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De rondrit per bus door de gemeente 

leidde de commissaris en het ge-

meentebestuur langs het Dorps-

huis Westbroek, het in aanbouw 

zijnde Cultureel en Educatief Cen-

trum (CEC), De Kwinkelier en het 

RIVM. In natuurgebied de Biltse 

Duinen vertelde Hendrike Geessink 

van Het Utrechts Landschap een 

en ander over de ontwikkelingen 

in dit gebied. ‘We zijn hier in een 

oude zandverstuiving die deels be-

groeid geraakt is met bos, heide en 

graslanden, maar er is ook nog een 

zandvlakte. Natuurgebied de Biltse 

Duinen is een belangrijk onderdeel 

van de Ecologische Hoofdstructuur 

en staat met andere natuurgebieden 

in verbinding’, aldus Geessink. Zij 

vertelt hoe provincie en gemeente, 

enthousiast ondersteund door de 

Vrienden van de Biltse Duinen, zich 

met sponsors en acties hebben inge-

spannen om aankoop van percelen in 

het gebied mogelijk te maken. ‘Op 

die manier ontstond er een veilig-

gesteld aaneengesloten natuurgebied 

van 36 hectare.’

Waardering

Tijdens de afsluiting van het  werk-

bezoek in Jagtlust, waarbij ook raads- 

en statenleden aanwezig waren, bood 

burgemeester Gerritsen de commissa-

ris namens het gemeentebestuur een 

beeldje aan met de naam Innovation. 

Het beeldje symboliseert de wil om 

te vernieuwen en de wil om te veran-

deren. Robbertsen ging in op wat hij 

tijdens de rondrit door de gemeente 

heeft gezien. De commissaris spreekt 

zijn waardering uit voor wat er in kor-

te tijd is bereikt om de Biltse Duinen 

te behouden. Hij zegt onder de indruk 

te zijn van de grote betrokkenheid 

van veel burgers, Robbertsen noemt 

De Bilt een bijzonder mooie gemeen-

te die hij met een 8+ waardeert.
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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Commissaris op werkbezoek in De Bilt
door Guus Geebel

Commissaris van de Koningin Roel Robbertsen bracht donderdag 10 mei zijn tweejaarlijkse 

werkbezoek aan de gemeente De Bilt. Onderdeel van het programma was een rondrit

door de gemeente en een bezoek aan de Biltse Duinen. Het bezoek werd afgesloten in

de oude raadzaal van Jagtlust waar de raadsleden Anne Brommersma en Etiënne van Buren

een presentatie hielden over de wijze waarop de raad in De Bilt functioneert.

De aankomst van de commissaris van de Koningin bij gemeentehuis Jagtlust.

In natuurgebied de Biltse Duinen hield Hendrike Geessink een presentatie.

Zorgen om invulling brandweertaken
Een motie ingediend door Johan Slootweg (SGP) kreeg in de raad op 8 mei 

unanieme steun. In de motie werd grote zorg uitgesproken over de wijze 

waarop de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) inhoud geeft aan de invulling 

van de brandweertaken in De Bilt. Burgemeester Gerritsen: ‘Uit de vrijwil-

lige brandweerorganisatie bereiken mij signalen van onrust. Ontevreden-

heid over hoe de veiligheidsregio werkt en omgaat met de rol als werkgever 

naar de vrijwilligers.’ Hij wil die signalen in het bestuur van de VRU ter 

sprake te brengen. Gerritsen zegt dat objectief niet wordt vastgesteld dat 

brandweerzorg daadwerkelijk in het geding is. Ook is er nog geen structu-

reel weglopen van vrijwilligers vast te stellen. [GG]

Molen Geesina draait weer

Tijdens de openingsceremonie van korenmolen Geesina zorgde het 

Groenekans Muzekoor voor de muzikale noot. Onder leiding van dirigent 

Dennis Broeders zingen Baldine van den Bosch, Gislind Stuut, Marilyn van 

Doesburg, Jopje Bakker, José Buur, Ton Kafka, Jos Zwart, Joost Rijksen, 

Frank Klok en Eugène Broecheler vanaf de omloop van de molen. Meer 

molennieuws op pag. 20 .

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij
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www.parelpromotie.nl

Spitsvrij reizen blijkt een succes

3.000 auto’s minder in de spits

door Kees Pijpers

Spitsvrij komt voort uit het Regionaal Koepelconvenant 

Mobiliteitsmanagement dat een groot aantal ondernemers- en 

overheidsorganisaties uit de regio heeft getekend. Spitsvrij is 

tevens een van de regionale mobiliteitsprojecten van het ministerie 

van Infrastructuur en Milieu in het kader van de plannen voor 

een betere benuttig van de infrastructuur. De provincie Utrecht is 

namens alle partijen opdrachtgever voor Spitsvrij.

Vorig jaar juni bracht De Vierklank het bericht met foto over de paal met 

camera’s op de Koningin Wilhelminaweg (N417) voorbij Maartensdijk, 

juist vóór de rotonde met de afslag naar Westbroek. In de driehoek Utrecht, 

Hilversum, Amersfoort zijn nog veel meer van deze palen geplaatst. Het 

betreft een mobiliteitsproject met de naam ‘Spitsvrij’ waarin een reeks van 

bestuurlijke partijen en ondernemingen samenwerken om medewerkers 

slimmer te laten werken en reizen, door met de auto de spits te mijden. Wie 

in de genoemde driehoek probeert om minder of helemaal niet op die wegen 

te rijden, kan geld verdienen.

Beloning

Een half jaar na de start van Spitsvrij is een tussenstand opgemaakt en blijkt 

dat toen al ruim 9% van de mensen die vaak in die driehoek in de spits 

rijden, mee doet aan Spitsvrij. Dat betekent dat er iedere dag 3000 auto’s 

minder in de spits rijden. Door een in de auto van de deelnemers gemon-

teerde S-Box worden de spitsbewegingen doorgegeven aan ‘Spitsvrij’ en 

kan men geld verdienen. Aan het begin van de maand ontvangen zij een 

startsaldo. Per keer dat zij wel in de spits rijden gaat daar een bedrag van af. 

Gemiddeld ontvangen de 5.400 deelnemers die met Spitsvrij meedoen een 

beloning van rond de 30 euro per maand.

Positief effect

Spitsvrij deelnemers rijden in een periode van 4 weken 1,5 miljoen kilo-

meters minder in de spits. Netto levert dat een besparing op van 600.000 

kilometer. Dat komt neer op een verminderde CO2 uitstoot van 1 kton per 

jaar. Dat is vergelijkbaar met het isoleren van de muren en daken van 600 

woningen of het plaatsen van 3.500 zonnepanelen. Daarmee heeft Spitsvrij 

ook een positief effect op het milieu. Spitsvrij loopt nog tot en met decem-

ber van dit jaar. Hoewel het bericht aangeeft dat aanmelden niet meer mo-

gelijk is kan men toch nog op een reservelijst geplaatst worden en meedoen 

in geval er door uitval nieuwe deelnemers nodig zijn. 

Parel Promotie
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Tijdelijk te huur

Kas van Rijksen 800 m²
Interesse? 

Bel 06-22696288
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

17/5 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink
20/5 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
17/5 • 09.00u - Kand. J.A. de Kruijf

20/5 • 09.00u - Ds. A. Beens
20/5 • 18.30u - Ds. L.W. den Boer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
20/5 • 10.30u - Dr. R.M. Nepveu

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

20/5 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
17/5 • 10.30u - Eucharistieviering 

20/5 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

17/5 • 10.15u - Ds. W. Scherff 
17/5 • 10.30u - Ds. G. Roorda
20/5 • 09.30u - Ds. M.K. Drost

20/5 • 10.15u - Ds. A.N. Hendriks
20/5 • 16.30u - Ds. J.J. Poutsma

Hervormde Gemeente Dorpskerk
17/5 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
20/5 • 10.00u - Ds. D. Heikoop

20/5 • 19.00u - Ds. L. Wülschleger

Pr. Gem. Immanuelkerk
17/5 • 09.30u - Ds. G.M. Landman

20/5 • 10.00u - mevr. ds. E.H.W. Stam
20/5 • 19.30u - Taizé

Pr. Gem. Opstandingskerk
20/5 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk
17/5 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering
20/5 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering

Volle Evangelie Gemeente
20/5 • 10.00u - Dhr. Reinier van Gent

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel
20/5 • 10.30u - B. van Empel

PKN - Herv. Kerk
17/5 • 10.00u - Kand. G.A. van Ginkel

20/5 • 10.00u - Ds. J. Plomp
20/5 • 18.30u - Ds. M.A. Kuijt

Herst. Herv. Kerk
17/5 • 10.00u - Dhr. B. Klootwijk

20/5 • 10.30 en 18.00u - Ds. A. den Hartog

Onderwegkerk, Blauwkapel
20/5 • 10.30u - Ds. K. ‘t Lam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

20/5 • 11.00u - Ds. Rene Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

17/5 • 10.00u - Ds. T. Cammeraat
20/5 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer

20/5 • 18.30u - Ds. R. de Koning Gans

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk

20/5 • 09.30u - Ds. Rene Alkema

St. Maartenskerk
19/5 • 19.00u - 

Woord- en Communieviering
20/5 • 10.30u - 

Woord- en Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

17/5 • 10.00u - Ds. J.F. Ezinga
20/5 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer

20/5 • 18.30u - Hr. A. Doornebal

PKN - Herv. Kerk
17/5 • 09.30u - Ds. M. van der Zwan
20/5 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

20/5 • 18.30u - Ds. J. Plomp
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Let op:

Vrijdag gesloten!
A.s. vrijdag zijn de kantoren op de 
Kon. Wilhelminaweg 461 gesloten. 
Telefonisch zijn De Vierklank, Va-

rio Pers, Parel Promotie en Arinfo 
dan niet bereikbaar. Een mail stu-

ren kan natuurlijk altijd, die wordt 

op gezette tijden uitgelezen. Door 

deze ‘brug’-dag komt er extra druk 
te liggen op de productie van De 

Vierklank van volgende week. 

Vriendelijk verzoek om kopij en 

advertentiemateriaal vooral tijdig 

in te leveren.

Boekenbeurs bij WVT

Op 18 en 19 mei a.s. wordt de 
jaarlijkse boekenbeurs gehouden 

bij WVT. Duizenden boeken lig-

gen dan uitgestald, gesorteerd op 

onderwerp, op een koper te wach-

ten. Voor kleine prijsjes koop je 

de beste boeken. Ook CD-tjes, 

Videobanden, grammofoonplaten, 

ansichtkaarten en allerlei kantoor-

artikelen ontbreken niet.

Dus wie voor vakantie of voorle-

zen boeken zoekt of voor hobby of 
verzameling altijd aanvulling kan 

gebruiken, is dan van harte welkom 

in het WVT-gebouw, Talinglaan 10 

in Bilthoven. De openingstijden 

zijn: vrijdag 18 mei van 14.00 tot 
20.00 uur en zaterdag 19 mei van 
10.00 tot 15.00 uur. De toegang is 

gratis. Voor meer informatie: tel. 

030 2284973 of www.vvsowvt.nl.

World Fair Trade Day 

in wereldwinkel

Een week na de officiële World 
Fair Trade Day doet de Maartens-

dijkse Wereldwinkel het nog eens 

dunnetjes over. Op zaterdag 19 mei 
tussen 10.00 en 16.00 uur treft u de 

welgevulde verkooptafels weer in 

de hal van Dijckstate. 

Fietsgilde ‘t Gooi 

Fietsgilde ‘t Gooi rijdt zaterdag 
19 mei de dagtocht ‘Vechtstreek 
Noord’, vertrek om 10.00 uur van 
Kerkbrink Hilversum (Museum) 
en woensdag 23 mei de dagtocht 
‘Floris V, vertrek om 10.00 van 
station Bussum Zuid (Hotelzijde). 
Voor meer informatie over deze en 

de overige tochten van Fietsgilde ’t 
Gooi, zie www.fietsgilde.nl

Taizéviering 

Op zondagavond 20 mei is er weer 

een Taizéviering in de Immanuë-

lkerk in De Bilt, Soestdijkseweg-
Zuid nr. 49. De meditatieve viering 
in de sfeer van het Franse klooster 
in Taizé begint om 19.30 uur. Na de 
viering kan er in de zaal achter de 

kerk koffie of thee worden gedron-

ken en worden nagepraat. Van harte 

welkom!

Thema-avond over veiligheid

Bewonersvereniging Bilthoven-

Noord organiseert een Thema-
avond over Veiligheid op 23 mei 
2012, aansluitend aan de Algemene 
Ledenvergadering van de Bewo-

nersvereniging in de Theresia-

school, Gregoriuslaan 4 te Biltho-

ven.

Burgemeester A.J. Gerritsen, wijk-

agent E. Kumas en één van de 
Bijzondere Opsporingsambtenaren 

zullen deze avond hun medewer-

king verlenen. De ontvangst voor 

leden is vanaf 19.30 uur en niet-
leden zijn welkom vanaf 20.30 uur.

Eerste KBO bustocht 

 

Woensdag 30 mei is de eerste KBO 
bustocht van dit jaar. De tocht gaat 

naar midden Limburg, naar het 
Streekmuseum in Melderslo. Daar 
wordt het Nationaal Asperge- en 
Champignonmuseum bezocht. Met 

ontvangst aldaar van 2x koffie 

en heerlijke Limburgse vlaai. De 
rondleiding door het museum laat u 

diverse oude ambachten zien.

Na de Limburgse koffietafel wordt 
met de bus ( en een gids aan boord 
) een rondrit door de Peel gemaakt. 
Bij terugkomst is er nog de moge-

lijkheid om een kopje koffie of thee 

te drinken. Voor inlichtingen en/

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

Contactgroep voor mantelzorgers

Zorgt u langdurig voor een ander? 
En wilt u wel eens in een ont-
spannen sfeer praten en ervaringen 

uitwisselen met mensen die in een 

vergelijkbare situatie zitten? Dan is 
deze ontmoetingsbijeenkomst mis-

schien wat voor u. Op woensdag 

23 mei is er een bijeenkomst van 
de Contactgroep mantelzorgers van 

mensen met dementie en op don-

derdag 24 mei van de Contactgroep 
mantelzorgers chronische zieken/

gehandicapten.

Meestal is er ook een onderwerp, 

maar daarnaast voldoende ruimte 

om andere ervaringen of vragen 

te delen. Bij de contactgroep voor 

mensen met dementie ook een 

korte film uit de serie “Dementie 

heb je niet alleen” getoond worden. 

De toegang is gratis en u hoeft zich 

niet op te geven of af te zeggen.

Voor meer informatie kunt u con-

tact opnemen met Willemien Hak 

of Renee van der Haar mantel-
zorgconsulenten van Steunpunt 
Mantelzorg De Bilt, telefoon: 030-
2203490.

Parel Promotie
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Dauwtrappen op Hemelvaartsdag
De protestantchristelijke gemeente i.w. van Bilthoven organiseert op don-

derdag 17 mei a.s. het traditionele dauwtrappen voor jong en oud. Iedereen 
is van harte welkom. Verzamelen om 6.00 uur ‘s morgens bij de Julianakerk 
aan de Julianalaan 42 te Bilthoven. Vervolgens wordt ongeveer anderhalf uur 
door de bossen van Houdringhe gewandeld(hebt u een entreekaart, neem die 
dan mee). Bij terugkomst staat een stapel pannenkoeken te wachten. Aan-

melden hoeft niet (wel gewenst voor het ontbijt) bij benedikte@planet.nl.
(Ria Verhoef)

Amnesty International

Amnesty International voert actie en stond met de stand op 12 mei op het 

Maertensplein in Maartensdijk en staat op 26 mei a.s. op de Hessenweg 

in De Bilt. Kom en teken de petities: ‘Laat gewetensgevangenen vrij in 

Bahrein’, ‘Stop het bloedvergieten in Syrië’ en ‘Stop ongecontroleerde 

wapenhandel’. [HvdB]

Dat wil ik ‘effe’ kwijt… 
Een compliment aan de plantsoenendienst.

Er wordt vaak gemopperd op deze dienst, maar ik wil nu toch graag eens een 
uitzondering maken en dat betreft al de mooie bloeiende bollenvelden in onze 

parken. Wij wonen in het nieuwe plan `Opgetogen` en daar is het momenteel 

al vele weken één grote bloemenzee; echt genieten van al het moois.
Wij prijzen ons gelukkig dat er hierop nog niet is bezuinigd.

PS: wanneer de hondenbezitters nu ook nog eens de moeite zouden willen 
nemen om de `poep´ op te ruimen (er zijn ruim hondentoiletten aanwezig), 
wat zou het dan toch mooi worden in ons dorp.

H.M. Broekhuizen, Maartensdijk
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

‘We zijn sinds een jaar niet alleen bu-

ren, maar we werken ook in elkaars 

verlengde’, vertelt notaris Frans van 

Beek. Samen met Martine Eggen, ad-

viseur uitvaartzorg bij Tap, licht hij 

toe waarom ze de  themabijeenkomst 

gaan houden. ‘Er zijn klanten die wij 

gezamenlijk bedienen. Als ik voor een 

klant een testament maak waarbij ook 

een executeur benoemd wordt, soms 

zijn we dat als kantoor zelf, dan wil 

ik graag meer details weten van wat 

die persoon wil. Crematie, begrafe-

nis, vanuit een rouwcentrum of vanuit 

een kerk. Daarvoor verwijs ik die per-

soon naar Martine, want dan gaat het 

om elementen die bij de adviseur uit-

vaart geregeld moeten worden. Mar-

tine komt op die manier ook het om-

gekeerde tegen.’ Als Martine Eggen 

mensen spreekt over hun wensen voor 

de uitvaart, dan komt het gesprek ook 

vaak op hoe het erfrechtelijk geregeld 

is. ‘Dat zie je vooral als mensen al-

leenstaand zijn, geen kinderen nalaten 

en eigenlijk toch wel iets testamentair 

geregeld willen hebben. Dan kan ik  

gemakkelijk contact laten leggen met 

de buren. Zo vullen we elkaar over en 

weer aan.’

Informatie

De themabijeenkomst op 2 juni 

is kosteloos. Aanmelden kan via 

info@houwingvanbeek.nl of tele-

fonisch via 030 2290811. Schrifte-

lijk kan ook, Houwing van Beek, 

Soestdijkseweg-Zuid 267 3721 AE 

Bilthoven. De totale aanmeldings-

groep wordt in tweeën gedeeld. De 

ene groep begint om elf uur bij Tap 

en de andere bij Houwing van Beek. 

Elke aanmelder ontvangt een bevesti-

ging waarin staat of ze de bijeenkomst 

beginnen bij Tap op nummer 265 of 

het notariskantoor op 267. Na een uur 

wisselt dat. Bij Tap Uitvaartzorg geeft 

Martine uitleg over wensen, moge-

lijkheden en kosten van een uitvaart. 

Ook geeft zij informatie over verzeke-

ringen. ‘Ik zie vaak dat mensen oude 

verzekeringspolissen hebben en geen 

idee hebben wat die waard zijn of wat 

de dekking ervan is.’ Tijdens dat uur 

wordt verder algemene informatie ge-

geven en worden vragen beantwoord. 

Na dat uur lopen ze naar het notaris-

kantoor en de groep die daar informa-

tie heeft gekregen komt hierheen.’ 

Privacy

‘Bij mij krijgen ze met name uitleg 

over het erfrechtelijke aspect’, aldus 

Frans van Beek. ‘Vanaf 13.00 uur kun-

nen deelnemers in het notariskantoor 

onder het genot van een hapje en een 

drankje en hopelijk mooi weer nog 

wat napraten. Mensen kunnen dan ook 

wat persoonlijkere vragen stellen, bij-

voorbeeld of een testament nog klopt. 

We noemen dat een testamentscan, 

een check of het nog akkoord is. Dat 

doe je vanwege de privacy liever niet 

waar iedereen bij is. We kunnen dan 

meestal wel beoordelen of het ver-

standig is een vervolgafspraak met 

ons te maken.’ Martine vertelt dat 

Tap hetzelfde doet op het gebied van 

polissen. ‘Mensen kunnen hun oude 

verzekeringspapieren meenemen. Die 

scannen we dan, vergelijkbaar met de 

testamentscan. Als het heel erg druk is 

kunnen we een afspraak maken om op 

een ander moment terug te komen om 

er over te praten.’ 

 

Doelgroep

De doelgroep voor de themabij-

eenkomst is de wat oudere inwoner 

van de gemeente, maar iedereen die 

het onderwerp interessant vindt, of 

vindt dat er iets geregeld moet zijn 

is welkom. Martine Eggen: ‘Onze 

werkzaamheden liggen ook na een 

overlijden erg in elkaars verlengde. 

Nadat iemand is overleden komen 

nabestaanden bij de notaris voor het 

opmaken van een verklaring van 

erfrecht. Dan komen ook de kosten 

die een uitvaart met zich meebrengt 

aan de orde. Als mensen verzekerd 

zijn hebben ze soms geen notie van 

wat die verzekering precies inhoudt.  

Ik merk in mijn werk dat mensen daar 

vaak een heel andere voorstelling van 

hebben. Met alle gevolgen van dien 

en die zijn dan uiteindelijk voor de 

nabestaanden. Dus je ontzorgt ook je 

nabestaanden door naar de themabij-

eenkomst te komen of aan een van je 

kinderen vraagt erheen te gaan, want 

je steekt er wel wat van op. Kortom ie-

dereen die op dit gebied wat geregeld 

wil hebben is op 2 juni welkom. Het 

kost niets en verplicht tot niets. Het 

kost alleen tijd, maar het kan tijd zijn 

die je waardevol investeert omdat je 

beter op de hoogte bent.

Hoe gaat het als ik er niet meer ben
door Guus Geebel

Notariskantoor Houwing van Beek en Tap Uitvaartzorg houden op zaterdag 2 juni van

11.00 tot 13.00 uur gezamenlijk een themabijeenkomst over uitvaart en erfrecht. De bijeenkomst 

bestaat uit twee sessies van elk een uur. In het notariële gedeelte, dat plaatsvindt in het 

notariskantoor, komen onderwerpen als erfrecht en executeurschap aan de orde. Het gedeelte

dat gericht is op regelingen en wensen rond de uitvaart wordt gehouden bij Tap Uitvaartzorg.

Martine Eggen en Frans van Beek verzorgen de themabijeenkomst.

Het CDA had 1500 handtekeningen 

verzameld van inwoners die aanga-

ven een servicepunt in Maartensdijk 

zeer wenselijk te vinden. Fractievoor-

zitter Pieter van Maaren beseft dat 

de sluiting al tweemaal in de raad is 

behandeld, maar zegt dat de partij re-

gelmatig werd gevraagd er nog eens 

naar te kijken. ‘Wij steunen de digi-

tale ontwikkeling, maar we willen de 

leefbaarheid behouden. Deze voor-

ziening houdt de gemeente dicht bij 

de burgers.’ Van Maaren merkt op dat 

in enkele verkiezingsprogramma’s 

van partijen die nu voor sluiting zijn,

 het behoud van het servicepunt wordt 

genoemd.

Leefbaarheid

In het voorstel staat dat jaarlijks 3000 

mensen het steunpunt bezoeken. Han 

IJssennagger (Bilts Belang) zegt 

met dat aantal alleen wat te kunnen 

als hij weet wie die mensen zijn en 

waarvoor ze bij het steunpunt zijn ge-

weest. Etiënne van Buren (SP) vindt 

het leefbaar houden van de kernen 

een zware overweging om het voor-

stel te steunen. 

Marcus van der Mast (GroenLinks 

&PvdA) noemt het een gepasseerd 

station omdat de raad er al een besluit 

over genomen heeft. Johan Slootweg 

(SGP) betrekt bij zijn besluit om het 

voorstel niet te steunen dat reisdocu-

menten straks tien jaar geldig zijn en 

dat we een loket voor zorg en welzijn 

in Dijckstate hebben. ‘Daarvan vin-

den we het belangrijk dat het blijft, 

want daar zijn kwetsbare groepen we-

kelijks op aangewezen.’ Hij wijst ook 

op de ruimhartige regeling voor dege-

nen die echt niet naar het gemeente-

huis kunnen komen. 

Andere voorzieningen

Nico Jansen (ChristenUnie) vindt dat 

bij sluiting de klantgerichtheid van de 

gemeente terugloopt en steunt daar-

om het voorstel. Frans Poot (D66): 

‘Een van de argumenten om tot slui-

ten over te gaan was bezuiniging. Die 

opdracht is alleen groter geworden.’ 

Anne Doedens (VVD): ‘We zitten in 

harde tijden en de fractie staat achter 

de sluiting. De wereld is veranderd 

sinds 2004. Toen hadden we niet de 

digitale voorzieningen die we nu heb-

ben. De uitleg over de sluiting is mis-

schien niet duidelijk genoeg geweest.’ 

Ebbe Rost van Tonningen stemt voor 

met als argument dat Maartensdijkers 

zich toch al achtergesteld voelen. 

Geen steun voor initiatiefvoorstel 
CDA over servicepunt

door Guus Geebel 

De gemeenteraad behandelde op 8 mei het initiatiefvoorstel van het CDA om het besluit tot sluiting 

van het gemeentelijk servicepunt in Maartensdijk te herzien. De gemeenteraad besloot vorig jaar 

tweemaal met ruime meerderheid tot de sluiting. Het voorstel van het CDA werd ook dit keer 

verworpen. Voor stemden de fracties van de SP, het CDA, de ChristenUnie en Rost van Tonningen.

Gemeentebestuur 
bedankt vrijwilligers

Maandag 8 mei jl. waren op uitnodiging van het College van Burgemeester 

en Wethouders vertegenwoordigers van de verschillende Oranjecomités 

en de comités 4/5 mei uit de diverse kernen van de gemeente De Bilt 

op gemeentehuis Jagtlust bijeen voor de traditionele Oranjeborrel. 

Burgemeester Gerritsen bedankte namens het gemeentebestuur de 

organiserende instanties en hun medewerkers voor al hun werk. Het 

Oranjecomité Westbroek liet in een presentatie zien, hoe e.e.a. in deze kern 

was verlopen. Daarna was er onder het genot van een hapje en een drankje 

nog gelegenheid ervaringen uit te wisselen. [HvdB]

Op 22 december nam burgemeester 1500 handtekeningen in ontvangst.



I.v.m. Hemelvaartsdag is onze 

winkel donderdag gesloten.
VOORDEEL HELE WEEK

500
gram 4.98

100
gram 2.50

100
gram 1.20

500
gram 4.98

500
gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
vrijdag 18 mei
t/m woensdag 23 mei

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

VLEESWAREN DUO

GEHAKTDAG

Beenham van ‘t huis

Gegrilde entrecôte

Filet Americain
Hammousse
Sellerysalade

Half om half gehakt 1 Kg.  | 4.98   

Rundergehakt 1 Kg.  | 5.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 5.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 4.50

2x 100
gram 3.98

LEKKER EN MAKKELIJK!

DIVERSE SOORTEN 
GEVULD STOKBROOD

per
stuk 3.98

  VRIJDAG (I.P.V. DONDERDAG) 

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Beenhammetjes 
naturel of gemarineerd
   
Nieuwzeelandse ribeye 

Gehaktspeciaaltjes
 
Filetlapjes 
naturel of gemarineerd

Gebraden spareribs 

Kipschnitzel
Runderschnitzel
Varkensschnitzel

PINDA-ROZIJNENMIX

6 halen / 
   5 betalen

500
gram 4.98

100
gram 1.98 100

gram 0.80

STOMPETOREN
JONG BELEGEN

OOSTENRIJKSE 
BERGREBELLKAAS
BIER OF RODE WIJN 

Alleen opwarmen!

Mooie Hollandse

IJsbergsla
per krop

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Tros Tomaten
500 gr

•    Tagliatelle
MET ZALM _____________ 100 GR  1,25

•  Mihoen 
MET KIP _____________ PER PORTIE  4,95

• Moussaka
    __________________100 GRAM  0,99

Heerlijke

Galia Meloen
extra zoet

1,25 0,79

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gesneden

Bietjes ______________ 500 GRAM  0,99

Vers gesneden

Ananas _____________VOLLE BAK  0,99

Vers van de Traiteur

Spaghetti met Rucola
en Scampi’s ______  100 GRAM  0,99

MAANDAG 21 MEI, DINSDAG 22 MEI 

EN WOENSDAG 23 MEI

Hollandse AA Asperges
héél kilo 5,95

Volop Hollandse AARDBEIEN

zeer scherpe dagprijzen!!!

0,99

gratis geschild
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‘In mijn notitie De Kwinkelier en de 

kleren van de keizer heb ik aangege-

ven waarom ik vind dat wethouder 

Ditewig faalt’, aldus Rost van Ton-

ningen. ‘Er had al lang een plan B 

moeten liggen op basis van de econo-

mische crisis.’ Hij zegt uit te kijken 

naar een opzet met een bescheiden 

omvang, zonder onhaalbare inancie-

ring door woningbouw. Het huidige 

beleid voor De Kwinkelier noemt hij 

een doodlopende weg. 

Gedrocht

Johan Slootweg (SGP) vraagt Rost van 

Tonningen om een alternatief maar 

krijgt geen duidelijk antwoord. Sloot-

weg stelt dat de gemeente maar voor 

een zeer beperkt deel betrokken is bij 

het geheel. Hij wil ook weten waarom 

Rost van Tonningen geen motie van 

wantrouwen indient. De motie noemt 

hij een staatsrechtelijk gedrocht. Hij 

wil er daarom niet inhoudelijk op in-

gaan. ‘Ik heb vertrouwen in het college 

totdat het tegendeel blijkt en dat is niet 

aan de orde.’ Slootweg vergelijkt de 

motie met de preek van een predikant 

in de kerk die aan het eind zegt, maar 

je moet er niets van geloven. Frans 

Poot (D66) heeft geen motie nodig om 

vertrouwen uit te spreken. ‘We willen 

geen motie aannemen met een dubbele 

bodem.’ 

Verwarring

‘Juridisch is er niets op tegen om in 

een motie uit te spreken dat de rozen 

in het vervolg alleen nog maar wit 

verkocht mogen worden’, antwoordt 

burgemeester Gerritsen op de vraag 

of de motie formeel wel of niet kan. 

‘U mag ook in een motie neerleggen 

dat u vertrouwen heeft. Het Neder-

lands staatsrecht gaat ervan uit dat er 

vertrouwen is totdat het is opgezegd.’  

Anne Doedens (VVD) noemt de mo-

tie triest en lachwekkend. Etiënne 

van Buren (SP): ‘Rost van Tonningen 

laat me over dingen nadenken waar ik 

anders nooit aan denk. Neem bijvoor-

beeld mijn huwelijk. Marianne en ik 

zijn bewust kinderloos en onze buren 

hebben wel kinderen. Indachtig de 

motie zou ik eigenlijk mijn vertrou-

wen in mijn vrouw moeten uitspreken 

als goede moeder. Ik ben daar eerlijk 

gezegd nooit opgekomen en wil dat 

ook niet doen.’

Vertrouwen

Rost van Tonningen zegt hooglijk 

verbaasd te zijn over wat zijn motie 

heeft losgemaakt. Hij vindt niet dat 

dit een dieptepunt is. ‘Integendeel het 

zou een hoogtepunt kunnen zijn.’ Han 

IJssennagger (Bilts Belang) vindt dat 

de motie nog voor die in stemming 

is gebracht zijn werk al heeft gedaan. 

‘Kennelijk is het voor de coalitiepar-

tijen moeilijk het volle vertrouwen 

in het college uit te spreken.’ Johan 

Slootweg spreekt zich mede namens 

een aantal fracties tegen de motie uit. 

‘Ik wil en kan niet aan een inhoude-

lijke behandeling toekomen, omdat ik 

het een staatsrechtelijk gedrocht vind.’ 

Hij noemt het de raad onwaardig zich 

daarmee bezig te houden. Ik heb ver-

trouwen tot het tegendeel blijkt.’ 

Raad in verwarring
door motie van vertrouwen

door Guus Geebel

Ebbe Rost van Tonningen zorgde op 8 mei in de gemeenteraad met een motie over de gang van zaken 

bij De Kwinkelier voor grote verwarring. In de motie kon de raad zich uitspreken vertrouwen

te hebben in het lopende beleid van het college van B en W met betrekking tot de totstandkoming

van een goed functionerend winkelcentrum De Kwinkelier. Hij kondigde aan zelf tegen de motie te 

zullen stemmen. De motie werd na een chaotisch debat met algemene stemmen verworpen.

De indiener van de motie Ebbe Rost 

van Tonningen.

Op de nieuwe website kunnen bezoe-

kers online bladeren door de vacatu-

res vrijwilligerswerk via http://www.

vrijwilliginactiedebilt.nl/vacatures-

vrijwilligerswerk. Ze kunnen zoeken 

op interesse, sector of op het aantal 

uren dat ze graag willen besteden. 

Vervolgens kunnen ze met een druk 

op de knop direct contact leggen met 

de maatschappelijke organisatie die 

de vacature heeft geplaatst. Deze or-

ganisatie kan op haar beurt haar eigen 

vacatures zelf online beheren via de 

website.

Verhuisd

De nieuwe online vacaturebank is 

ontstaan uit een samenwerking tussen 

de nieuwe organisatie Vrijwillig in 

Actie De Bilt en het bestaande Meld-

punt Vrijwilligerswerk De Bilt. Va-

catures voor vrijwilligerswerk in ge-

meente De Bilt waren tot op heden te 

vinden via de website van Het Meld-

punt Vrijwilligerswerk. Vanaf 16 mei 

verhuist de vacaturebank deinitief 
naar de website van Vrijwillig in 

Actie De Bilt. Het Meldpunt Vrijwil-

ligerswerk blijft als zodanig gewoon 

bestaan en is te vinden in de Biblio-

theek in Bilthoven (Kwinkelier 20). 

Daar kunnen ook de papieren vacatu-

res voor vrijwilligerswerk nog steeds 

bekeken worden. Digitaal verhuist de 

vacaturebank echter deinitief van de 
website van Het Meldpunt Vrijwil-

ligerswerk naar die van Vrijwillig in 

Actie De Bilt.

Website

Naast de online vacaturebank is op 

de nieuwe website van Vrijwillig 

in Actie De Bilt van alles te vinden 

voor iedereen die in gemeente De 

Bilt met en voor vrijwilligers werkt. 

Informatie over gratis workshops en 

netwerkbijeenkomsten die op stapel 

staan, actuele info over projecten zo-

als ‘In Veilige Handen’ ter preventie 

van seksueel misbruik bij vrijwilli-

gers- en maatschappelijke organisa-

ties en bijvoorbeeld informatie over 

Maatschappelijke Stages in De Bilt. 

Kortom; een website boordevol in-

formatie, advies en inspiratie en een 

plek waar iedereen die met en voor 

vrijwilligers werkt elkaar online kan 

ontmoeten. 

Nieuwe online vacaturebank
voor vrijwilligers

Vrijwillig in Actie De Bilt, het nieuwe servicepunt rond vrijwillige inzet, heeft sinds kort een nieuwe 

website: www.vrijwilliginactiedebilt.nl Centraal in deze website staat de rijkgevulde vacaturebank vol 

vacatures voor vrijwilligers. Van een redacteur voor een radioprogramma tot een vacature voor iemand 

die wil chatten met eenzame Biltenaren; er is voor iedereen zich wil inzetten iets te doen in De Bilt.

Een panel, bestaande uit personen uit 

landelijke, provinciale en gemeente-

lijke organen, zal zich over een vijf-

tal stellingen buigen: Tjerk Wagenaar 

van de Stichting Natuur en Milieu; 

Wim van Lieshout van afvalverwer-

kingsgroep HVC; Kees Stap van on-

derzoeksbureau Ecofys, Niels Hoef-

nagels, lid Provinciale Staten Utrecht 

en de Biltse wethouder Milieu en Fi-

nanciën Bert Kamminga, zullen hun 

mening geven over zin en onzin ten 

aanzien van onderwerpen als: krijgt 

duurzaamheid de aandacht die het 

verdient, gaan we zelf energie opwek-

ken, blijft ons afval wel gescheiden 

en krijg je de Biltenaar uit zijn auto? 

Het doel van deze avond is uiteinde-

lijk  ook om praktische oplossingen 

en toepassingen te zoeken die de ge-

meente De Bilt en de lokale politici 

verder kunnen helpen met concrete 

aanbevelingen om een van de milieu 

vriendelijkste gemeenten van Neder-

land te worden.

Het is een avond die toegankelijk is 

voor iedereen en het publiek krijgt 

ook de kans deel te nemen aan de dis-

cussie. Kom ook naar Café van Mil-

tenburg om 20.30, ontvangst vanaf 

20.15 uur.

Debatavond D66 over duurzaamheid
Op dinsdagavond 22 mei organiseert D66 De Bilt een open debatavond over duurzaamheid

in Café van Miltenburg (tegenover zwembad Brandenburg in Bilthoven). 

In Urk gaat Pieter van Maaren

de burgemeestersklus klaren

Urk staat hoog en oprecht

in land dat is drooggelegd

maar waar vissers altijd bleven varen

Guus Geebel Limerick

Nieuwe fractievoorzitter 

Henk van den Broek is totdat Pieter van Maaren de raad verlaat voorzitter 

van de CDA-fractie in de Biltse gemeenteraad. Daarna wordt Cees Beringen 

fractievoorzitter. 

Wethouder Ditewig en Johan Slootweg praten na over de spraakmakende 

motie. 

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

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

Chefs Menu d 35,00
De koningin der groente is er weer.

Kom in de maand mei genieten van de heerlijke
aspergegerechten van Chefs Menu!

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

Chefs Menu 
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JULIANALAAN 1  3722 GA BILTHOVEN  

T 030 2281014   

Meer info: www.bilthovenseboekhandel.nl

• Lezing 22 mei • Aanvang 20.00 uur  •Entree € 5--  

Een moeder heb je voor altijd

Dochters en moeders. Dat is liefde en verbinding, en 

soms ook ruzie en grote ergernis.

Journalist en schrijver Marleen Janssen interviewde de 

afgelopen jaren honderden vrouwen over hun moeder.

Op 22 mei vertelt Marleen Janssen over het 

interviewen zelf, de geschreven portretten die ze 

maakte en de verhalen achter de verhalen. Een 

boeiende avond voor alle dochters! (en moeders).

De BoodschappenPlusBus is een 

initiatief van het Nationaal Ouderen-

fonds en is landelijk zes jaar geleden 

gestart. Nu maken 15.000 mensen 

per jaar gebruik van deze voorzie-

ning. Zij krijgen zo de mogelijkheid 

om gezamenlijk met vrijwilligers en 

anderen boodschappen te doen en 

uitjes te maken. In de gemeente De 

Bilt wordt de BoodschappenPlusBus 

geregeld door Bea Alma. Zij werkt 

voor SWO De Zes Kernen De Bilt. 

De BoodschappenPlusBus heeft in 

De Bilt inmiddels 313 klanten en een 

aantal vrijwilligers en chauffeurs. Er 

zijn dit jaar al 472 mensen vervoerd 

tijdens 99 ritten. 

Hulp mee

Wethouder Herman Mittendorff is 

ook aanwezig bij de High Tea: ‘Ik 

vind dit een prachtige voorziening en 

hoop dat het lukt om voldoende spon-

soren te vinden om een nieuwe bus 

aan te schaffen. Ik wil mijn waarde-

ring uitspreken voor alle vrijwilligers 

en wens u, gebruikers, heel lang en 

heel veel gebruik van deze bus toe’. 

De Maartensdijkse dames Otten en 

Claessens waren al vroeg aanwezig in 

het Wijkrestaurant. Mevrouw Otten: 

’Natuurlijk zijn we gekomen met de 

BoodschappenPlusBus. We gaan va-

ker mee. Het is leuk om zelf je bood-

schappen te doen in de Kwinkelier of 

op de Hessenweg. Fijn is het ook dat er 

dan een vrijwilliger bij is’. Ook gaan 

beiden wel eens mee met een uitje. 

Mevrouw Claessens: ‘We zijn vorig 

jaar kersen wezen eten in Cothen en 

toen doorgereden naar Wijk bij Duur-

stede waar we pannenkoeken hebben 

gegeten. Dat was echt een belevenis’. 

De dames vertellen ook nog dat als er 

in het restaurant de Maartenshoek in 

Dijckstate in Maartensdijk een Bingo 

is, er steeds vaker ook mensen komen 

uit De Bilt en Bilthoven. Zij komen 

dan met de BoodschappenPlusBus. 

Dankbaar vrijwilligerswerk

Rene Couwenberg uit de Bilt is ook 

aanwezig bij de High Tea. Hij is 

vrijwilliger bij de Boodschappen-

PlusBus. Ook hij noemt als meest 

bijzondere uitje het bezoek aan de 

kersenboomgaard en het pannenkoe-

ken eten, maar ook het bezoek aan 

de Keukenhof vond het bijzonder. 

‘Helaas moet ik gaan stoppen met dit 

werk en dat is jammer. Ik trek het fy-

siek niet meer. De dag in de Keuken-

hof was mooi, maar een dag achter 

een rolstoel kan ik eigenlijk niet meer 

aan. Jammer, het voelde inmiddels 

als familie’. Bea Alma vertelt nog 

op zoek te zijn naar nieuwe vrijwil-

ligers. Gebruiker mevrouw Nannie 

Westerhof bedankt Bea Alma voor 

het vele werk dat ze heeft verricht. 

‘Dankzij de BoodschappenPlusBus 

leiden onze geraniums inmiddels een 

zieltogend bestaan’. 

Meer informatie

Meer informatie over de mogelijkhe-

den van de BoodschappenPlusBus of 

het vrijwilligerswerk kunt u krijgen 

bij Bea Alma. Zij is op maandag, don-

derdag en vrijdag aanwezig bij SWO 

Maartensdijk. Telefonisch kunt u ook 

contact met haar opnemen, zij is be-

reikbaar op telefoonnummer 0346-

214161.

Dankzij BoodschappenPlusBus leiden 
geraniums zieltogend bestaan

door Marijke Drieenhuizen

Alweer vijf jaren rijdt de BoodschappenPlusBus door de gemeente De Bilt, maar ook ritjes ver 

daarbuiten komen met regelmaat voor. Vorige week vrijdag vierde een deel van de grote groep 

gebruikers dit eerste jubileum met een High Tea in Wijkrestaurant Bij de Tijd in De Bilt.

Wethouder Herman Mittendorff vertelt de aanwezigen bij de High Tea trots te 

zijn op de de BoodschappenPlusBus. 

Het diamanten bruidspaar leerde el-

kaar in Wilnis kennen. Reijer Selden-

rijk zat op de middelbare tuinbouw-

school in Breukelen en was bevriend 

met Emma’s broer, die ook op die 

school zat. ‘Hij was een paar keer 

bij ons op de boerderij in Westbroek 

geweest en toen zei hij je moet ook 

eens bij ons in Wilnis komen. Dat heb 

ik toen gedaan en ik zag er een leuk 

meisje lopen. Dat was Emma en het 

klikte. We hebben tweeënhalf jaar 

verkering gehad.’ Zij was 24 en hij 22 

toen ze trouwden. Huisvesting was 

geen probleem. De boerderij uit 1930 

was er op gebouwd om meer mensen 

in te kunnen laten wonen.

Reijer Seldenrijk stopte ruim twintig 

jaar geleden met het boerenbedrijf 

in Westbroek en het echtpaar ver-

huisde naar Maartensdijk. Hun zoon 

woont nu op de boerderij, maar niet 

als boer. Emma Seldenrijk bewaart 

goede herinneringen aan de 39 jaar 

in Westbroek. ‘Ik was daar helemaal 

ingeburgerd. Maar ook in Maartens-

dijk wonen we met plezier en zijn 

we helemaal gewend.’ Het echtpaar 

is redelijk gezond, alleen het lopen 

is voor Seldenrijk wat moeilijk. Ze 

hebben een zoon, een dochter en vijf 

kleindochters. Het diamanten huwe-

lijksfeest vierden de heer en mevrouw 

Seldenrijk met familie in restaurant 

De Lage Vuursche. 

Echtpaar Seldenrijk-Treur zestig jaar getrouwd
door Guus Geebel

Locoburgemeester Bert Kamminga kwam dinsdag 8 mei de heer en mevrouw Seldenrijk-Treur 

feliciteren met hun 60-jarig huwelijksjubileum. Reijer Seldenrijk en Emma Treur trouwden

op 8 mei 1952 in Wilnis, waar de bruid vandaan komt. Reijer Seldenrijk is geboren en getogen

in Westbroek. Hij was boer en nam het boerenbedrijf van zijn vader over. 

Het diamanten bruidspaar met locoburgemeester Bert Kamminga.

MS Contactgroep viert 
zilveren jubileum

door Guus Geebel

Op vrijdag 11 mei vierde de MS Contactgroep de Bilt-

Bilthoven in de Biltsche Hoek haar 25-jarig jubileum. 

De zeventien patiënten en hun mantelverzorgers vierden

dit met een uitgebreide brunch en optredens van musicus 

Ignace de Jong en zangeres Carin Verhoeven. 

De MS Contactgroep de Bilt-Bilthoven maakt deel uit van de Multiple 

Sclerose Vereniging Nederland. De vereniging komt op voor de belangen 

van mensen met MS en hun naasten, en telt honderden enthousiaste leden 

en vrijwilligers. De regionale contactgroep komt behalve in de zomermaan-

den iedere eerste vrijdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur bijeen 

in buurthuis ’t Hoekie in De Bilt. Coördinator van de contactgroep is Albert 

Naber. 

Vrijwilligers

Georgine Das en Anette van Willigenburg zijn vanaf het begin betrokken bij 

de contactgroep. Zij hebben zich al die jaren ingespannen om de groep te 

maken zoals die nu is. Bij de start werden ze bijgestaan door twee vrijwil-

ligers, Civile van Zelm en Ida Sanberg. Later namen Georgine en Anette het 

over. De groep werd groter en daardoor nam het werk om zaken te organi-

seren en te regelen ook toe. Met de komst van Albert Naber in 2007 werd 

de druk op deze twee vrijwilligers wat verlicht. Albert wordt sinds twee jaar 

bijgestaan door vrijwilligster Tessa Hilwig. 

Jubileum

‘Samen met Albert Naber bezoek ik sinds twee jaar de beursvloer van Sa-

men voor De Bilt’, vertelt Tessa Hilwig. ‘We hebben daar verschillende 

contacten gelegd. Dank zij die contacten  ontving de MS Contactgroep bij-

dragen voor het jubileumfeest van de Biltse Woonstichting SSW, Stichting 

Elise Mathildefonds en enkele particulieren. Parel Promotie sponsorde het 

drukwerk voor de uitnodigingen, de menukaarten en CD-inlegkaartjes. Zo 

konden we het zilveren jubileum op een geweldige manier vieren. Met de 

muzikale begeleiding van Ignace en het indrukwekkende optreden met de 

heldere en zuivere stem van Carin ziet de groep terug op het hoogtepunt in 

de geschiedenis van de ms-contactgroep’, aldus Tessa. 

Genieten van een uitgebreide feestbrunch.

ME en MS is een heel verschil
Helaas is vorige week in het artikel over Ellie Hulst een fout geslopen. 

Zij heeft geen ME, het chronisch vermoeidheidssymdroom, maar MS, een 

aandoening van het centraal zenuwstelsel.



Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

06 - 53 14 67 33

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

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

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

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

AUTO VAN DE WEEK

CITROEN C4 1.6 16V VTI AMBIANCE

2011, 24.000 KM, ZILV GRIJS MET, LMV, 

CRUISE C, CLIMATE C, ABS, RAD/CD, 

REGENS, MLV, ESP, ER, SB, CV

€ 17.950,-

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C1 1.0 12V 5DRS 2010 56.000 BLAUW MET, ABS, AIRBAGS, AIRCO, RAD/CD, ER, SB  € 7.250,00 

CITROEN C5 TOURER 2.0 HDIF AUT 2008 111.000 ZWART MET, RAD/CD/NAV, CLIMATE C, LMV, ABS, 

CRUISE C, PARKEERHULP, REGENS, ABS, ESP  € 19.500,00 

CITROEN C5 2.0 16V COOL TECH 2007 91.000 D BLAUW MET, CRUISE C, CLIMATE C, LMV, ER, CV, SB, 

ABS, RAD/CD, PARKEERHULP, REGENS  € 8.950,00 

CITROEN C5 2.0 HDIF AUTOMAAT 2006 120.000 ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB, AIRBAGS, RAD/CD, ABS, 

CLIMATE C, CRUISE C  € 8.500,00 

PEUGEOT 206 1.6 16V GENTRY AUT 5D 2006 78.000 GRIJS MET, CLIMATE C, RAD/CD, ER, CV, SB, ESP  € 7.950,00 

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

ABS, MLV, TREKH  € 7.950,00 

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

PRIMIUM 5 DRS ER, CV, SB, ESP, RAD/CD, REGENS  € 4.950,00 

PEUGEOT 308 1.6 16V VTI X-LINE 2010 56.000 ZILV GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, ESP, ABS € 13.900,00 

PEUGEOT 407 SW XR 2.0 16V 2006 122.000 GRIJS MET, CRUISE C, CLIMATE C, ABS, REGENS, ER, 

CV, SB, TREKH, PARKEERHULP  € 9.250,00 

RENAULT SCENIC 2.0 16V AUTOMAAT 2004 186.000 GRIJS MET, AIRCO, CRUISE C, LMV, RAD/CD, ABS, 

DYNAMIQUE MLV, ESP, ER, CV, SB  € 5.950,00 

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Krassen

Er zijn nog veel meer redenen 

om even naar Primera te gaan 

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

Aardbeien-

Yoghurtcaketaartje

Waldkornpuntjes 

4 + 1 gratis

5,95

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

LANCÔME MASCARA 
NU MET 

25% KORTING
 

LANCÔME OOGSCHADUW 
NU MET 

25% KORTING
 

LANCASTER 
3 ZONPRODUCTEN (SET) 

VAN 90,00 
NU VOOR 49,99

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

VOORJAARS 
KNALLER

 

NU

2E BROEK OF ROK  

50% KORTING*
*Let op, geldt voor het goedkoopste artikel

van dames, heren en baby

NEEM ALVAST EEN VOORPROEFJE

OP WWW.NAGELFASHION.NL

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

Maertensplein 37, Maartensdijk 

Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

Gerbera plantjes 
div. kleuren  € 2,50 p.st.

 

Lavendel plantjes
 € 3,95 p.st

OP=OP
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Marcel VerhaarBilthoven

www.900jaardebilt.nl

Marcel Verhaar, eigenaar van Verhaar 

Whisky- en Wijnhandel en voorzitter van 

winkelcentrum Planetenbaan. Volgend jaar 

van maart t/m oktober 2013 zijn er diverse 

activiteiten in en rondom de gemeente De 

Bilt. Vanwege dat feit heb ik een rode en 

witte wijn in de markt gezet met een speciaal 

ontworpen etiket van De zes Kernen, één 

toekomst!  Van elke verkochte � es gaat er 1,50 

euro naar een goed doel: Stichting Stoute 

Schoenen. Om deze stichting aan het einde 

van alle festiviteiten (± eind oktober 2013) een 

zo’n groot/hoog mogelijke cheque te kunnen 

overhandigen is nu al een begin gemaakt met 

de verkoop van de wijn.

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door 

Notarissen Houwing van Beek te Bilthoven, 

Drukkerij Livo te De Bilt en Hotel de Biltsche 

Hoek te De Bilt.

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

Het was op tweede Pinksterdag dat ze 

voor het eerst met elkaar uitgingen. 

‘Een kameraad van mij werkte bij de 

post en moest die dag werken. Dat 

vond ik erg vervelend, maar toen ik 

Lientje aan de deur zag staan dacht ik, 

weet je wat, ik vraag of ze meegaat 

naar de bioscoop. Ze zei ja en gearmd 

zijn we naar de ilm gegaan. Ik heb 
haar daarna thuis gebracht en zo is het 

successievelijk verder gegaan’, ver-

telt Gerrit Pafort. Ze hadden vijf jaar 

verkering en toen ze trouwden was 

Gerrit 27 en Lien 24 jaar oud. 

Middenstanders

Ze kochten een rijwielstalling die ze 

na verloop van tijd weer verkochten 

om een zaak in rijwielen, witgoed en 

verlichting te beginnen. Op een gege-

ven moment runden ze twee zaken in 

Amsterdam. In de ene stond Lien al-
leen en in de andere Gerrit met een 

winkeljuffrouw en een monteur. Toen 

het wat teveel werd stopte Lien met 

haar zaak en deden ze samen ruim 

twintig jaar de zaak in Jan Evertsen-

straat. Gerrit Pafort stopte toen hij 

zestig werd. Er kwam een nieuwe 

huiseigenaar die de huur enorm ver-

hoogde. ‘Dat was de oorzaak dat ik 

gestopt ben want de zaak liep goed.’ 

Lien Pafort is in bezit van het diploma 

elektrowinkelier en is heel technisch. 

Ze repareerde zelf stofzuigers. ‘We 

zijn echte middenstanders. We heb-

ben goed geboerd, maar hebben er 

altijd hard voor gewerkt. Wel steeds 

met plezier en als je dat in je werk 

hebt lukt het altijd.’

Hollandsche Rading

‘We zijn in deze omgeving terecht ge-

komen door een zomerhuisje dat we 

vijftien jaar lang tegenover vliegveld 

Hilversum hadden. Tijdens het trim-

men zag ik een huis te koop staan aan 

de Tolakkerweg in Hollandsche Ra-

ding en dat hebben we gekocht. We 

woonden er twintig jaar en gingen ie-

dere dag met de trein naar de zaak in 

Amsterdam.’ Na nog zeven jaar op een 

camping aan de Graaf Floris V weg 

gewoond te hebben, verhuisden ze 

naar woon- zorgcentrum Toutenburg 

in Maartensdijk. Sinds een jaar wonen 

ze nu in een appartement in Dijckstate. 

In de 65 jaar van hun huwelijk zijn de 
heer en mevrouw Pafort vijftien keer 

verhuisd. Het echtpaar heeft een zoon 

en een dochter. De dochter woont in 

Zeeuws-Vlaanderen en de zoon in 

Westbroek. Er zijn vier kleinkinderen 

en twee achterkleinkinderen. 

Sport

Gerrit was in de tijd dat ze elkaar 

leerden kennen veel bezig met sport. 

‘Ik deed aan atletiek en korfbal. Lien 
deed alleen maar wat aan volksdan-

sen. Ik heb haar toen meegenomen 
naar atletiekvereniging Blauw Wit 

waar ze een fanatiek sporter werd. 

Drie of vier keer per week gingen we 

naar het Olympisch Stadion om te 

trainen.’ Lien bracht het in de atletiek 

verder dan Gerrit. Zij werd derde van 

Nederland met kogelstoten en discus-

werpen en is in die tijd ook nog in het 

buitenland geweest. 

Het echtpaar is redelijk gezond en 

vierde de briljanten bruiloft op 5 mei 
bij Memories of China in Hollandsche 

Rading. ‘We waren daar van half drie 

tot negen uur met zo’n veertig men-

sen. Ze hebben een ilm over ons le-

ven gedraaid, vanaf het begin van ons 

trouwen tot nu toe. De kleinkinderen 

hebben voorgedragen en gezongen. 

Hartstikke leuk om nooit te vergeten.’

Felicitaties voor briljanten bruidspaar
door Guus Geebel

Burgemeester Arjen Gerritsen feliciteerde dinsdag 8 mei de heer en mevrouw Pafort-Ulder

met hun 65-jarig  huwelijksjubileum. Het bruidspaar trouwde bij stralend weer op donderdag

8 mei 1947 in Amsterdam. Beiden zijn geboren en getogen Amsterdammers. Lien Ulder en

Gerrit Pafort hoefden niet ver te zoeken om elkaar te vinden want ze woonden in dezelfde straat. 

Burgemeester Arjen Gerritsen met het echtpaar Pafort-Ulder.

Rondreis 

door

Zuid - India 
Afgelopen woensdag heeft Berber, 

activiteitenbegeleidster van woon-

zorgcentrum ‘De Bremhorst’, verteld 

over haar rondreis in India. In tradi-
tionele Indiase kleding gegeven gaf 
ze een power point presentatie gege-

ven, zodat de bewoners konden zien 

wat ze allemaal heeft beleefd. Berber 

keek terug op een heerlijke periode, 

maar gaf ook aan blij te zijn met haar 

terugkeer naar De Bremhorst. Voor 

de bewoners was het leuk om te zien 

waar ‘hun Berber’ zolang was ge-

weest en wat ze allemaal had beleefd.

(Joke Ruiter)

Dat wil ik ‘effe’ kwijt...
Geachte gemeente De Bilt

Hartelijk dank voor uw vragenlijst voor het tevredenheidsonderzoek voor 

mantelzorgers. U geeft aan, dat u als gemeente mantelzorgers wilt onder-

steunen. Op zich is dat een goed voornemen. Hiervoor krijg ik 65 vragen 
voorgelegd. Mijn antwoord kan veel korter zijn: 

Tot eind vorig jaar werd ik als mantelzorger gesteund door een gemeente 

(niet De Bilt) die via de WMO die voorzieningen leverde die zelfstandig 

wonen voor mijn ouders mogelijk maakten. 

Tot deze gemeente eind 2011 ontdekte dat bezuinigingen op de WMO ge-

makkelijk veel geld oplevert (Heeft u ooit demonstranten met rollators ge-

zien?). Het kost mij extra veel tijd buiten de mantelzorg die ik verleen. 

Allereerst om onleesbare brieven van de gemeente te ontcijferen. Daarna 

bij het CAK proberen te ontdekken wat nu precies de bedoeling is. Wat niet 

lukt omdat deze het zelf ook niet weet en naar de gemeente doorverwijst. 

Om dan vervolgens door de gemeente weer naar het CAK gestuurd te wor-

den. Inmiddels stromen de rekeningen wel binnen zonder dat wij kunnen 
ontdekken of zij wel juist zijn.

Het grootste probleem voor mij als mantelzorger bent u: de bezuinigende 

gemeente. Er is niets mis mee om als hulpvrager een eigen bijdrage te be-

talen. Maar waarom wordt dan niet duidelijk wat er betaald moet worden 

en waar dat op is gebaseerd? Waarom huren gemeenten tegen betaling het 

CAK in om deze bijdrage te innen? Het is een organisatie die niet werkt, 

gemeenten veel geld kost (volgens mijn informatie ongeveer een derde van 

de betaalde bijdragen) en mantelzorgers alleen maar ergernis oplevert. 

Waarom laat u een duur extern bureau een tevredenheidsonderzoek doen, 

terwijl u ouderen de meest basale voorzieningen weigert of zelf laat betalen 

omdat u er geen geld meer voor (over) heeft? Waarom vraagt u in dit onder-

zoek aan mij of ik allerlei dure ondersteuningsvormen voor mantelzorgers 

ken? Terwijl u als gemeente niet meer kunt zorgen voor de basisvoorzienin-

gen, die het ouderen mogelijk maakt langer zelfstandig te wonen (en zo dure 

kosten voor verzorgingshuizen te besparen)? 

Volgens mij is er in de eerstelijnszorg wel bekend wie er langdurig mantel-

zorg verlenen en mogelijk daarbij extra ondersteuning nodig hebben. Bo-

vendien kunt u via de WMO aanvragen inschatten hoeveel hulp iemand 

nodig heeft en krijgt. Daar is geen duur onderzoek voor nodig. 

Ik heb besloten uw vragenlijst niet in te vullen. Laatst hoorde ik dat het be-

antwoorden van vragen van burgers een gemeente veel geld kost. Circa 150 
euro aan personele - en handelingskosten. Ik heb liever dat u het geld dat u 
hiermee bespaart in de WMO pot stort. Dan kunnen ouderen die dat nodig 

hebben bijvoorbeeld een WMO vervoerspas krijgen.

Nel Borrias, De Bilt

Uiteraard heeft de redactie aan de gemeente om een reactie gevraagd.  

Communicatieadviseur Donate Schuil reageert:

In de gemeente De Bilt is en wordt niet bezuinigd op mantelzorg. Wij vin-

den mantelzorg van onschatbare waarde. Juist daarom willen we deze vorm 

van zorg de komende jaren verbeteren en versterken. Met het onderzoek 

willen we in kaart brengen wat de ervaringen zijn van mantelzorgers in de 

gemeente. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek willen we deze be-

langrijke vorm van zorg optimaliseren. Daarnaast willen we de bevindingen 

gebruiken bij het, wettelijk verplichte, jaarlijks rapporteren over de WMO 

en onderdelen daarvan. 



23 mei lezing en discussie

Een andere kijk op de ecnomie?

GroenLinks staat voor milieu en nieuwe energie, 
én voor verduurzaming van de economie.

Hoe vergroen je een belastingstelsel eigenlijk? Welke stappen moeten er 
worden gezet in de inanciële sector? Wat is duurzaam beleggen precies en 
biedt dat voldoende oplossingen? 

Sprekers: Giuseppe van der Helm, voorzitter van de Vereniging van 
Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling en Florian Bekkers, Lid van de 
Provinciale Staten voor GroenLInks.

Hartelijk welkom op woensdagavond 23 mei, 20.00 uur.

Plaats: Montessori Lyceum Herman Jordan, Jordanlaan 3, Zeist.  

Als u 'm koopt, denkt u er meestal niet 

over na dat uw droger er op een dag de brui 

aan kan geven. Dan zit u met de handen in 

het haar! De webshop failliet en een 

reparateur ver te zoeken.

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

installatie. Als het nodig mocht zijn,

brengen ze ook nog een onderdeel langs!

 
verleent er

nu nog echte
service?

Wie Stel, je komt uit Bilthoven of De Bilt. En je hebt naast je dagelijkse bezigheden 

tijd over. Ga dan lekker aan de slag bij PostNL! Als postbezorger. Dé parttime 

baan die naadloos aansluit bij je leven. Want de werktijden zijn flexibel en het 

is dicht bij huis. Je houdt dus ruim tijd over voor dat andere deel van je leven, 

zoals je kinderen of kleinkinderen, je studie, bedrijfje of sport. Ideaal zo’n 

baan als buurtbewoner/postbezorger. 

Je vindt jouw parttime baan op werkenbijpostnl.nl

B U U R T B E W O N E R

P O S T B E Z O R G E R

PO S T B
E Z O

R G E R

D E E L
 VAN

 J E  L
E V E

N

•	 Keukenrenovatie

•	 Nieuwe	keukens

•	 	Kantoor-	

&	winkelinrichtingen

•	 Radiatorbetimmeringen

•	 (Inloop-)	Kasten

•	 Tafels

•	 Schouwen

Het adres voor al uw maatwerk!

P.C.	Hooftstraat	29

3601	ST		Maarssen

Tel:	0346	-	56	11	11

Mob:	06	-	52	34	15	31

E:	fmdebruijn@casema.nl

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS

VOOR ONDERNEMERS
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Ook bij het gesprek met De Vierklank 

aanwezig is de gemeentelijke cul-

tuurcoördinator Fredie Blankestijn, 

die voordat het interview met beide 

atelierhouders begint nog een paar 

belangrijke dingen kwijt wil. ‘De 

opening van Weekendje kunst vindt 

plaats om kwart voor zeven onder lei-

ding van Thomas Bosman en Floor-

tje Schootenvanrooij (beide van de 

Theaterkoffer). Voor de muziek zorgt 

de James Band van Eric Borgers, en 

er zijn vier sprekers, Peter Dapper 

namens de winkeliers, Wanda Peters 

van Nik&Co, Jannie Vossestein van 

BeeKk en Wethouder Kamminga, die 

de oficiële opening verricht.’ Ze ver-
volgt: ‘In de bibliotheek van Biltho-

ven in De Kwinkelier komt een over-

zichtstentoonstelling van het werk van 

bijna alle deelnemende kunstenaars, 

en bij Doek op het Vinkenplein ex-

poseren Marieke Verhoef-Temme en 

Wout van Dee. Op zaterdag wordt in 

het oude postkantoor in Bilthoven de 

tango gedanst en bij Klumper Zuivel-
handel aan de Julianalaan 28 komen 

gedichten van Marie-Anne de Jonge.’ 
Kunstenaarsvereniging BeeKk viert 

dit jaar haar vijftienjarig bestaan. 

Blankestijn onthult: ‘Om het verband 

tussen De Bilt en Bilthoven te bena-

drukken, gaan we zaterdagmorgen 

met wethouder Kamminga van Bilt-

hoven naar De Bilt ietsen met een ijs-

kar. In De Bilt staat het Brasta Orkest 

ons op te wachten om de wethouder te 

verwelkomen. Hij gaat om elf uur het 

nieuwe logo van BeeKk onthullen op 

het adres Dorpsstraat 42. Iedereen is 

welkom. Na aloop is er een gezellig 
samenzijn met kofie en bonbons. Het 
orkest gaat over de Hessenweg en de 

Looydijk lopen om aandacht te vra-

gen voor Weekendje Kunst.’

De Baat

Jeannette de Baat heeft haar onder-

neming gevestigd aan de Kwinkelier 

50. ‘Dat is een bijzondere plek’, ver-

telt ze. ‘Het is leuk dat mensen zo ver-

rast zijn. Ze komen binnen, horen de 
mooie muziek die ik heb opstaan, of 

zien ons aan het werk en dan zeggen 

ze: “Wat een verrijking! Hier zat Bilt-

hoven op te wachten”.’ De Baat werkt 
als zelfstandig kunstenares en maakt 

voornamelijk gebruik van steen in 

combinatie met brons, staal en hout. 

Ook heeft ze een opleiding Kunstzin-

nige Hulpverlening afgerond. Sinds 

2001 heeft De Baat een eigen atelier, 

waar workshops worden gegeven in 

beeldhouwen en schilderen. 

‘Ik geef ook les aan kinderen en or-

ganiseer verjaarspartijtjes in mijn ate-

lierruimte. Ik geef kinderen een han-

teerbaar speksteentje en geef een korte 

uitleg wat ze ermee kunnen doen met 

behulp van raspjes. Vaak is de steen 

al genoeg als inspiratiebron voor het 

kind.’ Ze woont zelf ook nog maar 
kort in Bilthoven, maar is al lid van 

Nik&Co. ‘Ik wil ook graag lid wor-

den van BeeKk. Tijdens Weekendje 

Kunst heeft ze op vrijdagavond haar 

atelier opengesteld voor de ontvangst 

van de VIP’s. ‘Ik exposeer mijn eigen 

kunst en ik heb Emanuela Deyanova, 

een Bulgaarse sieradenmaakster die 

in Amsterdam woont, uitgenodigd 

om samen met mij te exposeren. Zij 
maakt heel organisch werk in goud en 

zilver. Ik ben van oorsprong edelsmit. 

Mijn werk is heel erg uitvergroot, dat 

van haar is heel klein, maar de basis 

is hetzelfde. Die combinatie is heel 

bijzonder.’ 

AmbachtAteliers

Ondernemer Jan Gerrit van Wijhe had 

vele jaren een groothandel in stoffen 

en heeft dus veel verstand van kleu-

ren en materialen. Uit liefde voor de 

kunst liet hij, nadat hij met zijn onder-

neming was gestopt, zijn voormalige 

bedrijfspand geschikt maken voor de 

verhuur van ateliers in de Ambacht-

straat in De Bilt onder de noemer 

AmbachtAteliers. Tijdens Week-

endje Kunst zijn de atelierruimtes te  

bezoeken van Elma van den Heuvel, 

Jannie Vossestein, Mirjam Roest, 

Marga van der Burgt, Rita Camphuij-

sen, Dinie van Buuren en Connie van 

Zwetselaar.

Jan Gerrit van Wijhe en Jeannette Baat 

helemaal klaar voor Weekendje Kunst

door Lilian van Dijk

Op Weekendje Kunst in het weekend van 18 tot en met 20 mei is van alles op het gebied van kunst

en ondernemen te beleven in De Bilt en Bilthoven. Zo ook in AmbachtAteliers van Jan Gerrit

van Wijhe op de Ambachtstraat 9 en in de atelierruimte van Jeannette Baat, die zich onlangs

in De Kwinkelier heeft gevestigd als zelfstandig kunstenaar, galeriehoudster en docent. 

Jan Gerrit van Wijhe en Jeannette Baat hebben veel zin in Weekendje Kunst. 

Moedermonologen
Vrouwen praten met vriendinnen bij voorkeur over drie onderwerpen: lief-

de, seks én hun moeder. Logisch, want dit zijn de thema’s die een leven lang 
in beweging zijn. Een moeder heb je voor altijd. Ook als je met haar hebt 

gebroken of als ze niet meer leeft. Marleen Janssen vertelt er over op dins-

dag 22 mei a.s. om 20.00 uur bij de Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 

te Bilthoven.

Dochters en moeders. Dat is liefde en verbinding, en soms ook ruzie en 

grote ergernis. Moeders kunnen deskundige bemoeiallen, dominante hek-

sen en zuigende slachtoffers zijn. Maar ook veilige havens, stimulerende 

voorbeelden en grandioze oma’s. 

Liefhebbend

Journalist en schrijver Marleen Janssen – zelf behept met een liefhebbende 

moeder die haar soms akelig dwarszit – interviewde de afgelopen jaren hon-

derden vrouwen over hun moeder. In De Moedermonologen bundelde Mar-

leen Janssen de 63 mooiste verha-

len van dochters over hun moeder. 

Daarnaast vroeg ze therapeuten 

en moederdochterdeskundigen Iki 

Freud en Roefke Carmiggelt het 

hemd van het lijf. Deze avond ver-

telt Marleen Janssen over het inter-

viewen zelf, de geschreven portret-

ten die ze maakte en de verhalen 

achter de verhalen. Een boeiende 

avond voor alle dochters! (en moe-

ders). Aanmelden kan 030 2281014 

of op www.bilthovenseboekhandel.

nl.

De Groene Joffers organiseerden 

deze tuinmarkt alweer voor de 15de 

keer; altijd op de zaterdag voor moe-

derdag. Alle deelnemers brengen in, 

bijv. eigen overtallige of overtollige 

plantjes, stekken e.d.

Alle 14 voorgaande edities was de 

meeropbrengst bestemd voor Het 

Wereld Natuur Fonds. Dit jaar was 

het goede doel Razem; de uitwisse-

ling Miescisko (Polen) en Maartens-

dijk. Razem (het Poolse woord voor 

‘samen’) was ook met een stand op de 
markt aanwezig. [HvdB]

Groenekanse Joffers samen met 

Razemmensen.

Tuinmarkt in Groenekan 
Zaterdag 12 mei werd in Groenekan aan de Groenekanseweg 60, georganiseerd

door de Groene Joffers weer de jaarlijkse tuinmarkt gehouden. Er waren zoals gebruikelijk

planten en stekken, honing, buxus, verse boeketten, brocante, porselein, woon-en tuindecoraties

en oud tuinmeubilair te koop en dit jaar ook fruitboompjes. 

Rijk gevarieerde expositie van 

Leden BeeKk bij TraverseArt
Vrijdag 11 mei opende wethouder Kamminga

de jaarlijkse tentoonstelling van kunstenaars van BeeKk

bij ArtTraverse in het gemeentehuis Jagtlust van de gemeente 

De Bilt. Het evenement trok zoveel belangstellenden,

dat er zelfs niet genoeg zitplaatsen waren.

Kamminga bekende dat hij van zoveel prachtig werk altijd enthousiast, 

maar ook hebberig wordt. Hij spoorde alle aanwezigen dan ook aan om net 

zo hebberig te worden en een kunstwerk aan te schaffen. De gemeente geeft 

het goede voorbeeld: niet alleen hangt er in zijn kamer een kunstwerk van 

een van de exposanten, maar in de centrale hal van het gemeentehuis prijkt 

sinds kort een buitengewoon imposant lichtkunstwerk van Jozé ten Have uit 

De Bilt. Hij spoorde zijn toehoorders aan om daarom vooral ook omhoog te 

kijken om dit bijzondere lichtobject te bewonderen. 

De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van het gemeen-

tehuis, dat op zaterdag 19 en zondag 20 mei ter gelegenheid van de mani-

festatie Weekendje Kunst ook van 12.00 tot 17.00 uur toegang biedt tot de 

Traverse. Daar worden tot en met 21 juni de volgende kunstwerken geëx-

poseerd: sieraden van Heleen Hoogenboom, lino-sneden van Katinka Hof-

stede, keramiek van Olcese de Kat en Margreet de Vries, schilderijen van 

Mieke Barendrecht, Jorn van Leeuwen, Abe Postema, Linda Roffel, Truus 

Werners en Mieps van Himbergen, ruimtelijke vormen van Truus van den 

Heuvel, vilten schalen van Kitty Korver en potloodtekeningen van Jannie 

Vossestein. [LvD]

De prachtige, apart gedecoreerde vilten schalen van Kitty Korver trokken 

veel belangstelling.



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Nieuw gevestigd 
in Maartensdijk

Gezondheidscentrum Maartensdijk 
Tolakkerweg 217, 

3738 JM Maartensdijk 
0346-210592

www.atlasfysio.nl

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

Donderdagochtend Hemelvaartsdagartsdag

VROEG UIT DE
Hemelvaartsdag vroeg uit de veren en direct 

naar ‘t  Vaarderhoogt. Dit jaar lekker vroeg, 
lekker voordelig en lekker-lekker, want 
arriveert u tussen 07.00 en 08.00 uur, dan 

krijgt u bij binnenkomst een coupon waarmee u 

bij de kassa 20% korting krijgt op 

ALLES wat u koopt. Al neemt u bijvoor beeld drie vrachtwagenladingen 
vol mee. Én ontbijten doet u gewoon bij ons voor slechts 2 euro!!!

Hemelvaarts

Ontbijt
Alle
Hortensia’s

Korting
€ 2,-

Voor 
iedereen die tussen

07.00 en 08.00 arriveert

Extra aanbieding van vrijdag 18 mei 

tot en met dinsdag 22 mei

25%

Raaijen Interieurs
Actie - Farstrup ergonomisch zitcomfort

Deense relaxfauteuil op

maat leverbaar - Actie -

Bij aankoop van een 

fauteuil een bijpassend 

voetenbankje met 50% 

korting. Geldig t/m 31.5.2012

Diverse modellen leverbaar, deskundig advies. 

Bezoek onze winkel en showroom.

Dorpsstraat 45, 3732 HH De Bilt, sinds 1931

030-2202012, www.raaijeninterieurs

UIT ONZE TRAITEURHOEK:
met o.a. krieltjes, grove groenten, marinade, 

en kipdijfilet

ONZE OOSTERSE PIEPERSCHOTEL

 100 GRAM € 0,98

Met een klein randje vet, in de oven, pan of op 

lekker buiten op de bbc; voila!

MAGRET DE CANARD

 100 GRAM € 2,15

Om van te smullen, met o.a. varkensbiefstuk, 

pesto, mozzarella en zongedroogde tomaatjes

ITALIAANSE VARKENSOESTERS

  2 STUKS € 4,95

Op veler verzoek nog 1 maal: stevig gepaneerd 

en lekker gekruid: zachtjes bakken in ruim boter

GEPANEERDE SCHNITZELS

 4 STUKS NU € 6,00

Ouderwets lekker, om te stoven, 

met een randje vet eraan; 

ca. 2½ tot 3 uur en u mag even weglopen…

DE RUNDERBORSTLAPPEN

 500 GRAM NU € 4,50

Uit onze poeliershoek, mals en mager, licht 

verteerbaar; twee maal 1 minuutje krokant bakken

KALKOENSCHNITZELS

 100 GRAM NU € 1,15

Uit onze specialiteitenhoek; mals procureurlapje 

met oosterse kruiden en krokante atjar

HET OOSTERS ROLLETJE

 100 GRAM € 1,25

Om kort te wokken, met o.a. kalkoenreepjes, 

marinade en wokgroenten

ONZE KALKOEN WOKREEPJES

 100 GRAM € 1,98

Voor de liefhebbers, mag met de hand gegeten 

worden; gemarineerd en gekruid, alleen opwarmen

STOERE SPARERIBS

 1 KILO € 9,98

Ca. 15 min. op 150°C in de oven, met o.a. 

biefstuktartaar, taugé, lente uitjes en sesamwoksaus

SLEETJE TERRYAKKI

 100 GRAM € 1,45

STEUN KWF MET DE ALPE D’HUZES BURGERS!
Voor onderzoek naar kanker is veel geld nodig, 

wij willen daar graag samen met u aan mee 
helpen!
Wanneer u  4 Alpe d’Huzes burgers bij ons 
koopt voor € 5,00 dan doen wij daar direct 
€ 2,00 in de collectebus van KWF 
Kankerbestrijding. Alvast bedankt namens KWF Kankerbestrijding!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 19 mei. Zetfouten voorbehouden.

      De Bilt 
  

De weg naar een  

 De Bilt in 2020 

 

 

 
        

Debatavond  
Din���� �� �ei 20:3��� C�	é van M
ltenburg 

Oude Brandenburgerweg 32, Bilthoven 

Panel met: 
 

Tjerk Wagenaar   -   Directeur Stichting Natuur en Milieu 

Wim van Lieshout   -   CEO HVC Groep 

R�a Oonk   -   Director Energy & Climate Policy Ecofys 

Bert K�mminga   -   Wethouder De Bilt Financiën, Milieu 

N�els H��nagels   -  Provinciale Staten Utrecht D66 

o.l.v. Erik Post, D66 De Bilt 
 

G� ïnteresseerden zi�n van harte welko� vanaf 20.15 uur 

Open Debatavond

Dinsdag 22 mei 20:30u, Café van Miltenburg
Oude Brandenburgerweg 32, Bilthoven

Panel met:

Tjerk Wagenaar - Directeur Stichting Natuur en Milieu

Wim van Lieshout - CEO HVC Groep

Ria Oonk - Director Energy & Climate Policy Ecofys

Bert Kamminga - Wethouder De Bilt Financiën, Milieu

Niels Hoefnagels - Provinciale Staten Utrecht D66

o.l.v. Erik Post, D66 De Bilt

Geïnteresseerden zijn van harte welkom vanaf 20.15 uur

De weg naar een duurzaam

De Bilt in 2020

De Bilt

www.debilt.wereldwinkels.nl

Kooksaus Kaapse Kerrie, Bobotie en 

Peppersweet 400g  25% korting

Hessenhof 9 

(hoek Hessenweg/Looydijk) 

3731 JV  De Bilt   

Tel. 030 2342472

info@werelwinkeldebilt.nl

Dopper met 20% korting 
Het lekkerste water komt gewoon uit 
de kraan. En het veroorzaakt geen 
bergen plastic.

Verkoopprijs: € 11,95; in mei voor € 9,50    

Rijst Pandanrijst bio, 

zilvervliesrijst bio en Basmatirijst  

400g  10% korting

Wijn wit Chenin Blanc,
wit Chardonnay en Rosé, 

0,75l   20% korting
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G E B O O R T E K A A R T J E S

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank
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advertentie

Voor Moederdag konden zaterdag 12 mei jl. kinderen op een koud en winderig 

Maertensplein in Maartensdijk o.l.v. makelaar Karin van der Willigen een 

potje beschilderen, om die vervolgens, voorzien van een passend bloemetje, 

als ‘geschenk voor mama’  mee naar huis te nemen. [HvdB] 

Kapper Hans heel erg vereerd 

met onderscheiding
door Guus Geebel

‘Ik heb al heel veel medailles, maar dit is toch een heel ander verhaal’, aldus kapper Hans Stevens 

over de koninklijke onderscheiding die hij op 27 april ontving. Het was een complete verrassing 

voor hem en het verbaast hem nog steeds dat hij niets in de gaten heeft gehad. ‘Ik vind het achteraf 

geweldig hoe ze het geheim hebben kunnen houden, want ik hoor al gauw iets.’

‘Vanwege het veertig jarig bestaan 

van de kapperszaak zouden die vrij-

dag mensen van de krant en van een 

vakblad komen om mij te interviewen 

was mij verteld. Dat zou in de zaak 

gehouden worden, maar mijn vrouw 

zei dat de wethouder had gebeld dat 

hij het leuk zou vinden als het op het 

gemeentehuis kon gebeuren. Want ze 

vonden het toch wel heel uniek. Het 

zou in de kamer van de wethouder 

plaatsvinden. Ik kreeg wel een raar 

gevoel toen mijn vrouw naar beneden 

kwam met een nieuwe broek, nieuw 

overhemd en een nieuw shirt. Ze vond 

dat ik er netjes uit moest zien bij de 

wethouder, want misschien zou de 

burgemeester ook nog komen kijken.’

Oficieel
Bij het gemeentehuis werd Hans Ste-

vens het oude gedeelte ingeloodst. ‘Ik 

keek de trouwzaal in en dacht ik ken 

die mensen helemaal niet. Wat heb-

ben die met mijn veertigjarig feestje 

te maken.’ Er ging voor het eerst een 

lampje bij hem branden toen hij Tine 

van Ginkel zag zitten en een andere 

vrouw zei dat ze om half tien een af-

spraak had, maar niet begreep waar-

om ze daar zat. ‘Toen kreeg ik het 

gevoel dat er meer aan de hand was. 

Op dat moment kwam de burgemees-

ter binnen die aangaf dat er misschien 

wat mensen waren die onder een be-

paald voorwendsel hierheen gelokt 

waren, maar dat het nu heel oficieel 
ging worden. Volgt u mij maar naar de 

raadzaal. Toen hij dat zei dacht ik pas 

zou het tóch zo zijn.’

Toespraak

De toespraak van de burgemeester be-

gon met: ‘Mijnheer Stevens. Wat doet 

u hier eigenlijk? Hier zitten allemaal 

inwoners van de gemeente De Bilt op 

de eerste rij en dat bent u niet. Had 

u niet in een zaaltje ergens in de ge-

meente Soest moeten zitten? Nee. En 

dat zeg ik met grote stelligheid. Want 

al woont u er niet, u bent een Maar-

tensdijker onder de Maartensdijkers. 

U bent met alles wat u doet en heeft 

gedaan, één van ons.’ Hans Stevens 

was erg onder de indruk van de toe-

spraak van de burgemeester die inging 

op de enorme hoeveelheid activiteiten 

die Kapper Hans voor de Maartens-

dijkse gemeenschap heeft ontplooid. 

Vooral in de sport, zowel actief als 

bestuurlijk. In 1981 was hij een van 

de oprichters van Judokan en hij is nu 

nog bestuurslid. ‘Ik was al heel jong 

met judo bezig. In de vierde klas van 

de lagere school begon ik ermee bij 

Van der Vlugt in Zeist.’ 

Doodgeknuffeld

Hans Stevens is ook betrokken bij het 

jongerenwerk in Maartensdijk. ‘Mijn 

kindje is de nieuwjaarsviering bij So-

jos. Na thuis oud en nieuw met mijn 

eigen gezin gevierd te hebben kom ik 

om 1 uur terug in Maartensdijk. Het 

feest wordt helemaal georganiseerd 

door de jongeren zelf onder leiding 

van Animo. Ik doe dan de verkoop 

van de consumptiemuntjes en ben er 

verder de hele nacht bij. Ik vind het 

geweldig om de jongelui dingen te 

zien doen die ik vroeger ook gedaan 

heb.’ Hans Stevens kreeg na de onder-

scheiding onvoorstelbaar veel reac-

ties. ‘Ik werd helemaal doodgeknuf-

feld en hoorde steeds, als er iemand 

is die het verdient ben jij het wel. Ik 

ben zeer vereerd dat mensen dat vin-

den. Ik weet dat wat ik doe gewaar-

deerd wordt en daarom doe ik het ook 

met heel veel plezier.’ In kraamkli-

niek het Ooievaartje in Utrecht zag 

Hans het levenslicht, maar hij groeide 

op in Soesterberg waar hij nog steeds 

woont. Nadat hij de mulo had doorlo-

pen begon Stevens in de kapsalon van 

zijn vader in Soesterberg. Voordat hij 

veertig jaar geleden naar Maartens-

dijk kwam werkte Hans Stevens als 

kapper op de vliegbasis bij de Ame-

rikanen. ‘Die vertelden dat er Maar-

tensdijk geen kapper was en zo kwam 

ik hier terecht.’ 

Pentagon

Sport heeft altijd een belangrijke 

plaats in zijn leven ingenomen. ‘Ik heb 

22 hele marathons gelopen en ga dit 

jaar voor de 37ste keer de Vierdaagse 

lopen. Hele marathons loopt hij niet 

meer, maar nog wel af en toe halve 

marathons. De onderscheiding vindt 

hij een hele eer. ‘Voor de waardering 

doe je het niet, zeggen we altijd, maar 

je vindt het wel leuk als je het krijgt. 

Kapper Stevens zegt de meesten niets, 

maar Kapper Hans kennen ze alle-

maal. Ze zijn me vanuit de judoclub zo 

gaan noemen en ik vind het een ereti-

tel.’ De zus van Hans is met een Ame-

rikaanse vliegenier getrouwd die nu 

in het Pentagon werkt. ‘Zijn collega’s 

willen graag een kopie van de oorkon-

de waarin staat dat het Hare Majesteit 

heeft behaagd mij te onderscheiden. 

Die is nu onderweg naar Amerika en 

de volgende keer als ik daar ben zal ik 

uitleg moeten geven hoe het met dat 

Koninklijke zit, want dat is voor Ame-

rikanen wel heel bijzonder. Mijn zwa-

ger zei al, je kunt zo instromen in het 

Pentagon, want ze zijn gek op mensen 

met een onderscheiding.’ 

Zorgverleners in Gezondheidscentrum
De eerste zorgverleners hebben plaats genomen in het gezondheidscentrum Maartensdijk, het 

voormalige gemeentehuis. Op 1 mei jl. heeft Atlas, een praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie, 

cesartherapie en fysio itness haar deuren geopend. 

De ervaren therapeuten streven naar 

optimale zorg met veel persoonlijke 

aandacht voor klant en klacht. Joost 

de Rooy van Atlas: ‘Wij onderschei-

den ons op het gebied van veelzijdig-

heid, kennis en service. Je kunt bij ons 

zowel overdag als in de avond terecht 

voor therapie en Fysio Fitness. Wij 

zijn gevestigd op de begane grond, 

goed bereikbaar per auto of openbaar 

vervoer en hebben voldoende gratis 

parkeergelegenheid voor de deur’. 

40-plus

‘Wij zijn ontzettend blij met het eind-

resultaat en hopen dat de inwoners 

van Maartensdijk, Hollandsche Ra-

ding, Groenekan en Westbroek dat 

ook zijn. Wij hebben het idee dat onze 

praktijk een leegte vult die al heel wat 

jaren bestaat. Onze oefenzaal is spe-

ciaal ingericht voor met name 40+ die 

onder professionele begeleiding we-

kelijks willen sporten, daarnaast is de 

rug- en sportrevalidatie een duidelijk 

speerpunt voor ons, gebieden waarin 

we onze sporen inmiddels ruim-

schoots hebben verdiend. Daarnaast 

willen we graag doelgroep trainingen 

op gaan zetten voor patiënten met di-

abetes en COPD’.

Het team van Atlas v.l.n.r.: Joost de 

Rooij, Sabrine van Oostrom, Paul de 

Vries, Louk van Looveren.

Kapper Hans met zijn dikverdiende onderscheiding.

Dit jaar organiseert GroenRijk Hol-

landsche Rading voor het eerst De 

Mini Koi Dagen. Dit evenement is 

gericht op de tuinliefhebbers met een 

vijver, maar andere belangstellenden 

zijn natuurlijk van harte welkom.

Tijdens deze dagen is er de moge-

lijkheid om voor een leuke prijs een 

prachtige Koi aan te schaffen. Er is 

keus uit wel 10 partijen Koi karpers 

van verschillende kwekers. Groenrijk 

heeft z’n best gedaan voor de gewone 

visliefhebber de mooiste kleuren bij 

elkaar te zoeken. Ook de echte Koi 

kenner zal het assortiment zeker waar-

deren. Een Koi karper kan goed gedij-

en in de meeste vijvers. Voor de ver-

zorging kunt u terugvallen op de door 

Groenrijk opgestelde ‘handleiding’ en 

ook het voer is in de winkel verkrijg-

baar. Naast Koi karpers is er een breed 

assortiment vijvervissen verkrijgbaar 

zoals bijvoorbeeld oranje en gele 

goudvissen, goudwinde en Shubunkin 

in diverse kleuren. Voor de kinderen is 

er een leuke prijsvraag en kleurplaten. 

De winnaar gaat naar huis met een vis-

senkom met 2 sluierstaarten. 

De Mini Koi dagen duren nog 

tot 26 mei.

Mini Koi Dagen bij Groenrijk

Mini koi dagenMini koi dagen
12 t/m 26 mei 2012

GroenRijk Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Japanse koi
Selected koi A-kwaliteit.

12-15 cm.

vanaf

5,-



U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Weekendje Kunst

18 - 19 - 20 mei

De Bilt & Bilthoven Centrum

Geniet van de unieke talenten 
die onze gemeente kent!

Op vrijdagavond om 18.45u zal wethouder Kamminga het programma 
van dit weekend starten in de tent op het centrale plein van De Kwinkelier.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd dit bij te wonen. Daarna is het mogelijk om 
in de winkels de kunstenaars te spreken en kunstwerken te bezichtigen. Op zaterdag en 

zondag is het ook mogelijk om kunstenaars in winkels of in hun eigen ateliers te bezoeken.

www.weekendjekunst.com

Hadina Mulder werd op zondag 

12 mei 1912 geboren in Nieuwe 

Pekela. In de middelbare school-

tijd verhuisde ze naar Groningen 

waar ze naaldvakken studeerde. 

Eigenlijk wilde ze schooljuffrouw 

worden, maar daar zag haar vader 

geen brood in. Later, toen haar kin-

deren al op de middelbare school 

zaten, is mevrouw Veldkamp toch 

nog acht jaar lerares naaldvakken 

geweest op het Christelijk Lyceum 

in Utrecht. ’Lesgeven zat me in het 

bloed.’

In 1935 trouwde de honderdjarige 

in Groningen met Jan Veldkamp. 

Het echtpaar verhuisde in 1942 naar 

de Steenen Camer in De Bilt. De 

heer Veldkamp, die in 1994 over-

leed, was een veelzijdig geofysicus 

in dienst van het KNMI. Voordat 

hij naar De Bilt werd overgeplaatst 

beheerde hij een meetstation voor 

aardmagnetisme in Witteveen. De 

heer en mevrouw Veldkamp kre-

gen drie zonen en twee dochters. 

Er zijn vijf kleinkinderen en ne-

gen achterkleinkinderen. In 1974 

verhuisde het echtpaar naar de 

Bosuillaan in Bilthoven. Mevrouw 

Veldkamp woonde daar zelfstandig 

totdat zij drie jaar geleden naar De 

Koperwiek verhuisde. Tot haar ne-

gentigste reed ze nog auto.

Honderdjarige in De Koperwiek
door Guus Geebel

Zaterdag 12 mei vierde mevrouw H. Veldkamp-Mulder in De Koperwiek haar

honderdste verjaardag. Locoburgemeester Herman Mittendorff kwam haar daarmee

op 14 mei namens het gemeentebestuur gelukwensen. Mevrouw Veldkamp is gelet

op haar leeftijd redelijk gezond en gebruikt geen medicijnen.

Mevrouw Veldkamp laat locoburgemeester Mittendorff oude foto’s zien.

Dieren Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:
Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1
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Dierenkunstkaarten 150x100.indd   5

10-11-11   09:51

Dierenkunstkaarten 150x100.indd   7

10-11-11   09:51

Op ’t bankje
Gearmd komt een bejaard echtpaar 

aansjokken. Ik schat in dat ze niet er-

gens naartoe op weg zijn, maar zo maar 

een wandeling maken. Bij het bankje 

aangekomen zie ik ze twijfelen. Zullen 

ze gaan zitten of niet. De vrouw neemt 

het initiatief. ‘Kom Jan, we gaan even 

zitten. Ik merk aan je lopen dat je daar 

nu aan toe bent.’ Jan doet wat zijn 

vrouw zegt en gaat zonder tegenstrib-

belen zwijgend zitten. De vrouw trekt zorgzaam zijn jas recht zodat hij er netjes 

bijzit. ‘We maken elke dag een fl inke wandeling, maar voor hem is het goed 
dat we even een korte stop maken’, zegt de vrouw. ‘Voor mij hoeft dat niet zo, 

maar ik doe het voor hem. Hij zit de hele dag maar op de bank te puzzelen en als 

we niet zouden gaan wandelen zou hij helemaal geen beweging meer hebben. 

Ik krijg beweging genoeg in het huishouden en met boodschappen doen, maar 

ik vind het ook wel lekker gewoon een eindje te lopen.’ Ze houdt haar man die 

nog een beetje nahijgt van het lopen nauwlettend in de gaten. Langzaam maar 

zeker zie ik hem ontdooien. ‘Ze zorgt heel goed voor me en ik doe altijd maar 

wat ze zegt, dan krijg je ook geen ruzie’, zegt hij om zijn passieve houding te 

verklaren. De vrouw gaat er meteen op in. ‘Alsof ik altijd ruzie met je maak’, 

zegt ze quasi verontwaardigd. ‘Ik weet zo langzamerhand echt wel wat goed 

voor je is. We zijn niet voor niets al achtenvijftig jaar gelukkig getrouwd.’ De 

man kijkt zijn vrouw glimlachend aan. ‘We hebben jarenlang een drogisterij 

gehad en zij regelde altijd alles op uitstekende wijze en dat zit er nog steeds in. 

Dat kunnen regelen moest ook wel want met een zaak en drie kinderen moet 

je wel zorgen dat alles goed loopt.’ De vrouw hoort het goedkeurend aan maar 

probeert de loftuitingen toch wat te bagatelliseren. ‘Och, zo moeilijk was dat 

niet hoor’, zegt ze. ‘We woonden boven de zaak dus hoefden we de deur niet uit 

en dat scheelt natuurlijk ook. Bovendien hebben we altijd heel vakkundig per-

soneel gehad waar je heel veel aan kon overlaten. Met de kinderen ging het ook 

prima en die hielpen zodra ze wat ouder werden altijd een handje mee. Ik heb 

het allemaal altijd met heel veel plezier gedaan, maar het was inderdaad wel zo 

dat je er nooit los van kwam.’ De man knikt instemmend. ‘Toen ik vijfenzestig 

werd hebben we de zaak verkocht en toen zijn we in een mooi appartement hier 

in de buurt gaan wonen. We hebben heel lang nog een huisje met een boot aan 

de Vinkeveense plassen gehad waar we toen we de zaak nog hadden bijna elk 

weekend zaten. De eerste jaren na de pensionering gingen we er vaak wat langer 

heen. Op een gegeven moment werd het toch wat te vermoeiend en hebben we 

het huisje aan een van de kinderen overgedragen. Ze hebben er echt een paleisje 

van gemaakt. Heel af en toe als het mooi weer is nemen ze ons nog wel eens 

mee naar Vinkeveen.’ De vrouw begint wat onrustig te worden. Ze vindt dat ze 

al weer lang genoeg gezeten hebben. ‘Kom Jan, nog een kwartiertje dan zijn 

we weer thuis. Ik moet straks ook nog naar de supermarkt.’ Ze helpt haar man 

overeind te komen en gearmd vervolgen ze hun weg.     

Maerten 
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World Fair Trade Day in Bij de Tijd 
World Fair Trade Day werd op zaterdag 12 mei jl. gevierd in Wijkrestaurant Bij de Tijd in 

Weltevreden in De Bilt, waar een fairtrade lunchbuffet werd geserveerd 

voor ruim twintig belangstellenden. De organisatie was in handen van het 

Wijkrestaurant, de Wereldwinkel en Stichting Animo. 

Wethouder Herman Mittendorff 

opende het buffet waarvan de ingre-

diënten zo fairtrade en biologische 

mogelijk waren bereid door Cok Ver-

geer en zijn leerlingen van het ROC. 

De wethouder memoreerde in zijn 

toespraak de opkomst van fairtrade-

producten in de schappen van de win-

kels in de gemeente en het succes van 

de Fairtrade Gemeente Campagne. 

Conclusie van de organisatoren: vol-

gend jaar organiseren we dit weer en 

dan gaan we zorgen voor een nog gro-

tere bekendheid. [HvdB]

Wethouder Herman Mittendorff en 

partner, gemeenteraadslid Frans 

Poot en vertegenwoordigers van de 

organisatie heffen een fairtrade ‘glas’ 

voor World Fair Trade Day.

Tweede Voorjaarsfair 

Maartensdijk nog drukker
Afgelopen zaterdag stroomden van 10.00 tot 16.00 uur onder een stralende 

zon een massa belangstellenden naar de akker aan de Bantamlaan in Maar-

tensdijk waar de tweede Voorjaarsfair nog drukker werd bezocht dan vo-

rig jaar. Op een nabijgelegen weiland stond een eindeloze rij geparkeerde 

auto’s want volwassenen en opvallend veel kinderen kwamen niet alleen 

uit Maartensdijk maar ook van veel verder. De 57 kramen varieerden van 

vakmensen met gespecialiseerde ambacht tot een reeks van artikelen op al-

lerlei gebied. De kinderen vermaakten zich bij speelgoed, kleding en snoep 

terwijl het dierenplein, de twee grote klim-, spring- en duikeltoestellen en 

ritjes met oldtimers ook veel aandacht kregen. De organisatoren Arie en Jan 

Vonk Noordergraaf waren zeer tevreden over de toeloop die zeker nog meer 

zal opbrengen dan de vierduizend euro van vorig jaar en bedoeld is voor 

mishandelde en verwaarloosde kinderen in Bacau Roemenië. [KP]

Er viel veel te snoepen.

Rijbewijskeuring bij SWO
Senioren die op de datum waarop 

hun rijbewijs verloopt 70 of ouder 

zijn dienen een medische keuring te 

ondergaan. 

Ook chauffeurs jonger dan 70 jaar 

die een C/D/E rijbewijs aanvragen 

of verlengen moeten sinds 2005 

worden gekeurd. U kunt hiervoor op 

225 locaties van Regelzorg terecht, 

tegen aantrekkelijke tarieven. In De 

Bilt kan dat bij de Biltse vestiging 

van SWO, Jasmijnstraat 6 te De Bilt. 

Er zijn mogelijkheden op 1 en 15 

juni, 6 en 20 juli en vervolgens twee 

keer per maand. 

Informatie of het maken van een 

afspraak wordt uitsluitend geregeld 

door het Landelijk afsprakenbureau 

van Regelzorg, tel: 088 23 23 300 of 

op www.regelzorg.nl. 

Wilt u in de zomerperiode terecht 

kunnen, dan is het raadzaam nu al 

een afspraak te maken. Wie goed-

gekeurd is ontvangt van het CBR 

een Verklaring van Geschiktheid. 

Daarmee kan tot een jaar na afgifte 

een nieuw rijbewijs worden aange-

vraagd. 

U kunt dus al een jaar voordat het 

rijbewijs verloopt een keuring on-

dergaan en hoeft daarvoor niet te 

wachten op een oproep van de RDW. 

De hele procedure kan soms enkele 

maanden in beslag nemen.

Tijd voor Voetenwerk 
Van 21 tot 26 mei is het de ‘week van de pedicure’. Tijdens dit jaarlijks 

terugkerende event kan men terecht bij een geselecteerde groep pedicures, 

die gratis de voeten checkt. Lydia Medisch pedicure is aangesloten bij Pro-

Voet en bij haar kan men voor een gratis voetencheck een afspraak maken! 

Staat u wel eens stil bij het werk dat uw voeten dagelijks moeten leveren? 

En beloont u ze daar ook voor? Voeten leveren dagelijks voor veel mensen 

zwaar werk. Dat geldt zeker voor bepaalde beroepen, zoals in de zorg, de 

detailhandel of sportwereld. Veel lopen, staan, dragen en tillen vraagt om 

goede voetverzorging. Goed schoeisel is een eerste vereiste, maar goede 

voetverzorging wordt nog vaak over het hoofd gezien. Hierdoor kunnen 

pijnlijke voet, nek- en rugklachten ontstaan. Terwijl voetklachten in de 

meeste gevallen met een bezoek aan de pedicure eenvoudig voorkomen 

kunnen worden! 

Over ProVoet 

De brancheorganisatie behartigt de belangen van 14.000 gediplomeerde pe-

dicures. Haar doel is het bevorderen van kwaliteit van voetverzorging en 

het beroep (medisch) pedicure. De professionele pedicure herkent u aan het 

ProVoet logo. Lydia Medisch pedicure in Groenekan is hierbij aangesloten 

en bij haar kunt u voor een gratis voetencheck een afspraak maken! Meer 

informatie op www.lydiapedicure.nl of bel 06-20909297.

Veilig en zelfverzekerd het verkeer in 
met de scootmobiel

De scootmobiel is een vertrouwde 

verschijning geworden op straat. Het 

aantal bezitters neemt steeds meer 

toe. Veilig Verkeer Nederland Afd. 

De Bilt zet zich in om ook de scoot-

mobielbezitters letterlijk en iguur-
lijk op weg te helpen en te houden. 

Daarom wordt voor beginnende en 

ervaren scootmobielers woonachtig 

in de gemeente De Bilt een training 

georganiseerd in samenwerking met 

de Gemeente De Bilt en SWO. De 

scootmobielcursus zal plaatsvinden 

op woensdag 6 juni 2012 in het H.F. 

Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 

te De Bilt van 13.00 tot ca. 16.15 uur. 

De training heeft tot doel het opfris-

sen van de kennis van de verkeersre-

gels en het oefenen in het gebruik van 

de scootmobiel in de praktijk, waarbij 

aandacht wordt geschonken aan the-

orieles, gericht op de verkeersregels 

waar scootmobielers mee te maken 

krijgen, beheersing van de scootmo-

biel (bij dit onderdeel wordt geoefend 

op praktische vaardigheden zoals 

snelheden, het manoeuvreren tussen 

obstakels, het nemen van drempels en 

hellingen, en het parkeren) en praktijk 

in het verkeer waarbij men onder be-

geleiding van instructeurs, een route 

rijdt op de openbare weg.

Evaluatie.

De deelname wordt geëvalueerd en 

gaat vergezeld met de uitreiking van 

een bewijs van deelname en een na-

slagwerk. 

Voor deze leerzame middag betaalt 

iedere deelnemer slechts 5 euro als 

bijdrage in de kosten. 

Aanmelden kan persoonlijk of telefo-

nisch bij de SWO in De Bilt, Jasmijn-

straat 6 in De Bilt; tel. 030 2203490. 

De aanmelding sluit zodra het maxi-

mum aantal deelnemers is bereikt, 

doch uiterlijk op 25 mei 2012. 

Wijkrestaurant Bij de Tijd op 
culinaire ontdekkingsreis

Op de derde thema-avond van dit seizoen op zaterdag 26 mei 2012 kan bij Wijkrestaurant Bij de 

Tijd aangeschoven worden voor een verrassend en gevarieerd menu en genieten van een mix aan 

kleurrijke en smaakvolle gerechten uit de Indiase keuken.

Tijdens deze thema-avond “Ontdek 

India!” wordt een bijzonder menu 

uitgeserveerd, waarbij vegetariërs 

met een gerust hart kunnen aan-

schuiven. 

De leerlingen van het Horeca & Tra-

vel College van ROCMN zullen een 

mix aan gerechten bereiden. Pepers 

zullen spaarzaam gebruikt worden; 

u kunt vooral ingrediënten met volle 

en zachte smaken verwachten. Ook 

kunt u kennismaken met typisch In-

diase drankjes en muziek. 

De deur is vanaf 17.30 uur geopend; 

om 18.00 uur wordt het voorgerecht 

uitgeserveerd.

Mei Ling Yuan is haar eigen cate-

ring aan het opzetten (zie ook: www.

mling.nl) en Bij de Tijd vindt het ijn 
om samen met haar deze culinaire 

ontdekkingsreis te ontwikkelen. 

Aangezien er wederom een grote 

opkomst wordt verwacht, worden 

geïnteresseerden aangeraden tijdig 

te reserveren.

Plantenbeurs bij WVT
Zaterdagochtend 12 mei was er de jaarlijkse Plantenbeurs bij WVT aan de 

Talinglaan 10 te Bilthoven. Er was een breed aanbod van plantjes, die wer-

den geruild of tegen vriendelijke prijsjes aangeboden. 

Volgens de Groei&Bloei-leden Aart en Anneke Verhoef was er dit jaar wat 

minder belangstelling, dan bij voorgaande edities. Aan de kwaliteit van de 

planten en het pootgoed kan het niet hebben gelegen.[HvdB]
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Nostalgische ietspuzzeltocht
door Henk van de Bunt

Vrijdagavond 11 mei meldden zich ongeveer 60 jongeren voor de ‘in ere herstelde’ ietspuzzeltocht 
van de Hersteld Hervormde Gemeente van Maartensdijk. Nostalgie was het thema. De jongeren 

voerden op 9 plekken verschillende activiteiten uit. De belangstelling van de 12- tot en met 25-jarige 
deelnemers was goed en de beleving niet minder.

Zo’n 15 tot 20 jaar geleden, werd 

er door de toenmalige jeugdvereni-

gingleiders elk jaar een ietspuz-

zeltocht georganiseerd. Over deze 
tochten werd nadien en nog steeds ge-

sproken: ‘Ze waren altijd weer gewel-
dig’. Op een gegeven moment is dat 
‘doodgebloed’. De huidige generatie 
leiders werd regelmatig gevraagd 

of er geen sprake kon zijn van een 

doorstart. Oud-leden en de leiding 
van weleer boden assistentie aan en 
gezamenlijk werd de tocht voor deze 
avond ‘gereanimeerd’. Het enthousi-
asme was groot. 

Nostalgisch

Op de nostalgische ietstocht moesten 
verschillende opdrachten worden uit-
gevoerd, zoals water putten, ringste-

ken (met oude tractor), touwvlechten, 
portret tekenen, enz. 
Aan het einde van de tocht moest een 
lied worden gemaakt, dat - wanneer 

iedereen weer was teruggekeerd - 

vanaf een nostalgische plek voorge-

dragen moest worden. Het lied werd 
gezongen vanaf  het verlichte balkon 
van de oude - niet meer in gebruik 
zijnde - pastorie achter de kerk.

De groep in de verlichte pastorietuin. (foto Jan den Ouden)

Ringsteken met een oude trekker. (foto Jan den Ouden)

Kaap, avontuurlijke kunst voor kinderen
Van 27 mei t/m 8 juli a.s. is op Fort Ruigenhoek avontuurlijke kunst te zien speciaal 
gemaakt voor kinderen. Zeven weekenden lang ilm, beeldende kunst, installaties en 
performances; speels, absurd, direct, verrassend en interactief. Kaap vindt midden 
in de natuur plaats op misschien wel een van de mooiste forten van Utrecht. Kaap is 

een initiatief van Stichting Storm die ook theaterfestival Tweetakt organiseert.

Kunstenaar Frank Koolen stelde Kaap 
samen. Deelnemende kunstenaars 
zijn: Wim T. Schippers (Nederland), 
John Bock (Duitsland), Jos de Gruy-

ter & Harald Thys (België), Jaap Kro-

neman (Nederland), Uta Eisenreich 
(Duitsland), Egill Saebjörnsson (IJs-

land), Min Oh (Korea), Maze de Boer 
(Nederland), Maarten Vanden Eynde 
(België), Andreas Arndt (Zweden), 
Zoro Feigl (Nederland), Alexander 
Nowak (Oostenrijk) en anderen. Al 
deze kunstenaars houden zich ieder 
op een eigen manier bezig met weten-

schappelijke ordening, structuur en 
absurde systemen, geïnspireerd door 
biologische, psychologische en na-

tuurkundige onderwerpen. Zo tonen 
ze op veelkleurige wijze dat er heel 
veel manieren zijn waarop je de we-

reld kan zien, indelen en zelfs naar je 
hand kan zetten. 

De kleine expo
Naast deze grote tentoonstelling, is 
er werk te zien van een groep jonge 
kunstenaars. Ook zij spelen in hun 
werk met wetenschappelijke belang-

stelling. De kleine expo geeft een 
mooi beeld van waar een genera-

tie jonge kunstenaars mee bezig is. 
Deelnemers van De kleine expo zijn 
Kim van Erven, Jochem van Grie-

ken, Daan Lievense, Annette van den 

Toorn en Sjoerd Tim.

Kaaplab
Tijdens Kaap kan het publiek zich 
uitleven met allerlei proefjes en expe-

rimenten. Er is alle ruimte voor dan-

sende rozijnen, rokend water, thee-

zakjesraketten en experimenten met 
de zwaartekracht. 

Onder begeleiding van gediplomeer-
de wetenschappers kun je je eigen 
vragen onderzoeken en misschien 
zelfs onverwachte uitvindingen doen. 

Fort Ruigenhoek
Het avontuurlijke van Kaap begint 
al met de locatie. Ruigenhoek is een 
voormalig militair fort in de Hol-
landse Waterlinie. Betonnen bunkers 
liggen verscholen onder begroeide 
heuvels. 
Om het fort ligt een brede gracht, 
waardoor je het fort ook kunt zien 
als een spannend onbewoond eiland. 
Kaap is van 27 mei t/m 8 juli elke za-

terdag en zondag en Pinkstermaandag 
(28 mei) van 11.00-18.00 uur open 
voor publiek. Kijk voor meer infor-
matie op www.kaapweb.nl

Fort Ruigenhoek

Sponsorloop voor Nicaragua
In de zomervakantie van 2012 orga-

niseert de diaconie van drie PKN-
wijkgemeenten in De Bilt een reis 
naar Nicaragua. Om zoveel mogelijk 
geld daarvoor in te zamelen worden 
er allerlei acties gehouden. 

Zo was er op zaterdag 12 mei een 
sponsorloop in het Van Boetzelae-

rpark in De Bilt georganiseerd door 
de werkgroep Diaconale Reis. 

Door deelname wordt geholpen om 
de toekomst van mensen in Nicara-

gua te verbeteren. Van het geld dat 
opgehaald wordt kunnen daar huis-

jes worden gebouwd en kinderen 
daar weer echt gaan spelen. 
De meeste deelnemers kwamen 

lichtvoetig over de brug. Totaal was 
de opbrengst voor deze activiteit 
ruim 1500 euro.

De plaatselijke AH-vestiging in  

De Bilt sponsorde de drankjes en de 

versnaperingen. [HvdB] 

Melodie Percussie Groep
bouwt feestje in Coesfeld

Elk jaar vindt in Coesfeld, de partnerstad van de gemeente De Bilt, op de 
eerste zondag van mei een groot evenement plaats: de automijl. Dealers 
presenteren dan hun nieuwste modellen auto’s. Het marktplein en de win-

kelstraten staan vol met auto’s en kraampjes met eten en drinken en 
daar komen altijd heel veel mensen, ook vanuit de wijde omtrek, op af. 

Dit jaar op 6 mei heeft de Melodie Percussie Groep, onderdeel van de Ko-

ninklijke Biltse Harmonie het gebeuren opgeluisterd met een concert op het 
marktplein. 
Op de trappen van het raadhuis stonden de instrumenten en muzikanten 
opgesteld en meeslepende nummers werden voor een enthousiast publiek 
ten gehore gebracht. 

Muziek
Na het concert trok een stel leden van de groep zonnig gekleed door de stad 
met allerlei soorten trommels en speelde Braziliaanse muziek. Dit werd erg 
op prijs gesteld, waarschijnlijk ook omdat de jongens er zelf zo overduide-

lijk plezier in hadden. Hierna volgde weer een concert van de gehele groep, 
maar helaas ging het regenen en daar kunnen de instrumenten niet tegen. 
Het concert moest afgebroken worden. (Tine Rigter)

Het optreden van de Melodie Percussie Groep was een groot succes.
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Vierde interactief theaterfestival Vuurol
door Guus Geebel

In de bossen van Lage Vuursche wordt dit jaar voor de vierde keer het interactief theaterfestival 

Vuurol gehouden met als thema ‘Wild!’. Het festival bestaat uit twee onderdelen. Op 17, 18 en 19 mei 

wordt de ruim twee uur durende Nachtwandeling gehouden en op 28 mei van 13.00 tot 18.00 uur is de 

Theaterwandeling. De Nachtwandeling begint om 21.00 uur.

Geïnspireerd door Oerol op Terschel-
ling bedachten Jeannette Groene-
woud en Mieke Bouhuijs vier jaar 
geleden het concept voor Vuurol. De 
uitvoering is in handen van Theaterie, 
het theaterorganisatie- en produc-
tiebureau van de bedenkers. ‘Vorig 
jaar hadden we een nachtwandeling 
waarbij verschillende voorstellingen 
binnen het thema gespeeld werden. 
Dit jaar is het één verhaal dat op vier 
locaties gespeeld wordt, maar dat wel 
een geheel vormt’, vertelt Jeannette 
Groenewoud. ‘Tijdens de wandeling 
belandt het publiek in de wereld van 
Wild en maakt kennis met bevolkin-
gen die de Wilde Energie vertegen-
woordigen. Daardoor komen ze in 
contact met hun eigen wilde kant en 
dat is tegelijkertijd de formule waar-
mee ze uiteindelijk aan het eind van 
de avond weer terug kunnen naar 
onze eigen wereld, de Wereld van 
Wet.’

Wilde Wereld

De deelnemers aan de Nachtwande-
ling gaan op de vier locaties in groe-
pen van 25 personen met een gids de 
verschillende facetten meemaken. Ze 
zullen daar op een of andere manier 

ook in meegenomen worden. ‘De 
reis gaat vanuit onze Wereld van Wet 
door de Wereld van Wild. De deel-
nemers ontmoeten daar de bizarre 
bewoners. Dat zijn de Aardgraaiers, 
Waterpraters, Zonopkomers en Wind-
waaiers. Die gidsen het publiek door 
een wereld waarin alles mogelijk is. 
De mensen zullen ervaren dat de reis 
door deze Wilde Wereld naast avon-
tuurlijk, ook een zekere dreiging in 
zich heeft en zij zullen moeten probe-
ren de uitweg te vinden. Het publiek 
wordt geïnspireerd om hun wilde dro-
men en stille verlangens op te diepen. 
In een opzwepende climax zal dit hen 
helpen ook weer uit de Wereld van 
Wild te komen.’ 

Geïntegreerd

‘Het is een unieke theater belevings-
tocht, met spektakel en live-muziek 
voor een select gezelschap van 100 
personen’, aldus Jeannette. ‘Het thema 
Wild heeft enerzijds een link naar de 
natuur, maar is tegelijkertijd op ver-
schillende andere manieren te inter-
preteren. Theater kan heel wild zijn en 
we zijn altijd op zoek om ons publiek 
een intense beleving aan te bieden. Dit 
jaar gaat voor het eerst gebeuren wat 

mij voor ogen stond, namelijk om ver-
schillende disciplines samen te bren-
gen in één voorstelling. Bij de Nacht-
wandeling zijn theater en beeldende 
kunst in de vormgeving geïntegreerd. 
Er zijn dansers bij betrokken en er is 
live muziek. Voorgaande jaren was er 
een kunstlaantje dat wel betrekking 
had op het thema, maar niet was geïn-
tegreerd in de voorstelling.’ 

Theaterwandeling

De Theaterwandeling op Tweede 
Pinksterdag start vanaf dagrecrea-
tieterrein Drakenstein in Lage Vuur-
sche. Mensen zijn daar vanaf 13.00 
uur welkom. Ze kunnen een platte-
grond kopen waarop de elf voorstel-
lingsplekken staan aangegeven. Op 
de wandelpaden 
komen ze allerlei acts tegen. Op een 
van de locaties worden oude foto’s 
van het dorp Lage Vuursche vertoond 
en houdt een verteller er een verhaal 
over. ‘Het is natuurlijk locatiethea-
ter in het bos, maar er gaan ook wat 
mobiele acts in het dorp spelen’, 
vertelt Jeannette Groenewoud. In 
de theaterwandeling is ook een aan-
tal kindervoorstellingen opgenomen 
waar kinderen interactief bij worden 
betrokken. Één voorstelling is geïn-
spireerd op de jeugdroman De Rode 
Prinses van Paul Biegel. Ook is er een 
piratenvoorstelling bij een van de vij-
vers. Daarbij is het de bedoeling dat 
op het water gespeeld wordt. 

Toegang

Jeannette Groenewoud is heel enthou-
siast dat er met zo’n 140 medewer-
kers weer een kwalitatief mooier en 
gevarieerder festival neergezet gaat 
worden. ‘Jonge theatermakers aan het 
begin van hun carrière of net aan het 
eind van hun studie presenteren zich 
samen met bijzondere professionals 
en goede amateurs om eruit te halen 
wat erin zit. Doordat de subsidie van 
de gemeente niet meer is toegekend 
zijn we genoodzaakt toegang te hef-
fen. Meer informatie is te vinden op 
www.vuurol.nl.

Jaarlijkse verkoopdag
aan Planetenbaan

Zaterdag 19 mei organiseert de dameskrans ‘Helpende Handen’ van de Ger. 
Gem. in Ned. haar jaarlijkse verkoping aan de Planetenbaan 635 te Biltho-
ven. Van 10.00 tot 15.00 uur staan er kramen waar allerhande dingen kun-
nen worden gekocht.

In het winterseizoen komt de dameskrans eens in de 3 weken bij elkaar, 
waar ze dan creatieve dingen met elkaar maken. In het voorjaar wordt er, 
mede door een enthousiaste commissie een verkoping georganiseerd. De 
opbrengst van deze dag is voor de schulddelging van de kerk. 

Te koop

In de zaal is lingerie en ondergoed te koop. Op het buitenterrein: ambach-
telijke cake, kwarkbolletjes, heerlijke worst, fruit, kaarten, enz. Dit jaar is 
er weer volop zomergoed, van zeer goede kwaliteit Nieuw: foto’s maken, 
alleen of met het hele gezin, Auto’s wassen en uitzuigen. Ook voor de jeugd 
zijn er leuke spelletjes te doen zoals koe melken.

Open tuinendag Westbroek 2012
Ronddwalen in de tuinen van West-
broek op de Open Tuinendag is een 
speciale ervaring. Bijzonder is dat de 
tuinen zo verschillend zijn. Je vindt er 
cultuurtuinen en natuurtuinen, mooi 
vormgegeven tuinen maar ook bio-
logische milieutuinen; er zijn rozen-

tuinen en boerderijtuinen. Deze grote 
verscheidenheid is het resultaat van 
de passie voor tuinieren van de deel-
nemers. De passie waarmee de één 
unieke rozensoorten verzamelt en de 
hartstocht van een ander die microkli-
maten schept die leiden tot zeldzame 

inheemse plantensoorten (zo bijzon-
der dat niet iedere bezoeker in staat is 
om dat unieke te herkennen). Ervaar 
hoe soms tuinen aan het wijde pol-
derlandschap verbonden worden; of 
hoe een ander juist door middel van 
een indeling in tuinkamers verrassend 
verschillende plantensoorten scheidt. 
Zelfs de liefde waarmee taxussen ge-
snoeid worden is herkenbaar. Kortom 
de tuinen zijn interessant voor de spe-
cialist, maar ook voor wie uit is op net 
dat bijzondere plantje, voor wie de 
schoonheid van kleurencombinaties 
zoekt, voor de huis-keuken-en tuin-
bezoeker en voor een ieder die zich 
wil laten verrassen en verwonderen.

De tuinen worden op zaterdag 26 

mei a.s. van 10 uur ’s morgens tot 5 

uur ’s middags opengesteld op:

Kerkdijk 174   

Jos Schrikkema en Wilma Voorneveld
Kerkdijk 174 A 

Wil en Evert de Graaf
Kerkdijk 127  

Marjolijn Delver
Kerkdijk 132 

Wim Baas en Marianne Volkers 

Kerkdijk 108  

Ad en Ingrid Falk
Kerkdijk 106  

Marja en Jaap Kalisvaart 
Doctor Welfferweg 94 

Lies en Paul de Rooij
Westbroekse Binnenweg 86 B  

Vincent en Karin Hille

‘Wild!’ is het thema van het vierde theaterfestival Vuurol.

Jeannette Groenewoud bij een van de locaties van het festival.

Zaterdag 26 mei zijn er weer prachtige tuinen te bewonderen in Westbroek.
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Voor de 42e keer is het organisatie-

comité ‘Maartensdijkse Acht’ erin 

geslaagd een wielerevenement te or-

ganiseren in Maartensdijk. Op het ver-

trouwde 1.600 meter lange parcours 

van de ‘Acht’ worden de wedstrijden 

verreden. De start- en inishlocatie 
is op de Pr. Bernhardlaan, tussen de 

Patrijslaan en Spechtlaan. De route 

leidt vervolgens de renners door de 

Pr. Marijkelaan, Kon. Julianalaan, 

Pr. Beatrixlaan, Pr. Bernhardlaan, Pr. 

Marijkelaan, Fazantlaan, Valklaan 

om weer op de Pr. Bernhardlaan uit 

te komen.

De Sportklasse bijt om 17.00 uur het 

spits af voor een wedstrijd over 31 

ronden. Chris Maas, de winnaar van 

vorig jaar, komt zijn titel verdedigen. 

In de maand april heeft hij al een aan-

tal keren een top-10 klassering gere-

den, dus met de vorm zit het goed. 

Concurrentie komt van Erik Satter, 

de man die vorig jaar 3e en in 2010 

2e werd. Hij wil heel graag ook de 

bovenste trede van podium in Maar-

tensdijk een keer betreden. Ook oud-

winnaar Hans Voorn staat aan de start.

In de wedstrijd van de Amateurs mag 

Eddy Hermsen de favoriet genoemd 

worden. De afgelopen jaren heeft hij 

bewezen goed overweg te kunnen met 

het bochtige parcours in Maartens-

dijk. De winnaar van 2010 werd vo-

rig jaar door de aanvalslust van Marc 

de Bruin, Lars Rietveld en Matthijs 

Kuipers gedwongen keuzes te maken. 

Wat restte was toen de derde plaats. 

Komende zaterdag zal in de wedstrijd 

over 44 ronden duidelijk worden of 

zijn tactiek dit jaar wel de juiste is. 

PARKEERVERBOD

Als gevolg van bovengenoemde wie-

lerronde zijn op zaterdag 19 mei a.s. 

tijdelijke verkeersmaatregelen getrof-

fen ten aanzien van de straten die tot 

het parcours van de wielerronde be-

horen, waardoor het verboden is om 

tussen 15.00 en 22.00 uur op genoem-

de wegen voertuigen te parkeren. De 

organisatie verzoekt u om tijdig de 

straat autovrij te maken.

42e Maartensdijkse Acht
De jaarlijkse wielerronde ‘Maartensdijkse Acht’ wordt aankomende zaterdag 19 mei 

weer verreden. Op het programma staan wedstrijden voor de Sportklasse en Amateurs. 

Om 17.00 uur klinkt het startschot voor de Sportklasse voor een wedstrijd over 50 kilometer. 

De Amateurs starten om 19.00 uur voor hun wedstrijd over 70 kilometer.

Acht bochten per ronde kenmerken de lastigheid van de wielerronde in 

Maartensdij

Tennis, je kunt het doen wanneer het je uitkomt
In Maartensdijk ligt aan de Dierenriem het prachtige nieuwe tennispark van TV Tautenburg. Zes 

fantastische kunstgrasbanen maken dat je daar het hele jaar rond kunt tennissen. Tennis is een sport 

die zowel op recreatief niveau als uiterst competitief gespeeld kan worden.

Op dit moment is de competitie volop 

aan de gang en wordt er op alle fron-

ten gestreden voor de punten. Vooral 

bij de jeugdspelers van Tautenburg 

loopt een aantal talenten rond waar 

we nog veel van gaan horen. 

De energieke trainer Paul de Bruin 

weet met zijn team naast het spel-

niveau ook heel veel plezier in het 

spel te brengen. Vooral jeugdspelers 

leren hier de grondbeginselen van de 

sport en kunnen na een aantal jaren 

hun vaders alle hoeken van de baan 

laten zien. 

Maar ook bij senioren weet Paul met 

zijn team op een speelse wijze de 

grondbeginselen van de tennissport 

over te brengen.

Tweede

Veel leden van TV Tautenburg doen 

tennis als tweede sport, om naast het 

competitieve voet- of korfbal gewoon 

lekker een balletje te kunnen slaan als 

het ze uitkomt. Als lid van Tautenburg 

kun je ook meedoen aan de clubkam-

pioenschappen, een jaarlijks terug-

kerend evenement waarbij op alle 

niveaus gekeken wordt wie de beste 

in zijn klasse is. Naast zeer gezellig 

ook zeer aandoenlijk om te zien hoe 

o.a. de allerkleinsten het doen op het 

mini-veld. Pa en ma met een lekker 

kopje kofie op het grote terras heb-

ben een prachtig overzicht bij wat er 

zich allemaal op de banen afspeelt.

Zomer

Naast lid voor een heel seizoen heeft 

de club ook de mogelijkheid om al-

leen ‘zomer-’ of ‘winterlid te worden. 

Je kunt dan tegen gereduceerd tarief 

een aantal maanden per jaar de baan 

op zoveel als je wilt en wanneer het 

je uitkomt. Dat is het mooie van ten-

nis’; je zoekt zelf je speelmomenten. 

Voor mensen die juist tennis als sport 

kiezen om mensen te leren kennen 

heeft de club een toss-avond en -och-

tend gepland op vrijdag. Hier kun je 

zo naar toe en is er altijd de mogelijk-

heid om met een groep te spelen. Voor 

mensen die het gewoon eens willen 

proberen ook een aangewezen mo-

ment om gewoon naar de baan te gaan 

en eens een balletje mee te slaan. 

Ook zin in tennis gekregen kijk op de 

site www.tautenburg.nl 

Nieuwe Fiets- en wandelkaart
Er is een nieuwe iets- en wandelkaart verschenen 

voor het Vecht- en Weidengebied van de provincie Utrecht. 

De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark heeft deze 

kaart opgesteld in samenwerking met haar collega-vereniging 

in de Vechtvallei en de Cultuur en Cultuurhistorische 

werkgroep Vecht en Weiden.

 

Behalve het ietsroutenetwerk - met de nummers van de knooppunten - en 
de aanwezige wandelpaden, geeft de kaart ook een beeld van bezienswaar-

digheden en activiteiten van leden van de Agrarische Natuurverenigingen, 

zoals bijvoorbeeld Landwinkels en Bed en Breakfast locaties. Ook pleis-

terplaatsen, cafés en eetgelegenheden zijn aangegeven op de kaart. Op de 

achterzijde staan de adressen van de vermelde locaties. 

Presentatie

De kaart wordt gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst op Slot 

Zuilen, waar op 10 mei vanaf 16.00 uur het vernieuwde poortgebouw annex 

informatiecentrum voor het Noorderpark en de Vechtstreek wordt geopend 

door gedeputeerde mevrouw Mariëtte Pennarts. De nieuwe iets- en wan-

delkaart van Noorderpark en Vechtdal past mooi bij het jaarthema van Slot 

Zuilen: ‘Buiten Leven’. Op www.anvnoorderpark.nl vindt men meer infor-

matie over de bezoekadressen onderweg, zoals openingstijden en toegan-

kelijkheid. Er zijn ook actuele tips te vinden voor uitstapjes met kinderen, 

open boerderijdagen en excursies. (Annemieke Roestenberg)

De molen in Tienhoven, waar verschillende wandel- en ietsroutes langs 
lopen.

Varen door zompige zodden
Staatsbosbeheer organiseert dit voorjaar en deze 

zomer natuurrondvaarten in de prachtige Molenpolder 

bij Tienhoven. Tijdens de vaartocht ontdekt en ervaart 

u de bijzondere natuur van dit oude veenlandschap onder 

de rook van Utrecht. 

De excursie worden gehouden op zaterdag 19 mei, 26 mei, 16 juni, 30 juni, 

7 juli en 14 juli. De startplaats van deze tocht is het beheercentrum van 

Staatsbosbeheer aan de Westbroeksebinnenweg 5, 3612 AE te Tienhoven 

(Molenpolder). De vaar- wandel excursie start om 10.00 en duurt ongeveer 

2 uur. U krijgt kofie of thee bij aankomst. 
Voor meer informatie over Staatsbosbeheer en andere activiteiten: 

www.staatsbosbeheer.nl en www.groenehartcentrum.nl 

Molenpolder boot
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Gerlinde heeft zich van jongs af aan 

met een behoorlijke dosis wilskracht 

door het leven geslagen. Ondanks  

haar dyslexie zit ze toch in de derde 

klas van het vwo van de Herman Jor-

dan Montessorischool voor Voort-

gezet Onderwijs in Zeist. Ook wat 

de muziek betreft wist ze al vroeg 

welke kant ze op wilde. ‘Mijn vader 

en moeder zitten allebei ook in de 

Brandweerharmonie, mijn vader op 

trombone, mijn moeder op saxofoon 

en dwarsluit.’ Toen Gerlinde en haar 
zusje klein waren, gingen vaak mee 

naar optredens en repetities. ‘Gerlinde 

moest altijd naast de klarinet staan’, 
vertelt moeder Helen. ‘Ik vind het 

een instrument met een mooie klank’, 
vervolgt Gerlinde. ‘Je kunt er heel 

hoog en heel laag op spelen.’ Gerlin-

de begon haar carrière in de muziek 

als peuter, toen ze met haar moeder 

op zaterdagochtend naar een moeder-

en-kinduurtje ging. Vervolgens deed 

ze de introductieklas Algemene Mu-

zikale Vorming.’ Op haar zesde ging 
ze bij de Biltse Muziekschool op 

klarinetles. ‘Ik wilde net als mijn zus 

met les beginnen toen ik in groep vier 

kwam. Ik was toen nog zes, want ik 

ben in september jarig. Ik kreeg eerst 

les op een kleinere maat klarinet van 

plastic, maar je kon er wel alle grepen 

op doen, dus ik leerde allerlei stukken 

spelen. Hij klonk alleen minder mooi 

dan een klarinet van hout.’ Op haar 
achtste kwam Gerlinde in het starters-

orkestje van de Brandweerharmonie. 

‘Na ongeveer een jaar mocht ik in het 

leerlingenorkest. Nog een jaar later 

mocht ik op vrijdagavond tot 21.00 

uur met de repetities van de grote 

showband meedoen en een jaar later 

tot 22.00 uur, het eind van de repe-

titie. Al je de hele avond meespeelt, 

mag je met de concerten van de show-

band meedoen en op straat lopen.’

Vuurdoop

Het idee voor een Jeugdshowband 

kwam af van de tamboer-maître van 

de grote showband, Peter Otten, ver-

telt Gerlinde. ‘Op de brainstormavond 

vroeg hij: “Kunnen we met de jeugd 

niet ook een show doen?” Ik stond bij 

dat groepje en zei: “Dan wil ik er wel 

vóór lopen.” Ik vind zoiets niet eng. 

Je moet het gewoon doen. Peter heeft 

me les gegeven om om te gaan met de 

mace, die stok met een bol aan het ene 

eind. Daarmee geef je aanwijzingen 

aan de muzikanten. In de jeugdshow-

band zijn dat degenen die in het leer-

lingenorkest spelen. Dat zijn op dit 

moment negen blazers, maar volgend 

jaar hopen we er een nieuwe lichting 

slagwerkers bij te krijgen, die nu nog 

in de opleiding zitten.’ De nieuwe 
showband kwam voor het eerst bijeen 

op op de jeugdshowdag. ‘We hebben 

de hele dag geoefend. De nummers 

die Peter had uitgezocht, hadden we 

van tevoren met de dirigent ingestu-

deerd. ‘s Ochtends hebben we op mu-

ziek die op een cd stond gelopen, en ’s 
middags ons eigen nummer geoefend 

tijdens het lopen.’ Voorop lopen vindt 
ze leuk: ‘Het ligt me goed, ook omdat 

ik degene mag zijn die bepaalt welke 

kant we opgaan.’ Haar vuurdoop vond 
plaats op Koninginnedag bij Huize 

Het Oosten. ‘Daarvoor deden we eerst 

met de grote showband een optreden 

bij De Schutsmantel, toen speelde ik 

klarinet.’ Ook op school heeft ze mu-

ziek in haar pakket. ‘Ik wil het ook 

in mijn eindexamenpakket hebben. Je 

leert ook gitaarspelen en drummen en 

vooral veel zingen. Dat vind ik wel 

leuk.’ Naast school en de showband 
heeft ze nog andere hobby’s: ‘Ik zit 
op jazzballet bij WVT en ik doe de 
creatieve cursus voor kinderen bij 

Modeatelier Bettina. Ik maak mijn ei-

gen kleding: jurkjes, rokjes, dat soort 

dingen.’ Als ze klaar is met het vwo, 
wil ze niet de muziek in, maar alleen 

als hobby muziek beoefenen: ‘Ik wil 

graag dokter worden.’

Gerlinde van Ginkel voert 
Jeugdshowband Brandweerharmonie aan

door Lilian van Dijk 

De Vrijwillige Brandweerharmonie van Bilthoven kent sinds kort een nieuwe afdeling:

de Jeugdshowband. Tamboer-maître werd klarinettiste Gerlinde van Ginkel. Veertien jaar

is ze nog maar, maar ze weet precies wat ze in haar nieuwe functie wil:

‘Een zo groot mogelijk aantal jeugdmuzikanten in de showband.’

Gerlinde was voor de eerste keer tamboer-maître op Koniginnedag tijdens 

het optreden van de Vrijwillige Brandweerharmonie Bilthoven bij Huize het 

Oosten.

Donderdag 31 mei start het lustrum 

met een feestelijke opening. De kin-

deren laten ballonnen op en de hele 

school vertrekt per bus naar de Ef-

teling. Op vrijdag 1 juni vieren de 

kinderen, hun leerkrachten en hun 

ouders feest op school. ’s Middags is 
er een vossenjacht voor de kinderen, 

‘s avonds zijn er in een grote circus-

tent een liedjesfestival en een dj. Om 

alle activiteiten mogelijk te maken is 

er in april door middel van een spon-

sorloop, een loterij en een veiling van 

door ouders ingebrachte kavels geld 

ingezameld.

Reünie

Sinds 1972 hebben honderden leer-

lingen hun basisschooljaren doorge-

bracht op de kleine dorpsschool. De 

school nodigt alle oud-leerlingen en 

hun ouders, en daarnaast alle oud-me-

dewerkers uit om het 40-jarig bestaan 

van de school te vieren tijdens de re-

unie op zaterdagmiddag 2 juni 2012.

Deelnemers kunnen zich aanmelden 

door hun naam, contactgegevens, ge-

boortedatum en schooljaren te mailen 

naar nijepoort1972@gmail.com. Ie-

dereen die nog contact heeft met oud-

leerlingen (of hun ouders) die niet 

meer in Groenekan wonen wordt ge-

vraagd hen te informeren. De laatste 

reünie van de Nijepoort vond plaats 

ten tijde van het 25-jarig bestaan eind 

jaren negentig.

Nijepoort in woord en beeld

Op basis van interviews met leerlin-

gen en oud-leerlingen, hun ouders 

en leerkrachten is het verhaal van 

de Nijepoort in een speciaal voor dit 

lustrum uitgegeven jubileumboek 

vastgelegd. Veel betrokkenen heb-

ben niet alleen hun herinneringen en 

anekdotes, maar ook hun persoonlijk 

beeldmateriaal ter beschikking ge-

steld. Huidige leerlingen hebben hun 

visie op de toekomst van de school 

toegevoegd in tekeningen en opstel-

len over het thema ‘Nijepoort over 

veertig jaar’. Het boek is een feest 
der herkenning voor oud-leerlingen 

en hun ouders. Voor de ouders van de 

huidige leerlingen geeft het boek een 

blik in de historie van de school.

Basisschool De Nijepoort
viert 40-jarig bestaan

In 2012 viert Schoolvereniging de Nijepoort in Groenekan haar 8e lustrum. Deze bijzondere 

gebeurtenis zal niet onopgemerkt voorbijgaan. De school organiseert een feest voor alle kinderen, 

ouders en medewerkers, alle oud-leerlingen worden uitgenodigd elkaar te ontmoeten tijdens een 

reünie en de schoolreis gaat dit jaar naar de Efteling. Er is een jubileumboek geschreven over de 

school in de afgelopen vier decennia sinds haar oprichting in 1972.

Leerlingen en leerkrachten kijken enthousiast uit naar het jubileum.

Zwerfvuilproject
in Groenekan

door Henk van de Bunt

In de Dorpsraad Groenekan was geklaagd over de grote 

hoeveelheid zwerfvuil in deze ‘kern met pit’. In plaats van de 

verantwoordelijkheid hiervoor af te schuiven op de Gemeente, 

organiseerde de Groenekanse Dorpsraad in samenwerking 

met de Nijepoort(basis-)school en ondersteund door het 

Groenekans Landschap en het Wijk- en dorpsgericht werken 

van gemeente De Bilt een zwerfvuilproject op vrijdagmiddag 

11 mei. De medewerking van de in 2012 veertigjarige 

Nijepoortschool was volgens directeur Jacobien Flier-

Bückmann spontaan en vanzelfsprekend.

Leerlingen uit de hoogste groepen (6,7 en 8) deden via school mee met dit 

project. Na de aftrap door onderwijswethouder Herman Mittendorff ging de 

jeugd, gehuld in de bekende gele en oranje hesjes en voorzien van de no-

dige zakken en knijpers, in groepjes aan het werk. Einddoel was het mooie 

dorp weer een stralend schone outit te bezorgen. De gemeente had voor de 
outit en het materiaal gezorgd. 

Straf

Wethouder Herman Mittendorff noemde het goed dat de jeugd in zijn al-

gemeenheid zich bewust is van de natuur en de (eigen)omgeving en dat 

het dus niet vanzelfsprekend is, dat iedereen zomaar iets weggooit zoals 

papiertjes, blikjes en andere dingen. Hij haastte zich erbij te zeggen, dat het 

niet alleen kinderen zijn, die dit doen. Leerling Jonas was niet in alle delen 

van het dorp wezen kijken maar dacht wel dat het op sommige plaatsen vies 

was: ‘Ik heb wel eens anderen dat zien doen en ik dacht altijd dat dat men-

sen zijn, die (taak-)straf hebben. Maar dat blijkt niet zo te zijn’. Jonas en 
velen met hem vinden eigenlijk dat zulke dingen niet nodig zouden moeten 

zijn: ‘Als we nu allemaal niets meer weggooien, dan zijn die mensen en 

zulke acties van kinderen niet meer nodig’.

SVZO

Marius van den Bosch is voorzitter van de Groenekanse Dorpsraad. Hij was 

nog op een website www.svzo.nl ‘gekomen: ‘Als Groenekanners en ande-

ren uit de gemeente daar lid van worden hoeven wij de kinderen niet meer 

in te schakelen. De Stichting Vrijwillige Zwerfafval Opruimers heeft als 

doelstelling een schonere leefomgeving door het opruimen van zwerfafval 

samen met vrijwilligers. 

Leerlingen van de Nijepoort uit Groenekan zijn klaar voor de 

zwerfvuilopruimactie.
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Molen Geesina weer maalvaardig 
door Henk van de Bunt

Tijdens de Nationale Molendag op 12 mei werd molen Geesina aan de Ruigenhoeksedijk in 

Groenekan oficieel weer in gebruik gesteld. Naast vele belangstellenden was ook oud-molenaar
Dick Schuurman daarbij aanwezig. 

De molen Geesina heette oorspron-

kelijk De Groene Kan en is in 1843 

gebouwd als lage stellingmolen. In 

de loop van de geschiedenis is er veel 

verbouwd aan de Geesina. In 1939 

liet Abraham Schuurman een om-

vangrijk herstel uitvoeren dat in 1941 

was voltooid. In 1968 vond weer een 

omvangrijke restauratie plaats. Het 

jaartal 1968 verscheen toen op de mo-

len en dat is zo gebleven. In de jaren 

zeventig werd gestopt met het ma-

len van graan. Nadien is de molen in 

verval geraakt. Later is de molen via 

via ‘ondergebracht’ bij Het Utrechts 

Landschap. Er kwam een sober res-

tauratieplan waarbij het Landschap 

naast subsidies ook eigen middelen, 

eigen materialen en eigen vakmensen 

zou inzetten. Nadat de mensen van 

Het Utrechts Landschap hun aandeel 

hadden geleverd kwamen de mannen 

van molenmaker Verbij uit Hoog-

made in actie. In december 2011 is 

de kap weer op de molen geplaatst, 

daarna kwamen ook de wieken weer 

terug en werd de restauratie stap voor 

stap afgerond. 

Molenaars

De Stichting ‘Molen Geesina’ gaat de 

molen exploiteren en er zijn twee mo-

lenaars - Ingrid Friesema en Gijs Has-

selbach - aangesteld. De molen blijft 

eigendom van Het Utrechts Land-

schap. In de molen is een winkeltje, 

dat iedere zaterdag van april tot en 

met oktober open is. Daar worden 

streekproducten verkocht zoals Groe-

nekanse honing en eigengemaakte 

jam. Maar ook kaas, meel en (molen-)

boeken. De molen werd oficieel in 
gebruik gesteld door molenaar Ingrid 

Friesema. Jan en Dick Schuurman, 

zonen van de vorige moleneigenaar 

assisteren Ingrid Friesema met het 

lichten van de vang.

Groenekanner

Zaterdag 12 mei bij de opening sloot 

het Groenekans Muzekoor de Geesi-

na weer in de Groenekanse armen 

met de woorden ‘niemand kan zich 

beter wensen dan een Groenekanner 

te zijn’. Wethouder Arie-Jan Ditewig, 

die samen met burgemeester Arjen 

Gerritsen het gemeentebestuur verte-

genwoordigde sprak van een feeste-

lijke Molendag: ‘Feestelijker kan het 

niet! Deze opening is een geweldige 

bijdrage aan het Groenekanse en ge-

meentelijke industriële erfgoed’. De 

wethouder zegde de Stichting ‘Molen 

Geesina’ een gemeentelijke bijdrage 

toe bij de fondswerving om de Geesi-

na draaiende te houden. 

Schuurman
Dick Schuurman koos voor zijn bij-

drage bij de openingsceremonie be-

wust een plaats op de stelling van 

de molen, vanwege het feit dat Opa, 

Abraham Schuurman, in 1941 bij die 

opening van de molen ook op deze 

plaats stond. Bij het beklimmen van 

de trap naar de stelling improviseerde 

hij over het genetisch bepaalde dat 

molenaars veelal niet erg lang moch-

ten zijn vanwege de lage zoldering 

in de molen. Inhakend op een artikel 

in deze krant onder de kop ‘Geesina 

is weer een echte dame’, vervolgde 

hij met ‘Een sierlijke dame is ze in-

derdaad weer geworden na deze res-

tauratie’. Hij vertelde dat hun oma 

Geesina een vrouw van weinig woor-

den maar sterk in daden was: ‘Velen 

van u kennen het verhaal dat Oma 

Geesina door spaarzaamheid het mo-

gelijk maakte, dat vlak voor de 2e 

wereldoorlog deze molen kon worden 

gerestaureerd. Als dank verbond Opa 

Abraham Schuurman, de naam van 

Geesina aan de molen’. 

Productie
‘Abraham Schuurman had veel ver-

stand van het molenaarsvak en vol-

gens mij had hij goed gezien dat mo-

len Geesina qua vorm en productie 

vrouwelijk moest zijn. Vandaag zijn 

onder u een zestigtal nazaten van 

Abraham en Geesina Schuurman. 

Sommigen hebben bij hun geboorte 

de naam Geesina meegekregen. Deze 

grote groep nazaten bevestigt dat 

het niet alleen met de productie van 

de molen goed zat maar ook met de 

productie van Abraham en Geesina. 

Onze voorouders zouden zeker trots 

zijn geweest op het resultaat dat hier 

vandaag wordt opgeleverd. Wat nie-

mand had verwacht, is toch nog ge-

realiseerd in deze tijd van recessie. 

Dank gaat hierbij uit naar de diverse 

stichtingen, personen en iedereen die 

zich hiervoor heeft ingezet en nog zal 

inzetten’. Dick Schuurman voelde 

zich vereerd dat hij als laatste mole-

naar van de Geesina samen met broer 

Jan en de nieuwe molenaars de molen 

hernieuwd in gebruik mocht stellen. 

Hij wenste de Geesina een gunstige 

wind en was er van overtuigd dat de 

molen weer een blikvanger zal zijn 

voor het dorp Groenekan en een be-

grip binnen de gemeente De Bilt. 

Oud molenaar Dick Schuurman vertelt over de geschiedenis van ‘zijn’ molen. 

In de molen is een winkeltje, dat iedere zaterdag van april tot en met oktober 

open is.

Een bont gezelschap belangstellenden was naar de Ruigenhoeksedijk gekomen voor de (her-)ingebruikstelling 

van de Geesina

Weer traditioneel “ommetje” lopen
Avondwandelvierdaagse niet meer weg te denken

Op maandag 4 juni a.s. trekken de 

liefhebbers de wandelschoenen 

aan voor de eerste dag van de 41e 

Avondvierdaagse Maartensdijk, 

editie 2012 en intussen ook een 

evenement dat een eigen plekje al 

lang verdiend heeft. In 2012 staat 

de avondvierdaagse in het kader 

staat van de stichting Kinderen 

kankervrij en alle deelnemers kun-

nen zich laten sponsoren en een 

armband toegezonden krijgen als 

ze zich melden via http://www.

loopvoorkika.nl/.

Na de gemaakte kilometers op dins-

dag 5 en woensdag 6 juni, zal dag 

vier, donderdag 7 juni vooral in het 

teken staan van de traditionele in-

tocht met bloemen en muziek. Jaar-

lijks mag de organisatie zo rond de 

600 wandelaars verwelkomen van 

alle leeftijden, die door bewegen 

en het buiten zijn de dagelijkse be-

slommeringen even laten voor wat 

ze zijn en genieten van de omge-

ving, maar ook van spontane ont-

moetingen en gesprekken die een 

extra bijdrage aan dit geslaagde 

evenement kunnen geven.

Inschrijving
Een deelnemer dient op 30 septem-

ber 2011 tenminste 6 jaar te zijn, of 

tot groep drie van de basisschool te 

behoren. Deelnemers van de groe-

pen drie en vier kunnen slechts in-

schrijven als er onder begeleiding 

van een volwassene wordt gelopen. 

De Vierstee aan de Nachtegaallaan 

is zowel het start- als eindpunt op 

de vier avonden. Het inschrijfgeld 

bedraagt 4,50 euro per deelnemer.

De inschrijving vindt eveneens 

plaats in de Vierstee op dinsdag 

22 mei en donderdag 24 mei tus-

sen 19.00 en 20.30 uur. Er bestaat 

nog een beperkte mogelijkheid tot 

na-inschrijving. In dat geval zal om 

administratieve en organisatorische 

redenen het inschrijfgeld worden 

verhoogd tot 6 euro per persoon.

Variatie

De tien kilometerlopers vertrek-

ken iedere avond om 18.00 uur en 

de vijf kilometergangers gaan om 

18.15 van start. Er wordt naar ge-

streefd zo veel mogelijk variatie in 

de routes rond Hollandsche Rading, 

Groenekan en Lage Vuursche aan 

te brengen. Er wordt ook de mo-

gelijkheid geboden om op de Pla-

netenlaan het deelnemersveld op 

de slotavond in de “bloemetjes” te 

zetten, waarna de stoet op weg gaat 

voor het laatste stuk naar de Vier-

stee, alwaar de verdiende medailles 

klaarliggen.

Voor inlichtingen kunt u zich wen-

den tot Ad Nieuwenhuis, Grutto-

laan 28, 3738EW Maartensdijk. 

Telefoon 0346-212424 of mobiel 

06-555508733, E-mail: adenanjo@

online.nl

Molen Geesina. 

[foto Martijn Nekkers]
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Voordaan begon wat gespannen aan 

de wedstrijd tegen Alecto. In de eerste 

helft veel foutieve passes van beide 

teams en weinig gevaar voor beide 

doelen. Twee maal mocht Voordaan 

een strafcorner nemen maar beide in-

zetten werden door de Leiderdorpse 

verdediging onschadelijk gemaakt.  In 

de tweede helft begon Voordaan meer 

aan te dringen. Onder leiding van de 

sterk spelende Charlotte Loozen en 

Yara Casteleijn werd de aanval inge-

zet. Het resulteerde in een vijftal cor-

ners en enkele kansen op de achterlijn. 

De keepster van Alecto was echter uit-

stekend op dreef en een echte ‘sta in 

de weg’ voor Voordaan. 

Duidelijk was ook het gemis van de 

geblesseerde topscoorder en corner-

schutter Caroline Janssen waardoor 

echt gevaar uitbleef bij de corner en 

voor de goal. Zo bleef het dus 0-0 

waardoor Voordaan naar de zevende 

plaats in de poule zakt en moet vrezen 

voor play out wedstrijden tegen eerste 

klasse clubs. Bij winst volgende week 

tegen het reeds gedegradeerde MEP 

kan Voordaan deze ongewenste dans 

nog ontlopen maar is dan wel afhan-

kelijk van concurrenten Bloemendaal 

en Ring Pass die niet mogen winnen.

Meer motivatie

De heren van Voordaan, al kampioen 

en gepromoveerd naar de Hoofd-

klasse, wisten in hun laatste wed-

strijd geen punten te verzamelen. Uit 

tegen Almere, dat aan een gelijkspel 

genoeg had voor een play off ticket, 

werd in de laatste 10 minuten een 1-2 

voorsprong teniet gedaan en met 3-2 

verloren. De Groenekanse doelpunten 

werden gemaakt door Hans Claassen 

uit een corner en een veldgoal Philip 

Meulenbroek. Meulenbroek, met 19 

treffers in 14 wedstrijden topscoorder 

van de promotiepoule: ‘We hebben 

een goede eerste helft gespeeld. Het 

was duidelijk dat Almere in de tweede 

helft meer motivatie en werklust kon 

opbrengen en een gelijkspel nodig 

had. Spijtig om zo ongelukkig te ver-

liezen maar wij hebben onze hoofd-

prijs al gepakt dit seizoen. We heb-

ben er veel zin in volgend jaar. Eerst 

nu even wat afkicken en dan eind juli 

weer volle bak er tegen aan in de voor-

bereiding voor de hoofdklasse!’.

Dames Voordaan komen niet tot scoren
De dames van Voordaan konden een veldoverwicht niet omzetten in een overwinning.

Tegen Alecto uit Leiderdorp bleef de brilstand na 70 minuten op het bord: 0-0. 

De sterk spelende Charlotte Loozen. (foto Guido van der Burg)

Het winnen blijft voortgaan, niet om-

dat er verdedigend weer sterk werd 

gespeeld, geen enkel punt tegen, 

maar ook aanvallend was het deze 

keer heel sterk. In de eerste wedstrijd 

werden meer punten gescoord dan in 

alle voorgaande wedstrijden samen. 

Daarbij speelde de zwakke pitching 

van Zuidvogels ook een rol, terwijl 

er ook nogal wat fouten werden ge-

maakt in het veld. Eva Voortman was 

de eerste pitcher, ze had twee honk-

slagen tegen. De slagvrouwen konden 

In deze wedstrijd naar hartelust slaan, 

het werd in 4 innings, 17-0, een uit-

slag, die het damesteam de afgelopen 

4 jaar niet meer heeft gekend.

In de tweede wedstrijd was Lindsey 

Vanderlugt de pitcher. Ook zij was 

zeer op dreef, met enkele honkslagen 

tegen. De slagploeg iets minder, maar 

ook 11-0 is geen alledaagse uitslag. 

Kortom een goede ‘ dubbel’ voor de 

Centrals, waar bijna iedereen sloeg 

en ook bijna iedereen wel een keer 

scoorde. En, doordat Robur zondag 

de inhaalwedstrijd tegen Pirates ver-

loor, staat Centrals nu ook 1 punt los 

van de andere teams. A.s. zaterdag 

speelt Centrals de eerste dubbel tegen 

het Amsterdamse Pirates, een van de 

concurrenten om de eerste plaats. De 

verwachting is, dat de tot op heden 

geblesseerde Jasmin Carlsson dan 

ook weer van de partij is.

Centrals winnen weer
Het Centrals Dames 1 Team blijft winnen, nu van de Zuidvogels uit Huizen,

de eerste wedstrijd met 17- 0 en de tweede met 11-0. Ze staan nu nog steviger eerste.

SVM D1 kampioen
Vorige week woensdag speelde de D1 van SVM de laatste wedstrijd van het 

seizoen tegen IJFC (IJsselstein). Door puntverlies van opponent DSO uit 

Utrecht was het team al kampioen geworden in de 3e klasse. Het massaal 

toegestroomde publiek kreeg waarvoor het gekomen was: een klinkende 

3-1 overwinning! 

Met slechts een verloren wedstrijd, 56 goals voor en slechts 9 tegen, was 

SVM de overduidelijke sterkste van de competitie. De kern van dit team 

werd ook al kampioen in de E1 en de F1 en blijkt een prima lichting dus!

Aansluitend aan de wedstrijd waren er energiedrankjes, chips en de tradi-

tionele tocht op de platte kar; het was nog lang onrustig in Maartensdijk...

De D1 in uitgelaten stemming na de wedstrijd. 

SVM D3
afgetekend kampioen

Nadat in december het winterkampioenschap al was behaald, heeft SVM 

D3 dit voorjaar de succesvolle reeks kunnen voortgezet. Als eerstejaars D-

team (11-12 jarigen) legde de D3 het hele seizoen een volwassen spel op 

de mat. Met slimme en snelle combinaties werd menig tegenstander over-

rompeld, vaak resulterend in prachtige doelpunten, waarbij de teller uitein-

delijk stopte bij 69 doelpunten voor. Ook achterin werd scherp verdedigd 

en hoefde het team slechts 20 doelpunten tegen te incasseren. Met nog twee 

speelronden te gaan, was het kampioenschap reeds binnen en kon dit ge-

vierd worden met frites in de kantine. Alle spelers ontvingen uit handen van 

succescoach Bas Alberts een beker ter herinnering aan deze prestatie. Ten 

slotte mag niet de trouwe schare fans onvermeld blijven, die de jongens 

wekelijks gevraagd en ongevraagd van positief advies voorzagen. Kortom 

een super prestatie van een superleuk team. (Ralph de Vries)

Met negen gewonnen wedstrijden en slechts één verliespartij sloten Bram, 

Daan, Gertjan, Jelle, Job K, Job S, Jelle van der, Maarten, Miles, Niek, 

Owen, Rick, Rueben, Stijn en Timothy het seizoen in stijl af.

De start van de wedstrijd was voor 

Reehorst, dat een 0-3 voorsprong 

nam. Zoals wel vaker dit seizoen her-

stelde DOS zich al voor rust en had 

halverwege een 5-4 voorsprong ge-

nomen. In de tweede helft werd de 

voorsprong goed uitgebouwd tot 9-6, 

maar toen DOS iets verslapte maakte 

Reehorst direct gebruik en kwam snel 

weer op 9-9. 

Gelukkig pakte DOS het goede 

spel weer snel op en won uiteinde-

lijk met 14-10. DOS blijft hierdoor  

ongeslagen. Naast het kampioen-

schap in de poule betekent dit ook 

een ticket voor deelname aan het Ne-

derlands Kampioenschap op 9 juni in 

Enschede.

Een geweldige en unieke prestatie in 

het 45-jarig bestaan van de vereni-

ging.

DOS B1 naar NK
 

DOS B1 speelde zaterdag tegen de enig overgebleven concurrent, Reehorst.

DOS had een voorsprong van drie punten en bij winst was het team niet meer te achterhalen

en de tweede titel dit korfbalseizoen een feit.

Achterste rij: Wilco de Rooij (trainer/coach) en de spelers Bas Noordermeer, 

Bas de Jong, Mathijs de Rooij, Frank Dijkstra en Rik Nap (trainer/coach)

Op de voorste rij: Jannie van der Vaart (trainer/coach) Linda Nap, Cindy van 

Ettekoven, Annemarie van Zijtveld, Lisanne Groot en Laura Dijkstra.



Te koop aangeboden

Z.g.a.n. Bopita beuken 

BOX, 3 standen te verstel-

len +boxkleed. € 65,-. Tel. 

06-29506849

Roze kinderstoelverkleiner 

model kroon. € 6,50. Tel. 

06-29506849

Gouden randjes? Ja! Arzberg 

Bavaria 6-delig servies. € 35,-. 

Bel voor foto of kom kijken: 

06-24903381

Te koop een zo goed als 

nieuwe digitale camera 

Canon Powershot A530. 5.0 

Megapixels en 4 x optische 

zoom, compleet met alle toebe-

horen en extra tweede memo-

ry-card. Vaste prijs € 30,-. Op 

te halen in Maartensdijk. Tel. 

0346-214559.

Witte 2-deurs hangkast, 

breed 97, hoog 171  € 25,-, 

Bagageaanhangwagent je ,   

moet opgeknapt. € 40,-  Tel. 

06-20901923

De grijze serie van Winnie 

the Pooh. Wattenstaafjespot, 

wattenpot, zeepdoos, kruik-

zak, borstel + kam, babybadje. 

Nooit gebruikt. € 30,- voor de 

hele set. Tel. 0346-214065 of 

06-29506849

Hardhouten konijnen/kippen 

hok met nachthok. 135 cm 70 

cm en 50 cm hoog. Afhalen 

voor bos bloemen. Tel. 0346-

212963

Moderne houten kinderstoel 

(meegroeimodel), in prima 

staat. Prijs € 15,-. Tel. 030-

2290245

2 Effektiv (kantoor)kasten 

lichtgrijs/wit inclusief plan-

ken. Afmeting: 140 x 80 x 

45 in goede staat met slotje. 

De kasten zijn ook per stuk te 

koop (à € 20,-) 2 kasten voor € 

35,-. Tel. 030- 2250609

Sony stereotoren incl. boxen. € 

40,-. Tel. 0346-212249
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

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

Auto’s/motoren

Te koop aangeboden: GOLF 

Cabrio voor knutselaar, bouw-

jaar 1983, kleur wit. Prijs € 

500,-. Voor informatie tel. 

0346-214084.

Fietsen/brommers

Thule FIETSENDRAGER 

voor op trekhaak 2x gebruikt. 

€ 100,-. Tel. 0346-211818

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

Gediplomeerde Provoet 

PEDICURE komt bij u thuis. 

Tel. 06-12870752

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Ook voor permanent, high-

lights en kleuren. Kom 

naar BETTY'S CORNER! 

Elke woensdag en vrijdag 

in Maartensdijk bij "kapper 

Hans". Bel voor een afspraak: 

06-33722022. Zorg voor uw 

haar!

HELP! Mijn hond kan slecht 

alleen zijn. Wie wil af en 

toe op hem passen? Het is 

een lieve goldendoodle. Tel. 

06-30147306

Wie heeft op of na 27 april jl. 

in het centrum van Bilthoven 

(Ford-)AUTOSLEUTELS 

gevonden. De sleutelbos was 

naast de autosleutels voor-

zien van andere sleutels en 

een A.H.-bonuskaartje. Tel. 

06-23718384

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

Saus- en schilderwerk binnen mogelijk; bezemschoon opleve-

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

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

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

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken. 

Tel. 0346-281444/06-36142989 www.kvdwmakelaardij.nl 

www.metuwdorpsmakelaar.nl

Te dikke kinderen? Begin de dag met een herbalife shake. 

Geef ze naar school een heerlijke herbalifereep vol eiwit-

ten mee. Genoeg  tot de lunch. Voor advies en begeleiding, 

tel. 0346-571377, website: www.vinkvoorvoeding.filternet.nl. 

W.A. Vink, Dr. Welfferweg 17, 3615 AK Westbroek. 

Te koop: toercaravan Rapido club 32T, bouwjaar 2003. 

Zeer goed onderhouden hefdakcaravan, uniek model. Incl. 

Cassettetoilet, uitklapbare klik/klak zit/slaapbank met grote 

opberglade, gasverwarming, zwenktafel, hefdakluifel Omnistor, 

gasfles, opstaptrap met leuning. Lengte (incl.dissel): 5m, breed-

te: 2.02m; hoogte (ingeklapt): 1.98m; hoogte interieur: 1.90m; 

eigen gewicht: 690kg. Prijs: € 8650,-. Verkoop wegens stoppen 

kamperen. Tel. 030-2202532. Email: tonytenveen@gmail.com

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl. Een 

complete gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. Reiniging-

peeling-stomen-weghalen van oneffenheden-epileren-massa-

ge van gezicht, hals en decolleté-masker-serum-dagcreme. 

Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 0610666673

Tuinservice van Vliet Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. 

Tel. 06-54751296 vrij. en zat. verkoop. Sier-, laan- en fruitbo-

men o.a. bloeiende Prunussen vanaf € 22,50. Leilinde's € 55,-. 

Taxus 30/50cm. à € 5,-. Beukenhaag 125/150 à € 2,25. Vele 

vorstbestendige planten/heesters zoals Coniferen, Hulst, Taxus, 

etc. b.v. Thuja Brabant 175/200 à € 12,50. Taxus 160/180 à € 

40,-. Rododendron 60/70 à € 13,50. Hedera (klimop) 150/175 à 

€ 5,50. Groenteplanten nu ook komkommer, meloen, tomaten, 

etc. Verder voor al uw tuinwerkzaamheden, plaatsen van schut-

tingen, erfafscheidingen, weghalen van bomen, straatwerk etc. 

Leveren van grond, grind, zand en mest.

Cursussen/Trainingen

Pilates in Maartensdijk. Met Pilates wordt u bewust van uw 

houding en maakt u een sterker en flexibeler lichaam. Pilates 

is interessant voor mensen met weinig sportervaring, ervaren 

sporters en ouderen. De lessen worden elke woensdag gegeven 

om 19:30 en 20:30 uur op de Kon. Julianalaan 26. Meld u aan 

voor een gratis proefles. Ook privé-trainingen zijn mogelijk. 

Voor meer informatie en/of vragen, bel naar 06-30443485 of 

surf naar www.drbm.nl. 

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen 

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

meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, afschei-

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

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

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. 

Tel. 06-54967985
 

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Contactgroep

voor mantelzorgers
Zorgt u langdurig voor een ander? En wilt u wel eens in een ontspannen sfeer 

praten en ervaringen uitwisselen met mensen die in een vergelijkbare situatie 

zitten? Dan is deze ontmoetingsbijeenkomst misschien wat voor u. Op woens-

dag 23 mei is er een bijeenkomst van de Contactgroep mantelzorgers van men-

sen met dementie en op donderdag 24 mei van de Contactgroep mantelzorgers 

chronische zieken/gehandicapten. Meestal is er ook een onderwerp, maar daar-

naast voldoende ruimte om andere ervaringen of vragen te delen. Bij de con-

tactgroep voor mensen met dementie ook een korte ilm uit de serie “Dementie 
heb je niet alleen” getoond worden. De toegang is gratis en u hoeft zich niet 

op te geven of af te zeggen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Willemien Hak of Renee van der Haar mantelzorgconsulenten van Steunpunt 

Mantelzorg De Bilt, telefoon: 030-2203490.

Raaijen  
Interieurs

Het adres voor het 

vakkundig stofferen 

van uw design- en 

kwaliteitsmeubelen

Dorpsstraat 45, De  

Bilt 030-2202012

Wat is dat in 
Westbroek?

De redactie kreeg deze foto toegestuurd met de 

indringende vraag:  ‘Wat is er aan de hand aan de 

overkant van de Kerkdijk 27 in Westbroek. Zit er 

geen gevaarlijke straling in dat kastje of een camera 

o.i.d.‘? 

Dergelijke vragen leggen wij voor aan de afdeling 

Communicatie van de gemeente De Bilt. Deze 

antwoordde: ‘Dit is een snelheidsmeter. Elk kastje 

meet een richting op, door middel van een radar. Dit 

is volledig onschadelijk. Wanneer je de foto goed 

bekijkt staat er een sticker op met het gemeentelijk 

logo’. [HvdB]

Schoolsportdagen
In de periode van 22 tot en met 25 mei a.s. worden de jaarlijkse sportdagen ge-

organiseerd voor de leerlingen uit de 6e, 7e en 8e groepen van de basisscholen 

in de gemeente De Bilt door de gemeentelijke commissie voor de lichamelijke 

opvoeding in schoolverband. De sportdagen vinden plaats op sportpark Welte-

vreden te De Bilt.

De scholen zijn over drie dagen verdeeld: op dinsdag 22 mei zijn de Juliana-

school, de Rudolf Steinerschool, de Nijepoort, de Montessorischool en de The-

resiaschool van de partij. Op donderdag 24 mei zijn dat Wereldwijs, de Groen 

van Prinstererschool, de Regenboog, (opnieuw) de Julianaschool en de Martin 

Luther Kingschool, terwijl op vrijdag 25 mei de Van Dijckschool, de Sint Mi-

chaëlschool, de combinatie Van Everdingen/Jan Lighthartschool, de Rietakker 

en de Patioschool het festijn besluiten.

In totaal zullen ca. 1264 leerlingen deelnemen aan het atletiekprogramma, dat 

uit de volgende onderdelen bestaat: 400 m hardlopen, kleine bal werpen, hin-

dernisbaan, vérspringen en 60 m hardlopen. De groepen 6 en 7 spelen 3 slag-

balwedstrijden, de groepen 8 spelen 3 T-ballwedstrijden. Aan het einde van elke 

dag wordt de ‘Van Ewijck van De Bilt-estafette’ gelopen. De winnaars komen 

vrijdag 27 mei om ca. 15.00 uur tegen elkaar uit in de inale. Voor deze estafette 
worden jaarlijks prijzen beschikbaar gesteld door de Van Ewijck van De Bilt 

stichting. De sportdagen beginnen om 9.00 uur en eindigen om 15.00 uur.
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Tweemaal Zes speelt gelijk 
tegen koploper

Maarten van Brenk verlaat de Maartensdijkers

Tweemaal Zes speelde zaterdag tegen Sporting Trigon uit Leiden, dat in de overgangsklasse 

bovenaan staat met twee punten voorsprong op TZ. Winst zou de Maartensdijkers 

op een gedeelde eerste plaats brengen. De thuiswedstrijd leverde voor TZ deze 

competitie al een overwinning op.

De wedstrijd begon op een slecht 

kunstgrasveld en met een lastige 

wind. Tweemaal Zes ging hier goed 

mee om en startte met veel balbezit 

en lange aanvallen. Dat resulteerde 

in een voorsprong van 3-0 voor TZ 

na 10 minuten spelen. Daarna viel 

TZ terug en miste de nodige kansen. 

Sporting Trigon kon hiervan proite-

ren en kwam gelijk. Door het geven 

van veel ruimte rond de korf door 

de TZ verdediging kreeg Sporting 

Trigon zelfs de gelegenheid om een 

kleine voorsprong te nemen. Kort 

voor rust uit de laatste aanval scoorde 

Ardjan Drost de fraaie en verdiende 

gelijkmaker.

Na de thee

Na de rust nam TZ onmiddellijk weer 

een voorsprong door twee doelpun-

ten van Maarten van Brenk. Opnieuw 

kwam Sporting Trigon echter terug. 

Om en om vielen de doelpunten 

waarbij TZ steeds een kleine voor-

sprong hield. Op het slechte veld 

waren de aanvallers met een sterke 

versnelling zoals Ardjan Drost en 

Maarten van Brenk door de vele glij-

partijen in het nadeel. Doorbraken 

kwamen moeilijk 

tot stand en ook het schot was on-

voldoende zuiver. In de tweede helft 

wisselde TZ Joep Gerritsen, Ardjan 

Drost en Doret de Rooy voor res-

pectievelijk Maik van Kouterik, Bob 

Gerritsen en Lianne Meijers. Deze 

wissels konden ook geen verandering 

brengen in het wedstrijdbeeld. Kort 

voor het einde maakte Sporting Tri-

gon de gelijkmaker en werd de eind-

uitslag 14-14. Door dit gelijke spel 

behoudt Sporting Trigon de koppo-

sitie met twee punten voorsprong op 

TZ met nog twee wedstrijden te spe-

len. Het tweede team van TZ speelde 

tegen de reserves van Sporting Tri-

gon en verloor nipt met 10-9. Door 

dit resultaat delen beide ploegen de 

onderste plaats in de reserve over-

gangsklasse. Volgende week spelen 

zowel het eerste team als het tweede 

team thuis.

 

Dalto

Deze week heeft Maarten van Brenk 

aangegeven volgend seizoen voor 

Dalto te willen gaan spelen. Na ja-

ren een toonaangevende speler te zijn 

geweest in het 1e van TZ op hoofd-

klasseniveau, vindt hij het tijd om een 

nieuwe uitdaging aan te gaan. Maar-

ten (25 jaar) heeft met TZ bereikt wat 

er in zat en wil kijken of hij als speler 

de top kan halen. Gezien zijn verle-

den in de jeugd bij Dalto is de keuze 

voor de Driebergenaren voor de hand 

liggend. Hij wil de strijd aangaan met 

spelers uit een groep met veel talent. 

Dalto ziet Maarten als een aanvulling 

en denkt dat hij een rol kan gaan spe-

len in de ontwikkeling van de selectie.

DOS komt net tekort tegen koploper
Zaterdag ontving DOS koploper Vriendenschaar. In de heenwedstrijd werd DOS nog op een ruime 

nederlaag getrakteerd. Zaterdag verloor DOS ook, maar nu met twee punten verschil.

DOS was er op gebrand om een goed 

resultaat neer te zetten. Enerzijds om 

de grote nederlaag in de herfst recht 

te zetten, maar vooral omdat winst 

noodzakelijk was om mee te blijven 

doen in de race om de tweede plek die 

ook nog promotie mogelijk maakt.

DOS ging fel van start en pakte een 

2-0 voorsprong door doelpunten van 

Robin de Rooij en Jolanda Sodaar. Na 

de 2-1 van Vriendenschaar keurde de 

scheidsrechter een doelpunt van Tim 

Nap af. De overigens verder goed 

luitende leidsman had een duwfout 
onder de korf geconstateerd. In de 

volgende aanval scoorde Vrienden-

schaar de gelijkmaker. Hierna ging 

het tot aan de rust verder gelijk op. 

Vriendenschaar had het iets betere 

van het veldspel met een hoog bal-

tempo en veel positiewisselingen. 

DOS beet zich vast in de tegenstander 

en door met name goed verdedigend 

werk waren de doelpunten schaars. 

Met de rust had DOS een kleine 4-5 

achterstand opgelopen.

De tweede helft werd het verschil 

onder de korf gemaakt. Waar DOS 

meestal éénschots aanvallen kende, 

had Vriendenschaar een sterkere re-

boundpositie. Hierdoor konden de 

gasten langer aanvallen en meer scho-

ten lossen. De zuiverheid ontbrak, 

maar toch kon Vriendenschaar twee 

doelpunten voor komen bij 6-8. DOS 

gaf zich nog niet gewonnen en vocht 

zich naast Vriendenschaar met 8-8. 

Vriendenschaar had het geluk dat het 

hierna snel twee vrije worpen mocht 

nemen waaruit men een 100% score 

haalde. De laatste minuten wisten 

beide teams nog een keer te scoren 

en kwam een 9-11 eindstand op het 

scorebord.

Enkele minuten later hoorde Vrien-

denschaar dat de nummer twee on-

verwacht had gelijkgespeeld, waar-

door de winstpartij hen ook al het 

kampioenschap bracht. DOS is door 

de nederlaag gezakt naar de vierde 

plaats en de achterstand van drie pun-

ten op de nummer twee kan alleen in 

theorie nog worden weggewerkt in de 

komende twee wedstrijden.

Zaterdag speelt DOS om 15.30 uur 

in Nieuwegein tegen Koveni. DOS 

2 won ruim met 12-7 van Hebbes en 

blijft hierdoor op de tweede plaats 

staan.

SVM heeft de nacompetitie bereikt en speelt nog tenminste 2 en mogelijk 4 

wedstrijden, met de zekerheid, dat Jan Rigter (l) en Sadi Qadir ook nu en in 

het nieuwe seizoen de verzorgende taken bij de Maartensdijkse voetballers 

voor hun rekening zullen nemen.[KP] 

Trimmende dames
in het grote bos

door Kees Pijpers

Vorige week woensdagochtend trok een damesteam op leeftijd op de Pro-

fessor Bronkhorstlaan naast het voormalige Berg en Bosch ziekenhuis de 

bossen in. Dat doen ze elke woensdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur. Al 

vele jaren achtereen. Ze laten hun ietsen en de auto achter en gaan op pad. 
Ze lopen niet alleen, maar springen, dansen, trimmen en houden gelijk ook 

de kaakspieren soepel. Je hoort hun gelach van verre. Ze komen uit de Bilt 

en vooral uit Maartensdijk en sporten onder leiding van Truus Wessel uit 

Soest die er al 40 jaar geleden mee begonnen is. Er zijn dames bij die al 

even lang elke woensdag meedoen.

De groep is groter geweest maar jammer genoeg heeft een aantal dames 

door hoge leeftijd en beperkingen moeten opgeven. Maar als je bijvoor-

beeld de Maartensdijkse Ria van Aarnhem met haar respectabele leeftijd 

ziet meedoen, dan neem je toch je petje af. Op de kruising van een iets- en 
wandelpad doen ze gymnastische oefeningen en dat wordt onderweg van 

tijd tot tijd herhaald. Als het uurtje sport en sociaal contact in de vrije natuur 

om is, gaan ze even vrolijk terug naar hun voertuigen. Hun 40-jarig jubi-

leum wordt donderdag 10 mei gevierd met een treinreis en een wandeling 

door de Kennemer duinen. 

Gymnastische oefeningen op een kruispunt.

SVM geplaatst voor nacompetitie
Een sterk aangepast SVM won jl. zaterdag toch nog vrij gemakkelijk van FC Weesp (0-2). SVM 

speelde dit keer door blessures en schorsingen in een andere samenstelling met op de reservebank 

talentvolle jeugdspelers.

Met Ricardo van de Goede als laat-

ste man begonnen de geel blauwen 

wat te gemakkelijk aan de wedstrijd. 

De eerste kansen waren dan ook 

voor FC Weesp. Zo als in de laatste 

competitiewedstrijden nam SVM het 

initiatief over van de gastheren. Dit 

leidde zo rond de 20e minuut al tot 

wat kleine kansen. De veel scorende 

spitsen Mike de Kok en Tom Jansen 

hadden op dat moment hun vizier 

nog niet op scherp staan. Uit een van 

de aanvallen scoorde rechtervleu-

gelverdediger Jorn Brefeld fraai de 

0-1. Enkele minuten later had SVM 

goalie Richard de Groot keepersge-

luk, toen een aanval van FC Weesp 

resulteerde in een bal op de doellat. 

Ruststand 0-1

Na de thee speelde SVM met de 

wind tegen beter. De bal werd beter 

rondgespeeld en de kansen kwamen 

er ook. Toch bleef het opletten voor 

de SVM verdedigers. FC Weesp mis-

te een afmaker! Uit een van de snelle 

SVM aanvallen scoorde de hard 

werkende middenvelder Erik Röling 

de verdiende 0-2. Trainer Wout van 

Dronkelaar bracht nog Arjan Groot-

endorst en Peter Drenth in voor de 

moegestreden Stefan van Keulen en 

Wiebe Urk. Bijna had Peter Drenth 

nog voor de 0-3 gezorgd.SVM speel-

de de wedstrijd rustig uit en gaat zich 

nu richten op de nacompetitie voor 

promotie naar de 2e klasse. 

Trainers, begeleiding en deze talent-

volle spelersgroep hebben deze com-

petitie een uitstekende prestatie neer-

gezet door als 3e te eindigen vlak 

achter ’t Vliegdorp en kampioen vv 

De Meern. De Maartensdijkers star-

ten de nacompetitie aanstaande za-

terdag 19 mei met een wedstrijd in en 

tegen Woudenberg. De week daarop 

speelt SVM dan thuis tegen Wouden-

berg. De winnaar van de tweekamp 

speelt op 2 en 9 juni de inale tegen 
de winnaar van CJVV - Nita. 

DOS zette zich volledig in tegen koploper Vriendenschaar.
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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

24ste Landgoederenietstocht
Op zondag 3 juni 2012 organiseert de Lions Club De Bilt-Bilthoven voor de 24e keer haar jaarlijks 

terugkerende ‘Landgoederenietstocht’. Evenals voorgaande jaren kan er gekozen worden voor drie 
afstanden: 15 km - met name bedoeld voor ouder(s) met jonge kinderen -, 30 km en 45 km voor de 

meer ervaren trapper. 

Terwijl u de magniieke polder- en 
boslandschappen rond de gemeente 
De Bilt en haar dorpskernen beleeft, 
komt de opbrengst van uw inspannin-
gen geheel ten goede aan twee goede 
doelen. Fight for Sight, een project in 
India en Nepal voor oogoperaties en 
Stichting Leergeld, een project voor 
schoolgaande kinderen die door het 
ontbreken van inanciële middelen 
hun kennis en sociale vaardigheden 

onvoldoende kunnen ontwikkelen.

Kosten

Deelnemen aan deze schitterende 
ietstocht kost 5 euro per volwassene. 
Dit is inclusief een lot voor de verlo-
ting van een dames- en een hereniets 
en het programmaboekje met rou-
tebeschrijving. Kinderen betalen 2 
euro. Doel is natuurlijk een zo groot 
mogelijk bedrag bij elkaar te krijgen 

voor bovengenoemde goede doelen. 
Stichting Wilde Ganzen zal een ge-
deelte van de netto-opbrengst (Fight 
for Sight) verdubbelen. Door meer 
loten te kopen heeft u meer kans om 
de dames- of hereniets te winnen en 
steunt u de goede doelen ook extra.

Start

U kunt starten tussen 10.00 en 13.00 
uur vanaf Paviljoen Beerschoten, ge-

legen aan de Holle Bilt te De Bilt. 
Hier is ook het einde van alledrie de 
routes. Wanneer u tijdig bent gestart, 
kunt u na aloop van de ietstocht on-
der het genot van een drankje genie-
ten van de muziek van de Koninklij-
ke Biltse Harmonie die tussen 14.00 
en 16.00 uur een openluchtconcert 
geeft. Naast een drankje zullen er on-
der andere (voor een gering bedrag) 
ook hotdogs en popcorn voor de kin-
deren zijn. 

Sponsoren

De opbrengst van de hapjes en 

drankjes komt eveneens ten goede 
aan Fight for Sight en Stichting 
Leergeld. Dit wordt mede mogelijk 
gemaakt door Plus Bilthoven, geves-
tigd aan de Donsvlinder die overi-
gens op deze dag geheel belangeloos 
een iets beschikbaar stelt. Ook Cees 
van Weelden, Proile Fietsspecia-
list gevestigd aan het Emmaplein te 
Bilthoven, stelt een iets beschikbaar. 
Deze ietsen worden na aloop van de 
ietstocht verloot . 

(Raymond van der Meer, Lions Club 
De Bilt - Bilthoven)

Geslaagde 
Open Tuinderij-dag

Tuinderij Eyckenstein en Agnes Kruiden zijn vanaf maart al weer alle da-
gen aan het werk op de tuinderij. Er wordt gezaaid, geplant, gewied en de 
eerste groenten en kruiden kunnen geoogst worden. Het seizoen 2012 startte 
zaterdag jl. met een druk bezochte Open Dag in het teken van de bijen. Er 
was een imker aanwezig met (h)eerlijke honing en waskaarsen. Natuurgids, 
Isa van der Heijden uit Hilversum verzorgde een rondleiding met het thema 
‘bijen tussen de kruiden’. 
Vanaf  deze openingsdatum zijn Agnes kruidentuin en Tuinderij Eycken-
stein weer de hele zomer open op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur 
en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur voor biologische groenten, kruiden, 
bloemen en kruidenthee. Het adres is Dorpsweg 264-achter in Maartens-
dijk. [HvdB]

Het seizoen 2012 startte zaterdag jl. met een druk bezochte Open Dag.

Evenals vorig jaar is ook dit jaar weer een ietspuzzeltocht voor 
de kleinere ietsertjes. (Foto: Paul Sieraal)

Landgoeddag Eyckenstein 
door Henk van de Bunt

Op 9 juni a.s. wordt er op Landgoed Eyckenstein aan de Dorpsweg in Maartensdijk een vrij 
toegankelijke Landgoeddag gehouden. Op deze dag is er de mogelijkheid een beetje achter de 

schermen mee te kijken wat een Buitenplaats inhoudt en betekent.

De Stichting Themajaar Historische 
Buitenplaatsen 2012 is erop gericht 
om veel meer mensen in ons land 
bekend te maken met historische bui-
tenplaatsen en daarmee aandacht te 
vragen voor het behoud van dit be-
langwekkend culturele erfgoed. Ooit 
was de buitenplaats een belangrijk fe-
nomeen en belichaamden zij vooral in 
de huidige Randstad een bijzondere 
band tussen stad en land. In voorbije 
eeuwen telde Nederland vermoede-
lijk zesduizend of meer grote en klei-
ne buitenplaatsen. Hiervan resteert nu 
nog slechts 10%. Zonder een breed 
gedragen publieke steun voor dit be-
langwekkend culturele erfgoed, is het 
behoud ervan een zware taak’.

In dit kader wordt op Landgoed 
Eyckenstein op zaterdag 9 juni een 
Landgoeddag gehouden, waarbij een 
ieder van harte welkom is. In de och-
tend is er een informatief programma 
waarbij de Maartensdijkse historicus 
dr. Anne Doedens een inleiding ver-
zorgt over landgoederen. ’s Middags 
is er, na een evt. picknick op het veld 

achter Eyckenstein, de mogelijkheid 
om deel te nemen aan rondleidingen; 
wandelroutes of een speurtocht door 
het park en bos van Eyckenstein en 
zijn er een aantal workshops waar-
aan kan worden deelgenomen. De 
toegang is vrij; voor deelname aan 
de workshops/activiteiten wordt een 
kleine bijdrage gevraagd. Het huis 
zelf is niet toegankelijk

Programma 9 juni a.s. 
10.30 uur 
Opening door burgemeester Gerritsen 
(De Bilt), gevolgd door een inleiding 
van dr. Anne Doedens over landgoe-
deren in het Koetshuis.
12.00- 13.30 uur 
Picknick op het veld achter Eycken-
stein met zelf meegebrachte lunch 
12.00 uur
Presentatie met stands van bedrijven 
en organisaties die connecties hebben 
met het landgoed
13.15-15.30 uur 
Diverse wandelingen en rondleidin-
gen door park en natuurgebied Er zijn 
diverse ritten met een paardenkoets.

13.30-15.30 uur Diverse workshops 
en activiteiten

Tekenen
Voor de kinderen wordt er een teken-
wedstrijd gehouden. Om mee te doen 
worden alle jongeren van 1 tot 12 jaar 
in de gemeente uitgenodigd een teke-
ning (op A4) van het huis Eyckenstein 
aan de Dorpsweg in Maartensdijk te 
maken. Schrijf bij de inzending op de 
achterkant van de tekening je naam, 
adres en leeftijd. Stuur je tekening 
voor 1 juni a.s. naar Landgoed Eyc-
kenstein, Dorpsweg 193B, 3738 CD 
in Maartensdijk.

Aanmelden
In verband met het beperkt aantal 
plaatsen is vooraf aanmelden voor het 
Koetshuisdeel en de workshops ge-
wenst: zie de website www.eycken-
stein.nl of door een e-mail naar info@
eyckenstein.nl.

Landgoed Eyckenstein aan de 

Dorpsweg in Maartensdijk.

Woe.
16-5

Portugese "piri piri"
kipschotel

of
Kabeljauwilet

met saffraansaus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
17-5
Vrij.
18-5
Woe.
23-5 Spareribs, 

frietjes en sla
of

Gebakken sliptongetjes

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
24-5
Vrij.
25-5

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan 
www.naastdeburen.nl


