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Het Sociaal Warenhuis is een verza-
melgebouw waar maatschappelijke 
organisaties tegen betaling van een 
symbolisch bedrag bedrijfsruimte tot 
hun beschikking hebben. Woonstich-
ting SSW is initiatiefnemer van dit 
project en eigenaar van het gebouw. 
SSW is een maatschappelijk betrok-
ken woningcorporatie in de gemeente 
De Bilt. Deze corporatie verhuurt, 
beheert en bouwt ruim 5.000 wonin-
gen in de zes kernen van de gemeen-
te. Met het Sociaal Warenhuis biedt 
SSW Biltse maatschappelijke orga-
nisaties de mogelijkheid om elkaar 
te treffen en samen te werken. De 
huidige gebruikers zijn: Tafeltje Dek 
je, Voedselbank, Stichting Leergeld, 
Wereldwinkel, Dorpskerk en Stich-
ting Eet Mee!. ‘Omdat we in de oude 
dorpskern met een jarenlang durend 
renovatie- en vernieuw project bezig 
zijn, hebben we dit pand een tijdelijke 
functie gegeven. Het is bestemd voor 
vrijwilligersorganisaties op maat-
schappelijk gebied’, aldus Van Zijl. 
Wethouder Mittendorff uitte namens 
de gemeente zijn bezorgdheid over de 
bezuinigingsplannen van het kabinet 
op het gebied van de zorg, die vooral 
de sociale minima en ouderen zullen 
treffen. Daarom is de gemeente blij 
met vrijwilligers die zich voor die 
doelgroepen willen inzetten via ideële 
organisaties als de zes die zich in het 
Sociale Warenhuis hebben gevestigd.

Eet Mee!
De meeste mensen zijn inmiddels wel 
bekend met de vijf eerstgenoemde 
organisaties. De laatste, Stichting 
Eet Mee!, is in de provincie Utrecht 
een relatieve nieuwkomer, vertelt 
contactpersoon Annelies Kastein. 
Eet Mee! is bestemd voor inwoners 
van de provincie Utrecht die andere 
mensen uit hun eigen gemeente wil-
len leren kennen. ‘Op dit moment zijn 
we al actief in Utrecht, Nieuwegein 
en Zeist en we hopen binnenkort in 
De Bilt te kunnen beginnen. We zijn 
druk bezig inanciën te werven.’ Het 
project is gestart in Utrecht in 2007. 
‘Sinds die tijd hebben we al vierhon-
derd deelnemers gehad.’ Iedereen kan 
in principe deelnemen als ‘eetadres’ 
of ‘gast’. Alleen, maar ook als gezin 
of als vriendengroep. Het belangrijk-
ste is dat deelnemers het leuk vinden 
plaatsgenoten te ontmoeten die ze 
nog niet kennen door voor hen een 

lekkere maaltijd te koken of bij hen 
te komen eten. ‘Allerlei mensen ne-
men deel aan de maaltijden’, weet 
Kastein. ‘Alleengaanden, gezinnen 
met jonge kinderen, stellen, vrienden 
en ouderen. Ze doen om diverse re-
denen mee. Zo heb je mensen die pas 
in een gemeente wonen, anderen die 
meer sociale contacten zoeken en nog 
weer anderen die wel eens een ander 
verhaal willen horen.’

Vrijwilligers gezocht
In principe eet een deelnemer één 
keer bij een eetadres en wie vaker 
deelneemt, zit steeds met andere men-
sen om de tafel. Mogelijk ontstaan 
nieuwe contacten en afspraken tus-
sen deelnemers, maar dat gaat verder 
buiten Eet Mee! om, aldus Kastein. 
‘Sommige mensen spreken af om va-
ker met elkaar te eten, een keer iets 
samen te gaan drinken, of de stad in 
te gaan. We hebben ook meegemaakt 

dat mensen samen op vakantie gin-
gen of dat iemand zich aansloot bij de 
ietsclub van een van de andere deel-
nemers.’ Medewerkers van de stich-
ting maken de ‘match’: ‘Dat doen we 
op grond van uitgebreide informatie 
die we bij de intake krijgen. Bij eet-
adressen gaan we op bezoek en met 
gasten hebben we telefonisch con-
tact. We vergaren persoonlijke, maar 
ook praktische informatie en voor-
keuren. Bijvoorbeeld of iemand een 
dieet moet volgen, allergieën heeft, 
of rolstoelgebruiker is.’ Deelname is 
gratis. Het eetadres prikt datum en 
tijd met de deelnemers en bekostigt 

de maaltijd. ‘Wie eetadres is maar 
niet voldoende bemiddeld is om de 
maaltijd volledig te inancieren, kan 
via de stichting Eet Mee! een kleine 
tegemoetkoming in de maaltijdkos-
ten krijgen. Voor meer informatie: zie 
www.eetmee.nl. Nieuwe vrijwilligers 
kunnen contact opnemen met Anne-
lies Kastein, telefoon: 030-2213498.
of mailen naar info@eetmee.nl.

Sociaal Warenhuis biedt plaats aan 
zes ideële organisaties

door Lilian van Dijk

Sinds begin 2011 beschikt een aantal organisaties in de gemeente De Bilt over werk- en/of 
opslagruimte in het Sociaal Warenhuis. Op donderdag 9 juni verrichtten Ad van Zijl, directeur-

bestuurder van Woonstichting SSW, en wethouder Herman Mittendorff de oficiële opening van het 
pand aan de Molenkamp 48 in De Bilt.

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

DUURZAAM VERBOUWEN

Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

DE jONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

Een Prinsheerlijk verblijf voor uw Paard

Gezellige Taveerne met wisselende

dagmenu's vanaf € 9,50

Stal Prinsenburg - Vuurse Dreef -
Hollandsche Rading -Tel.: 035-5772455

www.stalprinsenburg.nl

S T A L

Prinsenburg

T: 0346 - 21 08 42 

M: 06 - 16 39 15 06 

E: info@marcocolle.nl 

bedrijfsadministraties

bedrijfsadministratiesbedrijfsadministraties

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

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

Wijk- en Dorpsgericht Werken 

en Buurtberichten op pagina 12

Voor al uw:

schoonmaak

glasbewassing

gevelreiniging

luchtkanalenreiniging

SDU

www.sdu-vof.nl  Tel. 06 - 48849333

De Twaalf Gaarden
Grond- en straatwerk, tuinaanleg

www.detwaalfgaarden.nl

Snelle actie van 
gemeente De Bilt

In het vorige nummer van De Vierklank (1 juni) deden we verslag van de 
deplorabele toestand van het plaatsnaambord van Westbroek aan de Burg. 
Huydecoperweg. Ook lieten we u weten dat de gemeente aangekondigd 
had binnen vijf werkdagen ‘iemand langs te sturen’. Welnu, op het moment 
dat het vorige nummer van De Vierklank in de Westbroekse brievenbussen 
gleed bleek dat varkentje inmiddels al gewassen te zijn. Het bord prijkt weer 
in volle glorie bij het begin van het dorp. Het is weer helemaal compleet en 
ontdaan van de zwarte verf. Precies zoals zo’n bord er uit hoort te zien. Een 
snelle actie van de gemeente. U ziet dat De Vierklank het wereldnieuws, 
ook uit Westbroek, blijft volgen. En nu maar hopen dat dit bord zo netjes 
blijft. [MN]

Ad van Zijl en Herman Mittendorff onthullen samen, als symbool voor de 
goede samenwerking tussen de SSW en de gemeente, het naambord van het 
Sociaal Warenhuis.
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

19/6	•	10.30u	–	Mevr.	Ds.	B.L.	Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
19/6	•	9.00u	-	Ds.	W.C.	Meeuse
19/6	•	18.30u	-	Ds.	W.C.	Meeuse

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
19/6	•	10.30u	-	Mw.	S.	v.d.	Laan,	Assen

Evangelische Gemeenschap ‘De 
Koperwiek’

19/6	•	10.00u	-	Dhr.	Jan	Pindus,	
Nieuwegein

R.K. Kerk O.L. Vrouw
19/6	•	10.00	en	11.30u	-	Pater	E.	Kimman	

s.j.

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

19/6	•	9.30	-	Ds.	H.	Knigge,	Amersfoort	
(Schakel)

19/6	•	16.30	-	Ds.	A.N.	Hendriks,	
Amersfoort	(Immanuëlkerk

Hervormde Gemeente Dorpskerk
19/6	•	10.00u	-	Ds.	B.	Wiegeraad,	

Veenendaal
19/6	•	19.00u	-	Ds.	G.J.	Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk
19/6	•	10.00u	-	Ds.	G.M.	Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
19/6	•	10.00u	-	Ds.	R.	van	den	Beld,	Baarn

R.K. St. Michaelkerk
19/6	•	10.00u	-	Eucharistieviering

19/6	•	12.00u	-	Eerste	h.	communieviering
19/6	•	15.00u	-	Doopviering

Volle Evangelie Gemeente
19/6	•	10.00u	-	Zondag	van	de	Lijdende	

Kerk

Groenekan
PKN	–	Pr.	Gem.	De	Boskapel

19/6	•	10.30u	-	Drs.	J.	Bouma,	Bilthoven

PKN - Herv. Kerk
19/6	•	10.00u	-	Ds.	G.D.	Hoff,	Dodewaard

19/6	•	18.30u	-	Kand.	J.A.J.	Pater,	
Veenendaal

Herst. Herv. Kerk
19/6	•	10.30		en	18.00u	-	Ds.	Tj.	de	Jong,	

Staphorst

Onderwegkerkje Blauwkapel
19/6	•	9.30	en	10.30u	-	Pastor	D.	Gudde

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

19/6	•	11.00	uur	-	Da.	Rianne	Veenstra

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

19/6	•	10.00u	-	Ds.	G.H.	Kruijmer
19/6	•	18.30u	-	Ds.	J.B.	Kamp,	Wageningen

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

19/6	•	9.30u	-	Da.	Rianne	Veenstra

St. Maartenskerk
18/6	•	19.00u	-	Woord-	en	

Communieviering
19/6	•	10.30u	-	Woord-	en	

Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

19/6	•	10.00u	-	Ds.	P.S.	Veldhuizen,	
Schoonhoven

19/6	•	18.30u	-	Ds.	W.D.	Duvekot,	Utrecht

PKN - Herv. Kerk
19/6	•	10.00u	-	Ds.	M.	van	der	Zwan
19/6	•	18.30u	-	Ds.	E.	Mijnheer,	Oene

‘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

Rouwtransport Maartensdijk
Otto Doornenbalweg 46 Maartensdijk

Open dag 
18 juni 2011 van 10 tot 13 uur

Op deze open dag willen wij u de vele mogelijkheden  

in de uitvaart laten zien.

Met onderdelen als:

 •  Een steenhouwer, kisten, internationaal rouwtransport

 • Een loopkoets, rouw Harley

 •  Diverse standhouders o.a. Jikke Fotograie,  

Memorie Box - Digitale grafsteen

 • Bezichtigen van mortuarium en aula

en dit allemaal onder het genot van een kopje koie

Wereldwinkel

18	juni	is	de	derde	zaterdag	van	de	
maand.	Dus	kan	er	tussen	10.00	en	
16.00	uur	weer	worden	‘gewereld-
winkeld’	 in	 de	 hal	 van	 Dijckstate	
aan	het	Maertensplein	in	Maartens-
dijk.	Veel	moois,	veel	nuttigs,	veel	
lekkers	 -	 alles	 aangeboden	 via	 de	
unieke	Fair	Trade-formule.	

Stichting Dag van de Ouderen
	
Namens	 de	 SDO	 verzorgt	 ook	 dit	
jaar	dhr.	Karel.Beesemer	weer	drie	
rondleidingen	in	het	Gemeentehuis	
van	De	Bilt.	Belangstellenden	kun-
nen	 kiezen	 uit	 de	 dinsdagen	 12	
en	 19	 juli	 en	 23	 augustus	 van	
10.00	 tot	 12.00	 uur.	 Aanmelden	
en/of	 informatie	 inwinnen	 kan	 bij	
de	navolgende	personen:	Mevr.	G.	
Verkuil	 (tel.030	2202701),	de	heer	
H.	van	der.	Loo	(tel.030	2253588),	
mevr.	A.	Stijlaart	(tel.0346	214749)	
en	 mevr.	 J.	 Buitenhuis	 (tel.0346	
212390).	 De	 kosten	 bedragen	 3	
euro	p.p.

Optreden ‘Nootdweer’

Met	 een	 optreden	 van	 het	 shan-
tykoor	 Nootdweer	 sluit	 SWO	 het	
muzikale	 seizoen	 af.	 ‘A	 shanty	 a	
day	 keeps	 the	 docter	 away’	 is	 de	
lijfspreuk	van	het	shantykoor	Noot-
dweer	uit	Zeist.	Onder	 leiding	van	
Henk	 ter	Voorde	 en	 begeleid	 door	
accordeons	en	een	mondharmonica	
worden	 zeemansliedjes,	 Engelsta-
lige	shanty’s	en	seasongs	gezongen	
in	de	recreatieruimte	van	Dijckstate	
aan	het	Maertensplein	te	Maartens-
dijk	 op	 vrijdag	 24	 juni	 2011.	 De	
aanvang	is	om	19.45	uur	(zaal	open	
vanaf	 19.30	uur)	 en	 de	 kosten	per	
persoon	bedragen	4,00	euro	(incl.	1	
x	koffie	of	thee).	Meer	informatie:	
0346-214161.	Wilt	u	graag	komen	
maar	lukt	dat	niet	alleen;	bel	dan	de	
SWO	en	u	wordt	opgehaald	door	de	
BoodschappenPlusBus.

Leer alles over Twitter

Op	 maandag	 27	 juni	 organiseert	
van	 10.00	 -	 12.00	 uur	Bibliotheek	
Bilthoven	 de	 workshop	 Twitter.	
Iedereen	 heeft	 het	 tegenwoordig	

over	twitteren	en	tweets,	maar	wat	
is	dat	nu	eigenlijk?	Dat	wordt	dui-
delijk	in	deze	workshop.	Ook	krijgt	
u	 antwoord	 op	 de	 vraag	 wie	 er	
zoal	 twitteren	 en	 wat	 ze	 te	 vertel-
len	hebben.	Na	een	korte	inleiding	
gaat	 u	 zelf	 aan	 de	 slag	 met	 Twit-
ter.	Onder	begeleiding	maakt	u	uw	
eigen	 account	 aan	 en	 plaatst	 u	 de	
eerste	berichten.	Daarnaast	neemt	u	
een	kijkje	bij	verschillende	BN’ers	
en	 beroemde	 politici,	 waaronder	
Barack	Obama.	Het	aantal	deelne-
mers	 is	beperkt.	Kosten:	€	15,00	 /	
€	 10,00	 (bibliotheekleden).	Vooraf	
aanmelden	 verplicht:	 balie	 Biblio-
theek	 Bilthoven/Maartensdijk,	
telefonisch	 030	 –	 228	 58	 03	 of	
c.heerschop@bibliotheekdebilt.nl.

Fotoclub Bilthoven exposeert

Fotoclub	 Bilthoven	 exposeert	 tot	
en	met	18	 juli	2011	 in	de	 traverse	
van	 het	 gemeentehuis	 Bilthoven.	
De	 expositie	 omvat	 werk	 van	 alle	
leden	 met	 zeer	 uiteen	 lopende	
onderwerpen.
De	 toegang	 is	 vrij	 tijdens	 de	 ope-
ningstijden	van	het	gemeentehuis.
Voor	 meer	 info	 op	 de	 website	
www.fotoclubbilthoven.nl	 of	 035	
5771318	of	0346	213363.

Fietsgilde ‘t Gooi 

Rijdt	 zaterdag	18	 juni	de	dagtocht	
‘Gooi	 en	 Eemland’	 en	 zondag	 19	
juni	 de	 dagtocht	 ‘Kris	 Kras	 Hil-
versum’,	vertrek	beide	 tochten	om	
10.00	 uur	 van	 Kerkbrink	 Hilver-
sum	 (Museum)	 en	 woensdag	 22	
juni	 de	 middagtocht	 ‘Omroepge-
schiedenis’,	 vertrek	 13.30	 uur	 bij	
het	instituut	voor	Beeld	en	Geluid,	
Hilversum.
Voor	meer	informatie	over	deze	en	
de	overige	tochten	van	Fietsgilde	’t	
Gooi,	zie	www.fietsgilde.nl

Bingo in Dijckstate 

SWO	organiseert	Bingo	op	de	3de	
vrijdag	van	de	maand	in	de	inloop	
van	Dijckstate	in	Maartensdijk.	Op	
vrijdag	 17	 juni	 bent	 u	 weer	 van	
harte	 welkom.	 De	 aanvang	 is	 om	
14.15	 uur,	 de	 kosten	 zijn	 3	 euro	
(voor	5	speelrondes	incl.	1	x	koffie	
of	 thee).	 Meer	 informatie:	 SWO,	
tel.	0346	214161

16e kunstroute BEEKk

Ruim	 37	 kunstenaars	 exposeren	
hun	werk	18	en	19	juni	op	20	loca-
ties	 in	 De	 Bilt	 en	 Bilthoven.	 De	
kunstroute	heeft	dit	 jaar	het	 thema	
“Lost”.	 Alle	 kunstenaars	 hebben	
een	werk	geïnspireerd	op	dit	thema	
gemaakt	 en	 zullen	 op	 de	 over-
zichtstentoonstelling	te	zien	zijn.	
Schilderijen,	 computerkunst,	 film,	
ruimtelijke	 objecten,	 sieraden,	
beelden,	 tekeningen,	 performance,	
muziek,	keramiek	en	glaskunst	wis-
selen	elkaar	af.	U	komt	op	diverse	

locaties	 als	 galeries,	 woonhuizen,	
ateliers,	restaurant,	landgoed	Beer-
schoten	 etc.	 Zie	 voor	 meer	 infor-
matie	www.kunstkringbeekk.nl.
De	 locaties	 op	 de	 route	 kunt	 u	
herkennen	 aan	 de	BEEKk	vlag	 en	
items	 zoals	 ballonnen	 en	 vlaggen	
met	het	“Lost”	opschrift.

Boerderij, verkoping

Vrijdagavond	 17	 juni	 2011	 van	
19.00	uur	tot	±	21.00	uur	is	er	ach-
ter	boerderij	Dorpsweg	6	 te	Maar-
tensdijk	 een	 boerderij,	 verkoping,	
waarvan	 de	 opbrengst	 ten	 goede	
komt	aan	 ‘Adullam’;	 een	 stichting	
werkzaam	m.b.t.	de	gehandicapten-
zorg.	Er	 is	van	alles	 te	doen	en	 te	
koop:	Lingerie,	nachtkleding,	fruit,	
koeken,	 speelgoed,	 antiek,	 (twee-
dehands)boeken,	kaarten,	kadoarti-
kelen,	vlees	en	vleeswaren,	kaas	en	
noten,	tuinartikelen,	warme	kroket-
ten,	allerlei	activiteiten,	enz.

Bijzonder bedrijf op televisie

De	NCRV	zendt	de	dinsdag	21	juni	
om	20.55	uur	op	Nederland	2	in	het	
programma	 ‘Achter	 de	 voordeur’	
het	verhaal	uit	van	Sjoerd	van	der	

Maaden	uit	De	Bilt.	Van	der	Maa-
den	 werd	 door	 zijn	 jongste	 zoon	
Max,	 die	 een	 vorm	 van	 autisme	
heeft,	 geïnspireerd	 om	 een	 bedrijf	
op	 te	 zetten,	 waar	 alleen	 autisten	
werken.	Bij	het	 ICT-bedrijf	Speci-
alisterren,	dat	hij	in	2009	oprichtte,	
werken	 nu	 vier	 ervaren	 managers	
en	zeventien	gecertificeerde	testers.

Bid een nacht voor de  
Vervolgde Kerk

De	Nacht	van	Gebed	is	een	initiatief	
van	 Open	 Doors,	 een	 organisatie	
die	 vervolgde	 christenen	 steunt	 in	
meer	dan	vijftig	landen.	De	‘Nacht’	
wordt	 gehouden	 op	 honderden	
locaties	 in	 Nederland	 en	 België.	
Open	Doors	heeft	een	DVD	en	een	
informatiemap	beschikbaar	gesteld.	
Ieder	 gebedsblok	 wordt	 ingeleid	
door	een	kort	filmfragment.
VEG	 De	 Bilt,	 Nieuwstraat	 47,	
houdt	 in	 de	 nacht	 van	 17	 op	 18	
juni	van	20.00	tot	ca.	2.00	uur	een	
Nacht	 van	 Gebed.	 Christenen	 uit	
de	 omgeving	 worden	 van	 harte	
uitgenodigd	om	(een	deel	van)	deze	
nacht	 biddend	 op	 de	 bres	 te	 staan	
voor	vervolgde	christenen.	

Geboren
6	juni	2011

Tim
Zoon	van	Paul	Zweers	&	

Elisabeth	Hensen
Buys	Ballotweg	98

De	Bilt

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

Vertrouwd en prettig dichtbij

Grote collectie
Jubileum-,  Uitnodigings-,

Trouw- en geboortekaartjes*
*incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15
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SP verzamelt handtekeningen 
tegen inperken busdiensten

De	SP	verzamelt	handtekeningen	tegen	het	inperken	van	de	busdiensten	in	
Bilthoven,	Maartensdijk	en	Westbroek.	Het	Bestuur	Regio	Utrecht	(BRU)	
denkt	te	bezuinigen	door	onrendabele	lijnen	te	schrappen,	maar	snijdt	juist	
in	de	levensader	van	de	gemeente	De	Bilt.	

De	weerstand	onder	de	bevolking	is	groot	en	de	SP	heeft	al	bijna	duizend	
handtekeningen	opgehaald.	Woensdag	biedt	de	SP	de	handtekeningen	aan	
bij	de	vergadering	van	het	BRU.
‘Het	idee	om	de	lijnen	58	en	77	te	beperken	en	lijn	123	te	schrappen,	leidt	
tot	veel	verzet’,	 zegt	voorzitter	Anne-Marie	Mineur.	 ‘We	hebben	op	veel	
plekken	in	de	gemeente	gestaan	om	handtekeningen	op	te	halen	en	overal	
kwamen	de	mensen	vanzelf	naar	ons	toe.	Ze	zijn	verontwaardigd	dat	er	op	
hun	bussen	wordt	bezuinigd.	Juist	in	de	wijk	De	Leijen,	waar	veel	ouderen	
wonen	 en	 in	 de	 omgeving	 van	 de	Planetenbaan,	waar	 niet	 iedereen	 auto	
heeft,	 is	 lijn	77	noodzakelijk.	Opmerkelijk	 is,	dat	ook	veel	winkeliers	en	
veel	standhouders	op	de	markt	grif	tekenden.’

Chauffeur
SP-bestuurslid	Menno	Boer	 is	 buschauffeur	 voor	 de	 stadsbussen	van	het	
GVU.	‘Het	BRU	denkt	dat	er	in	lijn	77	tijdens	spitsuur	hooguit	10	mensen	
in	de	bus	zitten.	De	inwoners	spreken	die	cijfers	met	klem	tegen	en	wij	zien	
zelf	ook	veel	volle	bussen.	Volgens	mijn	collega’s	van	Connexxion	is	lijn	77	
juist	één	van	de	meest	rendabele	lijnen.	Het	BRU	zou	tenminste	zijn	cijfers	
nog	eens	moeten	narekenen.	Laat	ze	de	cijfers	van	de	OV-chipkaart	erbij	
halen,	ik	ben	ervan	overtuigd	dat	daar	heel	andere	cijfers	uit	komen.	Als	je	
al	wilt	bezuinigen,	laat	de	bus	dan	wat	minder	vaak	rijden.	Drie	keer	per	uur	
is	óók	goed.	En	misschien	moeten	we	toch	nog	eens	nadenken	over	reclame	
op	de	bussen.	Dat	levert	veel	meer	op.’	

Sneltram
De	SP	pleit	er	ook	voor	om	lijn	58	en	123	in	stand	te	houden.	Mineur:	“Het	
is	belangrijk	dat	we	het	openbaar-vervoer-netwerk	in	stand	houden.	Als	we	
de	bus	alleen	nog	maar	laten	rijden	als	er	winst	te	maken	is,	dan	droogt	het	
systeem	op.	Dat	is	net	alsof	je	de	telefoon	afsluit	van	mensen	die	weinig	bel-
len,	of	dat	je	besluit	om	de	wegen	maar	niet	meer	te	onderhouden	waar	wei-
nig	gereden	wordt.	Openbaar	vervoer	 is	een	heel	belangrijke	voorziening	
voor	jongeren,	ouderen,	en	mensen	die	geen	auto	kunnen	betalen.	Ook	de	
leefbaarheid	van	dorpen	als	Maartensdijk	en	Westbroek	gaat	sterk	achteruit	
als	je	’s	avonds	niet	meer	met	de	bus	kunt	reizen.	Laat	staan	het	effect	op	
het	milieu	van	al	die	auto’s.’	
De	SP	zal	de	handtekeningen	woensdag	15	juni	om	20.00	uur	aanbieden	aan	
de	verantwoordelijke	van	het	Bestuur	Regio	Utrecht,	burgemeester	Arjen	
Gerritsen.	Het	BRU	vergadert	dan	in	het	gemeentehuis	van	IJsselstein,	dat	
uitstekend	te	bereiken	is	via	de	sneltram.

Han	Baartmans	(78)	woont	sinds	1996	
in	Maartensdijk.	Van	oorsprong	came-
raman	bij	de	televisie	ontwikkelde	hij	
zich	later	tot	regisseur	en	producer	van	
documentaires	 voor	 NCRV	 en	 NOS.	
Hij	 heeft	 dus	 wel	 iets	 met	 beeld	 en	
geluid.	 In	1980	heeft	hij	de	Fotoclub	
Bilthoven	 opgericht.	Hij	 zou	 daar	 25	
jaar	 voorzitter	 van	 zijn.	 Het	 is	 nog	
steeds	 een	 bloeiende	 vereniging	 met	
meer	 dan	 60	 leden.	 Dat	 aantal	 blijft	
ook	in	deze	tijd	stabiel.	Het	is	een	club	
waar	binnen	men	elkaar	stimuleert	en	
ruimte	geeft.	‘We	houden	niet	van	het	
competitie-element’,	 vertelt	 Baart-
mans.	‘We	houden	bewust	geen	wed-
strijden.	 We	 bespreken	 elkaars	 werk	
op	de	bijeenkomsten	die	we	twee	keer	
per	maand	houden.	

Werkgroepen
Er	 zijn	 werkgroepen	 zoals	 stad	 en	
land,	 natuur	 en	 portret.	 Wel	 hebben	
we	ieder	 jaar	een	expositie	 in	het	ge-
meentehuis.	 Ik	heb	de	 leden	al	vroeg	
gewezen	 op	 de	 digitale	 ontwikkeling	
die	er	aan	zat	te	komen.	Maar	ook	op	
de	audiovisuele	technieken	die	werden	
ontwikkeld.	Om	nog	maar	te	zwijgen	
van	de	computer	die	z’n	intrede	heeft	
gedaan.’	 Nu	 zit	 Baartmans	 niet	 meer	
in	het	bestuur.	‘Ik	ben	nu	eigenlijk	de	
nestor	van	de	vereniging	maar	ik	heb	
het	er	nog	steeds	heel	druk	mee.’	Hij	
heeft	het	altijd	ijn	gevonden	om	zijn	
professionele	 kennis	 over	 te	 brengen	
op	 de	 leden	van	de	 club.	Maar	 hij	 is	
ook	trots	op	zijn	kleinzoon	Romeo	van	
15	die	al	heel	goed	overweg	kan	met	
zijn	digitale	camera.

Beeld en geluid
In	het	verlengde	van	zijn	fotoclubacti-
viteiten	lag	ook	zijn	lidmaatschap	van	
de	Nederlandse	Vereniging	voor	Beeld	
en	Geluid	 (NVG).	Hij	 sloot	 zich	 aan	
bij	 de	 Audiovisuele	 Groep	 Utrecht.	
Ook	hier	was	hij	een	stimulator,	zoals	
hij	het	zelf	noemt.	Met	een	 team	van	
vier	 mensen	 dat	 de	 ontwikkelingen	
op	 dit	 gebied	 volgde	 en	 in	 de	 groep	
bracht.	 Baartmans	 maakte	 daarnaast	
allerlei	audiovisuele	producties	die	hij	

overal	 presenteerde.	 Naast	 deze	 acti-
viteiten	vond	hij	ook	nog	tijd	voor	de	
Biltse	Muziekschool	waar	hij	vier	jaar	
lang	bestuurslid	was.	Een	zelfde	func-
tie	vervulde	hij	bij	de	programmaraad	
voor	de	lokale	omroep	maar	was	daar-
naast	 ook	 nog	 lid	 was	 van	 de	 straat-
namencommissie	van	de	gemeente	De	
Bilt.	 Dat	 laatste	 was	 niet	 altijd	 even	
gemakkelijk	herinnert	hij	zich.

Historische vereniging
Zijn	we	 er	 dan?	Nee	 dus.	Baartmans	
is	 lid	 van	 de	 Probusclub	 1983	 in	 De	
Bilt.	 Een	 soort	 Rotaryclub	 voor	 ge-
pensioneerden.	Zo’n	club	bestaat	in	de	
regel	uit	30	à	40	leden.	Je	kunt	je	niet	
aanmelden	om	 lid	 te	worden	maar	 je	
wordt	er	voor	gevraagd.	De	leden	ver-
plichten	zich	om	lezingen	voor	elkaar	
te	 houden	 op	 de	 clubbijeenkomsten.	
Die	bestaan	uit	kofie,	lezing,	lunch	en	
discussie	 over	 het	 onderwerp	 van	 de	
lezing.	 Een	 jaar	 lang	 was	 Baartmans	
voorzitter.	 Het	 lidmaatschap	 van	 de	
Historische	Vereniging	van	Maartens-
dijk	kunnen	we	ook	nog	noemen.	Hij	
was	er	meer	dan	 tien	 jaar	bestuurslid	
en	vond	het	belangrijk	om	de	 interne	
communicatie	daar	te	verbeteren.	Dat	
werd	 bereikt	 door	 de	 publicatie	 van	
nieuwsbrieven.	 Noodzakelijk	 omdat	
het	overigens	uitstekende	blad	van	de	
vereniging	 ‘St.	 Maerten’	 toch	 vooral	

gericht	was	op	presentatie	naar	buiten	
toe.	 Samen	 met	 Koos	 Kolenbrander	
(de	 lezers	 van	 De	Vierklank	 niet	 on-
bekend)	 interviewde	 hij	 tal	 van	 oude	
Maartensdijkers.	 Hun	 verhalen,	 met	
een	schat	aan	gegevens	uit	het	verle-
den,	maken	nu	deel	uit	van	het	archief	
van	de	vereniging.

Artistieke ontplooiing
Zo	is	Han	Baartmans	het	levende	be-
wijs	hoe	je	je	vrije	tijd	op	een	zinvolle	
manier	kunt	vullen.	 ‘Ik	heb	het	altijd	
belangrijk	gevonden	dat	mensen	goed	
met	hun	vrije	tijd	omgaan.	Dat	ze	zich	
dan	 ook	 artistiek	 kunnen	 ontplooien.	
In	hun	werkkring	is	daar	meestal	geen	
enkele	mogelijkheid	voor.	Het	 is	ver-
rassend	 wat	 er	 dan	 vaak	 uitrolt.	 Ik	
vind	 het	 ook	 belangrijk	 dat	 mensen	
zich	bewust	 zijn	van	de	geschiedenis	
van	 de	 plaats	 waar	 ze	 wonen	 en	 het	
land	 waarin	 ze	 wonen.’	 Baartmans	
vindt	dat	er	momenteel	te	weinig	aan-
dacht	 wordt	 geschonken	 aan	 het	 vak	
geschiedenis	 in	het	voortgezet	onder-
wijs.	En	passant	merkt	hij	op	dat	het	
ook	mooi	zou	zijn	als	de	lokale	histori-
sche	verenigingen	meer	leden	zouden	
krijgen.

Vele plannen
Plannen	 voor	 de	 toekomst	 heeft	 hij	
nog	volop.	Hij	verheugt	zich	op	nieu-
we	producties	voor	de	NVG.	Hij	gaat	
zich	verdiepen	in	de	nieuwste	ontwik-
kelingen	op	het	gebied	van	digitaal	il-
men	en	de	apparatuur	die	hiervoor	 is	
ontwikkeld.	 Het	 medium	 ilm	 geniet	
toch	 zijn	 voorkeur.	 Merkt	 daarbij	 op	
dat	ilm	en	foto	naar	elkaar	toe	zijn	ge-
groeid,	samen	met	alle	nieuwe	moge-
lijkheden	op	audio	gebied.	‘Hoe	je	iets	
vastlegt	blijft	echter	toch	de	artistieke	
capaciteit	 van	de	maker	van	de	beel-
den’.	Dat	noemt	hij	de	ambachtelijke	
kant.	Dat	was	vroeger	zo	maar	dat	is	in	
feite	 vandaag	 nog	 steeds	 zo.	 Genoeg	
plannen	 dus.	 Maar	 daarbij	 blijft	 het	
dagelijks	spelen	op	zijn	Hammond	or-
gel	ook	een	vast	onderdeel	van	de	dag-
indeling.	 Lekker,	 dagelijks	 een	 stuk	
jazz	op	het	orgel!

De	 bewoners	 van	 een	 Thomashuis	
betalen	 de	 kosten	 voor	 zorg	 uit	 een	
persoonsgebonden	 butget	 (kort-
weg	 PGB).	 Over	 de	 verstrekking	
van	 PGB’s	 bestaat	 momenteel	 veel	
discussie.	 De	 politiek	 zal	 op	 korte	
termijn	 een	 beslissing	 nemen.	 Dan	
wordt	 oficieel	 duidelijk	 wie	 wel	 en	
wie	niet	meer	via	een	PGB	noodzake-
lijke	kosten	kunnen	betalen.	

Directe zorg
Naast	 Linda	 Voortman	 waren	 ook	
enkele	 zorgondernemers	 aanwezig	
van	andere	Thomashuizen,	een	vader	

van	een	zoon	die	in	een	Thomashuis	
woont	 en	 de	 bedenker	 en	 oprichter	
van	de	Thomashuizen	Hans	van	Put-
ten.	In	zijn	uitleg	aan	Linda	Voortman	
schetste	hij	het	verhaal	van	zijn	eigen	
zoon	Thomas.	Thomas	kon	niet	meer	
thuis	wonen	en	woonde	in	een	instel-
ling.	Hans	van	Putten:	 ‘Thomas	was	
een	ringband	die	moest	kloppen.	Het	
ging	niet	meer	om	Thomas,	maar	om	
de	papierwinkel	er	om	heen.	Dat	vond	
en	vind	 ik	niet	kunnen.	De	Thomas-
huizen	verlenen	directe	zorg,	waarbij	
een	 minimum	 aan	 papieren	 dient	 te	
worden	 ingevuld.	 De	 medewerkers	

van	een	Thomashuis	zijn	met	de	be-
woners	en	hun	zorg	bezig.	Zijn	plei-
dooi	was	duidelijk:	‘Dit	is	zorg	zoals	
zorg	 bedoeld	 is’.	 Linda	 Voortman	
stelde	vragen,	liet	zich	rondleiden	en	
was	oprecht	geinteresseerd.

Vreselijk blij
Inmiddels	 is	 er	 meer	 over	 de	 inzet	
van	 PGB	 bekend.	 De	 Staatssecreta-
ris	van	Volksgezondheid,	Welzijn	 en	
Sport,	mevrouw	drs.	M.L.L.E.	Veld-
huijzen	 van	 Zanten-Hyllner,	 heeft	
een	document	opgesteld,	dat	bespro-
ken	zal	gaan	worden	in	het	kamerde-

bat	 op	 23	 juni	 2011.	De	 inhoud	van	
het	 document	 is	 bekend.	 Nathalie	
van	 Middelkoop:	 ‘Wij	 zijn	 blij	 dat	
de	 toekomst	van	de	formules	van	de	
Thomashuizen	 daarin	 zeker	 gesteld	
wordt.	Wij	kunnen	door	op	de	 inge-
slagen	weg.	Heel	blij	 zijn	we	echter	
niet:	veel	mensen	die	een	beter	leven	

kunnen	 leiden	 middels	 de	 inzet	 van	
een	PGB	zullen	weer	op	zoek	moeten	
gaan	 naar	 mantelzorgers	 of	 anderen	
die	hen	kunnen	helpen	met	dagelijkse	
zaken.	 Zij	 zijn	 weer	 afhankelijk	 en	
worden	 niet	 meer	 in	 de	 gelegenheid	
gesteld	 om	 de	 regie	 over	 hun	 leven	
zelf	ter	hand	te	nemen’.	

Ook Tweede Kamerfractie Groen 
Links bezoekt Thomashuis 

door Marijke Drieenhuizen
Vorige week heeft Linda Voortman (Tweede Kamerlid voor Groen Links en portefeuillehouder van 

o.a. Volksgezondheid), zich laten informeren in Thomashuis Maartensdijk over de visie en werkwijze 
van de Thomashuizen in Nederland. 

Linda Voortman (links) liet zich op de hoogte brengen in de tuin van 
Thomashuis Maartensdijk over de visie en werkwijze die gehanteerd worden. 
Hans van Putten (tweede van rechts) maakte die visie duidelijk. 

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

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Han Baartmans: actieve duizendpoot
door Martijn Nekkers

Veel inwoners zijn dit jaar onderscheiden voor het vrijwilligerswerk dat ze doen. Het is vaak 
indrukwekkend wat ze allemaal voor hun medemens doen. Han Baartmans uit Maartensdijk is 
wat dat betreft geen uitzondering. De veelzijdigheid van zijn maatschappelijke betrokkenheid is 

opmerkelijk. Het lijkt wel of hij grossiert in ‘vrijwilligersbaantjes’. Burgemeester Gerritsen gaf bij 
zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau een beperkt overzicht. Hij voelt zich sterk 

betrokken bij alles wat hij doet en bovendien: hij vertelt er graag over.

Han Baartmans en burgemeester 
Gerritsen op de dag van de feestelijke 
uitreiking van de onderscheiding.
(foto Roméo Aenmij)



VOORDEEL HELE WEEK

Gebraden 
spareribs

Gemarineerde 
biefstukjes

Spaanse ossenhaas 
met pittige Spaanse marinade 
en omwikkeld met Ibericoham

BOEREN-
GRASKAAS

KRUIDENBOTER 
VAN ’T HUIS

500
gram 4.98 100

gram 0.99

500
gram 4.75

500
gram 8.98

100
gram 3.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 16 juni
t/m woensdag 22 juni

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Gerookte ossenworst
Kiprollade
Fricandeau

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

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

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

VERSGEBRANDE 

CASHEWNOTEN

100
gram 1.49

Huisgemaakte kip-currysalade
Filet Americain
Sellerysalade 3x 100

gram 3.49
  DONDERDAG

Diverse
 vleesw

aren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

Riblappen

  EXTRA DONDERDAG AANBIEDING

op=op
1 Kg. 8.98

Indische ballen 
van ‘t huis

Vaderdag-special: Lekker!

Speciaal voor vader!

Speciaal voor vader!

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Varkens cordon bleu 
Kip cordon bleu
Rundercordon bleu

6 halen / 
     5 betalen

Nieuw!

500
gram 3.98

Vers gesneden

Meloenmix  nu

2 bakken

1,50

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Hollandse grote

Bloemkool
nu

•  Kapucijnersschotel
_______________________ 100 GRAM  0,89

•  Kantonese Kip 
met rijst ________ 100 GRAM  0,99

NOG ÉÉN KEER ONZE WINNENDE 

• Pasta met asperges en zalm
_______________________ 100 GRAM 0,99 

Vers gewassen

Spinazie
2 x 300 gr 

1,50 1,50

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_________________________ 100 GRAM  0,60

MAANDAG 20 JUNI,  DINSDAG 21 JUNI 

EN WOENSDAG 22 JUNI

Vers gesneden

Spitskool _________ 400 GRAM  0,79

De allerbeste

Perssinaasappels _______ 2 KILO  1,99

Spaghetti

Bolognese ________ 100 GRAM  0,89

Mooie hollandse 

Komkommers _ 2 VOOR  0,99
Volop binnen....

Frambozen, Bramen, 
Kersen, Perziken, 
(wilde) Aardbeien
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Luuk	 Schouten	 van	 Tuinderij	 Eyc-
kenstein	heeft	zijn	eerste	aardappelen	
gerooid	en	Agnes	heeft	de	eerste	grote	
bossen	kruidige	bloemen	kunnen	 sa-
menstellen.	En	in	de	buiten-droogkast	
die	 onlangs	 is	 gemaakt	 liggen	 veel	
kruiden	te	drogen.		

Boer
Op	 18	 en	 19	 juni	 a.s.	 van	 10.00	 tot	
16.00	uur	kan	men	in	het	kader	van	de	
Landelijke	Open	Dagen	‘Lekker	naar	
de	Boer’	een	kijkje	nemen	in	de	tuin-

derij	en	in	de	kruidentuin	waar	biolo-
gisch	geteeld.	Er	is	verkoop	van	verse	
groenten	 en	 kruiden,	 jams,	 kruiden-
thee,	 -planten	 en	 kruidenproducten.	
Om	12.00	uur	is	er	een	rondleiding	in	
de	moestuin	door	Luuk	Schouten	 en	
om	13.00	uur	is	er	een	rondleiding	in	
de	 kruidentuin	 door	Agnes	 Looman.	
Binnen	de	kinderactiviteiten	kan	men	
bloemen	 plukken	 en	 zelf	 drogen	 en	
zeepjes	gieten	met	glitters	en	geurtjes.	
(Alleen)	op	zondag	is	er	om	13.30	uur	
een	Bijenhotel	maken.

Alternatief 
Kan	men	niet	op	deze	open	dagen	dan	
zijn	er	mogelijkheden	op	elke	woens-
dag	 van	 13.00	 tot	 16.00	 uur	 en	 elke	
zaterdag	van	10.00	tot	16.00	uur	voor	
alle	biologische	groenten,	kruiden	en	
bloemen.	De	hele	zomer	 lang	zijn	er	
verse	 biologische	 groenten	 en	 krui-
den	verkrijgbaar	en	 is	de	pluktuin	 in	
Agnes	kruidentuin	open.	Het	adres	is	
Dorpsweg	 264-achter	 in	 Maartens-
dijk,	(OV	vanuit	Zeist,	De	Bilt	en	Hil-
versum:	bus	58	halte	Rustenhoven).	

Jeugdige reporters

Altijd	als	zij	op	het	ietspad	 langs	de	Koningin	Wilhelminaweg	in	Maar-
tensdijk	ietsten	keken	zij	naar	het	bord	waarop	staat:	‘Hier	wordt	gewerkt	
aan	Het	Hollandse	Hof’.	En	steeds	stoorden	zij	zich	er	bijna	aan	dat	dit	bord	
er	nu	al	een	jaar	staat	en	voor	de	rest	alleen	maar	hoog	gras.	
En	toen	ietsten	Martijn	Boom	en	Vince	van	den	Bunt	op	een	avond	met	een	
clubje	vrienden	weer	op	het	ietspad	en	stelden	zij	voor	het	nummer	te	bel-
len	dat	ook	op	het	bord	stond.	Vince:	‘Eerst	was	het	nog	allemaal	een	beetje	
vaag	en	zei	de	man	dat	hij	zelf	niet	eens	wist	wat	er	gebouwd	werd,	maar	
even	later	kwam	hij	toch	met	een	antwoord	en	vertelde	hij	dat	er	een	groen-
bedrijfproject	komt	om	het	groene	aanzicht	van	Maartensdijk	te	verbeteren.	
Er	komen	hier	dan	bedrijven	in	dat	gebouw.’	
En	daarna	besloten	zij	contact	met	De	Vierklank	op	te	nemen.	Een	initiatief	
van	deze	jonge	onderzoekers,	dat	De	Vierklank	zeer	op	prijs	stelt.	[HvdB]

Nagel	Fashion	doet	mee	aan	de	lande-
lijke	promotieactie	van	de	TC	World	
of	Women	collectie.	Wie	tussen	nu	en	

vrijdag	25	juni	een	aankoop	doet	in	de	
lingerielijn	of	de	badmode,	dingt	mee	
aan	een	dag	rijden	in	een	Mini	Cooper	

Cabrio.	De	actie	loopt	al	vanaf	vorige	
week	woensdag.	Iedere	koper	van	een	
product	uit	de	lingerielijn	en	de	bad-
mode	kan	een	kaartje	invullen.	

Ruime ervaring
Gerjanne	die	al	vanaf	heel	jong	heeft	
meegeholpen	in	de	zaak	van	haar	ou-
ders	 en	 door	 gespecialiseerde	 studie	
ruime	ervaring	heeft	opgedaan,	is	blij	
met	de	goede	start	direct	al	vanaf	de	
opening	op	11	 februari.	De	 collectie	
voor	 dames,	 heren	 en	 baby’s	 wordt	
continu	 vernieuwd	 en	 aangevuld.	
Ook	 vindt	 ze	 het	 belangrijk	 dat	 de	
mensen	weten	dat	Nagel	Fashion	nog	
steeds	volop	lingerie	en	badkleding	in	
huis	heeft.	Daarom	doet	 ze	mee	aan	
de	 landelijke	 actie	 ‘Win	 een	 dagje	
rijden	 in	 een	 Mini	 Cooper	 Cabrio’.	
Twee	dagen	na	het	einde	van	de	actie	
volgt	de	trekking	op	27	juni.	De	win-
naar	krijgt	daarna	bericht	en	kan	in	de	
week	van	4	t/m	9	juli	een	dag	met	de	
Mini	Cooper	Cabrio	rijden.

Bij Nagel Fashion op het Maertens-
plein is een uitgebreide collectie lin-
gerie en badmode te vinden.

Alle	 fruitsoorten	 zijn	 zacht	 als	 ze	
rijp	zijn,	maar	met	‘zachtfruit’	(ook	
wel	‘kleinfruit’	genoemd)	worden	al	
die	 soorten	bessen	bedoeld	die	niet	
als	 appels,	 peren,	pruimen	enz.	 aan	
bomen	 groeien.	 ‘Zachtfruit’	 groeit	
aan	 struiken.	 Als	 het	 fruit	 rijp	 is,	
wordt	het	geoogst.	Dat	 is	 seizoens-
arbeid,	omdat	het	maar	een	paar	we-
ken	duurt.	Appels	 en	 peren	 kunnen	
in	 augustus,	 september	 en	 oktober	
worden	 geplukt.	 Appels	 en	 peren	
kun	je	in	een	koelcel	lang	bewaren.	
Het	 meeste	 zachtfruit	 gaat	 direct	
naar	de	winkel.	Dat	moet	ook,	want	
het	bederft	snel.	Zachtfruit	verdient	
volgens	 Willem	 Landwaart	 daar-
naast	ook	in	de	winkel	nog	een	extra	
‘goede	 en	 gekoelde’	 behandeling.	

Vandaar	 dat	 onlangs	 in	 de	 winkel	
aan	 het	 Maertensplein	 een	 speciale	
hoek	 is	 ingericht	en	waar	een	scala	
van	‘kleinfruit’	staat	uitgestald.

Tomaten
De	vraag	of	de	tomaten	niet	mee	had-
den	 moeten	 verhuizen	 wordt	 direct	
en	vol	vuur	ontkennend	beantwoord:	
‘Bij	tomaten	ontstaat	zo	lagetempe-
ratuurbederf.	 Uit	 onderzoek	 blijkt	
dat	 tomaten,	 aubergines,	 paprika’s	
en	komkommers	en	ook	aardappelen	
en	uien	het	best	bij	minimum	12°C	
tot	 maximaal	 16°C	 kunnen	 worden	
bewaard’.	De	meeste	groenten	kun-
nen	in	de	koelkast	bewaard	worden.	
Vruchtgroenten	 en	 tropische	 vruch-
ten	kunnen	beter	niet	in	de	koelkast	

worden	bewaard.	Ze	bederven	door	
de	kou.	Dit	 zijn	bijv.	 ananas,	bana-
nen,	mango,	 tomaten,	 komkommer,	
paprika,	 courgette	 en	 aubergines.	
En	tot	slot	krijgen	we	nog	een	aan-
tal	 bewaartips:	 ‘Frambozen	 en	 bra-
men	 zijn	 gespreid	 op	 een	 bord	 of	
schaal	in	de	koelkast	een	paar	dagen	
houdbaar.	 Haal	 eventueel	 aangetast	
zachtfruit	 zo	 snel	mogelijk	weg	 bij	
de	rest.	Afhankelijk	van	de	rijpheid	
bij	aankoop	zijn	perziken	en	nectari-
nes	op	een	koele	plaats	2	tot	4	dagen	
te	bewaren	en	 in	een	 schaal	bij	ka-
mertemperatuur	 behouden	 tomaten	
het	best	hun	smaak.	Bewaar	tomaten	
altijd	 apart	 van	 bananen	 en	 auber-
gine	 omdat	 ze	 anders	 snel	 overrijp	
worden’.

Biologische groenten in Groenekan
Tuinderij	‘n	Groene	Kans	in	Groenekan	doet	ook	dit	jaar	weer	mee	met	de	
nationale	open	dagen	van	de	biologische	landbouw	
(www.lekkernaardeboer.nl)	in	het	weekend	van	18	en	19	juni.

Iedereen	is	welkom	vanaf	18.00	uur	voor	een	eenvoudige	maaltijd	(tegen	
kostprijs).	Daarna	is	er	een	rondleiding	en	wordt	het	vuur	aangemaakt.	tot	
ca.	21.30	uur	zijn	er,	onder	het	ge-not	van	wijn,	kofie	of	thee,	Keltische	
verhalen	en	muziek.	Graag	van	tevoren	aan	te	melden	zodat	de	kok	weet	
hoeveel	 er	 klaargemaakt	 dient	 te	 worden.	 Ook	 zijn	 de	 plaatsen	 om	 het	
kampvuur	beperkt.	Verder	kan	het	geen	kwaad	om	een	extra	vest	en	even-
tueel	een	kussentje,	om	op	te	zitten,	mee	te	nemen.

Picknick
De	zondag	staat	in	het	teken	van	de	
picknick.	 In	 de	 ‘boerenkantine’	 is	
wat	te	eten	en	te	drinken	verkrijg-
baar	en	bij	mooi	weer	is	er	héél	veel	
ruimte	 om	 een	 picknickkleedje	
(zelf	 meebrengen)	 neer	 te	 leggen.	
Er	is	een	kampvuur	waarop	brood-
jes	gebakken	kunnen	worden,	er	is	
een	doolhof	 in	de	 tuinbonen	en	er	
zijn	 lieve	 schapen	 om	 te	 aaien	 of	
te	 voeren.	 Met	 een	 beetje	 geluk	
kunnen	de	kinderen	zelfs	de	eerste	
aardappelen	 oogsten.	 Op	 elk	 heel	
uur	 wordt	 er	 een	 rondleiding	 ver-
zorgd.	U	 bent	 op	 zondag	welkom	
vanaf	 10.00	 u	 (tot	 uiterlijk	 16.00	
uur).	Zie	ook	www.groenekans.nl

Gekoelde Zachtfruithoek bij Landwaart
door Henk van de Bunt

Zacht fruit is - zoals de naam het al zegt - zacht en dus kwetsbaar. Het wordt rijp of bijna rijp 
geplukt. Na het plukken wordt het snel gekoeld en getransporteerd bij een temperatuur van 1 à 2 

graden. Bij Landwaart in Maartensdijk wordt het ‘zachte fruit’ nu nog verder vertroeteld, door het 
in een speciaal ingerichte hoek ‘gekoeld’ aan te bieden.

Ludieke actie bij Nagel Fashion 
Win een dagje rijden in een Mini Cooper Cabrio

door Kees Pijpers

Waar op het Maertensplein in Maartensdijk jarenlang de Rabobank huisde, is heel veel 
moois gekomen. In de ruime winkel van Gerjanne Nagel is alles overzichtelijk geplaatst. 

Je kunt er wandelend een keuze maken.

Bij Landwaart staat het ‘zachte fruit’ nu in een speciaal ingerichte hoek 
‘gekoeld’.

’Lekker naar de boer’ in Tuinderij Eyckenstein  
Luuk Schouten en Agnes Looman, biologisch tuinders in Maartensdijk zijn blij. Want er is eindelijk 

een eind aan de droogte gekomen met al die regenbuien van afgelopen week. De groenten en de 
kruiden groeien geweldig en het wordt steeds kleuriger in de tuinen. 

Gespecialiseerd in massagetherapie, onze 
consulten kunnen geheel of gedeeltelijk 
worden vergoed door de zorgverzekeraars

Bel voor een afspraak:
06 - 22 22 73 13 of 06 - 24 63 98 39
Zorg Centrum De Bilt, Burg. de Withstraat 59

www.holistichealthcare.nl

Persoonlijk afgestemde behandelingen 

Een goede, stevige massage

Of heerlijke schoonheidsverzorging.

Wij werken:

• Klachtgericht

• Oorzaakbestrijdend

• Revaliderend

• Ontspannend

• Preventief
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Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

advertentie

Tijdens de Kunstroute valt op ze-
ventien plaatsen in De Bilt en Bilt-
hoven werk van 39 kunstenaars te 
bezichtigen. De locaties zijn te her-
kennen aan de BeeKk vlag en bal-
lonnen en vlaggen met het opschrift 
‘LOST’, het thema van dit jaar. Op 
zaterdag 18 en zondag 19 juni is 
iedereen welkom op deze adressen 
tussen 12.00 en 17.00 uur.

De Kunstroute is dit jaar gebaseerd 
op een thema: LOST. Dat  betekent 
verloren, zoekgeraakt, in onbruik 

geraakt, onbereikbaar, gemist, in de 
war, de weg kwijt. Dat biedt mo-
gelijkheden voor allerlei artistieke 
interpretaties. De deelnemende kun-
stenaars hebben een op dit thema ge-
inspireerd werk gemaakt, dat tijdens 
de Kunstroute wordt geëxposeerd op 
de overzichtstentoonstelling in het 
pand aan de Herenweg 1a in De Bilt. 
Het thema LOST zal ook als een lei-
draad door de kunstroute lopen. De 
werken van de kunstenaars bieden 
een breed scala aan disciplines: schil-
derijen, computerkunst, fi lm, ruim-

telijke objecten, sieraden, beelden, 
tekeningen, performance, muziek, 
keramiek en glaskunst. Wie de kunst-
route volgt,  komt op diverse locaties, 
zoals galeries, woonhuizen, ateliers, 
restaurants, landgoed Beerschoten en 
Zorgcentrum Weltevreden. De Kunst-
route wordt geopend door wethouder 
Kamminga van Kunst en Cultuur in 
het Atelier van Kunst & Licht aan de 
Herenweg 1A op zaterdag 18 juni om 
10.30 uur. Tevens vindt er een perfor-
mance plaats en er is muziek.

Gewijzigde opzet
‘De Kunstroute heeft dit jaar een wat 
andere opzet dan voorheen’, aldus 
voorzitter Jozé ten Have van BeeKk. 
‘Omdat we met een thema zijn gaan 
werken en omdat we nu ook wat gale-
ries erbij hebben. Het is dus niet meer 
zo dat het alleen gaat om kunstenaars 
die thuis exposeren. Zo hebben we 
Kunsthandel Alnorum Art ook in de 
route opgenomen. De meeste mensen 
komen er niet toe daar eens te gaan 
kijken. Er hangt erg interessant werk, 
ook van bijvoorbeeld Matisse en Pi-
casso, en de eigenaar, Martijn van 
Elzen, wisselt continu van tentoon-
stelling.’ Van Elzen heeft één van ‘s 
werelds grootste collecties van het 
grafi sch werk van Kees van Dongen 
opgebouwd, dat het weekend van 

de Kunstroute kan worden bekeken. 
‘Dat was een bijzonder veelzijdige 
kunstenaar’, oordeelt Ten Have. Ver-
der is het de bedoeling dat toegepaste 
kunst meer deel gaat uitmaken van 
de Kunstroute, meldt Ten Have: ‘Ik 
ben heel blij dat we dit jaar Alkine 
van der Laan erbij hebben. Zij creëert 
hoeden.’ Kijk voor de route op www.
kunstkringbeekk.nl.

Flamenco is een verzamelnaam voor 
de muziek, zang en dans zoals die in 
de zeventiende eeuw is ontstaan in 
het Zuid-Spaanse Andalusië. De fl a-
menco is temperamentvol, expressief 
en krachtig. Het is niet alleen een mu-
zikale stroming, maar ook een levens-
stijl. Tijdens de avondvullende voor-
stelling Horizonte komen alle facetten 
van fl amenco aan bod. Zo zullen de 
dansers diverse ‘palo’s’ (stijlen) laten 
zien, zoals solear por buleria, tientos, 

cantiñas, alegria por buleria en tangos 
de malaga. Zij zullen ook de sevillanas 
dansen, de feestdans die in Sevilla op 
straat wordt gedanst. De dansers wor-
den begeleid door Spaanse zang, uitge-
voerd door Falu de Cadiz en Manon. 
Vaste gitarist Kambiz zal deze avond 
zijn virtuoze gitaarspel laten horen, 
begeleid door debuterend gitarist Adri-
aan Brugman. Flamencodocent Heleen 
Jansen heeft de choreografi e voor alle 
dansen op deze avond gemaakt. 

De fl amenco-avond vindt plaats in het 
H.F. Witte Centrum, Henri Dunant-
plein 4, De Bilt. Kaarten kosten € 10 
voor volwassenen en € 7,50 voor kin-
deren tot 12 jaar en zijn verkrijgbaar 
op woensdag- en vrijdagavond in het 
H.F. Witte Centrum. Telefonisch of 
per e-mail reserveren is mogelijk via 
casafl @hetnet.nl of telefoonnummers 
06-41042464 en 030-2673107. Voor 
nadere informatie zie www.fl amenco-
utrecht.nl

Beiden zijn gefascineerd door licht 
en door de schoonheid die in de na-
tuur en de alledaagse werkelijkheid 
te vinden is. Beiden halen het uiterste 
uit hun materiaal, transformeren het 
via arbeidsintensief monnikenwerk. 
Zo schiet De Bakker zijn fi lms met 
een analoge 16mm camera, waarbij 
hij zijn waarneming in sterke mate 
laat beïnvloeden door de fysieke ei-
genschappen van camera en fi lm-
materiaal. De beelden hebben een 
rijkdom die zonder deze diepgaande 
samenwerking tussen mens, machine 
en materiaal niet tot stand had kunnen 
komen.

De expositie
Tijdens de expositie ontstaat een wis-
selwerking tussen kunst en locatie. 
Het werk is zo ontworpen en in de 
ruimte geplaatst, dat de ruimte er een 
nieuw aanzien van krijgt, intensief 
beleefd kan worden. Het werk viert de 
schoonheid en de speciale kwaliteiten 
van de Oranjerie: het licht, de ruimte, 
de monumentaliteit. De bezoeker kan 
afwisselend binnen en buiten een cir-
kel van papieren sculpturen treden en 
zich verwonderen over de werking 
van licht en schaduw.

Er zijn drie fi lms van De Bakker te 
zien, waarin ritme, ruimte, beweging, 
licht en donker een belangrijke rol 
spelen. In de tuin zweven boven de 
grond Van den Heuvels beelden, ge-
maakt van repen textiel. 

Sluishoef
Hans Sluijmer en Annemarie Engbers 
bieden de kunstenaars de gelegenheid 
om in de monumentale Oranjerie van 
hun buitenplaats Sluishoef te expo-
seren. Zaterdag 18 juni wordt de ten-
toonstelling om 15.00 uur geopend. 
De kunstenaars vertellen dan over 
hun werk. Zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur en op afspraak: 
030-2204328

Bereikbaarheid
Sluishoef/Utrechtseweg 315, 3731 
GA. Vanuit Utrecht: Utrechtseweg 
richting Zeist (N237). Bij Villa Sand-
wijkck (huis met roze erkers) rechts 
af over de ventweg/het fi etspad en het 
bruggetje (Biltse Grift). Parkeer ach-
ter de boerderij en loop tussen Sand-
wijck en het water naar Sluishoef en 
volg daarbij de bordjes.

Van 18 juni tot en met 3 juli a.s. is 
in de monumentale Oranjerie en in 
de parkachtige tuin van buitenplaats 
Sluishoef in De Bilt de duo-
tentoonstelling Licht van Daan de 
Bakker en Truus van den Heuvel te 
‘beleven’.

Flamencoschool Heleen geeft 
uitvoering in De Witte Centrum

door Lilian van Dijk

Onder de sfeervolle naam Horizonte presenteert fl amencoschool Casa Flamenca Heleen haar 
tweejaarlijkse fl amencovoorstelling. Op zaterdag 18 juni kunnen liefhebbers en geïnteresseerden in 

het H.F. Witte Centrum genieten van fl amencodans, -zang en -muziek.

Licht op de Sluishoef
door Henk van de Bunt

Daan de Bakker en Truus van den Heuvel werken elk in een ander medium: De Bakker maakt 
fi lms, Van den Heuvel maakt grote transparante papieren sculpturen, opgebouwd uit kleinere 

modules, die zij steeds herhaalt. Maar er zijn ook overeenkomsten, vooral wat betreft de 
inspiratie waar vanuit zij werken en de manier waarop zij met hun materiaal omgaan. 
Van 18 juni tot en met 3 juli a.s. is in de monumentale Oranjerie en in de parkachtige 

tuin van buitenplaats Sluishoef in De Bilt de duo-tentoonstelling Licht te zien.

Een van de steden waar fl amenco nog springlevend is en elke avond wordt 
opgevoerd, is Sevilla. ICorte Ingles, een met de Bijenkorf vergelijkbaar 
warenhuis, heeft een enorme collectie fl amencokostuums voor dames en 
meisjes. 

Tachtigjarig jubileum 
Van Boetzelaerpark

De Vrienden van het Van Boetzelaerpark in De Bilt organiseerden zaterdag-
avond 11 juni een gezellige borrel op het bruggetje, dat verlicht was met 
waxinelichtjes. Bij de saxofoonklanken van Guus Jansen, afgewisseld met 
gitaarmuziek van Ludwig Rondón hieven de 
plusminus 75 aanwezigen het glas op de toekomst van het park. 
Als het aan gemeenteraadslid Frans Poot ligt, komt daar een paviljoen. ‘Het 
moet een park voor de mensen worden, want het is indertijd door de baron 
geschonken aan de Biltse gemeenschap.’ Op een tafeltje waren deze keer 
ook bruidsfoto’s te bewonderen. ‘We hebben er voor vanavond nog negen 
foto’s bij gekregen. Het oudste bruidspaar is al 63 jaar getrouwd’, meldde 
Fred Meyer, die de betreffende foto had ingelijst. Jelle Kloos is blij met de 
gerestaureerde duiventil: ‘Die zou gesloopt worden, maar omdat het een 
monument is, mocht dat niet. Hij is nu mooi opgeknapt.’ [LvD]

Kunstkring BeeKk 
organiseert zestiende Kunstroute 

door Lilian van Dijk

De Vrienden van het Van Boetzelaerpark zijn blij dat het park geleidelijk 
aan zijn oude glorie terugkrijgt en kijken uit naar de renovatie van de entree. 



Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

MID SEASON 

SALE

NU 30% KORTING* 

op de hele dames- 

en herencollectie 
 

*m.u.v. basis-, en hoogzomerartikelen

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Diverse 
zonproducten 
van Lancaster 

nu met

25% korting 
OP = OP

Voor geboorte-*, jubileum- trouw- en 
andere uitnodigingskaarten
*incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl
Parel Promotie

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

Kapper Hans loopt dit weekend in 
Luxemburg, daarom zaterdag gesloten.

Kom het afgetrainde lijf bekijken!
Bel 212455

Tot 25% korting 
op schoolspullen!

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Let op de folder

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

06 - 53 14 67 33

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

4 + 1 
Gratis

8,95Voor vader!

Aardbeien trakteertaart

Geslaagd? 
Kom snel taart halen bij Bakker Bos!

Kaiserbroodjes

 

P.C. Hooftstraat 29 
 

3601 ST Maarssen 

 

Tel: 0346 - 56 11 11 

 

Mob: 06 - 52 34 15 31 

 

   E: fmdebruijn@casema.nl 

 

 

 

       Het adres voor al uw maatwerk ! 

 

 

 * kantoor- & winkelinrichtingen 

  

 * radiatorbetimmeringen 

 

 * keukens 

 

* kasten 

 

* vensterbanken 

 

* tafels 

 

* schouwen 

 

  

* kantoor- &
 winkelinrichtingen

* radiatorbetimmeringen

* keukens

* kasten

* vensterbanken

* tafels

* schouwen

P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Het adres voor al uw maatwerk!

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Volop keuze in feestelijke 
examen boeketten!

Bos Rozen (20)   5,75
Geurige Freesia's 
 Bos  3,95
Hele liter plantenvoeding
voor binnen en buiten   2,70
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Op	de	vraag	of	hij	verrast	was	 is	hij	
duidelijk:	 ‘Het	 was	 een	 volkomen	
verrassing.	Ik	wist	het	niet	en	had	het	
ook	 niet	 gedacht.	 Mijn	 vrouw	 ver-
telde	dat	we	naar	 een	 feestje	 gingen	
van	 een	 vriend	 die	 juist	 onderschei-
den	zou	worden.	Ik	had	er	totaal	niet	
bij	 stilgestaan	 dat	 ik	 een	 lintje	 zou	
krijgen,	totdat	ze	het	me	die	ochtend	
opbiechtte.	Ik	had	nog	een	autorit	om	
me	erop	voor	te	bereiden.	De	burge-
meester	heeft	het	buitengewoon	goed	
en	aardig	geregeld.	Hij	had	een	prach-
tige	speech,	waarin	ieders	verdienste	
goed	 tot	 zijn	 recht	 kwam.	 Nimmer	
stak	hij	overdreven	de	loftrompet	uit	
over	de	onderscheiden	personen.	Dat	
heb	je	ook	wel	eens,	dat	je	de	hemel	
wordt	in	geprezen,	maar	op	zo’n	ma-
nier	 dat	 het	 gênant	 wordt.	 Nee,	 de	
burgemeester	 had	 de	 juiste	 toon	 en	
was	 tot	 de	 persoon	 gericht.	 De	 ge-
meente	heeft	zich	van	haar	beste	kant	

laten	zien.	Daarna	was	er	een	heerlijk	
feest	bij	mij	 in	de	 tuin	met	oude	be-
kenden.	Lekker	in	de	zon.’

Opgemerkt
Rigters	 antwoordt	 ‘weloverwogen’	
wanneer	hij	met	de	redenen	waarop	de	
toekenning	is	gebaseerd	wordt	gecon-
fronteerd:	 ‘Tja,	 wanneer	 is	 zoiets	 te-
recht?	Er	zijn	veel	mensen	die	vrijwil-
ligerswerk	 doen.	 De	 zaken	 waarvoor	
ik	onderscheiden	ben,	heb	ik	ook	niet	
alleen	 gedaan.	 Wel	 vind	 ik	 het	 goed	
dat	 het	 vrijwilligerswerk	 wordt	 op-
gemerkt.	Het	 is	ontzettend	belangrijk	
voor	de	maatschappij.	Natuurlijk	ben	
ik	 zeer	 vereerd	 door	 de	 onderschei-
ding.	 Dat	 het	 een	 koninklijke	 onder-
scheiding	is,	zegt	me	niet	zo	heel	veel.	
Ik	 ben	 gematigd	 koningshuisgezind.	
Ik	zie	het	vooral	als	een	mooi	gebaar	
vanuit	de	samenleving.’
U	 hebt	 er	 veel	 inspanning	 voor	 ge-

daan.	In	die	zin	is	het	 loon	naar	wer-
ken,	 toch?	 ‘Al	 die	 inspanningen	 doe	
je	natuurlijk	niet	om	onderscheiden	te	
worden.	Het	is	bovendien	ook	niet	zo	
dat	je	er	dagelijks	mee	bezig	bent.	Het	
ene	moment	is	het	druk,	dan	doe	je	een	
tijdje	weer	niets.	Ik	ben	advocaat	-	die	
doen	trouwens	vaak	sowieso	veel	aan	
vrijwilligerswerk.	 De	 werktijden	 in	
dat	vak	zijn	lexibel.	Tijdens	werktijd	
heb	 ik	dan	ook	wel	wat	werk	verzet.	
Het	 levert	 ook	veel	op.	Het	 is	verrij-
kend	gebleken	voor	mijn	leven.	Door	
het	 vrijwilligerswerk	 heb	 ik	 mensen-
kennis	 opgedaan,	 heb	 ik	 geleerd	ver-
gaderingen	te	leiden.	Het	is	ook	mooi	
om	 met	 andere	 mensen	 iets	 moois	
neer	 te	 zetten,	 zonder	dat	 er	 een	gel-
delijke	beloning	tegenover	staat.	Laat	
één	ding	duidelijk	zijn:	het	is	nimmer	
een	corvee	geweest.	 Ik	heb	en	beleef	
er	ontzettend	veel	plezier	aan.	Daarom	
zou	ik	het	iedereen	aan	willen	raden.’

Pensioen
Ad	Rigters	gaat	dit	jaar	met	pensioen,	
maar	 is	 niet	 van	 plan	 op	 zijn	 lauwe-
ren	te	gaan	rusten:	‘Eerst	op	reis	naar	
Nederlands	 Indië	 waar	 ik	 heb	 ge-
woond.	Daarna	ga	 ik	 zeker	 door	met	
het	 vrijwilligerswerk.	 In	 commissies	
meedraaien.	 Ik	 zit	ook	 in	het	bestuur	
van	het	literair	genootschap	Du	Perron	
(een	schrijver/dichter	die	opgroeide	in	
Nederlands	Indië).	Dat	komt	omdat	ik	
heb	gewoond	in	Nederlands-Indië	van	
mijn	vijfde	tot	tiende	jaar.	Ik	heb	dus	
wat	met	de	literatuur	die	daar	vandaan	
komt	en	kan	daar	weer	meer	 tijd	aan	
gaan	 besteden.	 Nee,	 niemand	 hoeft	
zich	zorgen	te	maken	om	mij;	ik	kom	
de	tijd	wel	door.”

Bijna	 twee	 jaar	 geleden	 ontving	 de	
afdeling	De	Bilt	van	het	Nederlandse	
Rode	Kruis	een	grote	erfenis	van	een	
Bilthovense	 dame,	mevrouw	 Hannie	
Crebas.	 Dankzij	 dit	 legaat	 kunnen	
patiënten	 die	 normaal	 vanwege	 hun	
ziekte	 of	 beperkingen	 niet	 met	 va-
kantie	kunnen,	een	weekje	meevaren	
op	 het	 vakantieschip	 van	 Het	 Rode	
Kruis.	 Mevrouw	 Crebas,	 die	 jaren	
in	 Huize	 Het	 Oosten	 in	 Bilthoven	
woonde,	 heeft	 gedurende	 de	 oorlog	
veel	vrijwilligerswerk	voor	Het	Rode	
Kruis	gedaan.	Omdat	zij	deze	organi-
satie	een	warm	hart	toedroeg,	bestem-
de	zij	een	deel	van	haar	nalatenschap	
voor	 een	 project	 van	 de	 plaatselijke	
afdeling.

Beursvloer
Tijdens	 de	 Biltse	 Beursvloer	 afgelo-
pen	 januari	 zijn	 sponsors	 gevonden,	
waaronder	de	gemeente	De	Bilt	voor	
de	 scholing	 van	 de	 vijftig	 vrijwil-
ligers,	 die	 grotendeels	 uit	 onze	 ge-
meente	 afkomstig	 zijn.	 Een	 van	 die	
vrijwilligers	 is	Annelies	van	Heerin-

gen:	 ‘De	Rode	Kruis	afdelingen	van	
de	plaatsen,	waar	we	aanleggen	zor-
gen	 voor	 vrijwilligers	 uit	 die	 plaats,	
die	meehelpen	met	passagieren,	om-
dat	we	 zelf	 niet	 genoeg	vrijwilligers	
beschikbaar	hebben	om	met	alle	gas-
ten	van	boord	te	gaan.	Ook	wordt	er	
door	 de	 afdelingen	 waar	 we	 aanleg-
gen	 voor	 de	 dinsdag-	 en	 woensdag-
avond	een	avondprogramma	gezorgd,	
daar	hoeven	wij	niets	aan	te	doen’.
Het	 vervoer	 moesten	 de	 gasten	 ook	
zelf	 regelen,	 het	 is	 een	 onmogelijke	
klus	om	dat	voor	alle	gasten	 rond	 te	
krijgen.	Er	 zijn	 er	 toch	wel	 veel	 die	
door	 familie	 worden	 gehaald	 en	 ge-
bracht.	De	zorgcentra	regelen	het	ver-
voer	via	hun	eigen	kanalen.

Training
De	 werkgroep	 bestaande	 uit	 Jan-
nie	 Heijboer,	 Henny	 van	 Engelen	
en	 Annelies	 van	 Heeringen	 zorgde	
voor	 scholingsactiviteiten	 voor	 de	
vrijwilligers	 zoals	 een	 ‘zorgles	 met	
tiltechnieken	op	de	 faculteit	gezond-
heidskunde.	Ook	werden	er	voor	alle	

functies	 die	 aan	 boord	 zijn	 de	 juiste	
vrijwilligers	gezocht.	Helaas	moesten	
in	de	afgelopen	week	vier	gasten	om	
gezondheidsredenen	 afzeggen,	 maar	
deze	 plaatsen	 konden	 gelukkig	weer	
snel	opgevuld	worden.

Zeeland
De	 Biltse	 verzorgingshuizen	 konden	
per	 tehuis	 4	 deelnemers	 aanmelden.	
De	 overige	 plaatsen	 waren	 bedoeld	
voor	 zelfstandig	 wonende	 ouderen.	
Wie	 zich	 aanmeldde	 kreeg	 bezoek	
van	 een	 lid	 van	 de	 daarvoor	 inge-
stelde	 werkgroep,	 die	 bekeek	 welke	
zorgbehoefte	er	is.	Het	schip	vertrok	
in	 Utrecht	 en	 komt	 terug	 in	 Gorin-
chem.	 De	 route	 gaat	 via	 het	 Euro-
poortgebied	 en	 Zeeland.	 Aan	 boord	
is	volpension;	zorg,	hulp	en	rolstoel-
begeleiding	 worden	 geboden	 door	
vrijwilligers.	 ‘Elke	 dag	 wordt	 er	 ’s	
middags	 gepassagierd	 in	 de	 stad	 of	
het	dorp	waar	wordt	aangelegd.	Don-
derdag	is	er	een	galadiner,	en	vrijdag	
een	 High	 Tea	 met	 een	 verrassing.	
Kortom,	 deze	 ‘Crebas-week’,	 zoals	

de	vakantieweek	wordt	genoemd,	zal	
voor	 zowel	 de	gasten	 als	 de	vrijwil-
ligers	een	onvergetelijke	reis	worden!	

Alle	 50	 vrijwilligers	 op	 het	 schip,	
werden	in	en	om	de	gemeente	De	Bilt	
geworven.	

Buddy’s bij De Bremhorst
Afgelopen	 donderdagochtend	 was	 de	 afsluiting	 van	 het	 buddyseizoen	 in	
Woon-	 en	 zorgcentrum	 De	 Bremhorst.	 De	 leerlingen	 van	 de	 Werkplaats	
kwamen	deze	ochtend	met	de	bewoners,	die	aan	het	project	hebben	mee-
gedaan,	 ter	 afsluiting	 lunchen.	Voorafgaand	aan	de	 lunch	was	er	door	de	
leerlingen	georganiseerde	bingo.	

Het	buddyproject	van	de	school,	is	elk	jaar	in	samenwerking	met	Woon-	en	
zorgcentrum	De	Bremhorst.	De	leerlingen	worden	gekoppeld	aan	een	be-
woner	van	het	huis,	die	zich	hier	voor	heeft	aangemeld.	De	leerling	en	de	
oudere	ondertekenen	aan	het	begin	van	dit	project	allebei	een	contract	met	
daarin	de	afspraken.	Daarna	komen	de	twee	leerlingen	bij	de	bewoner	tien	
keer	op	bezoek	om	elkaars	belevingswereld	te	onderzoeken.	Er	word	veel	
gepraat,	maar	ook	spelletjes	gedaan	en	samen	buiten	gewandeld.	Bewoners	
genieten	van	de	activiteiten	met	de	jeugd	maar	ook	de	leerlingen	genieten	
van	deze	nuttige	tijdsbesteding.	Bewoners	kijken	al	weer	uit	naar	de	nieuwe	
groep	buddy’s.		 (Trees	van	Rooijen)

Als afscheid kreeg elke bewoner een passend cadeau van zijn buddy. Zo 
kreeg dhr. van Stroe een klok met zijn favoriete voetbalclub Feyenoord erop.

Hannie Crebas-vakantieweek op de Henry Dunant
Unieke vakantieweek dankzij erfenis 

door Henk van de Bunt

Dankzij het gulle legaat van mevrouw Hannie Crebas kunnen 68 ouderen uit de gemeente De Bilt een 
week vakantie houden op de Henry Dunant! Van 13 tot en met 18 juni organiseert de afdeling De Bilt 
van het Rode Kruis deze vakantieweek. Afgelopen maandag was het vertrek vanaf de Keulse Kade.

Voor de loopplank werd opgehaald wilde een aantal van de gasten en 
begeleiding nog wel even op de foto.
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DE BILTHOVENSE BOEKHANDEL 

TIMMERT (OOK) AAN DE WEG

•  De beste cadeaus voor 

vaderdag èn voor het 

eindexamen, 
vindt u bij de 

Bilthovense Boekhandel!

•  Ondanks de 

werken in uitvoering 

aan de Emmalaan,  

zijn wij goed 

bereikbaar.
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Ad Rigters: 
‘Vrijwilligerswerk is nimmer corvee geweest’

door Ido Dijkstra

Hij stond (mede) aan de basis van een opmerkelijk snelle fusie van de hervomde, gereformeerde en lutherse 
Kerken in heel Nederland. Daarnaast was Ad(riaan) Rigters uit De Bilt, advocaat van beroep, betrokken bij 
de tuchtmaatregelen binnen de protestantse kerk en zit hij (nog altijd) in verschillende commissies, zoals het 

beheer van de begraafplaatsen. Voor al deze activiteiten werd hij in april koninklijk onderscheiden. 
Een interview met de Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Ad Rigters ziet de onderscheiding als een mooi gebaar vanuit de samenleving:



Adverteren in de Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

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

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

Katten Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

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

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

komt weer bij u langs met de

ZOMERCOLLECTIE
EN LEUKE ACTIES!

Za 18 juni, 9.30-16.00 uur

Maartensdijk
In de zaal van de Ontmoetingskerk, Kon. Julianalaan 26 

Zeker de moeite waard om langs te komen!

Tot ziens!

Voor meer informatie, tel.  06 - 53 55 60 42
www.anemoon-thuismode.com

Scoots and bike‛s
Verkoop van nieuw en gebruikt

Voor al uw reparatie‛s en onderhoud.
OOK ALS U UW SCOOTER NIET BIJ ONS GEKOCHT IS 

DOEN WIJ DE REPARATIE VOOR U.

Hessenweg 149 (tijdelijke winkel tot 1 juni) De Bilt 030-2200247
www.wierda-scootsandbikes.nl

BEZOEK EENS ONZE WEB-WINKEL!

WIJ ZIJN PER DIREKT OP ZOEK NAAR EEN: 

JUNIOR MAGAZIJNMEDEWERKER M/V 

Wij zoeken een leuke, gezellige collega die ons komt helpen 
met de basiswerkzaamheden in het magazijn. Goederen in 
ontvangst nemen, controleren, verkooporders lopen, pakketten 
inpakken enz..

Ben jij iemand die van aanpakken weet, het leuk vindt om in een 
(jong) team te werken, zin heeft om de handen uit de mouwen 
te steken en ook nog netjes kan werken, dan 

ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!!!

Om een indruk te krijgen van ons bedrijf en wat wij doen ga 
naar: www.transmission-products.nl

Reageer door een email met jouw gegevens te sturen én een 
motivatie waarom jij vindt dat jij de meest geschikte kandidaat 
voor ons bent. Mocht je nog vragen hebben dan kun je 
contact opnemen met Ellen van der Tol, tel: 030-2980898. Ons 
e-mailadres is ellen@transmission-products.nl

TRANSMISSION PRODUCTS EUROPE B.V.
  specialists automotive engine managementparts, transmission systems and powersteering

    Arkansasdreef 30a • 3565 AR Utrecht • Nederland

  tel.: +31(0)30 298 08 98 • fax +31(0)30 276 70 79

e-mail: info@transmission-products.nl
TRANSMISSION PRODUCTS EUROPE B.V. ®

Beste Schoolverlater,

Examen gedaan? Op zoek 

naar een baan? En wil je 

“morgen” al beginnen??

WIJ HEBBEN

EEN BAAN

VOOR JOU!!!!!!

E  info@hoefakker.com
Utrechtseweg 374
3731 GE  De Bilt

T 030 - 220 10 21
WWW.HOEFAKKER.COM

Bekijk de fotogallery op onze website!

BASISPAKKET 
TUIN-

ONDERHOUD
Vanaf slechts € 250,- incl. BTW bieden
wij u perfect tuin-onderhoud, incl. 
vuilafvoer, bemesten en het gebruik 
van lichte machines. Bel of mail voor 
nadere info of het maken van een 
afspraak.

a
a
a 
a
a

Tuinontwerp, aanleg en renovatie.
Veranderen van tuinen.
Boomverzorging.
(Sier)bestrating en algverwijdering.
Waterpartijen en vijvers.

Ook verzorgen wij voor u:

Wat wàs u blij met uw nieuwe, voordelige 
wasmachine! Grote winkel in de stad,
lage prijzen. Nu is ’ie defect en ook de

winkel is gesloten…

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

installatie. Als het nodig mocht zijn,
repareren ze ’m ook nog!

 
gaat uw

wasmachine
repareren?

Wie

25 juni aanvang 20.00 uur

Voorstelling: 
The Ultimate Elvis Tribute

Kaartverkoop: VVV Soest of aan de 
kassa (1 uur voor aanvang voorstelling) 

Openluchttheater Cabrio
Soesterbergsestraat 140 te Soest

T. 035 - 6016868

Bel 0346 211992 

of mail naar info@vierklank.nl

VAN 

KRANTENBEZORGER 

TOT 

MILJONAIR
Een miljonair is meestal op jonge leeftijd begonnen 
met het vergaren van zijn fortuin. Een van de eerste 
kansen geld te verdienen is een krantenwijk. 
Naast hard werken ben je ook slim bezig. Als 
krantenbezorger ben je een soort van eigen 
baas. Werk je hard is je uurloon hoog en 
verdien je in korte tijd veel meer dan bij 
welke werkgever ook. 

De volgende bezorgwijk is vrij:  

Bilthoven

- Frans Halslaan, Rembrandtplein, 

Vermeerlaan, Vermeerplein, 

Hobbemalaan, Terborchlaan, 

stukje Albert Cuyplaan
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A.s.	zondag	is	het	 in	Nederland	Va-
derdag.	Vorige	week	zondag	was	het	
in	België	Vaderdag.	In	Duitsland	vie-
ren	 ze	 het	 op	 Hemelvaartsdag.	 Het	
Vaderdagvieren	 neemt	 af	 naarmate	
kinderen	 ouder	 worden.	 67	 procent	
van	de	Nederlanders	hechten	nauwe-
lijks	 of	 geen	 waarde	 aan	Vaderdag.	
Een	 vijfde	 daarvan	 vindt	 het	 onzin	
en	de	rest	voelt	zich	verplicht	er	wat	
aan	te	doen.	Gelet	op	het	succes	van	
2010	kun	je	in	Maartensdijk	spreken	
van	een	revival	van	het	Vaderdagvie-
ren	en	daarom	besloot	de	Maartens-
dijkse	 Middenstandsvereniging	 Hét	
Vaderdagontbijt	op	zaterdag	18	 juni	
a.s.	 op	 het	 Maertensplein	 in	 Maar-
tensdijk	opnieuw	te	organiseren.	Zes	
foodmiddenstanders	 van	 de	 winke-
liersvereniging:	 Andries	 Zweistra	
van	 de	 kwaliteitsslagerij,	 Bert	 Bos	

van	Bakker	Bos,	Ellen	Wijnands	van	
Pain	 Delizia,	 Johan	 de	 Zeeuw	 van	
C1000,	Peter	Bousché	van	Cafetaria	
en	 Perron	 Peet	 en	 Wim	 Landwaart	
van	 traiteur	 Landwaart	 Groente	 en	
Fruit	willen	op	de	dag	voor	Vaderdag	
hun	 clientèle	 opnieuw	 extra	 in	 het	
zonnetje	te	zetten.

Samenstelling 
Het	zestal	presenteert	het	ontbijt	met	
alles,	maar	dan	ook	alles,	erop	en	er-
aan.	 Iets	 waar	 vaders	 een	 jaar	 naar	
uit	 kunnen	 kijken:	 croissant,	 witte	
bol,	krentenbol,	tarwe	bol	en	ontbijt-
koek.	 Schaaltjes	 met	 verschillende	
soorten	kaas	en	vleeswaren.	Jam,	ha-
gelslag,	pindakaas,	verse	 fruitsalade	
en	vruchtenyoghurt.	Gekookte	eitjes,	
verse	jus	d’orange	en	kofie	of	thee.	
Roomboter,	 suiker,	 melk,	 koekjes,	

bonbons	en	snoephartjes.	Gekleurde	
servetten,	placemats	en	een	roos.	De	
ondernemers	 zorgen	 er	 gezamenlijk	
namens	de	gehele	middenstandsver-
eniging	 voor	 dat	 a.s.	 zaterdag	 van	
8.00	 tot	 10.00	 uur	 iedereen	 van	 het	
Vaderdagontbijt	kan	genieten.

Tent
Hiervoor	 zal	 er	 op	 het	 Maertens-
plein	een	 tent	verrijzen,	waarin	met	
banken,	 tafels	 en	 stoelen	 een	 echte	
ontbijtzaal	 wordt	 gecreëerd,	 waarin	
door	 de	 middenstandsvereniging	
op	een	smakelijk	ontbijt	zal	worden	
gefêteerd.	De	Maartensdijkse	detail-
handel	wil	op	deze	manier	dank	uit-
spreken	aan	hun	klantenkring,	die	het	
dorp	en	het	plein	in	deze	kern	weet	te	
vinden	en	trouw	blijft	bezoeken.	

Jolanda 25 jaar bij van Rossum
Vorige	 week	 donderdagochtend	 was	 het	 feest	 in	 de	 winkel	 bij	 van	 Ros-
sum	op	het	Maertensplein	in	Maartensdijk.	De	goedlachse	drogiste	Jolanda	
Damkalis	was	25	 jaar	bij	de	bekende	drogisterij-parfumerie	betrokken	en	
dus	werd	ze	in	het	zonnetje	gezet.	Daar	was	niet	alleen	een	fraaie	taart	uit	
handen	van	Jannie	en	Joop,	maar	ook	een	lang	weekend	naar	Disneyland	
Parijs	met	man	en	dochter.	Een	reis	per	trein	die	hen	nog	lang	zal	heugen.	

Jolanda,	die	in	Vleuterweide	woont	en	net	als	haar	collega’s	parttime	werkt,	
begon	op	zestienjarige	leeftijd	in	een	drogisterij	in	Overvecht	en	daarna	in	
Hoog	Caterijne.	Ze	volgde	de	opleiding	als	kapster	en	schoonheidsspecia-
liste	en	de	pittige	studie	als	drogiste.	

Vrolijk
In	1986	reageerde	Jolanda	op	een	advertentie	van	de	vader	van	Joop	op	de	
Dorpsweg	waarna	ze	fulltime	ging	meewerken.	Tien	jaar	later	is	ze	meever-
huisd	naar	het	Maertensplein.	Daar	zijn	Joop	en	Jannie	van	Rossum	gestart	
met	de	moderne	sfeervolle	drogisterij	-	parfumerie.	De	zaak	bestaat	intussen	
al	78	jaar	want	in	1933	is	oma	van	Rossum	op	de	Dorpsweg	30	in	Maartens-
dijk	gestart.	Jolanda	heeft	het	goed	naar	haar	zin	en	vindt	het	heerlijk	in	de	
winkel	 te	 werken	
met	 een	 leuk	 team	
collega’s.	 Aan	 die	
collega’s	 kun	 je	
zien	 dat	 ze	 er	 ook	
zo	 over	 denken	 en	
Jannie	 van	 Ros-
sum	 zegt	 het	 zelf:	
‘Jolanda,	 is	 altijd	
vrolijk,	 leeft	 met	
de	 zaak	 mee,	 kent	
de	 namen	 van	 de	
klanten	 en	 komt	
goed	bij	hen	over.’	
[KP]

Ze	wilden	wel	 eens	weten	 of	 ze	 een	
prijs(je)	hadden	gewonnen.	Tijdens	de	
Opkikkerweek	 is	 er	 geld	 ingezameld	
voor	 Stichting	 Opkikker,	 die	 zoge-
naamde	 ‘opkikkerdagen’	 verzorgt	
voor	gezinnen	waarvan	een	kind	in	de	
leeftijd	van	0	tot	17	langdurig	ziek	is	
of	een	aandoening	heeft	waarvoor	een	
langdurige	 behandeling	 noodzakelijk	
is.	Op	zo’n	‘opkikkerdag’	gaat	het	ge-
zin	er	heerlijk	tussenuit	om	met	elkaar	
allerlei	leuke	dingen	doen.

Prijzen
Cor	de	Gram	verkocht	tijdens	de	‘Op-
kikkerweek’	speciale	 ‘Kikkerijsje’	en	
ook	groene	‘Kikker-slush’		Ze	kostten	
allebei	een	euro	en	die	ging	helemaal	
naar	de	stichting	Opkikker.	Daarnaast	
ging	er	die	week	van	ieder	kopje	kof-
ie	of	thee	en	ieder	menu	ook	nog	eens	
een	euro	naar	dit	goede	doel.	Het	per-
soneel	stelde	bovendien	de	fooienpot	
van	 die	 week	 beschikbaar.	 Voor	 alle	
kinderen	 was	 er	 dus	 een	 kleurwed-
strijd.	Opkikkerambassadeur		Gerben	

Evers	 was	 er	 die	 woensdag	 met	 zijn	
moeder	 Aria.	 Namens	 de	 Stichting	
Opkikker	 was	 Eric	 Harmsen	 naar	
Westbroek	gekomen.	Gerben	kon	vol	
trots	 de	 cheque	 van	 €600	 aan	 hem	

overhandigen.	 Een	 prachtig	 bedrag	
waar	 de	Stichting	Opkikker	 heel	 blij	
mee	 is.	 Hiermee	 kunnen	 we	 weer	
heel	 wat	 gezinnen	 een	 prettige	 dag	
bezorgen,	 beloofde	 Eric	 Harmsen.	
Dan	was	 er	 natuurlijk	de	uitslag	van	
de	 kleurwedstrijd.	 Katinka	 de	 Rijk	
won	de	derde	prijs:	 vier	 toegangsbe-
wijzen	voor	zwembad	het	Kikkerfort.	
Marcel	 Gaasenbeek	 won	 de	 tweede	
prijs.	Met	 zijn	 familie	kan	hij	 lekker	
uit	eten	gaan	bij	Cor	de	Gram.	Simone	
van	der	Woude	won	tenslotte	de	eerste	
prijs:	 vier	 kaartjes	 voor	Duinrell.	De	
kinderen	die	niet	in	de	prijzen	vielen	
werden	toch	nog	blij	gemaakt.	Niet	al-
leen	kregen	ze	allemaal	van	Cor	een	
kikkerijsje	of	een	kikker-slush,	ze	kre-
gen	ook	nog	een	cadeautje	dat	ze	uit	
twee	grote	bakken	mochten	uitkiezen.	
De	gasten	die	op	deze	middag	bij	de	
Gram	rustig	iets	wilden	eten	kwamen	
terecht	 in	 een	 cafetaria	 gevuld	 met	
drukke	 kinderen.	 Maar	 gelukkig	 na-
men	ze	het	sportief	op.[MN]

Maartensdijkse Middenstandvereniging 
trakteert alweer

Vaderdagontbijt voor de héle familie op herhaling 
door Henk van de Bunt

Sokken, sigaren, een bierpakket en een scheerapparaat. De ultieme clichécadeaus voor vaderdag. 
Maar vaders willen eigenlijk niet zoveel anders. Althans vroeger niet. Misschien weten de vaders van 

nu wel precies wat ze willen. Usb-sticks? Externe harde schijven? Het blijft lastig. Of toch niet? 
Het schijnt die vaders allemaal niet zoveel uit te maken. 

Ellen Wijnands, Bert Bos, Wim Landwaart, Andries Zweistra en Johan de 
Zeeuw, verzorgden samen met Peter Bousché, als foodleveranciers voor 
de Maartensdijkse Middenstandsvereniging in 2010 Hét Vaderdagontbijt. 
De hele familie kan zaterdagochtend 18 juni a.s. van 8.00 tot 10.00 uur op 
herhaling.

Levendig slot ‘Opkikkerweek’ bij 
‘Cafetaria de Gram’

Tientallen opgewekte kinderen bevolkten woensdagmiddag 8 juni Cafetaria de Gram in Westbroek. 
Ze hadden allemaal meegedaan aan de kleurwedstrijd tijdens de Opkikkerweek van 23 t/m 30 mei.

Eric Harmsen van Stichting Opkikker is blij met de cheque die hij kreeg 
overhandigd door opkikkerambassadeur Gerben Evers.

Voor alle kinderen die hadden meegedaan aan de kleurwedstrijd was er een 
prijs die ze zelf mochten uitkiezen.

Jolanda, een vertrouwd gezicht bij Van Rossum.
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Uitnodiging Dorpsoverleg 

Hollandsche Rading

Het dagelijks bestuur van Dorpsoverleg Wijk- en 
Dorpsgericht Werken Hollandsche Rading nodigt u uit voor 
de algemene bijeenkomst op woensdag 22 juni 2011 - in 
het dorpshuis om 20:00 uur. 

Agenda
1.		Opening,	mededelingen	en	eventueel	inventarisatie	pun-

ten	van	toehoorders
2.		Concept	verslag	30	maart	2010
3.		Financiële	verantwoording	over	2010
4.		Ingekomen	&	verzonden	stukken	
5.		Verslag	van	gepasseerde	en	lopende	zaken	(topics)
6.	Realisatie	Dorpshuis,	stand	van	zaken	
7.		Waadpad,	stand	van	zaken
8.		A-27,	stand	van	zaken
9.		Rondvraag	en	sluiting

Deze	 vergadering	 van	 het	 bewonersoverleg	 is	 openbaar	
en	 toehoorders	 zijn	 zeer	welkom.	Wanneer	u	 een	 inbreng	
wilt	 hebben	 bij	 een	 bepaald	 agendapunt	 of 	 een	 nieuw	
onderwerp	wilt	aansnijden,	verzoeken	wij	u	dit	per	email	te	
melden	bij	het	secretariaat	van	het	bewonersoverleg:	wdw-
hollandscherading@gmail.com	of 	bij	de	wijkcontactambte-
naar	Annemieke	Vos	tel.	030-2289411,	email	VosA@debilt.
nl	of 	eventueel	mondeling	voor	aanvang	van	de	vergadering.	

Dorpsoverleg Wijk- en Dorpsgericht werken Hollandsche Rading

Voor het dorpsoverleg WDW Hollandsche Rading zoeken wij 
nieuwe leden om deel te nemen in onze groep vrijwilligers.  
Wij zoeken voor het Dorpsoverleg naar deelnemers die zich 
willen inzetten voor het algemeen belang van het dorp. 
Tegelijkertijd is het wel gewenst dat de deelnemers zoveel 
mogelijk verspreid wonen in de kern, zodat zoveel mogelijk 
van wat er leeft in onze kern ook bij het Dorpsoverleg terecht 
komt. Wie hier wat voor voelt of nadere informatie wil hebben, 
wordt verzocht contact op te nemen met Jannie Siebesma 
(tel 5771839).Nieuwe deelnemers zullen vanaf de volgende 
vergadering gaan participeren in het Dorpsoverleg.

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

Beeld Charles Weddepohl teruggeplaatst

Vandaag 9 juni 2011 is het beeld van Charles Weddepohl in Groenekan weer teruggeplaatst 
na restauratie.

In	 het	 park	 van	Huize	Voor-
daan	 staat	 langs	 de	 Groe-
nekanseweg	 het	 beeld	 van	
Charles	 Weddepohl	 ‘Portret	
van	een	jonge	vrouw’.	Nadat	
geconstateerd	 was	 dat	 aan	
het	bronswerk	van	dit	beeld	
schade	 was	 ontstaan	 is	 het	
beeld	18	mei	verwijderd	door	
een	bronsgieter	om	structu-
reel	 te	 worden	 opgeknapt.	
De	 heer	 Cees	 Volkers	 van	
Bronsgieterij	 Volkers	 heeft	
het	beeld	grondig	schoonge-
maakt	van	binnen	waar	nog	
resten	 van	 de	 gipsen	 mal	
aanwezig	waren	die	de	scha-
de	veroorzaakten.	Het	beeld	
ziet	 er	 weer	 als	 nieuw	 uit.	
Het	 Portret	 van	 een	 jonge	
vrouw	heeft	haar	vertrouwde	plek	weer	ingenomen	en	voorbijgangers	kunnen	weer	genieten	van	
het	uitzicht	op	dit	mooie	kunstwerk.

Wijkcontactambtenaar
Miranda	de	Freitas,	T	(030)	22	89	494	/	E	freitasm@debilt.nl

Vanuit	 de	 Wieksloot	 in	 Soest	 loopt	
een	 pad	 naar	 de	 Dorresteinweg,	 ’t	
Vaarderhoogtpad’.	 Dit	 pad	 ligt	 er	
waarschijnlijk	 al	 honderden	 jaren.	
Een	paar	honderd	meter	verder	is	een	
ander	‘Vaarderhoogt’	te	vinden.	Sinds	
1971	is	het	tuinadviescentrum	geves-
tigd	op	de	Dorresteinweg	in	Soest	en	
hoewel	dit	 ‘Vaarderhoogt’	 (nog)	niet	
zo’n	 roemrijke	 historie	 heeft	 als	 het	
pad	met	dezelfde	naam	is	het	tuincen-
trum	in	den	lande	veel	bekender.	Die	
bekendheid	heeft	eigenaar	Harm	Hei-
nen	o.a.	opgebouwd	met	de	jaarlijkse	
organisatie	in	het	derde	weekend	van	
juni	 met	 een	 groots	 opgezet	 feest-

weekend.	 Duizenden	 weten	 dan	 de	
weg	naar	de	Dorresteinweg	 in	Soest	
te	vinden.	Ook	dit	jaar	wordt	het	een	
feest	 waar	 voor	 jong	 en	 oud	 veel	 te	
zien	en	te	beleven	is.	

We	 spraken	 met	 Harm	 Heinen,	 die	
samen	met	zijn	medewerkers	al	druk	
in	de	weer	om	het	zomerse	 tuinfeest	
op	te	bouwen	in	het	centrum	van	het	
tuincentrum:	 ‘Zowel	 zaterdag	 18	 als	
zondag	19	juni	staat	het	poorthuis	van	
het	centrum	wagenwijd	open	voor	ie-
dereen	die	zin	heeft	in	een	zomerfeest	
op	z’n	allerleukst.	Er	is	een	gezellige	
kramerij	ingericht	waar	voor	elk	wat	

wils	 te	 vinden	 is.	 Beide	 dagen	 is	 er	
aanstekelijke	 live	muziek	van	gezel-
ligheidsgoeroe	 Mart	 Bolt.	 Voor	 de	
kinderen	 zijn	 er	 diverse	 leuke	 bele-
venissen.	Wie	echt	 in	 feeststemming	
is	kan	de	hele	dag	blijven	want	naast	
de	vaste	zaken	zijn	er	op	gezette	 tij-
den	ook	leuke	extra’s.	Kofietijd	in	de	
Ninety-nine	 bar	 bijvoorbeeld,	 waar	
de	kofie	wel	erg	lekker	en	voordelig	
is.	In	de	lunchtijd	van	12.00	tot	14.00	
uur	 maakt	 de	 chefkok	 van	 Outdoor-
chef	 de	 lekkerste	 barbecuegerechten	
klaar	 en	 in	 de	 oosterse	 keuken	 zijn	
nóg	meer	hapjes	voorradig’.

Op	zaterdag	is	er	tijdens	de	theeparty	
van	 14.00	 tot	 16.00	 uur	 een	 werve-
lend	 optreden	 van	 de	 litsende	 mei-
dengroep	 Vocalease	 en	 op	 zondag	
wordt	de	bezoeker	getrakteerd	op	een	
optreden	 van	 de	 fameuze	 pianist/en-
tertainer	Paul	Poulissen.	Op	beide	da-
gen	is	het	vanaf	16.00	uur	borreltijd.	
Naast	 gezellige	 drankjes	 zijn	 er	 di-
verse	hartige	borrelhapjes.	De	Hoogt	
Zomer	Tuinfeesten	vinden	plaats	aan	
de	Dorresteinweg	72b	in	Soest.	Infor-
matie:	035	6012883	of	www.vaarder-
hoogt.nl.	De	toegang	is	gratis.

Harm Heinen en een medewerkster 
bij de ingang van ’t Vaarderhoogt’ 

2-Daags feest aan de 
Dorresteinweg in Soest

door Henk van de Bunt

‘t Vaarderhoogt in Soest is niet zomaar een tuincentrum, maar ook een gezellige pleisterplaats, waar 
tuinliefhebbers alle vier seizoenen in het jaar hun hart op kunnen halen. Het aanbod is altijd 
overweldigend groot en gevarieerd, de kwaliteit is gewaarborgd hoog en alle medewerk(st)ers 

zijn erop ingesteld om klanten van ‘t Vaarderhoogt van dienst te zijn. Zaterdag 18 en zondag 19 
(het derde weekeinde in) juni zijn er weer de ‘Hoogt Zomer Tuinfeesten’. 

Jumelage- uitwisseling basisscholen
In	het	kader	van	de	jumelage	De	Bilt	-	Coesfeld	dinsdag	7	juni,	ontmoet-
ten	 leerlingen	 van	 de	 Groen	 v.	 Prinstererschool	 (De	 Bilt)	 en	 de	 Juliana-
school	(Bilthoven)	leerlingen	van	de	Lambertischool	en	de	Kuisschool	uit	
Coesfeld	elkaar	in	De	Bilt.

Deze	jaarlijkse	uitwisselingen	zijn	om	en	om	in	De	Bilt	en	Coesfeld.	Onge-
veer	100	leerlingen	en	10	begeleiders	namen	deel	aan	de	jumelageactiviteiten.	
In	de	ochtend	waren	er	activiteiten	in	en	rondom	de	verschillende	scholen.	

Na	een	gezamenlijke	lunch	was	er	in	het	middagprogramma	tijd	voor	sport,	
spel	en	was	er	een	bezoek	aan	de	zorgboerderij	van	de	familie	Wismeyer,	
aan	de	Universiteitsweg	 in	De	Bilt.	Hier	konden	ze	kennismaken	met	de	
gang	van	zaken	op	een	boerderij	en	de	praktijk	ervaren.	Ook	was	er	een	
ontmoeting	met	het	vaste	personeel	van	de	zorgboerderij,	dat	bestaat	uit	ge-
handicapte	en	zorg	behoevende	personen.	Vooral	dit	laatste	was	een	waar-
devolle	ervaring	voor	de	leerlingen	en	hun	begeleiders.

Aandacht voor praktische zaken op de boerderij. [foto Reyn Schuurman]
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In	2004	richtten	ze	samen	Corael	op,	
het	 opleidingsinstituut	 dat	 gevestigd	
is	 op	 de	 Blauwkapelseweg	 in	 De	
Bilt,	 waar	 hun	 boek	 op	 zaterdag	 7	
mei	 gepresenteerd	werd.	Corael	Op-
leidingen	 richt	 zich	 op	 persoonlijke	
en	 professionele	 ontwikkeling.	 Je	
kunt	 er	 terecht	 voor	 workshops,	 op-
leidingen,	 organisatiebegeleiding	 en	
managementcoaching.	 Specialismen	
zijn	Transactionele	Analyse,	NLP,	fa-
milieopstellingen,	 organisatieopstel-
lingen,	 maar	 vooral	 het	 enneagram	
natuurlijk,	tegenwoordig	een	belang-
rijk	 instrument	voor	mensen	die	 aan	
zichzelf	willen	werken.	

Enneagram
Een	 citaat	 uit	 het	 boek:	 Het	 enne-
agram	biedt	inzicht	in	ons	menstype,	
in	de	manier	waarop	onze	gevoelens,	
gedachten	en	ons	handelen	met	elkaar	
samenhangen.	 Het	 biedt	 een	 manier	

om	vat	te	krijgen	op	wie	we	zijn.	Zo	
helpt	het	ons	onszelf	te	accepteren	zo-
als	we	zijn.	En	wie	zichzelf	accepteert	
zoals	die	is,	staat	blijmoediger	in	het	
leven.
Beiden	zijn	expert	op	het	terrein	van	
het	 enneagram.	 Elly:	 ‘Met	 dit	 boek	
wilden	 we	 een	 introductie	 schrijven	
op	 het	 enneagram,	 een	 concept	 dat	
afkomstig	 is	 van	 de	 woestijnvaders	
en	 zijn	 oorsprong	 vindt	 in	 de	 zeven	
christelijke	hoofdzonden.	Vervolgens	
heeft	het	invloed	gehad	op	het	chris-
tendom,	de	islam,	het	soeisme	en	de	
oude	 joodse	 traditie	 van	 de	 kabbala	
(de	levensboom).’

Doelgroep 
‘Kleine	 ego’s,	 GROTE	 ZIELEN’	 is	
bedoeld	 voor	 een	 brede	 doelgroep,	
niet	 alleen	 voor	 mensen	 die	 bij	 ons	
een	opleiding	volgen,’	 vult	Piet	 aan.	
‘Als	 je	 wilt	 begrijpen	 hoe	 je	 zelf	 in	

elkaar	zit,	 je	man,	 je	vrouw,	 je	kind,	
je	 zakenpartner,	 dan	 kan	 het	 boek	
een	 belangrijk	 hulpmiddel	 zijn.	 Het	
is	vooral	praktisch	van	aard,	met	veel	
voorbeelden	 uit	 onze	 praktijk.	 Veel	
boeken	over	het	enneagram	zijn	ver-
taald	uit	het	Engels	en	dan	treden	er	
nogal	 eens	 verwarringen	 op.	 Binnen	
een	enneagramtype	maken	we	onder-
scheid	tussen	introverte	en	extroverte	
typen,	wat	extra	inzicht	verschaft.’
Het	schrijven	aan	het	boek	was	voor	
beiden	een	avontuur.	Een	stap	in	hun	
eigen	 ontwikkeling	 en	 een	 testcase	
voor	hun	relatie.	Ze	zijn	namelijk	niet	
alleen	 zakenpartners	 maar	 ook	 nog	
eens	een	gehuwd	stel.	Omdat	hun	da-
gelijkse	werk	bij	Corael	geen	ruimte	
bood	 voor	 schrijfactiviteiten,	 weken	
ze	vijf	jaar	lang	iedere	zomer	uit	naar	
het	 huis	 van	 vrienden	 in	 het	 Franse	
Roufilhac.	 Iedere	 middag	 brach-
ten	ze	daar	door	achter	de	computer.	

Heerlijk	 schrijven,	 het	 hoofd	 leeg,	
want	 alle	 besognes	 rond	 hun	 oplei-
dingsinstituut	 hadden	 ze	 achtergela-
ten	in	De	Bilt.

Taakverdeling
‘Achteraf	 zijn	 we	 te	 snel	 begonnen	
met	schrijven,’	zegt	Elly.	‘Iedere	keer	
kwam	er	weer	iets	bij.	Omdat	we	de	
negen	 enneagramtypes	 moesten	 be-
schrijven,	 had	 dat	 als	 consequentie	
dat	 je	 negen	 keer	 met	 aanvullende	

teksten	 moest	 komen.’	 Ze	 hadden	
een	 onderlinge	 taakverdeling.	 Elly	
schreef	de	kernhoofdstukken	en	Piet	
de	 andere	 delen.	 Vervolgens	 her-
schreven	 ze	 elkaars	 bijdragen.	 Plan-
nen	voor	 een	nieuw	boek	hebben	ze	
inmiddels	ook,	het	onderwerp	willen	
ze	voorlopig	nog	niet	bekend	maken.	
Maar	eerst	moet	er	een	strak	schema	
komen	dat	als	basis	gaat	dienen	voor	
nieuwe	 schrijfactiviteiten	 tijdens	 de	
zomervakantie!

Door	een	vlucht	met	hevige	turbulen-
tie	 kreeg	 Emke	 last	 van	 vliegangst.	
‘Het	was	een	heel	eng	gevoel.	Ik	was	
bang	dat	het	fout	zou	gaan.	Ik	dacht:	
dat	 vliegtuig	gaat	 straks	 op	 zijn	kop	
verder.’	 Ze	 reageerde	 dan	 ook	 heel	
heftig:	‘Ik	ben	spontaan	gaan	huilen.	
Dat	 doe	 ik	 niet	 snel	 met	 vreemden	
om	me	heen.	Ik	kon	het	niet	meer	te-
genhouden.’	Passagiers	in	haar	buurt	
probeerden	 haar	 te	 kalmeren.	 ‘Zoals	
de	man	 die	 naast	me	 zat	 en	mensen	
die	 achter	 ons	 zaten,	 die	 ik	 tijdens	
mijn	vakantie	had	leren	kennen.	Maar	
het	 cabinepersoneel	 kon	 niets	 doen,	
omdat	 ze	 niet	 uit	 hun	 stoel	mochten	
komen.’	 Vaak	 hebben	 mensen	 met	
vliegangst	ook	last	van	andere	angst-
stoornissen,	 zoals	 straatvrees,	 hoog-
tevrees	 of	 claustrofobie.	 Emke	 wijst	
een	andere	oorzaak	aan:	‘Het	was	een	
optelsom:	 ik	had	 in	die	periode	veel	
stress.	Tijdens	de	training	kwam	ik	er-
achter	dat	ik	een	lichte	vorm	had	van	
claustrofobie,	maar	mijn	angst	tijdens	
die	vlucht	was	voor	het	onbekende.	Ik	
snapte	niet	wat	er	gebeurde.’	

VALK
Gelukkig	heeft	Emke	haar	vliegangst	
overwonnen.	 ‘Een	 stewardess	 van	
Transavia	 heeft	 me	 verwezen	 naar	
vliegangstinstituut	Stichting	VALK.’	
Dit	 samenwerkingsverband	 tussen	
de	 Universiteit	 Leiden,	 de	 KLM,	
Transavia.com,	Arkely,	Martinair	en	
Amsterdam	 Airport	 Schiphol,	 ont-
wikkelde	op	basis	van	wetenschappe-
lijk	onderzoek	een	methode	om	men-
sen	van	hun	vliegangst	af	 te	helpen.	
Van	 de	 ruim	 negenduizend	 mensen	
die	 er	 tot	 nu	 toe	 een	 therapeutische	
training	 volgden,	 stapt	 98	 procent	
zonder	angst	in	een	vliegtuig.	‘Ik	heb	

eerst	 een	 één	op	 één	gesprek	gehad	
met	een	eerstelijnspsycholoog.	Toen	
heb	 ik	 het	 advies	 gekregen	 om	 een	
tweedaagse	 groepstherapie	 te	 vol-
gen.’	Goedkoop	is	dat	allemaal	niet.	
‘Maar	 sommige	 ziektekostenverze-
kering	 vergoeden	 een	 deel	 van	 de	
kosten.’	

Kennis
Emke	had	vooral	baat	bij	meer	kennis	
over	vliegen.	‘Ze	hebben	ons	veel	uit-
gelegd,	ook	over	aannames.’	Dat	zijn	
veronderstellingen	 die	 je	 hebt,	 die	
niet	kloppen.	Het	helpt	om	die	te	ont-
zenuwen.	‘Soms	denken	mensen	dat	
vliegen	te	onveilig	is.	Maar	de	veilig-
heidsnorm	is	bij	alle	luchtvaartmaat-
schappijen	 hoog’,	 verzekert	 Emke.	
‘Er	worden	veel	controles	uitgevoerd	
om	de	veiligheid	in	de	lucht	te	waar-
borgen.’	De	kans	dat	iemand	met	een	
auto	een	ongeluk	krijgt,	is	vele	malen	
groter	dan	dat	hij	te	maken	krijgt	met	
een	vliegramp.	‘Een	automobilist	die	
zijn	autobanden	niet	op	tijd	heeft	ver-
vangen,	komt	daar	nog	een	poos	mee	
weg.’	Van	vliegangst	af	komen	werkt	
voor	 iedereen	 verschillend:	 ‘Ik	 ben	
vrij	 technisch	aangelegd,	dus	 ik	had	
veel	 aan	 een	 technische	 uitleg	 over	
lucht	en	luchtstromingen	en	hoe	tur-
bulentie	 ontstaat.’	 Emke	 vat	 samen:	
‘Je	 leert	 irrationele	 gedachten	 om	
te	 zetten	 naar	 rationele	 gedachten.	
Daarvoor	krijg	je	diverse	technieken	
aangereikt.’	 Ook	 ervaring	 opdoen	
was	een	middel	tegen	de	angst:	‘We	
zijn	in	een	simulator	geweest	en	heb-
ben	 gevoeld	 wat	 turbulentie	 deed.	
De	eerste	keer	zat	je	er	alleen	in,	de	
tweede	keer	met	 iemand	naast	 je	en	
de	derde	keer	met	een	groepje.	Toen	
was	de	turbulentie	nog	wat	heviger.’	

Aleiding
‘Je	mag	nog	steeds	bang	zijn,	leer	je	
tijdens	de	 sessies.	Vliegen	mag	best	
spannend	 zijn.	 Maar	 geef	 bij	 bin-
nenkomst	 in	 het	 vliegtuig	 door	 aan	
het	 cabinepersoneel	 dat	 je	 het	 eng	
vindt.’	Aleiding	zoeken	 is	een	goed	
hulpmiddel.	‘Tijdens	de	training	leer	
je	 een	 gesprek	 aanknopen	 met	 je	
buurman.	En	als	die	geen	zin	in	een	
praatje	heeft,	kun	je	een	boek	pakken	
of	naar	muziek	luisteren.	Dan	voel	je	
dat	de	angst	wegebt.	Ik	heb	dat	later	
wel	 eens	 toegepast.’	 Emke	 vertrekt	
over	 een	 paar	 maanden	 naar	 Cura-
çao,	een	vlucht	van	een	uur	of	negen,	
vertelt	ze	trots.	‘Het	is	de	eerste	keer	
dat	 ik	 het	 aandurf	 buiten	 Europa	 te	
vliegen.’

In kader svp
Het	 Nationaal	 Vliegangstweekend	
vindt	plaats	op	zaterdag	18	en	zondag	
19	juni	in	de	Aviodrome	in	Lelystad.	
Adres:	Pelikaanweg	50,	Luchthaven	
Lelystad.	 Openingstijden:	 10.00	 uur	
tot	 17.00	 uur.	 De	 gratis	 workshops	
starten	om	11.15	uur	en	eindigen	om	
17:00	uur.	Aanmelden	voor	de	work-
shops	 is	 niet	 nodig.	 De	 deelnemers	
leren	wat	de	oorzaken	zijn	van	vlieg-
angst,	wat	het	doet	met	hun	lichaam	
en	 hoe	 ze	 er	 het	 beste	 mee	 kunnen	
omgaan.	 Aansluitend	 vindt	 een	 re-
laxatietraining	 plaats	 in	 de	 gepar-
keerde	KLM-Boeing	747-300.	Daar-
naast	vertelt	een	KLM	piloot	hoe	een	
vliegtuig	vliegt,	wat	turbulentie	is	en	
aan	 welke	 eisen	 de	 luchtverkeers-
veiligheid	 moet	 voldoen.	 Op	 beide	
dagen	 is	 het	 programma	 hetzelfde.	
Meer	 info?	 Surf	 naar	 www.valk.org	
of	bel:	071-5273733.

Emke van Biemen geeft lezing over 
vliegangst bij Aviodrome

door Lilian van Dijk

Ruim drie miljoen Nederlanders zijn bang om te vliegen. Daarom organiseert Stichting VALK op 18 
en 19 juni 2011 een themaweekend over vliegangst bij Nationaal Luchtvaart - Themapark Aviodrome 

in Lelystad. Emke van Biemen uit De Bilt, die dankzij de stichting haar vliegangst onder controle 
kreeg, geeft op zaterdag 18 juni een lezing over dit onderwerp.

Leer jezelf kennen met het enneagram
Groenekanners Elly Voorend en Piet van Haaster schreven samen het boek Kleine ego’s, GROTE 
ZIELEN; Negen ego’s blootgelegd met het enneagram. Welk enneagramtype ze zelf zijn, willen ze 

liever niet zeggen omdat ze mensen niet in een hokje willen plaatsen. ‘Iedere mix kan goed werken,’ 
zegt Piet. ‘Wij kunnen goed samenwerken omdat Elly meer precies is en zaken tot op de bodem 

uitzoekt en ik meer daadkrachtig en doelgericht ben. En hierdoor leren we ook van elkaar. Ik ben veel 
preciezer geworden en Elly veel doelgerichter.’

Elly Voorend en Piet van Haaster. (foto Enno Keurentjes)

Emke van Biemen hoopt met haar lezing andere mensen te inspireren stappen 
te ondernemen om van hun vliegangst af te komen. 

Dubbel prijs

Dubbele	 prijzen	 voor	 Anneke	 de	
Jong	 en	 Jan	 van	 der	 Heijden	 bij	
Bridgeclub	 Maartensdijk.	 Voor-
zitter	 Johan	 Berenschot	 reikte	 op	
de	 afsluitende	 drive	 aan	 hen	 niet	
alleen	 de	 prijs	 uit	 voor	 het	 hoog-
ste	 percentage	 op	 een	 speelavond	
behaald,	 maar	 overhandigde	 ook	
het	 certiicaat	 behorend	 bij	 het	
clubkampioenschap	seizoen	2010-
2011.	Op	de	achtergrond	kijken	re-
kenmeesters	Arnold	Broekman	en	
Henk	van	Gend	toe.	
[HvdB]

AUTORIJSCHOOL
DOORNENBAL

Een GOEDE rijopleiding zal 
positief bijdragen aan 

een levenlang rijplezier!
Zeer hoog slagingspercentage!

www.autorijschooldoornenbal.nl

De Eerste de Beste
Sinds 1963

advertentie



Fietsvierdaagse WVT biedt 
jaarlijks nieuwe routes

door Lilian van Dijk 
 Elk jaar zetten drie vrijwilligers vier routes uit voor de Fietsvierdaagse van WVT, 
die dit jaar duurt van maandag 20 tot en met donderdag 24 juni. Ruwweg gezegd 
bestrijken de fi etstochten alle vier de windstreken. Omdat de routes elk jaar anders 
zijn, ontdekken deelnemers altijd weer nieuwe plekjes.

Ada van Dis is al sinds de eerste Fietsvierdaagse, 29 jaar geleden, op het adminis-
tratieve vlak bij de tourtochten betrokken. Eigenlijk is het initiatief uit noodzaak 
geboren, herinnert ze zich: ‘In 1982 werd WVT verbouwd. Daarom konden we 
niet veel binnenactiviteiten ondernemen.’ Sinds een jaar of tien bedenkt Helène 
Gasthuis de routes en zet ze uit, samen met twee andere vrijwilligers, Jan Lam-
mertink en Eddy Chevalier. ‘Zelf ben ik enthousiast fi etser’, vertelt ze. ‘Als ik een 
nieuw fi etspad zie, denk ik altijd: O, dat is leuk voor de Fietsvierdaagse van ko-
mend jaar.’ De routes starten alle bij WVT. ‘Halverwege is een controlepost, waar 
de deelnemers hun kaart moeten laten afstempelen. Ze kunnen daar ook iets te eten 
of te drinken kopen.’ Die mogelijkheid is er ook in het WVT-gebouw na afl oop 
van de tocht. ‘En de laatste avond krijgt iedereen gratis koffi e of thee’, belooft 
Van Dis. Is het erg warm weer, dan is het verstandig zelf wat water mee te nemen 
voor onderweg. Ook op andere vlakken wordt goed voor de fi etsers gezorgd: ‘Er 
is EHBO aanwezig en er is een bezemploeg. Wie pech onderweg krijgt, kan ook 
bellen. Dan kan van hieruit of vanuit de controlepost hulp worden geboden.’ Per 
avond zijn er minimaal negen vrijwilligers in touw om de posten te bemannen, de 
administratieve zaken af te handelen en als bezemploeg te rijden.

Routes
De routes gaan langs prachtige gebieden: ‘We hebben hier zo veel mooie natuur’, 
aldus Gasthuis. ‘Weilanden, bossen, plassen en heide. Genoeg om steeds weer wat 
nieuws te verzinnen.’ Ze wil wel vast een tip van de sluier oplichten: ‘Eén route 
gaat naar de Vuursche bossen, een andere via het Noorderpark – dat ligt tussen 
Groenekan en Overvecht en is twee maanden geleden geopend -, en de Klopdijk 
naar de Vecht en terug via de Maarsseveense plassen. Dan is er nog een route 
die richting Amelisweerd gaat en een vierde route loopt via het pas opengestelde 
vliegveld Soesterberg en de bossen rondom Soest.’ Voordeel van de WVT fi ets-
tocht is de kleinschaligheid, benadrukt Gasthuis. ‘We hebben gemiddeld honderd 
deelnemers. Veel mensen doen elk jaar mee, omdat de routes altijd verschillen. De 
sfeer is altijd heel gezellig en het is nooit overdreven druk. Je hebt dus alle ruimte 
om te fi etsen. Heel anders dan bijvoorbeeld de Drentse Fietsvierdaagse.’ De WVT 
Fietsvierdaagse gaat altijd door, al regent het dat het giet. Van Dis: ‘Het is in al 
die jaren maar één keer voorgekomen dat we een tocht moesten afgelasten. Het 
onweerde die avond, dus het was te gevaarlijk.’ De routes mijden zo veel mogelijk 
gevaarlijke situaties. ‘Als de route toch een drukke weg kruist, schrijven we in het 
boekje: Let op: voorzichtig oversteken.’ Gasthuis heeft alle routes zelf gefi etst. ‘Ik 
vond die naar het vliegveld erg leuk. Daar waren ze aan het zweefvliegen toen ik 
langs kwam en er worden ook andere recreatieve activiteiten ontwikkeld.’
 
Fietsvierdaagse WVT, 20 t/m 23 juni 2011. Start: dagelijks tussen 17.00 en 19.00 
uur bij WVT, Talinglaan 10, Bilhoven, telefoonnummer 030-2284973. Van tevoren 
aanmelden is niet nodig. Kosten: volwassenen € 4, jeugd tot 16 jaar € 2. Wie de 
vier routes heeft gereden, krijgt na afl oop een medaille uitgereikt.

Helène Gasthuis en Ada van Dis: ‘We nodigen iedereen uit om mee te fietsen.’

Twee dagen lang is ons gehele terrein omgedoopt tot feest-
domein waar van 10.00 tot 17.00 uur van alles te zien en te 
beleven is. Een feest dat niemand mag missen. Met o.a.:

• Kramerij  Braderie met voor elk wat wils

• Live muziek Mart Bolt verhoogt de stemming

• Kindervertier Uw kinderen willen gewoon niet naar huis

• Ninety-nine koffi ebar Nespresso op z’n allerlekkerst 

• Barbecue Lekker proeven bij de Outdoorchef

• Oosterse keuken Altijd weer een enorm succes

• Optreden Vocalease (zaterdagmiddag)

  Opzwepend, wervelend en onvergetelijk. Zorg dat u er bij bent.

• Optreden Paul Poulissen (zondagmiddag)

  Muziek én entertainment van de bovenste plank

• Koffi etijd, Lunchtijd
  Theeparty en borreltijd
  Ultieme gezelligheid op ons grote feestterras

Zaterdag 18 en
zondag 19 juni

Tweedaags

feest vol

vertier voor

jong en oud

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

Zaterdag 18 juni
DOEDELZAK BAND

Komt allen naar
Winkelcentrum Planetenbaan!

I.v.m. vaderdag zal van 12.00 tot 14.00 uur
de “Military Tattoo”

4 drummers en 4 blazers, een mooi aantal
Schotse muziek stukken ten gehore brengen.

Voor alle vaders hebben wij natuurlijk een 
Schots presentje.

Dit klinkt als muziek in de oren!

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

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

AUTO VAN DE WEEKTYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

ALFA ROMEO 146 1.6 T.SPARK         1998 130.000  ZILV GRIJS,ER,CV,SB,RAD/CD,LMV,NIEUWE APK,  € 1.750,00 

CITROEN C2 1.4 3DRS 2005 105.000 ZILV GRIJS MET,AIRCO,CV,SB,CRUISE C,RAD/CD  € 5.950,00 

CITROEN C3 1.4 16V SENSODRIVE AUT 2004 65.000 GROEN MET,CRUISE C,AIRCO,ER,CV,SB,ABS,RAD/CD  € 5.950,00 

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

ABS,ESP,RAD/CD,REGENS,  € 15.250,00 

PEUGEOT 107 1,0 12V 5DRS 2008 44.000 BLAUW MET,ER,CV,SB,RAD/CD,AIRCO,ABS,  € 7.745,00 

PEUGEOT 206 1.4 XR 5DRS 2003 63.000 GOUD MET,LMV,ER,CV,SB  € 6.250,00 

PEUGEOT 306 5DRS 1.4 XR 1996 197.000 BLAUW MET,ER,CV,SB,MLV,LMV,ESP,  € 1.650,00 

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

PEUGEOT 406 COUPE 2.0 16V AUT 2001 97.000 BEIGE MET,LMV,ABS,RAD/CD,MLV,AIRBAGS,

CRUISE C,CLIMATE C,PARKEERS,  € 9.750,00 

PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI 2006 60.000 ROOD MET,AIRCO,ER,CV,SB,RAD/CD,

170 C (EXCL.BTW) ACHTERKLEP,IMPERIAAL MET LADDERROL,  € 7.250,00 

VOLVO V70 2.4 COMFORT LINE 2000 294.000 GROEN MET,HALF LEDER,CLIMATE C,ER,CV,SB,ESP,

CRUISE C,LMV,TREKH,  € 3.750,00 

PEUGEOT 307 2.0 SW 
AUT PACK, 2005, 98.000, 

GRIJS MET, CLIMATE C, 

CRUISE C, ER, CV, SB, TREKH, 

LMV, RAD/CD, ABS, AIRBAGS, 

PANORAMADAK

€ 10.950,00 

SLA 2 VLIEGEN IN ÉÉN KLAP!

Lekker buiten 

wandelen of 

� etsen én

De Vierklank 

bezorgen

Gedurende de zomermaanden hebben we behoefte 

aan invallers in m.n. De Bilt en Bilthoven. 

Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

MELD JE AAN!
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Een	 uitje	 naar	 de	 Efteling	 maakt	 de	
school	 om	 de	 5	 jaar	 en	 dat	 is	 elke	
keer	weer	een	succes.	Op	de	speldag	
gaan	de	kinderen	 in	gemengde	groe-
pen,	bestaande	uit	kleuters	tot	en	met	
de	 ‘bijna	 schoolverlaters’,	 samen	 de	
verschillende	spelonderdelen	af.	Deze	
onderdelen	zijn	voor	het	grootste	deel	
uitgezet	 op	 het	 vernieuwde	 school-
plein.	 Erg	 leuk	 is	 het	 te	 zien	 hoe	 de	
kinderen	 uit	 groep	 8	 er	 voor	 zorgen	
dat	ze	met	hun	hele	team	op	een	leuke	
en	 sportieve	manier	 de	 verschillende	
uitdagingen	aangaan.	Echte	teamcap-
tains	zijn	het!	Een	grote	groep	ouders	
is	hierbij	ingezet	als	spelleider	en	dank	
zij	deze	groep	enthousiastelingen	kan	
een	 dergelijke	 dag	worden	 georgani-
seerd.	 Vanwege	 het	 80	 jarig	 bestaan	
waren	 er	 extra	 onderdelen	 zoals	 een	
survivalbaan	en	een	hellingbaan	waar	
de	 kinderen	met	 een	wagentje	 vanaf	
gaan	en	onderweg	moet	laten	zien	hoe	
goed	ze	kunnen	ringsteken.

Jos	 Heuer,	 directeur	 Bedrijfsvoering	
van	 de	 Werkplaats	 Kindergemeen-
schap,	 heet	 de	 genodigden,	 onder	
wie	 wethouder	 Herman	Mittendorff,	
welkom.	Heuer	vertelt	dat	na	de	zo-

mervakantie	 2010	met	 het	werk	 van	
start	 is	gegaan.	Er	bleek	echter	eerst	
nog	 een	 aantal	 leidingen	 te	 moeten	
worden	verlegd.	In	januari	ging	de	ei-
genlijke	bouw	van	 start.	Het	nieuwe	

pand	voor	kinderopvang	is	ontworpen	
door	Snelder	Architecten	uit	Bussum.	
Dat	 bureau	 ontwierp	 eerder	 ook	 de	
nieuwbouw	voor	het	Voortgezet	On-
derwijs	 en	 de	 Kees	 Boekehal.	 Coen	
Hagedoorn	 Bouw	 is	 hoofdaannemer	
bij	de	uitvoering.	
		
Feestlied
Madelon	Boxman	had	voor	het	berei-
ken	van	het	 hoogste	 punt	 een	 speci-
aal	 lied	voor	de	 aanwezige	kinderen	
geschreven.	 ‘Oeeeeeh	 daar	 komt	
een	 groene	 plag!	Oohoeeeh	wat	 een	
mooie	dag!’,	zongen	zij	luidkeels	bij	
het	omhooggaan	van	de	hoogwerker.	
Het	nieuwe	pand	gaat	eind	dit	jaar	on-
derdak	bieden	aan	het	kinderdagver-
blijf,	de	voor-	en	naschoolse	opvang	
en	de	peutergroepen.	Naast	verschil-
lende	ruimten	voor	spelen	en	slapen,	
komt	er	ook	een	echte	kinderkookstu-
dio.	De	nieuwbouw	 is	geschikt	voor	
de	 opvang	 van	 ruim	 130	 kinderen.	
Het	driehoekige	gebouw	staat	op	een	
prachtige	plek	en	krijgt	een	opvallend	
dak	met	groene	beplanting.	Dat	loopt	
schuin	af	richting	de	kinderboerderij.	
Het	hoogste	punt	ligt	op	zeven	meter.

Kinderopvang
De	 Stichting	 Kinderopvang	 De	 Bilt	
startte	in	2000	een	samenwerking	met	
de	 Werkplaats	 Kindergemeenschap.	
Tineke	 Plessen	 is	 directeur	 van	 de	
Kinderopvang	De	Bilt.	‘De	stichting	
is	een	persoonlijk	betrokken	professi-
onele	kinderopvangorganisatie	waar-
bij	 de	 groei	 en	 ontwikkelmogelijk-
heden	van	 ieder	kind	centraal	 staan.	
We	bieden	toegevoegde	waarde	in	de	
opvoeding	 van	 kinderen	 en	 zorgen	
vanuit	een	huiselijke	sfeer	dat	kinde-
ren	zich	gewaardeerd,	op	hun	gemak	
en	 veilig	 voelen.’	Kinderopvang	De	
Bilt	kent	drie	kinderdagverblijven	en	
acht	vestigingen	voor	buitenschoolse	

opvang	verspreid	over	gem.	De	Bilt

Werkplaats
De	 Werkplaats	 Kindergemeenschap	
werd	 in	 1926	 opgericht	 door	 Kees	
Boeke.	 Hij	 had	 de	 overtuiging	 dat	
kinderen	 serieus	 genomen	 moeten	
worden	om	zo	samen	te	kunnen	bou-
wen	 aan	 een	 rechtvaardige	 en	 ver-
draagzame	samenleving.	Die	overtui-
ging	is	er	nog	steeds.	De	Werkplaats	
Kindergemeenschap	 in	 Bilthoven	 is	
een	school	voor	basis-	en	voortgezet	
onderwijs.	Het	 is	de	enige	school	 in	
Nederland	die	straks	opvang	zal	bie-
den	 voor	 kinderen	 van	 0	 tot	 en	met	
18	jaar.

Anti-poepactie van de bso de 
Blauwe Okapi maakt wat los

De kinderen en enkele pedagogisch medewerkers van de bso de 
Blauwe Okapi in De Bilt hebben dinsdag 24 mei zelfgemaakte 
vlaggetjes gestoken bij vele drollen in het Van Boetzelaerpark 

om de overlast van hondenpoep te verminderen.

Ze	hadden	ongeveer	130	vlaggetjes	meegenomen,	maar	dat	was	lang	niet	ge-
noeg	voor	het	hele	park.	Tijdens	de	actie	deelden	de	kinderen	zakjes	uit	aan	de	
hondeneigenaren	om	het	hen	gemakkelijker	te	maken	de	poep	op	te	ruimen.

Belasting
Diezelfde	dag	nog	zat	er	bij	een	drol	met	vlaggetje	een	vel	papier	geprikt,	
waarop	een	reactie	getypt	dat	deze	drol	er	niet	illegaal	lag,	maar	legaal,	omdat	
de	hondeneigenaar	belasting	betaalt	 en	dat	de	gemeente	moet	zorgen	voor	
hondenhaltes	voor	dat	geld.	Een	hondenhalte	is	een	poepzakjeskast	met	af-
valbak.	De	Blauwe	Okapi	reageerde	hierop	met	de	tekst	dat	de	hondenhaltes	
er	inderdaad	zullen	komen.	

Boete
Toch	zijn	hondeneigenaren	nu	al	verplicht	de	poep	op	te	ruimen.	Als	men	op	
heterdaad	betrapt	wordt	kan	men	een	boete	krijgen	van	60	tot	100	euro.	Bij	
drie	ingangen	van	het	park	was	uitleg	over	de	actie	opgehangen.	Die	werd	
helaas	door	onbekenden	weggehaald.	Al	met	al	maakt	de	actie	wat	los,	maar	
de	Blauwe	Okapi	hoopt	dat	het	park	weer	lekker	schoon	wordt.	

(Truus Brinkman)

9 juni hebben 3 kinderen en Truus Brinkman (Blauwe Okapi) de vlaggetjes 
(en nog veel andere rommel) in het park opgeruimd. Er lag duidelijk minder 
poep; vandaar dat de kinderen hier tevreden op het gras liggen.

Bereiken hoogste punt 
feestelijk gevierd 

door Guus Geebel

Donderdag 9 juni werd op het terrein van de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven het 
bereiken van  het hoogste punt van de nieuwbouw voor de kinderopvang gevierd. Judith Veen en 

Wim Koppen gingen om deze fase van de bouw te accentueren met een hoogwerker het dak op om 
daar de eerste plaggen te leggen voor het vegetatiedak. Verwacht wordt dat het gebouw in november 

in gebruik genomen kan worden. 

80 jaar Groen van Prinstererschool 
Dit schooljaar viert de Groen van Prinstererschool haar tachtigste verjaardag. Eerder dit jaar 

vierde de school dit met een uitstapje voor alle kinderen naar de Efteling. Nu, tegen het eind van het 
schooljaar, was er de jaarlijkse speldag. 

Wim Koppen, directeur van het basisonderwijs van De Werkplaats en Judith 
Veen, vestigingsmanager van BSO De Wilde Poema, met de eerste plaggen 
voor op het dak.

‘Oeeeeeh daar komt een groene plag!’, zingen de kinderen als de hoogwerker 
op weg is naar het dak.

Spijkerbroekhangen was een van de uitdagingen tijdens de speldag.
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Omdat	een	nichtje	Neelke	op	die	dag	
vroeg	 haar	 naar	 het	 gemeentehuis	 te	
rijden	om	het	 door	haar	 pas	verwor-
ven	 rijbewijs	 op	 te	 halen	 belandde	
ze	uiteindelijk	bij	burgemeester	Ger-
ritsen	die	een	heel	ander	verhaal	voor	
haar	had.	Neelke	heeft	 in	haar	 leven	
veel	gedaan	voor	anderen	wat	er	uit-
eindelijk	toe	geleid	heeft	dat	ze	deze	

onderscheiding	 heeft	 gekregen.	 Bur-
gemeester	 Gerritsen	 gaf	 tijdens	 de	
feestelijke	 bijeenkomst	 op	 26	 april	
daar	een	uitgebreide	opsomming	van.

Bijles
Hij	liet	zijn	gehoor	onder	meer	weten	
dat	 Neelke	 al	 bijna	 40	 jaar	 voor	 de	
klas	staat,	momenteel	in	groep	4	van	

de	School	met	de	Bijbel	in	Maartens-
dijk.	Ze	heeft	daar	een	fulltime	baan.	
Maar	 ook	 dat	 ze	 sinds	 1970	 vrijwil-
ligster	is	bij	de	zondagschool	´t	Mos-
terdzaadje	 behorende	 bij	 de	 Dorps-
kerk	 in	 Maartensdijk.	 Zorg,	 liefde	
en	verantwoordelijkheid	voor	de	aan	
haar	 toevertrouwde	 kinderen	 spelen	
nog	steeds	een	voorname	rol.	Zo	gaf	
ze	belangeloos	bijlessen	aan	kinderen	
die	 extra	 aandacht	 nodig	 hadden	 of	
ziek	waren.	Daarvoor	leverde	ze	graag	
haar	vrije	dagen	in.	Op	school	liggen	
de	speerpunten	op	het	gebied	van	re-
kenen	en	lezen.	Hierbij	houdt	Neelke	
zich	 schoolbreed	 met	 het	 leesonder-
wijs	 bezig.	Ook	op	de	 zondagschool	
zet	ze	zich	volledig	in	om,	samen	met	
anderen,	iedere	zondag	zo’n	100	kin-
deren	over	het	Evangelie	te	vertellen.	
Ze	vervult	daarin	een	sleutelrol	liet	de	
burgemeester	weten.

Familieband
Neelke	van	Ginkel	werd	geboren	aan	
de	Aanlegsteeg	maar	groeide	op	met	
haar	 familie	 aan	 de	 Dorpsweg,	 op	
het	Vinkenlaantje.	Daar	woonde	ook	
haar	 grootmoeder.	De	 onderlinge	 fa-
milieband	was	sterk.	Het	leidde	er	toe	
dat	 Neelke	 veel	 zorg	 heeft	 gegeven	
aan	 zowel	 haar	 moeder,	 die	 in	 2001	
overleed	 als	 aan	 haar	 grootmoeder	
die	in	1982	stierf.	Ze	heeft	dat	steeds	
gedaan	 met	 veel	 toewijding	 en	 blij-
moedigheid.	 Een	 blijmoedigheid	 die	
ze	ook	nu	nog	uitstraalt.	Heeft	ze	niet	
het	gevoel	gehad	dat	het	voortdurend	
klaar	staan	voor	ouders,	familie,	kerk	
en	 school	 haar	 belemmerd	 heeft	 bij	
de	 ontwikkeling	 van	 een	 persoon-
lijk	 leven?	 Stralend	 vertelt	 Neelke	
dat	 dit	 beslist	 niet	 het	 geval	 is.	 ‘Het	
hoort	bij	de	manier	waarop	 je	 in	het	
leven	staat.	Dit	komt	op	je	weg’,	ver-
telt	ze	en	is	dankbaar	dat	het	allemaal	
zo	heeft	mogen	lopen.	‘Je	krijgt	daar	

ook	de	kracht	voor’,	weet	ze.	‘Het	is	
gegaan	 zoals	 het	 is	 gegaan	 en	 dat	 is	
goed!	We	hebben	elkaar	overigens	al-
tijd	de	 ruimte	gegeven	en	dat	 is	nog	
zo.’	Neelke	vindt	dat	heel	belangrijk.	
‘Ruimte	 voor	 de	 ander,	 je	 eigenheid	
mag	naar	‘voren	komen,	je	hoeft	niet	
allemaal	 hetzelfde	 te	 zijn.	 Dat	 geldt	
ook	 op	 school’,	 zo	 vertelt	 ze.	 Nog	
steeds	 besteedt	 ze	 veel	 tijd	 aan	 het	
bezoeken	 van	 familieleden,	 ouderen	
en	 eenzamen	 die	 niet	 veel	 contacten	
meer	hebben.	Neelke:	 ‘Daar	word	 ik	
blij	van.	Het	is	ijn	als	je	op	die	manier	
een	ander	ook	blij	kan	maken.’	In	de	
woorden	van	Burgemeester	Gerritsen:	
‘Ze	is	een	luisterend	oor	voor	velen’.	

Kernwaarde
Het	 geloof	 speelt	 een	 grote	 rol	 in	
haar	 leven.	 Ze	 is	 een	 trouw	 lid	 van	
de	Dorpskerk	en	heeft	de	splitsing	in	
de	 Hervormde	 Kerk	 die	 ontstond	 na	
het	‘Samen	op	weg	proces’	altijd	be-
treurd.	Voor	haar	is	dat	wat	de	mensen	
verbindt	 in	 het	 geloof	 en	 wat	 ze	 sa-
men	daarin	belijden	veel	belangrijker	
dan	wat	ze	verdeelt.	‘Daarbij	gaat	het	
toch	 vaak	 om	 gewoonten	 en	 minder	
belangrijke	dingen’,	is	ze	van	mening.	
Ze	wil	echter	 trouw	blijven	aan	haar	
eigen	kerk.	Kernwaarde	is	vertrouwen	
in	God	hebben	en	Hem	nodig	hebben.	
Bidden,	lezen	in	de	Bijbel	en	het	be-
studeren	van	de	Schrift	zijn	belangrij-
ke	elementen	 in	haar	 leven.	Het	mo-
gen	 vertellen	 hierover	 aan	 kinderen	

op	zondag	doet	ze	heel	erg	graag.	‘Je	
moet	het	daarbij	niet	te	moeilijk	ma-
ken’,	vindt	ze.	 ‘God	hoort	het	gebed	
en	de	Bijbel	geeft	duidelijkheid	over	
de	 zin	 en	het	 doel	 van	het	 leven’,	 is	
haar	ervaring.	In	haar	boekenkast	zien	
we	 naast	 geschiedenisboeken	 ook	
verschillende	 theologische	 werken	
We	komen	Nietzsche	tegen	maar	ook	
de	boeken	van	Nico	ter	Linden:	‘Het	
verhaal	gaat’.

Niet op de voorgrond
Dienen	 is	 wel	 het	 belangrijkste	 ele-
ment	 dat	 in	 haar	 bestaan	 een	 rol	
speelt.	 Ze	 deed	 het	 een	 leven	 lang	
zonder	 daar	 ook	 maar	 iets	 voor	 te-
rug	te	verwachten.	Gerritsen:	‘U	bent	
daarin	 met	 ontzag	 te	 bewonderen.	
De	 taal	 van	uw	hart	maakt	 ons	 stil!’	
‘Dat	zijn	veel	te	grote	woorden’,	vindt	
Neelke.	‘Ik	vind	het	prettig	om	wat	op	
de	achtergrond	te	blijven.	Ik	hoef	niet	
zo	nodig	op	de	voorgrond	te	staan.	Ik	
doe	de	dingen	graag	wat	kleinschalig	
en	 in	mijn	 eigen	omgeving.’	Ze	ver-
telt	het	weer	met	die	stralende	blik	die	
duidelijk	 maakt	 je	 met	 iemand	 praat	
die	voor	de	 ander	openstaat.	 Iemand	
die	 veel	 voor	 anderen	 gedaan	 heeft,	
nog	 steeds	 doet	 en	 daarin	 volledig	
haar	 vervulling	 gevonden	 heeft.	 Ze	
werd	 daarbij	 geïnspireerd	 door	 haar	
geloof.	Of,	zoals	de	burgemeester	het	
uitdrukte:	‘Die	inspiratie	maakt	u	een	
stille	in	den	lande.	De	samenleving	is	
u	veel	dank	verschuldigd.’	

Skatebaan oficieel geopend

De	Skatebaan	aan	de	Biltse	Rading	in	De	Bilt	ligt	er	inmiddels	al	weer	een	
tijdje.	Een	groep	skaters	uit	de	gemeente	diende	in	2004	een	verzoek	in	voor	
een	eigen	skatebaan.	De	populaire	skategelegenheid	bij	de	Noorderkroon	
moest,	omdat	deze	niet	meer	aan	de	veiligheidseisen	voldeed,	verwijderd	
worden.	Ook	waren	skaters	vaak	actief	in	de	Kwinkelier	waar	de	gebruikte	
elementen	 niet	 geschikt	 waren	 voor	 dat	 doeleinde.	 Daarnaast	 zorgde	 het	
voor	overlast	voor	het	winkelend	publiek.	Kortom	er	was	grote	behoefte	
aan	een	eigen	plek.	Met	de	komst	van	de	nieuwe	skatebaan	is	deze	behoefte	
vervuld.	Na	de	oficiële	opening	door	wethouder	Arie-Jan	Ditewig	vertelde	
Frans	Poot	namens	het	platform	Respectvol	Samenleven	De	Bilt	iets	over	
de	geschiedenis	 en	wording	van	de	 skatebaan.	Daarna	volgde	 een	 skate-
wedstrijd	waarbij	de	lokale	jeugd	het	op	nam	tegen	nationale	kampioenen.	
[HvdB]	

De	groep	bestond	uit	Marilou	Boddé,	
Moira	 Lanters,	 Gilles	 Hagen,	 Linda	
van	 der	 Vaart,	 Jeffrey	 van	 Putten,	
Bas	Fürst	en	Anton	Moggré;	allemaal	
VWO-5	 leerlingen	 van	 Het	 Nieuwe	
Lyceum	te	Bilthoven.	Docente	Hellen	
Dil-van	 Apeldoorn	 was	 begeleidster	
van	de	geselecteerden.	

Kennen
Marilou	Boddé	vertelt	over	haar	bele-
venissen:	‘Het	doel	van	dit	forum	was	
om	 als	 jonge	 generatie	 na	 te	 denken	
over	 problemen	 waar	 de	 Europese	
Unie	 mee	 te	 kampen	 heeft	 en	 moge-
lijke	oplossingen	te	bedenken.	Enkele	
onderwerpen	 die	 behandeld	 werden	
waren	 ‘de	 toetreding	 van	 Turkije	 tot	
de	Europese	Unie’,	 ‘hoe	moet	de	EU	
reageren	 op	 de	 politieke	 veranderin-
gen	 in	 Noord	 Afrika	 en	 het	 Midden	

Oosten’	en	‘wat	is	het	beste	beleid	om	
de	Europese	Unie	uit	de	economische	
crisis	 te	 hijsen’.	 Tijdens	 het	 forum,	
dat	 plaatsvond	 op	 de	 meest	 prestigi-
euze	 school	 van	Turkije,	 het	 Roberts	
College,	waren	alle	deelnemers	opge-
splitst	in	commissies;	elke	commissie	
bestond	uit	ongeveer	 tien	deelnemers	
van	 verschillende	 nationaliteiten	 en	
hield	 zich	 bezig	 met	 één	 onderwerp.	
Toch	zijn	we	niet	alleen	maar	met	deze	
problemen	bezig	geweest,	het	ging	er	
ook	om	elkaar	en	elkaars	cultuur	beter	
te	leren	kennen.	Daarom	hadden	we	de	
eerste	dag	teambuilding.	Door	middel	
van	het	spelen	van	spelletjes	en	het	uit-
voeren	van	opdrachten	leerde	je	elkaar	
beter	kennen	en	meer	vertrouwen’.	

Ervaren
Anton	Moggré	vertelt:	‘In	de	Eurovil-

lage	was	er	’s	avonds	gelegenheid	el-
kaar	wat	beter	te	leren	kennen.	Iedere	
nationale	 delegatie	 kreeg	 één	 tafel	
toegewezen	 om	 in	 te	 richten	 naar	 de	
sfeer	van	hun	land	en	uit	te	stallen	met	
eten	dat	 typerend	was	voor	hun	 land.	
Dit	was	een	hele	 leuke	manier	om	in	
contact	 te	 komen	 met	 alle	 15	 verte-
genwoordigde	nationaliteiten.	Daarna	
was	 het	 tijd	 om	 te	 beginnen	 met	 het	
schrijven	 van	 onze	 resoluties,	 waar-
bij	gelijk	het	proijt	van	de	 teambuil-
ding	merkbaar	was.	Marilou:	‘Tussen	
het	 schrijven	 van	 de	 resolutie	 en	 het	
voorleggen	 van	 de	 resolutie	 aan	 het	
Jeugdparlement	 tijdens	 de	 General	
Assembly	hadden	we	nog	één	dag	om	
de	puntjes	op	de	i	te	zetten	en	je	per-
fect	voor	te	bereiden	om	de	resolutie	te	
verdedigen’.	
In	 de	 General	 Assembly	 kwamen	

alle	 deelnemers	 samen	 en	 één	 voor	
één	werden	de	 resoluties	 voorgelegd,	
werd	 erover	 gediscussieerd	 en	 werd	
tenslotte	gestemd	of	de	resolutie	aan-
genomen	werd.	Marilou:	‘Ik	denk	dat	
het	 belangrijkste	 wat	 ik	 geleerd	 heb,	
is	dat	wanneer	je	genoeg	gemotiveerd	
bent	en	genoeg	gemotiveerde	mensen	
aan	kunt	trekken,	je	de	wereld	echt	een	

klein	 beetje	 veranderen.	 Bovendien	
heb	ik	zoveel	inspirerende	en	bovenal	
leuke	 mensen	 ontmoet,	 waar	 ik	 mis-
schien	nog	wel	heel	lang	contact	mee	
zal	hebben.	Het	meest	waardevol	voor	
mij	is	dan	ook	niet	de	kennis	die	ik	heb	
opgedaan	over	de	onderwerpen,	maar	
de	ervaringen	en	de	nieuwe	contacten	
die	ik	heb	opgedaan’.	

HNL naar EJP in Istanbul
door Henk van de Bunt

Een delegatie van Het Nieuwe Lyceum te Bilthoven was door het Europees Jeugdparlement 
geselecteerd om mee te doen aan een internationaal forum in Istanbul van 16 tot en met 22 mei jl. Er 
waren vijf Nederlandse scholen naar diverse sessies van het Europese Jeugdparlement afgevaardigd. 

Het Nieuwe Lyceum was als enige Nederlandse school in Istanbul vertegenwoordigd.

Voor Marilou Boddé en Anton Moggré waren de ervaringen en de nieuwe 
contacten in Istanbul erg belangrijk.

Neelke van Ginkel: 
een leven lang dienstbaar

door Martijn Nekkers

‘Ik vind niet dat ik het verdiend heb, maar ik aanvaard het wel met dankbaarheid. Ik vind het ook 
heel bijzonder dat iemand dit voor mij geregeld heeft!’ Woorden van Neelke van Ginkel (59) als 

reactie op haar benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, eind vorige maand.

Mevr. van Ginkel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.



	De	Vierklank	 17	 15	juni	2011

Sporten	 houdt	 je	 jong.	Kijkend	 naar	
Harry	Sikkema	is	dat	statement	mak-
kelijk	 te	 verdedigen.	 De	 39-jarige	
Bilthovenaar	 heeft	 het	 lichaam	 van	
het	 jonge	god.	 ‘Al	heb	ook	 ik	even-
goed	genoeg	 te	kampen	met	pijntjes	
en	 ziektes’,	 zegt	 hij	 ter	 verdediging	
dat	hij	ook	 slechts	 een	mens	 is.	Een	
verkoudheidje	dreigt	 zelfs	 een	nade-
rende	 (trainings-)wedstrijd	 in	 Breu-
kelen	in	de	weg	te	staan.	‘Oefenen	of	
niet.	Daar	baal	ik	echt	link	van.’

Atletenlijf
Sikkema’s	 atletenlijf	 komt	 hem	 ze-
ker	niet	vanzelf	aanwaaien.	Zo’n	6,5	
jaar	 geleden	 begon	 hij	 pas	 relatief	
laat	echt	fanatiek	te	sporten.	‘Tijdens	
mijn	 studie	 deed	 ik	 nagenoeg	 niks	
aan	sport.	Ik	rookte	zelfs.	Toen	zag	ik	
er	heel	anders	uit.	De	foto’s	daarvan	
krijg	jij	niet	te	zien’,	grapt	hij.	Op	een	
gegeven	 moment	 was	 hij	 het	 zat	 en	
ging	hij	aan	zijn	conditie	werken.	Hij	
had	 al	 een	 basis	 al	 wedstrijdzwem-
mer.	‘Toen	begon	ik	ook	te	hardlopen.	
Maar	geloof	het	of	niet:	het	begon	bij	
mij	ook	gewoon	met	een	rondje	in	het	
park.’	
Het	zit	in	zijn	aard	opgesloten	om	de	
lat	 steeds	hoger	 te	 leggen.	 ‘Het	park	
werd	al	gauw	vijf	kilometer.	Vijf	werd	
tien.	Tien	vijftien.	Naarmate	dat	 lan-
gere	 afstanden	 me	 ook	 gemakkelijk	
afgingen,	begon	ik	aan	de	marathon	te	

denken.’	Tegenwoordig	is	sporten	een	
verslaving.	 ‘Ik	moet	het	niet	 in	mijn	
hoofd	 halen	 om	 twee	 dagen	 niet	 te	
sporten.	Dan	stuiter	ik	door	het	huis.	
Ja,	ik	ben	verslaafd.	Ontkennen	heeft	
geen	zin.	Dat	fanatisme	is	direct	ook	
mijn	 valkuil.	 Soms	 ga	 ik	 door	 mijn	
grenzen	heen.	Ik	ben	van	nature	heel	
competitief.’
Uiteindelijk	 heeft	 hij	 het	 advies	 om	
niet	mee	te	doen	aan	de	kwarttriatlon	
in	Breukelen,	waar	hij	 tweede	bij	de	
masters	en	zesde	overall	werd,	ook	in	
de	wind	geslagen.

Sportpanorama
Hij	vermoedt	dat	zijn	fanatisme	voor	
de	 duursporten	 begonnen	 is	 toen	 hij	
tv	aan	het	kijken	was.	‘Naar	AVRO’s	
Sportpanorama.	 Een	 tv-programma	
over	 sport.	 Daar	 zonden	 ze	 beelden	
uit	van	de	Ironman	op	Hawaii	(zwem-
men	over	3,86	kilometer,	wielrennen	
over	 180,2	 kilometer	 en	 hardlopen	
over	 de	 marathonafstand	 van	 42	 ki-
lometer.	 Ik	 raakte	 gefascineerd	 door	
Axel	 Koenders.	 Een	 legendarische	
triatleet.’	Hij	besloot	zelf	later	eens	te	
informeren	 bij	 de	 triatlonvereniging	
in	Soest.	‘Het	begon	met	een	training.	
Daar	 kwam	 ik	 makkelijk	 mee.’	 Ook	
nu	 legde	 hij	 de	 lat	 steeds	 weer	 een	
stukje	 hoger.	Al	 gauw	 werd	 de	 trai-
ning	 een	 kwart-triatlon.	 Een	 kwart	
werd	 een	 halve.	 En	 een	 halve	 werd	

een	hele.	‘Ik	had	in	het	begin	niet	ver-
wacht	dat	ik	het	zou	kunnen.’
Sporten	 is	voor	hem	 lifestyle.	 ‘Al	 is	
en	 blijft	 het	 ook	 een	 hobby.	 Ik	 ver-
dien	 er	 helemaal	 niks	 mee.	 Sterker,	
er	gaat	ontzettend	veel	geld	in	zitten.’	
Wel	 een	 serieuze	 hobby,	 want	 Sik-
kema	heeft	meerdere	trainers	tot	zijn	
beschikking.	Een	die	let	op	zijn	voe-
ding,	één	die	de	algehele	trainingsop-
bouw	verzorgt	en	ook	nog	een	men-
talcoach.	‘Je	moet	deze	sport	ook	niet	
zomaar	doen.	 Je	verbrandt	meer	dan	
er	binnenkomt.	Het	vraagt	nogal	wat	
van	je	lichaam.’	

Veloit
Gelukkig	heeft	hij	met	zijn	team,	het	
Veloit-team,	een	goede	sponsor.	An-
ders	was	het	helemaal	ondoenlijk	ge-
weest.	De	ietsen	worden	geinancierd	
door	Stichting	Duursport	Nederland.	
Sikkema	zelf	 is	zelfstandig	onderne-
mer	 en	 kan	 daardoor	 zijn	 tijd	 goed	
indelen.	 Zijn	 leven	 is	 ingericht	 rond	
zijn	 sport.	 ‘Mijn	 vriendin	 accepteert	
het	 ook.	Ze	 gaat	 gelukkig	 vaak	mee	
naar	de	wedstrijden.	En	ze	pruimt	me	
zelfs	op	wedstrijddagen.	Volgens	mij	
ben	ik	dan	niet	te	genieten.’
Hij	doet	mee	aan	verschillende	wed-
strijden	 lopen,	 ietsen	 en	 zwemmen.	
Hoogtepunten	zijn	de	Powerman	(du-
atlon,	 oftewel	 hardlopen	 en	 ietsen).	
En	 vooral	 dus	 de	 Ironman	 (de	 triat-

lon	 bestaande	 uit	 1	 uur	 zwemmen,	
5	 uur	 ietsen,	 en	 3	 uur	 lopen).	 Die	
laatste	 loodzware	 discipline,	 waarin	
hij	dus	 ruim	negen	uur	achtereen	op	
topintensiteit	sport,	is	zijn	passie.	‘Je	
moet	 de	 dag	 in	 brokken	 delen.	 An-
ders	 is	 het	 niet	 op	 te	 brengen.	 Voor	
de	 start	 bedenk	 ik	 een	 raceplan.	Elk	
deel	 beschouw	 ik	 als	 afzonderlijk	
onderdeel.’	In	die	discipline,	de	Iron-
man,	 is	 er	 één	 summum:	het	WK	 in	
Hawaii.	Zijn	hele	 trainingsschema	is	
er	op	afgestemd.	‘Ik	train	er	een	half-
jaar	speciiek	voor.	Binnenkort	ga	 ik	
naar	Zwitserland	om	me	 te	proberen	

te	 kwaliiceren	 voor	 dat	 evenement.	
Het	moet	me	lukken.	Daar	wil	ik	nog	
een	keer	bijzijn.	Het	WK	in	Hawaii,	
dat	is	mijn	droom.’

Prestaties Harry Sikkema
2008:	 3de	 plaats	 EK	 cross-triatlon	
Ameland	(leeftijdsgroep	35-39	jaar)
2008	10de	WK	ironman	70.3	Florida	
(leeftijdsgroep	35-39	jaar)
2009	 9de	 NK	 overall	 langeafstands-
triatlon	Almere
2011	3de	NK	powerman	duatlon	(he-
ren40)	 en	 2de	 bij	 de	 halve	 triathlon	
van	Nieuwkoop	bij	de	masters.

Het	Cruyff	Courts	Kampioenen	toer-
nooi	 is	een	landelijk	toernooi,	waar-
aan	alleen	teams	mogen	meedoen	uit	
plaatsen	waar	een	Cruyff	Court	 ligt.	
Dit	 jaar	 waren	 het	 meer	 dan	 1.000	
teams.	 Sebastiaan	 Klok,	 werkzaam	
voor	de	Gemeente	de	Bilt	als	Combi-
natiefunctionaris	Sport	van	Doe	Mee	
De	 Bilt:	 ‘De	 meiden	 van	 het	 team	
uit	De	Bilt	komen	van	de	Groen	van	
Prinsterer-	,	Poolster-	,	Rietakker-	en	
Laurensschool	 en	 totaal	 zijn	 zij	met	
9	speelsters.	Doordat	wij	vanuit	Doe	
Mee	De	Bilt	 de	kwart	inale	op	ons	
Cruyff	Court	hebben	georganiseerd	is	
de	aandacht	van	de	kinderen	getrok-
ken	en	hebben	de	meiden	uiteindelijk	
zelf	een	team	gemaakt.	Dit	team	be-
stond	in	eerste	instantie	uit	7	meiden,	
maar	later	uiteindelijk	uit	9.	Ze	ken-
nen	elkaar	allemaal	vanuit	de	buurt’.

Teams
Voorheen	 moesten	 de	 teams	 afkom-
stig	 zijn	 van	 dezelfde	 school,	 maar	
dat	 hoeft	 dit	 niet	 meer	 en	 kunnen	
vrienden/vriendinnen	 met	 elkaar	
een	 team	vormen.	De	 teams	bestaan	
minimaal	 uit	 6	 spelers	 en	maximaal	
uit	10.	Tijdens	de	wedstrijd	zijn	er	6	
spelers	in	het	veld,	waarvan	1	keeper	
en	 5	 veldspelers.	 Het	 team	 heeft	 de	
eerste	 kwart	 inale	 gewonnen	 tegen	
teams	 uit	 Utrecht	 en	Amersfoort	 en	

daarna	de	halve	inale	gewonnen	van	
Almere	 en	 De	 Ronde	 Venen.	 Daar-
mee	werden	ze	kampioen	van	de	re-
gio	Midden	Nederland.	Als	winnaar	
van	de	 regio	mochten	ze	 in	Amster-
dam	strijden	in	de	landelijke	inale.	8	
teams	uit	heel	Nederland	namen	hier	
deel	aan.	
Op	zaterdag	28	mei	 speelden	zij	 bij	
het	Olympisch	stadion	in	Amsterdam	

die	grote	landelijke	inale.	Hier	heb-
ben	 ze	 zich	 uiteindelijk	 als	 tweede	
van	 heel	 Nederland	 geplaatst.	 Wet-
houder	 Herman	 Mittendorff:	 ‘Een	
prestatie	die	het	verdient	om	beloond	
te	 worden.	 Als	 gemeente	 zijn	 wij	
trots	op	dit	resultaat	en	vinden	we	het	
mooi	om	te	zien	dat	het	Cruyff	Court	
jongeren	uit	de	buurt	bij	elkaar	brengt	
om	samen	te	sporten’.	

Ironman Harry Sikkema: 
‘Hawaii is mijn droom’

door Ido Dijkstra

Wat bezielt een mens om ruim negen uur lang achtereen op topintensiteit te gaan sporten? 
Ongebreideld fanatisme, stelt Harry Sikkema, triatleet uit Bilthoven. ‘Ik ben van nature heel 

competitief. Maar geloof het of niet: het begon bij mij met een rondje park.’

Meidenteam Cruyff Courts gehuldigd
door Henk van de Bunt

Woensdag 8 juni bezocht wethouder Herman Mittendorff het Cruyff Court aan de Buys Ballotweg in 
De Bilt voor een huldiging van het Biltse meidenteam van de Cruyff Courts Kampioenen. Het Cruyff 
Court meidenteam, bestaande uit 9 meiden uit De Bilt, is kampioen geworden van de regio Midden 

Nederland en behaalde bij de landelijke inale een fraaie tweede plek.

Om de meiden te feliciteren met het behaalde resultaat overhandigde de 
wethouder het team een taart, waarvan de meiden zichtbaar genoten. 

M.i.v. zaterdag 4 juni behoort Martin Koudijs (docent Judokan) bij de 
‘Top 7 scheidsrechters’ van Judo Bond Nederland. Het Bestuur van het 
Maartensdijkse Judokan verraste Martin met een bloemetje.  (Adrie de Vries)

Biltse Motorrijders 
Avondrit

Zaterdag	18	Juni	organiseert	de	BMV	(Biltse	Motorrijders	Vereniging)	haar	
jaarlijkse	avondrit;	een	rondrit	van	100	km.	De	motorrijders	verzamelen	om	
19.00	uur	bij	de	Qwibus	Hessenweg	169	te	De	Bilt,	vanwaar	om	19.30	uur	
vertrokken	wordt.	Er	wordt	vertrokken	in	2	of	3	groepen	afhankelijk	van	de	
hoeveelheid	motoren	die	aan	de	avondrit	meedoen.
Schroom	niet	om	een	keer	mee	te	rijden,	mocht	je	een	motor	hebben.	Rond	
22.00	uur	is	men	terug	bij	de	Qwibus,	waar	dan	nog	gezellig	wat	nagepraat	
kan	worden.	Voor	meer	info	tel:030	2283664.



GARAGEVERKOOP 25 juni 
10-16u grote verscheiden-
heid van fiets tot (kinder)
kleding en alles wat daartus-
sen past. Voordorpsedijk 20, 
Groenekan.

HARSMODELLEN gezocht 
voor benen, armen, oksels m/v. 
Bel 06-46045071 of mail naar 
kimvp@live.nl
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Te koop aangeboden
Nieuwe SCOOTMOBIEL 
slechts 2 x mee gereden. 
Nieuwwaarde € 2650,-  
Nu € 900,-. Tel. 06-51169667

Wegens beëindigen hobby 
‘KAARTEN maken’, alle 
hobbymaterialen o.a. scha-
ren, papier, ponsjes, 3D 
plaatjes enz., enz. t.e.a.b. Tel.  
030-2202996

Zeer snelle Dell Desktop PC 
Windows 7 in goede staat.  
€ 150,-. Tel. 06-29506849

Strijkplank ‘Brabantia’ 40cm 
br. Met mouwplankje. € 20,-. 
Aardappelschrapmachine 
‘Martex’. € 12,50. Tel.030-
2202996

5 Merkoverhemden dress. 
Voor onder colbert of kostuum 
mt. 37. € 9,- per stuk. Wit hout 
ladenkastje, 3 laden 60x78x48. 
€ 12,50. Tel. 030-2202996

6 gele zwemplankjes, rub-
ber. € 5,- per stuk. Tel. 030-
2202996

Keukentafel met formica 
blad, chroompoten 80x50x70. 
€ 10,-. Nieuw: De kleine 
Winkler Prins, 20-delig. 
€ 49,-. Tel. 030-2202996

2 Weekend sporttassen. € 6,- 
en € 10,-. Zak met gekleurde 
plastic blokken, voor peuter. 
€ 5,-. Tel. 030-2202996

2x 1-pers. dekbedhoezen 
‘Hema’ groen/wit streep van 
€ 29,- voor € 10,- per stuk. 
Nieuwe attaché koffer zwart 
+ slot ‘Berghoff’ 45x32x11. 
€ 12,50. Tel. 030-2202996

Nieuw wit ventilatorkacheltje 
2000 watt. Voor bijv. camping. 
€ 10,-. Tel. 030-2202996

Trolley reiskoffer blauw op 
wieltjes + slot, kan als handba-
gage. € 15,-. 20 Verschillende 
‘Doe-boekjes’ voor o.a. kaar-
ten maken. € 2,- per stuk. Tel. 
030-2202996

Metalen kolenkit wit geschil-
derd. € 10,-. Houten harmo-
nica wijnrek voor 10 flessen. 
€ 5,-. Nieuwe dames boot-
schoenen, bruin leer, maat 38. 
Van € 89,- voor € 49,-. Tel. 
030-2202996

Kristal te koop aangeboden: 
10 kristallen schotels en 
onderzetters plus 13 messen-
leggers. In 1 koop € 45,-. Tel: 
030-6957756

Combicamp vouwwagen: te 
koop aangeboden, combicamp 
vouwwagen 1984. Eenvoudige 
en praktische vouwwagen, 
staat binnen 1 minuut. Voor 
de liefhebber € 50,-. Tel: 030-
6957756

Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

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

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

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

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

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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garage's, etc. 
Saus- en schilderwerk binnen mogelijk; bezemschoon opleve-
ring. Wij geven de hoogste prijs voor al uw loop- en sloopauto's 
en (brom)fietsen. Gespecialiseerd in oud speelgoed zoals Dinky 
Toys. nolsssservice3@gmail.com / Telefoon 06 50 89 72 62

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken. Tel. 
0346-281444 / 06-36142989 www.kvdwmakelaardij.nl

Van Dam Bedrijfsdiensten zoekt een Parttime schoonmaak-
medewerkster, voor 2 avonden in de week in Maartensdijk. 
Leeftijd vanaf 18 jaar. Het is van belang dat u nauwkeurig en 
zelfstandig kunt (leren) werken en de Nederlandse taal in woord 
en geschrift beheerst. Bent u geïnteresseerd? Bel 0297-255683

Bied jij ouderen graag een helpende hand? Zoek jij een 
leuke, sociale baan in de zorg als zorgassistent en ben je 
beschikbaar op avonden van 19.00 tot 22.00 uur? Ga ervoor 
en neem contact op met Meta Sleijster van Wooncentrum 
Schutsmantel, Gregoriuslaan 35 te Bilthoven, 030-228 69 11. 
Solliciteer via  www.warandeweb.nl

Cursussen
Workshop spekstenen. Werk met uw handen vanuit uw hart 
en creëer uw eigen beeld op 24 juni in Westbroek. Geheel ver-
zorgde dag incl. koffie/gebak, rijke lunch, thee complet. Een 
bijzondere dag voor u zelf, waarin u uw creativiteit kunt uiten, 
in een kleine groep. Info: 0346-281266 of 06-11168249 van 
Marianne Loggers.

Gratis af te halen: partijtje 
natuurstenen voor in de tuin. 
Tel. 0346- 213425
Bovenfrees met freesjes € 15,-. 
Flinke bankschroef € 15,-. Tel. 
06-26080211

Schuurmachine € 10,-. 
Poetsmachine € 7,50. Tel. 
06-26080211 
Soldeerpistool € 10,-. 
Soldeerbouten € 10,-. Tel. 
06-26080211 
Luchttackers € 40,-. Div. pij-
pensnijders in koffer € 35,-. 
0346-281334 
Soldeerstations € 20,-. 
Groepenkast € 10,-. 0346-
281334

Cirkelzaag, elektra Beckum. 
€ 40,-. Waterpas 1m. lang. 
€ 20,-. Tel. 0346-214026

Slijpsteen, creusen. € 50,-. 
Diaprojectortafel + scherm. 
€ 10,-. Tel. 0346-214026

Oud driehoek stoeltje met 
gedraaide pootjes in goede 
staat met rieten zitting. € 30,-. 
Tel. 06-53611848

Ned. Vlag afm. 90x150 cm. 
€ 5,-. Tel. 0346-214084 (Te 
gebruiken voor vele doelein-
den)

Eetkamer kinderstoel ook als 
los te gebruiken. € 20,-. Tel. 
0346-214084

Ouderwetse poppenwagen van 
riet met houten wieltjes i.z.g.s. 
€ 20,-. 2 Oude schilderijtjes 
van slaap+kijk kind. € 10,-. 
Tel. 0346-214065

Photosmart F 4580 all in one. 
Gekocht 13-8-’10, bon aan-
wezig, met nieuwe inktpatr. 
€ 50,-. Tel. 0346-214065

Computer bureau 80x60x75 
+ hoger plankje v. beeldsch 
z.g.a.n. € 30,-. Tel. 0346-
214065 of 06-29506849

Oude barometer uit grootmoe-
ders tijd, jaren ’50. € 25,-. Tel. 
06-44420668

Te koop gevraagd
Wie heeft er ZEGELTJES over 
van de C1000. Ik ben er erg 
blij mee. Tel. 0346-214084

35 GRINDTEGELS van 
60x40x5 cm. Tel. 06-52603301 
of 035-5771980

Fietsen/brommers
Mooie trekking bike fiets. 
€ 49,-. Tel. 030-2281085

Damesfiets Raleigh, 5 ver-
snellingen. € 49,-. Tel. 030-
2281085

Jongensfiets in goede staat. 
€ 47,50. Meisjesfiets in 
goede staat. € 47,50. Tel. 
06-50453740

Herenfiets in goede staat. 
€ 47,50. Damesfiets in 
goede staat. € 47,50. Tel. 
06-50453740

Personeel gevraagd
TPE, Utrecht zoekt per direct 
een junior magazijnmedewer-
ker m/v. Zie pag. 10

Personeel aangeboden
REPARATIE Luxaflex, lamel-
len, rolluiken en zonnescher-
men, ook elektrisch. Hans 
06-26604779 Groenekan

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

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

Let op! BETTY’S CORNER 
is van 02/07 t/m 01/08 op 
vakantie. Maak nu nog gauw 
een afspraak: 06-33722022. 
Elke woensdag/ vrijdag en 
vrijdagavond in Maartensdijk. 
Zorg voor uw haar!

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

Femtastic is jarig
Dansstudio Femtastic bestaat dit seizoen 5 jaar en viert dat met een tweetal 
jubileumshows in het HF Witte Centrum te De Bilt op 18 juni. Er worden twee 
shows gegeven. ’s Middags kinderen en beginners, ’s avonds de gevorderden.
Er wordt een eigen theater gebouwd, met gezellige zitjes, hapjes op tafel en 
een bar. Het niveau van de (wedstrijd-)teams is in de afgelopen jaren aardig 
gestegen en zij tonen graag hun nieuwe acts. De avondshow start om 20.00 uur.
Na de show is er een after party. Er is dan gelegenheid om onder het genot 
van een drankje bij te praten en natuurlijk te dansen. Kaarten voor de gehe-
le avond kosten 10 euro per stuk, dit is incl. hapjes, welkomstdrankje en de 
entree van de after party en zijn aan te vragen via femtastic@planet.nl .  
Zie ook  www.femtastic.nl

Een van de showteams.

Jubileum Bigband 
Muziekschool

Zaterdag 18 juni is er een feestelijk dubbelconcert door de Bigband van de Bilt-
se Muziekschool en Bigband De Kom Nieuwegein. 
Aanvang 16.00 uur in zaal ‘De Bunte’ van de Biltse Muziekschool, Henrica van 
Erpweg 2 te De Bilt. Info e: info@biltsemuziekschool.nl

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u? 

Bel dan 0346 21 19 92

U zoekt 

U vindt
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Hertha	 was	 nog	 kanshebber	 -	 samen	
met	DEV	en	Cobu-boys	-	op	promotie	
naar	de	3e	klasse.	Maar	wie	de	spelers	
en	ook	de	technische	staf	kent	weet	dat	
SVM	na	4	keer	winst	in	deze	noodza-
kelijke	 nacompetitie	 ook	 de	 laatste	
wedstrijd	wilde	winnen.	Met	een	wat	
aangepaste	opstelling	-	de	jonge	talen-
ten	Wessel	Schuller,	Diederik	Hafke-
meijer	 en	 keeper	 Max	 Koetze	 ston-
den	 in	de	basis	 -	begon	SVM	wat	 te	
slap	aan	de	wedstrijd.	Er	werd	teveel	
ruimte	weggegeven	aan	de	spitsen	van	
Hertha,	waardoor	het	binnen	10	minu-
ten	 al	 1-0	 voor	 de	 gastheren	 stond.	
Maar	komt	SVM	ach-
ter	dan	staat	good	old	
Marco	Willemse	 -	de	
Vennegoor	 of	 Hesse-
ling	 van	 SVM	 -,	 op	
de	 juiste	 plaats	 om	
de	 gelijkmaker	 in	 te	
koppen	na	een	goede	
voorzet	 van	 aanvoer-
der	 Kevin	 van	 Dron-
kelaar.	Wie	dacht	dat	
SVM	 er	 een	 schepje	
bovenop	 zou	 doen	
keek	 zijn	 ogen	 uit.	
Wel	werd	er	nu	snel-
ler	 en	 gevaarlijker	
gecombineerd,maar	
binnen	 een	 half	 uur	

stond	de	geel/blauwe	brigade	met	3-1	
achter!	De	slotfase	van	de	eerste	helft	
was	 weer	 voor	 SVM:op	 karakter	 en	
beter	 spel	 scoorden	 talent	 Diederik	
Hafkemeier	 met	 een	 knap	 afstands-
schot	de	3-2	en	wie	anders	Marco	dan	
Willemse	(kopbal)	(alweer)	de	3-3.

Rust
Na	de	verdiende	rust	gaf	SVM	de	toon	
aan.	Djoey	Engel	kreeg	zijn	publieks-
wissel	(hij	gaat	bij	SV	Loosdrecht	2e	
klasse	 zaterdag	voetballen).Tom	Jan-
sen	viel	sterk	in.	Topscoorder	Mike	de	
Kok	maakte	de	3-4	en	een	met	10	man	

spelend	Hertha	vocht	voor	de	gelijk-
maker.	De	sterk	keepende	Max	Koet-
ze	 voorkwam	 de	 gelijkmaker.	 SVM	
kreeg	 veel	 ruimte	 en	 benutte	 van	 de	
vele	kansen	er	 te	weinig.	Richard	de	
Groot	 (vaste	 keeper	 en	 ingevallen	
voor	 Ricardo	 van	 de	 Goede)	 mocht	
het	 in	 de	 spits	 proberen	 en	 scoorde	
de	3-5	en	bijna	nog	de	3-6.	Een	wat	
te	 slap	 gestart	 SVM	 kwam	 sterk	 te-
rug.	 Hertha	 blijft	 gewoon	 in	 de	 4e	
klasse	voetballen.	DEV	en	Cobu	boys	
promoveren	naar	 de	3e	klasse.	SVM	
heeft	er	weer	drie	groeibriljantjes	bij!	
Samen	met	de	mix	van	ervaring	en	ta-
lent	biedt	het	nieuwe	seizoen	genoeg	
perspectief	voor	een	plaats	in	de	mid-
denmoot.	Op	2	augustus	begint	na	de	
welverdiende	vakantie	de	eerste	 trai-
ning	al	weer.

Richard de Groot mocht het in de 
spits proberen en scoorde de 3-5.

SVM drie trainers rijker
Afgelopen	seizoen	hebben	3	 leden	 /	 spelers	van	SVM	–	Remco	van	den	
Brink,	Sjoerd	Harte	en	Bonnie	Steeman	-,	op	verzoek	van	het	bestuur	de	
KNVB	 cursus	Trainer	Coach	 3	 (TC3)	 gevolgd.	Onlangs	 beëindigden	 zij	
deze	opleiding	succesvol

Deze	zeer	intensieve	cursus	waarvoor	men	vaak	twee	avonden	in	de	week	
naar	cursus	moest	en	vaak	ook	naar	een	andere	club	om	proeftrainingen	af	
te	leggen,	is	vorige	maand	afgesloten.	Afgelopen	weken	hebben	zij	daar-
voor	examen	moeten	aleggen:	schriftelijk	naast	een	praktijkdeel.	Het	prak-
tijkdeel	bestond	uit	een	proeftraining	in	de	praktijk.

Met	het	behalen	van	dit	diploma	heeft	SVM	drie	‘gediplomeerde	trainers’	
erbij.	Hiermee	geeft	het	bestuur	van	SVM	uitvoering	aan	een	van	haar	op-
gestelde	uitgangspunten	om	het	voetbal	van	haar	jeugd	op	een	hoger	peil	te	
willen	brengen.	Plezier	door	resultaten	en	andersom	blijft	het	uitgangspunt.

V.l.n.r. Bonnie Steenman, Sjoerd Harte en Remco van den Brink.

De	 actie	 Alpe	 d’HuZes	 2011	
heeft	 een	 nieuw	 recordbedrag	 van	
20.106.345,75	 euro	 opgehaald	 voor	
het	Alpe	d’HuZes/KWF-Fonds.	Hier-
mee	is	de	doelstelling	om	dit	jaar	20	
miljoen	 te	behalen	overtroffen,	want	
vorig	 jaar	 bracht	 de	 Alpe	 d’HuZes-
actie	 ruim	 12	 miljoen	 euro	 op.	 Het	
geld	gaat	in	zijn	totaal	naar	kankeron-
derzoek	 en	 revalidatie	 en	 sportvoor-
zieningen	 voor	 (ex)kankerpatiënten.	
Onder	 het	 record	 aantal	 deelnemers	
was	 een	 groot	 aantal	 kankerpatiën-
ten,	 gehandicapten	 en	 bekende	 Ne-
derlanders.	 Zo	 ietsten	 onder	 meer	
(oud)-wielrenners,	 tv-presentatoren,	
musicalsterren	en	acteurs	de	berg	op	
als	 Frits	 Barend,	 René	 van	 Kooten,	
Bas	Muijs,	Evert	ten	Napel,	Gert-Jan	
Theunisse,	 Theo	 de	 Rooi,	 John	 Rep	
en	Marc	de	Vries.

Deltacollege
Het	Deltateam	had	met	een	fondsen-
wervingsactie	 in	 de	 vorm	 van	 een	
spinning	 marathon	 al	 een	 deel	 van	
het	 startgeld	 bijeengebracht.	 Paul	
van	 den	 Brink,	 een	 van	 de	 deelne-
mers,	 licht	 toe	 hoe	 het	 verder	 ging:	
‘De	 rest	 van	het	geld	hebben	we	bij	
elkaar	 gekregen	 via	 de	 website	 en	
van	familie	en	vrienden	gekregen	en	
op	de	scholen	zijn	diverse	acties	ge-
weest,	 zoals	 lessen	 inleveren	 voor	
statiegeld	 en	gebakjes	verkopen.	We	
hebben	 over	 de	 21.000	 euro	 opge-
haald,	dus	we	hebben	ons	doelbedrag	

ruimschoots	 gehaald.’	 Ondertussen	
begonnen	de	teamleden	met	hun	trai-
ning:	‘Iedereen	heeft	zich	individueel	
voorbereid	op	de	beklimming	van	de	
Alpe	 d’Huez,	 maar	 we	 hebben	 ook	
met	gedeeltes	van	het	team	heuveltjes	
geietst	in	Zuid-Limburg.	Zo	zijn	we	
allemaal	wel	aan	onze	kilometers	en	
hoogtemeters	gekomen.’	

Startvakken
De	 acht	 leerkrachten	 die	 aan	 de	 be-
klimming	 hebben	 meegedaan,	 ver-
trokken	 op	 zondag	 5	 juni	 naar	 de	
Franse	Alpen,	een	reis	van	zo’n	dui-
zend	 kilometer	 die	 een	 uur	 of	 tien,	
elf	 duurde.	 Het	 team	 heeft	 maandag	
6	 en	 dinsdag	 7	 juni	 in	 het	Alpenge-
bied	 proefgedraaid.	 ‘Het	 was	 goed	
om	 eventjes	 te	 kunnen	 wennen	 aan	
dalen	en	klimmen	in	het	hooggeberg-
te.’	 Woensdag	 8	 juni	 hield	 het	 team	
een	 rustdag.	 ‘Dat	 had	 de	 organisatie	
geadviseerd.’	Op	donderdag	was	 het	
vroeg	 opstaan:	 ‘Om	 half	 drie	 in	 de	
ochtend,	 want	 de	 start	 was	 om	 half	
vijf.	We	zijn	om	half	vier	vertrokken	
om	naar	het	startpunt	te	ietsen.’	Om-
dat	er	4661	ietsers	deelnamen,	waar-
onder	 68	 runners,	 werden	 de	 teams	
in	startvakken	 ingedeeld.	 ‘Het	eerste	
startveld	vertrok	om	half	vijf,	de	vol-
gende	 vijf	 à	 zes	 minuten	 later.	 Wij	
vertrokken	 om	 tien	 voor	 vijf.’	 Drie	
teamleden	slaagden	erin	drie	keer	de	
berg	op	te	komen;	de	andere	vijf	heb-
ben	 vier	 keer	 gehaald.	 Vermoeiend	

was	het	wel:	‘Het	is	een	beklimming	
van	veertien	kilometer	met	hellingen	
van	 gemiddeld	 bijna	 negen	 procent.	
We	 ietsten	 allemaal	 op	 het	 lichtste	
verzet.	Als	 je	 een	 keer	 of	 twee	 om-
hoog	 en	 omlaag	bent	 gegaan,	 neemt	
het	tempo	wel	af.’	

Beetje spierpijn
De	Alpe	 d’Huzes	 verliep	 zonder	 in-
cidenten,	heeft	Van	den	Brink	begre-
pen.	 ‘Een	keer	 zagen	we	een	meisje	
op	 de	 grond	 liggen,	 maar	 dat	 leek	
mee	te	vallen.	Verder	waren	er	alleen	
de	normale	dingen,	zoals	kramp.	Het	
was	 allemaal	goed	georganiseerd:	 er	
waren	 medische	 posten	 onderaan,	
halverwege	 en	 bovenop	 de	 berg.’	
Aanvankelijk	 was	 het	 behoorlijk	
koud.	 ‘Als	 je	 zo	 vroeg	 al	 naar	 een	
hoogte	 van	 1800	 meter	 ietst,	 is	 dat	
niet	 zo	 vreemd.	 Vooral	 in	 het	 begin	
waren	 handschoenen	 geen	 overbodi-
ge	luxe,	maar	later	op	de	dag	brak	het	
zonnetje	door.’	De	volgende	dag	gin-
gen	alle	teamleden	op	één	na,	die	nog	
een	dagje	bleef,	terug	naar	Nederland.	
‘We	hadden	wel	wat	 spierpijn,	maar	
het	viel	mee.’	Van	den	Brink	besluit:	
‘Het	was	een	leuk	en	leerzaam	evene-
ment.	Het	 is	nuttig	om	wat	voor	een	
ander	te	doen.	Normaal	kom	je	niet	zo	
direct	in	aanraking	met	de	doelgroep,	
maar	 we	 hebben	 mensen	 omhoog	
zien	 gaan	 die	 vorig	 jaar	 dachten	 dat	
ze	het	niet	meer	zouden	halen.	Daar	
gaat	het	om.’	

Coach Centrals weg: 
nu nog winnen

Het	bestuur	van	Centrals	heeft	vorige	week	besloten	niet	verder	te	gaan	met	
Hoofdcoach	Glyniss	Kenepa,	van	Centrals	softbal	Dames	1.	Na	2,5	jaar	was	
er	geen	goede	relatie	meer	tussen	coach	en	team	en	werd	in	goed	overleg	
afscheid	van	elkaar	genomen.	Willy	van	der	Lee,	de	2e	coach	zal	hem	voor	
de	rest	van	het	seizoen	vervangen.

Dames	1	had	een	zeer	goede	 start	door	5	wedstrijden	 te	winnen.	Daarna	
werden	er	8	achter	elkaar	verloren,	vaak	door	veel	veldfouten	en	een	mat	
team,	terwijl	er	ook	ongeïnspireerd	werd	getraind.	De	wisselwerking	tussen	
de	meerderheid	van	de	speelsters	en	de	coach	was	vrijwel	geheel	weg.	Toch	
leverde	Dames	1	vorig	jaar,	met	coach	Kenepa,	de	beste	prestatie	uit	haar	
hoofdklassegeschiedenis	met	het	behalen	van	de	play-offs	en	daarin	met	3-2	
te	verliezen	van	de	latere	landskampioen	Sparks.

Inmiddels	is	er	weer	een	wedstrijd	gewonnen,	wordt	er	gerichter	en	harder	
getraind,	terwijl	in	de	wedstrijden	tegen	Terrasvogels,	tot	in	de	eerste	tie-
break	heel	goed	werd	gespeeld.	Sterker	die	wedstrijd	had	gewonnen	kunnen	
worden,	de	9e	inning	was	er	net	één	teveel.	Omdat	Centrals	één	weekeinde	
zonder	USA	pitcher	moest	spelen	heeft	de	39-jarige	Jessica	Paterson,	pit-
cher	van	het	2e	team,	de	tweede	wedstrijd	tegen	Terrasvogels	gegooid.	Zij	
deed	dat	heel	goed,	echter	aan	slag	liep	het	minder	dan	in	de	1e	wedstrijd,	
dus	geen	scores	en	verlies	met	4-	0.
Belangrijk	is,	dat	het	zelfvertrouwen	weer	terug	is,	dat	er	weer	plezier	is,	
dat	er	weer	hard	voor	elkaar	wordt	gewerkt,	dan	volgt	het	winnen	ook	weer.	
Zeker	als	het	team	weer	compleet	is	met	de	nieuwe	pitcher.
Aanstaand	weekeinde	om	14.00	en	16.00	uur,	Sportpark	Weltevreden:	Cen-
trals	dames	1	tegen	Tex	Town	Tigersi.																													(Bertus Voortman)

Docententeam Stichting Delta 
bedwong met succes de Alpe d’Huez 

door Lilian van Dijk

Acht leerkrachten van de tien basisscholen die onder de Stichting Delta in De Bilt vallen, hebben 
deelgenomen aan de Alpe d’HuZes in Frankrijk op 9 juni 2011. Het team heeft in totaal meer dan 
21.000 euro aan sponsorgeld bijeengebracht; iets meer dan de 2500 euro startgeld per persoon die 

door de organisatie werd gevraagd.

Het complete team van de stichting Delta De Bilt heeft zijn inanciële en 
sportieve doel behaald.

SVM sluit nacompetitie ongeslagen af
Zaterdagmiddag in Vinkenveen stond er voor het geel/blauwe team van hoofdtrainer Wout van 

Dronkelaar eigenlijk niets meer op het spel. Immers; al het vorige weekend had het Maartensdijkse 
voetbalteam handhaving in de 3de klasse veilig gesteld. Wat zou het elftal vanmiddag gaan doen?

30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt

030-2746772 • www.curves.nl

advertentie
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

Zoddenwandeling 
De	Agrarische	Natuur	Vereniging	Landschap	Noorderpark	organiseert	op	
17	juni	a.s.	de	jaarlijkse	zoddenwandeling.	U	maakt	kennis	met	drijvende	
veenpakketten	waarop	bijzondere	planten	groeien	en	bloeien.	Wat	denkt	u	
van	de	zonnedauw	of	vliegende	vrienden	als	libellen	en	vele	vogels	Het	is	
een	spannende	wandeling,	ook	over	planken	en	door	moeras.	Laarzen	zijn	
nodig.	De	wandeling	start	om	19.00	uur	achter	Kerkdijk	nr.	36	Westbroek	
(Dr.	Mientjes).	Na	aloop	kofiedrinken	en	napraten.	.Leden	gratis,	niet-le-
den	2	euro.	Opgave	bij	Henk	van	Zijtveld:	tel.	0346-281266.	(zie	ook	www.
anvnoorderpark.nl)

Midzomeravond wandeling 
Biltse Duinen 

Dinsdag	21	juni	a.s.	organiseert	IVN	De	Bilt	e.o.	een	avondwandeling	door	
de	Biltse	Duinen.	Op	deze	langste	dag	van	het	jaar	wordt	stilgestaan	bij	het	
verschijnsel	van	de	zonnewende:	Waarom	worden	de	dagen	vanaf	nu	weer	
korter?	En	welke	gebruiken	waren	er	van	oudsher	 rondom	deze	dag?	Er	
wordt	gedeeltelijk	gewandeld	over	het	onlangs	geopende	natuurpad.	Wan-
del	mee	en	ontdek	dit	bijzondere	stukje	natuur	aan	de	rand	van	Bilthoven.
De	wandeling	start	om	20.00	uur	aan	het	einde	van	de	Bosuillaan	in	Biltho-
ven.	Meewandelen	is	gratis,	aanmelding	niet	verplicht.	Inlichtingen:	Jaap	
Oskam	030	2211831	of	Roel	Maas-Bakker	030	2721611.	

Rutger	Hennipman	woont	vanaf	2000	
in	 deze	 ‘RuilverKavelingboerderij’	
en	 sinds	 een	 jaar	 woont	 hij	 hier	 sa-
men	met	 zijn	 vrouw	Christianne.	Zij	
vertellen	 o.a.	 over	 de	 duurzaamheid	
van	hun	bedrijf.	Teus	Spelt	 (Groene-
kan)	 van	 LTO	 Nederland	 geeft	 met	
o.a.	Hein	Pasman	en	Henk	Jan	Soede	

voorbeelden	 van	 agrarisch	 natuurbe-
heer	en	leiden	het	gesprek	over	nieu-
we	tijden	en	nieuwe	kansen	voor	agra-
riërs	om	natuurbeheer	op	te	pakken.

Landelijk gebied
Sinds	2009	is	er	een	gebiedscommis-
sie	 Utrechtse	 Vecht	 en	 Weiden.	 In	

deze	 bestuurlijke	 commissie	 werkt	
een	 aantal	 organisaties	 samen	 om	
de	kwaliteit	van	het	 landelijk	gebied	
te	 versterken.	 Het	 gebied	 wordt	 be-
grensd	 door	 de	 gemeenten	 Stichtse	
Vecht	 en	 delen	 van	 Utrecht	 en	 De	
Bilt,	 het	 Noorderpark.	 Het	 Gebieds-
platform	is	de	plek	waar	het	gesprek	
tussen	gebiedscommissie	en	de	bewo-
ners	van	het	gebied	plaats	vindt.	Bin-
nen	het	 gebied	 is	 de	Agrarische	Na-
tuurvereniging	 Landschap	 Noorder	
park	actief	(www.anvnoorderpark.nl).

Natuurbeheer
De	bijeenkomst	staat	in	het	teken	van	
agrarisch	 natuurbeheer.	 De	 keuze	
voor	een	boerenbedrijf	midden	in	de	
polder	 is	 geen	 toeval,	want	 het	 pro-
gramma	 bestaat	 voor	 een	 belangrijk	
deel	 uit	 verhalen	 en	 beeldmateriaal	
uit	de	naaste	omgeving.	Tegelijkertijd	
kan	 op	 deze	 locatie	 genoten	worden	
van	een	prachtig	 stuk	van	het	Noor-
derpark.	
Op	 www.utrechtsevechtenweiden.nl	
is	 onder	het	 kopje	Kalender	het	 pro-
gramma	vinden,	alsmede	een	routebe-
schrijving.	Niet	op	het	erf	maar	langs	
de	weg	parkeren!

De	rechter	komt	tot	het	oordeel	dat	de	
aanpassing	van	de	gemeentelijke	mo-
numentenverordening	 om	 het	 land-
schap	de	Biltse	Duinen	te	beschermen	
overbodig	 is.	 Volgens	 de	 bestuurs-
rechter	 is	 landschapsbescherming	 af-
doende	geregeld	in	de	Natuurbescher-
mingswet	1998.	De	bevoegdheid	voor	
de	uitvoering	van	die	taak	ligt	in	han-
den	van	het	provinciaal	bestuur,	teza-
men	met	het	bestuur	van	de	gemeente.

Vrienden
De	monumentenverordening	is	aange-
past	op	voorstel	van	de	‘Vrienden	van	
de	Biltse	Duinen’	en	van	het	IVN	die	
bij	hun	verzoek	zijn	uitgegaan	van	de	
Europese	Landschaps	Conventie	 van	
Firenze	uit	2000.	Dit	verdrag	legt	het	
initiatierecht	met	nadruk	bij	de	lokale	
bevolking.	 De	 Natuurbeschermings-
wet	 gaat	 uit	 van	 het	 initiatief	 op	 ba-
sis	van	overheidsbeleid.	De	afwijzing	

van	het	gemeentelijke	besluit	door	de	
bestuursrechter	-	omdat	het	overbodig	
is	-	 is	dus	aanvechtbaar	vanwege	het	
verschil	 in	 toekenning	 van	 recht	 tot	
initiatief.	Mede	op	grond	hiervan	is	te	
verwachten,	 dat	 de	 gemeente	 beroep	
zal	aantekenen.	

Gemeente
Communicatieadviseur	 van	 de	 ge-
meente	De	Bilt	Linda	van	den	Noort	
meldt	 ons	 desgevraagd:	 ‘Momenteel	
onderzoeken	wij	 de	mogelijkheid	 en	
kansen	 voor	 een	 procedure	 in	 hoger	
beroep	 bij	 de	 Raad	 van	 State.	 In	 de	
lijn	van	de	 recente	positieve	ontwik-
kelingen	blijven	wij	alles	in	het	werk	
stellen	om	het	 unieke	karakter	 en	de	
openbaarheid	van	de	Biltse	Duinen	te	
behouden.	 Borging	 van	 de	 bescher-
ming	 via	 het	 juridisch	 instrumenta-
rium	 vormt	 daarin	 een	 belangrijke	
schakel.	 Over	 de	 verschillende	 mo-

gelijkheden	 daartoe	 overleggen	 wij	
tevens	met	de	Provincie’.	

De	 Vrienden	 van	 de	 Biltse	 Duinen:	
‘Aangenomen	 mag	 worden	 dat	 de	
voorgenomen	 procedure	 bij	 de	 Raad	
van	State	wel	doorgang	vindt,	omdat	
dit	een	beroep	is	tegen	het	besluit	van	
Gedeputeerde	 Staten.	 Het	 betekent	
niet	dat	provincie	en	gemeente	nu	met	
lege	 handen	 staan.	De	 afwijzing	 van	
de	 houtwallen	 om	 het	 landschap	 te	
beschermen	op	grond	van	de	Verorde-
ning	Natuur	en	Landschap	wordt	van	
doorslaggevende	 betekenis.	 In	 2006	
is	 door	 de	minister	 van	 LNV	 geant-
woord,	dat	de	verkoop	van	deze	grond	
geen	gevaar	zou	opleveren	voor	ver-
snippering	 en	 het	 recreatief	 gebruik.	
De	afwijzing	op	grond	van	de	aanwij-
zing	 als	 monument	 legt	 vooralsnog	
geen	gewicht	in	de	schaal’.	

Eerste natuurexcursie op 
vliegbasis Soesterberg

Het	Utrechts	Landschap	organiseert	op	zondag	19	juni	de	eerste	natuurexcur-
sie	op	vliegbasis	Soesterberg.	Het	betreft	een	gecombineerde	iets-	en	wan-
delexcursie	die	start	om	10.00	uur	tot	ca.	12.00	uur.	Neem	zelf	uw	iets	mee!	

Na	een	beknopte	toelichting	in	het	informatiecentrum	Hart	van	de	Heuvel-
rug	volgt	een	korte	ietstocht	naar	het	sheltergebied.	Daar	start	een	wande-
ling	door	een	tot	nu	toe	afgesloten	gebied	met	een	boeiend	mozaïek	van	bos,	
heide	en	schraal	grasland.	Deelnemers	kunnen	kennismaken	met	lora	en	
fauna	die	deels	uniek	is	voor	Nederland.	Het	maximum	aantal	deelnemers	
is	15.	Heeft	u	interesse	voor	deze	unieke	natuurexcursie?	Meld	u	dan	aan	op	
www.utrechtslandschap.nl/?docid=5577&id=821.

Het	informatiecentrum	Hart	van	de	Heuvelrug	is	gevestigd	in	de	voormalige	
brandweerkazerne	op	vliegbasis	Soesterberg,	ingang	Batenburgweg	te	Soester-
berg.	Meldt	u	daar	uiterlijk	om	10.00	uur,	het	toegangshek	is	daarna	gesloten.

Biltse Duinen inzet in rechtzaak
door Henk van de Bunt

De uitspraak door de bestuursrechter, in de beroepsprocedure die De Blécourt (een van de eigenaren 
van een perceel in de Biltse Duinen) heeft aangespannen tegen de gemeente, is bekend. De Vrienden 

van de Biltse Duinen melden ons: ‘Naar het oordeel van de rechter is de aanwijzing van de Biltse 
Duinen als gemeentelijk monument door de gemeente onbevoegd genomen’. 

Secr. John Bluemink, penningmeester Peter van Puijenbroek en voorzitter 
Kees van Leeuwen de Vrienden van de Biltse Duinen op zaterdag 11 juni jl. bij 
één van de omstreden houtwallen.

Bijeenkomst Vecht en Weiden over 
agrarisch natuurbeheer

Inwoners van het gebied en andere belangstellenden zijn van harte welkom.
door Henk van de Bunt

Op 17 juni is het Gebiedsplatform Vecht en Weiden te gast bij de familie Hennipman, Korssesteeg 3 te 
Westbroek. De start is om 13.30 uur en vanaf 13.00 uur staat de kofie en thee klaar. 

Rutger en zijn vrouw Christianne Hennipman (op de foto met een 4 maanden 
oud brown-swisskalf) wonen sinds een jaar in de boerderij aan de Korssesteeg.

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
23-06

Woe.
22-06
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24-06
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11,00
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15-06

Kabeljouwilet 
met mosterd-dille saus

of
Pittige kipschotel met 

basmatirijst

Victoriabaarsilet 
met garnalensaus

of
Spareribs, frietjes en sla

Dorpsbistro 0346 - 218821


