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Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Wijk- en Dorpsgericht Werken 

op pagina 18

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

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

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisai e Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

www.huussenelektro.nl 030-2200404

In allerlei stukken is sprake van de lo-

catie bij de Dudokfl at. Hieruit blijkt 
dat de opstellers van dit masterplan 

er niet van op de hoogte zijn geweest 

dat die locatie niet alleen bij de Du-

dokfl at ligt maar deel uitmaakt van 

het Dudokcomplex. Dit lage deel (de 

‘zwarte doos’) is evenals de twee an-

dere blokken aan de Julianalaan door 

Dudok ontworpen. Dudok heeft dit 

deel bewust laag gehouden om een 

geleidelijke overgang te krijgen tus-

sen de hoge fl atgebouwen en het lage 
stationsgebouw. De bouwvergunning 

voor dit lage deel heeft projectont-

wikkelaar Matser op 10 januari 1957 

aangevraagd. Hij was toen nog van 

plan er een café-restaurant in te ves-

tigen, maar dat bleek niet haalbaar. 

Matser heeft toen Albert Heijn als 

huurder gevonden, die er een van de 

eerste supermarkten in vestigde. 

Raadhuis

Kunsthistorica Korine Hazelzet komt 

na onderzoek tot deze ontdekking, 

hiertoe aangespoord door velen; niet 

in de laatste plaats door zichzelf. Het 

is inmiddels overduidelijk dat velen 

de huidige situatie m.b.t. de ‘zwarte 

doos’ het liefst gehandhaafd zien en 

de groep voorstanders is breed samen-

gesteld uit de huidige gebruikers, de 

bewoners van de Dudokfl at, omwo-
nenden en Dudokaanhangers. Korine 

Hazelzet: ‘Dit is architectuur waar we 

zuinig op moeten zijn. De architect-

stedenbouwkundige Willem Marinus 

Dudok (1884-1974) is vooral bekend 

door zijn onvolprezen Raadhuis van 

Hilversum. Dudok zelf is altijd zeer 

trots op deze creatie geweest en ge-

meente Hilversum niet minder. Tot 

1954 was Dudok als stadsarchitect 

bij de gemeente Hilversum in dienst, 

maar daarna werkte de zeventigplus-

ser gewoon door, vaak samen met de 

projectontwikkelaar Johan Matser. Zo 

kwamen uit die samenwerking ook 

twee complexen in De Bilt tot stand: 

dat aan de Julianalaan bij het station 

en dat aan de Groenekanseweg bij het 

Letteplein’.

Opgewekt

Het complex aan de Julianalaan bij 

station Bilthoven kwam tot stand tus-

sen 1955 en 1960. Het ademt de lich-

te, opgewekte sfeer van de Wederop-

bouw, een tijd waarin met schaarse 

middelen veel en praktisch gebouwd 

moest worden. Met subtiele middelen 

is Dudok erin geslaagd interessante 

bouwblokken te maken die deze ar-

chitectuur ver uittilt boven de stan-

daardwoningbouw uit die jaren. 

Kees en Jan Schuurman zagen met 

voldoening hoe het werk vorderde. 

Verschillende Westbroekers legden het 

gebeuren met hun camera vast. Heel 

voorzichtig liet de kraan op aanwij-

zingen van Nico van Koerten van het 

Molenmakersbedrijf de eerste roede 

zakken. Hij gleed in het daarvoor be-

stemde gat in de as van het draaime-

chanisme. Een secuur werkje. Daarna 

was nummer twee aan de beurt. Iedere 

roede weegt 1700 kg. Van elke roede 

was één kant al voorzien van het lat-

werk dat bij iedere molenwiek hoort. 

Nadat beide roeden geplaatst waren 

konden de mannen van Berkhof de 

volgende dag beginnen om ook het 

‘kale stuk’ van de roede weer van dit 

latwerk te voorzien. De restauratie 

begint op z’n eind te lopen. De be-

doeling is dat de € 225.000 kostende 

restauratie op 1 juli is afgerond en dat 

de molen op die datum wordt opgele-

verd. Achter op de kap staat nu al heel 

parmantig een zwart vogeltje op een 

stokje. Het lijkt verdacht veel op een 

kraai. Het doet dienst als windvaan 

zodat de molenaar precies kan zien uit 

welke hoek de wind waait.[MN]

Molen de Kraai draait bijna weer
Na vele jaren zonder wieken staat de molen de Kraai sinds afgelopen week weer (bijna) compleet 

te pronken in het Westbroekse landschap. Vorige week donderdag brachten medewerkers van 

Molenmakersbedrijf Berkhof uit Zwartebroek met behulp van een gigantische kraan de roeden

weer terug op de molen. Het was een spectaculair gezicht. 

Heel voorzichtig wordt de eerste roede op de molen bevestigd. Een secuur werkje.

Wij moeten zuinig zijn op 
architectuur van Dudok

door Henk van de Bunt

Op de locatie van het winkelpand aan de Julianalaan waar de Bilthovense Boekhandel is gevestigd is 

door de politiek gekozen voor hoogbouw van maximaal 5 bouwlagen. Kunsthistorica Korine Hazelzet 

vermoedt, dat de gemeenteraad in 2009, toen het Masterplan Centrum Bilthoven vastgesteld is, niet wist 

dat dit pand ook ‘van Dudok is’ en behoort bij De Dudokfl at aan de Julianalaan bij station Bilthoven.

Het lage stationsgebouw kreeg een lage tegenhanger in de ‘zwarte doos’ De gele baksteen (van de fl at) moest aan het 
complex een vrolijke tintje geven.

Lees verder op pagina 3

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Lees er

alles over op

pagina 11 t/m 14
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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

10/6 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

10/6 • 09.00u - Ds. G.S.A. de Knegt
10/6 • 18.30u - Kand. Joh. van Eijsden

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

10/6 • 10.30u - Dr. Rev. J.B. Le Grand

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

10/6 • 10.00u - Gerrit de Wild  

R.K. Kerk O.L. Vrouw

10/6 • 10.30u - Woord- en Communieviering

De Bilt

Ger. Kerk (vrijgemaakt)

10/6 • 09.30u - Ds. J.J. Poutsma  
10/6 • 10.15u - Ds. A. Hagg
10/6 • 16.30u - Ds. A. Hagg

Hervormde Gemeente Dorpskerk

0/6 • 10.00u - Ds. J. den Dikken
10/6 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk

10/6 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

10/6 • 10.00u - Mevr. ds. M. van Beusichem 

R.K. St. Michaelkerk

10/6 • 10.00u - Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

10/6 • 10.00u - Dhr. Machiel Jonker

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

10/6 • 10.30u - Drs. P.W. van der Steeg

PKN - Herv. Kerk

10/6 • 10.00u - Kand. Mr. J.P. de Man
10/6 • 18.30u - Kand. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk

3/6 • 10.30 en 18.00u - Dhr. L. Stuurman

Onderwegkerk, Blauwkapel

10/6 • 10.30u – Kand. J. Kommerie
10/6 • 18.00u – Ds. A. Egas

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

10/6 • 11.00u - mevr. ds. A. van Halsema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

10/6 • 10.00u – Kand. G.A. van Ginkel
10/6 • 18.30u - Ds. J. den Dikken

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

10/6 • 9.30u - mevr. ds. A. van Halsema

St. Maartenskerk

09/6 • 19.00u - Eucharistieviering, Pastor 
Gerard de Wit

10/6 • 10.30u - Gezinsviering, Pastor 
Gerard de Wit

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

10/6 • 10.00u - Hr. J. Veldtrop
10/6 • 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

10/6 • 10.00u + 18.30u
Ds. M. van der Zwan
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bereikbaar ma. t/m vrij 8.30–17.00 uur

Floriadereis geannuleerd

 

De dagtocht naar De Floriade die 
begin juli door de reisorganisatie 

van Henk en Henny Broekhuizen, 

samen met Wilfried Schwarte van 
Dijckstate zou worden uitgevoerd 

kan helaas niet doorgaan. Door 

onverwachte omstandigheden moe-

ten de organisatoren de reis annu-

leren. Dat is vooral jammer voor 

de vele aanmeldingen die al binnen 

zijn. Het is nog niet bekend wan-

neer er een volgende reis zal komen 

maar die zal op tijd bekend gemaakt 

worden [KP].

Inloopmiddag voor ouderen

De Stichting Welzijn Bewoners 
Lage Vuursche organiseert op 
donderdagmiddag 7 juni weer een 
Inloopmiddag voor ouderen. De 

middag wordt gehouden in het 

Dorpshuis De Furs aan de Slotlaan 
in Lage Vuursche. Het Dorpshuis 
is open vanaf 14.00 uur en de mid-

dag zal eindigen om ca. 16.15 uur. 
Er is een optreden van de heer Dik 
van de Elst met accordeon en zang. 
De kosten bedragen € 3,00 per 
persoon. 

Popnight bij Biltse Muziekschool

Vrijdag 8 juni presenteert het Kun-

stenhuis | Biltse Muziekschool de 

eerste editie van de popnight. Tij-

dens dit concert zijn er verschillende 

muzikale acts door leerlingen van 

de afdeling pop en lichte muziek.  

De organisatie is in handen van 

Dick Kaan en Patrick Onderweegs. 
Het thema van deze avond is ‘Sin-

ger-Songwriter’. De popnight zal 
een jaarlijks terugkerend concert 

zijn bij de Biltse muziekschool 

met ieder jaar een ander thema. 

Aanvang 19.30 uur. Toegang gra-

tis. Locatie: Henrica van Erpweg 
2, De Bilt

Fietsgilde ‘t Gooi

rijdt zaterdag 9 juni de dagtocht 
‘Plassengebied’, op zondag 10 juni 
de dagtocht ‘Kris Kras Hilversum’, 
vertrek om 10.00 uur van Kerk-

brink Hilversum (Museum) en op 

woensdag 13 juni de middagtocht 
‘Grens Bussum”, vertrek 13.30 uur 
van station Bussum Zuid (hotel-

zijde). Voor meer informatie over 

deze en de overige tochten van 

Fietsgilde ’t Gooi, zie www.fiets-

gilde.nl

Animoberichten

Op zondag 10 juni van 14.30 tot 
16.30 uur is er weer een heer-
lijke High Tea. Samen genieten 

van diverse soorten hartige en zoete 

hapjes, onbeperkt diverse soorten 

thee en veel gezelligheid. Meld u 

met aan met uw buren en vrienden. 

Voor € 4,00 p.p. kunt u van dit alles 
meegenieten. Kinderen tot 6 jaar 
halve prijs.

Ouder-kind dans

Hou je van dansen en wil je graag 

bewegen met je kind? De maand 

juni is er weer iedere maandag 

ouder-kind dans. De bijeenkomsten 

zijn bedoeld voor peuters samen 

met mama, papa, oma, opa of de 

buurvrouw! Voor kinderen van 2,5 
tot 4 jaar, Van 9.30 uur tot 10.30 
uur. De kosten zijn € 1,50 per keer. 
Vooraf aanmelden is nodig vanwe-

ge beperkt aantal plaatsen. Aanmel-
den kan alleen via s.paulussen@

kpnplanet.nl. Servicecentrum ’t 
Hoekie, prof. Dr. T.M.C. Asserweg 
2, De Bilt, 030-2201702 of via  

info@animowerkt.nl

Vocaal Ensemble in Blauwkapel

Het Utrechts Vocaal Ensemble 
onder leiding van Laura Tamme-

ling presenteert op zondag 10 juni 

2012 om 15.00 uur in de kerk 
Blauwkapel, Kapeldwarsweg 21 
te Utrecht, een concert onder de 

titel “Hollandse Meesters m/v”.  

Het UVE geeft een overzicht van 
Hollandse meesters door de eeu-

wen heen, zingt de première van 

Anthony Fiumara’s  Ay in welken 
soe verbaerd de tijt en zingt met 

plezier en aandacht werk van 2 

componisten uit eigen gelederen.  

Meer informatie vindt u op www.

utrechtsvocaalensemble.nl

Het Bilthovens Kamerkoor

Op 10 juni verleent het Bilthovens 

Kamerkoor medewerking aan de 
viering van 10.30 uur in de Onze 
Lieve Vrouw van Altijddurende 
Bijstand. Gezongen wordt (o.l.v. 

van Arie Perk) o.a. de Missa in 
G-majeur van Johan Wenzel Kal-
liwoda, Verleih Uns Frieden van  
Mendelssohn Bartholdy en het Ave 
Verum van Edward Elgar. De muzi-
kale ondersteuning op  orgel en 

piano wordt verzorgd door Wim 

Brunsveld.

Vergadering beheerscommissie

Aanstaande maandag 11 juni is er 
een Openbare vergadering beheers-

commissie in Dorpshuis De Groene 

Daan. De vergadering begint om 

20.00 uur in het dorpshuis.

Soefibijeenkomst

Op woensdag 13 juni a.s. verzorgt 
het Soefi Centrum Utrecht/Biltho-

ven een open avond in de Woudka-

pel, Beethovenlaan 21, Bilthoven. 

Aanvang 20.00 uur. Het thema is: 
“stilte” door MarYam Mildenberg. 

(www.soefi.nl)  

Oud papier
Westbroek

Korfbalvereniging “Tweemaal Zes” 
haalt zaterdag 9 juni oud papier op 
in Maartensdijk. De papierwagens 

gaan zaterdagmorgen om 9.00 uur 
rijden. U wordt verzocht uw papier-

kliko of het goed gebundelde papier 

tijdig aan de weg te zetten.

Valsch en Gemeen dat zijn dingen

die je niet in verband brengt met zingen

maar ze weten al tien jaar 

en dat is zonneklaar

er als vijfstemmig koor uit te springen

Guus Geebel
Limerick

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

Zolang mogelijk thuis wonen
Dinsdag 19 juni vindt er een Alzheimer Café plaats in De Bilt. De locatie 
is het restaurant in woon- en zorgcentrum De Koperwiek te Bilthoven. Een 
Alzheimer Café is de benaming voor een laagdrempelige ontmoetingsplaats 
voor mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden en 

andere belangstellenden. Het thema van deze avond is: ‘Zolang mogelijk 

thuis wonen met de juiste hulp’. Diverse sprekers zullen informatie geven.
Er zijn muzikale intermezzo’s en er is ruimte voor gezelligheid en contact 
met elkaar. Vanaf 19.30 uur staat de kofie klaar. Het programma begint om 
20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Daarna is er nog gelegenheid om een 
drankje te nemen en even na te praten. De toegang is altijd gratis. U hoeft 

zich niet vooraf aan te melden, u bent van harte welkom.

Voor meer informatie over het Alzheimer Café en/of vragen over het ver-
voer: Willemien Hak, tel.nr. 030 2203490 of Bea Doeland, 030 2219022.

Sportgala De Bilt 
Het Bilts Sportgala vindt in 2013 plaats op vrijdag 25 januari. De locatie 
is opnieuw het H.F. Witte Centrum in De Bilt. Het is inmiddels alweer de 
vierde achtereenvolgende keer dat de sportverkiezingen van de gemeente 

De Bilt worden gehouden.

De werkgroep die het Sportgala uit naam van de Biltse Sport Federatie en 
de gemeente organiseert, is enigszins van samenstelling veranderd. Na het 

aftreden van voorzitter Nico de Groot en BSF-vertegenwoordiger Iet Wen-

nekes, is Madeleine Bakker, oud-voorzitter van de hockeyclub SCHC, de 
gelederen komen versterken. Zij zal in de werkgroep ook het voorzitter-

schap vervullen. 

Het gaat om de verkiezingen van sportman, -vrouw, -talent en -team over 

het jaar 2012. Alle sportverenigingen binnen de gemeente wordt gevraagd 
de topprestaties van hun leden in dit jaar in de gaten te houden en voor-

drachten te doen . Ook individuele inwoners van de gemeente kunnen spor-

ters voordragen indien zij daartoe voldoende aanleiding zien. Op de website 

van de BSF staan de criteria en voordrachtformulieren; tevens kan hierover 
contact worden opgenomen met de secretaris: g.vandeklomp@casema.nl
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Zo heeft de Julianalat het kenmer-
kende hellende dak dat het gebouw 

van veraf herkenbaar maakt. Opmer-
kelijk is aan de achterkant daar dat de 

slanke kolommen die het dak en de 
galerijen schragen en die een ritmi-
sche geleding in de gevel aanbrengen 

om en om de functie van regenpijpen 
blijken te hebben. 

Plek

Korine Hazelzet: ‘Maar voor alles 

heeft Dudok ten zeerste rekening ge-

houden met de plek waar het complex 
ligt. Het lage stationsgebouw kreeg 
een lage tegenhanger in de ‘zwarte 

doos’ waar nu de Bilthovense Boek-

handel is gevestigd. Destijds was in 
dit met zwart geglazuurde baksteen 
beklede winkelpand een van de eer-
ste supermarkten van Albert Heijn 
gevestigd en was in het souterrain 

een ietsenkelder, een nuttige functie 
dus. Maar niet alleen functionaliteit 

stonden architect en opdrachtgever 
voor ogen. Volgens de aanvrage van 

de bouwvergunning moest het hele 
latcomplex, dat schuin tegenover 
het station zou komen te liggen, aan 
het centrum van Bilthoven ‘een voor-
naam aanzien’ geven. Door het ver-
springen van de gevels van de ver-
schillende blokken en de ritmische 
afwisseling van ramen en balkons 
moest een ‘waardige bebouwing’ 
worden geschapen. De gele baksteen 
ten slotte moest aan het complex een 
vrolijke kleur geven. Architect Wil-
lem Marinus Dudok en projectont-
wikkelaar Johan Matser zijn er een 

halve eeuw geleden in geslaagd Bilt-

hoven een modern gezicht te geven 
met behoud van het intieme dorpse 
karakter. In dit historische perspec-

tief zullen de gemeente en de huidige 
projectontwikkelaar er goed aan doen 
het bijzondere Dudokcomplex in zijn 
geheel te bewaren en het te ontzien bij 

de ontwikkeling van nieuwe bouw-

plannen’.

De zwarte doos van Dudok moet beslist behouden blijven, want het pand 

maakt deel uit van het Dudokcomplex bij station Bilthoven. Het complex in 

zijn geheel is van grote architectuurhistorische waarde en tegenwoordig ook 

als culturele ontmoetingsplaats van grote betekenis voor de gemeente.

In de ‘zwarte doos’ is nu de Bilthovense Boekhandel gevestigd en in de kelder 

Macloud. (Foto Historische Kring De Bilt)

Dag huis

De ontmanteling van de voormalige spoorchefswoning in Bilthoven is in 

volle gang. 21 mei jl. werd het tijdpad openbaar: op 22 mei werd begonnen 

met asbestverwijdering en 29 mei met de demontage en opslag. Op 8 juni 

moet alles weg zijn, inclusief het groen er omheen. [GG]

De RDWI is een samenvoeging van 
de huidige Regionale Sociale Dienst 

en de Regionale Organisatie voor So-

ciale Werkvoorziening. Etiënne van 
Buren (SP) zegt geen aanhanger van 

grote gemeenschappelijke regelingen 
te zijn. Hij is echter niet tegen deze 
regeling, maar vindt dat de raad er 
wel grip op moet kunnen houden.  
Han IJssennagger (Bilts Belang) 
vindt dat de raad met de regeling 
onvoldoende invloed heeft en haar 

controlerende taak niet kan uitoefe-

nen. Hij dient een amendement in om 
de invloed van de raad te vergroten. 
Bilts Belang vindt dat er een sterk 

algemeen bestuur moet komen met 
ook raadsleden uit de deelnemende 
gemeenten. IJssennagger dient ook 
een motie van die strekking in.  Johan 
Slootweg (SGP) vindt de bestuurs-

vorm niet ideaal. Hij denkt aan een 
soort raad van toezicht om de zaak 
scherp te kunnen houden. 

Wethouder Herman Mittendorff stelt 
dat het proces heel zorgvuldig is door-
lopen. ‘Dit is het voorstel dat voorligt 
en amendementen zijn niet mogelijk.’ 

Het college staat met enkele kantte-

keningen achter de motie van de SP. 
‘De raad heeft bepaalde bevoegdhe-

den gedelegeerd aan het college, maar 
heeft altijd de mogelijkheid punten 
op de agenda te plaatsen.’ Van Buren 
denkt dat de motie de ruimte voor in-

terpretatie wegneemt. 

De raad kiest na een schriftelijke stem-

ming met algemene stemmen Jaap 
Nieuwenhuize (GroenLinks&PvdA) 
tot lid van het algemeen bestuur van 
de RDWI. Burgemeester Gerritsen 
dankt ontslagnemend lid van het al-
gemeen bestuur Anne-Marie-Mineur 
voor bewezen diensten.

Regionale Dienst Werk en Inkomen
door Guus Geebel

De gemeenteraad stemde op 31 mei in met het instellen van de nieuwe 

Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn – Heuvelrug 

(RDWI). Bilts Belang diende een amendement in dat evenals een motie van gelijke strekking

door de overige fracties werd verworpen. Een motie van de SP met als doel de raad

voldoende invloed op het beleid te laten houden werd unaniem aanvaard.

De raad kiest unaniem Jaap Nieuwenhuize tot lid van het algemeen bestuur 

van de nieuwe gemeenschappelijke regeling.

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

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

Tapasarrangement d 27,00 (2 personen)

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

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

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

Tapasarrangement d 

advertentie

Dat wil ik ‘effe’ kwijt...
Tot mijn grote verbazing en ergernis lees ik dat de gemeente De Bilt haar 
berichten weer in de BBC laat plaatsen i.p.v. De Vierklank. Als er een echte 
krant van het volk is, is dat De Vierklank. Een moedig krantje uit de voor-
malige gemeente Maartensdijk. Niet een blad dat nagenoeg geheel volstaat 
met grote onzinnige advertenties, maar vanuit en voor de gehele bevolking. 

Communicatie is een hot item deze tijd. De gemeente De Bilt, althans en-

kele mensen die daar ergens over beslissen, zijn echt de weg kwijt. ‘t Lijkt 
mij tijd voor een actie van de bewoners van de oude gemeente Maartensdijk 
om gewoon de BBC in hun brievenbus te weigeren en daadwerkelijk een 
actie te ondernemen om De Vierklank te steunen.
Zeer frappant is dat ik al twee weken de BBC niet krijg. Ik ben ook niet 
van plan te bellen (zou het nummer niet eens weten) want ik gooi meestal 
die advertentiekrant direct weg. De Vierklank heeft de laatste jaren al zeer 
duidelijk laten zien dat ze de gehele gemeente De Bilt in woord en beeld 
kunnen uitbrengen. Elke week weer ligt de krant trouw in onze brievenbus.
Is het een kwestie van geld? De OZB van de woningen in de oude gemeente 
Maartensdijk levert denk ik genoeg op. Ruim een kwart van de bevolking 
van de gemeente De Bilt woont in het oude Maartensdijk. Veelal wat oudere 
mensen die afhankelijk zijn van goede informatie. Wij, als bewoners van 
die oude gemeente zijn de laatste jaren al meerdere malen als buitenstaan-

ders behandeld. 
Dus actie en nog eens actie. Misschien een soort stickeractie op onze brie-

venbussen in de vorm van ‘Ik wil alleen De Vierklank en NIET de BBC’.

Rob Timmer Hollandsche Rading

Gratis ilmpremière
In Transition 2.0

Op dinsdag 12 juni vertoont Transition Town de Bilt de nieuwe ilm “In 
Transition 2.0” in ‘t Hoekie in de Bilt. De ilm laat op een bijzonder inspi-
rerende wijze zien hoe op veel plaatsen in de wereld op verschillende wijze 
de transitie naar een duurzamere, meer verbonden manier van leven in gang 
wordt gezet en laat zo zien hoe mensen overal initiatieven tonen om op 
creatieve wijze oplossingen te bieden in soms ogenschijnlijk uitzichtloze 
situaties. 
Daarmee wordt getoond hoe een transitie kan plaats vinden naar een we-

reld waarin mensen weer veerkracht opbouwen en een toekomst opbouwen 
anders dan door economische groei. Een positieve ilm, boordevol ideeën 
uit de praktijk over hoe we wel samen kunnen leven en samenwerken. De 
avond wordt begeleid door Émile van Dantzig van Transition Towns De 
Bilt en Utrechtse Heuvelrug. De aanvang is om 20.00. 



VOORDEEL HELE WEEK

500
gram 5.98

500
gram 9.98

100
gram 1.75

500
gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 7 juni
t/m woensdag 13 juni

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG

Eigengemaakte beenham 

Gegrilde entrecôte 

Mortadella

Filet Americain
Sellerysalade
Hammousse

Half om half gehakt 1 Kg.  | 4.98   

Rundergehakt 1 Kg.  | 5.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 5.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

3x 100
gram 4.98

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

SCHOUDERKARBONADE 

1
Kg. 5.98

 DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Magere 
runderlappen

Entrecôte
naturel of gemarineerd

Rib-eye rolletjes

Rundergehaktballen 
in jus 

Slavinken
Rundervinken
Bourgondische gehaktstaven

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

HARDE KAAS UIT 
LETLAND, DZIUGAS

100
gram 1.25 500

gram 5.50

100
gram 1.75per

stuk 1.60

VERSGEBRANDE 
HUISMIX

HEERLIJKE VERSE 
KIPLOEMPIA’S

6 halen / 
   5 betalen

Lekker kant en klaar!

12 maanden gerijpt

LEKKERE GRIEKSE 
FETA 100

gram 1.39

LEKKER IN UW SALADE-MELANGE!

Alle stamppotten

Alle rauwkost

_____________________ 100 GRAM  0,60

Alléén DONDERDAG

Dutch Special van de week

Zoete Punt Paprika
Zak 2 stuks

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Vers gesneden

Meloenmix
Volle Bak

•  Kip Kerrie
MET GROENTERIJST __ 100 GRAM 0,99

•  Varkenshaas
IN CHAMPSAUS MET GEB. AARD

 _________________ 100 GRAM 0,99

•  Nasi of Bami
MET PANGANG ______ 100 GRAM 0,99

ZATERDAG VERSE SUSHI !!

Luxe Hollandse

Slamix
150 gr

0,99 0,99

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gesneden

Spitskool _________ 400 GRAM  0,79

Hollandse

Komkommers ______ 2 VOOR  0,99

Witlofschotel ___  100 GRAM  0,89

MAANDAG 11 JUNI, DINSDAG 12 JUNI 

EN WOENSDAG 13 JUNI
Hollandse Bospeen____BOS  0,99

Volop Hollandse AARDBEIEN,

ZACHT FRUIT, ASPERGES 

en PRIMEURS

Dagelijks Vers!!!

1,49
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advertentie

Dat wil ik ‘effe’ kwijt
Opnieuw in een vacuüm

Is de politie nog je beste vriend (deel 3)

Vorige week dinsdag vertrok ik vanuit Groenekan met de auto richting 

Eikensteeg Maartensdijk om mijn jongste dochter op te halen. De asfalte-

ringswerkzaamheden op de Dorpsweg waren breeduit en ruim van tevoren 

aangekondigd dus aanrijden via de Bronkhorstlaan was de enige mogelijk-

heid. Aan het eind van de bebouwde kom van Groenekan bespeurde ik al 

wat stremming in het verkeer en toen ik rechtsaf de Nieuwe Weteringseweg 

op draaide zag ik waarom. De weg richting Soest was compleet afgesloten. 

‘Beetje overdreven voor asfalteringswerkzaamheden op de Dorpsweg in 

Maartensdijk’, dacht ik nog, ‘maar als het goed is kan ik aan het eind van de 

Bronkhorstlaan parkeren en het laatste stukje lopen’. Vol goede moed kroop 

ik met de rest van de automobilisten mee richting de afzetting, waar ik toch 

wel erg veel politie zag staan. Diegene die mijn eerdere ervaringen hebben 

gelezen ten tijde van de BOM in Blauwkapel, begrijpen het wel. De moed 

zonk me ter plekke in de schoenen. Wat te doen? Weer had ik een kind dat 

in een vacuüm zat en ik niet kon bereiken. Ik zuchtte eens diep en nam het 

risico op 180 euro boete, opende het raam van de auto en vroeg een agent 

om hulp. Ik werd allervriendelijkst te woord gestaan en kreeg uitleg over de 

situatie. Kleine moeite, groot begrip. Mijn idee om dan maar met de scooter 

via die kant te gaan, werd me afgeraden omdat er nog hulp aan de betrok-

kenen van het ongeval werd verleend. Zo kan het dus ook.

Overigens keerde ik huiswaarts, pakte de scooter en kwam via de Dorpsweg 

met de nodige moeite uiteindelijk in de Eikensteeg. Kind achterop, iets 
laten staan en huiswaarts dacht ik. Jammer, ik kwam de Eikensteeg niet 

meer uit en moest uiteindelijk via het bos en Hollandsche Rading terug naar 

Groenekan, maar dat is een heel ander verhaal. Ik heb er weer een beetje 

vertrouwen in dat de politie toch je beste vriend is. Als ze nu ook die eerdere 

boete nog even kwijtschelden, waar ik opnieuw bezwaar tegen aangetekend 

heb; tja, dan vind ik ze echt weer aardig!

Saskia van Driel - Groenekan

Gast van de Raad

Burgemeester Gerritsen verwelkomde in de raadsvergadering van 31 mei 

de heer Willem Otten uit Westbroek als ‘Gast van de raad’. Elke inwoner 

van de gemeente met belangstelling voor politiek en openbaar bestuur kan 

hier gebruik van maken. De heer Otten werd verwelkomd en begeleid door 

gemeenteraadslid Henk van den Broek van het CDA. [GG]

Burgerpeiling

Naar aanleiding van de laatste bur-

gerpeiling waarin slechts 17 procent 

van de respondenten vindt dat zij 

zich vertegenwoordigd voelen door 

de gemeenteraad, dient Ebbe Rost 

van Tonningen een motie in. Daarin 

vraagt hij de raad om binnen een half 

jaar te komen met een actieplan voor 

het fundamenteel verbeteren van de 

lokale democratie, en daarvoor even-

tueel een extern bureau bij in te scha-

kelen. De raad voelt niets een extern 

bureau. Jolanda van Hulst (VVD) is 

het er wel mee eens dat er iets ge-

daan moet worden, maar acht daar-

voor een motie gericht aan de raad 

zelf niet het middel. Johan Slootweg 

(SGP) vindt van de motie goed dat 

de raad er nog eens extra aandacht 

aan geeft. Burgemeester Gerritsen 

constateert dat wanneer er zaken aan 

de orde komen die de samenleving 

stevig raken de betrokkenheid bij 

de werkzaamheden van de raad heel 

groot is en dat burgers raadsleden 

goed weten te vinden. Anne Brom-

mersma (GroenLinks&PvdA) biedt 

aan om met Rost van Tonningen de 

cijfers nader te onderzoeken om op 

die manier tot verbetering te komen. 

Andere fracties sluiten zich daarbij 

aan, waarop Rost van Tonningen de 

motie intrekt.

Overig

De volgende onderwerpen stelde de 

raad als hamerstuk vast: 

-  De afrekening  

fractieverantwoording 2011

-  Verordening vertrouwens- 

commissie herbenoeming  

burgemeester De Bilt 2012

-  Wijziging Bouwverordening  

De Bilt 2010

-  Bestemmingsplan Groenekanse-

weg 119 Bilthoven

-  Voorbereidingsbesluit Utrechtse-

weg 341 De Bilt

Uit de raad van 31 mei
De raad ging akkoord met de tijdelijke benoeming van Barn Geurts tot plaatsvervangend grifier. 

Hij legde daarvoor tijdens de vergadering de ambtsbelofte af. Grifier Franske van Hooijdonk is tot 
oktober met zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Tot die tijd treedt Fleur van der Schalk op als grifier. 

De tijdelijk benoemde plaatsvervangend grifier Barn Geurts met waarnemend 
grifier Fleur van der Schalk.

Huishoudelijke hulp

Natasja Steen (VVD) constateert dat 

aanvragen voor huishoudelijke hulp 

van mensen die uit een andere ge-

meente komen waar zij een indicering 

voor de Wmo hebben gekregen, een 

doorlooptijd van vijf tot zes weken 

hebben. Zij vraagt of het mogelijk is 

deze personen een tijdelijke beschik-

king te geven. Wethouder Mittendorff 

noemt de lange doorlooptijd een on-

wenselijke situatie. 

‘Als mensen met een indicatie dit van 

tevoren aanmelden bij het zorgloket 

of via de website, kan het binnen een 

week geregeld worden. De praktijk is 

dat mensen dat niet doen. Dan moet 

de gemeente alles zelf gaan uitzoe-

ken, wat dan weer stuit op privacybe-

lemmeringen. Het loket Burgerzaken 

gaat nu personen die zich in de ge-

meente komen vestigen erop wijzen 

dat als ze Wmo-hulpmiddelen hebben 

dit  meteen kenbaar moeten maken, 

dan wordt het binnen een week gere-

geld.

Biltse Duinen

Frans Poot (D66) en Ebbe Rost van 

Tonningen stellen vragen over de 

toegankelijkheid van de Biltse Dui-

nen door het ophogen van wallen en 

kaalslag door de particuliere eige-

naars. Wethouder Ditewig heeft nadat 

hij er van hoorde direct contact met 

de gedeputeerde opgenomen met het 

verzoek actie te ondernemen. De pro-

vincie stelde vast dat er een houtwal 

tussen de camping en het grondge-

bied van Zeist is gemaakt en er ver-

schillende overtredingen zijn begaan. 

De provincie zal zo spoedig mogelijk 

contact opnemen met het Openbaar 

Ministerie. De raad wordt over vorde-

ringen geïnformeerd. In overleg met 

de VRU is vastgesteld dat de rijroutes 

begaanbaar zijn.

Overig

Ebbe Rost van Tonningen stelt vragen 

over anti-parkeerblokken in de Tuin-

straat in De Bilt. Wethouder Ditewig  

antwoordt dat een en ander in over-

leg met de bewoners is gerealiseerd. 

Anne Brommersma (GroenLinks 

&PvdA) stelt vragen over recent ge-

publiceerde veiligheidscijfers, waar 

De Bilt overigens goed uitkomt. De 

burgemeester antwoordt dat de ge-

meente wat betreft criminaliteit zit op 

een minimum wat je kunt bereiken. 

Hij vindt dat sommige cijfers in ab-

solute aantallen vergeleken moeten 

worden.

Vragen uit de raad van 31 mei

Peter van Puijenbroek, bestuurslid van de Vrienden van de Biltse Duinen, 

bij de kaalslag in de Biltse Duinen.

mr. Jet van Holland 
advocaat
Arbeidsrecht

Lid van de Vereniging van Arbeidsrecht 
Advocaten Amsterdam

 
En lid van de Vereniging 

voor Arbeidsrecht

Herenweg 41-E, Breukeleveen
tel. 035 582 1818

Bezoekadres: 

Business Park Hilversum

Breukeleveen - 035 582 18 18

Procedure ontslagvergunning UWV
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Rienk Miedema: ‘We zijn nu halver-

wege en de contouren van het boek 

worden steeds duidelijker zichtbaar. 

Ellen Drees neemt als historica het 

eerste deel (Het ontstaan van ’t Joden-

dom) grotendeels voor haar rekening. 

In een aantal hoofdstukken neemt ze 

de lezers mee vanaf ongeveer 1700 

tot 1970. Van de uitgestrekte hei-

develden en zandverstuivingen, het 

Jodenkerkhoff, Tusschenhoeven of 

Lange Buurt, Koekoek- en Koekoek-

dwarslaan tot het einde van ’t Joden-

dom en het begin van de Kwinkelier. 

Hier ligt enorm veel onderzoek aan 

ten grondslag, met veel wetenswaar-

digheden zoals plannen voor een 

vaalt of een haven’.

Buurt

Het tweede deel van het boek is veel 

meer de beschrijving van ’t Joden-

dom, levendig gemaakt met de vele 

foto’s, die de auteurs van de oud Jo-

dendommers mochten gebruiken en 

scannen. Eén foto ontbreekt volgens 

Miedema echt nog: ‘Op t Jodendom 

was een smederij van Klaas Harde-

veld van de Snippenlaan. Die zouden 

we graag hebben, maar in die tijd wer-

den er niet zoveel foto’s gemaakt’.

Niet allen de buurt wordt beschreven, 

maar ook de bewoners komen uitge-

breid aan bod. Van ongeveer 1900 

tot 1970 beschikken de auteurs over 

adresboeken van Bilthoven, wie waar 

heeft gewoond en wat voor beroep 

men had en komt ook aan de orde 

hoe men er leefde en feestte. Tevens 

worden de oorlogsjaren niet vergeten. 

Herinneringen uit de oorlog van oud 

bewoners, maar ook anekdotes uit die 

tijd. Miedema: ‘In de vele gesprek-

ken, die ik heb gevoerd, kwamen veel 

herinneringen, maar ook anekdotes 

aan de orde. In tegenstelling met de 

historische feiten uit het eerste ge-

deelte van het boek zijn de anekdotes 

misschien wel eens mooier gemaakt 

en was het waarheidsgehalte iets la-

ger.

Saamhorigheid

Saamhorigheid was een sleutelwoord 

op ’t Jodendom. Verenigingen, spor-

ten, oranje- en zomerfeesten, jaarlijks 

slachten en bij geboortes, de saamho-

righeid was groot. Miedema: ‘Nu was 

het niet zo dat alles koek en ei was; 

er waren ook wel probleemfamilies 

met o.a. drankproblemen, maar dat 

kwam toen overal voor. Wel moet 

gezegd worden, dat de Bilthovenaren 

anders tegen ’t Jodendom aankeken. 

Gedachten als ‘een rommelige, voor 

sommigen een a-sociale buurt waar 

hun kinderen eigenlijk niet mochten 

komen en spelen, zijn veelvuldig 

geconstateerd. Wel was er uit Bilt-

hoven-noord veel bekijks wanneer ’t 

Jodendom geheel versierd was en er 

een gekostumeerde optocht werd ge-

houden.

Van 1926 tot 1929 woonde Kees Boe-

ke op ’t Jodendom. Van de een hoor 

je dat ze het goed naar de zin hadden, 

van een ander dat ze het er vreselijk 

vonden. Nu was de familie Boeke 

geen doorsnee familie en de buurt 

geen doorsnee buurt.

Voorintekening

Al met al wordt het een zeer lezens-

waardig boek met veel foto’s. Hon-

derden hebben al Voor-ingetekend 

en dit kan nog steeds tot 1 september 

voor 15 euro. Daarna wordt de prijs 

17,50. Gezien de beperkte oplage (er 

komt geen herdruk), verwachten de 

auteurs, evenals de andere twee boe-

ken van hun hand, dat het boek snel 

uitverkocht zal zijn. Op zaterdag 10 

november wordt het boek gepresen-

teerd in de Openbare Bibliotheek in 

de Kwinkelier midden in ’t hart van 

het oude Jodendom, waarbij ook de 

oudste vrouwelijke en mannelijke 

oud- bewoner betrokken zullen wor-

den. Voor-intekenen kan bij Rienk 

Miedema, tel. 030 2281763 of e-mail 

rienk.miedema@hetnet.nl Hier kan 

men voor alsnog gevonden foto’s en 

andere informatie terecht.

Dit verhaal over een opgetekend stuk 

geschiedenis van deze gemeente is ook 

te vinden op www.900jaardebilt.nl

Contouren zichtbaarder
door Henk van de Bunt

Eind vorig jaar meldde De Vierklank dat Ellen Drees en Rienk Miedema bezig waren met een boek 

over de volksbuurt ’t Jodendom in Bilthoven. Alhoewel de verschijningsdatum al in november 2012 

staat gepland kan het publiceren van het boek heel goed worden meegenomen in de opmaat naar het 

900jarig jubileumjaar 2013 van deze gemeente en daaraan worden gelieerd. 

Een foto van Rienk Miedema van 

Tusschenhoeven of de Lange Buurt.

Het oude Jodenkerkhoff lag precies achter de winkel van Veldhoven, die dat uiteindelijk in bezit heeft gekregen.

Het oude Jodenkerkhoff (100 bij 100 m2) werd door de gemeente rond 1920 

aangekocht, behalve een stukje zgn. ‘heilige grond’ van 10 bij 10 m. Hoe?; dat 

kan men straks in het boek lezen.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt… 
 

Tot op heden heb ik mij nooit genoodzaakt gezien te reageren op aller-

lei interviews, meningen, ingezonden stukjes e.d. ondanks mijn mening 

dat veelal dezelfde mensen reageren, wanneer er maar iets gebeurt in hun 

woon- en leefomgeving. Er waren in het verleden genoeg aanleidingen dit 

wel te doen, maar vooralsnog heb ik mij willen en kunnen inhouden.

 

Waarom dan nu toch? De reden van mijn zwichten is de werkelijke hou-

ding van de gemeente De Bilt tegenover de inwoners van de voormalige 

gemeente Maartensdijk (Hollandsche Rading, Maartensdijk, Westbroek en 

Groenekan) omtrent gebeurtenissen, die betrekking hebben op zaken in al-

gemene zin en tegenover het blad De Vierklank 

 

Sinds de samenvoeging van de voormalige gemeente Maartensdijk met De 

Bilt heeft de gemeente De Bilt er alles aan gedaan om voormalig Maartens-

dijk uit te knijpen (onze inanciële bruidsschat). Sterker nog, de gemeente 
De Bilt heeft mijn inziens en naar mening van veel andere inwoners van de 

vier genoemde kernen er alles aan gedaan om de algemene belangen ervan 

compleet te negeren. Er wordt deze kernen een bijwagenfunctie toegedacht. 

De voormalige vier kernen hangen er maar bij en zijn niet belangrijk voor 

de gemeente De Bilt, ondanks alle adviesgroepen, (zeer) dure inschakeling 

van organisatiebureaus, informele bijeenkomsten n.a.v. reële klachten of 
opmerkingen van de bewoners. De gemeente slaagt er cum laude in om 

juist die dingen niet te doen, die de bewoners juist wilden gerealiseerd zien.

Voorbeelden:

De uiteindelijke sluiting van het Servicepunt Maartensdijk na eerst duur 

heen en weer geschuif van het voormalige gemeentehuis, het voormalige 

politiebureau en Maertensplein, ondanks de verschillende uitdrukkelijke 

toezeggingen.

De behandeling van het blad De Vierklank de afgelopen jaren door de ge-

meente met nu als laatste oprisping het weer opnieuw toewijzen van publi-

catie van de gemeentelijke berichtgeving aan De Biltse Courant, waarmee 

de bewoners van voormalig Maartensdijk geen enkele binding hebben en 

welke krant regelmatig niet wordt bezorgd.

 

Voorts wil ik de redactie van De Vierklank adviseren te voorkomen dat 

politici de rubriek ‘Dat wil ik ‘effe’ kwijt…gebruiken voor gratis reclame 

of campagne door o.a. het steeds reageren op elkaars ingezonden stukken. 

Er ontstaat daardoor een ongewenste polemiek. Let wel diezelfde politici 

(politieke partijen) zijn mede verantwoordelijk voor het niet meer gebruik 

maken van De Vierklank betreffende berichten van de gemeente. Daarvoor 

denken zij De Vierklank niet meer nodig te hebben, maar wel voor de eigen 

propaganda. 

 

Kortom; het is ontluisterend hoe de gemeente De Bilt omgaat met (de bewo-

ners) van voormalig Maartensdijk: wij waren en blijven een bijwagen van 

het elitaire De Bilt. Ik hoop dat dit schrijven de politici van de gemeente en 

het orgaan Gemeente De Bilt tot enige inkeer brengt. Ik ben bang dat deze 

wens een utopie zal blijken te zijn. 

 

Jaap Reuselaars, Maartensdijk 

Oversteken!

Sinds enige tijd moeten de inwoners van Westbroek de Prinses Christinastraat 

oversteken als ze geld willen opnemen of overschrijvingsformulieren 

inleveren. De verbouwing van het dorpshuis aan de overkant is nog niet 

voltooid maar ze kunnen daar nu al terecht voor bankzaken bij de automaten 

van de Rabobank. [MN]
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Een buitengewone persoonlijkheid op het gebied 

van sport, onderwijs, lezen en ouderenzorg

door Marijke Drieenhuizen

Volkomen onverwacht kreeg Tine van Ginkel-Assen vrijdag 27 april jl. uit handen van de 

Biltse burgemeester de versierselen overhandigd die horen bij de Ridderorde van Oranje-Nassau. 

De benoeming tot Lid van deze orde, wat een volwaardige ridderlijke graad is, ontving zij

voor haar jarenlange en tomeloze inzet voor de Maartensdijkse samenleving.

Tine van Ginkel-Assen is geboren in 

Assen en opgegroeid in Meppel. Haar 

opleiding als radiologisch laborante 

heeft ze in Groningen gevolgd en 

daar heeft ze haar eerste baan gekre-

gen. Later vond ze een baan in Veen-

endaal. Daar ontmoette ze ook haar 

latere echtgenoot. Toen deze een baan 

kreeg in Amsterdam verhuisde het 

echtpaar naar Maartensdijk, bekend 

omdat daar al een zus van haar echt-

genoot woonde. Toevallig ook die-

gene die de procedure tot het krijgen 

van het lintje heeft opgezet. Inmid-

dels wonen ze er al 45 jaar, heeft ze 

gewerkt als tolk/vertaler in Groene-

kan en later als radiologisch laborante 

in de WAhoeve. Al die tijd was ze 

ook actief als vrijwilligster. Ze heb-

ben twee zonen, twee schoondochters 

en vier kleinkinderen, die allemaal in 

Maartensdijk wonen. 

Autochtoon

Tine, net terug van een bridgevakantie 

op Kreta, heeft nog net even tijd om te 

praten over haar lintje. ‘Het was mooi 

op Kreta, alles stond in volle bloei. 

We hebben ’s avonds gebridged en 

dat voelt goed. Iedereen zou moeten 

bridgen: behalve dat het spel op zich 

heel interessant is, is het ook goed 

voor de sociale contacten en je kunt 

het tot op hoge leeftijd spelen. Je moet 

er wel bij nadenken maar dat is ook 

alleen maar goed om de hersenen op 

peil te houden’. In die 45 jaar in Maar-

tensdijk heeft Tine veel gedaan. Haar 

echtgenoot ging ‘s morgens vroeg de 

deur uit en kwam in de avond weer 

terug naar Maartensdijk. Thuis zorgde 

Tine voor de opvoeding van haar twee 

zonen, had ze een baan en verrichtte 

ze vrijwilligerswerk. ‘We kennen heel 

veel mensen in Maartensdijk en heel 

veel mensen kennen ons. We zijn in-

middels denk ik toch wel gewoon au-

tochtone Maartensdijkers’.

Vrijwilligerswerk fase 1

Het vrijwilligerswerk dat Tine heeft 

verricht is op te delen in twee ver-

schillende soorten. ‘Tot mijn 60ste 

jaar heb ik mij ingezet voor onderwijs 

en sport. Samen met anderen heb-

ben we de Martin Luther Kingschool  

opgericht. Er moest echt een school 

bij komen, vond een groep ouders. 

We hebben ons er hard voor gemaakt, 

natuurlijk ook voor onze eigen kin-

deren. Daarna heb ik nog 9 jaar in 

het bestuur meegedraaid. Een mooie 

tijd’. Daarnaast heeft Tine zich in-

gezet voor de Volleybalvereniging 

Salvo ’67 en de Korfbalvereniging 

Tweemaal Zes. ‘We zijn een sportge-

zin en daar waar onze kinderen spor-

ten verrichtte ik bestuurswerk. Dat 

was mijn aandeel aan het plezier wat 

deze verenigingen voortbrengen’. 

Ook zet ze zich in voor de bibliotheek 

in Maartensdijk. ‘Sinds 1992 ben ik 

vrijwilliger, daarnaast ook bestuurslid 

en heb ik de de administratie van de 

computercursussen geregeld. Maar 

het mooiste werk vind ze eigenlijk 

het regelen van boeken voor mensen 

die zelf niet meer naar de bibliotheek 

kunnen komen. ‘Lezen is zinvol en 

mocht dat niet meer mogelijk zijn dat 

hebben we ook luisterboeken. Elke 

veertien dagen ga ik bij een aantal 

mensen langs om boeken om te rui-

len. Ze zijn altijd blij als ik kom’.

Vrijwilligerswerk fase 2

Na haar 60ste verjaardag ging het met 

het vrijwilligerswerk een andere kant 

op. ‘Ik ben mij toen gaan richten op 

de generatie boven mij en dat blijkt 

zo dankbaar werk. Super. Ik ben be-

gonnen met groothuisbezoeken aan 

70 jarigen. Alle mogelijkheden spe-

ciiek voor senioren werden daar dan 
genoemd en de mensen kregen een 

boekje met belangrijke telefoonnum-

mers. Ook konden mensen dan vragen 

stellen of wijzen op zaken die hen be-

zighielden. Elk jaar wordt dat kortge-

sloten met de gemeente en zo hebben 

we voor elkaar gekregen dat er een 

sluisje kwam tussen het Maertensplein 

en de Merellaan. Daarmee werd het 

onmogelijk gemaakt om op de brom-

mer een rondje Dijckstate te racen’.  

Voor de SWO Maartensdijk  

rijdt ze al vanaf 1995 voor Tafeltje 

Dekje en voor het project MENS 

bemant ze elke vrijdagmorgen op 

geheel eigen wijze de Helpdesk in 

Dijckstate. 

Een buitengewone persoonlijkheid

Burgemeester Gerritsen was lovend 

over de jarenlange vrijwillige inzet 

voor jong en oud. Hij besloot zijn 

speech met de volgende woorden: 

‘Mevrouw Van Ginkel, u bent een fe-

nomeen. U heeft op een breed scala 

van gebieden uw verantwoordelijk-

heid genomen voor de Maartensdijkse 

gemeenschap en daarmee voor onze 

hele gemeente. Mensen als u maken 

het verschil. En daar staan we lang 

niet vaak genoeg bij stil. Uw liefde 

voor de dorpsgemeenschap, voor de 

mensen die er deel van uitmaken, 

mag een voorbeeld zijn voor ons al-

lemaal. U wordt daarvoor onderschei-

den, want Hare Majesteit de Koningin 

heeft u voor uw grote verdienste voor 

de gemeenschap benoemd tot Lid in 

de Orde van Oranje-Nassau’.
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Erik Polders
Midgetgolf Bilthoven

www.900jaardebilt.nl

Midgetgolf is een sport en meer dan een 

populaire vakantiebezigheid. De bedoeling 

is een parcours van 18 holes met zo min 

mogelijk slagen af te leggen.

900 jaar De Bilt valt in 2013 samen met het 

25-jarig bestaan van Midgetgolf Bilthoven, 

gelegen in de periferie van de gemeente in de 

mooie bosrijke omgeving van de Julianalaan 

op de grens met Bosch en Duin. Als eigenaar 

zet ik me in om binnen de gemeente een 

leuke recreatiemogelijkheid te bieden voor 

jong en oud. Als ervaren wedstrijdspeler kan 

ik bezoekers goed informeren over het spel. 

Zo kan men hier o.a. voor kinderfeestjes, 

familie- en teamuitjes terecht. Wekelijks bied 

ik via de SWO de gelegenheid aan senioren 

om te komen midgetgolfen.  

Zie www.midgetgolfbilthoven.nl

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

Tine van Ginkel-Assen bij één van haar activiteiten als vrijwilligster. Elke vrijdagmorgen is zij actief bij de Helpdesk 

behorend tot het project MENS.

Felicitaties voor 
diamanten bruidspaar 

door Guus Geebel

Donderdag 31 mei was het zestig jaar geleden dat Ries 

Gadellaa en Nel van Rossum in de St. Catharinakerk in 

Utrecht in het huwelijk traden. Drie dagen eerder hadden ze 

elkaar al in het stadhuis van Utrecht het jawoord gegeven. 

Locoburgemeester Arie-Jan Ditewig kwam de het echtpaar 

op 31 mei in hun appartement in Dijckstate namens het 

gemeentebestuur feliciteren met het huwelijksjubileum. 

Nel van Rossum groeide op in Utrecht en Ries Gadellaa in Zeist. Ze kwa-

men op Hemelvaartsdag met elkaar in contact via de broer van Ries. Die had 

met twee meisjes tegelijk afgesproken en dat werd wat moeilijk voor hem. 

Hij vroeg Ries daarom om met Nel uit te gaan. Ondanks de manier waarop 

de relatie ontstond, voelt Ries Gadellaa zich geen tweede keus. Toen ze 

trouwden was Nel 22 en Ries 26 jaar oud. Ze gingen inwonen bij de vader 

van Nel in Utrecht. In 1957 verhuisden ze naar de Plutolaan in Bilthoven, 

waar ze 53 jaar woonden. 

Twee jaar geleden verhuisde het echtpaar naar Dijckstate in Maartensdijk 

waar ze het na een gewenningsperiode nu heel goed naar hun zin hebben. 

Ries Gadellaa werkte als metaalbewerker van 1950 tot 1970 bij de Tech-

nische Metaalwarenfabriek van Meijer en Greeven, in wat nu Bosgebouw 

Beerschoten in De Bilt is. Daarna werkte hij nog tien jaar bij de VSH Fa-

brieken in Hilversum. Het echtpaar kreeg twee dochters en er zijn vier 

kleinkinderen. Naast de felicitaties van de gemeente ontving het bruidspaar 

gelukwensen van de Koningin en de commissaris van de Koningin. 

Het diamanten bruidspaar met locoburgemeester Ditewig.



Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

Raaijen Interieurs
OPRUIMING  RELAXFAUTEUILS

Relaxfauteuils. Diverse modellen 

direct uit voorraad leverbaar. 

Nu vanaf € 850,00.

Bezoek onze winkel en 

showroom met ruim 100 

modellen. Wij adviseren u graag.

Alles met 3 jaar CBW garantie.

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012 

Sinds 1931, www.raaijeninterieurs.nl

Nieuw gevestigd 
in Maartensdijk

Gezondheidscentrum Maartensdijk 
Tolakkerweg 217, 

3738 JM Maartensdijk 
0346-210592

www.atlasfysio.nl

VOLVO rijders opgelet!
Voor de Volvo bezitters/rijders van het verspreidingsgebied van De Vierklank een speciale 
aanbieding, tegen inlevering van deze advertentie.

•  APK en controle € 15,- exclusief gebruikte materialen 
(na tel. afspraak)

•  Gratis A.P.K. (bij het uitvoeren van een beurt)
•  Gratis Leenauto (U betaalt alleen de benzine)
•  Gratis reset service lampje
•  Gratis advies en monteren van banden
•  Gratis advies over de reparaties (diagnose)
•  Gratis koffi  e bij kleine reparaties waarop gewacht kan worden
•  Gratis optimale service (die overigens al gratis was)

Kennis en diagnose apparatuur voor alle types Volvo is aanwezig. 

Alle reparaties worden snel en met originele onderdelen uitgevoerd tegen een betaalbaar 
tarief. Maak een afspraak.
Wij zijn niet aangesloten bij de Nederlandse Dealer Organisatie!

Het is weer tijd 
voor de gratis 

vakantiecontrole! 
Bel voor een 

afspraak

Barbecueën nieuwe stijl
Demonstratie Outdoorchef zaterdag 9 juni

Als u er tóch bent pak dan die 

lekkere korting gelijk mee:

25%

Deze week kuipplanten:

de Vijg, de Oleander, 

de Bougainvillea en de

Mandeville tijdelijk met 

een kassakorting van

Kies maar uit of neem ze alle vier

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

Aanbieding geldig 
t/m dinsdag 12 juni

Heeft u het nieuwe barbecueën 
al ontdekt? Véél meer smaak, véél 
gezonder, véél veiliger en véél meer 
smaakvolle toe passingsmogelijkheden. 
Van lekker biefje tot appeltaartje, van 

kippetje tot knap-
perig vers gebakken 
broodje.
Zaterdag live demon-
straties, een vorkje 
meeprikken én ......

25% korting

op alle Outdoorchef

producten

Waar    in het nieuwe gebouw van het Voortgezet 
Onderwijs aan de 
Kees Boekelaan 12 te Bilthoven

Hoe laat   van 11.00 uur tot 17.00 uur 

Voor wie    voor alle oud-werkers en (oud)-medewer-
kers van Basisonderwijs, Voortgezet 
Onderwijs en Kleuterleidstersopleiding

Aanmelding schrijf je in via de website 

www.werkplaatsreunie.nl

UIT ONZE PANKLAARHOEK:
Met o.a. kipfilet, cashewnoten, ontbijtspek, 

tomaat; ca 20 min. op 150°C in de oven

HET NEDERLANDS 

VOETBALSLEETJE

 100 GRAM € 1,25

Voor de liefhebbers met een klein beentje, 

gemarineerd of naturel; 6 tot 8 min. braden

LAMSBOUTSCHIJVEN

 100 GRAM € 1,85

Panklaar, lekker gekruid en natuurlijk 

100% rundvlees!!

DUTCH EK- BURGERS

 3 STUKS NU € 3,75

Uit onze traiteurhoek, makkelijk voor bij het voetbal, 

met kipdijfilet en kruiden; ca 20 min op 150°C

JAPANSE WRAPS

 2 STUKS NU VOOR € 5,00

Uit onze poeliershoek, de originele franse 

haantjes: 25- 30 min op 150 °C

KOTELETJES 100 GRAM € 0,98

De huisspecialiteit van deze week: met o.a. 

mals rundvlees, rucola, pijnboompitjes, 

Parmezaanse kaas

ONZE CARPACCIOROLLADE

 100 GRAM € 1,98

Iets lekker aparts, van pure lamsbiefstuk 

gesneden, met o.a. aubergine, rode ui…

LAMSGYROS

 100 GRAM € 2,45

Bakken als biefstuk, lekker gemarineerd 

en gekruid

BIEFHAASJES

 100 GRAM € 1,65

Voor op de barbecue of in de pan; tuinkruiden, 

knoflook of naturel;

BARBECUE WORSTJES

 100 GRAM € 0,75

Lekker beleg, lekker gekruid, lekker mager, 

lekker hartig, lekker lekker!

DE ITALIAANSE BEENHAM

 100 GRAM € 1,98

STRAKS OOK GENIETEN VAN HET VOETBAL?

Met een hartig hapje erbij smaakt het naar 
meer! Wilt u warm, koud, smeren, snijden, 
beleggen of gewoon lekker pakken en door kij-

ken? Kijk daarom eerst bij ons om u goed voor 

te bereiden. Voor balletjes, ribbetjes, tv sticks, 

toastsalades, tappas of een gezellige barbecue 

vooraf het kan allemaal!

Smakelijke wedstrijd alvast!

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 9 juni. Zetfouten voorbehouden.

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

Lekker buiten wandelen of 

� etsen én De Vierklank bezorgen

SLA 2 VLIEGEN 

IN ÉÉN KLAP!

Gedurende de zomermaanden hebben 

we behoefte aan invallers in m.n. 

De Bilt en Bilthoven. 

Bel 0346 211992 
of 

mail naar info@vierklank.nl



Ruim 200.000 leerlingen zitten 
midden in de examenweken. Velen 
daarvan zijn op van de zenuwen. 
Anderen weer doen het op hun 
sloffen. Maar voor allemaal geldt 
dat het wachten na het examen 
een spannende tijd is. Je weet ten-
slotte niet wat de uitslag is.

Door de strengere exameneisen 
zouden veel scholieren weleens 
kunnen gaan zakken. De ver-
scherping zal leiden tot een ver-
dubbeling van het aantal gezakte 
leerlingen stelde de VO-raad, de 
koepelorganisatie van het voort-
gezet onderwijs, vorig jaar op 

basis van berekeningen. De Raad 
stelt dat er 18.000 extra leerlingen 
gaan zakken door de strengere 
eisen. Oftewel een verdubbeling. 
Gevolg: schooluitval!

Ook het Landelijk Aktie Komi-
tee Scholieren(LAKS) maakt zich 

zorgen over de stijging van het 
aantal scholieren dat zakt voor 
het eindexamen. De laatste ja-
ren laten een dalende trend van 
het aantal geslaagden zien. LAKS 
verwacht dat het door de verho-
ging van de exameneisen alleen 
maar erger wordt. Is dit erg? Ja-
zeker. Schooluitval dreigt en dat 
betekent dat vele leerlingen on-
voldoende zijn voorbereid op een 
werkende toekomst. 

Overigens maak ik mezelf meer 
zorgen over het feit dat al dat 
leren steeds meer gericht is op 
weten en steeds minder gericht is 
op leven, samenleven. Naar mijn 
idee wordt er in het onderwijs on-
voldoende aandacht geschonken 
aan sociale vaardigheden. 40 % 
van de leraren in het voortgezet 
onderwijs is van mening dat deze 
vaardigheden steeds minder be-
heerst worden door leerlingen 
(leraar24.nl).
Vaardigheden die noodzake-
lijk zijn om je staande te kunnen 
houden: Op je werk, thuis, in een 
relatie, op straat. Je hebt het al-
tijd en overal nodig. Hoe ga je 
met elkaar om. Wat zijn de niet 
zichtbare regels waar de mees-
ten van ons zich aan houden. Hoe 

toon je respect? Kun je beleefd 
zijn. Ben je assertief genoeg. Kun 
je groepsdruk weerstaan. Deze 
vaardigheden heeft iedereen no-
dig om zich te kunnen redden in 
het leven. Je maakt gemakkelij-
ker vrienden, maakt minder ruzie 
en lost con� icten beter op. En je 
zit daardoor beter in je vel. Mijn 
voorstel is dat de minister eens 
nadenkt over hoe zij deze vaardig-
heden, die overigens in sommige 
schooltypen wel voldoende aan 
de orde komen, kan integreren in 
het examen. Niet om de leerlin-
gen nog meer op te zadelen met 
steeds weer nieuwe eisen, maar 
om hen beter toe te rusten om als 
volwaardig burger deel te nemen 
aan de samenleving.

Hopelijk kunnen we straks wan-
neer de uitslagen binnenkomen 
weer veel tassen aan de vlag-
genstokken zien en kan voor de 
meesten het feesten beginnen. 
Geen alcohol overigens bene-
den de 18! Ook zo’n mooi onder-
werp om iets over te schrijven. En 
daarna: verder studeren, aan het 
werk/vrijwilligerswerk, reizen of 
gewoon even niets. 

Jan Belt

Examen - slagen of zakken
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Wierda Scoots and Bikes ves-
tigde zich bijna een jaar gele-
den op de Hessenweg. Scoo-
ters zijn dé specialiteit van 
Wierda, er is een enorm aan-
bod van nieuw en gebruikt.

Eigenaar Gertrien Bovenend is 
eindeloos enthousiast over de 
scooter. ‘Laat al die geslaagden 
maar komen!’, grapt hij. ‘In Ita-
liaanse sfeer laten we ze graag 
kennismaken met ons ruime as-
sortiment. Het moet gek lopen 
als we niet iets passends vinden, 
zowel qua prijs als vorm. Een 
nieuwe scooter heb je al voor 
nog geen 949 euro, maar als je 
iets bijzonders wilt kan je je tot 
dik boven de 4000 euro uitleven 
bij ons. Financieren kan overi-
gens ook, al vanaf 35 euro per 
maand.’

‘Overigens zijn het heus niet al-
leen jongeren die een scooter 
aanschaffen’, vertelt Gertrien. 
‘De scooter is helemaal terug 
van weggeweest, en is het ultie-
me vervoermiddel voor de korte 
afstand. Maar ook handig voor 
kranten bezorgen in de ruim op-
gezette woonwijken in Bilthoven 
bijvoorbeeld’, besluit hij prak-
tisch.

Gertrien bespeurt overigens wel 
een trend. ‘Sinds 2009 hebben 
we een webwinkel. Wij zien dat 
die voornamelijk wordt gebruikt 
ter oriëntatie of voor onder-
delen, maar dat men voor de 
daadwerkelijk koop toch graag 
naar de winkel toekomt. De 
mannen van de verkoop, verrich-
ten ook het onderhoud en door 
hun technische kennis weten ze 

precies waar ze over praten en 
kunnen ze dus goed adviseren. 
Daarmee hebben we zeker een 
streepje voor.’

Wierda Scoots and Bikes

Hessenweg 16a, De Bilt

Tel. 030- 2200247 

www.wierda-scootsandbikes.nl 

Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag

9.00 - 18.00 uur

zaterdag

9.00 - 17.00 uur

Bij Wierda slaag je altijd

265 m2 showroom vol mogelijkheden.

Jan Belt
Maartensdijker Jan Belt is als 
voormalig bestuursvoorzitter 
van Oberon (onderzoeks- en 
adviesbureau voor onderwijs, 
welzijn en zorg) betrokken bij 
ontwikkelingen in het onder-
wijs. Hij is werkzaam als inte-
rim- en projectmanager in de 
sectoren zorg, welzijn en lagere 
overheden. Jan is vader van 
twee schoolgaande kinderen en 
geeft op ons verzoek zijn visie 
op het huidige leerstelsel.
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Examentijd blijft spannend
Terwijl de examenkandidaten zich nog eens lekker omdraaien, wordt er bij 
bakker Bos al hard gewerkt. Volgende week woensdag en donderdag, als de 
examenuitslagen bekend worden gemaakt, beginnen de banketbakkers nog 
vroeger dan anders.

Bij Annemieke en Bert Bos ligt de spanning rond de examentijd nog vers in het 
geheugen. Vorig jaar deed hun oudste dochter examen, maar ook dit jaar gaat de 
spanning niet aan hen voorbij. De 3 zaterdaghulpen Margriet (Dorpsweg), Kelly 
(Den Dolder) en Heleen (Maertensplein) doen dit jaar examen, maar ook de doch-
ters van de vaste krachten Mies Sonjaar en Mary van Haren hopen hun papiertje te 
bemachtigen.

Bakkerij Bos zorgt in ieder geval voor voldoende voorraad in de koeling. ‘Maar 
mocht je iets bijzonders willen, laat het dan tijdig weten’, waarschuwt Annemieke. 
‘Best een leuk idee als de school bijvoorbeeld trakteert op taart, daar staan we ge-
rust nog een uurtje vroeger voor op. De vlag uit en de tas eraan is wat ons betreft 
onlosmakelijk verbonden met taart op tafel!

Wijn komt van de melkboer
Dick van de Bent van Op de 
Terp is heel duidelijk over 
zijn beleid: ‘Ik verkoop geen 
alcohol aan minderjarigen en 
vraag altijd naar een legiti-
matie.’ Ook in verkoop van 
gedistilleerd aan de jeugd is 
hij erg terughoudend. ‘Ik han-
teer min of meer een ontmoe-
digingsbeleid’, vertelt hij. Op 
zich een bijzondere uitspraak 
van iemand die zijn dagen slijt 
tussen de alcoholische dran-
ken.

De van oorsprong Hoogeveen-
se Dick komt uit een echte zui-
velfamilie en ging al als jong 
jochie langs de huizen met de 
melkwagen. Toentertijd kwam melk niet uit een pak maar van de tap. In 1968 streek 
hij neer in Maartensdijk, runde aan de Dorpsweg een levensmiddelenwinkel en 
had, ook toen nog, een melkwijk.

Op de Terp is het resultaat van een uit de hand gelopen hobby. Nét 20 jaar ontdek-
te hij wijn, volgde cursussen en bezocht wijnproe-
verijen in binnen en buitenland. Wijnproeverijen 
bezoekt hij nog steeds; altijd op zoek naar de eer-
lijke en klassiek gemaakte wijnen. Dick zoekt bij 
de kleinere wijnhuizen naar de ambachtelijke en 
biologische wijnen. Dat resulteert in een enorm 
aanbod uit Europese maar ook overzeese landen. 
Naast wijnen uit Frankrijk, Italië, Spanje en Duits-
land tref je er ook een bijzonder assortiment uit 
o.a. Chili, Australië, Nieuw Zeeland en Argentinië.De banketbakkers verheugen zich al op het 

maken van de feestelijke examentaarten.

Kortom, als je iets te vieren hebt, ga dan even 
naar Op de Terp.

•  Dorpsweg 118 - Maartensdijk
Tel. 0346 211235

(woensdag tot 13.00 uur)

•  Maertensplein - Maartensdijk
Tel. 0346 211456

•  Dolderseweg 95aII - Den Dolder
Tel. 030 2294329

Openingstijden:

ma t/m vrij 8.00 - 18.00 uur

zaterdag 8.00 - 16.00 uur

Openingstijden:

maandag 13.00 - 18.00 uur

di t/m vrij 9.00 - 18.00 uur

zaterdag 9.00 - 17.00 uur

opdeterp@hetnet.nl

Eindexamen-
kandidaten
aan het woord
Het einde van de middelbare schoolperiode 
is voor een hoop jongeren in zicht. Afgelopen 
weken zijn de landelijke eindexamens geweest 
en volgende week worden de uitslagen ver-
wacht. De een heeft al lang duidelijk omlijnde 
toekomstplannen, de ander weet het nog niet 
precies. Nóg een keer de schouders eronder 
op de middelbare school, door naar een MBO-
, HBO-opleiding of universiteit of een jaartje 

niks. Henk 
van de Bunt 
ging op 
zoek naar 
e x a m e n -
kandidaten 
die naast 
leren ook 
tijd had-
den om iets 
over hun 
toekomst-
plannen te 
vertellen.

8 examen-

kandidaten

over hun 

toekomst

Linda heeft nog geen concrete stappen gezet voor na de Mavo-pe-
riode: ‘Eigenlijk weet ik het nog niet. Ooit zou ik wel een eigen on-
derneming willen gaan starten. Een mooie kledingzaak. Natuurlijk zal 
me dat niet gelijk lukken, maar je moet iets hebben om naar uit te 
kijken’. Linda (17) heeft samen met Manja (18) een werkstuk daarover 
gemaakt. Het winkelend publiek werd geïnterviewd over hun wensen. 
Gevraagd werd bij voorbeeld naar merkvoorkeur en de behoefte aan 
welke hoeveelheid kleding.

Ook Manja ziet een eigen zaak wel te zien zitten: ‘Ik heb er een hekel 
aan wanneer anderen mij voorschrijven wat ik moet doen Dan doe ik 
het liever zelf’. Om hun dromen waar te kunnen maken, dienen de da-
mes nog wel minstens een BBL opleiding of iets dergelijks te volgen. 
Een BBL-opleiding is een Beroeps Begeleidende Leerweg. Dat houdt 
in dat je werkend leert. Je gaat daarbij meestal één dag in de week 
naar school. Daarnaast werk je 4 dagen in de week bij een bedrijf. 
Doordat je werken en leren combineert kun je de theorie die je op 
school krijgt gelijk toepassen in de praktijk. De meeste mensen die 
kiezen voor het volgen van een BBL opleiding willen zo snel mogelijk 
aan het werk en kiezen daarom voor deze manier van leren.

Linda twijfelt nog over de examenuitslag: ‘Over het algemeen waren 
mijn cijferlijsten heel goed, maar ik ben ook niet helemaal vrij van faal-
angst’. Manja schat haar kansen op 50 %. Als ze slaagt is ze verzekerd 
van een plek op de BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) opleiding 
Marketing en Communicatie. 

< Manja en Linda.

Linda en Manja gaan ooit 
voor een eigen zaak
door Henk van de Bunt

Linda en Manja kennen elkaar van de basisschool 
en zijn al vanaf die tijd heel goede vriendinnen 
geweest. Beide dames komen van een andere 
school en zitten nu een jaar op het ONS. Hun 
vriendschap kende ups en downs, maar op deze 
school is het weer de� nitief goed geworden. Nu 
gaan ze er samen voor’

Emmaplein 20 - 3722 AD Bilthoven 
Telefoon 030 2281014

info@bilthovenseboekhandel.nl

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Dat is toch 
een kaart waard!

Geslaagd?

Groenekanseweg 168, Groenekan

0346 - 218821 

www.naastdeburen.nl

Voor een 
geslaagd etentje!

Feestje?
Dat vier je met bloemen!

WC Planetenbaan 1a - Bilthoven
www.bloemsierkunsthaasjes.nl

Op naar je

volgende papiertje

www.verkeersschool-weber.nl

Bilthoven – 030 2280707
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Geslaagden eten gratis
Met die verrassende uitspraak doet Rob Beckers van restaurant Zilt & Zoet di-
rect een ruimhartige bijdrage aan de feestelijkheden. Rob en Monica genieten 
van hun restaurant, vooral als het vol zit met tevreden en blije gasten. Met de 
sfeer zit het sowieso wel goed als het restaurant gevuld wordt met geslaagden 
en voor een feestelijke smaakbeleving zorgt het culinaire team.

Rob wist op jong leeftijd al dat hij kok wilde worden en roert sinds zijn 15e in de 
pan. ‘Het is echt een vak dat je in de praktijk moet leren’, vertelt hij. ‘Ik rondde mijn 
vierjarige opleiding in 3 jaar af, werkte 5 dagen en ging 1 dag naar school. Daarna 
heb ik misschien wel in 15 verschillende restaurants ervaring opgedaan. Overal leer 
je wel wat, zelfs in de cafetaria.’

Rob heeft een uitgesproken voorkeur om met producten van het land te werken. 
Veel seizoensgebonden groenten en kruiden komen - op een steenworp afstand - 
bij de biologische tuinderij/kwekerij Eyckenstein vandaan. Topper van de kaart op 
dit moment zijn de babykreeftjes waarvan er tientallen kilo’s per week uitgeserveerd 
worden.

Schroom dus niet om je examenuitslag te vieren met een 3, 4 of 5-gangen menu 
bij Zilt & Zoet. De prijs van de menu’s begint bij € 35,00. Ben je met minimaal 3 
personen, dan eet de geslaagde helemaal gratis. Wel even melden bij reservering, 
luidt het verzoek en voor alle duidelijkheid; drank is niet inbegrepen.

Kleine handen, grote boeketten
Na haar eindexamen sloeg 
Nicolette Sonder een reisje 
naar Londen af. Ze ging liever 
op de markt helpen met de 
verkoop van bloemen en plan-
ten bij de vader van haar vrien-
din. Die ervaring heeft bijge-
dragen aan haar keuze om de 
opleiding bloembinden/bloem-
schikken te gaan volgen.

Bob volgde, na de tuinbouw-
school, dezelfde opleiding als 
Nicolette. Toch kwamen ze el-
kaar pas later op de werkvloer 
van hun toenmalige Hilversumse 
werkgever tegen. Bob’s ondernemersbloed jeukte en de eerste eigen zaak in Hilver-
sum volgde. Afgelopen november volgde de tweede zaak op het Maertensplein en 
inmiddels voelen ze zich prima thuis op de nieuwe locatie aan de rand van het plein.

‘Het leuke hier is het persoonlijke contact met de klanten’, stelt Nicolette. 
‘In Hilversum komt 90% van de omzet, van de overwegend zakelijke markt, via de 
mail binnen. Dat is niet onwelkom, maar dit vind 
ik eigenlijk leuker. Ook het ‘ons kent ons’ gevoel 
hier spreekt me aan.’ Ondertussen steekt ze met 
haar relatief kleine handen moeiteloos een reuze 
boeket in elkaar. ‘Dat is gewoon ervaring en han-
digheid en dat win ik van Bob’, lacht ze.

Met de dagelijkse verse aanvoer van bloemen zul-
len er heel wat boeketten in elkaar gestoken wor-
den de komende periode. Voorafgaand aan de 
examenuitslagen bereidt het bloementeam zich 
eerst nog voor op de avondvierdaagse lopers.

Zilt & Zoet trakteert de geslaagden.

Kant-en-klaar, bijzonder of naar persoonlijke 
voorkeur ter plekke gratis samengesteld.

Restaurant Zilt & Zoet

Dorpsweg 153, Maartensdijk

tel. 0346-212627

kijk voor de openingstijden op 

www.restaurantziltenzoet.nl

Marjoleins bloemenboetiek

Maertensplein 37, Maartensdijk

Tel. 0346 211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

Openingstijden:

maandag van 13.00 - 18.00 uur

di t/m vrij van 9.00 - 18.00 uur

zaterdag van 9.00 - 17.00 uur

Mathijs Ballieux gaat varen
Mathijs Ballieux heeft Havo5 gedaan. 
De eerste twee jaren gingen heel goed: 
‘Het derde jaar was het minst gemakke-
lijk. Ik ben toch maar overgegaan, ook 
maar net. Het was heel close. Daarna 
ging het best wel goed en nu ben ik aan 
de examens bezig en dat loopt prima’. 

Op het moment dat wij elkaar spreken 
moet Mathijs nog Engels en Natuur-
kunde ‘doen’, maar ook dat ziet hij met 
vertrouwen tegemoet. Het pakket, dat 
Mathijs heeft gekozen is afgestemd met 
de school en de toen al gekozen ver-
volgopleiding: ‘Ik moest Wiskunde B, 
Natuur- en Scheikunde hebben; dat is 
wel prettig, want ik heb absoluut geen 
talenknobbel. Scheikunde vond ik wel 
lastig; ik heb daar bijles voor gehad, 
maar nu gaat het best goed’. Mathijs gaat na de zomervakantie naar de Hogere School 
voor de Zeevaart in Rotterdam. Zijn vader vaart op containerschepen: ‘Ik ben een paar 
keer mee geweest en dat vind ik toch wel erg gaaf! Ik voel me daar wel thuis. ’t Is een 
vierjarige opleiding, waarvan je één jaar vaart. De eerste twee jaren is het puur theorie 
met veel wis-, schei- en natuurkunde. Een deel van het derde jaar en het begin van 
het vierde jaar ga je varen en dan wordt er daarna nog even gekeken, wat er nog te 
verbeteren valt en dan heb je het wel binnen’. 

De opleiding is algemeen breed met veel mogelijkheden, zowel in de uitvoerende als 
in kantoordienst. In de toekomst kan dit betekenen, veel van huis te zullen zijn. Op 
mijn vraag hoe dat dan met toekomstige partners kan gaan, antwoordt Mathijs over-
duidelijk: ‘Die moeten daar maar mee leren leven’. 

Investeren in jezelf
Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven was in mei 2011door het 
Europees Jeugdparlement geselecteerd om mee te doen 
aan een internationaal forum in Istanbul. Moira Lanters be-
hoorde tot de groep van 7 toenmalige VWO-5 leerlingen, 
die daar in de grootste stad van Turkije zes dagen debat-
teerden met vertegenwoordigers uit veertien andere 
Europese landen. 

Moira is er aan blijven hangen: ‘Ik ga na dit VWO-examen 
eerst een tussenjaar doen; dat heeft te maken met hoe ik mijn schoolperiode heb 
ervaren en wat ik daaruit heb gehaald voor mij zelf. Ik ga eerst heel veel activiteiten 
doen bij het Europees Jeugdparlement, omdat het voelt alsof ik daar nog veel leren 
kan. Ik werk nu al bijna 3 jaar in een supermarkt en heb er voor een paar dagen in de 
week nog een ander baantje bij. Ik heb ook nog wel wat reisbestemmingen waar ik in 
de komende tijd graag naar toe wil gaan. Als die andere baan een beetje goed blijft 
gaan zal ik daarnaast straks een parttime opleiding gaan doen. Het wordt waarschijn-
lijk wel een wat meer internationale studie. Door het Europees Jeugdparlement ben ik 
wat meer Europees georiënteerd dan Nederlands. Ik heb geen drang om Nederland 
uit te gaan, maar er is ook niets wat mij hier vast houdt’. 

Volgens Moira is het best veranderd, hoe zij school heeft ervaren. In het begin ervoer 
ze het als een drama, wanneer ze een onvoldoende scoorde; ze ging alleen maar 
over met een zeven of hoger. Later was de drijfveer ‘alleen maar dingen doen, die mij 
verrijken’: ‘Als ik dit of dat doe, dan word ik daar een beter mens van’. Moira volgde 
trainingen bij het Europees Jeugdparlement en bleef daar actief. Ze leidt groepen 
en doet er journalistiek werk en wil daar ook in dat tussenjaar mee doorgaan. Ze kijkt 
nu al tevreden terug op haar middelbare schoolperiode: ‘Ik heb me hier wat er ook 
gebeurde altijd thuis en welkom gevoeld. Ik had het gevoel dat het mensen waren die 
om mij gaven en het beste met mij voor hadden, ook nu het er op aan komt.’

Wil je met jouw school ook meedoen aan het Europees jeugdparlement? www.eyp.nl

Mathijs in de machinekamer.

Moira Lanters.

Whisky- en Wijnhandel Verhaar

Planetenbaan 2a / 3721 LA Bilthoven

030-2284418 / verhaar@whiskyshop.nl

SLAGEN DOE JE BIJ

ONS ALTIJD, PROOST!

Maertensplein 20 Maartensdijk  

Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

20% korting

op alle cadeau’s 

voor geslaagden

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

En je proefschrift?

Dat maken wij mooi!

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan

T 0346 - 21 12 15 • www.parelpromotie.nl

Het volgende examen is bij 

Rijschool Boshuis

Zwanebloem 2  ■  3738 TK Maartensdijk

0346 21 29 58  ■  06 16 206 606

 www.ikwilrijles.nu  ■  info@ikwilrijles.nu    

tel. 0346-211992

info@vierklank.nl

Feliciteer je
zoon, dochter,

vriend, vriendin
Vanaf € 10,-
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Beach-volleyballer blijft 
voorlopig nog in De Bilt 
‘Bewegingswetenschappen is een studie, die het gezond en patho-
logisch bewegen van de mens bestudeert. ’t Heeft een beetje met 
sport te maken; daarom leek het wel een leuke studie voor mij’. 

Een duidelijk antwoord van Wouter van Gilst op de vraag wat hij 
na zijn VWO6-opleiding gaat doen. Eigenlijk is het plan pas dit jaar 
opgekomen: ‘Ik wist wel dat ik iets met sport wilde gaan doen, maar 
kon nog niet de juiste opleiding vinden. Dan ga je wat zoeken tus-
sen alle opleidingen en toen kwam ik hierop. ’t Is bij de Vrije Univer-
siteit in Amsterdam, duurt drie jaar; althans voor je ‘bachelor’ en dan 
heb je nog je ‘master’. Ben naar de Open Dag geweest en daarna 
was het wel duidelijk’. 

De 17jarige VWO-leerling vertelt, dat over het algemeen zijn mid-
delbare schoolopleiding redelijk is verlopen. ‘In de vierde en vijfde 
was het wel eens met de hakken over de sloot, maar ’t was net al-
lemaal goed genoeg. Ik heb al in derde een pakket moeten kiezen 
hoewel ik nog niet wist wat ik wilde gaan doen. Omdat ik wel wist 
wat ik niet wilde heb ik veiligheidshalve maar zo’n pakket gekozen, 
waar ik goed mee weg zou komen. En dat heeft goed uitgepakt, 
want voor de vervolgopleiding was het pakket het juiste maatwerk’.

Wouter blijft het eerste 
jaar zeker nog in De Bilt 
wonen: ’t Is prima te 
doen. Er is een goede 
verbinding met Amster-
dam Zuid en ik kan dan 
ook nog lekker blijven 
(beach-)volleyballen 
hier in De Bilt bij Irene’. 

Tien minuten � etsen 
naar Utrecht Centraal, 
25 minuten met de trein 
en vijf minuten lopen 
naar de VU is voorlo-
pig nog geen reden om 
huis en haard te verla-
ten.

Drie verschillende kanten op
Fons Posthouwer (16) gaat na zijn opleiding bij de Oranje Nassau school naar het Gra� sch Lyceum in 
Utrecht. Het is een kleinschalige, creatieve school met een historie van meer dan 100 jaar, die creatieve 
en technische mbo-opleidingen voor media, vormgeving en communicatie verzorgt. Fons is in zijn vrije 
tijd al veel met de computer bezig. Op Het gra� sch Lyceum gaat hij zich bekwamen in � lmbewerking, 
animatie en allround dtp ’er. Fons zit al helemaal in de digitale sfeer, want z’n vrije tijd wordt nu al gro-
tendeels gevuld met het ‘draaien op feestjes als DJ’. Hij korfbalt bij het Bilthovense NOVA.

Ravin de Veer (18) gaat hierna een opleiding voor juridisch medewerker volgen bij het ROC in Amers-
foort en Babs Verbeek (16) gaat nog even door naar een HAVO-opleiding. Ravin en Babs wonen beide 
in Utrecht. De vraag ligt voor de hand: ‘Waarom volgt iemand uit Utrecht een opleiding in Bilthoven; het 
omgekeerde zou meer voor de hand liggen’. Babs: ‘In groep 8 van de (Utrechtse) basisschool werd mij 
verteld, dat de ONS gewoon een heel leuke school was. Natuurlijk waren er wel soortgelijke scholen in 
Utrecht, maar die trokken mij niet erg. Dus zit ik alweer voor het vierde jaar hier’. Babs ziet het nog niet 
zitten om nu al een beroepsopleiding te gaan volgen en kiest er voor om eerst nog twee jaar HAVO 
te doen: ‘Dan heb je daarna ook wat meer mogelijkheden’. Na de HAVO wil Babs stewardess worden. 
Zij heeft een sectorwerkstuk over de stewardess gehouden en gaat daarnaast straks ook de opleiding 
secretaresse volgen.

Ravin werkt ‘als bijbaantje’ bij een biologische slager bij de molen in de Utrechtse Adelaarstraat op 
vrijdag en zaterdag. Babs werkt bij C&A in Utrecht en ‘hiphopt’ eenmaal per week. Alle drie zijn positief 
over de Oranje Nassau en goed voorbereid op de examens. Met plezier en vertrouwen kijken ze uit naar 
de uitslag en de feestelijke uitreiking van de diploma’s. Fons is al bezig met het componeren van het 
digitale afscheids- en feestlied.

Ravin de Veer, 

Fons Posthouwer

en Babs Verbeek.

Wouter van Gilst.

Altijd in voor een partijtje
Terwijl Andries, met ‘chirurgenhandschoenen’ aan, een enorme berg satévlees 
geduldig aan stokjes staat te prikken, vertelt hij graag over de verbreding van 
het vak dat hij o.a. samen met zijn 2 broers en Sander uitoefent.

Andries is samen met Sander en broers Henk en Aard-Jan dagelijks in de winkel op 
het Maertensplein te vinden. Toch draait het in de slagerij echt niet meer állemaal 
om vlees. Anno 2012 gaat het ook om ‘ontzorgen’. Dat zie je al in de vitrines waar 
het assortiment ‘kant-en-klaar’ zich uitbreidt, maar bij feesten en partijen wordt dat 
nog duidelijker. 

Andries: ‘Vorig jaar hebben we fors geïnvesteerd in een eigen verhuurlijn van ser-
vies, bestek, tafels, stoelen en linnengoed zodat we niet afhankelijk zijn van derden. 
We zetten barbecues, buitenkeukens en tenten neer en leveren desgewenst perso-
neel. Wij gaan ervan uit dat diegene die een feestje geeft net zo moet kunnen ge-
nieten als de gasten. Eindeloos heen en weer rennen en ad hoc nog zaken regelen 
hoort en wat ons betreft niet bij.’

Kortom, Zweistra levert niet alleen het vlees, maar ook het brood en de mandjes. Ze 
komen de spullen schoon bren-
gen, halen het vuil weer op én 
doen de afwas!

Laad maar in
‘Sta ik wéér in de krant’, zucht 
Wim Landwaart als wij hem 
naar een passende insteek 
rondom de examenperiode 
vragen voor dit katern. Het 
succes van de Maartensdijkse 
‘groenteboer’ krijgt echter 
gewoon de aandacht die het 
verdient.

Landwaart Culinair timmert nu 
eenmaal druk aan de weg en 
als je bijzondere activiteiten 
onderneemt, prijzen wint, lan-
delijke bekendheid krijgt en 
je onderscheidt van de groot-
grutters, dan besteden we daar 
aandacht aan. Zo simpel zit dat 
in elkaar.

Wim benadrukt dat het echt de 
moeite waard is om in de winkel te komen. ‘De 
mensen weten ons prima te vinden voor partijen, 
ze komen vaak niet eens meer naar de winkel om 
het te bespreken. Eigenlijk is dat vertrouwen best 
bijzonder. Maar we hebben zóveel lekkers in de 
winkel, dat nodigt uit tot ideeën en dat kan je zo 
meenemen. De vitrines en de toonbanken achter 
in de winkel staan dagelijks vol met kant-en-klaar 
maaltijden, salades en soepen, toetjes en fruit. 
Dus als de examenuitslag binnen is en je wilt snel 
iets bijzonders op tafel toveren, kom dan gerust 
even naar de winkel, zeker weten dat je mandje 
snel gevuld is!’

Maertensplein 18

Maartensdijk

Tel. 0346 213070

Openingstijden:

ma t/m don 8.00 - 18.00 uur

vrijdag 8.00 - 20.00 uur

zaterdag 8.00 - 16.00 uur

zondag geen catering

Zweistra ontzorgt graag.

Met Landwaart tover je in een handomdraai een 
lekkere maaltijd op tafel.

Maertensplein - Maartensdijk

Tel. 0346 211330

Openingstijden:

ma t/m vrij 8.00 - 18.00 uur

zaterdag 8.00 - 16.00 uur

www.landwaartculinair.nl



GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Hortensia

Hydrangea macrophylla

Diverse kleuren. 

Potmaat 23 cm. Per stuk

van 9,99Dvoor 

6,99

wk 23. Geldig van 07-06 t/m 13-06. OP=OP
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advertentie

Het stemmen op het nieuwe straat-

meubilair gebeurde in het kader van 

een pilot voor e-participatie die de 

gemeente De Bilt de afgelopen we-

ken heeft gehouden. Er kon gestemd 

worden op drie varianten straatmeu-

bilair bestaande uit een bank, een 

prullenbak en een ietsbeugel. Er zijn 
490 stemmen uitgebracht. “We zijn 
erg tevreden met het resultaat van 

deze pilot. Een link aantal mensen 
heeft aangegeven het erg plezierig te 
vinden om op deze digitale manier 
betrokken te worden bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. We bekijken nu hoe 

we e-participatie nog breder kunnen 

inzetten binnen dit project en bij an-

dere ontwikkelingen” aldus wethou-

der Arie-Jan Ditewig. 

Inrichtingsplan 

De gemeente legt op dit moment de 

laatste hand aan het inrichtingsplan 

voor de openbare ruimte van het cen-

trum van Bilthoven. Het plan is een 

uitwerking van eerder vastgestelde 

uitgangspunten uit het masterplan en 

het beeldkwaliteitplan. Aan de hand 

van thema’s als parkeren, auto- en 

ietsverkeer, groen en bomen, verlich-

ting en voorzieningen voor gehandi-
capten staat heel precies beschreven 

hoe de openbare ruimte wordt inge-

richt.  

Werkgroep 

De Klankbordgroep Centrum Bilt-

hoven is al geruime tijd betrokken 

bij de centrumplannen. Voor het 

opstellen van het inrichtingsplan is 

een compacte werkgroep gevormd 

bestaande uit vertegenwoordigers 

van ondernemers, bewoners, scho-

len, het gehandicaptenplatform en 

de ietsersbond. Deze werkgroep 
heeft het plan bestudeerd en ad-

vies uitgebracht aan de gemeente.  

Op basis daarvan is het plan op een 

aantal onderdelen aangepast. Zo 

wordt het vrij liggende ietspad van 
de Julianalaan doorgetrokken door de 

Nieuwe Doorsteek en de Nachtegaal-

laan en kiest de gemeente voor duur-

zame LED- straatverlichting.

Voorbereidending

De komende periode worden in de 

Julianalaan alvast voorbereidingen 

getroffen voor de herinrichting. De 

bomen zijn gekapt en het riool wordt 
op dit moment vernieuwd. Later 
volgen de kabels en leidingen en de 

sloop van de panden die plaats maken 

voor de Nieuwe Doorsteek. In 2013 

en 2014 volgt de deinitieve herin-

richting van de Julianalaan, inclusief 

het planten van nieuwe bomen (Aca-

cia’s). Afhankelijk van de bouwwerk-

zaamheden in het centrumgebied 
worden daarna ook de overige straten 

gefaseerd heringericht. 

Variant drie krijgt meeste stemmen!
De afgelopen weken hebben inwoners, bezoekers, ondernemers en andere geïnteresseerden via  

www.bilthovenbouwt.nl hun stem uit kunnen brengen op hun favoriete variant straatmeubilair voor 

het toekomstige centrum van Bilthoven. Inmiddels is de eindstand bekend: variant drie heeft de 

meeste stemmen gekregen en wordt met de herinrichting in het centrum van Bilthoven geplaatst. 

Kees Gramkow plv. voorzitter van de werkgroep, Jan Dijkkamp projectleider 

uitvoering gemeente De Bilt, Wethouder Arie-Jan Ditewig achter het gekozen 

straatmeubilair. 

Deze dag zijn er nog veel meer activi-
teiten. De schapen worden geschoren. 

De kinderen kunnen een ponyritje 

maken en er is een minimarkt met 

diverse kraampjes. De verblijven van 

vele soorten dieren kunnen worden 

bezocht. Zowel de groentetuin als de 
kwekerij zijn opengesteld voor be-

zoekers en er zijn volop verse groen-

ten uit eigen groentetuin verkrijgbaar 

in de boerderijwinkel. Maar ook is 

de nieuwe pluktuin op deze dag ge-

opend.  

Keurmerk

Zorgboerderij Nieuw Toutenburg 

heeft het “Evaluatie Certiicaat van 
het keurmerk voor zorgboerderijen 
van Landbouw & Zorg.” Met dit 
keurmerk wordt de kwaliteit van de 

zorg op de boerderij gewaarborgd. 
Daar mag je best trots op zijn. De vele 
belangstellenden die de boerderij vo-

rig jaar bezochten hebben dat ervaren 
en er toen veel plezier aan beleefd. 

Daarnaast kan men ook kennis nemen 

van de mogelijkheden voor dagbeste-

ding op de boerderij waar het gaat om 

arbeidstraining en leerwerktrajecten 

om mensen voor een betaalde baan op 

te leiden. Bij de familie van Oostrum 

worden er zeventien opgeleid en een 
paar van hen hielpen met het vertroe-

telen van de dieren voor de foto.

Nu ook professionele autoverhuur 

van Autohopper in De Bilt

door Henk van de Bunt

Altijd een jonge en schone auto. Altijd een auto huren bij jou 

om de hoek. Altijd een luxe, moderne auto voor een uiterst 

scherpe prijs. Altijd eenvoudig reserveren via autohopper.nl 

en last but not least: Altijd een scherpe actie! 

Het zijn de vijf (Altijd-)voordelen van Autohopper; ook in De Bilt. Mede-

werker Dominic Jansen noemt ze desgevraagd moeiteloos op: ‘Autohopper 
is er voor iedereen, die tijdelijk een auto nodig heeft. Waarom je eigen auto 

dag in dag uit stil laten staan voor die ene keer, dat je bij familie op bezoek 
gaat? Dan is een huurauto van Autohopper echt veel goedkoper’. 

De Bilt

Eenvoudig, snel en goedkoop een auto huren in De Bilt? De no-nonsense 

autoverhuurder aan Weltevreden 2 verhuurt personenauto’s in verschillende 

klassen. Hier vind je alle informatie over autohuur, tarieven en online re-

serveren. Bij de vestiging in De Bilt kun je nu ook eenvoudig en voor een 

hele scherpe prijs een luxe auto huren. Dominic: ‘Autohopper is een lande-

lijke autoverhuurformule. Voor slechts 29 euro per dag kun je op pad met 

een nieuwe auto die altijd voorzien is van airco en een radio/Cd-speler. Op 
www. Autohopper.nl kun je eenvoudig je gewenste auto reservereen, maar 

iedereen kan ook gewoon contact opnemen met onze verhuurbalie op tele-

foonnummer 030 2211868.

Gedreven

De gedreven Dominic somt graag nog even de voordelen en extra’s op: 
‘Het zijn jonge auto’s. De huurauto’s zijn altijd nieuw en worden maximaal 
24 maanden ingezet. ’Als een klant de auto af komt halen, neem deze een 
geldig rijbewijs mee, een geldig identiteitsbewijs (paspoort o.i.d.) en uiter-

aard ‘de borg’, welke je alleen maar kunt pinnen. Ook zijn er mogelijkhe-

den om auto’s te laten brengen. Dominic Jansen: ‘Je hoeft wat ons betreft 
dus niet meer naar buiten De Bilt om een auto te huren. Bij ons zijn legio 
mogelijkheden voor zowel particulier als voor bedrijven. Verhuur per dag, 
per week of (meerdere) maanden; het kan. Ook voor gebruik naar buiten 
Nederland zijn er mogelijkheden: De auto mag naar alle landen die vermeld 
staan op de groene kaart. De verbruikte brandstof betaalt men uiteraard zelf. 
De klant krijgt de auto met een volle tank mee en het is de bedoeling dat de 

auto ook weer met een volle tank ingeleverd wordt’. 

Dominic bij een van de verhuurauto’s.

Open dag Zorgboerderij Nieuw 
Toutenburg Maartensdijk

door Kees Pijpers

Zaterdag 9 juni is de jaarlijkse open dag van de zorgboerderij op Dorpsweg 85 in Maartensdijk.

Jong en oud zijn van 10.00 tot 16.00 uur van harte welkom om de boerderij te bezoeken en een kijkje 

te nemen in de nieuwe aardbeienkas en de moestuin en om de lammetjes te aaien. 

Het vertroetelen der dieren.
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logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Er zijn meestal concerten rondom een the-

ma; bijv. rondom ‘poëzie’ of over het weer. 

Gestreefd wordt daarbij naar originaliteit in 

muziek en uitvoering; het zoeken naar bij-

zondere muzikale begeleiding zoals bijvoor-

beeld door een accordeonorkest of door een 

slagwerkgroep. Veelal ook de traditionele 

uitvoeringen. Componist Ad Wammes com-

poneerde speciaal voor het koor een muziek-

stuk over een zomerse avond: ‘Hittegolf’.

Open Repetitie

Naast de wekelijkse repetities is er jaarlijks 

een concert, maar ook een koorweekend om 

tijd te hebben voor ongedwongen samen-

zijn, maar ook om op een andere manier met 

muziek bezig te zijn. Het koor repeteert op 

maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur 

in de Immanuëlkerk, Soestdijkseweg 49a te 

De Bilt. Voor geïnteresseerden is er op 11 

juni een ‘Open repetitie’, waarop een ieder 

van harte uitgenodigd is om vrijblijvend met 

het koor en de dirigente kennis te maken. 

Iedereen is welkom. Op dit moment is men 

vooral op zoek naar alten en tenoren.

Meer weten? informatie@kamerkoordebilt.

nl of bel met Willem Brouwer (voorzitter): 

06-40487000. www.kamerkoordebilt.nl . 

[HvdB]

Aanstaande maandag 11 juni houdt het 

Kamerkoor een Open repetitie.

‘Open repetitie’ Kamerkoor De Bilt
Kamerkoor De Bilt is een ambitieus en gezellig kamerkoor met ca. 25 leden. Onder leiding van Inge Westra

wordt er zowel serieus als licht repertoire: klassiek, hedendaags, geestelijk en werelds gezongen.

Meestal a capella, soms met begeleiding. Het repertoire van het kamerkoor is breed en varieert

van muziek uit de Renaissance tot en met de eenentwintigste eeuw. 
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Kwaliteit & Vakmanschap

Passie voor schilderen
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.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

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail 

of andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR maak 

dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

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
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Met Darcha maakt Désirée haar de-

buut als kinderboekenschrijfster. 

Désirée houdt van bergen en heeft 

bij haar reizen al veel van de we-

reld gezien. Tijdens haar reis naar 

Ladakh, dwars door de hoge bergen 

van Noord-India, zag ze wegwerkers 

(pekmannen) onder zware omstan-

digheden, een asfaltweg aanleggen. 

Een asfaltweg die van groot belang 

is voor de militairen op de betwiste 

grens van India, Pakistan en Afgha-

nistan. Hoe anders kan het leven zijn 

als deze jongens in Nederland waren 

geboren? 

De schrijfster vond dat het leven van 

deze jonge pekmannen niet onopge-

merkt mocht blijven en zo werd het 

jeugdverhaal Darcha geboren. Dési-

rée is naast schrijfster leidinggevende 

in het bedrijfsleven en ouder van 2 

geadopteerde kinderen uit Brazilië. 

War Child

Désirée Homma wil met dit boek kin-

deren en jongeren laten zien dat on-

derwijs nog niet overal op de wereld 

vanzelfsprekend is en dat het leven 

van alledag zo verschillend kan zijn 

van hoe wij het hier in Nederland be-

leven. Zo wil ze met haar boek een 

steentje bijdragen aan een betere 

wereld. Met de opbrengst van 5 ver-

kochte boeken kan een kind, met hulp 

van War Child, weer naar school. 

Het boek ‘Darcha, de weg door het 

maanlandschap’ is bedoeld voor 

kinderen vanaf 9 jaar en is binnen-

kort verkrijgbaar in de boekhandel.  

Ook kan het boek besteld worden via 

www.darcha.nl

Inhoud

Darcha, de 12-jarige hoofdpersoon in 

het boek, werkt als stenenraper in de 

bergen van India. Samen met andere 

stenenrapers en pekmannen (wegwer-

kers) leggen ze een asfaltweg aan in 

het onherbergzame hooggebergte van 

de Himalaya. De weg die van strate-

gisch belang is in het eeuwigdurend 

conlict over de grens tussen India en 
Pakistan. Het leven van Darcha en 

de wegwerkers is slopend en de weg 

is eindeloos lang. Om te ontsnappen 

droomt Darcha van een avontuur-

lijke leven als astronaut. De droom 

van Darcha wordt regelmatig ruw 

verstoord door de tierende pekman 

Hepan, die als een slavendrijver, de 

wegwerkers maant tempo te maken. 

In amper drie maanden tijd moet de 

asfaltweg af zijn. In de avond gaat 

Darcha naar de legerbasis. Hier raakt 

hij bevriend met sergeant Jispa. Er 

groeit een hechte vriendschap en Jispa 

wordt de steun en toeverlaat van Dar-

cha wanneer zijn ouders verongeluk-

ken. Uiteindelijk slaagt Darcha, met 

de hulp van Jispa, om te ontsnappen 

uit zijn uitzichtloze bestaan. [HvdB]

Nieuw jeugdboek ‘Darcha’ over pekmannen in India 

Hoe anders kan een kinderleven zijn?

Het aangrijpende beeld van zwartgeblakerde ploeterende wegwerkers, hoog in de bergen, 

hield de Biltse Désirée Homma jaren in de greep. Reizend van Ladakh naar Manali,

over één van de hoogste bergen op aarde, werd ze geïnspireerd tot het schrijven van een boek.

Toch duurde het nog jaren voor ze daadwerkelijk haar plan realiseerde.

De Biltse Désirée Homma schreef een jeugdboek over pekmannen in India. 

In poule B werd De Jeugd van Te-

genwoordig op doelsaldo winnaar. 

In de halve inale moesten zij aantre-

den tegen nog meer jeugd: de Drama 

Queens, die in poule A alle wedstrij-

den wisten te winnen. Deze halve i-

nale eindigde onbeslist. Het waren de 

Drama Queens die beter waren in het 

nemen van strafworpen. In de andere 

halve inale stonden de Master Beren 

1 en de Ouders van de C een(d). On-

danks de toch wel ruime korfbalerva-

ring van de Ouders, hielden de Mas-

ter Beren stand. Ook deze halve inale 
bracht niet direct een inalist. Helaas 
bezweken de Master Beren onder de 

druk van het strafworpen nemen.

In de inale was er geen winnaar. 
Na strafworpen waren het dan toch 

de Ouders van de C een(d) die zich 

‘Combi-Korfbalkampioen 2012’ mo-

gen noemen. Er was voor alle teams 

een heerlijke taart van Bakkerij Bos. 

Er zijn foto’s terug te kijken op de 

website: www.tweemaalzes.nl

Voor wie na de zomervakantie nog 

wel weer wil korfballen heeft de ver-

eniging mogelijkheden. Voor meer 

info Henny de Rooij, telnr.0346 

212971.

Combikorfbaltoernooi 2012
Korfbalvereniging Tweemaal Zes organiseerde woensdag 30 mei voor de 16e keer het 

Combi-korfbaltoernooi. Er konden allerlei soorten teams meedoen: familie, collega’s, buren enz.

De wedstrijden werden in poules afgewerkt. Er werd fanatiek en toch ook vooral gezellig gekorfbald.

De enthousiaste inalisten van het 16e Combikorfbaltoernooi.

Schoolkorfbaltoernooi
Zaterdag 2 juni organiseerde TZ in Maartensdijk het Provinciaal School-

korfbaltoernooi. Er hadden zich 18 scholen uit Soest, Driebergen, Utrecht, 

Veenendaal, Maarssen, Amersfoort, Vianen, Houten, De Bilt en Westbroek 

aangemeld. [HvdB]

Bij de opening krijgt Bilts sportman van het jaar Johan de Gier de bal 

aangegooid door sportwethouder Herman Mittendorff, waarna de 

wereldkampioen Jiu Jitsu de bal feilloos in de gereedstaande korf plaatst. 

De winnaars waren bij groep 5/6 De Horizon uit Amersfoort die met 3-1 

won van de Patrimoniumschool uit Veenendaal. Bij groep 7/8 ging de winst 

naar De Vlaswiek uit Houten die na verlenging met 9-6 won van Het Mo-

zaïek uit Maarssen. 

De kampioenen, in het geel De Horizon, met de blauwe shirts De Vlaswiek.

Stevige samenwerking rond 

maatschappelijke stages
Donderdag jl. is het convenant maatschappelijke stage regio zuidoost 

Utrecht ondertekend. Deelnemende partijen uit de gemeenten Zeist, De Bilt, 

Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede spraken met elkaar af om nog 

beter te gaan samenwerken rond maatschappelijke stages (MaS). Het is de 

bedoeling dat stage(aan-)bieders voortaan niet door vijftien leerlingen tege-

lijk worden benaderd voor een enkele stageplek en VMBO leerlingen even-

veel kans hebben op een stageplek als VWO leerlingen. Kortom; afspraken 

om de kwaliteit van maatschappelijke stages te verbeteren.

Op het podium stond een manshoog bord met de logo’s van deelnemende 

partijen. Eén voor een zetten directeuren van scholen en welzijnsinstellingen 

en wethouders hun handtekening op het bord.
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Landelijke Buitenspeeldag; 

Wie doet mee?

Op woensdagmiddag 13 juni 2012 is het weer Buitenspeeldag! 

Een mooie gelegenheid voor kinderen om een frisse neus te 

halen en lekker buiten te spelen. Op verschillende plekken in 

Nederland worden er op deze (hopelijk) stralende dag leuke 

activiteiten georganiseerd zodat kinderen lekker buiten 

kunnen spelen met hun vriendjes en klasgenootjes.

Buitenspeeldag in uw buurt?

Lijkt het u ook leuk om Buitenspeeldag in uw buurt te organiseren? 

Schrijf u dan in via de website www.buitenspeeldag.nl en ontvang 

na inschrijving een gratis startpakket. Daarnaast kunt u op deze 

site ook volop inspiratie opdoen voor leuke en originele activiteiten 

waardoor de kinderen zich geen seconde zullen vervelen. 

Bijdrage gemeente

In het kader van het Wijk- en Dorpsgericht Werken draagt de 

gemeente graag een steentje bij aan de organisatie van een bui-

tenspeeldag, straat- of buurtfeest. Als u een dergelijk evenement 

organiseert kunt u de gemeente vragen om een bijdrage te leveren 

vanuit het budget Wijk- en Dorpsgericht Werken. Dit kunt u per 

mail aanvragen bij uw wijkcontactambtenaar. Daarnaast  is het 

mogelijk om via Jantje Beton een bijdrage aan te vragen voor de 

buitenspeeldag of een andere speel-activiteit. Kijk daarvoor op  

www.jantjebeton.nl/kids.

Melden evenement

Voor kleine evenementen zoals een buitenspeeldag hoeft u 

geen vergunning aan te vragen, maar u moet wel een melding 

indienen. Dit kan via een formulier op de gemeentelijke website  

www.debilt.nl.

Als u zoekt op de term ‘buurtfeest’ en dan doorklikt naar ‘Buurt- of 

straatfeest melden’, komt u op de pagina waar u het formulier voor 

de melding vindt. Met het invullen van het formulier kunt u ook 

aangeven of u de straat wilt laten afzetten. 

Tips

Op verschillende websites kunt u ideeën vinden om de dag te vul-

len en bijvoorbeeld aandacht te besteden aan de 30km zone in uw 

buurt. Dit kan op www.veiligverkeernederland.nl. Hier is een handlei-

ding te vinden (zoek op ‘straatspeeldag’). Campagnemateriaal voor 

een 30km zone vindt u op www.nederlandveilig.nl/30 km 

Voor meer informatie;

Gerard Kosterman

telefoon (030) 22 89 499, email: kostermang@debilt.nl

Voor De Leyen/ Bilthoven Zuid-West/Westbroek;

Miranda de Freitas

telefoon (030) 22 89 494, email: freitasm@debilt.nl

Voor Bilthoven Zuid-Oost/Groenekan  

Lianne Oosterlee

telefoon (030) 22 89 491, email: oosterleel@debilt.nl

Voor de wijken Bilthoven Noord/Maartensdijk

Annemieke Vos

telefoon (030) 22 89 493, email: vosa@debilt.nl

Voor De Bilt en Hollandsche Rading

De wedstrijd startte onder goede 

omstandigheden en werd – mede 

door het 75 jarig bestaan van Vrien-

denschaar - druk bezocht. Tweemaal 

Zes nam de wedstrijd aanvankelijk 

te gemakkelijk op en na zes minuten 

stond Vriendenschaar met 3-0 voor. 

Ardjan Drost scoorde op fraaie wijze 

de eerste treffer voor TZ. Ondanks de 

sterke rebound van TZ lukte het niet 

de vele aanvallen goed af te ronden. 

Tot de rust had Vriendenschaar steeds 

een voorsprong ondanks het veld-

overwicht van Tweemaal Zes. De rust 

brak aan met een 8-6 voorsprong voor 

Vriendenschaar.

Vlot

Na de rust werd er vlot gescoord. 

Tweemaal Zes boog binnen drie mi-

nuten de achterstand om in een voor-

sprong van 8-9. Beide ploegen bleven 

tot 12-12 gelijk opgaan. Toen benutte 

Maarten van Brenk twee vrije worpen 

op identieke wijze en leidde Tweemaal 

Zes weer. Bij Tweemaal Zes werd Bart 

Drost nog gewisseld voor Tim Meijers, 

die hierdoor opnieuw wedstrijdritme 

kon opdoen na een zware blessure. 

Vriendenschaar kwam telkens tot één 

punt achterstand terug maar wist de 

aansluiting niet meer te maken. In de 

laatste minuut wist Vriendenschaar 

opnieuw tot één punt achterstand terug 

te komen, maar TZ gaf de winst niet 

meer uit handen. Eindstand 15-16 voor 

Tweemaal Zes. 

Gevolg

Omdat ook koploper Sporting Tri-

gon won bleef Tweemaal Zes op 

een achterstand van twee punten op 

de tweede plaats steken. Het tweede 

team speelde tegen de reserves van 

Vriendenschaar met grote inzet en 

won verdiend met 16-13. Door deze 

overwinning heeft dit team zich kun-

nen handhaven in de reserve-over-

gangsklasse. Een prima prestatie. 

Winst voor Tweemaal Zes
in laatste competitieduel

Tweemaal Zes trok afgelopen zaterdag naar Vriendenschaar in Hardinxveld-Giessendam voor het slot 

van de competitie. Voor het eerste team was er nog kans op de koppositie. Het tweede team diende in 

ieder geval te winnen voor het behoud van een plaats in de reserve-overgangsklasse.

Voordaan Meisjes MD6 is door een 2-0 overwinning op Zeewolde MD4 kampioen geworden in de een na laatste 

competitiewedstrijd. Het team begon dit seizoen met veel meiden met geen of weinig hockeyervaring, maar dankzij 

de grote inzet van Joris, Folkert  en Ruud is in een jaar tijd een hecht team ontstaan, dat na de winterstop geen een 

wedstrijd meer heeft verloren. (Jeroen Alberts)

Voordaan meisjes kampioen

De Talentopleiding is mogelijk ge-

maakt door Tap Uitvaartzorg, die de 

Biltse Muziekschool sinds september 

2007 extra mogelijkheden voor de on-

dersteuning van muziektalent geeft. De 

Talentopleiding is niet alleen een extra 

kans voor de deelnemer, maar de aan-

wezigheid van de Talentklas heeft voor-

al ook een positieve uitstraling naar 

alle leerlingen van de Muziekschool. 

Muziekschoolleerlingen die zich on-

derscheiden door inzet en talent komen 

in aanmerking voor de Talentopleiding. 

Zij worden door hun docent voorgedra-

gen en nemen deel aan een jaarlijkse 

auditie. Een leerling in de Talentoplei-

ding krijgt wekelijks een individuele 

les, extra lestijd en begeleiding. 

Met ingang van het komend seizoen 

kunnen naast de reguliere Talentleer-

lingen ook Junior Talentleerlingen ge-

plaatst worden. Deze leerlingen krijgen 

gedurende twee jaar een aangepast pro-

gramma om toe te groeien naar het uit-

eindelijke uitvoeringsniveau.

Programma

Tijdens de slotpresentatie worden er 

werken gespeeld van bekende compo-

nisten zoals Mozart, Dvorak en Tele-

mann maar ook wordt werk van min-

der bekende componisten (Schnittke, 

Staeps en Komarowsky) uitgevoerd. 

Aan het eind van het programma wordt 

een dubbelconcert van Telemann uit-

gevoerd, waarbij de begeleiding ver-

zorgd wordt door deelnemers van de 

Talentopleiding. De leeftijd van de 

deelnemers ligt tussen de 10 en 17 jaar. 

Uitvoerenden zijn:  Eleonore Boekhorst 

en Mirte van Hout, blokluit, Charlotte 
Stroes, cello, David Crommentuijn, 
dwarsluit, Charlotte Borrias, klarinet, 
Merlijn Barkema, piano en Aleid Lan-

gen en Sebastiaan Koning, viool. De 

pianobegeleidingen zullen worden ver-

zorgd door Rob Goorhuis (voormalig 

directeur van de Biltse Muziekschool). 

De stukken zullen worden ingeleid 

door de coördinator van de Talentop-

leiding, Ineke van Enk. Voorafgaand 

aan de slotpresentatie vindt op 9 juni 

a.s. om 16.00 uur een tryout plaats het 

Leendert Meeshuis (Prof. Bronkhorst-

laan 6 te Bilthoven). 

Welkom

U bent van harte welkom bij de slot-

presentatie in de zaal van de Biltse 

Muziekschool (Henrica van Erpweg 2 

te De Bilt). De toegang is gratis. Aan 

het eind van de presentatie is er gele-

genheid nader kennis te maken met de 

uitvoerenden en nog even na te praten 

onder het genot van een drankje. 

Lustrum Talentopleiding 
Muziekschool

De Talentopleiding van de Biltse Muziekschool bestaat vijf jaar. Op zondagmiddag 10 juni a.s. om 

15.00 uur is in de zaal van de Biltse Muziekschool de jaarlijkse slotpresentatie van de Talentopleiding. 

Deze presentatie is dit jaar extra feestelijk vanwege het lustrumjaar, dat in februari begon met een 

lustrum-concert in de serie Jong Talent van het Figi Theater in Zeist. 
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Donderdag 31 mei was bij de Groene-

kanse Nijepoortschool iedereen vroeg 

bij de pinken. Onderwijswethouder 

Herman Mittendorf opende om kwart 

over acht de festiviteiten rondom het 

40-jarig bestaan van de school. Be-

stuursvoorzitter Paul Plantenga reikte 

daarna het jubileumboek ‘40 jaar 

Nijepoort’ uit aan de eerste bestuurs-

voorzitter W. Edel.

Door de opening van het Kindercen-

trum is het nu mogelijk je kind van 

zijn nulde tot zijn achttiende jaar op 

dezelfde campus onderwijs te laten 

volgen, want alle kinderen die het 

kinderdagverblijf bezoeken of deel-

nemen aan de peutergroep krijgen 

voorrang bij de aanmelding voor 

de basisschool van de Werkplaats. 

Zowel in de Gele en als de Groene 

Welpen worden kinderen van 0 tot 4 

jaar opgevangen. De groepen tellen 

maximaal twaalf kinderen en bieden 

opvang tussen 7.30 uur en 18.30 uur. 

Dan is er de Oranje Welpen, een peu-

tergroep van 2 tot 4 jaar. Deze groep 

van maximaal veertien peuters biedt 

opvang tijdens de schooltijden van de 

Werkplaats. Op maandag, woensdag 

en vrijdag van 8.45 uur tot 15.00 en 

op dinsdag en donderdag van 8.45 

uur tot 13.00 uur. Tijdens de school-

vakanties is deze groep gesloten. 

Elke Welpengroep wordt begeleidt 

door twee gediplomeerd pedago-

gisch medewerkers. De drie groepen 

werken intensief samen. Ze hebben 

elk een eigen ruimte en kunnen be-

schikken over een ruime speelhal van 

vijftig vierkante meter, onder school-

tijd uitgebreid met de speelhal van 

de BSO, eveneens vijftig vierkante 

meter. Hierdoor is ook veel gelegen-

heid voor activiteiten als peutergym 

en dans.De tuin is op een natuurlijke 

wijze vorm gegeven zodat er voor 

elke leeftijdsfase iets te ontdekken is, 

zoals de grasheuvels voor de baby’s, 

een ‘watersteen’ die uitmondt in een 

modderpoeltje, stapstenen en een wil-

genhutje op een zandplaats. Verder 

zijn er balanceertoestellen en wilgen-

tunnels.

Basisscholieren

De voorschoolse opvang voor basis-

scholieren is open vanaf 7.30 uur. Na 

het spelen worden de kinderen naar 

school gebracht. De vier groepen van 

BSO De Wilde Poema bestaan elk 

uit maximaal twintig kinderen. Twee 

groepen werken steeds nauw samen. 

Zij worden op speelse wijze met el-

kaar verbonden door een eetkeuken, 

waar ook allerlei andere activiteiten 

gedaan kunnen worden. De ‘eetkeu-

ken’ van de oudste kinderen is een 

echte kookstudio! 

Het eten en drinken gebeurt in de 

eigen groep en ook voor groepsge-

bonden activiteiten blijven de kin-

deren op de eigen groep. Tijdens het 

vrije spelen en algemene activiteiten 

kunnen de kinderen zelf hun plek en 

speelkameraadjes uitzoeken. Natuur 

en duurzaamheid staan centraal in het 

Kindercentrum. De natuurlijke omge-

ving maakt dat ook erg aantrekkelijk. 

Die duurzaamheid komt onder andere 

tot uiting in de keuze van spelmateri-

alen maar ook in hergebruik van ma-

teriaal, zoals servies van aardewerk. 

De eigen moestuin op het terrein zal 

gezonde biologische ingrediënten 

voor de maaltijden opleveren. 

Duurzaam ontwerp

Het Kindercentrum is fraai en functio-

neel, maar ook speels ingericht in aan-

sprekende kleuren en degelijke mate-

rialen. Op diverse niveaus bevinden 

zich grote en kleinere ruimtes voor 

de verschillende doelgroepen. Ook de 

buitenruimte ziet er aantrekkelijk uit 

en is omgeven door hekken. ‘De oor-

sprong van het Kindercentrum ligt bij 

een groep actieve ouders’, legde Jos 

Heuer, directeur Bedrijfsvoering uit 

aan de vele toehoorders. ‘Die stapte 

een aantal jaren geleden naar het be-

stuur om te vragen of er een opvang 

voor jongere kinderen kon komen. 

Het ontwerp vonden we heel leuk, 

maar het leek aanvankelijk te kost-

baar. Toch hebben we gekozen voor 

deze mooie, duurzame oplossing. We 

gaan ervan uit dat dit gebouw er over 

honderd jaar nog staat.’ 

Na de bouw is het overgedragen aan 

de Stichting Kinderopvang De Bilt, 

die invulling aan de opvang geeft. 

Wethouder Mittendorff stelde in zijn 

openingsspeech dat de gemeente  

De Bilt zich een rijke gemeente mag 

noemen omdat het voorzieningen- 

niveau zo goed overeind blijft 

ondanks de moeilijke economische 

situatie en de daaruit voortvloeiende 

bezuinigingen.

Kindercentrum De Welpen
en De Wilde Poema oficieel geopend

door Lilian van Dijk

Op 2 juni vond het openingsfeest plaats van Kindercentrum De Welpen en De Wilde Poema
op het terrein van De Werkplaats in Bilthoven. Het kindercentrum omvat drie groepen

voor kinderdagopvang en vier groepen voor naschoolse opvang. 

Wethouder Herman Mittendorff vond het Kindercentrum Welpen en De Wilde 

Poema een prachtige aanwinst voor de voorzieningen in de gemeente De Bilt.  

DiKiBO presenteert zich 

bij Bilthovense Boekhandel

Op 2 juni presenteerden Nicolette de Boer uit Soest en illustrator Fred 

Schutte de leermethode DiKiBO bij de Bilthovense Boekhandel. Nicolette, 

die directeur is van haar eigen bedrijf DiKiBO, heeft pedagogiek gestudeerd 

en de PABO gedaan. 

Na vijftien jaar als pedagoog en tien jaar als leerkracht bovenbouw op een 

basisschool te hebben gewerkt, vond ze dat het tijd was om al die opgedane 

kennis en kunde voor iedereen toegankelijk te maken en richtte DiKiBO 

op. Het DiKiBO-team bestaat verder uit de ervaren leerkrachten Inge Ver-

schuur, Monique Harbraken en Annamarie Parmentier, die leermiddelen 

voor basisscholieren ontwerpen en bijles geven. De hulpmiddelen die Di-

KiBO ontwikkelt en produceert hebben beeld, geluid en actie als basis, van 

de Hocus Focus leeslat tot de grappige DiKiBO-iguren. De serie Rekenen 
met DiKiBO bestaat uit zakboeken met memorykaarten waarop DiKiBO 

rekenen uitlegt via voorbeeldsommen en schema’s. DiKiBO Tools to Teach 

werkt met kleuren, symbolen en iguren, zodat je ziet hoe rekenen in elkaar 
zit. De daarbij horende uitleg is te vinden in de DiKiBOwijzer. ‘Het zijn leu-

ke cadeaus voor kinderen en kleinkinderen’, beveelt Fred de methode aan. 

‘Nieuw is het metriek stelsel, het breukenboekje en het tafelboekje’, onthult 

Nicolette. ‘Dat wordt een hele serie, die we DiKiBOOS hebben genoemd. 

Ze besteedt speciale aandacht aan de vormgeving. ‘Als kinderen op school 

achterlopen, zijn de materialen vaak zo kinderachtig. Wij hebben jonge kun-

stenaars uitgenodigd om een vormgeving te bedenken die beter aansluit bij 

de leeftijdsgroepen waarvoor DiKiBO bedoeld is.’ Nieuw zijn de zogeheten 

APPs, applicaties voor computers. ‘De testversie ligt nu bij Apple’, meldt 

Nicolette. ‘Ik verwacht dat hij binnen één aan twee weken online komt. Het 

systeem is ook uitgetest op kinderen. Ze kunnen levels kiezen en er is een 

leerlingvolgsysteem aan gekoppeld.’ Didactisch is er goed over nagedacht, 

toont Nicolette. ‘Het woord fout gebruiken we niet. Als het goed is, komt 

er het woord goed op het scherm. Als het fout is, geven we het goede ant-

woord.’ [LvD]

DiKiBo helpt kinderen op een andere manier leren.

Jubileumactiviteiten Nijepoort

Terwijl ouders de ballonnen 

nakijken, bladeren v.l.n.r. de heren 

Edel en Mittendorff door hun zo 

juist ontvangen jubileumboek en 

bereiden voorzitter Paul Plantega en 

directeur Jacobien Flier-Bückmann 

de invulling van de rest van de dag en 

de overige activiteiten voor. 

Op aftellen vertrokken de ballonnen naar onbekende oorden en niet lang daarna alle leerlingen van de Nijepoort naar 

De Efteling. [HvdB]
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Bridgeclub Maartensdijk sluit seizoen af

Dinsdagavond 29 mei hield BCM zijn einddrive. Voorafgaand werd de clubkampioen 2011-2012 (driemanschap An-

neke de Jong, Trees van Doorn en Jan van der Heide) gehuldigd. Zij eindigden nipt voor het paar Jan Berk en Martin 

van Tol. De hoogste score dit seizoen was met 71,67 % voor Albert de Vente en Pim van den Toorn. Kenmerkend dit 

seizoen waren de invoering van een dispensatieronde en het verlenen van een studentenkorting naast een geslaagde 

viering van het 20-jarige bestaan van de vereniging.

FC De Bilt D6 kampioen 2012 
FC De Bilt D6 onder leiding van William van Bekkum groeide in het seizoen naar een mooi spelend elftal. Er ging 

één wedstrijd verloren en één keer werden de punten gedeeld. Alle andere wedstrijden werden in winst omgezet:  

63 doelpunten voor en 28 tegen. Een prachtige prestatie. 

Boven v.l.n.r. Rene Alink, Niek van Bekkum, Ole Mieras, Harm Hein Brouwer, Mats Alink, Robin Hohage, Camiel 

van Mil, Sita Coenjaerts, Tirza Koele en Goos Kusters. Onder v.l.n.r. Robinus Gudeta, Sven Visser, Stein Gras, Nick 

Verweij, Olav Strengers. Coach William van Bekkum was helaas afwezig.

Kampioenen bij BCC-86
Woensdagavond 30 mei werden bij bridgeclub BCC-86 de prijzen uitge-

reikt.

De top-5 was als volgt:

1. Elly Akkerman & Erik Polders   486 pt

2. Els van den Berg & Carel Cronenberg  452 pt

3. Liesbeth Brandsma & Joke Koehorst  444 pt

4. Desirée Bosse & Irma Jansen   438 pt

4. Henny Molenaar & Rijnie Westland  438 pt

Elly Akkerman en Erik Polders prolongeerden hiermee hun titel en werden 

clubkampioen seizoen 2011-2012. Ook de slembokaal bleef in hun bezit.

De eerste op de individuele ranglijst bij de drives buiten de competitie om 

was Wim Westland. Hij ontving de naar hem genoemde Westlandtrofee.

V.l.n.r. Erik Polders, Elly Akkerman, Wim Westland.

Kampioenen bij De Kwinkslag

Afgelopen donderdag werd het 

speelseizoen van de RBC ‘De 

Kwinkslag’ afgesloten en werden de 

kampioenen van 2011-2012 bekend. 

Ad Franzen en zijn dochter Nienke 

Franzen werden clubkampioen, met 

Ingrid Dam en Gerrit Phaff als twee-

de. Roos Vellenga en Ria van Tol 

eindigden als derde. 

Er wordt door De Kwinkslag op 

donderdagavond (aanvang 19.30 

uur) in de Schakel, Soestdijkseweg 

49a, De Bilt gespeeld. Er is plaats 

voor nieuwe leden. Voor informatie 

kunt u terecht bij Ria van Tol, tel.: 

030 2202661 en Ellen Wildschut, 

tel.: 030 2213840, e-mail: ellen-

nbb@gmail.com.

Tautenburg-meisjesteam kampioen
Het eerste meisjesteam van Tennisvereniging Tautenburg is zondag kampioen geworden in de landelijke hoofdklasse 

tot en met 17 jaar. Hiermee hebben de meisjes zich op overtuigende wijze weten te plaatsen voor de kruisinales op 
16 juni in Hoofddorp. Daar gaan zij de strijd aanbinden met andere kampioenen en een gooi doen naar het landskam-

pioenschap!

Jongensteam TV Hollandse 

Rading kampioen

Afgelopen woensdag werd het eerste jongensteam t/m 12 kampioen in 

de woensdagmiddag competitie. Bart Bremer, Matthijs Smorenburg, Pol 

Schuurman en Thiago Gesink wonnen bijna alle wedstrijden en mochten 

zich op een hete woensdagmiddag kampioen noemen. Nu strijden ze verder 

voor het districtskampioenschap, waarbij ze op 9 juni Hercules ontmoeten.

(Maarten Bremer)

Het eerste meisjesteam van Tennisverening Tautenburg: (v.l.n.r.) Lisanne Mosterd, Floor Leenders, Eline Mosterd, 

Renée van Ginkel en Bodil van Beerschoten.

Nienke en Ad Franzen

V.l.n.r. Jan van der Heide, Anneke de Jong-Leenslag en Trees van Doorn-Blom werden clubkampioen 2011-2012 bij 

BridgeClub Maartensdijk. [foto Henk van de Bunt]
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Financieel gezond FC De Bilt viert 
derde lustrum

door Guus Geebel

Op 12 juni is het vijftien jaar geleden dat door de fusie van drie Biltse voetbalverenigingen 

FC De Bilt ontstond. Op zaterdag 9 en vrijdag 15 juni wordt dit derde lustrum op uitbundige 

wijze gevierd. Het begint op 9 juni met een sport- en spellenfestival voor de pupillen op het 

complex van de club gecoördineerd door Frans van Dijen. Diezelfde dag gaan de junioren met 

Koos van Tamelen voetgolfen in Houten. Voor alle volwassenen organiseren Steven Schoon 

en Dennis Huussen op vrijdag 15 juni een Beach Party op het terrein van de club.

FC De Bilt is een grote vereniging 

met bijna 1300 leden. Martin van Vee-

len is sinds mei 2009 voorzitter van 

de vereniging. Een jaar eerder werd 

hij gepolst voor het voorzitterschap, 

maar toen was hij net begonnen als 

directeur van de Stichting Delta. Daar 

lagen op dat moment zijn prioriteiten 

en hij wilde eerst goed bekijken of het 

met zijn werk te combineren viel. ‘Ik 

vind het een echt boeiende voetbal-

club met heel veel mogelijkheden en 

ik verwacht dat we daar op weg naar 

het zilveren jubileum aan toe gaan 

komen, een soort slapende reus die 

wakker wordt.’  Martin van Veelen 

vindt bij FC De Bilt een doorsnee van 

onze samenleving. Hij noemt het een 

hele mooie mix die heel goed met el-

kaar omgaat.

Financiële positie

‘Toen ik drie jaar geleden als voorzit-

ter aantrad heb ik gezegd dat we er-

voor moeten zorgen dat het inancieel 
helemaal goed zit. Geen dingen doen 

waar je geen geld voor hebt. Samen 

met het bestuur en alle andere men-

sen die erbij betrokken zijn is bereikt 

dat we nu inancieel gezond zijn. Het 
was best een moeilijke tijd en ook 

wat sponsoring betreft moesten we 

echt ons best doen om het niveau te 

handhaven. Vorig jaar zijn we erin 

geslaagd tussen de tien en vijftien 

procent meer sponsorinkomsten bin-

nen te halen. Dat is heel bijzonder in 

een tijd dat alles achteruit loopt. We 

houden onze uitgaven kritisch in het 

oog en blijven kijken naar mogelijk-

heden om meer geld binnen te halen.’ 

Martin van Veelen werkte ook aan het 

versterken van het saamhorigheidsge-

voel binnen de club. ‘Het is een fu-

sieclub en ik vond nog te weinig het 

gevoel van we zijn met elkaar één FC 

De Bilt. Er zit hier en daar nog wel 

wat oud zeer, maar dat is langzaam 

aan het wegslijten. Er komen elk jaar 

nieuwe mensen bij die het verleden 

niet kennen. Ikzelf kwam vijftien jaar 

geleden in De Bilt werken en heb de 

afzonderlijke verenigingen ook niet 

meegemaakt.’

Ontwikkelingen

FC De Bilt kende tot voor kort twee 

eerste elftallen. Het ene speelde op 

zondag en het andere op zaterdag. Het 

zondagelftal speelde voornamelijk in 

de tweede en derde klasse van het dis-

trict en was het vlaggenschip van de 

vereniging. Het zaterdagelftal speelde 

in de vierde klasse. ‘We hebben nu 

de keuze gemaakt om die twee eer-

ste elftallen samen te voegen tot één 

eerste elftal dat op de zaterdag gaat 

voetballen. Het nieuwe eerste elftal 

komt vanaf het nieuwe seizoen onder 

leiding van trainer Gerrit Plomp uit in 

de vierde klasse van het district. We 

zien hiermee de beste kansen voor de 

toekomst. Het is even een stapje terug 

om vervolgens twee stappen vooruit 

te kunnen.’ De club heeft in de loop 

van de jaren ook de nodige talenten 

voortgebracht. Hans van Breukelen is 

de bekendste, maar er zijn meerdere 

oud-leden profvoetballer geworden. 

Verschillende jeugdspelers van FC 

De Bilt stappen over naar de jeugdop-

leiding van Ajax of FC Utrecht. Mar-

tin van Veelen noemt als voorbeeld 

Guido Janssen en Robin de Kruijff. 

‘Voor ons is dat jammer dat ze ver-

trekken, maar voor de jongens is het 

leuk.’

Trots op De Bilt

Om alles draaiende te houden steunt 

de vereniging op zo’n 250 vrijwilli-

gers. ‘Het is best ingewikkeld om het 

geheel te coördineren. 

Daarom willen we op den duur naar 

een professionele verenigingsmana-

ger die de coördinatie verzorgt. Daar 

hebben we in het bestuur over gespro-

ken, maar we wilden eerst de inan-

ciën op orde hebben.’ Martin van Vee-

len begon zelf toen hij acht was met 

voetballen. Hij hielp bij de vereni-

gingen waar hij actief was wel eens 

een handje, maar was toch meer als 

speler bezig. Als voorzitter wil hij nu 

toch nog wat terugdoen. Martin komt 

oorspronkelijk uit Vlaardingen. Na 

zijn huwelijk woonde hij tot vijftien 

jaar geleden met veel plezier in Rot-

terdam. ‘’Maar als ik het afzet tegen 

waar ik nu woon ben ik echt blij hier 

te wonen. Ik vind De Bilt een heel 

plezierige gemeente om te wonen. Tot 

mijn veertigste was ik trots op Rotter-

dam maar voor mij is nu de gemeente 

De Bilt de mooiste gemeente om te 

wonen. 

Ik ben zelfs wat chauvinistisch en 

trots als ik in een overzicht in Else-

vier zie dat De Bilt bij de top tien van 

beste gemeenten staat. Ik ben ook 

trots op de sportverenigingen in de 

gemeente. Ik heb een goed gevoel bij 

wat er in de gemeente gebeurt.’ Mar-

tin van Veelen is medeoprichter van 

het Platform Respectvol Samenleven 

De Bilt. ‘Dat gebeurt hier ook en daar 

wil ik me voor inzetten.’

De Beach Party op vrijdag 15 juni 

begint om 20.30 uur op het terrein 

van FC De Bilt, Dresscode: Beach. 

Van 19.00 tot 21.00 uur is er een toer-

nooi met oud BVC, Fak en Bilthoven. 

De entree is gratis. Meer informatie: 

www.fcdebilt.nl.

Voorzitter Martin van Veelen van FC 

De Bilt.

Bij de bekendmaking van De Bilt Sportstad van het Jaar waren de mini’s van 

FC De Bilt met hun trainer John Keijzer aanwezig

Veteranen Voordaan Europees kampioen

De heren Veteranen van Voordaan zijn in het Pinksterweekend voor de derde keer Europees 

kampioen geworden. Op Kampong werd in de inale van de ‘ONVZ Euro Veterans’ Oranje Zwart uit 
Eindhoven overtuigend met 3-1 verslagen.

Vrijdagmiddag begon het toernooi 

met een 2-2 gelijk spel tegen het 

Franse Les Coqs. Voordaan was ster-

ker en had zelfs een 2-0 voorsprong 

maar incasseerde vlak voor tijd een 

ongelukkige gelijkmaker.  In de twee-

de wedstrijd was er de revanche door 

een 10-0 overwinning op de russen 

uit Sint Petersburg. Zaterdag werd in 

de poule wedstrijd tegen landskampi-

oen Oranje Zwart de volgende zege 

geboekt: 2-0. Door een 5-0 overwin-

ning tegen Whitechurch uit Wales 

werd een inaleplaats op zondag afge-

dwongen.

Het beste uit je zelf halen

Oranje Zwart was de tegenstander in 

de inale wat een revanche voor Voor-
daan kon betekenen door de verloren 

landskampioenschapinale in 2011. 
Met 27 graden en twee hockeydagen 

in de benen beloofde het een zware 

wedstrijd te worden. Voordaan kwam 

litsend uit de startblokken en na twee 
minuten was het Paul Robbert Lank-

hout die de eerste strafcorner onhoud-

baar benutte: 1-0. Voordaan kreeg 

diverse kansen maar was wat onge-

lukkig in de afronding waardoor de 

rust met een kleine voorsprong werd 

ingegaan. 

Na rust wederom een sterker Voor-

daan wat met litsend aanvalsspel op 
jacht ging naar een volgende treffer. 

Uit een rebound van een strafcorner 

was het eerst Sjoerd Brouwer en la-

ter Erik Versnel die de stand naar 3-0 

tilde. Uit een strafbal vlak voor tijd 

maakte Oranje Zwart nog de 3-1 maar 

kon niet verhinderen dat Voordaan 

haar derde titel in de wacht sleepte. 

Coach Wijnand Eissens: “Als het be-

langrijk is zie je toch dat we het beste 

uit ons zelf weten te halen, zowel bin-

nen als buiten het veld. Met een aan-

tal blessures hebben we de opstelling 

veranderd maar de tactiek werkte en 

diverse spelers waren uitstekend. We 

hebben terecht de titel binnengehaald 

en het was een voorrecht om dit team 

te coachen!”

In de eindstand eindigde het Franse 

Les Coqs als derde en haalde Voor-

daan spits Jaques Ypma de prijs van 

topscoorder van het toernooi binnen. 

Bij de dames pakte Kampong de ti-

tel door het Engelse Ipswich met 4-1 

te verslaan en eindigde Les Coqs als 

derde.

BZC Brandenburg Onder 
11a ongeslagen kampioen!

Afgelopen zaterdag moest de wedstrijd tegen De Vuursche uit Baarn uit-

maken wie zich aan het eind van dit seizoen kampioen mocht noemen. Had 

Brandenburg genoeg aan een gelijkspel; De Vuursche moest winnen om 

met de titel aan de haal te gaan. En dat was goed te merken. 

Beide teams waren tot op het bot gemotiveerd en er volgde een stevige maar 

sportieve wedstrijd welke door veel supporters werd gevolgd. Nadat De 

Vuursche de voorsprong had genomen kwam Brandenburg sterk terug en 

liep uit naar een 4-1 voorsprong. 

De Vuursche haalde alles uit de kast en kwam terug tot 4-4. Met name hun 

‘nummer 6’  was erg gevaarlijk maar nadat de coach hier een ‘stevige tante’ 

op had gezet had hij weinig noten meer op zijn zang. Dat kostte hen veel 

energie en het goed op elkaar ingespeelde Brandenburg maakte de klus af 

en bepaalde de eindstand van 7-4. 

Lotte, Anouk, Lorenzo, Bryan, Bas, Rens en coach Jeroen (Christoph was 

helaas afwezig).Voordaan Veteranen voor de derde keer Europees Kampioen. (foto Nynke 

Thien)



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

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Op vakantie en toch de zekerheid van een verzorgde tuin?

Met onze vakantieservice is dit mogelijk. Voor meer informatie 

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

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

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-

werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 

Tel. 06-20166310, te Groenekan
 

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 06-50897262

Landtman Vastgoed Ondersteunende Diensten. Voor bouw-

kundig tekenwerk of begeleiding van uw verbouw- of renovatie 

plannen. Bel voor een vrijblijvend advies met: 0658-950785 of 

reageer via www.landtman.nl. Landtman, Boomklever 30, 3738 

SG Maartensdijk. 

Tuinservice Van Vliet, voor al uw tuinplanten, zoals zomer-

goed, vaste planten, bomen en heesters, coniferen, etc. Ook 

voor al uw voorkomende tuin-, straat-, boom-, snoei- en spuit-

werkzaamheden. Verkoop vr. en za. Nw. Weteringseweg 34, 

Groenekan. Tel. 06-54751296
.

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

seerd in leerprocessen van (hoog)begaafden ondersteunt de 

communicatie tussen ouders en kind, zodat ouders hun kind 

effectiever kunnen begeleiden in de studie en kind beter leert 

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

www.MPGcoaching.nl  

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

complete Frais Monde gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. 

Frais Monde  producten bevatten thermaal bron water met zeer 

veel werkzame zouten en mineralen. Ook voor behandelingen 

en producten die vrij van parabene en chemische conservering-

middelen zijn. Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 06-10666673

GEFELICITEERD!

Nieuwe vaste rubriek: 100 tekens incl. spatie, naam in kleur 

naar keuze. € 10,00. Tot 50 tekens meer + € 3,50

Lieve Alexander. Hartelijk gefeliciteerd met je diploma en veel 

succes op de universiteit. papa & mama

Te koop aangeboden

1 Pers. bed met onderschuif-

la voor matras van 2 pers. 

€ 40,-. 2 WC fonteintjes waar-

van 1 hoekmodel. € 10,-. Tel. 

06-22770469

Complete babykamer, com-

mode, ledikant (in hoogte 

verstelbaar+matras) en kle-

dingkast, kleur licht beuken. 

€ 250,-. Foto’s kan u krijgen 

via de mail. Tel: 030-2421975

3-zitsbank uit de jaren ’60 ver-

keert in prima staat. € 25,-. Tel. 

030-2205540

Haakse slijper, Agojama. 

€ 30,-. Skeelers, maat 37. 

€ 15,-. Tel. 0346-214026

Elektr. schaaf, aeg, met meta-

len kantelmessen. € 50,-. Vlak 

schuurmachine, Bosch. € 35,-. 

Tel. 0346-214026

Bloemen en planten maand-

blad, 2 jaargangen 2009 + 

2010 per jaargang. € 2,-. Tel. 

0346-212492

Poezenmandje lekker zacht 

i.z.g.s. € 5,-. Kattenbak i.z.g.s. 

€ 7,50. Tel. 0346-211615

Beige kinderledikantje afme-

ting: 60x120cm met matras 

en onderdeken. € 30,-. Tel. 

0346-214084

Kunststof vijver met de bak 

langs de rand een verhoging. 

Afmeting: 150x190cm. € 50,-. 

Tel. 0346-214084

Nederlandse vlag klein for-

maat: 90x150 cm. Voor div. 

doeleinde. € 5,-. Tel. 0346-

214084

Div. ek vlaggen groot formaat: 

180x300 cm. € 8,-. Tel. 0346-

214084

Nederlandse vlag groot for-

maat: 180x300 cm. € 8,-. Tel. 

0346-214084

Witte computertafel met 

onderblad in prima staat. 

€ 15,-. Tel. 06-22863151
 

5 opvouwbare kratten 3 blauw, 

1 zwart en 1 gekleurd. € 3,- per 

stuk. Tel 030-2202996

3 Persoontent. € 15,-. Tel. 030-

2281085

Grote witte afvalbak van 

‘Rubbermaid’ 55 liter. € 6,50. 

Tel. 030-2202996

Nieuw wit tafeltje ‘Handy’ 

geheel inklapbaar, 6 hoogtes 
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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

en 3 standen. 52 x 40 cm. € 8,-. 

Tel. 030-2202996

Traphekje metaal. € 7,50. Tel. 

030-2281085

Nieuwe witte lichtbak om 

wenskaarten te maken. € 7,50. 

Tel 030-2202996

Chicco campingbedje met 

extra matras. € 25,-. Tel. 030-

2281085

Twinnyload fietsendrager. 

€ 15,-. Tel. 030-2281085

Te koop gevraagd

Gezocht: kosteloze of goed-

kope stalling voor CAMPER. 

Graag bellen naar 030-

6567436

Fietsen/brommers

Meisjesfiets 26 inch. €10,-. 

Tel. 0346-211678

Personeel gevraagd

Gezoch t  e rva ren 

S C H O O N M A A K S T E R 

voor 5 uur p.w. (op 1 dag) te 

Maartensdijk. Zonder ervaring 

of ref. niet nodig te reageren. 

Reacties tussen 18 - 19 uur op: 

06-25139561

Gezocht: eerlijke hard-

werkende en zorgvuldige 

SCHOONMAAKSTER met 

referenties. Voor 2 tot 3 uur 

per week. € 12,50 p/u. Graag 

bellen naar 030-6567436

Gezin uit Hollandsche 

Rading met twee kinderen 

zoekt OPPAS voor naschool-

se opvang (2 of 3 dagen). 

Eventueel in overleg, ook af 

en toe voorschoolse opvang. 

Bel 06-53275297.

Diversen

GARAGEVERKOOP, 9 juni 

2012 van 10 tot 16 uur. Burg. 

Huydecoperweg nr. 7, 12 en 

16, Westbroek

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Raaijen  
Interieurs

Het adres voor het 

vakkundig stofferen 

van uw design- en 

kwaliteitsmeubelen

Dorpsstraat 45, De  Bilt 

030-2202012

Op ’t bankje
Of de twee mannen die gelijktijdig bij me zijn komen 

zitten elkaar kennen weet ik niet, ze raken wel druk met 

elkaar aan de praat. Ik schat in dat ze hun werkzame 

leven al enige tijd achter de rug hebben. Het wordt mij al gauw duidelijk dat voor 

de een het glas altijd half vol is en voor de andere half leeg. Een optimist en een 

pessimist. De optimist vertelt enthousiast over een dag met de trein die hij samen 

met zijn vrouw heeft gemaakt naar Zeeland. ‘We hebben met een dagkaart com-

fortabel eerste klas gereisd en ontzettend genoten van Middelburg en Vlissingen. 

We hebben mosselen gegeten en ik vind dat die in de streek waar ze vandaan ko-

men lekkerder smaken dan hier.’ Aan de ontevreden blik van de pessimist zie je dat 

hij het maar niets vindt. ‘Mij krijgen ze de trein niet in. Altijd te laat, wisselstoring 

of andere ellende. Er is altijd wel wat met het spoor en het is ook nog hartstikke 

duur.’ De andere man is het daar niet mee eens. ‘Met de auto is het veel duurder 

en dan betaal je ook nog eens heel veel parkeergeld als je naar een stad gaat.’ De 

zuurpruim haalt zijn schouders op. ‘Ik heb geen auto, want daar sta je toch alleen 

maar mee in de ile.’ De ander probeert het nog een keer. ‘Dan iets je zeker veel.’ 
De man haalt schamper zijn schouders op en je voelt het al aankomen. ‘Ik kijk wel 

uit. Dan word je omvergereden door van die rotjochies op van die scooters.’ De le-

venslustige man vindt dat natuurlijk zwaar overdreven en begint te vertellen over 

de ietstochten die hij en zijn vrouw maken. ‘We hebben een paar jaar geleden al-
lebei een elektrische iets aangeschaft waar we mooie tochten mee maken.’ Je ziet 
aan het gezicht van de pessimist al dat er weer negatief commentaar gaat komen. 

‘Ik snap niet dat je daar lol in hebt. Het regent hier altijd.’ Ik meng me niet in het 

gesprek, want ik zou er moedeloos van worden. De ondernemende senior geeft het 

echter niet op. Alsof hij denkt dat hij de man toch nog op andere gedachten kan 

brengen. ‘Als je er nooit opuit gaat dan kijk je zeker vaak naar de televisie.’ Ook 

het woord televisie wekt zichtbaar afgrijzen bij de man op. ‘Allemaal rotzooi wat 

je op de televisie ziet. Heel veel geschreeuw en ze praten zo vlug dat je er niks van 

verstaat. Vroeger had je tenminste programma’s waar je wat van opstak.’ De man 

wil ook die opmerking verzachten door te zeggen dat je toch Omroep MAX hebt, 

maar lijkt het dan toch ook maar op te geven. De mannen zitten enige tijd stil voor 

zich uit te kijken. De rust wordt doorbroken als er opeens een hondje enthousiast 

kwispelend op de pessimistische man komt aangerend. Zijn gezicht verandert on-

herkenbaar als hij het beest liefdevol zijn gezicht laat likken. Zijn vrouw komt er 

met de riem in de hand lachend achteraan  en komt erbij zitten. ‘Robby is dol op 

zijn baasje’, zegt ze, maar dat hoefde ze echt niet te zeggen. ‘Mijn man gaat altijd 

met hem wandelen en dan zijn ze uren op stap. Hij wil ook nooit ergens heen als 

Robby niet mee kan.’ Ik glimlach om het opeens veranderde decor. Ook de opti-

mist is stomverbaasd en weet niet wat hij ziet als de man en de vrouw er vrolijk 

kijkend vandoor gaan.

Maerten 

Aikido stage
Vrijdagavond 8 juni is er bij Judokan Maartensdijk 

in de kleine sportzaal van De Vierstee  een bijzonde-

re Aikido stage. Deze wordt gegeven door de groot-

meester traditionele Aikido Alain Peyrache Shihan. 

De in 1950 geboren Fransman kreeg les van de 

grondleggers van deze sport, geeft zelf al 45 jaar les 

en reist de wereld rond voor het geven van interna-

tionale stages. Deze stage duurt van 20.00 tot 22.00 

uur. Kijken is gratis, aan meedoen zijn wel kosten 

verbonden.

Open Zomerdrives

bij BC Bilthoven
Dinsdagavond 5 juni begonnen bij BC Bilthoven 

weer de open Zomerdrives 2012. De avonden staan 

open voor alle belangstellende bridgers, ook thuis-

bridgers zijn van harte welkom; het is een ideale 

manier om het bridgen én de sfeer in clubverband 

te leren kennen. Leden betalen € 1 p. pers. en niet-

leden € 2,- p. pers. Locatie: HF Witte Centrum, 

Henri Dunantplein 4 De Bilt. Aanvang 19.30u. 

Aanmelden aan de zaal tot 19.15uur. Inlichtingen/

Aanmelden bij Bert Nijdam T: 030-2251072 of E: 

adnijdam@telfort.nl

U zoekt
-

U vindt



Centrals: vier keer winst in 8 dagen!
Centrals dames 1 blijft het goed doen. In 8 dagen werd vier keer gewonnen. 

Vorige week twee keer van BanTopa en afgelopen zaterdag werd Roef uit Moergestel 

twee keer verslagen. Centrals blijft eerste in de Overgangsklasse.

Bijna in de schaduw van de Amster-

damse Arena, naast het trainingscom-

plex De Toekomst, ligt het softbal-

veld van de Antilliaanse softbalclub 

Ban Topa. Centrals Dames 1 speelde 

daar voor het eerst. Al na 2 innings 

stond het 5-0 voor Ban Topa. Daarna 

kwam Centrals punt voor punt terug 

terwijl mede doordat Andee Lindgren 

een uitstekende, degelijke partij stond 

te pitchen. Nadia Bron sloeg de eerste 

home-run op het veld dat geen hek-

ken kent en de bal eindeloze ruimte 

geeft. De 5e inning gaf de werkelijk 

doorslag, het was nog 5-3 voor Ban 

Topa, maar er werden liefst 6 punten 

achter elkaar gescoord (8-5). Dege-

lijk slaan leverde vervolgens een 11-7 

winst op. 

De tweede wedstrijd was van een 

ander kaliber. Lindsey Vanderlugt 

pitchte (9 strike-outs) en vanaf het 

begin werd er goed geslagen. Punt 

voor punt, inning voor inning werd 

BanTopa verslagen, met home-runs 

voor Petya Sokolova en Laura Bak-

ker en hele degelijk honkslagen van 

Stephanie Ruiter en Eva Voortman, 

die vervolgens ook scoorden. Na de 

zesde inning was de wedstrijd afge-

lopen, vanwege de 7-0 stand. stand 

wordt dan de zevende nier meer ge-

speeld. 

Tweede winst

Afgelopen zaterdag werd een bubbel 

gespeeld tegen Roef in Moergestel. 

De eerste wedstrijd verliep moeizaam. 

Het bleef tot de 5e in evenwicht toen 

Roef scoorde via een honkslag en het 

vervolgens niet scherp reageren van 

Centrals. Toch werd het 1-1 door Me-

ricela Nieblas , waarna het vervolgens 

ook 2-1 en 3-1 werd voor Centrals. 

Toch wonderlijk, dat de eerste wed-

strijd steeds moeizaam verloopt, maar 

ook nu was er toch winst. 

De tweede wedstrijd verliep veel ge-

makkelijker . Hoewel Eva Voortman 

zeker niet haar beste wedstrijd gooi-

de, kwam Roef maar tot 1 honkslag, 

terwijl Centrals juist veel beter sloeg, 

dan in de eerste wedstrijd. Goed slaan 

en lopen van Nieblas, Jasmin Carls-

son, Vanderlugt (een 2 honkslag) en 

Voortman leverde een mooie 5-1 

winst op.

A.s. zaterdag speelt Centrals thuis 

tegen mede-koploper Roubur uit 

Apeldoorn! Eva Voortman is inmid-

dels toegevoegd aan de voorlopige 

selectie van het Nederlands Dames 

softbalteam. Ze is de jongste (19 jaar) 

van deze selectie.
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Winst voor DOS
in laatste wedstrijd
De laatste wedstrijd van het seizoen trof DOS een oude 

bekende, RDZ uit Zeist. Het werd een wedstrijd met twee 

gezichten, waarbij DOS na een slechte start uiteindelijk 

toch aan het langste eind trok.

RDZ heeft de laatste weken wat punten laten liggen, maar wilde het seizoen 

goed afsluiten. Ook DOS wilde coach Serge Valk op een overwinning trak-

teren in zijn laatste wedstrijd. Beide ploegen stonden samen op de derde 

plaats op de ranglijst en hadden nog een kleine mogelijkheid om als tweede 

te eindigen. Deze tweede plek gaf nog kans op promotie.

RDZ was hier in eerste instantie schijnbaar meer van doordrongen dan de 

thuisploeg, want DOS startte erg ongeconcentreerd. Met name in de verde-

diging werd erg gemakkelijk ruimte weggegeven aan de tegenstanders en 

in de aanval was er weinig overtuiging te vinden bij de schoten. Ook moest 

DOS Jeroen Groot missen, die een avond er voor tijdens een wedstrijdje 

zaalvoetbal geblesseerd was geraakt.

Na 16 minuten keek DOS tegen een 2-8 achterstand aan en leek een gewel-

dige afstrafing op komst. Gelukkig was er nog aanvoerder Michael van 
Bemmel die zijn team op sleeptouw nam. Door in de periode tot aan de 

rust zelf vier doelpunten te scoren en zijn medespelers te motiveren, raakte 

DOS op drift en kon halverwege de wedstrijd de grote achterstand tot één 

doelpunt teruggebracht worden (8-9). 

Ook na rust was DOS beter en vooral scherper dan RDZ. De gelijkmaker 

stond snel op het scorebord en DOS kon een voorsprong pakken van maxi-

maal drie doelpunten. Dit gaf coach Serge Valk de mogelijkheid om Fieke 

van Klaren, die volgend seizoen een half jaar naar Australië gaat voor haar 

studie, een publiekswissel te geven. De voorsprong kwam niet meer in ge-

vaar en DOS won uiteindelijk met 15-13. Met deze overwinning is DOS als 

derde geëindigd in de veldcompetitie.  Ook voor coach Serge Valk was het 

zijn laatste wedstrijd bij DOS. Na twee seizoenen gaat hij volgend seizoen 

Fortissimo in IJsselstein trainen. De spelers kunnen nu van een vakantie 

gaan genieten. Op maandag 6 augustus start de voorbereiding van het vol-

gend seizoen onder leiding van de nieuwe trainer Berry van den Broek.

Mannen Beach Team 
Irene succesvol

Afgelopen zondag speelden 4 teams van beachvolleybalclub 

Irene Beach uit Bilthoven in het 1e divisietoernooi in 

Maastricht. Omdat er dit weekend geen Eredivisie 

geprogrammeerd stond, was het niveau in de poule erg hoog.

De Beach Team Irene duo’s Burgers/van Vreede eindigde als 

4e en Verpoorten/Vogiatzis als vijfde. 

De inale ging uiteindelijk tussen de teams Hoeberigs/Kerpel en Agterberg/
van Gilst. Ze kwamen elkaar eerder die dag ook al tegen; toen was Hoebe-

rigs/Kerpel met 2-0 te sterk voor Agterberg/van Gilst. In de inale was het 
spannender, de eerste set ging naar Agterberg/van Gilst, die de tweede ver-
loor. De derde en beslissende set werd met twee punten verschil gewonnen 

door Hoeberigs/Kerpel. 

Na een mooi toernooi worden de pijlen volgende week gericht op Eredivi-

sie op de Dam in Amsterdam. Hier zullen vier herenteams van Beach Team 

Irene in actie komen. Van Vreede speelt met zijn eigenlijke partner: Lems. 

Verpoorten/Vogiatzis en Beijer/de Koning zijn ook aanwezig, zij presteer-
den vorige keer al erg goed. Voor Agterberg/van Gilst wordt het hun Ere-

divisie debuut.

Voordaan Dames delen
eerste klap uit in play offs

De dames van Voordaan hebben zondag de eerste wedstrijd in de play offs om 

Overgangsklasse behoud tegen Schaerweijde met 3-4 gewonnen. In Zeist wist de ploeg 

van Lotte Smets tot tweemaal toe een achterstand ongedaan te maken en na rust 

de spannende wedstrijd in haar voordeel te beslissen.

Schaerweijde startte furieus en zette 

Voordaan direct onder druk. Na 10 

minuten leverde dat ook een terech-

te voorsprong op. Caroline Janssen 

maakte uit een strafcorner de ge-

lijkmaker voor Voordaan: 1-1. Weer 

kwam Schaerweijde op voorsprong. 

Ex international Susan van der Wie-

len, inmiddels op leeftijd maar speci-

aal voor het slot van de competitie bij 

het eerste damesteam uit Zeist erbij 

gehaald, combineerde fraai samen 

met de Engelse jeugdinternational 

Sophie Robinson door de Groene-

kanse verdediging: 2-1. Vlak voor 

rust maakte Annelieke Brackel uit een 

strafcornerrebound de belangrijke ge-

lijkmaker wat tevens de ruststand be-

tekende.

Tweede helft

Voordaan kwam sterker na de thee het 

veld op en wist meer druk te ontwik-

kelen. De aanvallen liepen beter door 

sneller positiespel en een hoger bal-

tempo. Bij een schotpoging op doel 

werd Caroline Janssen onreglemen-

tair gestopt. 

De strafbal werd door aanvoerster 

Renée Nonnekes verzilverd. Weer 

werd een gelijkmaker gemaakt. Dit-

maal was het de beurt aan Schaerwe-

ijde: 3-3. Toch was Voordaan sterker 

en 10 minuten voor tijd werd Char-

lotte Loozen in een sterke actie tussen 

twee Zeister verdedigsters gemangeld 

wat weer tot een strafbal leidde. We-

derom was het Renée Nonnekes die 

deze buitenkans koelbloedig benutte: 

3-4. 

Slot

Schaerweijde zette aan voor een 

slotoffensief maar tot grote kansen 

leidde dit niet. Door de eerste winst 

in de ‘best of three’ kan Voordaan 

aanstaande zaterdag thuis bij winst 

een langer verblijf in de Overgangs-

klasse veilig stellen. Bij verlies dient 

een derde wedstrijd zondag in Zeist 

uitsluitsel te brengen.

Voordaan coach Lotte Smets: ‘Play 

offs zijn toch speciale wedstrijden 

met veel spanning en een soort inales 
op zich. We hebben vandaag hard ge-

werkt en wisten dit in de tweede helft 

in een veldoverwicht om te zetten. 

Als we in hoog tempo blijven passen 

zijn we duidelijk beter. We zijn klaar 

om zaterdag de tweede wedstrijd te 

winnen en het karwei af te maken!’

Maricela Nieblas Ortega aan slag.

Voordaan Topscoorder Caroline Janssen was goed voor 1 treffer. (foto Guido van der Burg)
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Woe.
6-6

Geconfijte eendenbout met 
flensje en brie

of 
Victoriabaarsfilet met 

ratatouille 

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
7-6
Vrij.
8-6

Woe.
13-6

Gebraden lamsbout 
met muntsaus

of
Rode forelfilet met 

citroensaus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
14-6
Vrij.
15-6

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, 
Groenekan www.naastdeburen.nl

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

De totale ingang tot de Biltse Duinen 

is nu afgesloten. Verbazing alom om-

dat alle redelijkheid nu schijnt te zijn 

gestopt. Bewoners van de camping 

die hiertegen protesteerden voelen 

zich bedreigd.

Gemeenteraad 

Volgens van Leeuwen is er nu een 

zeer zorgwekkende situatie ontstaan, 

niet alleen vanwege de conlictesca-

latie, maar ook vanwege de brandvei-

ligheid in dit gebied. Secretaris John 

Bluemink en van Leeuwen hebben 

een brief opgesteld richting Provincie 

met een verzoek om handhaving. Een 

kopie van deze brief is ook gestuurd 

naar wethouder Arie-Jan Ditewig en 

de Commissaris van de Koningin 

in de Provincie Utrecht. Frans Poot 

(D66) en Ebbe Rost van Tonningen 

stelden jl. donderdag hierover vra-

gen in de gemeenteraad. Wethouder 

Ditewig heeft nadat hij er van hoorde 

direct contact met de gedeputeerde 

opgenomen met het verzoek actie 

te ondernemen. De provincie zal zo 

spoedig mogelijk contact opnemen 

met het Openbaar Ministerie. 

Verontwaardigd 

Kees van Leeuwen: ‘Wandelaars zijn 

buitengewoon verontwaardigd over 

gevelde bomen die hun toegang tot 

de Biltse Duinen blokkeren. Naar de 

reden van de boseigenaar moet men 

raden. Duidelijk is dat veel wande-

laars het bos bezoeken. Zij denken 

dat het hun goed recht is. Waarom 

niet? Zij komen er al jaren. Op inter-

net staan uitgezette wandelingen door 

het gebied. De organisatoren van de 

avondvierdaagse (Den Dolder) deden 

dat ook, heel recent nog. Men kan hen 

moeilijk verdenken van een subver-

sieve activiteit. 

Mogelijk was dit wel de directe aan-

leiding voor de versperringen in de 

Biltse Duinen. De kap en het omdu-

wen van bomen heeft alle kenmerken 

van een wanhoopsactie. Blijkbaar 

kan de boseigenaar de regelmatige 

gebruikers niet de baas. Hij moet zich 

voelen als de koper van een huis waar 

de huurder niet uit wil’. 

Openbaar

Secretaris John Bluemink: ‘Toch heeft 

de eigenaar zich onvoldoende gereali-

seerd dat hij een publiek toegankelijk 

bos heeft gekocht. Destijds is het pad 

vanaf de Julianalaan aangelegd om de 

bewoners van dit gebied in Bilthoven 

toegang te geven tot de Biltse Duinen. 

De paden op de particuliere percelen 

zijn oude voetpaden. Beide percelen 

zijn nu hun eigendom. De vraag is of 

bij de overdracht in eigendom van de 

twee percelen het bestaand gebruik 

van de paden in dit deel van de Biltse 

Duinen is komen te vervallen. Im-

mers, de paden maken van oudsher 

deel uit van de oude wegen om te 

gaan van Huis ter Heide naar de De 

Bilt (en omgekeerd). Daarom kan 

openstelling voor publiek worden op-

geëist. Hierop moet wel actie worden 

ondernomen. 

Hoe dan ook, de particuliere eigenaar 

heeft gekozen voor onconventionele 

middelen die shockeren nu hij er niet 

in slaagt om de situatie naar zijn hand 

te zetten. De Provincie en de gemeen-

te overwegen stappen. Er is weinig 

zicht op een oplossing. Dit conlict 
kan nog jaren duren.

Dankzij het artikel in De Vierklank 

heeft ze op de valreep nog een heel 

enthousiaste tuinvrijwilliger gevon-

den. ‘Ze komt twee keer per week een 

dag helpen en ze is ook echt goed. Het 

is een ontzettend leuke vrouw. Ik ben 

zo blij met haar.’ 

Ondertussen lopen mensen met tas-

sen vol stekjes naar de kassa in het 

miniwinkeltje, waar ook brocante-

artikelen en eigengemaakte jams en 

chutneys worden verkocht. Verderop 

in een open schuur de tuin is wat gro-

tere brocante te krijgen zoals lampen, 

plantenhangers, klompen en gieters. 

Stekken van vingerhoedskruid, Fran-

se en Nederlandse geraniums, fram-

boos, courgette, krulsla in rood en 

groen, ijnstraal en aardbeienplantjes 
vinden gretig aftrek. 

Ook het kraampje van Jolanda uit 

Bilthoven trekt veel klandizie. Zij 

kweekt bijzondere planten als Phlo-

mis, sinaasappelmint, akelie, aqui-

legia (magpie) en cephalaria. Ook 

verkoopt ze speciaal samengestelde 

daktuintjes. De insectenlat is nu he-

lemaal af en wordt in gebruik geno-

men door de nieuwe bewoners. Op 

het terras genieten mensen van kofie 
of thee met gebak, bijvoorbeeld zelf-

gemaakte appeltaart met slagroom. 

De Theetuin is gelegen aan de Spoor-

laan 11 in Bilthoven en is in juni elke 

woensdag geopend van 12.00 tot 

17.00 uur; plus de eerste twee woens-

dagen van juli en de laatste twee 

woensdagen van augustus. [LvD]

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u? 

Bel dan 0346 21 19 92

Grote verontwaardiging
over verwoesting bos 

door Henk van de Bunt

Afgelopen dinsdag werd voorzitter van de Vrienden van de Biltse Duinen Kees van Leeuwen gebeld 

door ongeruste bewoners van de Julianalaan in Bilthoven. Inspectie bij de ingang naar de Biltse 

Duinen, achter de Volle Potvis op de grens van de camping en het perceel van de Blecourt leverde een 

confrontatie op met nog grotere vernielingen, dan die waarover we vorige week melding maakten. 

Het bos lijkt reddeloos, de eigenaar redeloos en de lokale bestuurders radeloos.

Rush op plantenstekjes
bij Open Dag Theetuin

De Open Dag bij Theetuin Bilthoven op zaterdag 2 juni is een groot succes geworden.

Eigenaresse Henny Groenewegen meldt om een uur of twaalf, als geïnteresseerden

zich verdrommen om de vele stekjes die ze voor een euro te koop aanbiedt:

‘Om kwart voor tien begonnen er al mensen door de tuin te wandelen.’

De Open Dag bij de Theetuin is goed bezocht.

Streetgolf voor Christphorus
De Nederlandsche Tafelronde is onderdeel van Round Table 

International, een internationale organisatie. De Tafelronde 

heeft als doel via de leden van de Tafel de maatschappij te 

dienen. In Nederland zijn inmiddels 194 ‘Tafels’. Iedere Tafel 

heeft een vijftiental leden en is herkenbaar aan een eigen 

nummer. Tafelronde ‘Bilthoven’ is actief in de regio Bilthoven, 

De Bilt, Groenekan en Bosch en Duin en heeft nummer 163. 

De Tafel is opgericht op 15 maart 1985. 

De Ronde Tafel Bilthoven had voor zaterdag 2 juni weder-

om het Bilthoven Streetgolf georganiseerd, een toernooi waar-

aan maar veel golfers deelnamen. Wethouder Herman Mitten-

dorff opende het evenement rond 13.00 uur op het Vinkenplein.  

Hierbij waren niet alleen alle deelnemers aanwezig, maar ook bewoners 

van Christophorus, een leef- en werkgemeenschap voor kinderen en jon-

geren met een verstandelijke handicap.Om 13.15 uur vond de start plaats, 

maar niet voordat iedereen had genoten van een lunch die bereid was door 

Brasserie Bubbles & Blessings [HvdB] 

Deelnemers voor de start eerst met iedereen op de foto. 



Ruim 200.000 leerlingen zitten 
midden in de examenweken. Velen 
daarvan zijn op van de zenuwen. 
Anderen weer doen het op hun 
sloffen. Maar voor allemaal geldt 
dat het wachten na het examen 
een spannende tijd is. Je weet ten-
slotte niet wat de uitslag is.

Door de strengere exameneisen 
zouden veel scholieren weleens 
kunnen gaan zakken. De ver-
scherping zal leiden tot een ver-
dubbeling van het aantal gezakte 
leerlingen stelde de VO-raad, de 
koepelorganisatie van het voort-
gezet onderwijs, vorig jaar op 

basis van berekeningen. De Raad 
stelt dat er 18.000 extra leerlingen 
gaan zakken door de strengere 
eisen. Oftewel een verdubbeling. 
Gevolg: schooluitval!

Ook het Landelijk Aktie Komi-
tee Scholieren(LAKS) maakt zich 

zorgen over de stijging van het 
aantal scholieren dat zakt voor 
het eindexamen. De laatste ja-
ren laten een dalende trend van 
het aantal geslaagden zien. LAKS 
verwacht dat het door de verho-
ging van de exameneisen alleen 
maar erger wordt. Is dit erg? Ja-
zeker. Schooluitval dreigt en dat 
betekent dat vele leerlingen on-
voldoende zijn voorbereid op een 
werkende toekomst. 

Overigens maak ik mezelf meer 
zorgen over het feit dat al dat 
leren steeds meer gericht is op 
weten en steeds minder gericht is 
op leven, samenleven. Naar mijn 
idee wordt er in het onderwijs on-
voldoende aandacht geschonken 
aan sociale vaardigheden. 40 % 
van de leraren in het voortgezet 
onderwijs is van mening dat deze 
vaardigheden steeds minder be-
heerst worden door leerlingen 
(leraar24.nl).
Vaardigheden die noodzake-
lijk zijn om je staande te kunnen 
houden: Op je werk, thuis, in een 
relatie, op straat. Je hebt het al-
tijd en overal nodig. Hoe ga je 
met elkaar om. Wat zijn de niet 
zichtbare regels waar de mees-
ten van ons zich aan houden. Hoe 

toon je respect? Kun je beleefd 
zijn. Ben je assertief genoeg. Kun 
je groepsdruk weerstaan. Deze 
vaardigheden heeft iedereen no-
dig om zich te kunnen redden in 
het leven. Je maakt gemakkelij-
ker vrienden, maakt minder ruzie 
en lost con� icten beter op. En je 
zit daardoor beter in je vel. Mijn 
voorstel is dat de minister eens 
nadenkt over hoe zij deze vaardig-
heden, die overigens in sommige 
schooltypen wel voldoende aan 
de orde komen, kan integreren in 
het examen. Niet om de leerlin-
gen nog meer op te zadelen met 
steeds weer nieuwe eisen, maar 
om hen beter toe te rusten om als 
volwaardig burger deel te nemen 
aan de samenleving.

Hopelijk kunnen we straks wan-
neer de uitslagen binnenkomen 
weer veel tassen aan de vlag-
genstokken zien en kan voor de 
meesten het feesten beginnen. 
Geen alcohol overigens bene-
den de 18! Ook zo’n mooi onder-
werp om iets over te schrijven. En 
daarna: verder studeren, aan het 
werk/vrijwilligerswerk, reizen of 
gewoon even niets. 

Jan Belt

Examen - slagen of zakken
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Wierda Scoots and Bikes ves-
tigde zich bijna een jaar gele-
den op de Hessenweg. Scoo-
ters zijn dé specialiteit van 
Wierda, er is een enorm aan-
bod van nieuw en gebruikt.

Eigenaar Gertrien Bovenend is 
eindeloos enthousiast over de 
scooter. ‘Laat al die geslaagden 
maar komen!’, grapt hij. ‘In Ita-
liaanse sfeer laten we ze graag 
kennismaken met ons ruime as-
sortiment. Het moet gek lopen 
als we niet iets passends vinden, 
zowel qua prijs als vorm. Een 
nieuwe scooter heb je al voor 
nog geen 949 euro, maar als je 
iets bijzonders wilt kan je je tot 
dik boven de 4000 euro uitleven 
bij ons. Financieren kan overi-
gens ook, al vanaf 35 euro per 
maand.’

‘Overigens zijn het heus niet al-
leen jongeren die een scooter 
aanschaffen’, vertelt Gertrien. 
‘De scooter is helemaal terug 
van weggeweest, en is het ultie-
me vervoermiddel voor de korte 
afstand. Maar ook handig voor 
kranten bezorgen in de ruim op-
gezette woonwijken in Bilthoven 
bijvoorbeeld’, besluit hij prak-
tisch.

Gertrien bespeurt overigens wel 
een trend. ‘Sinds 2009 hebben 
we een webwinkel. Wij zien dat 
die voornamelijk wordt gebruikt 
ter oriëntatie of voor onder-
delen, maar dat men voor de 
daadwerkelijk koop toch graag 
naar de winkel toekomt. De 
mannen van de verkoop, verrich-
ten ook het onderhoud en door 
hun technische kennis weten ze 

precies waar ze over praten en 
kunnen ze dus goed adviseren. 
Daarmee hebben we zeker een 
streepje voor.’

Wierda Scoots and Bikes

Hessenweg 16a, De Bilt

Tel. 030- 2200247 

www.wierda-scootsandbikes.nl 

Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag

9.00 - 18.00 uur

zaterdag

9.00 - 17.00 uur

Bij Wierda slaag je altijd

265 m2 showroom vol mogelijkheden.

Jan Belt
Maartensdijker Jan Belt is als 
voormalig bestuursvoorzitter 
van Oberon (onderzoeks- en 
adviesbureau voor onderwijs, 
welzijn en zorg) betrokken bij 
ontwikkelingen in het onder-
wijs. Hij is werkzaam als inte-
rim- en projectmanager in de 
sectoren zorg, welzijn en lagere 
overheden. Jan is vader van 
twee schoolgaande kinderen en 
geeft op ons verzoek zijn visie 
op het huidige leerstelsel.
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Examentijd blijft spannend
Terwijl de examenkandidaten zich nog eens lekker omdraaien, wordt er bij 
bakker Bos al hard gewerkt. Volgende week woensdag en donderdag, als de 
examenuitslagen bekend worden gemaakt, beginnen de banketbakkers nog 
vroeger dan anders.

Bij Annemieke en Bert Bos ligt de spanning rond de examentijd nog vers in het 
geheugen. Vorig jaar deed hun oudste dochter examen, maar ook dit jaar gaat de 
spanning niet aan hen voorbij. De 3 zaterdaghulpen Margriet (Dorpsweg), Kelly 
(Den Dolder) en Heleen (Maertensplein) doen dit jaar examen, maar ook de doch-
ters van de vaste krachten Mies Sonjaar en Mary van Haren hopen hun papiertje te 
bemachtigen.

Bakkerij Bos zorgt in ieder geval voor voldoende voorraad in de koeling. ‘Maar 
mocht je iets bijzonders willen, laat het dan tijdig weten’, waarschuwt Annemieke. 
‘Best een leuk idee als de school bijvoorbeeld trakteert op taart, daar staan we ge-
rust nog een uurtje vroeger voor op. De vlag uit en de tas eraan is wat ons betreft 
onlosmakelijk verbonden met taart op tafel!

Wijn komt van de melkboer
Dick van de Bent van Op de 
Terp is heel duidelijk over 
zijn beleid: ‘Ik verkoop geen 
alcohol aan minderjarigen en 
vraag altijd naar een legiti-
matie.’ Ook in verkoop van 
gedistilleerd aan de jeugd is 
hij erg terughoudend. ‘Ik han-
teer min of meer een ontmoe-
digingsbeleid’, vertelt hij. Op 
zich een bijzondere uitspraak 
van iemand die zijn dagen slijt 
tussen de alcoholische dran-
ken.

De van oorsprong Hoogeveen-
se Dick komt uit een echte zui-
velfamilie en ging al als jong 
jochie langs de huizen met de 
melkwagen. Toentertijd kwam melk niet uit een pak maar van de tap. In 1968 streek 
hij neer in Maartensdijk, runde aan de Dorpsweg een levensmiddelenwinkel en 
had, ook toen nog, een melkwijk.

Op de Terp is het resultaat van een uit de hand gelopen hobby. Nét 20 jaar ontdek-
te hij wijn, volgde cursussen en bezocht wijnproe-
verijen in binnen en buitenland. Wijnproeverijen 
bezoekt hij nog steeds; altijd op zoek naar de eer-
lijke en klassiek gemaakte wijnen. Dick zoekt bij 
de kleinere wijnhuizen naar de ambachtelijke en 
biologische wijnen. Dat resulteert in een enorm 
aanbod uit Europese maar ook overzeese landen. 
Naast wijnen uit Frankrijk, Italië, Spanje en Duits-
land tref je er ook een bijzonder assortiment uit 
o.a. Chili, Australië, Nieuw Zeeland en Argentinië.De banketbakkers verheugen zich al op het 

maken van de feestelijke examentaarten.

Kortom, als je iets te vieren hebt, ga dan even 
naar Op de Terp.

•  Dorpsweg 118 - Maartensdijk
Tel. 0346 211235

(woensdag tot 13.00 uur)

•  Maertensplein - Maartensdijk
Tel. 0346 211456

•  Dolderseweg 95aII - Den Dolder
Tel. 030 2294329

Openingstijden:

ma t/m vrij 8.00 - 18.00 uur

zaterdag 8.00 - 16.00 uur

Openingstijden:

maandag 13.00 - 18.00 uur

di t/m vrij 9.00 - 18.00 uur

zaterdag 9.00 - 17.00 uur

opdeterp@hetnet.nl

Eindexamen-
kandidaten
aan het woord
Het einde van de middelbare schoolperiode 
is voor een hoop jongeren in zicht. Afgelopen 
weken zijn de landelijke eindexamens geweest 
en volgende week worden de uitslagen ver-
wacht. De een heeft al lang duidelijk omlijnde 
toekomstplannen, de ander weet het nog niet 
precies. Nóg een keer de schouders eronder 
op de middelbare school, door naar een MBO-
, HBO-opleiding of universiteit of een jaartje 

niks. Henk 
van de Bunt 
ging op 
zoek naar 
e x a m e n -
kandidaten 
die naast 
leren ook 
tijd had-
den om iets 
over hun 
toekomst-
plannen te 
vertellen.

8 examen-

kandidaten

over hun 

toekomst

Linda heeft nog geen concrete stappen gezet voor na de Mavo-pe-
riode: ‘Eigenlijk weet ik het nog niet. Ooit zou ik wel een eigen on-
derneming willen gaan starten. Een mooie kledingzaak. Natuurlijk zal 
me dat niet gelijk lukken, maar je moet iets hebben om naar uit te 
kijken’. Linda (17) heeft samen met Manja (18) een werkstuk daarover 
gemaakt. Het winkelend publiek werd geïnterviewd over hun wensen. 
Gevraagd werd bij voorbeeld naar merkvoorkeur en de behoefte aan 
welke hoeveelheid kleding.

Ook Manja ziet een eigen zaak wel te zien zitten: ‘Ik heb er een hekel 
aan wanneer anderen mij voorschrijven wat ik moet doen Dan doe ik 
het liever zelf’. Om hun dromen waar te kunnen maken, dienen de da-
mes nog wel minstens een BBL opleiding of iets dergelijks te volgen. 
Een BBL-opleiding is een Beroeps Begeleidende Leerweg. Dat houdt 
in dat je werkend leert. Je gaat daarbij meestal één dag in de week 
naar school. Daarnaast werk je 4 dagen in de week bij een bedrijf. 
Doordat je werken en leren combineert kun je de theorie die je op 
school krijgt gelijk toepassen in de praktijk. De meeste mensen die 
kiezen voor het volgen van een BBL opleiding willen zo snel mogelijk 
aan het werk en kiezen daarom voor deze manier van leren.

Linda twijfelt nog over de examenuitslag: ‘Over het algemeen waren 
mijn cijferlijsten heel goed, maar ik ben ook niet helemaal vrij van faal-
angst’. Manja schat haar kansen op 50 %. Als ze slaagt is ze verzekerd 
van een plek op de BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) opleiding 
Marketing en Communicatie. 

< Manja en Linda.

Linda en Manja gaan ooit 
voor een eigen zaak
door Henk van de Bunt

Linda en Manja kennen elkaar van de basisschool 
en zijn al vanaf die tijd heel goede vriendinnen 
geweest. Beide dames komen van een andere 
school en zitten nu een jaar op het ONS. Hun 
vriendschap kende ups en downs, maar op deze 
school is het weer de� nitief goed geworden. Nu 
gaan ze er samen voor’

Emmaplein 20 - 3722 AD Bilthoven 
Telefoon 030 2281014

info@bilthovenseboekhandel.nl

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Dat is toch 
een kaart waard!

Geslaagd?

Groenekanseweg 168, Groenekan

0346 - 218821 

www.naastdeburen.nl

Voor een 
geslaagd etentje!

Feestje?
Dat vier je met bloemen!

WC Planetenbaan 1a - Bilthoven
www.bloemsierkunsthaasjes.nl

Op naar je

volgende papiertje

www.verkeersschool-weber.nl

Bilthoven – 030 2280707
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Geslaagden eten gratis
Met die verrassende uitspraak doet Rob Beckers van restaurant Zilt & Zoet di-
rect een ruimhartige bijdrage aan de feestelijkheden. Rob en Monica genieten 
van hun restaurant, vooral als het vol zit met tevreden en blije gasten. Met de 
sfeer zit het sowieso wel goed als het restaurant gevuld wordt met geslaagden 
en voor een feestelijke smaakbeleving zorgt het culinaire team.

Rob wist op jong leeftijd al dat hij kok wilde worden en roert sinds zijn 15e in de 
pan. ‘Het is echt een vak dat je in de praktijk moet leren’, vertelt hij. ‘Ik rondde mijn 
vierjarige opleiding in 3 jaar af, werkte 5 dagen en ging 1 dag naar school. Daarna 
heb ik misschien wel in 15 verschillende restaurants ervaring opgedaan. Overal leer 
je wel wat, zelfs in de cafetaria.’

Rob heeft een uitgesproken voorkeur om met producten van het land te werken. 
Veel seizoensgebonden groenten en kruiden komen - op een steenworp afstand - 
bij de biologische tuinderij/kwekerij Eyckenstein vandaan. Topper van de kaart op 
dit moment zijn de babykreeftjes waarvan er tientallen kilo’s per week uitgeserveerd 
worden.

Schroom dus niet om je examenuitslag te vieren met een 3, 4 of 5-gangen menu 
bij Zilt & Zoet. De prijs van de menu’s begint bij € 35,00. Ben je met minimaal 3 
personen, dan eet de geslaagde helemaal gratis. Wel even melden bij reservering, 
luidt het verzoek en voor alle duidelijkheid; drank is niet inbegrepen.

Kleine handen, grote boeketten
Na haar eindexamen sloeg 
Nicolette Sonder een reisje 
naar Londen af. Ze ging liever 
op de markt helpen met de 
verkoop van bloemen en plan-
ten bij de vader van haar vrien-
din. Die ervaring heeft bijge-
dragen aan haar keuze om de 
opleiding bloembinden/bloem-
schikken te gaan volgen.

Bob volgde, na de tuinbouw-
school, dezelfde opleiding als 
Nicolette. Toch kwamen ze el-
kaar pas later op de werkvloer 
van hun toenmalige Hilversumse 
werkgever tegen. Bob’s ondernemersbloed jeukte en de eerste eigen zaak in Hilver-
sum volgde. Afgelopen november volgde de tweede zaak op het Maertensplein en 
inmiddels voelen ze zich prima thuis op de nieuwe locatie aan de rand van het plein.

‘Het leuke hier is het persoonlijke contact met de klanten’, stelt Nicolette. 
‘In Hilversum komt 90% van de omzet, van de overwegend zakelijke markt, via de 
mail binnen. Dat is niet onwelkom, maar dit vind 
ik eigenlijk leuker. Ook het ‘ons kent ons’ gevoel 
hier spreekt me aan.’ Ondertussen steekt ze met 
haar relatief kleine handen moeiteloos een reuze 
boeket in elkaar. ‘Dat is gewoon ervaring en han-
digheid en dat win ik van Bob’, lacht ze.

Met de dagelijkse verse aanvoer van bloemen zul-
len er heel wat boeketten in elkaar gestoken wor-
den de komende periode. Voorafgaand aan de 
examenuitslagen bereidt het bloementeam zich 
eerst nog voor op de avondvierdaagse lopers.

Zilt & Zoet trakteert de geslaagden.

Kant-en-klaar, bijzonder of naar persoonlijke 
voorkeur ter plekke gratis samengesteld.

Restaurant Zilt & Zoet

Dorpsweg 153, Maartensdijk

tel. 0346-212627

kijk voor de openingstijden op 

www.restaurantziltenzoet.nl

Marjoleins bloemenboetiek

Maertensplein 37, Maartensdijk

Tel. 0346 211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

Openingstijden:

maandag van 13.00 - 18.00 uur

di t/m vrij van 9.00 - 18.00 uur

zaterdag van 9.00 - 17.00 uur

Mathijs Ballieux gaat varen
Mathijs Ballieux heeft Havo5 gedaan. 
De eerste twee jaren gingen heel goed: 
‘Het derde jaar was het minst gemakke-
lijk. Ik ben toch maar overgegaan, ook 
maar net. Het was heel close. Daarna 
ging het best wel goed en nu ben ik aan 
de examens bezig en dat loopt prima’. 

Op het moment dat wij elkaar spreken 
moet Mathijs nog Engels en Natuur-
kunde ‘doen’, maar ook dat ziet hij met 
vertrouwen tegemoet. Het pakket, dat 
Mathijs heeft gekozen is afgestemd met 
de school en de toen al gekozen ver-
volgopleiding: ‘Ik moest Wiskunde B, 
Natuur- en Scheikunde hebben; dat is 
wel prettig, want ik heb absoluut geen 
talenknobbel. Scheikunde vond ik wel 
lastig; ik heb daar bijles voor gehad, 
maar nu gaat het best goed’. Mathijs gaat na de zomervakantie naar de Hogere School 
voor de Zeevaart in Rotterdam. Zijn vader vaart op containerschepen: ‘Ik ben een paar 
keer mee geweest en dat vind ik toch wel erg gaaf! Ik voel me daar wel thuis. ’t Is een 
vierjarige opleiding, waarvan je één jaar vaart. De eerste twee jaren is het puur theorie 
met veel wis-, schei- en natuurkunde. Een deel van het derde jaar en het begin van 
het vierde jaar ga je varen en dan wordt er daarna nog even gekeken, wat er nog te 
verbeteren valt en dan heb je het wel binnen’. 

De opleiding is algemeen breed met veel mogelijkheden, zowel in de uitvoerende als 
in kantoordienst. In de toekomst kan dit betekenen, veel van huis te zullen zijn. Op 
mijn vraag hoe dat dan met toekomstige partners kan gaan, antwoordt Mathijs over-
duidelijk: ‘Die moeten daar maar mee leren leven’. 

Investeren in jezelf
Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven was in mei 2011door het 
Europees Jeugdparlement geselecteerd om mee te doen 
aan een internationaal forum in Istanbul. Moira Lanters be-
hoorde tot de groep van 7 toenmalige VWO-5 leerlingen, 
die daar in de grootste stad van Turkije zes dagen debat-
teerden met vertegenwoordigers uit veertien andere 
Europese landen. 

Moira is er aan blijven hangen: ‘Ik ga na dit VWO-examen 
eerst een tussenjaar doen; dat heeft te maken met hoe ik mijn schoolperiode heb 
ervaren en wat ik daaruit heb gehaald voor mij zelf. Ik ga eerst heel veel activiteiten 
doen bij het Europees Jeugdparlement, omdat het voelt alsof ik daar nog veel leren 
kan. Ik werk nu al bijna 3 jaar in een supermarkt en heb er voor een paar dagen in de 
week nog een ander baantje bij. Ik heb ook nog wel wat reisbestemmingen waar ik in 
de komende tijd graag naar toe wil gaan. Als die andere baan een beetje goed blijft 
gaan zal ik daarnaast straks een parttime opleiding gaan doen. Het wordt waarschijn-
lijk wel een wat meer internationale studie. Door het Europees Jeugdparlement ben ik 
wat meer Europees georiënteerd dan Nederlands. Ik heb geen drang om Nederland 
uit te gaan, maar er is ook niets wat mij hier vast houdt’. 

Volgens Moira is het best veranderd, hoe zij school heeft ervaren. In het begin ervoer 
ze het als een drama, wanneer ze een onvoldoende scoorde; ze ging alleen maar 
over met een zeven of hoger. Later was de drijfveer ‘alleen maar dingen doen, die mij 
verrijken’: ‘Als ik dit of dat doe, dan word ik daar een beter mens van’. Moira volgde 
trainingen bij het Europees Jeugdparlement en bleef daar actief. Ze leidt groepen 
en doet er journalistiek werk en wil daar ook in dat tussenjaar mee doorgaan. Ze kijkt 
nu al tevreden terug op haar middelbare schoolperiode: ‘Ik heb me hier wat er ook 
gebeurde altijd thuis en welkom gevoeld. Ik had het gevoel dat het mensen waren die 
om mij gaven en het beste met mij voor hadden, ook nu het er op aan komt.’

Wil je met jouw school ook meedoen aan het Europees jeugdparlement? www.eyp.nl

Mathijs in de machinekamer.

Moira Lanters.

Whisky- en Wijnhandel Verhaar

Planetenbaan 2a / 3721 LA Bilthoven

030-2284418 / verhaar@whiskyshop.nl
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Beach-volleyballer blijft 
voorlopig nog in De Bilt 
‘Bewegingswetenschappen is een studie, die het gezond en patho-
logisch bewegen van de mens bestudeert. ’t Heeft een beetje met 
sport te maken; daarom leek het wel een leuke studie voor mij’. 

Een duidelijk antwoord van Wouter van Gilst op de vraag wat hij 
na zijn VWO6-opleiding gaat doen. Eigenlijk is het plan pas dit jaar 
opgekomen: ‘Ik wist wel dat ik iets met sport wilde gaan doen, maar 
kon nog niet de juiste opleiding vinden. Dan ga je wat zoeken tus-
sen alle opleidingen en toen kwam ik hierop. ’t Is bij de Vrije Univer-
siteit in Amsterdam, duurt drie jaar; althans voor je ‘bachelor’ en dan 
heb je nog je ‘master’. Ben naar de Open Dag geweest en daarna 
was het wel duidelijk’. 

De 17jarige VWO-leerling vertelt, dat over het algemeen zijn mid-
delbare schoolopleiding redelijk is verlopen. ‘In de vierde en vijfde 
was het wel eens met de hakken over de sloot, maar ’t was net al-
lemaal goed genoeg. Ik heb al in derde een pakket moeten kiezen 
hoewel ik nog niet wist wat ik wilde gaan doen. Omdat ik wel wist 
wat ik niet wilde heb ik veiligheidshalve maar zo’n pakket gekozen, 
waar ik goed mee weg zou komen. En dat heeft goed uitgepakt, 
want voor de vervolgopleiding was het pakket het juiste maatwerk’.

Wouter blijft het eerste 
jaar zeker nog in De Bilt 
wonen: ’t Is prima te 
doen. Er is een goede 
verbinding met Amster-
dam Zuid en ik kan dan 
ook nog lekker blijven 
(beach-)volleyballen 
hier in De Bilt bij Irene’. 

Tien minuten � etsen 
naar Utrecht Centraal, 
25 minuten met de trein 
en vijf minuten lopen 
naar de VU is voorlo-
pig nog geen reden om 
huis en haard te verla-
ten.

Drie verschillende kanten op
Fons Posthouwer (16) gaat na zijn opleiding bij de Oranje Nassau school naar het Gra� sch Lyceum in 
Utrecht. Het is een kleinschalige, creatieve school met een historie van meer dan 100 jaar, die creatieve 
en technische mbo-opleidingen voor media, vormgeving en communicatie verzorgt. Fons is in zijn vrije 
tijd al veel met de computer bezig. Op Het gra� sch Lyceum gaat hij zich bekwamen in � lmbewerking, 
animatie en allround dtp ’er. Fons zit al helemaal in de digitale sfeer, want z’n vrije tijd wordt nu al gro-
tendeels gevuld met het ‘draaien op feestjes als DJ’. Hij korfbalt bij het Bilthovense NOVA.

Ravin de Veer (18) gaat hierna een opleiding voor juridisch medewerker volgen bij het ROC in Amers-
foort en Babs Verbeek (16) gaat nog even door naar een HAVO-opleiding. Ravin en Babs wonen beide 
in Utrecht. De vraag ligt voor de hand: ‘Waarom volgt iemand uit Utrecht een opleiding in Bilthoven; het 
omgekeerde zou meer voor de hand liggen’. Babs: ‘In groep 8 van de (Utrechtse) basisschool werd mij 
verteld, dat de ONS gewoon een heel leuke school was. Natuurlijk waren er wel soortgelijke scholen in 
Utrecht, maar die trokken mij niet erg. Dus zit ik alweer voor het vierde jaar hier’. Babs ziet het nog niet 
zitten om nu al een beroepsopleiding te gaan volgen en kiest er voor om eerst nog twee jaar HAVO 
te doen: ‘Dan heb je daarna ook wat meer mogelijkheden’. Na de HAVO wil Babs stewardess worden. 
Zij heeft een sectorwerkstuk over de stewardess gehouden en gaat daarnaast straks ook de opleiding 
secretaresse volgen.

Ravin werkt ‘als bijbaantje’ bij een biologische slager bij de molen in de Utrechtse Adelaarstraat op 
vrijdag en zaterdag. Babs werkt bij C&A in Utrecht en ‘hiphopt’ eenmaal per week. Alle drie zijn positief 
over de Oranje Nassau en goed voorbereid op de examens. Met plezier en vertrouwen kijken ze uit naar 
de uitslag en de feestelijke uitreiking van de diploma’s. Fons is al bezig met het componeren van het 
digitale afscheids- en feestlied.

Ravin de Veer, 
Fons Posthouwer
en Babs Verbeek.

Wouter van Gilst.

Altijd in voor een partijtje
Terwijl Andries, met ‘chirurgenhandschoenen’ aan, een enorme berg satévlees 
geduldig aan stokjes staat te prikken, vertelt hij graag over de verbreding van 
het vak dat hij o.a. samen met zijn 2 broers en Sander uitoefent.

Andries is samen met Sander en broers Henk en Aard-Jan dagelijks in de winkel op 
het Maertensplein te vinden. Toch draait het in de slagerij echt niet meer állemaal 
om vlees. Anno 2012 gaat het ook om ‘ontzorgen’. Dat zie je al in de vitrines waar 
het assortiment ‘kant-en-klaar’ zich uitbreidt, maar bij feesten en partijen wordt dat 
nog duidelijker. 

Andries: ‘Vorig jaar hebben we fors geïnvesteerd in een eigen verhuurlijn van ser-
vies, bestek, tafels, stoelen en linnengoed zodat we niet afhankelijk zijn van derden. 
We zetten barbecues, buitenkeukens en tenten neer en leveren desgewenst perso-
neel. Wij gaan ervan uit dat diegene die een feestje geeft net zo moet kunnen ge-
nieten als de gasten. Eindeloos heen en weer rennen en ad hoc nog zaken regelen 
hoort en wat ons betreft niet bij.’

Kortom, Zweistra levert niet alleen het vlees, maar ook het brood en de mandjes. Ze 
komen de spullen schoon bren-
gen, halen het vuil weer op én 
doen de afwas!

Laad maar in
‘Sta ik wéér in de krant’, zucht 
Wim Landwaart als wij hem 
naar een passende insteek 
rondom de examenperiode 
vragen voor dit katern. Het 
succes van de Maartensdijkse 
‘groenteboer’ krijgt echter 
gewoon de aandacht die het 
verdient.

Landwaart Culinair timmert nu 
eenmaal druk aan de weg en 
als je bijzondere activiteiten 
onderneemt, prijzen wint, lan-
delijke bekendheid krijgt en 
je onderscheidt van de groot-
grutters, dan besteden we daar 
aandacht aan. Zo simpel zit dat 
in elkaar.

Wim benadrukt dat het echt de 
moeite waard is om in de winkel te komen. ‘De 
mensen weten ons prima te vinden voor partijen, 
ze komen vaak niet eens meer naar de winkel om 
het te bespreken. Eigenlijk is dat vertrouwen best 
bijzonder. Maar we hebben zóveel lekkers in de 
winkel, dat nodigt uit tot ideeën en dat kan je zo 
meenemen. De vitrines en de toonbanken achter 
in de winkel staan dagelijks vol met kant-en-klaar 
maaltijden, salades en soepen, toetjes en fruit. 
Dus als de examenuitslag binnen is en je wilt snel 
iets bijzonders op tafel toveren, kom dan gerust 
even naar de winkel, zeker weten dat je mandje 
snel gevuld is!’

Maertensplein 18

Maartensdijk

Tel. 0346 213070

Openingstijden:

ma t/m don 8.00 - 18.00 uur

vrijdag 8.00 - 20.00 uur

zaterdag 8.00 - 16.00 uur

zondag geen catering

Zweistra ontzorgt graag.

Met Landwaart tover je in een handomdraai een 
lekkere maaltijd op tafel.

Maertensplein - Maartensdijk

Tel. 0346 211330

Openingstijden:

ma t/m vrij 8.00 - 18.00 uur

zaterdag 8.00 - 16.00 uur

www.landwaartculinair.nl


