
‘We gaan nog één keer kraamhou-
ders en bezoekers van de drie fi na-
listen enquêteren’, meldt Wim de 
Smit namens de brancheorganisatie 
van het Hoofdbedrijfschap Detail-
handel, die de verkiezingen heeft 
georganiseerd. Hij loopt deze och-
tend als dorpsomroeper rond. ‘Op 
grond van de uitslag van die enquê-
tes wordt de uiteindelijke winnaar 
in oktober bekend gemaakt. Die 
markt mag zich ‘Beste Markt van 
Nederland 2011’ noemen en wint 
een promotiebudget van € 5.000.’ 
Wethouder Ditewig doet een duit 
in het zakje: ‘Ik ben er apetrots op 
dat onze markt bij de eerste drie 
zit. Dit zal ook een positief effect 
hebben op het winkelcentrum.’ De 
gemeente draagt haar eigen steentje 
bij, aldus de wethouder. ‘We stre-
ven ernaar om in goed overleg met 
de marktkooplui en de winkeliers 
dit winkelcentrum op te waarde-
ren.’ 

Beter
Voorzitter van de winkeliersver-
eniging Marcel Verhaar reageert 
enigszins verbaasd dat de gemeen-
te nu toch een goede toekomst ziet 
voor de Planetenbaan als winkel-
centrum: ‘In de notitie Toekomst 
Detailhandel De Bilt uit 2010 had 
de gemeente nog de verwachting 
uitgesproken dat winkelcentrum 
De Planetenbaan op de lange ter-

mijn geen winkelcentrum meer 
zou kunnen zijn, maar een plek 
waar zorginstanties en maatschap-
pelijke voorzieningen zouden hui-
zen.’ Over de inspanningen van de 
gemeente om het tij te keren zegt 
Verhaar: ‘De gemeente verleent 
wel medewerking, maar het kan 
beter.’ Het overdekte deel heeft een 
nieuwe aanwinst gekregen, meldt 
hij. ‘Een lifestyle winkel, in plaats 
van de kledingwinkel. Ook is er 
een stomerij gekomen en de bakke-
rij gaat verbouwen en dat gaat erg 
mooi worden. Maar we hebben nog 
geen drogist erbij, een grote wens 
van ons.’ 

Snoepje
Probleem is de winkelpanden van 
verschillende eigenaren zijn: ‘Er zit 
er eentje bij die erg lastig doet met 
het verhuren van het pand.’ Som-
mige ondernemers mogen wel wat 
harder aan de weg timmeren, vindt 
Verhaar. ‘Als winkeliers moeten we 
voor ons eigen hachje opkomen.’ 
Als het Cultureel en Educatief Cen-
trum er komt, zou wat de gemeente 
betreft de markt moeten worden 
ingekrompen en de hoek om moe-
ten buigen richting de Lidl, heeft 
hij gehoord. ‘Dat lijkt me geen 
goede zaak.’ Volgens Wim Mos-
tert, eigenaar van de snoepkraam, 
gaat het zo’n vaart niet lopen. ‘Ik 
heb niet die indruk en geloof me, ik 
ben goed geïnformeerd. Ik zit in de 
commissie van kraamhouders en als 
er vergaderingen met de gemeente 
zijn, zijn wij erbij. Wij hebben al-
les opgemeten en het resultaat wijst 
uit dat we gewoon kunnen blijven 
waar we nu zijn.’

Kraamhouders en publiek
Zowel de kraamhouders als de be-
zoekers van de Bilthovense markt 
vinden dat de eerste prijs deze markt 
wel toekomt. Ruud, die fi etsenon-
derdelen verkoopt, staat op diverse 
andere markten in de regio Utrecht. 
‘Ik sta hier al meer dan twintig jaar. 
Dit is een leuke en goede markt. De 
sfeer is gemoedelijker dan op die 
andere markten.’ Ook Wim Mostert 
staat op meer kleine markten in de 
directe omgeving. ‘Hier is het aan-
bod ruimer en je treft hier een gezel-
lig publiek.’ Biltenaar Han Kreugel 
van Kreugel Kaas staat al vanaf de 
opening van de Planetenbaan op de 
vrijdagmarkt. Hij is het helemaal 
eens met zijn collega’s en wijst op 
een ander belangrijk winstpunt van 
de Bilthovense markt: ‘De saam-
horigheid van de kraamhouders. 
We doen hier veel voor de klanten. 
Een paar keer per jaar hebben we 
leuke acties.’ Senior Wim loopt 
met zijn fi ets aan de hand over de 
markt. ‘Boodschappen doe ik hier 
niet, dat doet mijn vrouw, maar ik 
haal graag bloemen bij een van de 
kramen.’ Ook Hennie van Driel 
komt met een bepaald doel naar de 
markt. ‘Ik ga elke week bij de kle-
dingkraam langs. Ik vind er altijd 
wel iets leuks, en ook mijn overle-
den man kocht hier altijd z’n kle-
ding. Deze markt is gezellig, alles 
is er. Maar ik koop ook veel bij de 
Lidl, daar is ook van alles.’ Markt-
bezoekster Tineke doet wekelijks 
haar rondje. ‘Niet alleen omdat er 
een boel te krijgen is, maar je komt 
ook veel bekenden tegen, met wie 
je een praatje maakt. Ik vind deze 
markt heel gezellig.’
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Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Voor al uw:

schoonmaak

glasbewassing

gevelreiniging

luchtkanalenreiniging

SDU

www.sdu-vof.nl  Tel. 06 - 48849333 DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

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

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

www.parelpromotie.nlParel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

De Speel Gaarden
Webshop - Particulier en zakelijk

www.despeelgaarden.nl

VVD wil van KNMI af
Tweede Kamerlid René Leegte (VVD) zegt 

van het KNMI in De Bilt af te willen omdat het instituut 
klimaatpartijdig zou zijn.

Binnen het KNMI zou volgens de VVD’er 20 procent van het personeel 
niet onafhankelijk zijn. In De Telegraaf zegt Leegte: ‘Bij het KNMI leeft de 
gedachte dat we het CO2-probleem moeten aanpakken om het klimaatpro-
bleem op te lossen. De temperatuur schommelt nu eenmaal en in hoeverre 
CO2 daarmee te maken heeft staat niet vast’.

Supercomputer
Door het intrekken van de 60 miljoen subsidie die het KNMI krijgt, wil 
Leegte dat zij op eigen benen verder gaan. Het nieuws komt op dezelfde 
dag dat het instituut de komst van een nieuwe supercomputer wereldkundig 
maakt. Die berekent de weersverwachting 40 keer sneller dan de huidige. 
Daardoor kunnen waarschuwingen voor veranderende weersomstandighe-
den sneller de deur uit. Het nieuwe systeem is ook geschikt voor onderzoek 
naar klimaatverandering. [HvdB]

Bilthoven maakt kans op titel 
‘Beste Markt van Nederland 2011’

door Lilian van Dijk 

De vrijdagmarkt in Bilthoven heeft de titel Beste Kleine Markt van Nederland van 2011 al binnen. 
In de fi nale moet de weekmarkt het opnemen met de middelgrote markt van Etten-Leur en de grote 
markt van Maastricht. Op vrijdag 1 juli werd de eerste mijlpaal alvast gevierd op de Planetenbaan.

‘Dorpsomroeper’ De Smit en wethouder Ditewig steken de loftrompet over de 
Bilthovense markt. 
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

10/7 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
10/7 • 9.00u - Ds. L.W. Schaafsma, Baarn
10/7 • 18.30u - Ds. W. Meijer, Voorthuizen

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
10/7 • 10.30u - Mw. E. Schinkel, Schiedam

Evangelische Gemeenschap 
‘De Koperwiek’

10/7 • 10.00u - Louis Hellewegen, Doorn

R.K. Kerk O.L. Vrouw
10/7 • 10.30u - Mw. A. Veldhuis 

en mw. A. Santer

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

10/7 • 9.30 - Ds. J. De Wolf, Amersfoort 
(in en met Zeist)

10/7 • 10.15 - Ds. J.J. Poutsma 
(Amandelboom)

10/7 • 16.30 - Ds. J.J. Poutsma 
(Immanuelkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
10/7 • 10.00u - Ds. W. Gorissen, 

Voorthuizen
10/7 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk
10/7 • 10.00u - Ds. A. Altena, Leersum

Pr. Gem. Opstandingskerk
10/7 • 10.00u - Ds. G.M. Landman 

R.K. St. Michaelkerk
10/7 • 11.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
10/7 • 10.00u - Dhr. Jaap Kirchner

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

10/7 • 10.30u - Ds. G. Mulder, Baambugge

PKN - Herv. Kerk
10/7 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer, 

Lage Vuursche
10/7 • 18.30u - Kand. G.A. van Ginkel, 

Maartensdijk

Herst. Herv. Kerk
10/7 • 10.30u - leesdienst

10/7 • 18.00u - Dhr. L. Stuurman

Onderwegkerkje Blauwkapel
10/7 • 9.30 en 10.30u - Prof. Dr. J. Visser

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

10/7 • 11.00 uur - Da. T.A.T. v.d. Wal, 
Driebergen

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

10/7 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan, 
Westbroek

10/7 • 18.30u - Ds. L.P. Blom, Elburg

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

10/7 • 9.30u - Da. T.A.T. v.d. Wal, 
Driebergen

St. Maartenskerk
10/7 • 10.00u - Pastor Gerard de Wit, 

Eucharistieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

10/7 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
10/7 • 10.00u - Ds. P .v. Bruggen, 

Streefkerk
10/7 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

Zomeractiviteiten 
jeugd in bibliotheek

De bibliotheek maakt jouw vakan-
tie nu nog leuker met grappige, 
spannende en swingende knutsel-, 
schrijf- en tekenactiviteiten. Elke 
week staat in het teken van een 
eigen zomers thema en daar hoort 
een leuke opdracht bij die je thuis 
kunt maken. Voor de allerkleinsten 
is er een kleurplaat. De eerste week 
van de zomervakantie (4 t/m 9 
juli) staat de jeugdafdeling in het 
teken van natuur. In die week kun 
je een bijbehorende opdracht afha-
len in de bibliotheek. Als je jouw 
gemaakte opdracht voor 20 augus-

tus inlevert bij de bibliotheek dan 
wordt deze samen met de andere 
kunstwerkjes tentoongesteld in de 
bibliotheek. En natuurlijk kun je 
ook een prijsje verdienen. 

Fietsgilde ‘t Gooi 

Fietsgilde ‘t Gooi rijdt zondag 10 
juli de middagtocht ‘Natuurbrug’, 
vertrek 13.30 uur van Kerkbrink 
Hilversum (Museum) en op woens-
dag 13 juli de dagtocht ‘Sporen uit 

het verleden’, vertrek om 10.00 uur 
van Kerkbrink Hilversum (Muse-
um).
Voor meer informatie over deze en 
de overige tochten van Fietsgilde ’t 
Gooi, zie www.fietsgilde.nl

Zomercursus Intuïtie en Energie

In de zomercursus Intuïtie en Ener-
gie van 11 t/m 15 juli a.s. maak je 
kennis met begrippen als energie, 
aura en chakra’s. Je eigen ruimte 
innemen, gronden, aanwezig zijn. 
Wat zijn invloeden van anderen en 
hoe herken je deze? Het gaat over 
het vergroten van je vitaliteit en 

het stromen van je levensenergie. 
Lestijden zijn van 10.00 tot 16.00 
uur. Locatie: Nieuw Licht, centrum 
voor Inspiratie en Intuïtie in Biltho-
ven. Meer informatie: www.nieuw-
licht.nl of 06-46736993.

VakantieBijbelFeest

Bij de Dorpskerk in De Bilt zijn er 
2 hele leuke dagen. Van ’s ochtends 
10.00 tot ’s middags 15.00 uur ben 
je welkom op 10 en 11 augustus. Er 
wordt gezongen, geknutseld, een 
Bijbelverhaal verteld, een toneel-
voorstelling gegeven, een groot 

 Gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen,
 ontfermt de Heere zich over hem.
 Psalm 103: 13 

Bedroefd, maar dankbaar voor de lange tijd dat hij in ons midden was, geven 
wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, mijn vader, schoonvader, 
onze opa en mijn opaopa

Arie Veenman
* Jaarsveld, 21 januari 1922
† Maartensdijk, 30 juni 2011 

Ook nu omringd door geliefden...
   
   
 Willy Veenman - van de Berkt
 Carla
 Ben en Joke
 Arjan en Claudia
 Boris en Josien, Fedde
 Judith en Rogier
 Léonie en Biel
 Wilma en Paul

Maertensplein 118
3738 GR  Maartensdijk

Mijn man is overgebracht naar rouwcentrum Tap, Soestdijkseweg-Zuid 265 
te Bilthoven. 

De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op donderdag 7 juli om 
11.00 uur in ‘de Ontmoetingskerk’, Koningin Julianalaan 26 te Maartensdijk. 

Aansluitend vindt om 12.30 uur de crematieplechtigheid plaats in crematorium 
‘Den en Rust’, Frans Halslaan 27 te Bilthoven. 

Na aloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het 
crematorium.

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

ALFINE uitvaarten

“De laatste periode van je leven

door te kunnen brengen in je 

eigen vertrouwde omgeving; dáár 

afscheid kunnen nemen en dáár 

sterven is vaak de stille wens 

van ernstig zieke mensen”.

De stichting VTZT werkt met speciaal opgeleide 

vrijwilligers, ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Het werkgebied is Maartensdijk, Groenekan, 

Hollandsche Rading en Westbroek.

voor informatie en het 

aanvragen van hulp:

Coördinator

Aline Lindner

tel: 06-46258056

Voor zorg in de laatste levensfase

‘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

Oud papier 
Groenekan
Op zaterdag 9 juli haalt het Rode 
Kruis afdeling Maartensdijk weer 
oud papier op in Groenekan, in-
clusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
9.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging “Tweemaal Zes” 
haalt zaterdag 9 juli 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.

Zo dankbaar
Voor zo’n lieve man, zo’n goede vader, zo’n bijzondere opa.

Zoveel bewondering voor zijn levenswerk,
zijn grote bescheidenheid.
Zo immens is ons verdriet.

Bedroefd om zijn heengaan,
maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend,
geven wij u kennis dat nog onverwacht is overleden,

Hendrik Gerardus Alblas
Henk

† 1 juli 2011 te Blauwkapel

op de leeftijd van 84 jaar.

 Blauwkapel: D.M. Alblas-Slot
  Kinderen en kleinkinderen

Kapelweg 11
3566 MK  Utrecht

Henk is thuis, waar u woensdag 6 en donderdag 7 juli vanaf 14.00 uur 
afscheid kan nemen.

We vertrekken op zaterdag 9 juli om 12.00 uur vanuit huis, 
waarna om 12.30 uur een herdenkingsdienst zal plaatsvinden 
in het Kerkje van Blauwkapel, aan de
Kapeldwarsweg te Utrecht.

Aansluitend aan de dienst zal 
omstreeks 14.00 uur de begrafenis 
plaatsvinden op de begraafplaats 
Den en Rust, Frans Halslaan 27 
te Bilthoven.

Na afl oop van de begrafenis is er 
gelegenheid tot condoleren in 
de aula van de begraafplaats.

lees verder op pagina 12
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Jelle vertelt tussen alle ceremoniële 
plechtigheden door: ‘Mirjam heeft 
heel veel affi niteit met het vrijwil-
ligerswerk in de Nivon-huizen en ik 
kom er (daardoor) ook al heel lang. 
Hoewel wij beiden uit een heel an-
der deel van Nederland komen, is de 
mogelijkheid te trouwen in het Koos 
Vorrinkhuis een extra reden om daar-
voor naar Lage Vuursche te komen’. 
Vrijwilliger Wim van Rijswijk wijst 
ook op de mogelijkheden die het 
Koos Vorrinkhuis hierbij biedt: ‘Alles 
is hier ook verder mogelijk. Receptie, 
diner en logies. Veel van de vrienden 

van het bruidspaar verzorgen dat en 
een groot deel brengt hier ook de 
nacht door’.

Uitdaging 
Wim Stolp was als ambtenaar van de 
burgerlijke stand naar deze Baarnse 
kern afgereisd: ‘De dag waarop twee 
mensen in het huwelijk treden of 
hun partnerschap laten registreren is 
een bijzondere dag in hun leven. Het 
spreekt vanzelf dat die plechtigheid 
de sfeer moet krijgen die aansluit bij 
hun specifi eke wensen. Het is voor 
mij een enorme uitdaging om voor 

een paar een persoonlijke ceremonie 
samen te stellen en deze op een ont-
spannen manier te laten verlopen’. 

Aria
Naast zijn werk als trouwambtenaar 
is Stolp ook opera- en musicalzan-
ger. Dat bewees hij zaterdag op deze 
prachtige plek in Lage Vuursche door 
als ‘buitengewoon’ ambtenaar tijdens 
de ceremonie een stukje uit een musi-
cal te zingen. Voor de circa 120 gas-
ten een bijzondere ervaring. Het Koos 
Vorrinkhuis is een natuurvriendenhuis 
en een ´doe-het-zelf-verblijf´. Het 

huis wordt geheel door vrijwilligers 
beheerd en onderhouden. Ook door 
deze vrijwilligers kan er bemiddeld 

worden wanneer ook anderen van het 
trouwen op deze locatie gebruik wil-
len maken. 

Trouwen in het Koos Vorrinkhuis
door Henk van de Bunt

In Lage Vuursche (gemeente Baarn) is het ook mogelijk op ‘locatie’ te trouwen. Naast het gemeente 
huis was het al mogelijk op Kasteel De Hooge Vuursche, Restaurant Groot Kievitsdal en Villa Berg en 
Dal. Hieraan is onlangs het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche toegevoegd. Zaterdag 2 juli werden 

in dit natuurvriendenhuis Mirjam Visser en Jelle Tiernego in de echt verbonden.

Jelle Tiernego en Mirjam Visser werden op hun trouwdag toegesproken en 
toegezongen. 

advertentie

Dat ‘wil ik effe 
kwijt’!

In De Vierklank van 22 juni jl. staat op pagina 5 
onder de kop ‘Voorjaarsnota’ dat de SGP tegen de 
motie van Groenlinks/PvdA, om bij aanbestedin-
gen boven de 200.000 euro waar mogelijk 5% van 
het personeel te laten bestaan uit mensen met een 
uitkering, heeft gestemd. 
Feitelijk is dit een juiste weergave, maar de tegen-
stem berust op een misverstand. Tijdens de be-
sluitvorming lagen er meerdere moties ter stem-
ming, waarbij abusievelijk ondergetekende bij 
een verkeerde motie een tegenstem uitbracht. Uit 
de inbreng van de SGP-fractie bij de behandeling 
van de voorjaarsnota, na te gaan op de website 
van de gemeente, blijkt dat de fractie deze motie 
wel heeft gesteund. 

Bij deze een misverstand rechtgezet.

SGP-fractie, J.F. Slootweg.

SGP is ontbreken 
straatverlichting zat

De SGP ergert zich aan de storingen van de straatverlichting. Vorige week 
bleef de straatverlichting in Maartensdijk meerdere nachten uit. Kwam dit 
eerder voor in een deel van Maartensdijk, nu ontbrak de verlichting in heel 
Maartensdijk. Volgens de SGP werkt het ontbreken van verlichting ave-
rechts op het veiligheidsgevoel van de burger.

De SGP-fractie heeft over dit onderwerp vragen gesteld aan het college van 
De Bilt. De fractie is benieuwd naar de afspraken die gemaakt zijn met de 
leverancier van de verlichting, over de waarborging dat de verlichting altijd 
brandt. Vervolgens ook of die afspraken zich verhouden met wat er nu te 
vaak gebeurt. Mocht leverancier City-Tec zich niet aan de afspraken hou-
den, dan wil de SGP weten wat het college gaat doen om verbeteringen af 
te dwingen. Als City-Tec zich wel aan de afspraken houdt, dan wil de SGP 
dat het college nieuwe afspraken maakt met als doel dat de kwaliteit van de 
dienstverlening verbetert. Wat de SGP betreft moet het snel afgelopen zijn 
met de huidige storingen. 

Vaak
De gemeente draagt een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de vei-
ligheid van haar inwoners. Die verantwoordelijkheid komt tot uiting in het 
zoveel mogelijk voorkomen van onveilige situaties. Johan Slootweg: ‘De 

duisternis zorgt ervoor dat 
inwoners verkeerssituaties 
slechter in kunnen schatten 
en dat bijvoorbeeld voet-
gangers oneffenheden niet 
zien, met alle gevolgen van 
dien. Daarnaast is de don-
kere omgeving voor men-
sen met kwade bedoelingen 
ideaal om hun ‘werk’ onop-
vallender te doen. En dat 
willen we al helemaal niet!’ 
[HvdB]

Johan Slootweg: ‘We 
moeten mensen niet 
onnodig in het duister laten 
dwalen’. 

Doordat wij nu eenmaal nieuwsgie-
rig zijn en antwoord willen geven, 
zijn we eerst eens gaan kijken. Langs 
de weg tegenover huisnummers 329 
en 331 staat aan de huizenkant lan-
taarnpaal nr. 126 -273 waarop een wit 
kastje met vier oogjes is bevestigd. Je 
kunt er naar zwaaien en roepen maar 
er komt geen antwoord. Dus zijn we 
zoals gebruikelijk op jacht gegaan 
naar wie het antwoord weten kan. 
Naar het waarom van vreemde din-
gen. 

Portefeuille
Na het nemen van wat foto’s kon 
zelfs een voormalig plaatselijke amb-
tenaar met wegen en verkeer in zijn 
portefeuille geen antwoord geven. 
Het moest iets nieuws zijn. Dus dan 
maar het gemeentehuis bellen waar 
een vriendelijke man het kastje uit de 
doeken doet. Het is een moderne tel-
ler, die meet hoeveel verkeer er langs 
die straatweg scheurt. Je nummer 
wordt niet opgenomen. De verkeers-
stroom wordt alleen geteld en geme-
ten en dat is nodig om maatregelen te 

treffen als die stroom te groot wordt. 
Dat is een algemeen belang. Vroeger 
legden ze een slang over de weg om 
het verkeer te tellen maar dat bleek 
nogal gevaarlijk en heeft teveel amb-

tenaren gekost. Daarom is nu voor 
kastjes gekozen. Ze doen hun werk 
en staan er nooit zo lang. Misschien 
zijn ze alweer weg als dit in de krant 
komt.                           Kees Pijpers

KLANKBORD

Big brother is watching you 
‘Wat is dat nu weer’, vroeg de hoofdredacteur vorige week. ‘Er hangt een kastje 
aan een lantaarnpaal op de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan. Ze plaatsen 

tegenwoordig maar van alles langs de weg. Wij worden rijdend bekoekeloerd. Onze 
verplaatsing wordt gecontroleerd. Onlangs stond er plotseling bij de rotonde die 

stellage over de weg met gluurapparatuur en nu dit weer. Wat moeten de lezers daar 
van denken? Zoek dat eens uit!’ 

Langs de N417 ter hoogte van de huisnummers 329 en 331 staat lantaarnpaal 
nr. 126 -273 waarop een wit kastje met vier oogjes is/ was bevestigd.

Zomerbridge in 
Hollandsche Rading

Ook voor de tweede avond van het Zomerbridge 2011 in Hol-
landsche Rading meldden zich 24 paren. Ook nu waren er 
naast de vertrouwde ‘bridgegezichten’ weer een aantal (oud-)
leden van diverse plaatselijke bridgeverenigingen en deelne-
mers aan vroegere jaargangen van het Zomerbridge aanwe-
zig.
Adrie + Nanne de Vries zegevierden met 66,00 %. Het zilver 
was voor Anneke de Jong + Toon Smits (61,25 % en Jan Gaa-
senbeek + Henk Theebe veroverden het brons met 59,17 %.

Donderdag 7 juli is de eerstvolgende avond in de serie van 
10, die donderdag 25 augustus eindigt. Voor niet leden van 
Bridgeclub Hollandsche Rading zijn de kosten van deelname 
€ 1,00 per persoon per avond. Vooraf aanmelden voor zowel 
leden als niet-leden per paar kan per e-mail (bridgehollra-
ding@casema.nl) op de betreffende donderdag tot 17.00 uur. 
Inschrijven ter plaatse per paar kan ook daarna nog tot uiter-
lijk 19.00 uur, mits het maximum aantal deel te nemen paren 
dan nog niet is bereikt. De aanvang is om 19.30 uur. 

Algemeen christelijk dagverzorgingscentrum 

Beth Shamar verzorgt professionele, 

kleinschalige en gastvrije dagopvang

voor ouderen!

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Ons adres: Grothelaan 1a, 3737 RK in Groenekan. 

Wij maken graag kennis met u!

Zorg en begeleiding gericht op zo lang mogelijk

thuis blijven wonen van mensen.

Mantelzorgers worden ontlast: even ademruimte.

Kleinschaligheid: er heerst geen instellingsklimaat.

BIG-geregistreerde verpleegkundige zorg.

Groene ligging met een grote bostuin.

Gezelligheid, persoonlijke aandacht en eigen 

inbreng staan bij ons voorop.

Kijk op www.bethshamar.nl of bel 0346 - 211755



VOORDEEL HELE WEEK

Kipdij saté

Entrecôte 
naturel of gemarineerd

Procureur 
lapjes

Voorgegaarde 
drumsticks

500
gram 5.98

500
gram 7.98

500
gram 3.98

1 kg 5.98

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

GEHAKTDAG WOENSDAG

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

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

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

  DONDERDAG

10 soor
ten vlee

swaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

Shoarma

  EXTRA DONDERDAG AANBIEDING

op=op
1 Kg. 6.98

KAASVOORDEEL!!   KAASVOORDEEL!!

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Gehakt cordonblue
Gehaktballen
Gehaktsnitzel

Óók lekker op de bbq!

6 halen / 
     5 betalen

100
gram 2.98

VLEESWAREN-TRIO

Runderrollade

Eigengemaakte 
boterhamworst

Eigengemaakte 
beenham

SALADE-DUO

3x 100
gram 3.98

Hammouse
Filet

2x 150
gram 2.98

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN 

SAINT AGUR 

500
gram 4.98 100

gram 1.55

STUDENTEN-

HAVER 

2 zakjes
voor 4.50

Notenvoordeel!

Toppertje  van de week
Kalfsrollete gevuld met parma ham en salieblaadjes

Italiaanse specialiteit!

Superknaller

Galia Meloenen
2 voor

0,99

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Pitloze

Watermeloen
Per part

•  Kip-kerrie 
MET GROENTERIJST ______ 100 GRAM  0,99

•  Tagliatelle 
MET ZALM ___________ 100 GRAM  0,99

•  Moussaka
 ________________ 100 GRAM  0,99

Grote Hollandse

Bloemkool
Nu

0,99 0,99

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_________________________ 100 GRAM  0,60

MAANDAG 11 JULI,  DINSDAG 12 JULI 

EN WOENSDAG 13 JULI

Lekker makkelijk - Superieur

Roerbakgroente ____ 400 GRAM  1,49

Vers gesneden

Meloenmix _________ 2 BAKKEN 1,50

Macaroni-gehaktschotel

__________________________ 100 GRAM 0,79

Hollandse

Komkommers _ 2 VOOR  0,99

Volop binnen! 

Specialiteiten uit Brussel, o.a.: 

frambozen, kersen en nog veel meer!
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In	de	cursussen	van	Margreet	de	Vries	
wordt	zowel	vrij	als	aan	de	hand	van	
thema’s	 gewerkt.	 Het	 afgelopen	 sei
zoen	 was	 het	 thema	 ‘poorten’,	 naar	
aanleiding	 van	 het	 gezamenlijke	
project	 van	 de	 Biltse	 Muziekschool	
en	 De	 Werkschuit:	 de	 Schilderijen
tentoonstelling	 van	 de	 componist	
Moessorgski.	 Het	 werk	 is	 handge
vormd	en	de	keramiekcursisten	heb
ben	gewerkt	met	diverse	 technieken,	
zoals	 werken	 met	 rolletjes	 of	 plak
ken,	 boetseren	 en	 drukvormen.	 Ook	
is	 geëxperimenteerd	 met	 engobes,	
glanzende	en	matte	glazuren	en	pig
menten	en	er	 is	werk	 te	 zien	van	de	
workshop	Raku,	die	De	Vries	aan	het	
eind	 van	 het	 seizoen	 heeft	 gegeven.	
De	kunstenares	geeft	al	veertien	jaar	
les	bij	De	Werkschuit	en	woont	al	24	
jaar	in	de	gemeente	De	Bilt.	‘Ik	geef	
cursus	 in	 Bilthoven	 op	 woensdag
avond	 en	 donderdagochtend	 en	 in	

Zeist	 op	 maandagavond’,	 vertelt	 ze.	
‘Elke	groep	omvat	veertien	cursisten.	
Zelf	heb	ik	na	mijn	opleiding	aan	de	
kunstacademie	 van	 Groningen	 aller
lei	dingen	gedaan:	ik	heb	ook	gewerkt	
met	hout	en	textiel.	Ik	vind	keramiek	
boeiend,	 omdat	 ik	 steeds	weer	 nieu
we	dingen	ontdek.	Een	paar	 jaar	ge
leden	 ben	 ik	 bijvoorbeeld	 begonnen	
met	porselein.’	Les	geven	doet	ze	erg	
graag:	‘Mijn	cursisten	hebben	andere	
invalshoeken.	 Ze	 prikkelen	 me	 om	
dingen	uit	te	zoeken	en	toe	te	passen.	
Die	 technieken	 kan	 ik	 weer	 aan	 an
deren	overdragen.	Zelf	combineer	 ik	
op	het	moment	ijn	wit	porselein	met	
steengoed	in	ruige	aardse	kleuren.	Ik	
ben	 wat	 met	 contrasten	 bezig.	 Mijn	
werk	 is	 abstract.’	 De	 cursussen	 die	
na	de	 zomer	beginnen,	 zitten	 al	 vol.	
‘Maar	er	is	al	een	wachtlijst	en	als	er	
genoeg	 belangstelling	 is,	 kan	 ik	 een	
nieuwe	groep	cursisten	vormen.’

Cursisten
Elks	Kluin	 uit	Nieuwegein	 zit	 al	 elf	
jaar	 bij	 De	 Werkschuit	 op	 keramie
kles.	 ‘Ik	 heb	 bewust	 gekozen	 voor	
Margreet,	 die	 ik	 ooit	 had	 ontmoet	
toen	 ze	 inviel	 voor	 een	 andere	 do
cente.	 Mijn	 werkstijl	 en	 die	 van	 de	
andere	cursisten	verschilt	van	die	van	
haar,	maar	 ze	 helpt	 je	 te	maken	wat	
je	zelf	wil.	Zelf	geef	ik	lessen	barok
viool	en	viola	da	gamba	en	ik	hanteer	
dezelfde	principes	als	Margreet:	Mijn	
leerlingen	hoeven	me	niet	te	imiteren,	
maar	 ze	 mogen	 zichzelf	 zijn.’	 Mar
leen	 Lageweg	 komt	 uit	 De	 Bilt.	 ‘Ik	
zit	al	vijftien	jaar	op	de	cursus,	maar	
ik	 ben	 nog	 lang	 niet	 uitgewerkt.	 Ik	
heb	nog	zoveel	ideeën.’	Ze	gaat	heel	
nauwkeurig	en	gedetailleerd	te	werk.	
‘Ik	 maak	 een	 of	 twee	 objecten	 per	
cursusperiode.’	Het	werk	dat	ze	in	de	
bibliotheek	exposeert,	heeft	te	maken	
met	haar	leefomgeving.	‘Ik	woon	aan	

de	Waterweg.	Daar	zijn	heel	respect
loos	 32	 rode	 esdoorns	 omgezaagd,	
die	 plaats	 moesten	 maken	 voor	 ver
nieuwing	van	de	weg.	Van	de	laatste	
boom	heb	 ik	een	stuk	 laten	afzagen.	
Daar	 heb	 ik	 een	 gat	 in	 gemaakt	 en	
er	 een	 uiltje	 in	 gezet.’	 Hannie	 Dan
vers	uit	Groenekan	zit	nu	een	jaar	of	
acht	op	les.	‘Ik	schilderde	al,	maar	ik	
wilde	ook	heel	graag	beelden	maken.	
Ik	 ben	 thuis	 begonnen	 en	 toen	 op	
cursus	 gegaan.	 We	 hebben	 een	 heel	
gezellige,	hechte	groep.	 Je	 inspireert	
en	 stimuleert	 elkaar.’	 Hannie	 maakt	
veel	 paarden,	 maar	 ook	 mensen.	 ‘Ik	
kan	alles,	dankzij	de	technieken	die	ik	
van	 Margreet	 heb	 geleerd.’	 Bep	 van	
Veenendaal	 uit	 De	 Bilt	 heeft	 sinds	
vier	 jaar	 les.	 ‘Ik	 wilde	 handvormen	
doen.	 Een	 vaste	 lijn	 heb	 ik	 niet;	 ik	
kan	 alle	 kanten	 uit.	 Als	 ik	 begin	 te	
werken,	 ontstaat	 vanzelf	 iets,	 soms	
abstract,	 soms	 iguratief.	 Ik	 werkte	
vroeger	naast	de	pottenbakkerswinkel	
VEKA	in	Utrecht.	De	keramist	heeft	
me	gestimuleerd	om	met	klei	te	gaan	

werken.	 Mijn	 eerste	 kennismaking	
met	dat	materiaal	was	trouwens	toen	
ik	 leerling	 was	 van	 De	 Werkplaats.	
Daar	deed	ik	aan	pottenbakken.’

Schilderijen
Van	Os	besteedt	bij	haar	schildercur
sussen	 behalve	 aan	 technieken	 ook	
aandacht	 aan	 het	 werk	 van	 bekende	
schilders	 en	 ontwikkelingen	 in	 de	
(schilder)kunst.	Het	meeste	werk	van	
Leon	Vrins	en	Ada	Carree	is	vervaar
digd	aan	de	hand	van	opdrachten,	met	
thema’s	 als	 ‘wachtende	 mensen’	 en	
‘la	grande	parade’.	Verrassend	is	hoe	
verschillend	 iedere	cursist	met	zulke	
thema’s	aan	de	slag	gaat.	
De	expositie	is	 te	zien	in	de	BeeKk
zaal	achterin	de	bibliotheek	tijdens	de	
reguliere	 openingsuren,	 maar	 let	 op:	
tussen	2	juli	en	14	augustus	is	het	ge
bouw	gesloten	op	dinsdag,	donderdag	
en	 zaterdag.	 Dan	 zijn	 de	 openings
uren	 maandag	 van	 13.30	 tot	 17.30	
uur,	woensdag	van	10.0	tot	17.30	uur	
zes	en	vrijdag	van	10.00	tot	20.00	uur.

Cursisten De Werkschuit exposeren 
bij Bibliotheek Bilthoven

door Lilian van Dijk

Leerlingen van keramiekdocent Margreet de Vries en docent schilderen Noor van Os exposeren 
in de openbare bibliotheek in De Kwinkelier te Bilthoven. Van zeventien cursisten is 

tot en met 22 augustus werk te bezichtigen.

Van links naar rechts: Hannie Danvers, Bep van Veenendaal, Leon Vrins, 
Margreet de Vries, Els Kluin en Marleen Lageweg.

Aan	 het	 woord	 zijn	 Joost	 Romeyn	
en	Moniek	van	Mens	van	Aline	Uit
vaarten.	 Aline	 is	 een	 kleinschalig	
uitvaartbedrijf,	werkzaam	in	Midden	
Nederland.	 De	 naam	 	 Aline	 is	 af
geleid	 van	 de	 muziekterm	 ‘Al	 ine’;	
de	verwijzing	naar	 tot	 het	 einde.	De	
naam	 staat	 symbool	 voor	 aandacht	
tot	aan	het	laatste	moment.	‘Blijkbaar	
voorziet	 onze	 werkwijze	 in	 een	 be
hoefte’	zegt	Joost.	

Nabestaanden	kunnen	meedenken	en	
meehelpen	 bij	 het	 organiseren	 van	
een	afscheid.	Bij	het	opbaren,	het	ma
ken	van	de	rouwkaart	en	het	samen
stellen	van	een	afscheidsbijeenkomst.	
Wij	nemen	daarvoor	de	rust	en	ruimte	
en	onderscheiden	ons	met	onze	zorg
vuldige	manier	van	werken	van	veel	
collega’s.	 Het	 aantal	 uitvaarten	 dat	
wij	 verzorgen	 is	 groeiende	 en	 men
sen	 weten	 ons	 vooral	 te	 vinden	 via	
mondtotmond	reclame.	Moniek	vult	

aan:	 ‘Het	 eigen	 karakter	 zit	 vaak	 in	
kleine	voor	de	hand	 liggende	zaken.	
Een	 mooie	 sjaal,	 die	 de	 overledene	
graag	 droeg	 mooi	 gedrapeerd	 op	 de	
kist,	bijenwaskaarsen	rondom	de	kist	
van	een	imker,	de	kleinzoon,	die	zelf	
piano	speelt.	Bloemen	in	keramieken	
vazen	die	de	overledene	zelf	had	ge
maakt,	 een	 rouwkaart	 met	 een	 foto	
van	 de	 bomen	 waar	 de	 overledene	
op	uit	keek	op	zijn	sterfbed,	bloemen	
en	 bloesem	 uit	 de	 eigen	 tuin	 op	 en	
rondom	de	kist,	 een	kist	beschilderd	
door	de	kleinkinderen.	Zo	zijn	er	veel	
voorbeelden	te	geven’.	

Klaver
Moniek	 vertelt	 het	 verhaal	 van	 een	
cliënt,	 die	midden	 tussen	de	weilan
den	met	bloeiende	klaver	woonde.	De	
kamer	 waar	 ze	 lag	 opgebaard	 werd	
door	Aline	 vol	 gezet	 met	 die	 bloe
metjes	 en	haar	kleindochters	hebben	
haar	 kist	 ermee	 versierd.	 De	 kracht	

van	eenvoud	is	daarbij	groot	en	van
zelfsprekend.	Het	brengt	de	overlede
ne	heel	nabij	in	het	afscheid.	Moniek:	
‘De	 ideeën	komen	vaak	 in	de	dagen	
tussen	 sterven	 en	 uitvaart	 tot	 stand.	
We	 kiezen	 niet	 voor	 het	 gemak	 van	
standaard	 maar	 bieden	 ruimte	 zodat	
mensen	daar	zelf	actief	en	zo	je	wilt	
creatief	 over	 na	 kunnen	denken.	Als	
mensen	voor	een	traditionele	uitvaart	
kiezen	is	dat	natuurlijk	prima	en	dan	
zul	je	ons	niet	snel	horen	zeggen,	dat	
dingen	 moeten	 gebeuren	 ‘omdat	 dat	
nou	 eenmaal	 zo	 hoort.	 Maar	 ander
zijds	wijzen	we	daarbij	ook	op	andere	
mogelijkheden’.

Wetgeving
Wetgeving	 rondom	 uitvaart	 is	 vol
gens	 Joost	 Romeyn	 vrijer	 dan	 me
nigeen	 denkt:	 ‘We	 hebben	 al	 eens	
een	 witte	 uitvaart	 en	 een	 ‘zeemans’	
uitvaart	 (compleet	 met	 boottocht)	
georganiseerd.	 We	 werken	 voor	 ie
dereen	die	zich	door	onze	werkwijze	
voelt	 aangesproken,	ongeacht	geloof	
of	 levensvisie.	Wanneer	 een	 uitvaart	
niet	via	een	kerk	wordt	georganiseerd	
denken	we	desgewenst	mee	en	advi
seren	 we	 over	 vormgeving	 van	 ritu
elen.	Het	is	een	feit	dat	veel	mensen	
zich	 niet	 meer	 voelen	 aangesproken	
door	kerkelijke	tradities.	Het	kan	wel	
troostend	en	verbindend	zijn	religieu
ze	elementen	te	gebruiken.	We	bieden	
ook	 de	 mogelijkheid	 de	 wensen	 ten	
aanzien	van	de	uitvaart	vast	te	leggen	
in	een	Alineuitvaartplan’.	

Meer	 informatie	 is	 telefonisch	 ver
krijgbaar	en	ook	te	vinden	op	website	
www.aline.nl.	

Zomertijd 
bibliotheken De Bilt

In	de	zomervakantie	(van	4	juli	t/m	14	augustus	2011)	hanteren	de	biblio
theken	van	RUM	in	gemeente	De	Bilt	afwijkende	openingstijden:	

Bilthoven
Maandag:	 13.30	–	17.30	uur
Dinsdag:	 gesloten
Woensdag:	 10.00	–	17.30	uur
Donderdag:	 gesloten
Vrijdag:		 10.00	–	20.00	uur
Zaterdag:	 10.00	–	13.30	uur

Maartensdijk
Maandag:	 14.30	–	16.30	uur	en	19.00	–	21.00	uur
Woensdag:	 19.00	–	21.00	uur
Donderdag:	 gesloten
Vrijdag:		 14.30	–	16.30	uur

Lekker lang lenen
In	de	zomerperiode	wordt	de	 reguliere	uitleentermijn	van	alle	materialen	
verdubbeld	van	3	naar	6	weken	(uitgezonderd	Sprinters	en	materialen	van	
de	Centrale	Discotheek	in	Rotterdam	).	Geniet	in	de	zomer	dus	extra	lang	
van	uw	favoriete	boeken	en	vul	uw	koffers	of	de	auto	met	de	leukste	reis
gidsen,	cd’s	en	dvd’s	voor	het	hele	gezin.	Mocht	u	iets	willen	verlengen,	dan	
kunt	u	dit	doen	via	onze	website	www.bibliotheekdebilt.nl	of	de	verleng
telefoon:	035		609	58	11.

Aline uitvaarten: 
‘Voor iedereen anders’

door Henk van de Bunt

‘Ruimte voor eigen inbreng van nabestaanden bij het organiseren van het afscheid. Dat vinden wij 
heel belangrijk. Onze onderneming zet zich in voor een persoonlijke, unieke uitvaart. Dat betekent 

nauwe samenspraak met onze cliënten. We luisteren, reiken ideeën aan en stimuleren de eigen 
inbreng. Daarvoor nemen we zoveel tijd als u nodig heeft. Om op die manier van het afscheid iets 

moois, warms en waardevols te maken’. 

Moniek van Mens en Joost Romeyn van Aline Uitvaarten.

Als	De	Vierklank	pagina’s	gaat	sieren
met	aanstaande	middelbare	scholieren
dan	is	klip	en	klaar
de	vakantie	weer	daar
die	ze	op	vele	manieren	gaan	vieren	

Guus Geebel Limerick
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De	gemeente	De	Bilt	heeft	al	 langer	
plannen	 om	 het	 ondersteuningsaan-
bod	voor	vrijwilligers(organisaties)	te	
versterken.	Zij	wil	 één	 lokaal	 steun-
punt	van	waaruit	nieuwe	en	bestaan-
de	 taken	 gecoördineerd	 uitgevoerd	
kunnen	worden.	 Een	 steunpunt	 voor	
vrijwilligers(organisaties)	uit	alle	sec-
toren:	sport,	cultuur,	sociaal-cultureel	
werk,	 zorg,	 natuur	 en	 milieu,	 etc.	

Door	 centrale	 coördinatie	 kan	 opti-
male	ondersteuning	geboden	worden	
zodat	het	vrijwilligerswerk	 in	de	ge-
meente	De	Bilt	nog	beter	tot	zijn	recht	
komt.	Gepland	is	dat	het	steunpunt	in	
het	najaar	van	2011	open	gaat.

Uitvoering
De	gemeente	heeft	MeanderOmnium,	
een	brede	welzijnsinstelling	uit	Zeist,	

benaderd	 om	 zo’n	 lokaal	 steunpunt	
vrijwilligerswerk	 te	 realiseren.	 Be-
staande	 lokale	 uitvoerende	 partijen	
als	 het	 Meldpunt	 Vrijwilligerswerk	
en	Samen	voor	De	Bilt	worden	hierbij	
betrokken.	MeanderOmnium	is	op	dit	
moment	 al	 uitvoerder	 van	 de	 make-
laarsfunctie	 maatschappelijke	 stages	
voor	 de	 gemeente	 De	 Bilt	 en	 heeft	
voor	 gemeente	 Zeist	 een	 steunpunt	

vrijwilligerswerk	 opgezet:	 ViaVia-
Vrijwillig	in	actie.	

MeanderOmnium	geeft	invulling	aan	
het	steunpunt	tot	en	met	2012.	Uitein-
delijk	wil	de	gemeente	de	functie	van	
het	steunpunt	inbedden	in	de	bredere	
organisatie	van	de	uitvoering	van	de	
Wmo	 in	de	gemeente.	Hoe	dit	vorm	
kan	krijgen	is	één	van	de	vragen	die	
onderdeel	 uitmaakt	 van	 het	 proces	
om	 tot	 een	 toekomstbestendig	 wel-
zijnswerk	 in	de	gemeente	De	Bilt	 te	
komen.	

Op de hoogte blijven
Lokale	organisaties	en	groepen	waar	
vrijwilligers	 actief	 zijn	 ontvangen	
deze	week	een	brief	van	de	gemeente	
over	het	Steunpunt	Vrijwilligerswerk.	

Werkt	uw	organisatie	met	vrijwilligers	
en	heeft	u	deze	brief	niet	ontvangen,	
of	 kloppen	 uw	 contactgegevens	 niet	
meer?	 Dan	 kunt	 u	 contact	 opnemen	
met	 de	 gemeente	 via	 scheltemaw@
debilt.nl	of	(030)	228	95	54.	U	wordt	
dan	 alsnog	opgenomen	 in	het	 adres-
senbestand	 vrijwilligerswerk.	 Op	
deze	manier	kan	het	 steunpunt	en/of	
de	gemeente	u	de	komende	tijd	goed	
op	de	hoogte	houden	van	nieuws	op	
het	 gebied	 van	 (ondersteuning	 van)	
vrijwillige	inzet.	

Deze	 en	 andere	 actuele	 informatie	
van	de	gemeente	over	de	ondersteu-
ning	 van	 het	 vrijwilligerswerk	 vindt	
u	 op	www.debilt.nl	 ->	wonen	 en	 le-
ven	->	welzijn,	zorg	en	gezondheid	->	
vrijwilligerswerk.	

Gemeente realiseert 
lokaal steunpunt vrijwilligerswerk

In de gemeente De Bilt zijn veel vrijwilligers actief op uiteenlopende gebieden. Het is goed om te zien 
dat inwoners betrokken zijn en graag een steentje bijdragen. De gemeente moedigt dit aan en wil het 

vrijwilligerswerk en de organisaties die zich daar mee bezig houden ondersteunen waar mogelijk. 
Daarom realiseert de gemeente samen met MeanderOmnium een lokaal Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Ruim	driehonderd	kinderen	meldden	
zich	 maandagmorgen	 4	 juli	 voor	 de	
start	 van	 de	 Kindervakantieweek	 bij	
de	 Vereniging	 voor	 Samenlevings-
opbouw	WVT	aan	de	Talinglaan.	Op	
de	 parkeerplaats	 stond	 een	 hoge	 to-
ren	 en	 tussen	 de	 deelnemertjes	 door	
liepen	een	giraf	en	een	zebra	handjes	
te	 schudden.	 Even	 na	 tienen	was	 de	
oficiële	 opening	 met	 wat	 vreemde	
safarigangers	die	op	zoek	waren	naar	
wilde	 dieren.	Daarna	 gingen	de	 kin-
deren	in	groepjes	met	het	programma	
voor	 de	 eerste	 dag	 aan	 de	 slag.	 Dat	
bestond	 uit	 straatspelen	 met	 buiten-
materiaal,	 knutselen,	 pannenkoeken	
bakken,	 schminken,	 springen	op	een	
enorm	springkussen	en	binnenspelle-
tjes	doen.	De	oudste	kinderen	hebben	
deze	week	een	eigen	programma.	Zij	
gaan	 onder	 meer	 naar	 de	 dierentuin	
en	het	spoorwegmuseum.	65	Vrijwil-
ligers,	aangevuld	met	vijftien	brood-

smeersters	en	vijftien	mensen	die	de	
techniek	bedienen	en	hand-	en	span-
diensten	verlenen,	zorgen	dat	alle	kin-

deren	 een	 geweldige	week	 tegemoet	
gaan.	Ook	enkele	ouders	springen	zo	
nodig	bij.	[LvD]

Kindervakantieweek 
neemt deelnemertjes mee op safari

De kindervakantieweek ging afgelopen maandag van start.

Zang	 Veredelt,	 ofwel	 voluit	 de	 Ko-
ninklijke	Biltse	zangvereniging	Zang	
Veredelt,	is	opgericht	in	1884.	Het	is	
een	 (algemeen)	 gemengd	 koor	 met	
een	 zeer	 gevarieerd	 repertoire	 van	
zowel	klassieke	als	moderne	en	popu-
laire	nummers.	

Het	 koor	 treedt	 regelmatig	 op;	 zo	
wordt	 op	 11	 september	 a.s.	 een	 zo-
merconcert	op	Paviljoen	Beerschoten	
aan	de	Holleweg	in	De	Bilt	gegeven.	
Het	 koor	 telt	 nu	 zo’n	 44	 leden.	 Zie	
ook	www.zangveredelt-debilt.nl.

Begin	 2011	 heeft	 de	 vereniging	 be-
sloten	 om	 het	 archief	 van	 de	 ruim	
honderdvijfentwintigjarige	 te	 schen-
ken	aan	de	Historische	Kring	d’	Oude	
School,	 die	 daar	 erg	 blij	 mee	 is.	 Er	
zijn	geregeld	leden	van	de	Historische	
Kring	of	belangstellenden,	die	de	ver-
enigingsarchieven	willen	bekijken	of	
daar	onderzoek	aan	willen	doen.	

Het	archief	heeft	een	dusdanige	om-
vang	dat	het	ondergebracht	wordt	 in	
het	 Regionaal	 Historisch	 Centrum	
Vecht	 en	 Venen	 in	 Breukelen.	 Daar	
zijn	 al	 meer	 verenigingsarchieven	

van	 de	 Historische	 Kring	 onderge-
bracht.	 Ellen	 Drees,	 medewerkster	
Regionaal	Historisch	Centrum	(RHC)	
Vecht	 en	 Venen	 en	 tevens	 actief	 bij	

de	Historische	Kring	betrokken,	was	
ook	bij	de	overdracht	aanwezig.	Meer		
informatie	over	de	Historische	Kring:		
www.historischekringdebilt.nl

Overdracht archief Zang Veredelt 
door Henk van de Bunt

Woensdag 29 juni werd in de Oude School, Burgemeester de Withstraat 31 in De Bilt het archief van 
de bijna 127-jarige zangvereniging Zang Veredelt, overgedragen aan de Historische Kring De Bilt.

Zittend v.l.n.r. Leo van Vlodorp (voorzitter HK d’Oude School), Jitte 
Roosendaal (voorzitter Zang Verdedelt) en Marga Verschoor (secretaris HK 
d’Oude School). Rechts achter Leo van Vlodorp staat Ellen Drees.

Vrijwilligers regionaal 
georganiseerd

Bestuur zoekt uitbreiding
door Henk van de Bunt

De Unie Van Vrijwilligers De Bilt sluit zich aan bij de UVV 
Regio Midden. Voorheen was dit de Provinciale Unie van 

Vrijwilligers regio Utrecht en regio Gelderland. De nieuwe 
vereniging Regio Midden, die deel uit maakt van de landelijke 
Unie van Vrijwilligers heeft ten doel de lokale afdelingen, voor 

zover mogelijk te ondersteunen, te adviseren met beleid- en 
deskundigheidsondersteuning.

De	Unie	Van	Vrijwilligers	 is	 een	gelaagde	organisatie,	bestaande	uit	 een	
landelijke	vereniging	met	als	leden	provinciale	verenigingen,	die	ieder	voor	
zich	weer	sturing	geven	aan	in	totaal	90	plaatselijke	verenigingen	of	stich-
tingen.	De	UVV	vindt	het	belangrijk	om	oudere	mensen	die	dat	nodig	heb-
ben	te	ondersteunen.	In	tijden	dat	de	zorg	steeds	meer	onder	druk	staat	en	
personeel	minder	tijd	heeft	voor	extra	aandacht,	biedt	de	UVV	de	gelegen-
heid	om	bewoners	van	verzorgingshuizen	e.d.	een	beetje	persoonlijke	aan-
dacht	te	geven.	Te	denken	valt	dan	aan	de	verzorgingshuizen,	waar	kofie	
wordt	geschonken,	bewoners	worden	bezocht	die	weinig	bezoek	ontvangen	
of	aan	de	boekenwagen	waarmee	langs	de	appartementen	wordt	gegaan	en	
aan	de	boekendienst	aan	huis	voor	mensen	die	nog	zelfstandig	wonen,	maar	
niet	in	staat	zijn	zelf	naar	de	bibliotheek	te	gaan.

De Bilt
Op	dit	moment	zijn	in	De	Bilt	zo’n	90	mensen	actief	bij	de	UVV.	De	afde-
ling	De	Bilt	heeft	betrokken	vrijwilligers,	met	onderling	goede	verstand-
houdingen	 Het	 bestuur	 is	 wel	 op	 zoek	 naar	 uitbreiding.	 Voorzitter	 Inge	
Fuijkschot:	‘Door	het	gebrek	aan	bestuursleden	is	de	afdeling	een	samen-
werking	aangegaan	met	de	afdeling	Zeist,	die	ons	ondersteunt	op	het	gebied	
van	ledenadministratie	en	secretariaatswerk.	Wij	hopen	dat	dit	binnen	af-
zienbare	tijd	door	uitbreiding	van	ons	bestuur	opgelost	kan	worden’.
Zij,	die	belangstelling	hebben	om	bestuurswerk	te	doen	kunnen	voor	meer	
informatie	contact	opnemen	met	de	voorzitter	van	de	UVV	De	Bilt:	Inge	
Fuijkschot,	tel.	030	2285429	of	e-mail	i.fuijkschot@planet.nl

Woensdag 29 juni was wnd. secretaresse Tim Bottema - van de Haak 
actief in de Schutsmantel, Gregoriuslaan te Bilthoven, waar voor en met 
de bewoners kofiegedronken werd en wenskaarten werden gemaakt. [foto 
Reyn Schuurman]



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

06 - 53 14 67 33

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

Tel. 030 - 2203800
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Ruimtelijke Ordening

Pachtzaken

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

L'Oréal Men expert

de deodorants nu voor 1,99

L'Oréal Lancôme zomerfeest
Bij aankoop van 2 Lancôme producten 
(waarvan één huidverzorgingsproduct of parfum)

een luxe tas of handdoek cadeau. 

U krijgt bij ons 

20% korting 
m.u.v.de cadeausets

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Laatste Ronde
Zomeropruiming!
Superstuntprijzen 

Alle tuinzaden
4 pakjes voor 2,50 

op = op  

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

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

AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT 206 1.6 16V AUT 
GENTRY, 2003, 58.000, ZWART, 
CLIMATE C, HALF LEDER, 
REGENS, LMV, MLV, RAD/CD, 
ER, CV, SB 

€ 6.500,00 

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

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

CITROEN C5 BREAK 2.0 16V 2003 162.000 GRIJS MET,ABS,ER,CV,SB,RADIO/CD,TREKHAAK,

LIGNE PRESTIGE PARKEERS,REGENS,CLIMATE C,  € 5.200,00 

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

PEUGEOT 206 GENTRY 1.6 16V AUTO 2004 100.000 BEIGE MET,ABS,ER,CV,SB,LMV,LEDER INT,

5 DRS RAD/CD,REGENS,AIRBAGS,MLV,  € 6.250,00 

PEUGEOT 307 1.6 16V XT 5DRS 2005 116.000 ZILV GRIJS MET,CRUISE C,CLIMATE C,ER,CV,SB,ESP,

NW TYPE TREKH,AIRBAGS,MLV,  € 7.250,00 

PEUGEOT 407 1.8 16V PACK 2006 143.000 GRIJS MET,CLIMATE C,CRUISE C,RAD/CD,ER,CV,

SB,ABS,AIRBAGS,LMV,REGENS,CAR KIT.  € 9.950,00 

RENAULT CLIO 1.2 16V 2005 66.000 BLAUW MET,CRUISE C,CLIMATE C,LMV,ABS,ER,

CV,SB,RAD/CD.  € 6.950,00 

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

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

ROVER 200 214SI 1998 233.000 D GROEN MET,APK T/M APRIL 2012  € 650,00 

Kapper Hans heeft zich weer suf 
getraind voor de Nijmeegse 4-daagse.

19 juli begint het feest!
Dus bel nog snel 212455

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

Zomers 
Appel-abrikozentaartje 

Witte Bollen

10 stuks

2,50

6,95

SLA NU UW SLAG

1 artikel

30% KORTING*

2 artikelen

40% KORTING*

Vanaf 3 artikelen

50% KORTING* 
* m.u.v. basis-, en hoogzomerartikelen  * Let op rode sticker

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 



 De Vierklank 9 6 juli 2011

De toegang tot de Multimate, zo-
als de doe-het-zelfzaak nu offi cieel 
heet, bevindt zich aan de Leijense-
weg tegenover het gebouw van de 
brandweer, via de Anne Franklaan. 
Rij die in, neem de eerste weg 
rechts, rijd langs het spoor, en even 
verderop is een enorme parkeer-
plaats aangelegd met daarachter 
het nieuwe, indrukwekkend grote 
gebouw. ‘Het was een verademing 
om hiernaartoe te gaan’, herinnert 
bedrijfsleider Reiko Bos zich. ‘We 
hoeven nooit meer nee te verkopen.’ 
Het assortiment kon dus enorm 
worden uitgebreid. ‘We doen meer 
aan maatwerk: we verkopen nu ook 
kasten, deuren, sanitair, zoals baden 
en douchecabines, en alles op tuin-

gebied.’ Bos is trots op de uitsteken-
de professionele Sigma S2U buiten-
verf en ook zijn collectie deuren is 
vermeldenswaard: ‘Wij verkopen 
onder meer de merken Scantrae en 
Austria, die we op maat kunnen le-
veren. Dat is heel prettig voor veel 
huizenbezitters in deze gemeente, 
die in wat oudere huizen wonen uit 
de eerste helft van de vorige eeuw.’

Meten is weten
Wie zelf niet in staat is of tijd heeft 
om de klus zelf te klaren, kan een 
beroep doen op het opmeet- en 
montageteam. ‘Onze mensen kun-
nen bij de klant thuis komen opme-
ten en monteren tegen een aantrek-
kelijk tarief. Ons winkelpersoneel 

heeft de beschikking over formu-
lieren die ze snel met de klant kun-
nen doornemen. Voor de meeste 
klussen hebben we vaste prijzen.’ 
Een greep uit de klussen die kunnen 
worden uitgevoerd: vloeren leggen, 
inbouwkasten monteren, schuif-
deursystemen monteren, een zolder 
aftimmeren, badmeubelen plaat-
sen, deuren afhangen, dakramen 
plaatsen en zonwering opmeten en 
monteren. Ook is het mogelijk via 
de Multimate apparatuur te huren, 
hout op maat te laten zagen en verf 
te laten mengen.

Actie
Vanaf 4 juli is er een speciale Bouw-
vakvakantie-actie bij de Multimate 

Bilthoven: ‘We delen pasjes uit die 
tot 22 augustus 10 procent korting 
geven op het complete assortiment’, 
belooft bedrijfsleider Bos. Zie ook 
www.bilthoven.multimate.nl. Mul-

timate Bilthoven, telefoonnum-
mer: 030 2286635, openingstijden: 
maandag tot en met vrijdag: 9.00 tot 
21.00 uur, zaterdag 9.00 tot 17.00 
uur. 

Multimate, de nieuwe veelzijdige 
doe-het-zelfmarkt in De Bilt

door Lilian van Dijk

Wie een jaar of twee geleden aan het klussen was, haalde zijn materialen bij de Obi-klusmarkt aan 
de Koperwieklaan 1. Ruim anderhalf jaar geleden verhuisde deze zaak naar een 

nieuw adres, offi cieel aan de Leijenseweg 125, maar makkelijker gezegd 
achter het zwembad Brandenburg, tegenover Sportcity.

‘Wij hebben vakbekwaam en hulpvaardig personeel om onze klanten te 
woord te staan’, aldus bedrijfsleider Reiko Bos van Multimate.

Een dagje Cabrio 
Afgelopen zaterdag 2 juli troffen we bij Nagel Fashion op het Maertens-
plein in Maartensdijk de gelukkige winnaars van de ludieke actie ‘Win 
een dagje rijden in een Mini Cooper Cabrio’. Het betrof een landelijke 
promotieactie van de TC World of Womancollectie. Wie onlangs bij Na-
gel Fashion een aankoop deed in de lingerielijn of de badmode dong mee 
naar die prijs.

Miranda Mulder en Pauline Top uit Maartensdijk waren onder de vele 
mededingers de gelukkigen en ook in het bezit van een rijbewijs. Pauline 
heeft intussen al met haar geliefden een dagje heerlijk rondgereden en 
Miranda gaat datzelfde nu a.s. vrijdag 8 juli doen. De auto stond op de 
parkeerplaats en Gerjanne Nagel reed de wagen voor, alsof ze dat dage-
lijks doet, waarna de dames erbij poseerden. [KP] 
 

V.l.n.r.: Miranda, Pauline en Gerjanne. 

Daniël komt oorspronkelijk uit Vree-
land maar zat als leerling op Het 
Groenhorstcollege Maartensdijk. 
Daar leerde hij tijdens zijn studie 
ook het meisje kennen dat later zijn 
vrouw is geworden. Nu wonen ze met 
hun drie kinderen in Maartensdijk. 
‘Ik wilde altijd al met mijn handen 
werken’, vertelt hij, ‘en studeerde 
dus ook bij het NOC Bouwkunde in 
Hilversum. Ik woon hier in het dorp 
sinds 2005, ben begin 2006 gestart 
als zelfstandige en heb de zaak uit-
gebouwd. Sinds 2007 zijn de eerste 
van mijn timmermannen in dienst ge-
komen. We doen voornamelijk parti-

culier werk met alles wat er bij hoort 
van betonwerk tot de nokvorst inclu-
sief elektra-, stuc- en tegelwerk. 

Allerlei projecten
‘Daarnaast neem ik nu ook de coör-
dinatie van een hele bouw aan. We 
renoveren dat wat achterstand heeft 
opgelopen en maken kozijnen, ramen 
en alles wat nodig is bij dakkapel-
len, uitbouw, garages en meer van 
dat soort projecten. We zijn ook een 
erkend leerbedrijf waar jonge kerels 
het werk leren in de vorm van één 
dag naar school en vier dagen wer-
ken.’ In het prachtige heldere pand, 

dat niet door de Graaff zelf maar door 
een cascobouwer is neergezet, waren 
die middag van de openingsdag heel 
wat mensen. Zakenrelaties, dorpelin-
gen, vrienden en familie kuierden met 
hapjes en drankjes tussen de machi-
nes. En Daniël zelf? Hij glunderde.

 Jong bouwbedrijf opent nieuw pand 
in Maartensdijk

 door Kees Pijpers

Vorige week vrijdagmiddag opende Maartensdijker Daniël de Graaff in een gloednieuw pand op de 
Industrieweg 5 zijn Bouwbedrijf D. de Graaff B.V. De sympathieke Maartensdijker van 28 jaar wilde 
al vanaf zijn vijfde jaar dit vak in toen hij een grote verbouwing beleefde bij zijn ouders thuis. Toen 

hij 18 was, is hij ook bij die aannemer als timmerman begonnen.

Bouwbedrijf D. de Graaff is neergestreken op de Industrieweg in Maartensdijk..

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

advertentie

Schrijfcafé
Schrijf je graag brieven, kaarten, gedichten? Houd je van levensverhalen 
en dagboeken?
Ben je op zoek naar creatieve inspiratie om zelf te schrijven? Kom dan naar 
het Schrijfcafé! Het Schrijfcafé voor Vrouwen is weer open op dinsdag 12 
juli a.s. In verband met de verbouwing van Café van Miltenburg voorlopig 
in de Bibliotheek in winkelcentrum De Kwinkelier te Bilthoven.
De bijeenkomsten vinden plaats iedere tweede dinsdagochtend van de 
maand van 10.00 tot 12.00 uur. De kosten bedragen €10 per keer, inclusief 
twee consumpties (koffi e, thee), contant te betalen. Reserveren is niet no-
dig. De deelnemers moeten wel zelf pen en papier meenemen. Voor meer 
informatie: Marieke Verhoef-Temme, tel. 030-2250535 of marieke@mijn-
schrijfatelier.nl



J U L I  A K T I E M A A N D

Geldig tot 31 juli 2011 (n.i.c.m. andere acties)

Katten Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Verkrijgbaar bij:

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

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

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

Kwaliteit & Vakmanschap

Als het goed moet
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

MIDGETGOLF BILTHOVEN
Gezellig vakantie-uitje!
Midgetgolfen op een mooie baan

 in een bosrijke omgeving.
Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur,

Bij goed weer ook `s avonds geopend.
www.midgetgolfbilthoven.nl

Julianalaan 282, 3722 GX Bilthoven,
030-2281154, b.g.g. 06.20963766

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

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

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

Goed uitgerust op
 weg!

Westbroeksebinnenweg 86A, 3612 AK Tienhoven,

Telefoon 0346-281764

 

Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

Inventive Repair Dealer Thetford

 

Openingstijden: maandag 08.30 - 20.00 uur, 

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

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen

Aanbieding:

Blokbatterij 2 stuks  € 10,-

Campingfriteuse 1,5 liter € 32,50

Toiletpapier 
6 rol chemisch toilet € 4,25

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

 
Kijk voor aanbiedingen ook op onze 

vernieuwde website: www.caravannmv.nl

Arinfo BV

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

The Netherlands

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

service voor ondernemers

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR

maak dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

WIJ ZIJN DE HELE ZOMER GEOPEND!!!
MAAK TIJDIG UW AFSPRAAK VOOR DE VAKANTIE!

Ons vakantierooster:
Miranda 19 aug t/m 3 september
Christa: 12 juli t/ m 5 aug
Francisca: 12 juli t/m 31 juli
Tinka: 2 aug t/m 20 aug
Annelinde: 28 aug t/m 3 september

ZATERDAG 9 JULI: VOLOP NIEUWE SIERADEN 
OP DE BRADERIE OP HET PLEIN!!!!
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De	peuters	van	Hans	en	Grietje	geno-
ten	van	het	eindfeest	wat	ieder	jaar	bij	
de	 peuterspeelzaal	 in	 De	 Bilt	 wordt	
georganiseerd.	Dit	jaar	was	het	thema	
vakantie.	

De	 peuters	 konden	 een	 estafette	 lo-
pen,	 vissen	 vangen,	 een	 zonneklep	
maken,	 schminken,	 blikgooien,	 spek	
happen	en	schatgraven.	Vooral	de	es-

tafette	 en	 het	 vissen	 vangen	was	 fa-
voriet.	Voor	de	peuters	was	het	weer	
echt	 een	 groot	 feest.	 Alle	 kinderen	
waren	 ‘zomers’	 gekleed.	 Gelukkig	
werkte	het	weer	mee	en	bleef	het	de	
hele	 ochtend	 droog.	 De	 oudercom-
missie	en	de	leidsters	hebben	er	weer	
een	 leuk	feest	van	gemaakt.	Aan	het	
einde	 van	 de	 ochtend	 kwamen	 ver-
schillende	 ouders	 hun	 eigen	 gebak-

ken	pannenkoeken	brengen.	Dat	was	
smullen!!!
Peuterspeelzaal Hans en Grietje is 
een peuterspeelzaal waar kinderen 
tussen 2 en 4 jaar zich op een leuke 
speelse manier kunnen ontwikkelen. 
Nieuwsgierig?
Voor	 meer	 informatie	 kunt	 u	 bellen	
naar	J.	Reijnders	030-2766579.

(Ingrid Weeda)

Feest bij Hans en Grietje

De pannenkoeken gingen er prima in.

Deze	 week	 werd	 op	 het	 achterplein	
van	de	Van	Dijckschool	de	jaarlijkse	
dansvoorstelling	 opgevoerd.	De	 kin-
deren	 van	 de	 groepen	 1	 tot	 en	 met	
5	 hebben	 het	 hele	 daar	 door	 1x	 in	
de	 week	 les	 van	 dansleraar	 Gusztáv	
Balázs	en	aan	het	einde	van	het	 jaar	
laten	ze	zien	wat	ze	geleerd	hebben.
Voor	de	 jongere	kinderen	hebben	de	
danslessen	 een	 speels	 karakter.	 ze	
leren	bijvoorbeeld	de	olifanten	dans,	
de	 cowboy	 en	 indianen,	 bewegen	 in	
het	circus,	enzovoorts.	Zo	krijgen	ze	
spelenderwijs	 gevoel	 voor	 ritme.	De	
oudere	kinderen	krijgen	onder	andere	
hiphop,	 Zumba	 en	 andere	 moderne	
dansen.
Aan	 het	 einde	 van	 het	 schooljaar	
mogen	 alle	 papa’s,	 mapa’s,	 opa’s,	
oma’s	en	andere	belangstellenden	op	
het	 achterplein	 van	 de	 school	 onder	
het	 genot	 van	 kofie	 komen	 kijken	
naar	 alle	 dansjes.	De	 kleutergroepen	
mochten	beginnen	met	een	gezamen-

lijke	 dans	 en	 daarna	 mocht	 iedere	
groep	1	dans	laten	zien.
Aan	het	einde	van	het	dansfeest	wer-
den	alle	aanwezigen	gevraagd	mee	te	
doen	 aan	 een	 grote	 inaledans,	 voor	
de	 kinderen	 natuurlijk	 grote	 hilari-

teit	om	ook	je	papa	of	oma	een	keer	
te	 zien	 dansen.	 Dankzij	 het	 mooie	
weer	 en	 de	 inzet	 van	 de	 dansle-
raar	 Gusztáv	 kunnen	 we	 terugkij-
ken	 op	 een	 geslaagd	 dansspektakel.	
	 Yvonne Pennings

Dansfestijn als afsluiting 
van het schooljaar

Kinderen op de Van Dijckschool krijgen iedere week dansles.

Een	 juf	 die	 extra	 vroeg	 op	 school	
kwam	om	nog	even	iets	voor	te	berei-
den	was	niet	minder	verrast.	Gelukkig	
bleek	 de	 situatie	 uiteindelijk	 minder	
ernstig	te	zijn	maar	een	ludieke	grap	
van	groep	8.	

Een	aantal	 jongens	had	de	avond	er-
voor,	 na	 een	 zorgvuldige	 voorberei-
ding	 -	 voorzien	 van	 bivakmutsen	 en	
zwarte	jassen,	de	actie	uitgevoerd	en	
op	de	muur	geschreven:	‘groep	8	aan	
de	macht’.	Voor	alle	partijen	een	me-
morabele	afscheidsactie	van	de	basis-
schoolperiode.

(Josta Koot)

‘Bosberggroep 8 aan de macht’
De schoonmaakploeg keek vreemd op toen zij ‘s ochtends vroeg bij de Bosbergschool in 

Hollandsche Rading arriveerde om voor schooltijd te komen schoonmaken. 
Op het hek hing een groot bord met de tekst ‘School dicht wegens asbest’ en aan het toegangshek 

hingen 2 grote sloten. Het rood-witte afzetlint benadrukte de ernst van de situatie. 

Afscheidsactie van groep 8 op de Bosbergschool.

Mooie opbrengst rommelmarkt
Afgelopen	zaterdag,	 25	 juni	was	 er	
op	 de	 Patioschool	 een	 prima	 rom-
melmarkt.	 Door	 het	 regenachtige	
weer	 was	 de	 rommelmarkt	 dit	 jaar	
in	 de	 school.	 Het	 was	 een	 gezellig	
komen	 en	 gaan	 van	 bezoekers.	 De	
opbrengst	 was	 fantastisch	 met	 een	
bedrag	 van	 maar	 liefst	 €2772,18.	
Daarvan	 gaat	 een	 groot	 deel	 (1500	
euro)	naar	de	stichting	Coffee	shack,	
die	 arme	 kinderen	 uit	 Zuid	 Afrika	
de	 mogelijkheid	 biedt	 om	 naar	 de	
middelbare	school	te	gaan.	Het	res-
terende	bedrag	is	voor	de	werkweek	
van	groep	8.

Logeerkoffertje in de bibliotheek
Krijgt	u	in	de	zomervakantie	een	logeetje	in	de	leeftijd	tot	zeven	jaar	of	gaat	
uw	kind	 zelf	misschien	uit	 logeren?	Dan	heeft	 bibliotheek	Bilthoven	 een	
leuk	idee.	Neemt	u	een	logeerkoffertje	mee	bij	de	bieb.	De	logeerkoffertjes	
zijn	3	weken	voor	€	2,50	te	leen.	De	bibliotheek	staat	barstensvol	boeken	
en	andere	materialen,	ook	voor	de	kleintjes.	Dat	is	moeilijk	kiezen.	Daarom	
zochten	zij	het	leukste	voor	u	uit	en	stopten	dat	in	een	mooi	koffertje.	Een	
logeerkoffer	met	verrassende	inhoud	om	lekker	(voor)	te	lezen	tijdens	het	
logeren.	Voor	de	jongste	prinsesjes	heeft	de	bibliotheek	een	prinsessenkof-
fertje	met	mooie	prinsessenverhalen	en	tips	hoe	zelf	een	ware	prinses	te	wor-
den.	Voor	de	kleine	piraatjes	is	er	een	echte	piratenkoffer	vol	met	spannende	
piratenavonturen.	De	koffertjes	zijn	speciaal	voor	 logeetjes	 tot	zeven	jaar.	
Kleinkind,	neefje,	nichtje	en	natuurlijk	ook	voor	kinderen	die	gaan	logeren.	
Met	een	logeerkoffertje	van	de	bibliotheek	geniet	u	samen	van	het	mooiste	
uit	de	bieb.	Kijk	voor	alle	actuele	informatie	op	www.bibliotheekdebilt.nl

56 x geslaagd
Dinsdag	21	juni	deden	56	judoka’s	van	Judokan	examen.	Het	was	een	ge-
weldige	bijeenkomst,	waarbij	de	judoka’s	veel	steun	kregen	van	het	publiek.	
Veelal	waren	dat	de	ouders	en/of	grootouders.	In	ieder	geval	hebben	ze	al-
lemaal	goed	gepresteerd,	want	een	ieder	behaalde	een	hogere	band	of	slip.
	
Op de foto’s de 3 examengroepen met hun trainers John Jansen en Martin 
Koudijs, die de examens afnamen.



Vervolg van pagina 2

spel gedaan en nog meer leuke dingen. Voor eten 
tussen de middag wordt gezorgd en het is helemaal 
voor niets! Ben je tussen de 4 en 12 jaar, dan ben 
je van harte welkom. Kijk voor meer info op www.
dorpskerkdebilt.nl

ZomerJeugd2Daagse

Voor jongeren tussen 12 en 15 jaar worden op 
10 en 11 augustus bij de Dorpskerk 2 hele leuke 
avonden georganiseerd. Woensdag 10 augustus 
van 18.00 tot 21.00 uur wordt er gezamenlijk eten 
en daarna lekker chillen. Donderdag 11 augustus 
van 20.30 tot 23.30 uur ga je op de fiets naar het 
bos voor een heel gaaf spel. Het kost niets. Kijk 
voor meer info op www.dorpskerkdebilt.nl 

Vakantie Bijbel Week Westbroek

De VBW komt er weer aan. Zoals gewoonlijk 
wordt deze gezellige week in de laatste week van 
de zomervakantie gehouden: van 9 tot 11 augus-
tus 2011. U bent dit jaar welkom op het grasveld 
naast de molen in Westbroek.
Alle kinderen die na de zomervakantie naar groep 
1 van de basisschool gaan zijn welkom overdag. 
Om 9.45 uur wordt gestart met inschrijven. Het 
programma duurt van 10 tot 15 uur. Iedereen 
vanaf 12 jaar is welkom op dinsdag- en woens-
dagavond vanaf 19.30 uur. Op donderdag stopt 
het kinderprogramma al om 14.15 uur, omdat ‘s 
avonds van 19.30 tot 20.30 uur afgesloten wordt 

met alle kinderen, jongeren, papa’s, mama’s, 
opa’s, oma’s en verdere belangstellenden. 

Actie Westbroekse bibliotheek

Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan houdt 
de Westbroekse bibliotheek een jubileumactie. 
Tot 15 augustus 2011 is elk 2e boek dat geleend 
wordt, gratis bij het inleveren. De Westbroekse 
bibliotheek kent geen abonnementen; er wordt 
per leenbeurt betaald. Elke maandag is de biblio-
theek geopend van 19.00 uur tot 20.00 uur (in 
de zomervakantie eens in de twee weken) in het 
gebouw ‘Rehoboth’ achter de Nederlands Her-
vormde Kerk aan de Kerkdijk in Westbroek. Zie 
voor meer informatie en de openingstijden op de 
website www.jeugdvereniging.nl en dan onder het 
kopje bibliotheek.

Stilte-meditaties 
 
Ook de komende zomer zal de stiltemeditatie 
elke dinsdagavond gewoon doorgaan. De groep is 
inmiddels verhuisd van de voormalige Verswinkel 
van Ad Baars aan de Waterweg in De Bilt naar 
Samsara in Bilthoven (Prins Hendriklaan). Vanaf 
september zullen de stiltemeditaties plaats gaan 
vinden op de maandagavonden in Samsara. Geïn-
teresseerden kunnen onder ‘activiteiten ph’ kijken 
op website Samsara.nl of contact opnemen met 
Gerardus Horlings via 06 47660958.

Geboren
28 juni 2011

Bryan
Zoon van 

Peter & Nathalie van Dijk
Bovenkruier 30
Maartensdijk

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

HUISARTSENPRAKTIJK 

“MOLENWEG”

IS WEGENS VAKANTIE 

GESLOTEN VAN

25 JULI T/M 12 AUG.!!

DENKT U TIJDIG AAN 

HET BESTELLEN VAN UW 

HERHAALMEDICATIE.

Gedurende de zomermaanden 

hebben we behoefte aan invallers 

in m.n. De Bilt en Bilthoven.

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

SLA 2 VLIEGEN 

IN ÉÉN KLAP!

Lekker buiten 
wandelen of � etsen 

én De Vierklank 
bezorgen

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.

Al jaren vertrouwd en prettig dichtbij

•  geboortekaarten

•  trouwkaarten

•  gelegenheidskaarten

•  kerstkaarten

•  visitekaartjes

•  huisstijl

en natuurlijk voor al uw overige drukwerk

hoeft u niet verder dan Groenekan!!!

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

www.parelpromotie.nl

Opruiming
maat 40/42 - 54/56

www.boutiquerianne.nl

Looydijk 113 
De Bilt 
(naast Blokker)

SLA UW SLAG

Gesloten: 28 juli t/m 13 aug.

Industrieweg 38, 3738 JX Maartensdijk  -  Telefoon 0346-214545

Fax 0346-213970  -  garage@larrypeters.nl  -  www.larrypeters.nl

Automobie lbedr i j f

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 ko�  e bij kleine reparaties waarop gewacht kan worden
•  Gratis optimale service (die overigens al gratis was)

Kennis en diagnose apparatuur voor alle type’s 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!

Kijk naar 

aanbiedingen op 

www.larrypeters.nl
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Zwemschool	De	Blauwe	Watervogel	
organiseert:
1.	 	Een	 snorkelcursus	 voor	 kinderen	

die	in	het	bezit	zijn	van	minimaal	
het	A-diploma

2.	 	Een	cursus	zelfredzaamheid	in	het	
water	 voor	 kinderen	 die	 nog	 niet	
begonnen	 zijn.	 Kinderen	 vanaf	
drie	 jaar	 kunnen	 deelnemen	 aan	

deze	cursus,	mits	ze	zindelijk	zijn
3.	 	Een	 intensieve	 zwemcursus	 voor	

kinderen	die	al	zwemles	hebben	en	
voor	 de	 zomervakantie	 extra	 wil-
len	oefenen

Cursussen
Tijdens	de	snorkelcurus	leren	de	kin-
deren	leren	de	basisvaardigheden	van	

het	snorkelen:	de	snorkel	leegblazen,	
met	 een	 masker	 op	 zwemmen,	 het	
trainen	van	de	borstcrawl,	zwemmen	
met	zwemvliezen,	en	onder	water	met	
elkaar	communiceren.	Kinderen	kun-
nen	eigen	materiaal	meenemen	of	ge-
bruik	maken	van	ons	materiaal.
In	de	cursus	zelfredzaamheid	in	het	
water	 wordt	 de	 kinderen	 geleerd	
zich	vertrouwd	te	voelen	in	en	rond	
het	water:	wat	kunnen	ze	doen	als	ze	
per	ongeluk	het	water	in	vallen,	hoe	
kun	je	 jezelf	drijvende	houden,	hoe	
is	het	om	onder	water	te	gaan	en	on-
der	water	te	kijken.	De	kinderen	zul-
len	ook	oefenen	met	hun	kleren	aan.	
Tijdens	 de	 intensieve	 zwemcursus	
gaan	 kinderen	 verder	 met	 de	 ver-
schillende	onderdelen	die	tot	het	A-
diploma	 horen:	 drijven,	 schoolslag,	
rugslag,	 borst-	 en	 rugcrawl,	 onder	
water	zwemmen.	De	kinderen	wor-
den	 vooraf	 in	 niveaugroepen	 inge-
deeld.	Deze	 cursus	 is	 bedoeld	voor	
kinderen	 die	 al	 zwemles	 hebben	 of	
al	enigszins	kunnen	zwemmen	maar	
nog	geen	diploma	hebben.

T-shirt
De	cursussen	worden	begin	juli	ge-
geven	 van	 13.00	 tot	 16.30	 uur	 in	
zwembad	De	Rumpst	in	Bunnik.	De	
les	wordt	onderbroken	door	een	kor-
te	pauze	waarin	er	iets	te	eten	en	te	
drinken	is.	De	kinderen	krijgen	een	
t-shirt.	De	laatste	les	kunnen	de	ou-
ders	een	gedeelte	van	de	 les	bijwo-
nen	 in	 de	 zwemzaal.	 Informatie	 en	
aanmelden	kan	via	email:	info@de-
blauwewatervogel.nl	of	 telefonisch:	
0346	218061.

Zwemcursussen in de zomervakantie
De zomervakantie is begonnen en dat betekent voor de meeste kinderen veel in en rond het water 
bezig zijn. Om de kinderen goed voor te bereiden op veel waterpret, organiseert zwemschool De 
Blauwe Watervogel uit Groenekan drie cursussen in de eerste week van de zomervakantie. De 

cursussen vinden plaats in zwembad De Rumpst in Bunnik. Dit zwembad heeft ondiep en diep water, 
zodat de kinderen met verschillende dieptes in zwemwater vertrouwd raken. 

Zwemvierdaagse 
verloopt naar wens

Jan	Vervat,	beheerder	van	Zwembad	Brandenburg	in	Bilthoven	vertelt	op	30	
juni,	de	laatste	avond	van	de	Zwemvierdaagse:	‘Het	was	hartstikke	gezel-
lig.	De	opkomst	was	goed	verdeeld,	dus	mensen	hadden	alle	ruimte	om	hun	
baantjes	te	zwemmen.	De	ouderen	konden	’s	ochtends	al	komen.	De	oudste	
deelnemer	was	ergens	in	de	tachtig,	de	jongsten	hadden	afgelopen	zaterdag	
net	hun	A-diploma	gehaald.’	Eén	avond	zat	het	weer	wat	 tegen,	maar	de	
meeste	mensen	kwamen	toch.	‘En	wie	een	avond	niet	kon,	mocht	op	een	
andere	avond	twee	keer	de	afstand	aleggen.’
In	september	is	het	groot	feest,	aldus	Vervat.	‘Dan	vieren	we	ons	35-jarig	
bestaan.	We	komen	met	leuke	aanbiedingen	en	festiviteiten.	Onze	trouwe	
klanten	en	zwemleerlingen	krijgen	een	presentje	en	een	keer	iets	te	drinken	
aangeboden	met	gebak	en	hartige	hapjes.	De	ene	week	doen	we	iets	voor	
ouderen,	de	andere	week	voor	volwassenen	en	in	de	herfstvakantie	komt	er	
een	speelweek	voor	de	kinderen	met	 ijsjes	en	prijsjes.	We	hebben	zoveel	
mogelijk	oud-medewerkers	opgespoord,	die	hebben	we	voor	een	borrel	uit-
genodigd	begin	september.’	[LvD]

Aan de zwemvierdaagse deden zo’n honderdvijftig mensen mee, iets minder 
dan vorig jaar.Duiken is nog niet zo gemakkelijk van het startblok.

Het	 afgelopen	 jaar	 heeft	 haar	 eind-
examen	aan	het	Nieuwe	Lyceum	even	
voorrang	 gekregen	 boven	 de	 sport,	
meldt	 Kirsten:	 ‘ik	 heb	 ervoor	 geko-
zen	niet	in	de	winter	door	te	gaan	met	
beachvolleybal	training.	Ik	ben	alleen	
blijven	zaalvolleyballen	bij	Taurus	in	
Houten.	 Ik	 ben	 daar	 al	 vier	 jaar	 lid,	
omdat	 ik	 er	 meer	 kan	 trainen	 en	 op	
een	hoger	niveau	kan	 spelen	dan	bij	
Irene	 in	 De	 Bilt’	 Eind	 april	 is	 Kir-
sten	 assistent-trainer	 geworden	 bij	
Nederlandse	Volleybal	Bond.	‘Ik	ben	
ingezet	 bij	 de	 regionale	 jeugdselec-
tie’,	 vertelt	 zij	 op	 29	 juni.	 ‘Komend	
weekend	loopt	die	periode	af,	dan	zijn	
de	 Nederlandse	 Kampioenschappen	
Jeugd.	Dat	was	het	einddoel	van	die	
training.’	 Inmiddels	 telt	 De	 Bilt	 een	
tweede	 beachvolleybaltalent:	 ‘Dat	 is	
Wouter	 van	 Gilst	 uit	 De	 Bilt.	 Hij	 is	
zestien	jaar	oud.	Ik	kende	hem	al	van	
de	 zaalvereniging	 van	 Irene.	 Hij	 is	
geselecteerd	voor	Jeugd	Oranje.’	Kir-
sten	 speelt	 op	 dit	 moment	 af	 en	 toe	
een	 eredivisietoernooi,	 omdat	 haar	
vaste	partner	Juliette	Mol	geblesseerd	

is.	 “Zij	 had	problemen	met	 haar	 en-
kels	 en	 is	 eraan	 geopereerd.	De	 rest	
van	de	zomer	moet	ze	revalideren.’

Hawaï
Gek	 genoeg	 gaat	 Kirsten	 op	 Hawaï	
niet	 beachvolleybal	 spelen.	 ‘De	 uni-
versiteit	 van	 Hawai	 heeft	 een	 aantal	
vestigingen	 in	de	 staat	Hawaï.	 Ik	ga	
naar	Hilo	op	the	Big	Island	en	dat	ligt	
op	 het	 deel	 van	 het	 eiland	 waar	 de	
stranden	bestaan	uit	vulkanisch	zand,	
die	zijn	dus	zwart.	Er	zijn	daar	name-
lijk	 nog	 werkende	 vulkanen.’	 Nadat	
ze	 een	 dag	 of	wat	 heeft	 kunnen	 bij-
komen	van	de	jetlag,	begint	ze	op	15	
augustus	 met	 een	 oriëntatieweek	 en	
op	22	augustus	begint	het	studiejaar.	
‘Zij	 hebben	 daar	 al	 eerder	 vakantie	
gekregen	 dan	 bij	 ons	 en	 dat	 houdt	
ook	in	dat	ik	daar	in	mei	al	klaar	ben.’	
Het	 volleybalseizoen	 bij	 Vulcans,	
de	 sportafdeling	 van	 de	 universiteit,	
loopt	van	augustus	tot	december.	‘In	
die	 periode	 zal	 ik	 vijf	 tot	 zes	 dagen	
per	week	spelen.	 Ik	ga	ook	naar	an-
dere	 Hawaïaanse	 eilanden	 en	 zelfs	

naar	andere	staten	in	Amerika:	Utah,	
Arizona	 en	Californië.	Na	december	
wordt	 de	 training	 minder	 intensief.’	
Zij	 heeft	 gekozen	 voor	 de	 studie	
Business	Administration.	‘Dat	zal	me	
altijd	van	pas	komen,	want	ik	wil	het	
bedrijfsleven	 in.	 Ik	 zal	 wel	 blijven	
sporten,	 maar	 dat	 naast	 mijn	 werk	
doen.’	Ze	 sluit	 niet	 uit	 dat	 ze	 langer	
dan	 een	 jaar	 in	 de	Verenigde	 Staten	
zal	blijven:	‘Als	het	van	beide	kanten	
bevalt.’

Kans
Ze	 heeft	 inmiddels	 via	 telefoon	 en	
e-mail	 contact	 gehad	 met	 haar	 toe-
komstige	 trainer.	 ‘En	 ook	 met	 het	
meisje	bij	wie	ik	ga	wonen.	Zij	heeft	
een	 appartement	 net	 buiten	 de	 cam-
pus	en	stelde	me	voor	om	bij	haar	in	
te	trekken,	want	er	kwam	een	kamer	
vrij.	Het	 lijkt	me	wel	prettig	om	een	
eigen	kamer,	keuken	en	badkamer	te	
hebben.	Een	beetje	privacy	stel	ik	wel	
op	prijs.	Op	de	 campus	 is	 alles	veel	
collectiever	 ingericht.’	 Kirsten	 gaat	
haar	achttiende	verjaardag	op	Hawaï	

vieren.	’31	Augustus	ben	ik	jarig.	Dat	
mijn	ouders	en	broers	er	niet	bij	zijn	
is	wel	jammer,	maar	dit	is	zo’n	gewel-
dige	 kans.	 Die	 krijg	 ik	 nooit	 meer.’	
Toch	is	ze	niet	over	één	nacht	ijs	ge-
gaan:	‘Het	is	lang	onzeker	geweest	of	
ik	zou	gaan.	Ik	ben	pas	laat	begonnen	
met	 de	 aanvragen.	 Ik	 zat	 er	 wel	 al	
een	tijd	over	te	denken	en	had	hier	en	
daar	 al	mijn	voelhorens	uitgestoken,	
maar	 ik	 twijfelde.	 In	 april	 heb	 ik	de	
knoop	 doorgehakt.’	Wat	 de	 doorslag	
gaf:	‘Ik	ga	voor	die	ervaring:	volley-
bal	op	een	andere	manier	meemaken	
in	een	ander	land.’	Van	de	beurs	wor-
den	haar	studie,	haar	boeken	en	haar	
kamer	 betaald.	 ‘De	 reis	 en	 mijn	 le-

vensonderhoud	 betalen	 mijn	 ouders.	
Ik	krijg	hetzelfde	als	wat	mijn	broers	
ook	 hebben	 gehad,	 zeiden	 ze.’	 Haar	
ouders	worden	dit	jaar	vijftig	en	vie-
ren	 hun	 vijfentwintigjarige	 bruiloft.	
‘Dat	doen	we	met	de	hele	familie,	in	
de	kerstvakantie,	op	Hawaï.	Ze	heb-
ben	er	een	huisje	gehuurd	op	het	deel	
van	het	eiland	waar	de	witte	stranden	
zijn.	Dat	 is	 een	mooie	 onderbreking	
voor	 mij,	 zo’n	 beetje	 in	 het	 midden	
van	mijn	verblijf	op	Hawaï.’
Wie	 benieuwd	 is	 naar	 Kirsten	 Spar-
naays	 belevenissen	 op	 Hawaï	 kan	
surfen	 naar	 www.kirstenophawaii.
waarbenjij.nu.	Daar	staat	al	een	eerste	
bericht	op.

Beach volleybalster Kirsten Sparnaay 
gaat jaar naar Hawaï

door Lilian van Dijk

Kirsten Sparnaay heeft haar VWO-diploma op zak en gaat nu haar horizon verbreden. Op 9 
augustus vertrekt ze naar Hawaï, waar ze bij de universiteit een volledige beurs heeft gekregen. 

Ze gaat er studeren, maar vooral ook volleyballen.

Kirsten Sparnaay heeft haar sporen op nationaal en internationaal niveau al 
ruimschoots verdiend. (foto Pim Waslander)
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Te koop aangeboden
Wegens	 beëindigen	 hobby	
‘KAARTEN	 maken’,	 alle	
hobbymaterialen	 o.a.	 scharen,	
papier,	 ponsjes,	 3D	 plaatjes	
enz.,	 enz.	 t.e.a.b.	 Tel.	 030-
2202996

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

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

Nieuwe	 attaché	 koffer	 zwart	
+	slot	 ‘Berghoff’	45x32x11.	€	
12,50.	Tel.	030-2202996

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

Trolley	 reiskoffer	 blauw	 op	
wieltjes	+	slot,	kan	als	handba-
gage.	€	15,-.	Tel.	030-2202996

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

Philips	 stereo	 meubel	 grijs	
76x42x36	fm	radio,	platenspe-
ler	 en	 cassettedeck.	 €	 49,50.	
Tel.	030-2202996

4	 zakken	 nieuwe	 breiwol	 in	
alle	 kleuren.	 €	 10,-	 per	 zak.	
Tel.	030-2202996

Doos	 met	 grote	 boeken	 o.a.	
medisch,	dierensteden,	kamer-
planten	 enz.	 €	 10,-	 Tel.	 030-
2202996

15	leuke	breiboeken	o.a.	steek,	
ouders,	 diana.	 €	 25,-.	 Nieuwe	
ovale	 witte	 rieten	 mand,	 met	
witte	 bekleding.	 €	 10,-.	 Tel.	
030-2202996

I.z.g.s.	 kleuren	 breedbeeld	
televisie	 jvc	 zwart	 68	 cm.	 €	
50,-.	Droogmolen	met	 stevige	
blauwe	 skyhoes.	 €	 20,-.	 JVC	
miniset,	 radio,	 cassettedek	
en	 cd-speler	 (cd-speler	 moet	
gereinigd	worden).	€	45,-.	Tel.	
030-2202996

Eikenhout	 uitschuif	 eettafel	
rond	120cm	uitschuif	naar	+40	
cm.	€	50,-.	Tel.	06-16276013

2	 kaarten	 Xtra	 Cold	 Ice	
Café	 te	 A’dam	 (4D	 film	 +	
drankje)	 samen	 €	 20,-.	 Tel.	
06-16276013

Grt.	 wit	 vierkant	 (canvas)	
doek,	 sepia	print	 van	oosterse	
dame.	€	20,-.	Tel.	06-16276013

Tri	Yann	 3cd’s	 The	 Best	 of...
mystieke	 muziek.	 gesealed.	 €	
12,50.	 Tel.	 035-7852090	 (na	
18.00	uur)

2	 cd’s	 :	 Anthology	 Vol.	 1	
Pierre	Rapsat,	beste	v	36	chan-
sons,	 gesealed.	 €	 12,50.	 Tel.	
035-7852	090	(na	18.00	uur)

Cd	 Placido	 Domingo/	 Luisa	
Fernanda	 Spaans	 musical	
gesealed	in	mooi	box	+	boekje.	
€	 15,-.	 Tel	 035-7852090	 (na	
18.00	uur)

Bladblazer	 en	 zuiger	 met	
opvang	van	het	merk	Bosch.	€	
35,-.	Tel.	030-2290245

Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

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

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

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

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

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

Cursussen
Zomercursus	INTUITIE	EN	ENERGIE.	Maak	kennis	met	ener-
gie,	aura	en	chakra's.	Leer	je	eigen	ruimte	innemen,	gronden	en	
aanwezig	zijn.	Wat	zijn	 invloeden	van	anderen	en	hoe	herken	
je	deze?	Ook	het	vergroten	van	je	vitaliteit	en	het	stromen	van	
je	 levensenergie.	 In	1	week	 leer	 je	de	basis	van	energiewerk.	
Van	11	t/m	15	juli.	Van	10.00-16.00	uur.	Nieuw	Licht,	centrum	
voor	Inspiratie	&	Intuitie	in	Bilthoven.	Info:	www.nieuw-licht.
nl/	06-28036019

Aangeboden	 20	 legkippen	 +	
haan(klein)	 1	 euro	 per	 stuk.	
Tel.	06-14932766

Epson	 Photo	 Printer	 830	 let	
op	 2	 vier	 kleuren	 inkt	 (gratis	
erbij).	 €	 25,-.	 Maakt	 mooie	
foto`s.	Tel.	0649757450

Trust	 toetsenbord	 v.d.	 PC	 €	
10,-.	Tel.	0346-214065

Autohouder	 voor	 de	 Nokia	
N97	 mini	 €	 7,50.	 Tel.	 0346-
214065

Logitec	 boxjes	 voor	 de	 PC	 +	
subwoofertje	izgs	€	20,00.	Tel.	
0346-214065

6	nieuwe	inktcartridges	Canon	
8x,	 8y,	 8m,	 5pgbk,	 Samen	 €	
25,00.	Tel.	0346-212523

7	nieuwe	T-shirts	effen	en	met	
opdruk	maat	l-m-xl.	Merk	Jack	
en	Jones	€	7,00	p.s.	Tel.	0346-
212352

5	 nieuwe	 heren	 overhemden	
merk	Jack	en	Jones,	maat	 l.	€	
8,50	p/s.	Tel.	0346-212352

Korfbalrokje	 oranje	 maat	 S.	
VE-sport	+	kniekousen	oranje	
€	 15,00.	 Tel.	 0346212881	 of	
06-24721434

Stalen	 garagedeur,	 kanteldeur,	
goed	werkende	deur,	 inclusief	
sleutels,	afmeting;	H214	B216	
€	49,-.	tel:	0651838679

Personeel gevraagd
VVH	 business	 trans-
lations	 Revisor	 /	

Projectmanager	 met	 talenken-
nis.	Kijk	op	www.lokalebedrij-
vendebilt.nl

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

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

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

Te	 huur	 KANTOORRUIMTE	
35	 m²	 in	 het	 centrum	 van	 De	
Bilt.	Tel.	030-2203344

Let	op!	BETTY’S	CORNER	is	
van	02/07	 t/m	01/08	gesloten.	
Vanaf	 01/08	 weer	 telefonisch	
bereikbaar:	 06-33722022.	
Zorg	voor	uw	haar!

SLANK	en	fit	de	zomer	door?	
Herbalife	zorgt	voor	veel	ener-
gie!	 Gratis	 begeleiding,	 bel	
0346-571377	 website:www.
vinkvoorvoeding.nl

GEVONDEN	 op	 woensdag	
29	 juni,	 bij	 de	 tennisbaan	
Tautenburg	autosleutel	van	een	
Mercedes.	Tel.	06-50976134

Nieuw geopend! alle dagen

Café-Bistro De Egel
Bungalowpark de Egelshoek

Hollandsche Rading

Café - lunch - diner - afhaal

Check de site: 
www.bistro-egel.nl

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Groenhorst College feliciteert haar 
leerlingen met het behalen van het diploma.

Nora	Aamri,	Utrecht;	Abdullah	Achaq,	
Utrecht;	 Hanae	 El	 Aissaoui,	 Utrecht;	
Latifa	Äit	Brich,	Holl.	Rading;	Xavier	
Altena,	 Bilthoven;	 Sako	 Arustamyan,	
Maartensdijk;	Paul	Benard,	Odijk;	Che-
relle	 Berckmans,	 Bilthoven;	 Sander	
Beuker,	Maarssen;	Denise	Blom,	Utrecht;	Mikki	Boulonois,	Soest;	 Jody	van	
den	Brink,	Hilversum;	Glenn	van	den	Broek,	Soest;	Koen	van	Bueren,	De	Bilt;	
Irene	Castein,	Groenekan;	Nils	Daalmeijer,	Den	Dolder;	Denise	Dekker,	Soes-
terberg;	Samora	Dijkstra,	Maarssen;	Kimberley	van	den	Dijssel,	Den	Dolder;	
Harm	Doorn,	Soest;	Nathalia	Duiveman,	Driebergen;	Lisa	van	Ede,	Soesterberg;	
Rachel	van	Ee,	De	Bilt;	Larissa	Everloo,	Bilthoven;	Wouter	Floor,	Loosdrecht;	
Stephanie	Fonteine,	Zeist;	Michelle	Freriks,	Tienhoven;	Dineke	van	Geeren-
stein,	Maarssen;	Mandy	Grimmelikhuijzen,	Groenekan;	Julya	de	Groot,	Maar-
tensdijk;	Juliët	de	Haas,	Loosdrecht;	Fleur	Hagen,	Loosdrecht;	Simone	van	den	
Hazel,	Hilversum;	Sam	von	Hebel,	De	Bilt;	Samantha	Helderman,	Hilversum;	
Steven	Hennipman,	Westbroek;	Anuschka	Hilbrands,	Soest;	 Julia	Hornsveld,	
Baarn;	Myrna	Huiting,	Bilthoven;	David	 van	 der	Hulst,	Baarn;	Dirk	 Jansen,	
Woudenberg;	Jennifer	Jansen,	Zeist;	Mark	Jansen,	Zeist;	Marleen	Janssen,	Bilt-
hoven;	Christine	Jongerius,	Maarssen;	Riko	van	de	Kaa,	Loenersloot;	Tigran	
Khatchadrijan,	De	Bilt;	Hanna	Klasens,	Den	Dolder;	Jelle	Klaver,	Den	Dolder;	
Henk	Kleine,	Utrecht;	Storm	Koot,	Maarssen;	Natasja	van	Loenen,	Kortenhoef;	
Jolien	van	Loenen,	Loosdrecht;	Léon	van	Maaren,	De	Bilt;	Daniëlle	van	der	
Meij,	Maartensdijk;	Noëlle	Meijering,	Breukelen;	Elien	Meulenberg,	Biltho-
ven;	Ahmed	Mohamed,	Utrecht;	Davy	van	der	Neut,	Utrecht;	Demi	Noordijk,	
Bilthoven;	Siem	van	Ooijen,	Hilversum;	Lindy	van	Putten,	Maarssen;	Danny	
Rebergen,	Utrecht;	Marco	de	Reuver,	Bilthoven;	Cas	Rijpma,	Utrecht;	Robin	
Roodvoets,	 De	 Bilt;	 Chantal	 Ruijzendaal,	 Hilversum;	 Michéle	 van	 de	 Ruit,	
Den	Dolder;	Niels	Schaap,	Maartensdijk;	Laurens	Scheel,	Utrecht;	Pepina	van	
Selm,	Nieuwegein;	Nadine	Serto,	Zeist;	Nienke	van	der	Sluis,	Hilversum;	Dave	
Smits,	Bilthoven;	Adam	Southam,	Loosdrecht;	Rowena	Spits,	Loosdrecht;	Ro-
bert	Sterk,	Hilversum;	Ruben	Stoltenkamp,	Bilthoven;	Erwin	Stoppelenburg,	
Waarder;	Michael	van	Stroe,	De	Bilt;	Vince	Stulp,	Groenekan;	Frankie	Timmer-
man,	Hilversum;	Danny	Uijlenbroek,	Zeist;	Caroline	Veldhuizen,	Westbroek;	
Diliana	Verberg,	Loosdrecht;	Martijn	Verbruggen,	Hilversum;	Roy	Verheggen,	
Utrecht;	Elisa	Vilchez,	Loosdrecht;	Fenja	Visser,	Den	Dolder;	Tim	Vissers,	De	
Bilt;	Rob	van	Vlaanderen,	Utrecht;	Dennis	Voolstra,	Groenekan;	Roderick	Vos,	
Austerlitz;	Kelly	de	Waal,	Holl.	Rading;	Kars	Waterink,	Utrecht;	Anique	van	
de	Wetering,	Loosdrecht;	Claire	de	Winter,	Utrecht;	Ricardo	van	Zijl,	De	Bilt.

Ronde van Groenekan 
In	aanloop	naar	de	Tour	de	France	hebben	de	peu-
ters	van	de	Groentjes	zich	vol	overgave	uitgeleefd	
op	 de	Ronde	van	Groenekan.	Voorafgaand	 aan	 de	
start	hebben	de	kleutertjes	eerst	 samen	de	verjaar-
dag	van	Luuk,	Daan	en	Femke	gevierd.	Zij	worden	
in	de	vakantie	vier	en	verruilen	de	Groentjes	voor	
de	Nijepoort.	Na	 de	 traditioneel	 feestelijke	 trakta-
ties	 bestegen	 de	 Groene	 rennertjes	 hun	 ietsen	 en	
andere	vervoermiddelen,	allemaal	voorzien	van	een	
nieuwe	vlag.	Stipt	om	half	elf	stonden	alle	peuters	
voor	peuterspeelzaal	‘De	Groentjes’	in	pole	position	
klaar	voor	het	startsein	van	juf	Helle.	De	broertjes	
Luuk	en	Daan	hielden	elkaar	uit	de	wind	en	waren	
als	eerste	uit	de	startblokken.	Femke,	Toon,	IJsbrand	
en	alle	anderen.	zaten	in	het	wiel.	Het	peleton	werd	
gesloten	door	een	ware	tractor	mét	aanhanger.	Het	
parcours	rondom	het	grasveldje	aan	de	Oranjelaan	
was	in	twee	richtingen	een	ware	arena,	aangemoe-
digd	door	vele	vaders	en	moeders	en	andere	suppor-
ters.	Na	enkele	rondjes	waren	de	peuters	uitgeteld.	
Gelukkig	leefden	ze	weer	op	toen	ze	op	de	Groen-
tjes	de	pannenkoeken	in	het	oog	kregen.	Met	deze	
nieuwe	bron	van	energie	werd	massaal	het	spring-
kussen	 bestormd.	 Ook	 voor	 juf	 Laura	 was	 dit	 de	
laatste	 dag	 op	 de	 Groentjes.	 Juf	 Helle	 is	 daarmee	
wel	 op	 zoek	 naar	 iemand,	 die	 haar	 bijstaat	 bij	 de	
zorg	voor	de	peuters.	Heb	je	zin	om	je	steentje	bij	te	
dragen?	Laat	dat	dan	even	weten!	Ook	nieuwe	kind-
jes	vanaf	2	jaar	zijn	van	harte	welkom.	Kijk	even	op		
http://www.peuterspeelzalendebilt.eu/		of	bel	030	-	
2766579.		 																											(Bart	Scheffers)

Deze ronde van Groenekan was wéér onvergetelijk
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Zaterdag	2	juli	jl.	viel	de	buurt	weer	
aan	 FC	 De	 Bilt.	 Onder	 leiding	 van	
Rens	 Kersten	 (Jumelage	 commissie	
De	Bilt)	werd	er	met	2	teams	en	en-
kele	 kaderleden	 afgereisd	 naar	 deze	
zustergemeente.	 De	 delegatie	 werd	
ontvangen	 door	 burgemeester	 van	
Coesfeld	 Heins	 Öhmann.	 Bij	 de	 ge-
zamenlijke	 lunch	 benadrukte	 hij	 de	

bijzondere	 band	 tussen	 De	 Bilt	 en	
Coesfeld	en	de	jaarlijkse	voetbalwed-
strijden	 tussen	 de	 teams	 van	 FC	 de	
Bilt	en	Goxel	(onderdeel	van	de	DJK	
Eintracht	Coesfeld).

Later	werd	er	afgetrapt	voor	een	voet-
balwedstrijd	van	2	x	30	minuten	tus-
sen	 de	Alt-Herren	 van	 Goxel	 en	 de	

veteranen	van	FC	de	Bilt	(zondag	6),	
waarna	 het	 derde	 zaterdagteam	 van	
FC	 De	 Bilt	 het	 opnam	 tegen	 het	 4e	
elftal	van	de	DJK	Entracht	Coesfeld.	
Tenslotte	 lagen	 de	 braadworsten	 en	
speklappen	al	te	wachten	en	werd	de	
BBQ	 opgestookt.	 Na	 een	 meer	 dan	
geslaagde	dag	werd	er	rond	20.00	uur	
weer	afgereisd	naar	Nederland.

De Gram’s 
Schuttersfestijn bij DOS

Zaterdag	 3	 juli	 was	 de	 slotactiviteit	 van	 het	 korfbalseizoen	 bij	 DOS	 te	
Westbroek.	Traditiegetrouw	betekende	dit	het	De	Gram	Schuttersfestijn	en		
‘s	avonds	een	barbecue.

Bij	het	schutterstoernooi	wordt	in	koppels	geschoten	op	korven	die	op	een	
afstand	van	acht	meter	 tegenover	elkaar	 staan.	Op	10	korven	schoten	de	
vele	teams	in	de	voorrondes.	Uiteindelijk	bleven	er	twee	teams	over	voor	
de	inalepoule,	waarin	het	ging	op	twee	gewonnen	sets.	Robin	de	Rooij	en	
Jeroen	Groot	 streden	 tegen	Mathijs	de	Rooij	 en	Bas	de	 Jong.	Het	 eerste	
koppel	speelt	 in	het	eerste	 team,	het	 tweede	koppel	 in	de	B1.	Beide	sets	
werden	gewonnen	door	het	jongste	koppel,	zodat	Mathijs	en	Bas	de	grote	
wisselbeker	veroverden.

Winnaars schuttersfestijn; dat is korfbal en géén voetbal zoals de shirts van 
de heren doen vermoeden.

FC De Bilt naar Coesfeld
Vanaf 1977 bestaat de jumelage van De Bilt met Coesfeld, een plaats in Duitsland, in de buurt van 

Winterswijk met circa 38.000 inwoners. Contacten worden onderhouden door de Stichting Jumelage 
De Bilt/Coesfeld. Jaarlijks vinden veel ontmoetingen plaats tussen inwoners van beide plaatsen in de 

vorm van bustochten, ietstochten, scholenuitwisselingen, kunsttentoonstellingen etc.

In	 tegenstelling	 tot	de	 conventionele	
itnessapparatuur	 werkt	 de	 unieke	
Curves	apparatuur	op	een	hydraulisch	
mechanisme	 waardoor	 het	 mogelijk	
is	om	binnen	een	half	uur	alle	spier-
groepen	 van	 het	 lichaam	 te	 trainen.	
Het	is	wetenschappelijk	bewezen	dat	
slechts	een	half	uur	per	dag	bewegen	
noodzakelijk	is	voor	een	optimale	ge-
zondheid.

Alleen vrouwen
Curves	 verwelkomt	 je	 in	 een	 ge-
zellige	 omgeving	 en	 het	 feit	 alleen	
onder	 vrouwen	 te	 zijn,	 geeft	 je	 een	
vertrouwd	 en	 prettig	 gevoel.	 De	 op-
stelling	 van	 de	 toestellen	 is	 zodanig	
dat	 vrouwen	 ongedwongen	 met	 el-
kaar	 in	contact	komen	en	de	muziek	
stimuleert	om	vooral	 in	beweging	 te	
blijven.	 Daarnaast	 is	 er	 altijd	 bege-
leiding	 voor	 de	 juiste	 instructies	 om	
vrouwen	zowel	fysiek	als	mentaal	 te	
helpen	de	beste	resultaten	te	bereiken.	
Na	de	eerste	workout	onder	persoon-
lijke	begeleiding,	loop	je	binnen	wan-
neer	het	jou	schikt.	Door	de	constante	

afwisseling	in	de	training	is	het	halve	
uurtje	zo	voorbij	en	pak	 je	opgepept	
de	 routine	 van	 alledag	 op.	 Om	 Cur-
ves	voor	nog	meer	vrouwen	mogelijk	

te	maken	zijn	zij	na	de	zomer	ook	’s	
avonds	wat	langer	geopend.!!	Curves	
De	Bilt	is	gevestigd	op	Hessenweg	9,	
telefoon	:	030-2746772	0327	46	77

Curves voor vrouwen, jong en oud
Na de zomer Zumbaitness en ruimere openingstijden

Curves is een itnessvorm, speciaal ontworpen voor vrouwen van alle leeftijden die hun doel willen bereiken 
in slechts dertig minuten, twee à drie keer per week. De toestellen zijn gemaakt voor het vrouwelijk lichaam. 

Bij Curves vind je andere vrouwen net als jij én word je voortdurend begeleid en gestimuleerd. 

Ans 77 jaar en al ruim 2,5 jaar lid, gaat 3 à 4 keer per week met veel plezier 
naar Curves. Madelijn 22 jaar, student in Utrecht: ‘Ongeveer een jaar geleden 
vertelde iemand mij over Curves en sindsdien is Curves een begrip bij mij en 
mijn vriendinnen geworden’. 

Gewijzigde openingstijden 
zwembad Brandenburg

Het	aantal	gebruikers	van	zwembad	Brandenburg	is	de	afgelopen	tijd	sterk	
toegenomen.	Om	voor	alle	gebruikers	een	passend	moment	te	vinden	om	
te	kunnen	zwemmen	zijn	de	openingstijden	van	het	zwembad	aangepast.

Het	zwembad	kent	een	25-meterbad	met	water	van	28	graden	waar	men	
vooral	baantjes	kan	zwemmen.	In	het	kleine	bad	heeft	het	water	een	tempe-
ratuur	van	ruim	30	graden.	Ook	is	er		nog	een	peuterbad	voor	de	hele	klein-
tjes.	In	de	zomer	is	er	ook	een	door	zonne-energie	verwarmd	peuterbad	bui-
ten.	Zwembad	Brandenburg	heeft	een	mooie	waterglijbaan	(36	meter	lang),	
jet-streams,	bubbelbank,	waterparaplu	en	tegen	betaling	kruidenbaden.	

Ontwikkelingen
Het	 aantal	 jonge	 leden	 van	 waterpolovereniging	 BZC-
Brandenburg	is	sterk	gegroeid	en	het	herenteam	is	naar	de	
hoofdklasse	gepromoveerd.	Daarnaast	is	het	zo	de	dames-
selectie	nu	buiten	de	gemeente	moet	trainen	in	verband	met	
de	krappe	trainingsuren	in	het	zwembad.	Een	uitbreiding	
van	 de	 trainingsuren	 is	 dus	 hard	 nodig.	 Ook	 was	 er	 het	
verzoek	om	de	tijden	van	de	zwemlessen	beter	aan	te	laten	
sluiten	op	de	eindtijden	van	de	scholen.	Om	de	wachtlijst	
voor	zwemles	in	te	korten	verdubbelen	de	zwemlessen	op	
zaterdag.	Om	al	deze	ontwikkelingen	een	plek	te	kunnen	
geven	 is	het	niet	meer	mogelijk	om	op	donderdagavond	
banen	 te	 zwemmen.	 Daartegenover	 staat	 dat	 het	 banen-
zwemmen	op	de	maandag	en	dinsdag	verlengd	wordt.	

Na	een	jaar	in	de	schoolbanken	te	hebben	geze-
ten	is	het	tijd	om	de	natuur	in	te	trekken.	Dit	kan	
bij	Bezoekerscentrum	Gooi	en	Vechtstreek,	want	
die	organiseert	op	woensdag	13	en	vrijdag	29	juli	
van	12.00	tot	15.00	uur	de	activiteit	Watersafari.	
Deze	activiteit	voor	gezinnen	met	kinderen	vanaf	
4	jaar	geeft	je	een	‘boost’	met	energie,	zodat	je	er	
weer	tegen	kunt.	Aanmelden	is	niet	nodig.	Kom	
gewoon	 tussen	12.00	en	15.00	uur	naar	het	be-
zoekerscentrum.	 Leden	 Natuurmonumenten	 3	
euro	per	kind	en	niet-leden	5	euro	per	kind.	

Reis met de wind
Op	woensdag	20	 juli	organiseert	het	bezoekers-
centrum	 een	 winderige	 middag	 voor	 gezinnen	
met	kinderen	vanaf	6	jaar.	Een	gids	neemt	je	mee	
en	samen	ontdek	je	wat	voor	leuke	dingen	je	al-
lemaal	kunt	doen	met	de	wind.	Weet	jij	bijvoor-
beeld	waar	de	wind	vandaan	komt,	zonder	dat	er	
een	wapperende	vlag	in	de	buurt	is?	Of	waarom	
wind	belangrijk	is	voor	zaden.	Vergeet	je	niet	van	
tevoren	aan	te	melden.	Leden	Natuurmonumen-
ten	3	euro	per	kind	en	niet-leden	5	euro	per	kind.	
	

De natuur in 
In	 de	 zomervakantie	 kun	 je	 elke	 woensdag	 en	
vrijdag	terecht	voor	een	activiteit	in	de	natuur.	Ga	
mee	 met	 een	 watersafari,	 kriebelsafari	 of	 maak	
een	reis	met	de	wind.	Of	leer	op	woensdag	27	juli	
alles	 over	 het	 leven	 van	 indianen.	Tijdens	 ope-
ningstijden	van	het	bezoekerscentrum,	woensdag	
tot	en	met	zondag,	kun	 je	ook	een	 leuke	speur-
tocht	lopen.	Bijvoorbeeld	de	BZZZ	Zpeurtocht	of	
de	Aardkistjes.

Reserveren
Je	kunt	reserveren	via	www.natuurmonumenten.
nl/bcgooienvechtstreek	 of	 neem	 contact	 op	 met	
Bezoekerscentrum	 Gooi	 en	 Vechtstreek,	 Noor-
dereinde	54b	te	’s-Graveland,	T	(035)	656	30	80	
woensdag	tot	en	met	zondag	van	10.00	tot	17.00	
uur.	Voor	meer	activiteiten;	kijk	op	www.natuur-
monumenten.nl

Zomervakantie bij 
Natuurmonumenten

De schooltas kan aan de kant, want het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten 
in ’s-Graveland barst van de energie. Er zijn allerlei zomerse activiteiten; dus van 

verveling hoeft geen sprake te zijn.

Nieuwe voorzitter 
SCHC

In	 de	 Algemene	 Ledenvergadering	 van	
hockeyclub	SCHC	van	27	juni	is	Gerard	
van	Odijk	benoemd	 tot	nieuwe	voorzit-
ter.	Zijn	voorganger	Madeleine	Bakker	is	
voor	 haar	 inzet	 voor	 SCHC,	waaronder	
zes	 jaar	 voorzitterschap,	 tot	 Erelid	 be-
noemd.

Naast	 Gerard	 van	 Odijk	 werden	 ook	
Harry	van	der	Kraats	(secretaris),	Johan	
Faber	(penningmeester),	Hein	Ploegma-
kers	(sponsoring)	en	Johan	Louter	(seni-
oren/innovatie)	als	nieuwe	bestuursleden	
benoemd.	Het	bestuur	bestaat	verder	uit	
Robert	Meijer	(tophockey	dames),	Karen	
Paanakker	(tophockey	heren)	en	Michiel	
van	Roozendaal	(accommodatie).

De teams van Alt-herren Goxel en de veteranen van FC de Bilt.
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In	het	uitgestrekte	weiland	tussen	het	
dorp	 en	 de	 nieuwe	 Weteringseweg	
grazen	wel	zo’n	60	koeien.	De	dieren	
gaan	bij	slecht	weer	 instinctief	altijd	
dicht	 tegen	elkaar	aanstaan.	Toen	op	
die	dinsdagavond	rond	negen	uur	het	
geweld	van	donderslagen,	lichtlitsen	
en	regen	hen	naderde	deed	een	achttal	
koeien	dat	ook.	Maar	zij	stonden	aan	
de	rand	van	de	Maartensdijkse	bebou-
wing	waar	bij	bewoners	in	de	buurt	de	
stoppen	doorsloegen.	De	dieren	ston-
den	daar	als	een	doelwit	op	de	groe-
ne	vlakte,	 toen	 juist	 op	die	plek	 een	
bliksemschicht	 met	 één	 zware	 klap	

hen	 fataal	 trof.	De	 enorme	hitte	 van	
de	aanslag	plantte	zich	voort	door	de	
dierenlijven	 die	 kokend	 opzwollen,	
zonder	 dat	 er	 ook	 maar	 een	 druppel	
bloed	te	zien	was.

Hechten
De	 volgende	 dag	 vertellen	 eigenaar	
boer	 van	 Brenk	 en	 zijn	 vrouw	 uit	
Maartensdijk	dat	ze	de	vorige	avond	
al	 werden	 gebeld	 met	 het	 treurige	
nieuws.	 ‘Wij	 hebben	heel	 lang	gele-
den	al	eerder	een	koe	door	de	bliksem	
verloren.	 Die	 vond	 ik	 terug	 op	 haar	
rug	 in	 een	 droge	 sloot	 en	 onlangs	

ook	 nog	 een	 tussen	Maartensdijk	 en	
Hollandsche	Rading.	Het	 is	 heel	 erg	
om	dieren	te	verliezen.	Ja,	ik	ben	wel	
verzekerd	 tegen	dit	 soort	ongevallen	
maar	 je	 gaat	 aan	 je	 dieren	 hechten.’	
Ook	zoon	Henk	vertelt	over	de	treuri-
ge	gebeurtenis.	‘Zoiets	is	heel	erg.	Je	
weet	dat	je	de	koeien	niet	altijd	kunt	
houden,	maar	 hoe	 dan	 ook:	 je	 krijgt	
er	 toch	een	band	mee.’	Veearts	Dick	
Scholte	 uit	Westbroek	 die	 juist	 staat	
te	 opereren	 vertelt	 even	 later	 dat	 hij	
rapport	heeft	gemaakt	voor	de	verze-
kering.	

Bliksem treft 8 Maartensdijkse koeien
 door Kees Pijpers

Vorige week dinsdagavond zijn tijdens het hevige onweer boven Maartensdijk tijdens één van de vele 
bliksemlitsen acht koeien gedood. Ze zijn van binnen totaal verbrand De volgende ochtend zijn ze 

voor destructie afgevoerd.

Ook bomen liepen zware bliksemschade op zoals deze 35-jarige eik waar de 
bast door de inslag van de boom afsprong. 

C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

Eerder	 al	 is	 vanaf	 de	 Ruigen-
hoeksedijk	 in	 Groenekan	 tot	 aan	 de	
Kooidijk	 (Westbroek)	 een	 recreatief	
ietspad	 gerealiseerd.	Vanaf	 de	Ach-
terwetering	 gezien,	 ten	 westen	 van	
de	Nieuwe	Wetering	 is	door	de	aan-
leg	 van	 een	 ietspad	 op	 en	 langs	 de	
Groene	Kade	tot	aan	de	Kooidijk	een	
mooie	 verbinding	 richting	 Groene-
kan	 en	 Westbroek/Overvecht	 gerea-
liseerd.	Dit	aangelegde	ietspad	heeft	
een	lengte	van	ongeveer	1800	meter.	

Gezamenlijk
De	 openingshandeling	 werd	 een	 ge-
zamenlijk	 optreden	 van	 de	 voorzit-
ter	van	de	Landinrichtingscommissie	
Noorderpark	Bert	W.	Groen,	 die	 het	
pad	 realiseerde,	wethouder	openbare	
ruimte	 &	 verkeer	 van	 de	 gemeente	
De	 Bilt	Arie-Jan	 Ditewig,	 op	 wiens	
grondgebied	 het	 pad	 is	 aangelegd	
en	 de	 voorzitter	 van	 het	 Recreatie-
schap	Stichtse	Groenlanden	 Jaap	W.	
Verkroost,	 die	 het	 pad	gaat	 beheren.	
Alle	 drie	 sprekers	wezen	 op	 het	 be-
lang	 van	 goede	 recreatieve	 (iets-)

paden,	 welke	 een	 positieve	 bijdrage	
kunnen	leveren	aan	de	recreatie	in	dit	
deel	van	de	provincie.	Uit	onderzoek	
blijkt	 dat	 deze	 vorm	 van	 recreëren	
steeds	 meer	 belangstelling	 krijgt	 en	
dat	daarbij	ietsen	(43%)	hoog	scoort	

naast	(nordic-)wandelen	(26%),	skee-
leren/skaten	 (10%)	en	vissen	 (21%).	
Deze	 cijfers	 werden	 tijdens	 de	 ope-
ningshandeling	nog	eens	bewaarheid,	
doordat	 meerdere	 ietsers	 de	 ‘plech-
tigheden	doorkruisten’.	

Opening ietspad Groene Kade
door Henk van de Bunt

Vrijdag 1 juli werd het Groenedijkse (iets-)pad geopend. Het ietspad, dat enkele weken eerder 
opgeleverd en opengesteld was, werd hierdoor oficieel in gebruik genomen. Het pad is onderdeel van 

het landinrichtingsproject Noorderpark. 

V.l.n.r. Arie-Jan Ditewig, Bert W. Groen en Jaap W. Verkroost onthullen de 
naam van het pad. 

Zomerworkshop natuurfotograie 
In	het	Gagelbos	zijn	jonge	vogels	inmiddels	uitgevlogen.	Bomen	zijn	diep-
groen	en	bloemen	bloeien	in	alle	kleuren	De	veelzijdigheid	van	dit	gebied	
is	meer	dan	de	moeite	waard	om	te	fotograferen.	Onder	leiding	van	profes-
sioneel	fotograaf	Bart	Booms	maakt	u	tijdens	deze	workshop	kennis	met	
alle	belangrijke	wetenswaardigheden	van	deze	vorm	van	fotograie	en	u	
krijgt	onmisbare	tips	mee.	Datum:	zondag	17	juli	2011.	Minimum	leeftijd:	
16	jaar.	Start:	8.00	uur,	Duur:	2,5	uur.	Locatie:	Fort	Ruigenhoek,	Ruigen-

hoeksedijk	 t.h.v.	 125a,	 Groene-
kan.	Tips:	eigen	fotocamera	mee-
nemen,	goede	wandelschoenen	of	
laarzen.	Bij	zeer	slecht	weer	wordt	
de	 workshop	 verzet.	Aanmelden:	
www.groenehartcentrum.nl

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Groenekans Landschap 
stemt weergoden gunstig

De	 zoddenloop	 die	 het	 Groenekans	
Landschap	 in	 samenwerking	met	 de	
Agrarische	Natuur	Vereniging	(ANV)	
afgelopen	vrijdagavond	in	Westbroek	
organiseerde	 mocht	 zich	 verheugen	
in	 optimale	 weersomstandigheden.	
In	het	mooie	strijklicht	van	een	laag-
staande	 zon	 en	 onder	 majestueuze	
Hollandse	 wolkenpartijen	 toonde	
de	 ruige	 natuur	 van	 de	Westbroekse	
Zodden	zich	op	haar	best.	De	deelne-
mers	aan	de	tocht	genoten	verder	van	

de	enthousiaste	humorvolle	en	bezie-
lende	 leiding	van	Henk	van	Zijtveld	
(ANV),	van	oudsher	bewoner	en	boer	
op	de	Zodden.	Zijn	grote	praktijkken-
nis	van	planten,	dieren	en	ontstaans-
geschiedenis	van	het	gebied	maakte,	
samen	met	die	weergoden,	deze	tocht	
tot	een	prachtige	en	unieke	ervaring.	
Een	kniesoor	die	dan	nog	zeurt	over	
dat	natte	pak	bij	het	oversteken,	per	
loopplank	of	polsstok,	van	de	talrijke	
petgaten!				                       Frank Klok

Natuurexcursie 
Vliegbasis Soesterberg

Het	Utrechts	Landschap	organiseert	op	zondag	10	juli	een	natuurexcursie	
op	voormalige	Vliegbasis	Soesterberg.	Belangstellenden	kunnen	onder	be-
geleiding	de	bijzondere	natuur	op	de	Vliegbasis	ontdekken	door	deelname	
aan	deze	gecombineerde	wandel-	en	ietsexcursie.
Na	een	korte	toelichting	in	het	informatiecentrum	Hart	van	de	Heuvelrug	
volgt	een	korte	ietstocht	naar	het	sheltergebied.	Daar	wordt	de	excursie	te	
voet	vervolgd.

Ten	 tijde	van	de	vliegheide	 (1910)	bestond	Vliegbasis	Soesterberg	voor-
al	uit	heide,	gras	en	zand.	 In	de	 tijd	van	de	militaire	 functie	zijn	diverse	
boomsoorten	aangeplant.	Vanaf	de	jaren	80	kwam	aandacht	voor	meer	na-
tuurlijk	bosbeheer	met	dood	hout	en	open	plekken.	De	afvlakking	rondom	
de	landingsbanen,	het	graslandbeheer	en	de	aandacht	voor	bijzondere	dier-
soorten	hebben	geresulteerd	in	bijzondere	lora	en	fauna.
De	excursie	wordt	op	zondagochtend	van	10.00	 tot	12.00	uur	gehouden.	
Neem	zelf	uw	iets	mee!	Het	maximaal	aantal	deelnemers	is	15	personen,	
deelname	is	gratis.
Heeft	u	 interesse	voor	deze	unieke	excursie?	Meldt	u	dan	aan	via	www.
utrechtslandschap.nl/reserveren.	Verzamelpunt	is	het	informatiecentrum	in	
de	 voormalige	 brandweerkazerne	 op	Vliegbasis	 Soesterberg,	 ingang	 Ba-
tenburgweg	te	Soesterberg.	Kom	op	tijd,	het	toegangshek	is	na	10.00	uur	
gesloten.
Bij	verhindering:	De	eerstvolgende	natuurexcursie	is	op	zon.	21	augustus.

Westbroekse Zodden op hun best.

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
14-07

Woe.
13-07

Vrij.
15-07

Do.
07-07

Vrij.
08-07

13,50

11,00

11,00

Woe.
06-07

Zeeuwse mosselen 
met stokbrood

of
Lamskoteletjes 

met thijmmayonaise

Scholilet met tartaarsaus
of

Rib-eye met kruidenboter

Dorpsbistro 0346 - 218821


