moestuin met vele oude en vergeten 

groenten en velden vol ridderspoor en 

lupine en het Engelse landschapspark 

met de kronkelende paadjes. Boven-

dien kunnen ze een kijkje nemen in de 

ijskelder, het koetshuis en de oranje-

rie. De wandeling leidt langs speciaal 

geselecteerde verkoopstands en be-

zoekers kunnen deelnemen aan work-

shops, zoals bloemschikken en tuin-

decoratie, of demonstraties bijwonen, 

bijvoorbeeld van mandenvlechten of 

snoeien. Om bij te komen van alle in-

drukken kunnen ze in de oranjerie of 

bij het grote huis terecht voor allerlei 

lekkernijen. Bij de entree zijn tegen € 

2 kaartjes te koop voor een driedelige 

rondleiding, zodat iedereen in zijn ei-

gen tempo de wandeling kan maken. 

Het eerste deel begint met de geschie-

denis. Een van de rondleiders haalt de 

deelnemers op bij het koetshuis. Van 

daar voert ze hen door het Engelse 

landschapspark, voor het grote huis 

langs, via de ijskelder naar de Engelse 

tuin. Ze vertelt over de geschiedenis 

van het landgoed en het beheer en het 

huidige gebruik van de gebouwen. 

Vervolgens worden de deelnemers in 

de Engelse tuin opgevangen door de 

volgende rondleider. Ze krijgen uitleg 

van iemand die zelf verantwoordelijk 

is voor het onderhoud en de beplan-

ting van deze tuin over het ontstaan 

van de tuin en de beplanting. Bij de 

moestuin begint het derde deel van 

de rondleiding met uitleg over de 

geschiedenis, de beplanting, het on-

derhoud en de afzet van de producten 

uit de moestuin. Tijdens de Tuinen-

dagen is Landgoed Vollenhove open 

van 10.00 tot 17.00 uur Het adres is 

Utrechtseweg 59, De Bilt. [LvD]

Zien, ruiken en voelen horen bij een bezoek aan de Tuindagen op Landgoed 

Vollenhoven. 
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

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

Raaijen  
Interieurs

Het adres voor het 

vakkundig stofferen 

van uw design- en 

kwaliteitsmeubelen

Dorpsstraat 45, De  Bilt 

030-2202012

Adverteren in  

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

Op ’t bankje
Als ik naar links kijk zie ik heel langzaam een man aan-

komen. Hij loopt wat waggelend, dus denk ik dat hij 

wat aan zijn benen mankeert. Als hij bij het bankje is 

aangeland ploft hij neer en ik ruik meteen dat het waggelen niet aan zijn benen 

ligt, maar dat hij wat teveel gedronken heeft. Hij groet me vriendelijk waarbij hij 

wat onzeker met zijn hoofd schudt. ‘Zo, ik zit. Hè hè, ik ben gewoon moe van dat 

stukje lopen’, zegt hij. Ik moet glimlachen, want ik weet niet of de man wel in de 

gaten heeft waar hij nu precies is. ‘Heeft u een feestje gehad’, vraag ik voorzichtig. 

Hij kijkt me wat glazig aan, maar weet nog wel waar hij net vandaan komt. ‘O ja, 

ik ben bij Anton geweest. Die is jarig vandaag en ik ben hem gaan feliciteren. We 

kennen elkaar al vanaf de lagere school en we komen altijd op elkaars verjaardag’, 

zegt de man met een dubbele tong. Het is pas een uur of twee in de middag, dus 

zijn ze waarschijnlijk al vroeg aan de les gegaan. ‘U heeft vast meer dan twee 
borreltjes gedronken’, zeg ik voorzichtig. Hij moet hard lachen en heeft de nodige 

humor. ‘Ik zag op een gegeven moment twee lessen, dus weet ik het niet meer 
precies’, zegt hij bijna onverstaanbaar. Ik zie dat de drank hem nog steeds de 

baas is en het spreken gaat hem moeizaam af. ‘Moet u nog ver naar huis’, vraag 

ik. ‘Nee hoor, een kwartiertje lopen en dan ben ik thuis. Dan zal mijn vrouw wel 

weer mopperen, want die heeft er een hekel aan als ik drink. Daarom gaat ze ook 

nooit mee naar de verjaardag van Anton want ze weet dat die maar doorschenkt.’ 

Ik bekijk het tafereel en het lijkt me geen goede gedachte dat hij een kwartier lo-

pend naar huis gaat. Ik voel me een beetje verantwoordelijk voor de man en stel 

voor straks met hem mee te lopen. ‘Ik kan best alleen naar huis lopen’, zegt hij op 

een manier waaruit ik concludeer dat er dan ongelukken gaan komen. ‘Zal ik uw 

vrouw niet even bellen’, probeer ik. Hij kijkt me met een lodderige blik aan, maar 

lijkt het toch niet zo’n gek idee te vinden. Als ik het nummer vraag komt er serie 

nummers uit zijn mond waar ik geen touw aan vast kan knopen. Na een aantal 

pogingen denk ik dat ik het goede nummer te pakken heb. Ik toets het nummer in 

en krijg een vrouw aan de lijn aan wie ik voorzichtig de situatie uitleg. ‘Dat had ik 

al verwacht’, zegt ze, maar ze klinkt gelukkig niet boos. Ze is het waarschijnlijk 

wel gewend. De vrouw vraagt waar we zitten en zegt dat ze hem met de auto op 

komt halen. De man lacht. ‘Het is zo’n lieverd die Ella van mij. Nooit is er iets 

teveel voor haar. Ik ben nog steeds gek op haar.’ Dat geloof ik zeker, want kinderen 

en dronkaards spreken immers de waarheid. Na een poosje zwijgend zitten zie ik 

hem indommelen. Ik kijk vertederd naar het getekende gezicht van de man dat er 

heel vredig uitziet. Na een minuut of vijf stopt er een auto en komt de vrouw van 

de man naar ons toe. Hij is meteen klaarwakker. ‘Dag lieverd’, zegt hij met een 

verleidelijke stem. Ze moet er toch om glimlachen. ‘Kom maar gauw mee dan kun 

je thuis je roes uitslapen’, zegt ze. ‘Ik ben niet dronken, hoor’, zegt hij met een 

stem die het tegendeel bewijst. De vrouw bedankt me en gaat gearmd met haar 

man naar de auto.

Maerten

Te koop aangeboden

Ikea tafel aluminium en glas 

66 x 56 x 51 cm. € 20,- en 

Rotan fauteuil zwarte bekle-

ding € 50,-. Tel. 030-2210160 

tussen 11 en 15 uur.

Z.g .a .n .  Prenata l -

babydraagzak, kleur donker-

blauw. € 15,- euro. Tel. na 

19.00 uur: 06-19691119

5 opvouwbare kratten 3 blauw, 

1 zwart en 1 gekleurd. € 3 ,- 

p.s. Tel. 030-2202996

Nieuwe witte lichtbak om 

wenskaarten te maken. € 7,50. 

Tel. 030-2202996

Grote witte afvalbak van 

‘Rubbermaid’ 55 liter. € 6,50. 

Tel. 030-2202996

Nieuw wit tafeltje ‘Handy’ 

geheel inklapbaar. 6 Hoogtes 

en 3 standen 52 x 40 cm € 8,-. 

Tel. 030-2202996

Oranje korfbalrokje van TZ, 

met binnenbroekje, maat 2 

voor € 10,-. Roze galajurk 

(lang), maat 34 slechts een-

maal gedragen op schoolfeest, 

€ 35,- Tel: 06-42410412

Dvd-speler voor in de auto met 

1 scherm 7”/18 cm, merk Tom-

Tec, € 25,-. Tel: 06-42410412.

3-pootsstatief voor camera uit-

schuifbaar z.g.a.n. € 10,-. 1 

paar zwarte leren heren veter-

schoenen nieuw € 10,-. Philips 

gezichtbruiner nieuw € 5,-. 

Tel. 06-10484322

Kinder bureaustoel met 

zwenkwielen € 5,-. Baby wip-

stoeltje Fisher Price blauw. 

€ 7,50. Maartensdijk, tel: 

06-27361250

Grenen medium hoogsla-

per incl. lattenbodem en 

matras 90x200cm € 49,-. 

Extra onderkast erbij lever-

baar. Maartensdijk, tel: 

06-27361250

Verstelbare lattenbo-

dem 80x200cm z.g.a.n. 

€ 49,-. Maartensdijk, tel: 

06-27361250.

Nieuwe rode weekendtrolley 

formaat vliegtuig bagageruim 

+ schoudertas + toilettas, 

samen voor de prijs van € 

12,50. Tel. 035-5772022

2 rood/wit gestreepte strand-

stoeltjes, buizensysteem in 

elkaar zetten, prijs € 7,50. Tel. 

035-5772022

2 dezelfde bejaardenfauteuils 

met houtsnijwerk. Per stuk € 

20,-. Stevige 3-zitsbank punt-

gaaf uit jaren ’60. Klassiek 

model. € 25,-. Tel: 030-

2205540

Tomado Electr. Raclette/grill 8 

persoons incl. recepten. Nieuw 

ideaal voor zomeravonden. € 

15,-. Tel: 030-2205540

Orma spot plant lamp met 

armatuur op ieder gewenst 

instelbaar snoer. Nieuw nog 

in de originele verpakking. € 

15,-. Tel: 030-2205540

Groot formaat NL vlag afm. 

180 x 300 cm. € 8,-. Klein 

formaat NL vlag afm. 90 x 150 

cm. € 5,-. Voor vele doel einde 

geschikt. Tel: 0346-214084

Goed uitziende kinderledi-

kantje afm. 60 x 120 cm. Kleur 

beige met matras. € 50,-. Tel: 

0346-214084

Te koop gevraagd

GRAMMOFOONPLATEN, 

ook singles. Tel: 06-30241201.

Auto’s/motoren

Sluis 2-PAARDS TRAILER 

bouwjaar 1998 weinig 

gebruikt als nieuw. € 2250,-. 

Tel. 06-27436164.

Fietsen/brommers

Stevig kinderfietsje puntgaaf 

leeftijd 3 tot 6 jaar. € 15,-. Tel: 

030-2205540

Personeel gevraagd

VERZORGENDE niveau 2/3 

voor kleine particulier villa in 

Bilthoven. Tel: 06-14370477.

Kaas&notenspec iaa lzaak 

in Bilthoven zoekt 

VRIENDELIJK MEISJE 

voor alle voorkomende werk-

zaamheden op zaterdag. 

Leeftijd vanaf 15 jr. Bellen: 

030-2286279 of kom langs 

Kwinkelier 4, Bilthoven.

Hulp in de HUISHOUDING 
2x per maand in Maartensdijk. 

Tel. 06-21415798

Personeel aangeboden

O N T S P A N N I N G S -

MASSAGE 30 of 60 minu-

ten voor afspraak bel: 

06-53529024, Valklaan 38 

Maartensdijk.

Gediplomeerde Provoet 

PEDICURE komt bij u thuis. 
Tel. 06-12870752

Gastouder in Westbroek heeft 

vanaf 20 augustus plaats op 

maandag, dinsdag, woensdag, 

donderdag. Tel: 06-55378144.

ZONNESCHERMEN / rollui-

ken reparatie onderhoudsbeurt 

nu € 35,-. Elektra motor € 150,- 

aanbieding inbouwen motor 

€ 125,-. Hans 06-26604779 

Groenekan

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Let op!, zomervakantie 

BETTY'S CORNER!

06-07 t/m 24/07 2012. Goed 

geknipt de vakantie in!

Bel voor een afspraak: 

06-33722022

Zorg voor uw haar!

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

men kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. 

Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, afschei-

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

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

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

06-54967985

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

Saus- en schilderwerk binnen mogelijk; bezemschoon 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

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

seerd in leerprocessen van (hoog)begaafden ondersteunt de 

communicatie tussen ouders en kind, zodat ouders hun kind 

effectiever kunnen begeleiden in de studie en kind beter leert 

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

www.MPGcoaching.nl  

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Op vakantie en toch de zekerheid van een verzorgde tuin?

Met onze vakantieservice is dit mogelijk. Voor meer informatie

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

Cursussen/Trainingen

Zelfverzekerd naar de brugklas?

Meld je dan nu aan voor de zomercursus “Plezier op school” 

bij Opvoedwinkel De Bilt. In 2 dagen leer je samen met andere 

aanstaande brugklassers hoe je contact kan leggen met leeftijds-

genoten, hoe je voor jezelf opkomt en hoe je kan omgaan met 

plagen/ pesten. Nét dat steuntje in de rug om een goede start te 

maken in het voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie 

op www.opvoedwinkeldebilt.nl of bel 030–2684710.

Zie pag. 12 voor de IDEA cursussen!

GEFELICITEERD!

Lief moedertje. Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Mark 

& Lucy

Ariënslaan 1 | 3573 PT Utrecht | T: +31 (0)30 2715824 | 

E: vlonders@mitland.nl | W: www.restaurantvlonders.nl

Tapasarrangement d 27,00 
(2 personen)

Hola señor y señora
Spaans genieten aan het water op de terrassen 
van Restaurant Vlonders. Heerlijke hapjes en 

mooie bijpassende wijnen.
Het Tapasarrangement is te verkrijgen in de maanden juli 

en augustus. De keuken is dagelijks geopend van 
08.00 - 22.00 uur voor ontbijt, lunch en diner.

Tapasarrangement d 

Het Tapasarrangement is te verkrijgen in de maanden juli 

Sterk Spul in Dijckstate

Een avond met een optreden van ‘Sterk Spul’ is een 

avond met een lach en een traan. Sterk Spul zingt 

smartlappen en levensliederen van vroeger en nu. 

Neem vrijdag 22 juni een schone zakdoek mee en 

geniet v.a. 19.45 uur van hun bruisend optreden in 

restaurant Maertenshoek in Dijckstate. 

Meer informatie: SWO-Maartensdijk, 

0346-214161 of www.swodebilt.nl
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De ploeg van Van Asselt bestaat uit 

5 broers, aangevuld met een niet 

Van Asselt chauffeur / pompbe-

diende. Vier van de broers zitten bij 

de Groenekanse brandweer, de 5de 

zit bij het Maartensdijkse korps. In 

Beilen moesten ze een leuk en goed 

ge-enceneerd scenario bestrijden. Er 

was een bankoverval in scene gezet, 

waarbij met een shovel een ramkraak 

op de pinautomaat was gedaan. Hier-

bij was een invalide man klem komen 

te zitten onder een wiel van de shovel. 

Door de klap tegen de pinautomaat 

was er in de bank een brandje ont-

staan, en ook was binnen in de bank 

een bankmedewerker vastgebonden 

door de bankrovers. Deze laatsten 

kwamen schietend (met een klap-

pertjes pistool...) naar buiten op het 

moment dat de brandweer ter plaatse 

kwam. Dit zorgde voor enigszins ver-

warring en tumult, mede omdat op dat 

moment ook de politie met loeiende 

sirene kwam aanrijden. Al met al 

een pittige klus voor de ploeg om de 

slachtoffers te bevrijden en de brand 

te blussen.

Aan het begin van de avond werd (in 

de rust van de voetbalwedstrijd Ne-

derland - Denemarken) de uitslag door 

de burgemeester van Midden-Drenthe 

bekend gemaakt. De ploeg Van Asselt 

had het volgens de jury zo goed gedaan 

dat zij (weer) een fraaie 3de plaats be-

haalden. Deze plek geeft recht op een 

plaats in de 2de ronde gewestelijke 

wedstrijden, die op zaterdag 23 juni 

in Borne (Ov) worden gehouden. Als 

zij dan weer bij de eerste 3 weten te 

komen, dan mogen zij in september 

meedoen met de landelijke inale.

Brandweerploeg van Asselt doet goede zaken
Afgelopen zaterdag werd in Beilen (Dr) de eerste ronde van de gewestelijke brandweerwedstrijden 

gehouden. Hieraan deed ook de ploeg van de gebroeders Van Asselt mee. Zij waren op 12 mei

in Den Dolder 3de geworden en hadden zodoende recht om zaterdag in Beilen mee te doen.

Brandweerploeg van Asselt stoot door naar de 2e ronde in de gewestelijke 

wedstrijden.

Het Groenekanse Masters Golf-

toernooi 2012 was door het goe-

de weer en het nieuwe elan van 

de organisatiecommissie o.l.v. 

Trix Rundberg zeer geslaagd.  

Een veertigtal deelnemers streed in 

teams van 3/4 personen (spelvorm 

Texas Scramble ) op de mooie baan 

van Edda Huzid om de Teamprijs. 

Het winnende team met v.l.n.r. Joop de 

Bruijne, Peter Diepenhorst, Machteld 

Minderhout en Liesbeth van der Pols. 

Na aloop was het voor de deelnemers 
meer dan goed toeven in Dorpsbistro 

Naast de Buren.

Groenekanse Masters

TZ B3 kampioen

Met meidenteam TZ B3 is kampioen geworden. Door de laatste wedstrijd met 5-6 te winnen, zijn ze gedeeld eerste 

geworden. Op de foto achter: coach Josine, Sanne, Roosmarijn, Daniek, Femke, Jamie en coach Lucinda. Voor: Lotte, 

Sifra, Manon en Anna. Afwezig: Michelle. (Foto: Albert de Jong)

Jongens TV Hollandsche 

Rading kampioen

Vorige week werden het eerste jongensteam t/m 17 jaar kampioen in de 3e 

klasse van de landelijke zondagcompetitie. Jesse Otten, Lukas von Behr, 

Gijs Offringa en Kai vd Hoogen wisten in een bloedstollend slot van de 

competitie op de laatste wedstrijddag Blauwe Reiger uit Maarssen net voor 

te blijven. Beide teams hadden evenveel punten, maar Hollandsche Rading 

had een wedstrijd meer gewonnen.  Op het EK toernooi werden deze hel-

den, die volgend jaar promoveren naar de 2e klasse gehuldigd. Helaas was 

Kai vd Hoogen niet bij het foto-moment.

V.l.n.r.: Lukas von Behr, Jesse Otten en Gijs Offringa

Teddyberenfeest in 
Zwembad Blauwkapel

Het peuter/kleuterzwemmen in het heerlijke, warme water 

van zwembad Blauwkapel is elke week een feestje.

Op woensdag 13 juni werd daar nog een schepje bovenop 

gedaan. De peuters, begeleid door mama, papa, opa of oma, 

behaalden deze ochtend een heus zwemdiploma.

De jongsten van 1 jaar zwommen af voor ‘aquanaut’, de 2- en 3- jarigen 

voor ‘teddybeer brons’ of ‘teddybeer zilver’. De 4-jarige Levi liet zien dat 

hij al 5 meter op zijn buik en rug kan zwemmen en diverse vaardigheden 

beheerst om zichzelf te kunnen redden. Hij behaalde dan ook zijn ‘teddy-

beer goud’. Noa van 4 jaar behaalde het diploma ‘walvis’, hierbij moet je 

o.a. 6 meter op buik en rug kunnen zwemmen en een halve draai kunnen 

maken. 

Zwemjuf Hetty was beretrots op haar leerlingen.
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Maar er zit nog steeds een beetje bio-

loog in mij te kriebelen en met het 

hele mooie weer zie ik ze echt ’weer 

vliegen’. Van alles om je huis, in je 

tuin,overal is het een wir war van 

kleine en wat grotere beestjes, die ru-

zie maken, eten zoeken, nestjes ma-

ken etc. In het vroege voorjaar -ook 

toen het nog vroor - zaten er regelma-

tig kleine vlindertjes buiten tegen het 

raam bij het licht van de schemerlamp 

die binnen stond. Ik heb ze met potjes 

gevangen en gefotografeerd. Bleken 

er toch al gauw zo’n 8 a 9 diverse 

soorten daar gewoon in je tuin in de 

kou rond te vliegen. Het gekriebel 

werd heftiger en ik dacht ‘dat moet 

ook anders kunnen’. Ik had al enkele 

jaren geleden een soort vlinderval ge-

maakt van een autoruit met daaronder 

een lamp. Zo’n lamp die vroeger in 

de lantaarnpalen zat en die dus lang-

zaam maar zeer zeker een enorm fel 

licht gaven. Daaronder een oude me-

talen lampenkap op z’n kop boven op 

een emmer. Dat werkte perfect. Een 

groot deel van de ’s nachts vliegen-

de vlinders komt op het licht af wat 

weerspiegelt op de ruit. Ze vallen in 

de trechter en komen in de emmer 

waarin ze dan blijven zitten. Ik heb 

de lamp weer gerenoveerd en met 

een schildersdoek erachter opgezet in 

mijn tuin. 

Koortskriebels

En dan worden de kriebels een soort 

koorts. Het is echt ongeloolijk wat je 
dan meemaakt. Het begint met mug-

gen en kleine vliegen maar naar gelang 

de tijd gaat en het echt donker wordt , 

wordt het echt een prachtig iets. Van 

klein tot groot komt op de lamp af. In 

mei waren dat in een paar uur ruim 60 

meikevers. Allemaal mannetjes die op 

zoek waren naar een vrouwtje. Voorts 

kevertjes, zelfs wespen, cicaden maar 

vooral nachtvlinders. Ik had ongeveer 

tien observatiepotjes klaar staan om 

de vlinders te vangen en te bekijken 

maar al snel moest ik er potjes bijha-

len. In elk potje dan ééntje en dan in 

de ochtend alles op de foto. Ik heb al 

enkele avonden/nachten gezeten met 

‘Ketel één’ en een Wilde Havanna er 

naast. Ik dacht dan één of twee glaas-

jes en dan stop ik om 1 uur. Het werd 

soms half vier want ik bleef me verba-

zen wat er allemaal vloog. Van grote 

tot kleine vlindertjes in alle kleuren en 

vormen die je maar kunt bedenken. En 

juist als je begint op te ruimen komt er 

weer één die je nog niet eerder hebt 

gezien. Ze zaten op een gegeven ogen-

blik op mijn kleding, in mijn baard. ’t 

Was fantastisch. 25 potjes was voor 

mij de limiet want je moet ergens toch 

een grens stellen maar zelfs dat was 

te weinig. Maar dit aantal toch maar 

vastgehouden anders blijf je zitten tot 

het weer licht wordt en de les ‘Ketel 
één’ leeg is.

Gerimpeld

Ik heb op deze wijze ruim 50 soorten 

nachtvlinders gevangen en kunnen fo-

tograferen. Van de Lindepijlstaart tot 

aan de Gerimpelde stipspanner. Het is 

maar een topje van de enorme ijsberg 

natuur in je tuin waar de meeste men-

sen geen weet van hebben. Het aantal 

nachtvlinders is aanzienlijk hoger dan 

de dagvlinders zoals de koolwitjes, 

de kleine vos, de gehakkelde aure-

lia etc. Ik heb wel ervaren dat je dit 

niet moet doen bij volle maan. Daar 

kan mijn lamp niet tegenop. Dan is de 

aantrekkingskracht naar het licht van 

de maan te sterk. Het schijnt dat ze 

het licht gebruiken om hun vliegrich-

ting te kunnen bepalen. Men zal zich 

afvragen wat heeft het voor zin om 

dit allemaal te weten of te zien maar 

als je dit eenmaal weet en vooral heb 

meegemaakt zal dit ook veel meer res-

pect opleveren voor de natuur. Wij, de 

mensheid, zijn echt muggenpoepjes, 

om maar een uitdrukking van Marga, 

mijn vrouw, te gebruiken in vergelijk 

met wat er zo al om je heen in de na-

tuur dus ook in je tuin gebeurt.

Vrijdag 22 juni 

Zonder al die beestjes zijn we nergens. 

Geen beestjes geen voedsel, geen 

mensen. Vrijdag 22 juni 2012 is er op 

landgoed Sandwijck te De Bilt door 

de IVN De Bilt een avondwandeling 

georganiseerd. Aan het eind van de 

wandeling, als het donker begint te 

worden, staat de vlinderval nabij de 

schuur aldaar opgesteld en kunt u daar 

zelf getuige zijn wat er zoal rondvliegt 

’s nachts. Wel een zonnebril meene-

men!

Rob Timmer, IVN De Bilt.

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Het zijn niet alleen boeven
die ’s nachts actief zijn!

Na 41 jaar te hebben geleefd met een rooster wat je verplicht te werken in bepaalde tijden verval je 

in je pensioen of zoals bij mij functioneel leeftijdsontslag in een groot gat. Je moet niet meer en dat is 

zonder rooster best heel erg moeilijk. Hoe deel ik m’n dag in. Er is zoveel te doen in en rond het huis, 

op ons stuk grond in Maartensdijk. Te veel om op te noemen. Waaraan moet ik beginnen?

Braamvlinder Hagedoornvlinder Klein avondrood

In de avond wandelen in de zomer is 

bijzonder. Het licht is anders dan in 

de morgen en de zonsondergang kan 

prachtig zijn, rond deze tijd van het 

jaar pas om 22.05 uur. Behalve het 

kijken naar planten en vogels zijn er 

ook verhalen over de zonnewende en 

de naam St. Jan in de natuur. En dan 

daarna de nachtvlinders. Daarvoor 

moet het donker zijn en dan is het al 

tegen 23.00. Het wordt dus wel wat 

later die avond. Daarom is de vrijdag-

avond rond de langste dag uitgeko-

zen. De wandeling start om 21.00 op 

landgoed Sandwijck, naast het KNMI 

aan de Utrechtseweg in De Bilt. De 

toegang is gratis en aanmelding niet 

verplicht. Het geheel staat onder lei-

ding van natuurgidsen van het IVN 

en ook zullen leden van de werkgroep 

Sandwijck aanwezig zijn. Inlichtingen 

vooraf: Jaap Oskam (030 22118310, 

Roel Maas-Bakker (030 2721611) en 

Rob Timmer (06 10896796).

Midzomeravondwandeling
en nachtvlinders 

De populaire IVN traditie van op een doordeweekse midzomeravond een wandeling te organiseren, 

wordt ook dit jaar voortgezet. Deze keer - op vrijdag 22 juni - uitgebreid met een bijzondere 

belevenis: op zoek naar nachtvlinders.

Sandwijck is ook overdag mooi. [foto Henk van de Bunt]

Zomerconcert 
Beerschoten

Na het verregende eerste con-

cert van 3 juni jl. volgt zondag 24 

juni a.s. het tweede zomerconcert. 

Plaats: achter paviljoen Beerscho-

ten, Holle Bilt 6a, De Bilt. Tijds-

duur: 14.00 tot 16.00 uur. Toegang 

gratis (vrijwillige bijdrage). Stoe-

len aanwezig. 

Het concert vindt plaats i.s.m. Elf-

landgoederen ietstocht. Voor de 
pauze: Jazzorkest Indifference en 

na de pauze een optreden van het 

Klein Harmonieorkest van de Ko-

ninklijke Biltse Harmonie o.l.v. 

dirigent Arie Roelofsen. Bij regen 

kan het concert geen doorgang vin-

den. Inlichtingen: 06-17580581

Rondkijken op Landgoed Eyckenstein

Tijdens de Landgoeddag op Eyckenstein op zaterdag 9 juni jl. waren er ook 

natuur- en cultuur-historische rondleidingen in het park en bos waar veel be-

langstelling voor was. Zaterdag 23 juni is de Historische Vereniging Maar-

tensdijk te gast op het Landgoed en zal er opnieuw worden rondgeleid. [HvdB]

Rob Timmer ziet ze graag vliegen

Woe.
20-6

Kogelbiefstuk 
met peperroomsaus

of
Gebakken zalmfilet 
met garnalensaus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
21-6
Vrij.
22-6
Woe.
27-6

Mexicaanse wrap
met salsa en quacamole

of
Verse gekookte

Zeeuwse mosselen

11,00
incl. kopje 

koffie

13,50
incl. kopje 

koffie

Do.
28-6
Vrij.
29-6

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Vrijdag 6 juli "BORRELAVOND"
v.a. 21.30 uur


